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تقري�ر مجلس إدارة الصندوق  .1
اجتمع مجلس إدارة الصندوق خالل عام 2018 م مرتني و ناقش المواضيع التالية:

الموافقة على التغريات الخاصة بشروط و أحكام الصندوق  •
مناقشة تغري مراجع الحسابات الخارجي  •

مناقشة أداء الصندوق مع مدير الصندوق  •
االجتماع مع مدير المطابقة و االلتزام لمراجعة إلتزام الصندوق بجميع القوانني و األنظمة و اللوائح ذات العالقة  •

معلومات الصندوق:  .2
اسم الصندوق: أ - 

صندوق دراية للطروحات األولية  

أهداف سياسات االست�ثمار وممارساته: ب - 
يهــدف إلــى تنميــة رأس المــال علــى المــدى الطويــ�ل بشــكل متوافــق مــع المعاي�يالشــرعية مــن خــال تحقيــق عائــد يفــوق مؤشــر 
درايــة للطروحــات األوليــة وذلــك عــن طريــ�ق االســت�ثمار فــي الطروحــات األوليــة ألســهم الشــركات المدرجــة حديثــا فــي ســوق األوراق 
الماليــة الســعودية ("تــداول") وفــي أســواق األوراق الماليــة فــي الــدول األخــرى، وفــي أســهم حقــوق األولويــة الصــادرة داخــل 
المملكــة العرب�يــة الســعودية وفــي أســواق األوراق الماليــة فــي الــدول األخــرى، وكذلــك فــي أســهم الشــركات المدرجــة في ســوق 
األوراق الماليــة الســعودية ("تــداول") وفــي الســوق المــوازي ("نمــو") وفــي أســواق األوراق الماليــة فــي الــدول األخــرى والتــي 
لــم يمــض علــى إدراجهــا أكــر مــن خمــس ســنوات، وأســهم الشــركات المدرجــة التــي تــم إصــدار أســهم جديــدة لهــا خــال الســنوات 
الخمــس المنصرمــة الصــادرة داخــل المملكــة العرب�يــة الســعودية وفــي األســواق الماليــة فــي الــدول األخــرى. يجــوز للصنــدوق 
المشــاركة فــي ســجل بنــاء االوامــر و االســت�ثمار فــي صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة. و يجــوز للصنــدوق االســت�ثمار فــي 
صناديــق المؤشــرات المتداولــة )ETFs( المرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة. كمــا يمكــن أن يقــوم مديــر الصنــدوق باالســت�ثمار فــي 
أدوات أســواق النقــد وصفقــات المرابحــة وصناديــق أســواق النقــد بالريــال الســعودي فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية والمرخــص 
لهــا مــن هيئــة الســوق الماليــة . كمــا ان الصنــدوق لــن يــوزع أرباحــا علــى مالكــي الوحــدات فيــه، بــل ســيعاد اســت�ثمار جميــع األربــاح 
بواســطة الصنــدوق ممــا ينعكــس علــى ســعر وحــدة الصنــدوق )أي صافــي قيمــة األصــول للوحدة(.جميــع اســت�ثمارات الصنــدوق 
ســتلتزم بالمعايــ�ي الشــرعية المعتمــدة مــن اللجنــة الشــرعية للصنــدوق وســتعرض علــى اللجنــة الشــرعية ألخــذ الموافقــة قبــل 

الدخــول فــي االســت�ثمار.

فيما يلي مخلص السرتاتيجيات االست�ثمار الرئيسية التي يطبقها صندوق دراية للطروحات األولية من أجل تحقيق أهدافه:

أنواع األوراق المالية: 
يتيــح الصنــدوق الفرصــة للمســت�ثمري�ن لاســت�ثمار بشــكل رئيســي فــي أســهم الشــركات العامــة خــال فــرتة الطــرح األولــي العــام 
ألســهمها بطريقــة ســجل بنــاء األوامــر وكذلــك فــي حقــوق األولويــة لألســهم المدرجــة داخــل المملكــة العرب�يــة الســعودية وفــي 
أســواق األوراق الماليــة فــي الــدول األخــرى كمــا يمكــن للصنــدوق االســت�ثمار فــي أســهم الشــركات الجديــدة التــي لــم تمــض 
خمــس ســنوات علــى إدراجهــا فــي الســوق المالــي الســعودي الثانــوي )تــداول( وأســواق األوراق الماليــة فــي الــدول األخــرى. 
يجــوز للصنــدوق المشــاركة فــي ســجل بنــاء االوامــر و االســت�ثمار فــي صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة. و يجــوز للصنــدوق 
االســت�ثمار فــي صناديــق المؤشــرات المتداولــة )ETFs( المرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة والمتوافقــة مــع الضوابــط والمعايــ�ي 
الشــرعية. كمــا يمكــن للصنــدوق االســت�ثمار فــي أســهم الشــركات المدرجــة التــي تــم إصــدار أســهم جديــدة لهــا خــال الســنوات الخمــس 

المنصرمــة الصــادرة داخــل المملكــة العرب�يــة الســعودية وفــي األســواق الماليــة فــي الــدول األخــرى.
وي�جــوز للصنــدوق االســت�ثمار فــي أدوات أســواق النقــد وصفقــات المرابحــة وصناديــق أســواق النقــد بالريــال الســعودي والمرخــص 
لهــا مــن هيئــة الســوق الماليــة عنــد عــدم توفــر فــرص اســت�ثمارية واعــدة فــي الســوق. وســيتم تحديــث المجــال االســت�ثماري 

للصنــدوق كل ثاثــة أشــهر.

تركــز االســت�ثمارات: تــم تركيــز اســت�ثمارات الصنــدوق فــي الطروحــات األوليــة العامــة المتوافقــة مــع المعايــ�ي الشــرعية وفــي حقــوق 
األولويــة ألســهم الشــركات المدرجــة خــال الســنوات الخمــس المنصرمــة وفــي أســهم الشــركات المدرجــة التــي تــم إصــدار أســهم 
جديــدة لهــا خــال الســنوات الخمــس المنصرمــة. ويشــمل النطــاق الجغرافــي الســت�ثمارات الصنــدوق فــي المقــام األول األوراق 
الماليــة المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية وذلــك حتــى 011 % مــن أصــول الصنــدوق علــى الرغــم مــن أن الصنــدوق 
يمكــن أن يقــوم باالســت�ثمار بمــا ال يتجــاوز 21% مــن أصــول الصنــدوق، وبشــكل انتقائــي، فــي أســواق األوراق الماليــة فــي الــدول 
األخــرى. ســيكون مــن الممكــن تركيــز كامــل نســبة االســت�ثمارات فــي الطروحــات األوليــة وفــي حقــوق األولويــة للشــركات وفــي 
أســهم الشــركات التــي لــم يمــض علــى إدراجهــا فــي األســواق الثانويــة أكــر مــن خمــس ســنوات وفــي أســهم الشــركات المدرجــة 
التــي تــم إصــدار أســهم جديــدة لهــا خــال الســنوات الخمــس المنصرمــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية "تــداول" و فــي 
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نوع االست�ثمار

الطروحات األولية واألسهم المدرجة حديثا (حتى خمس
سنوات) وحقوق األولوية داخل المملكة العرب�ية

السعودية وأسهم الشركات المدرجة التي تم إصدار
أسهم جديدة لها خالل السنوات  الخمس المنصرمة
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الطروحات األولية واألسهم المدرجة حديثا (حتى خمس
سنوات) وحقوق األولوية في أسواق األوراق المالية
في الدول األخرى وأسهم الشركات المدرجة التي تم

إصدار أسهم جديدة لها خالل السنوات الخمس المنصرمة
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السوق الموازية

صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة

(ETFs) في صناديق المؤشرات المتداولة

أدوات أسواق النقد بشكل مباشرو أدوات أسواق
النقد بشكل غري مباشر

سيولة نقدية

الحد األعلىالحد األدنى

الســوق المــوازي ("نمــو") وأســواق األوراق الماليــة فــي الــدول األخــرى و فــي صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة. شــرط أن 
ت�كــون متوافقــة مــع معايــ�ي اللجنــة الشــرعية للصنــدوق . كمــا سيســت�ثمر مديــر الصنــدوق بــأدوات أســواق النقــد الموافقــة للمعايــ�ي 
الشــرعية بشــكل مباشــر أو غــي مباشــر،حيث ســيكون االســت�ثمار المباشــر بالريــال الســعودي وبــأدوات مَصــدرة مــن قبــل البنــوك 
العاملــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ( مــن جهــة واحــدة أو عــدة جهــات ) والتــي تخضــع إلشــراف مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي والحاصلــة علــى تصنيــف بدرجــة اســت�ثمارية ال تقــل عــن )BBB( مــن وكالــة Standard & Poor’s للتصنيــف االئ�تمانــي. كمــا 

سيســت�ثمر الصنــدوق فــي صفقــات المرابحــة الخاضعــة إلشــراف الســلطات المختصــة 

والحاصلة على تصنيف بدرجة اســت�ثمارية ال تقل عن )BBB( من وكالة Standard & Poor’s للتصنيف االئ�تماني والمتوافقة 
ــة المذكــورة فــي  مــع الضوابــط الشــرعية, كمــا يمكــن ل مديــر الصنــدوق األســت�ثمار فــي أدوات أســواق النقــد فــي الدول
قائمــة المصطلحــات. والمتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية .كمــا سيســت�ثمر الصنــدوق بشــكل غــري مباشــر فــي أدوات أســواق 
النقــد مــن خــالل االســت�ثمار فــي وحــدات صناديــق أدوات أســواق النقــد بالريــال الســعودي والمرخصــة مــن هيئــة الســوق 
الماليــة، والمطروحــة طــرح ًا عــام ًا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو أي مديــر آخــر أو كالهمــا. 
هــذا وســيقوم مديــر الصنــدوق باختيــار الصنــدوق الــذي سيســت�ثمر بــه حســب تقديــره المطلــق لتلــك الصناديــق حيــث ســيأخذ 
بعــني االعتبــار عائــد الصنــدوق، وأدائــه التاريخــي مقارنــة بالصناديــق األخــرى المطروحــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية، 
وأتعــاب إدارة الصنــدوق وحجــم أصــول الصنــدوق. كمــا يمكــن للصنــدوق االســت�ثمار فــي اوراق ماليــة اصدرهــا مديــر الصندوق 

او أي مــن تابعيــه.

ويمكن تلخيص تركيز است�ثمارات الصندوق كما الجدول التالي:

يعتمد تركز االست�ثمارات، التي يجوز للصندوق القيام بها، على القيمة السوقية. 

أنواع المعامات واألساليب واألدوات:
يعتمــد مديــر الصنــدوق علــى دراســات وتوصيــات فريــ�ق المحللــن الخــاص بــه فــي اتخــاذ قرارتــه االســت�ثمارية والقيــام بتقي�يــم الشــركات المســت�ثمر بهــا مــن 
خــال تحليــل قوائمهــا الماليــة وميزانيتهــا العموميــة وتدفقاتهــا النقديــة وذلــك بهــدف الوصــول إلــى القيمــة العادلــة لتلــك الشــركات ومــن أجــل تحليــل 
جاذبيــة االســت�ثمار فــي الشــركات مــن عدمــه. أمــا بالنســبة لقــرار االســت�ثمار فــي الطروحــات األوليــة فيتــم تقديــم تقريــ�ر مختصــر لمجلــس إدارة الصنــدوق 

ألخــذ الموافقــة باالســت�ثمار مــن المجلــس.

أنواع األوراق التي ال يمكن إدراجها في الصندوق:
لــن يقــوم الصنــدوق باالســت�ثمار فــي أوراق ماليــة غــي التــي تــم ذكرهــا ســابقًا بالفقــرة رقــم )2-9( أعــاه. كمــا أن جميــع اســت�ثمارات الصنــدوق تخضــع 

لمعايــ�ي اللجنــة الشــرعية للصنــدوق.
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صافي قيمة أصولالسنة
الصندوق

256,967,576.41

160,509,837.63

95,330,666.85

48,649,866.34

29,961,336.97

20,971,911.81

12,858,290.18

7,656,259.01

8.3629

6.448

6.9185

5.9858

10.7691

8.4826

7.7577

7.8312

8.5766

7.6536

7.4139

6.3543

2015

2016

2017

2018

أعلى سعر وحدةسعر الوحدة
خالل السنة

أقل سعر وحدة
خالل السنة

عدد الوحدات
المصدرة

القيود على االست�ثمار:
يلتــزم الصنــدوق بالقيــود علــى االســت�ثمار وفقــا لمــا ورد فــي الئحــة صناديــق االســت�ثمار وأي تحديثــات عليهــا. تخضــع 
اســت�ثمارات أصــول الصنــدوق لقيــود المــادة )41( مــن الئحــة صناديــق االســت�ثمار )"قيــود االســت�ثمار"(. وســوف ت�كــون كافــة 

اســت�ثمارات الصنــدوق متوافقــة مــع المعايــ�ري الشــرعية.

صالحيات طلب التموي�ل:
يحــق للصنــدوق طلــب التمويــ�ل مــن مديــر الصنــدوق أو مــن أي بنــك مرخــص لــه مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، 
وذلــك فقــط لغــرض الوفــاء بطلبــات االســرتداد، وفــي هــذه الحالــة يجــب أن ال يزيــد الحــد األعلــى لهــذا التمويــ�ل علــى عشــرة 
ــ�ل  ــات االســرتداد علــى أن ال ت�تجــاوز مــدة التموي ــة )10%( مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك لتلبيــة طلب فــي المائ
ســنة واحــدة مــن تاريــ�خ الحصــول عليــه، علمــا بــأن التمويــ�ل ســيكون علــى أســاس أســعار التمويــ�ل الســائدة لــدى البنــوك 
العاملــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية. وفــي جميــع األحــوال يجــب أن ت�كــون عمليــة التمويــ�ل متوافقــة مــع معايــ�ري 

اللجنــة الشــرعية للصنــدوق.

أسواق األوراق المالية المعتمدة:
اســت�ثمر الصنــدوق أصولــه بشــكل رئيســي فــي الطروحــات األوليــة الســعودية وفــي طروحــات أوليــة منتقــاة فــي أســواق 
األوراق الماليــة فــي الــدول األخــرى وفــي حقــوق األولويــة وفــي أســهم الشــركات المدرجــة خــالل الســنوات الخمــس 
المنصرمــة وأســهم الشــركات المدرجــة التــي تــم إصــدار أســهم جديــدة لهــا خــالل الســنوات الخمــس  المنصرمــة وأدوات 

أســواق النقــد بالريــال الســعودي وصفقــات المرابحــة وصناديــق أســواق المــال األخــرى.

االست�ثمار في صناديق أخرى:
يجوز للصندوق تملك وحدات صناديق أخرى بما ال يزيد عن 10% من صافي أصوله أو مانســبته 10% من صافي أصول الصندوق 
المست�ثمر به. على أن ت�كون متوافقة مع المعاي�ري الشرعية للصندوق ومقومة بالريال السعودي ومرخصة من هيئة السوق 

المالية ومطروحة طرحا عاما في المملكة العرب�ية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما.

المشتقات:
علــى الرغــم مــن أن بعــض األســواق التــي يســت�ثمر فيهــا الصنــدوق قــد يتــم فيهــا تــداول المشــتقات الماليــة، إال أن الصنــدوق 

لــن يقــوم باالســت�ثمار بــأي مشــتقات ماليــة.
 

سياسة توزيع الدخل واألرباح  .3

يعمــل مديــر الصنــدوق علــى إعــادة اســت�ثمار اإليــرادات المتحققــة مــن اســت�ثمارات الصنــدوق فــي الصنــدوق نفســه، وال يتــم 
توزيــع أي دخــل أو أربــاح علــى مالكــي الوحــدات ولــم يتــم توزيــع أربــاح خــالل عــام 2018 علــى مالكــي الوحــدات.

أداء الصندوق  .4

أصول الصندوق في نهاية كل سنة: أ - 
 .
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سجل األداء: ب- 
العائد اإلجمالي خالل خمس سنوات  -1

العائد اإلجمالي السنوي خالل عشر سنوات  -2

أداء الصندوق مقارنة مع المؤشر االسرتشادي:  -3

الفرتة الزمنية

منذ سنة

منذ ثالث سنوات

منذ خمس سنوات

منذ الت�أسيس

عائد الصندوق

-%14.28

-%25.91

N/A

-%36.46

السنة

2015

2016

2017

2018

عائد الصندوق

-%14.23

-%10.76

-%3.14

-%14.28

أداء الصندوق منذ الت�أسيس

-%36.46

أداء المؤشر منذ الت�أسيس

-%55.21

أداء الصندوق خالل العام

-%14.28

أداء المؤشر خالل العام

-%15.66



8

48,649,866.34 ريال سعودي

 7,656,259.01 وحدة

6.3543

1,339,917.02 ريال سعودي

66,995.85 ريال سعودي

30,000 ريال سعودي  

0

22,211.29 ريال سعودي  

7,534.25 ريال سعودي

5,000 ريال سعودي

26,250 ريال سعودي 

24,375 ريال سعودي

 5,768.52 ريال سعودي 

30,000 ريال سعودي   

7,500 ريال سعودي

%3.10

%3.44

%3.24

%0.55

%2.35

صافي أصول الصندوق

عدد الوحدات الصادرة 

سعر الوحدة

أتعاب اإلدارة 

ضري�بة القيمة المضافة من إجمالي أتعاب اإلدارة

أتعاب المحاسب القانوني

مصاريف إدارية أخرى

مصاريف أمني الحفظ

مصاريف أمني حفظ مستقل 

رسم السوق المالية السعودي (تداول)

رسوم أعضاء اللجنة الشرعية

مصاريف المؤشر اإلسرتشادي

ضري�بة القيمة المضافة من المصاريف 

رسوم أعضاء مجلس إدارة الصندوق

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

نسبة إجمالي المصاريف لصافي األصول 2016

نسبة إجمالي المصاريف لصافي األصول 2017

نسبة إجمالي المصاريف لصافي األصول 2018

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق

نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

يتم احتساب أتعاب اإلدارة ورسوم الحفظ كنسب مئوية في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من الصندوق اال عند نهاية    •
كل شهر ميالدي.  

يتم احتساب األتعاب والرسوم األخرى كمبالغ على وحدات الصندوق في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من الصندوق    •
اال عند نهاية السنة الميالدية.  

األصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2018م ج- 
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أنشطة االست�ثمار خالل الفرتة:  •

واصلت مؤشرات السوق السعودي )تداول و S&P Saudi Sharia( النمو من عام 2017 على توقعات برتقية المملكة 
العرب�ية السعودية إلى األسواق الناشئة خالل عام 2018. بدأ العام مع ارتفاع المؤشرات ومن ضمنها مؤشر " تداول" 

بنسبة 6% و )S&P Saudi Sharia %5( خالل الشهر األول من السنة الجديدة. بنهاية الربع األول، أكدت FTSE الرتقية 
المتوقعة للمملكة العرب�ية السعودية وقد دعمت األخبار إلى جانب تحسن االقتصاد الكلي مثل ارتفاع أسعار النفط 

ارتفاع المؤشر، حيث يمكن أن يقدم مؤشر "تداول" S&P Saudi Sharia 10.4%( %8.9( بنهاية الربع األول من عام 2018. 
بيئة االقتصاد الكلي في المملكة العرب�ية السعودية كانت مدعومة بإرتفاع أسعار النفط ، وال سيما في الربع الثاني 

الذي أعلن فيه عن تقلص عجز الميزانية. ازدادت توقعات المست�ثمري�ن مع إعالن FTSE عن ترقية المملكة العرب�ية 
السعودية، مماثاًل لما حدث مع إعالن MSCI. خالل شهر يونيو 2018، أعلنت MSCI االحتمالية الكربى لرتقية السوق 

السعودي األمر الذي صاحب موجة ارتقاع إضافية نتيجة لإلعالن وتوقع المست�ثمري�ن المحلي�ني للتدفقات األجنبية إلى 
السوق السعودي ، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى في يوليو 2018. ومع ذلك، تغريت النظرة الكلية خالل النصف 

الثاني من عام 2018، خاصة عندما انخفضت أسعار النفط العالمية إلى 50.5 دوالر للربميل. وقد أدى ذلك إلى إنخفاض 
جزئي في المكاسب ، حيث أغلق المؤشر العام للسوق بعائد 8.3% ومؤشر بنسبة %11.4. 

في شركة دراية المالية ، توقعنا أن تؤدي هذه اإلعالنات إلى تدفقات أجنبية من خالل االست�ثمار في األسهم 
ذات القيمة السوقية العالية. و بذلك كنا قادري�ن على اغتنام الفرصة وتحديد األسهم الرابحة ، ونتيجة لذلك ، قدم 

صندوق دراية المرن لالسهم السعودية عائدًا بنسبة 10.5% مقارنة بعائد المؤشر الذي ارتفع بنسبة 11.4%. و وفقًا 
لتوقعاتنا,نرى بأن سوق االسهم السعودي سوف یواصل مساره بالصعود حیث أن اإلقتصاد الكلي يتحسن مع ارتفاع 

أسعار النفط باإلضافة الى الرتقية المرتقبة للسوق السعودي مما سيؤدي الى ارتفاع األسھم في المملکة العرب�یة 
السعودیة باإلضافة الى تدفقات أجنبیة خالل النصف األول من 2019 على أقل تقدير.  ونحن بدورنا سنتابع عن كثب بيئة 

السوق وأبرز مستجداته وعليه سنضع خطة است�ثمارية متوافقة مع إسرتاتيجيتنا. 
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القيمة السوقية

3,927,671.16

4,238,511.50

3,802,275.90

6,807,114.44

3,857,641.50

2,437,241.76

5,795,145.85

3,709,515.59

3,060,165.99

القطاع

أسهم في قطاع البنوك

أسهم في قطاع الرعاية الصحية

أسهم في قطاع النقل 

أسهم في قطاع المواد األساسي 

أسهم في قطاع الخدمات اإلستهالكية (نمو)

أسهم في قطاع تجزئة السلع الكمالية (نمو)

است�ثمارات في األسهم المصرية 

است�ثمارات في األسهم الكويتية 

است�ثمارات في أسواق دبي

عدد الوحدات

617,992.08

سعر الوحدة

6.3542

قيمة كامل الوحدات

3,926,845.26

 وفيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االست�ثمارات حسب القطاع في نهاية العام 2018م : 

تغي�يات حدثت خالل العام 2018:  •

تعديل مراجع الحسابات القانوني وتم تحديث شروط وأحكام الصندوق بناء على ذلك   -
تغي�ري عضو في مجلس إدارة الصندوق وتم تحديث شروط وأحكام الصندوق بناء على ذلك   -

معلومات أخرى:  •

يمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع اإللكرتوني لمدير الصندوق حيث يتم نشر 
تقاري�ر دورية عن خصائص وأداء الصندوق.

است�ثمارات الصندوق في صناديق أخرى:  •

ليس للصندوق أي است�ثمارات في صناديق أخرى.

العموالت الخاصة:  •

لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفرتة.

است�ثمارات مدير الصندوق:  •
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القيمة السوقية

3,927,671.16

4,238,511.50

3,802,275.90

6,807,114.44

3,857,641.50

2,437,241.76

5,795,145.85

3,709,515.59

3,060,165.99

القطاع

أسهم في قطاع البنوك

أسهم في قطاع الرعاية الصحية

أسهم في قطاع النقل 

أسهم في قطاع المواد األساسي 

أسهم في قطاع الخدمات اإلستهالكية (نمو)

أسهم في قطاع تجزئة السلع الكمالية (نمو)

است�ثمارات في األسهم المصرية 

است�ثمارات في األسهم الكويتية 

است�ثمارات في أسواق دبي

عدد الوحدات

617,992.08

سعر الوحدة

6.3542

قيمة كامل الوحدات

3,926,845.26

مدير الصندوق  .5
االسم: شركة دراية المالية

شركة مساهمة مقفلة تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم : )08109-27(. بتاري�خ 2008/06/23م 
وسجل تجاري رقم 1010266977.

العنوان : الرياض ، شارع العليا العام ، مركز العليا، الدور الثاني
ص.ب 286546 الرياض 11323، المملكة العرب�ية السعودية

www.derayah.com : الموقع االلكرتوني
هاتف: 966112998000+ –966920024433+ 

أمني الحفظ:  .6
االسم : شركة اإلنماء لإلست�ثمار

العنوان : الرياض ، طري�ق الملك فهد ، حي العليا
ص.ب 66333 الرياض 11576، المملكة العرب�ية السعودية

هاتف: 5999 218)11(966+ 

واجبات ومسؤوليات أمني الحفظ:  •
- يعــد أمــني الحفــظ مســؤواًل عــن التزاماتــه وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســت�ثمار، ســواء أدى مســؤولياته بشــكل مباشــر 
أم كلــف بهــا طرفــًا ثالثــًا بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســت�ثمار أو لئحــة األشــخاص المرخــص لهــم. وُيعــّد أمــني الحفــظ 
مســؤواًل تجــاه مديــر الصندويــ�ق ومالكــي الوحــدات عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب احتيــال أو إهمــال أو ســوء 

تصــرف أو تقصــريه المتعمــد.
ــح مالكــي الوحــدات، وهــو مســؤول كذلــك عــن اتخــاذ  - يعــد أمــني الحفــظ مســؤواًل عــن حفــظ الصنــدوق وحمايتهــا لصال

جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.

المحاسب القانوني:  .7
)ACA( شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون

الرياض - حي التعاون - طري�ق أبو بكر الصديق
ص.ب 6888 الرياض 12475، المملكة العرب�ية السعودية

هاتف:  4419 269)11(966+ 

بيان المحاسب القانوني:  •
مرفق مع التقري�رالسنوي القوائم المالية للصندوق كما في نهاية 31-12-2018م  

8.  القوائم المالية:
مرفق مع هذا التقري�ر السنوي القوائم المالية للصندوق كما في نهاية 31-12-2018م 

www.derayah.com :ويمكن إيضًا اإلطالع على القوائم المالية من خالل موقع دراية المالية على الرابط التالي











































دراية الماليـة
س.ت 1010266977

هاتف:299800 11 966+
فاكس: 6498 419 966+ 

ص.ب. 286546 الرياض 11323، المملكة العرب�ية السعودية
ترخيص رقم 27-08109 من هيئة سوق المال

www.derayah.com


