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تقري�ر مجلس
إدارة الصندوق



اجتمع مجلس إدارة الصندوق خالل عام 2019م مرتني
وناقش المواضيع التالية:

• أداء الصندوق مع مدير الصندوق

• االجتماع مع مدير المطابقة وااللتزام لمراجعة إلتزام الصندوق بجميع    
   القوانني واألنظمة واللوائح ذات العالقة
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معلومات
الصــندوق



•  اسم الصندوق:

صندوق دراية المرن لألسهم السعودية 

•  أهداف سياسات االست�ثمار وممارساته:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطوي�ل من خالل االست�ثمار بشكل أساسي في الشركات 
المدرجة في سوق األوراق المالية السعودية ("تداول")، وفي السوق الموازي ("نمو")، وأسهم حقوق 

األولوية والطروحات األولية الصادرة داخل المملكة العرب�ية السعودية. كما أن للصندوق االست�ثمار في 
األسواق المالية في الدول األخرى ("عالميَا"). كما سيقوم مدير الصندوق باالست�ثمار في الصناديق العقارية 

المتداولة وفي صناديق المؤشرات المتداولة. يجب أن ت�كون كافة است�ثمارات الصندوق متوافقة مع المعاي�ري 
الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق. لن يوزع الصندوق أرباح على مالكي الوحدات فيه، 

بل سيعاد است�ثمار جميع األرباح بواسطة الصندوق.

فيما يلي ملّخص السرتاتيجيات االست�ثمار الرئيسية التي يطبقها صندوق دراية المرن لألسهم السعودية من 
أجل تحقيق أهدافه:
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أنواع األوراق المالية:
يتيح الصندوق الفرصة للمست�ثمري�ن لالست�ثمار بشكل رئيسـي فـي أسـهم الشـركات المدرجة في سوق األوراق 

المالية السعودية ("تداول") وفي السوق الموازي ("نمو"). كما أن للصندوق است�ثمارات في األسواق المالية 

في الدول األخرى ("عالميَا").

كما يجوز للصندوق االست�ثمار في صناديق األسهم السعودية وكذلك في حقوق األولوية والطروحات العامة 

األولية  وصناديق الطروحات العامة األولية المرخص لها من هيئة السوق المالية. وي�جــوز للصــندوق االســت�ثمار 

فــي أدوات أسواق النقد والمرابحات وصناديق أسواق النقد بالريال السعودي والمرخص لها من هيئة السوق 

المالية، عند عدم تــوّفر فــرص اســت�ثمارية واعــدة فــي السوق. وسيتم تحديث المجال االست�ثماري للصندوق كل 

ثالثة أشهر.

تركز االست�ثمارات:
تم تركيز است�ثمارات الصندوق في األسهم السعودية المتوافقة مع المعاي�ري الشرعية وفي الطروحات العامة 

األولية وحقوق األولوية ألسهم الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية السعودية وفي السوق 

الموازي ("نمو") واألسواق المالية في الدول األخرى ("عالمًيا"). ويشمل النطاق الجغرافي السـت�ثمارات 

الصـندوق في األوراق المالية المدرجة في سوق األوراق المالية السـعودية وذلك حتى 100% من أصول 

الصندوق. ال تشمل اسرتاتيجية است�ثمار الصندوق الرتّكز في قطاعات معّينة بل سيكون الرتّكز في محفظة من 

أسهم الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية السعودية (تداول) والسوق الموازي ("نمو") واألسواق 

المالية في الدول األخرى ("عالمًيا") بنسبة %30. 

كما سيست�ثمر مدير الصندوق بأدوات أسواق النقد الموافقة للمعاي�ري الشرعية  بشكل مباشر أو بشكل غري 

مباشر عن طري�ق االست�ثمار في صناديق أسواق النقد، حيث سيكون االست�ثمار المباشر بالريال السعودي 

وبأدوات مَصدرة من قبل البنوك العاملة في المملكة العرب�ية السعودية (من جهة واحدة أو عدة جهات)، 

تشمل هذه األدوات االست�ثمار في المرابحات وعقود تموي�ل التجارة والتي ت�تسم بسيولتها العالية وقلة 

المخاطر، وبحد أقصى 10 % من صافي أصول الصندوق مع كل طرف نظري واحد والتي تخضع إلشراف مؤسسة 

 Standard & Poor’s من وكالة (-BBB) النقد العربي السعودي (ساما) وحاصلة على تصنيف بدرجة است�ثمارية

للتصنيف االئ�تماني (يعادل BBB- من وكالة  Fitch  و Baa3 من وكالة Moody’s). ال يوجد لدى مدير الصندوق أي 

تصنيف داخلي لهذه األدوات.

 كما سيست�ثمر الصندوق بشكل غري مباشر في أدوات أسواق النقد من خالل االست�ثمار في وحدات صناديق 

أدوات أسواق النقد بالريال السعودي المطروحة وحداتها طرًحا عاًما والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية 

من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما، وكذلك االست�ثمار في صناديق األسهم السعودية وصناديق 

الطروحات العامة األولية والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، والمطروحة طرًحا عاًما في المملكة 

العرب�ية السعودية من قبل مدير الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما. هذا وسيقوم مدير الصندوق باختيار 

الصندوق الذي سيست�ثمر به حسب تقديره المطلق لتلك الصناديق، حيث سيأخذ بعني االعتبار عائد الصندوق، 

أداءه التاريخي مقارنة بالصناديق األخرى المطروحة في المملكة العرب�ية السعودية، أتعاب إدارة الصندوق  

وعلى حجم أصول الصندوق. 



الحد األعلىالحد األدنىنوع االست�ثمار

األسهم السعودية (وتشمل الطروحات
العامة األولية وحقوق األولوية) 

السوق الموازية

%30 %100 

%0 %50 
 30% 0%صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة

(ETFs) 10% 0%صناديق المؤشرات المتداولة 
سيولة نقدية

صناديق أسواق النقد

%0 %49 
أدوات أسواق النقد بشكل مباشر وأدوات

 49% 0%أسواق النقد بشكل غري مباشر

%0 %49 

 30% 0%األسواق العالمية

صناديق االست�ثمار في األسهم السعودية
 40% 0%والطروحات العامة األولية 

ويمكن تلخيص تركيز است�ثمارات الصندوق حسب الجدول التالي:

سوف يعتمد ترّكز االست�ثمارات، التي يجوز للصندوق القيام بها، على القيمة السوقية. 
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أنواع المعامالت واألساليب واألدوات:
يعتمد مدير الصندوق على دراسات وتوصيات فري�ق المحللني الخاص به في اتخاذ قرارته االست�ثمارية والقيام 

بتقي�يم الشركات المست�ثمر بها من خالل تحليل قوائمها المالية وميزانيتها العمومية وتدفقاتها النقدية وذلك 

بهدف الوصول إلى القيمة العادلة لتلك الشركات، ومن أجل تحليل جاذبية االست�ثمار في الشركات من عدمه.  

أما بالنسبة لقرار االست�ثمار في الطروحات العامة األولية فيتم تقديم تقري�ر مختصر لمجلس إدارة الصندوق ألخذ 

الموافقة باالست�ثمار من المجلس.

أنواع األوراق التي ال يمكن إدراجها في الصندوق:
لن يقوم الصندوق باالست�ثمار في أوراق مالية غري التي تم ذكرها سابًقا. كما أن جميع است�ثمارات الصندوق 

تخضع لمعاي�ري اللجنة الشرعية للصندوق. 

القيود على االست�ثمار:
يلتزم الصندوق بالقيود على االست�ثمار وفًقا لما ورد في الئحة صناديق االست�ثمار وأي تحديثات عليها. تخضع 

است�ثمارات أصول الصندوق لقيود المادة 41 من الئحة صناديق االست�ثمار ("قيود االست�ثمار"). وسوف ت�كون كافة 

است�ثمارات الصندوق متوافقة مع المعاي�ري الشرعية.

صالحيات طلب التموي�ل:
يحق للصندوق طلب التموي�ل من مدير الصندوق أو من أي بنك مرخص له من قبل مؤسسة النقد العربي 

السعودي، وذلك فقط لغرض الوفاء بطلبات االسرتداد، وفي هذه الحالة يجب أن ال يزيد الحد األعلى لهذا 

التموي�ل عشرة في المائة ( 10 %) من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك لتلبية طلبات االسرتداد على أن ال 

ت�تجاوز مدة التموي�ل سنة واحدة من تاري�خ الحصول عليه، علًما بأن  التموي�ل سيكون على أساس أسعار التموي�ل 

السائدة لدى البنوك العاملة في المملكة العرب�ية السعودية. وفي جميع األحوال يجب أن ت�كون عملية التموي�ل 

متوافقة مع معاي�ري اللجنة الشرعية للصندوق.

 



أسواق األوراق المالية المعتمدة:
سيست�ثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في األسهم المدرجة سوق األوراق المالية السعودية (" تداول ") 

وفي السوق الموازي (" نمو") واألسواق المالية في الدول األخرى ("عالمًيا") وفي الطروحات العامة األولية، 

حقوق األولوية وأدوات أسواق النقد بالريال السعودي وصفقات المرابحة والصناديق العامة المطروحة طرًحا 

عاًما والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية.

االست�ثمار في صناديق أخرى:
يجوز للصندوق تمّلك وحدات صناديق أخرى بما ال يزيد عن 10% من صافي أصوله أو ما نسبته 10% من صافي 

أصول الصندوق المست�ثمر به. على أن ت�كون متوافقة مع المعاي�ري الشرعية للصندوق بالريال السعودي 

والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمطروحة طرًحا عاًما في المملكة العرب�ية السعودية من قبل مدير 

الصندوق أو أي مدير آخر أو كالهما. سرياعي الصندوق في جميع است�ثماراته القيود المنصوص عليها في 

المادة (41) من الئحة صناديق االست�ثمار. وست�كون نسبة االست�ثمار في الصناديق االست�ثمارية حسب النسب.

المشتقات:
لن يقوم الصندوق باالست�ثمار بأي مشتقات مالية.
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سـياسـة توزيع
الدخل واألرباح

أداء الصندوق
(في نهاية السنة المالية)



يعمل مدير الصندوق على إعادة است�ثمار اإليرادات المتحققة من 

است�ثمارات الصندوق في الصندوق نفسه، وال يتم توزيع أي دخل وأرباح 

على مالكي الوحدات.

أصول الصندوق: أ - 

صافي قيمةالسنة
أعلى سعر وحدةسعر الوحدةأصول الصندوق

خالل السنة
أقل سعر وحدة

عدد الوحداتخالل السنة

2016م

2017م

2018م

2019م

5,006,918.57

10,110,133.17

11,778,918.36

12,219,984.64

10.5034

11.0061

12.1501

15.1750

10.5534

11.2627

12.7985

15.1750

8.1745

10.1434

11.0407

12.1108

476,695.89

918,596.45

969,443.73

805,270.51
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سجل األداء: ب - 

العائد اإلجمالي خالل خمس سنوات  -1

العائد اإلجمالي السنوي خالل عشر سنوات  -2

عائد الصندوقالفرتة الزمنية

منذ سنة

منذ ثالث سنوات

منذ خمس سنوات

منذ الت�أسيس

% 24.90

 % 49.37  

N/A

% 51.75 

عائد الصندوقالسنة

2016م

2017م

2018م

2019م

% 5.03

% 4.68

% 10.50

% 24.90



ج- األصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية   
     عام 2019م

أداء الصندوق مقارنة مع المؤشر االسرتشادي  -3

أداء المؤشر منذ الت�أسيسأداء الصندوق منذ الت�أسيس 

% 51.75% 54.70

أداء المؤشر خالل العامأداء الصندوق خالل العام

% 24.90% 12.35

صافي أصول الصندوق

عدد الوحدات الصادرة 

سعر الوحدة

أتعاب اإلدارة 

ضري�بة القيمة المضافة من أتعاب اإلدارة

أتعاب المحاسب القانوني

مصاريف إدارية أخرى

مصاريف أمني الحفظ

مصاريف أمني الحفظ المستقل

رسم السوق المالية السعودي (تداول)

رسوم أعضاء اللجنة الشرعية

مصاريف المؤشر االسرتشادي

ضري�بة القيمة المضافة من المصاريف األخرى

رسوم أعضاء مجلس إدارة الصندوق

رسوم هيئة السوق المالية السنوية

نسبة إجمالي المصاريف لصافي األصول

نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق

نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

12,219,984.64

805,270.51 وحدة

15.1750 ريال سعودي

194,604.59 ريال سعودي

9,730.23 ريال سعودي

30,000 ريال سعودي

0.00 ريال سعودي

 10,460.99 ريال سعودي 

1,568.24 ريال سعودي 

 5,000 ريال سعودي

 26,250 ريال سعودي

5,625 ريال سعودي

3,977.69 ريال سعودي

40,000 ريال سعودي 

7,500 ريال سعودي  

%2.74

%1.51

  %2.57
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يتم احتساب أتعاب اإلدارة ورسوم الحفظ كنسب مئوية في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من الصندوق إال   د - 
عند نهاية كل شهر ميالدي.  

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

 أنشطة االست�ثمار خالل الفرتة:
خالل عام 2019م كان أداء السوق السعودي تحت النمط الكالسيكي لإلنضمام لمؤشر (األم أي سي أي) لألسواق 

الناشئة، ويمكن تصنيف أداء السنة على أساس نصف سنوي. خالل النصف األول ارتفع تاسي بما يقارب %23 
وحقق المؤشر قمة 9300. وكان االرتفاع بقيادة القطاع البنكي وقطاع التجزئة، حيث أنه حقق ارتفاًعا يصل إلى 

50% عند نقطة معينة.
بعد المرحلة األولى من االنضمام لمؤشر (األم أي سي أي) في شهر مايو 2019م, كان أدء السوق مماثًال 

للتوقعات العامة، حيث أنه لم يظهر أداء إي�جابي، وقام بحركة تصحيح بدأت في النصف الثاني من السنة حيث أنه 
المس قاع 7400. وكان السبب الرئيسي لهذا التصحيح هو البيع المكثف في قطاعي البنوك والبرتوكيماويات.

صناديق العقار المتداولة واإلدراج األولي ألرامكو كانت من أهم أحداث النصف الثاني من العام 2019م، حيث أن 
المست�ثمري�ن بعد تحقيقهم عوائد من السيولة المدفوعة من االنضمام لمؤشر (األم أي سي أي) انتقلوا إلى 

است�ثمارات أقل مخاطرة وذات عوائد توزيعية نقدية، وكان انخفاض الفائدة داعًما لإلنتقال. صناديق العقار 
المتداولة أصبحت من أفضل القطاعات أداًءا مما أدى إلى انخفاض نسبة عائد التوزيع النقدي، انخفضت ما يقارب 

9 % عائد توزيع نقدي إلى نسبة متوسطه تقارب الـ 7% عند نهاية العام. نجاح الطرح األولي ألرامكو سجل سنة 
تاريخية للسوق السعودي حيث أن الحكومة جمعت ما يقارب 96 مليار ريال سعودي لبيعها نسبة 1.5% من 

حصتها في أرامكو. الطلب العالي للسهم خالل الطرح األولي أدى الى إرتفاع السهم لما يصل الى 20% خالل 
جلسات التداول التي تلت اإلدراج.

تلخيًصا لألوضاع االقتصادية، توقعات مبدئية لالقتصاد السعودي تشري إلى نمو حقيقي يقدر بـ 0.4 % في عام 
2019م, وكان النمو مدعوًما بزيادة اإليرادات غري النفطية. النمو الحقيقي للناتج اإلجمالي متوقع أن يستمر 

بدعم من التغريات االقتصادية المحلية. في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة باإلضافة إلى زيادة السيولة التي 
تبعت األدراج االولي ألرامكو حيث أنه من المتوقع أن تدفع نمو االقتصاد وزيادة اإلنفاق خارج الميزانية 

لقطاعات محددة. الت�أمني على التقصري االئ�تماني لعشر سنوات للسعودية كان في اتجاه هابط منذ عام 2015م 
من مرحلة 188 دوالر أمريكي ليصل إلى المرحلة الحاليه التي تساوي 115 دوالر أمريكي، مما يشري إلى تحسن 

لخلفية المخاطر في االقتصاد السعودي. أحدث البيانات التي نشرت من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) 
زيادة في اإلنفاق االستهالكي المشار إليه من خالل (السحب النقدي وعمليات نقاط البيع) حيث أنه زادت من 

226 مليار ريال سعوي في الربع األول من 2017م إلى 252 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2019م. 
باالضافة إلى ذلك، أرقام البطالة كانت في انخفاض لكلي الجنسني الذكور واإلناث. زيادة هذا االتجاه سيؤدي 

إلى زيادة االنفاق.

قام صندوق دراية المرن لألسهم السعودية بتسجيل عوائد أداء تساوي 24.9% مقارنة بعوائد 12.35% للمؤشر 
االسرتشادي. تفوق الصندوق على المؤشر بزيادة عائد تقدر بـ 12.55%، وكانت نتيجه لمنهجيات بحثنا الفريدة 

والسياسات المتبعة إلدارة المخاطر. فري�ق إدارة الصندوق، است�ثمر في تمكنه من الت�أقلم مع األوضاع 
االقتصادية وحالة السوق وغّري االسرتاتجية اتباًعا لذلك. تمكنا من االستفادة من التدفقات النقدية القادمة من 
االنضمام لمؤشر (األم أي سي أي) لألسواق الناشئة بأخذ مراكز في األسهم ذات القَيم السوقية العالية خالل 

النصف األول من 2019م وبعد االنضام للمؤشر انتقلنا ألفكار ت�توافق مع منهجية التحليل من أسفل إلى أعلى 
(كمثال صناديق االست�ثمار العقارية واألسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة). بشكل عام، فإن عام 2019م 

سجلت أفضل سنة أداء للصندوق منذ بداية انشائه في عام 2016م. 



باإلمكان أن نطلق على 2019م سنة االعرتاف إلدارة أسواق المال وإدارة األصول في دراية. حصد صندوق دراية 
المرن السعودي 4 جوائز ألدائه المميز خالل سنة، وخالل 3 سنوات مقارنة بمؤشره االسرتشادي والصناديق 

النظرية له. تعترب هذه اإلقرارات ذات أهمية إلشادتها بآداء مدير الصندوق في المجتمع ،والمجلس اإلقليمي 
للمست�ثمري�ن باإلضافه إلى أنها تسهم في تطوي�ر الثقه والعالمة التجارية بني المست�ثمري�ن.

 في األسفل اختصار للجوائز: 

• Best Saudi Equity Fund of the year 2019 by MENA Fund Manager Performance Awards.

• Best MENA Equity Fund of the year 2019 – 3 Year Performance by MENA Fund Manager   

 Performance Awards.

• Best Sharia Equity Fund 2019 by Global Banking & Finance Review

وفيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االست�ثمارات حسب القطاع في نهاية عام 2019م: 

القطاع  

أسهم قطاع البنوك

أسهم قطاع المواد األساسية

 أسهم إدارة وتطوي�ر العقارات

أسهم قطاع الرعاية الصحية

أسهم الخدمات التجارية والمهنية

أسهم قطاع إنتاج األغذية

أسهم تجزئة السلع الكمالية

أسهم قطاع الطاقة

أسهم الخدمات االستهالكية

أسهم التطبيقات وخدمات التقنية

أسهم في قطاع الت�أمني

أسهم في السوق المصري

أسهم في سوق دبي

أسهم في السوق الكويتي

القيمة السوقية 

841,872.88

1,830,318.06

239,715.00

371,800.00

846,363.00

290,154.45

906,613.14

1,365,259.75

833,668.80

249,306.00

745,984.70

1,122,759.90

585,226.83

1,655,821.85
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تغي�ريات حدثت خالل العام 2019م:  •
لم يكن هناك أي تعديالت تذكر خالل العام.  

 

معلومات أخرى:  •
يمكن االطالع 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:   •
ال توجد است�ثمارات لمدير الصندوق  

 

الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:  •
لم يحضر مدير الصندوق أي جمعية عمومية خالل الفرتة.  

مدير الصندوق:  .5
االسم : شركة دراية المالية

شركة مساهمة مقفلة تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم : (27-08109). 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 اإللكرتوني
هاتف: 966112998000 +  /  966920024433 + 



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

العنوان: طري�ق الملك فهد، حي العليا، ص.ب 55560 الرياض 11544
المملكة العرب�ية السعودية.

هاتف: 5555 218 (11) 966+ 
فاكس: 5970 218 (11) 966+ 

www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكرتوني

بيان أمني الحفظ:

حيث أن شركة اإلنماء لالست�ثمار هي أمني الحفظ للصندوق فإنها ترى أن اصدار ونقل واسرتداد الوحدات تم 
بموجب أحكام الئحة صناديق االست�ثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وكذلك تم تقويم وحساب 
سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االست�ثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، ولم تسجل 

أي مخالفات لقيود االست�ثمار أو حدود االقرتاض.

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

2526 طري�ق أبو بكر الصديق حي التعاون.
ص . ب 6888 الرياض 12475، المملكة العرب�ية السعودية

 www.aca.com.sa الموقع اإللكرتوني
هاتف: 9662694419+ 

بيان المحاسب القانوني:
بيان المحاسب القانوني مرفق مع التقري�ر السنوي القوائم المالية للصندوق كما في 31-12-2019م.  

القوائم المالية :  .8
مرفق مع هذا التقري�ر السنوي القوائم المالية للصندوق كما في نهاية 31-12-2019م 

ويمكن إيًضا االطالع على القوائم المالية من خالل موقع دراية المالية على الرابط التالي: 
www.derayah.com 
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العنوان:
الدورالثاني، مركز العليا، شارع العليا العام،

ص.ب 286546 الرياض 11323، المملكة العرب�ية السعودية
هاتف: 8000 299 11 966+ 
فاكس: 6498 419 11 966+ 

www.derayah.com :الموقع االلكرتوني


