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 المالية األولية الموجزة المعلومات   عن  مراجع المستقل  ال تقرير فحص  
 

 

 إىل السادة/ حاملي الوحدات 
ي ألسهم النمو والدخل صندوق دراية   الخليج 

 

(1 /1) 

 المقدمة 

ي ألسهم النمو والدخلبصندوق  المرفقة الخاصة  المركز الماىلي األولية  لقد قمنا بفحص قائمة   كة   دراية الخليج  )"الصندوق"( المدار من قبل شر
ي    دراية 

ي الموجودات العائدة  2022يونيو    30المالية )مدير الصندوق( كما ف 
ي صاف 

ات ف  م، والقوائم األولية للدخل الشامل، والقوائم األولية للتغير
ة الستة أشهر  ي ذلك التاري    خ لحاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفير

 المنتهية ف 
 
ية التفس  المهمة واإليضاحات   المحاسبية بالسياسات  ، وملخصا  ير

  وعرضها    األولية الموجزة  المالية  القوائم  هذه   إعداد   عن  المسؤولة  هي   األخرى. واإلدارة 
 
" 34) الدوىلي للمحاسبة  لمعيار  لوفقا ( "التقرير الماىلي األوىلي

ي إبداء استنتاج بشأن هذه
ي المملكة العربية السعودية. وتتمثل مسؤوليتنا ف 

 إىل فحصنا المالية األولية الموج   المعلومات  المعتمد ف 
 
 . زة استنادا

 نطاق الفحص  

 للمعيار الدوىلي الرتباطات الفحص ) 
 
مراجع المستقل للمنشأة" النفذ من قبل  ( "فحص المعلومات المالية األولية الم  2410لقد قمنا بالفحص وفقا

ي المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص 
المالية األولية من طرح استفسارات، بشكل أساسي عل األشخاص المسؤولير   المعلومات  المعتمد ف 

ها من إجراءات الفحص. وي    ةعن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلي  ي يتم وغير
ي نطاقه من المراجعة التر

عد الفحص أقل بكثير ف 
ي الم

 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة ف 
 
 لذلك فإنه ال يمكننا من الوصول إىل تأكيد بأننا سنصبح القيام بها وفقا

 
ملكة العربية السعودية، وتبعا

 
 
ي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة عل دراية بجميع األمور ال

 وبناًء عليه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.  . مهمة التر

 

 االستنتاج  

 إىل فحصنا، فإنه لم ينم إىل علمنا ما يدعونا إىل االعتقاد بأن  
 
عدة، من جميع الجوانب  المالية األولية الموجزة المرفقة غير م  المعلومات    استنادا

 
 
ي المملكة العربية السعودية. 34لمحاسبة  ) الدوىلي للمعيار  لالجوهرية، وفقا

 ( المعتمد ف 

 

كاؤه   عن البسام وشر

 

 

 

 
 

 عبدالمجيد المهندس أحمد 

ي 
   محاسب قانون 

 477 : ترخيص رقم 

 ه 1444محرم  27الرياض: 

 م 2022أغسطس   25الموافق: 
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األولية الموجزة جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 12إلى  1تشكل اإليضاحات من   

االولية الموجزة يالمال ركزقائمة الم  

م2202يونيو  30كما في   

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 إيضاح 

 م2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

    الموجودات

 3,098,844 1,912,694 6 لنقدية و شبه النقديةا

 1,010,111 1,010,000  بالتكلفة المطفأة مدرجة استثمارات

 24,560,131 38,483,4٧2 7 ةو الخسارأبالقيمة العادلة من خالل الربح مدرجة استثمارات 

 316,200 -  مستحقة توزيعات أرباح نقدية

 28,985,286 41,406,166  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات

 51,342 ٧3,488 9 أتعاب ادارة مستحقة

 133,279 ٧6,595  مستحقة روفاتمص

 184,621 150,083  إجمالي المطلوبات

    

 28,800,665 41,256,083  العائدة لحاملي الوحدات )حقوق الملكية( صافي قيمة الموجودات

    

 2,649,012 3,662,2٧3 8 الوحدات مصدرة )بالعدد(

 10.87 11.2٧  العائدة للوحدة )حقوق الملكية( صافي قيمة الموجودات
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األولية الموجزة جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 12إلى  1تشكل اإليضاحات من   

األولية الموجزة قائمة الدخل الشامل  

 م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 إيضاح  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة(

    االستثماراتدخل 

 127,950 86٧,٧83  دخل عموالت خاصة

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح من استثمارات  المحقق الربح

  398,778       5,20٧,٧5٧  والخسارة

مدرجة بالقيمة العادلة من من استثمارات  غير المحقق الربح)الخسار(/ 

 (4,606,741)  الخسارة وأخالل الربح 

          

549,735  

 - 20,224  إيرادات اخرى

  1,489,023 4631,076,  

    المصروفات

(418,950) 9 إلدارةأتعاب ا  (119,023)  

(2103,06)  خرىأمصروفات   (53,966)  

  (522,012)  (172,989) 

    

 903,474 96٧,011  للفترة صافي الدخل

 - -  للفترةالدخل الشامل اآلخر 

 903,474 96٧,011  للفترةاجمالي الدخل الشامل 
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األولية الموجزة جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 12إلى  1تشكل اإليضاحات من   

األولية الموجزة تة لحاملي الوحداالعائد )حقوق الملكية( قائمة التغيرات في صافي الموجودات  

 م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة(

   

 - 28,800,665 الفترةالعائدة لحاملي الوحدات في بداية  حقوق الملكية() الموجوداتصافي قيمة 

   

 903,474 96٧,011 للفترةالدخل الشامل  جماليإ

(75,563) (651,138) توزيعات أرباح  

   التغييرات من معامالت الوحدة:

 27,799,213 20,542,43٧ صدار الوحداتإ

 (3,151,981) (8,402,892) سترداد الوحدات إ

 24,647,232 12,139,545 صافي التغير من معامالت الوحدة

 25,475,143 41,256,083 الفترةة لحاملي الوحدات في نهاية العائد حقوق الملكية() الموجوداتصافي قيمة 
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األولية الموجزة جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 12إلى  1تشكل اإليضاحات من   

 األولية الموجزةالتدفقات النقدية قائمة 

 م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30

 مراجعة()غير 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 903,474 96٧,011 للفترة صافي الدخل

   

   صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(4,840) 316,200 مستحقة توزيعات أرباح نقدية  

  (19,384,031) (13,923,341) ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإ

  (1,000,000) 111 ستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأةإ

  42,633 22,146 أتعاب إدارة مستحقة

  51,597 (56,684) مصروفات مستحقة

 (19,391,167) (12,6٧4,55٧) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

   

   التمويلية:التدفقات النقدية من األنشطة 

  27,799,213 20,542,43٧ صدار الوحدات إمتحصالت من 

  (3,151,981) (8,402,892) ستردادات من الوحداتاإل

 (75,563) (651,138) أرباح توزيعات

 24,571,669 11,488,40٧ صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

  5,180,502 (1,186,150) الزيادة في النقدية وشبه النقدية)النقص(/ صافي 

 - 3,098,844 الفترةالنقدية وشبه النقدية في بداية 

  5,180,502 1,912,694 الفترةالنقدية وشبه النقدية في نهاية 
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 )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي(
 

 الصندوق وأنشطته .1

الشريعة  أحكامإستثمار عام برأس مال مفتوح متوافق مع )"الصندوق"( هو صندوق  دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل صندوق

)"حاملي الوحدات"(. يهدف الصندوق إلى ومستثمري الصندوق المالية )"مدير الصندوق"(  درايةمدار بموجب اتفاقية بين اإلسالمية 

بشكل أساسي في األوراق المالية بشكل دوري من خالل اإلستثمار تقديم نمو في رأس المال على المدى الطويل وتوزيع أرباح نقدية 

ويشمل ذلك الطروحات  ،للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وفي أسهم الشركات المدرجة في األسواق المالية الخليجية

لة وأسهم والثانوية وحقوق االولوية ووحدات الصناديق العقارية المتداولة ووحدات صناديق مؤشرات األسهم والصكوك المتداواألولية 

محليا  كما يهدف الصندوق اإلستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك وأدوات أسواق النقد  ،الشركات المدرجة في السوق الموازية

 .وخليجيا  وعالميا . ويهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات فيه بشكل نصف سنوي

وبناءا  على ذلك، يقوم مدير الصندوق  الصندوق باعتباره وحدة محاسبية مستقلة.، مدير الصندوق ريعتبمع حاملي الوحدات،  عند التعامل

 بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق. 

 2بتاريخ  (3/5/1574/21بموجب الموافقة الصادرة عن مجلس الهيئة برقم )ص/على تأسيس الصندوق  هيئة السوق الماليةوافقت 

  (.م2021 فبراير 14هـ )الموافق 1442 رجب

 

 اللوائح النظامية .2
 

مارس  1هـ )الموافق  1442رجب  17يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية 

رمضان  19المعدلة من  الالئحة( والتي توضح بالتفصيل المتطلبات لجميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية. يبدأ سريان 2021

 (.2021مايو  1هـ )الموافق  1442

 

 اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبيةأسس  .3
 

 بيان االلتزام 1.3
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 السعودية.
 ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع

 م ال2022يونيو  30م. إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 2021ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 
 م.2022ديسمبر  31تشكل بالضرورة مؤشرا على البيانات المالية في 

 االستثمارات باستثناء المحاسبي االستحقاق أساس باستخدام التاريخية التكلفة مبدأ أساس علىالقوائم المالية األولية الموجزة تم إعدادها 
 . العادلة بالقيمة التي يتم قياسها الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المدرجة

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  2.3

(. يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق )"العملة الوظيفية"

 يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق. 

 المعامالت واألرصدة 
. يتم تحويل تلمعامالا يخرتا في دةلسائا رفلصا رسعاأ دامباستخالريال السعودي  لیإ ألجنبيةا تبالعمال تاماللمعا ليوتح ميت

 الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف.

 سعر الصرف في قائمة الدخل الشامل.كما في تاريخ قائمة المركز المالي يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة من تحويل 
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة 3.3

السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتطابق مع تلك المستخدمة والمفصح عنها في في القوائم 

هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تطبق ألول مرة في عام م. 2021ديسمبر  31المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق.2022

 هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى الصادرة وغير سارية بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. يعتقد

س إدارة الصندوق، أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للصندوق. يعتزم مجل

 الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إن وجدت.
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 )غير مراجعة(  األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2022يونيو  30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 )المبالغ باللاير السعودي(
 

 أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة .4

 والمصروفات اإليراداتمن االدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ  يتطلب إعداد القوائم المالية

واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات  والمطلوبات والموجودات

 إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية.

 رکبي طرخ لها لتيالتقرير، وا يخرتا فيللتقدير  رىألخا ئيسيةرلا درلمصاوا لبالمستقب لمتعلقةا ئيسيةرلا تضاراالفتإن عدم التأكد من ا

الفترة المالية الالحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في  لخال تباولطلموا لموجوداتل يةرفتدلا للقيمة ريهوج ليدتع داثحإ في

المالية. إن الحاالت واإلفتراضات الحالية قابلة للتطوير مستقبال حيثأنها افتراضاته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم 

   قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أو الحاالت الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عندما تحدث.

 االستمرارية

االستمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن الصندوق لديه الموارد الالزمة الستمرار الصندوق بإجراء تقييم لقدرة الصندوق على مدير  قام

العمل في المستقبل. وعالوة على ذلك، ال تدرك اإلدارة وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق على 

 على أساس مبدأ االستمرارية. الموجزة االولية االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية

 االئتمان المتوقعة خسارة 

(. ECL، وضعت اإلدارة بعض االفتراضات اإلضافية في قياس خسارة االئتمان المتوقعة )الموجزة األوليةالمالية  قوائمإعداد ال عند

، فإن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات الرئيسية قد يؤدي  19 كوفيدومع ذلك ، في ضوء حالة عدم اليقين الحالية بسبب 

المتأثرة في الفترات المستقبلية. بما أن الوضع يتطور  لتزاماتإلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهري ا على القيم الدفترية لألصول أو اإل

 بناء  على التطورات المحتملة. بسرعة مع عدم اليقين في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير

 مثل: ،هناك حاجة إلى عدد من األحكام الهامة في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان. •

 .المتوقعة االئتمانيةاختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر  •

 .تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات/ السوق وما يرتبط بها من خسارة ائتمانية متوقعة •

 إنشاء مجموعة من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. •
 

 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصروفات األخرى .5

يتم احتسابها بشكل يومي و يتم  الصندوق موجودات قيمة صافي من %1.8 بنسبة إدارة أتعاب الصندوق من وقالصند مدير يتقاضى 

 المراجعة كأتعاب الصندوق عن نيابة يتكبدها مصاريف أي الصندوق من الصندوق مدير يسترد. اقتطاعها في نهاية كل شهر ميالدي

 .المماثلة المصروفات من وغيرها اإلدارة مجلس وأتعاب القانونية واألتعاب

 النقدية و شبه النقدية .6

  
  م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

  م2021 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

     

 3,098,844  1,912,694  أرصدة لدى البنوك

  1,912,694  3,098,844 

 

 هذه الحسابات الجارية.. ال يحقق الصندوق أرباحا  من بنك محليأرصدة البنك محتفظ بها في حساب جاري لدى  6-1
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 )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي(
 

 ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإ .٧

 

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة 

 2,576,021 2,145,400 4,545,823 4,29٧,٧39 البنوك

 603,682 671,214 4,4٧٧,116 4,595,62٧ االساسية المواد

 1,451,015 1,392,239 1,134,438 959,852 الصحية الرعاية

 840,181 803,311 2,45٧,2٧0 3,3٧0,056 النقل

 818,184 952,997 1,098,2٧2 1,362,٧1٧ الخدمات التجارية والمهنية

 2,331,317 2,178,682 3,983,100 4,395,13٧ تجزئة السلع الكمالية

 2,081,086 1,963,209 2,995,050 3,312,946 االتصاالت

 1,163,856 1,119,558 3,8٧6,155 3,٧٧8,288 الطاقة

 1,956,290 2,164,488 1,261,159 1,366,429 الخدمات االستهالكية

 625,765 502,075 2,550,432 1,5٧٧,342 تكنولوجيا المعلومات

 575,205 670,817 - - التأمين

 - - 240,800 244,٧59 إدارة وتطوير العقارات

 5,573,398 5,197,704 5,411,2٧٧ 5,406,948 أسهم في السوق اإلماراتي

 1,267,780 1,320,548 ٧02,٧28 ٧91,٧93 الكويتيأسهم في السوق 

 2,696,351 2,688,748 3,٧49,852 4,168,361 قطريأسهم في السوق ال

 39,62٧,994 38,483,4٧2 23,770,990 24,560,131 
 

  معامالت الوحدات .8

 :للفترة فيما يلي ملخصا  بمعامالت الوحدات

  
  م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

  م2021 يونيو 30 

 مراجعة(غير )

     

 -  2,649,012  الفترةعدد الوحدات في بداية 
     

 2,768,949  1,٧19,305  الوحدات المصدرة
 (310,067)  (٧06,044)  الوحدات المستردة

 2,458,882  1,013,261  صافي التغير في الوحدات
     

 2,458,882  3,662,2٧3  الفترةعدد الوحدات في نهاية 
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 األولية الموجزة )غير مراجعة(  المالية القوائم حول إيضاحات

 م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ باللاير السعودي(

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .9

 .(الحفظ أمين) المالية البالد وشركة ،(الصندوق مدير) المالية دراية شركة في للصندوق العالقة ذات األطراف تتمثل

 من الصادرة لألحكام وفقا   العالقة ذات األطراف مع المعامالت تتم. عالقة ذات أطراف مع الصندوق يتعامل المعتاد النشاط سياق في 

 .الصندوق إدارة مجلس بواسطة العالقة ذات األطراف معامالت كافة اعتماد يتم. المالية السوق هيئة

 .الصندوق إلى تحمل الصندوق عن بالنيابة الصندوق مدير قبل من المدفوعة األخرى المصروفات

 :يلي كما عنها الناتجة واألرصدة الفترة خالل الصندوق بواسطة تمت التي العالقة ذات األطراف مع الكبيرة المعامالت

 
 )دائن( \ مدين الرصيد الختامي قيمة المعامالت خالل الفترة طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

  

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(

 م2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 (51,342) (٧3,488) 119,023 418,950 أتعاب إدارة  شركة دراية المالية

المالية البالدشركة   (5,241) (2,882) 1,462 12,1٧6 أتعاب حفظ  

 

 العادلةتقدير القيمة  .10

لمالية. تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نهاية التداول في تاريخ التقارير ا

 يتم تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعاتها في يوم التقييم بأحدث سعر للمزايدة.

فيه معامالت األصول أو االلتزامات بتردد وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. السوق النشط هو السوق الذي تتم 

ا انخفاض قيمة األدوات المالية الممنوحة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.يحتوي التسلسل الهرم ي يفترض أن القيمة الدفترية ناقص 

 للقيمة العادلة على المستويات التالية:

دخالت المستوى األول هي أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للكيان م •

 الوصول إليها في تاريخ القياس؛

 االلتزام،والتي يمكن مالحظتها لألصل أو  1هي مدخالت غير األسعار المعروضة المدرجة في المستوى  2مدخالت المستوى  •

  مباشر؛كل مباشر أو غير سواء بش

 هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام.  3مدخالت المستوى  •

  .1بالقيمة العادلة المستوى  المطفأة،أصوله المالية باستثناء األصول المدرجة بالتكلفة  جميعالصندوق  يصنف

 

 خر يوم تقييم آ .11

 .م(2021يونيو  30) م2022 يونيو 30هو  للفترةكان آخر يوم تقييم 

 

 األولية الموجزةعتماد القوائم المالية إ .12

 25 الموافق)م 2022 أغسطس 23 فيمن قبل مجلس إدارة الصندوق األولية الموجزة تمت الموافقة على هذه القوائم المالية 
 .) هـ1444 محرم
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