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معلومات 
صندوق 

االست	ثمار:

اسم صندوق االست	ثمار  •

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") ، و في السوق الموازي ("نمو") , و أسهم حقوق 

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

المتداولة و في صناديق المؤشرات المتداولة. يجب أن ت�كون كافة است�ثمارات الصندوق متوافقة مع المعاي�ري 
الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق. 

سياسة توزيع الدخل واألرباح  •

يعمل مدير الصندوق على إعادة است�ثمار اإليرادات المحققة من است�ثمارات الصندوق في الصندوق نفسه، 
وال يتم توزيع أي دخل أو أرباح على مالكي الوحدات.

تقاري�ر الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل، ويمكن الحصول على نسخة من التقري�ر   •
 www.Derayah.com من خالل الموقع اإللكرتوني لشركة دراية المالية



أداء الصندوق

أصول الصندوق  (1

صافي قيمةالسنة
أعلى سعر وحدةسعر الوحدةأصول الصندوق

خالل السنة
أقل سعر وحدة

نسبة عدد الوحداتخالل السنة
المصروفات

2016

2017

2018

2019

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

8.17453.24%

3.20%

3.11%

2.74%

1.83%

10.1434

11.0407

12.1108

476,695.89

918,596.45

969,443.73

805,270.51

202023,796,089.0318.177418.323011.23071,309,101.07

سجل األداء  (2

العائد اإلجمالي السنوي منذ الت�أسيس ب ) 

عائد الصندوقالسنة

2016

2017

2018

2019

% 5.03

% 4.68

% 10.50

% 24.90

2020% 19.79

العائد اإلجمالي للصندوق أ ) 

عائد الصندوقالفرتة الزمنية

منذ سنة

منذ ثالث سنوات

منذ خمس سنوات

منذ الت�أسيس

19.79%

65.32%

N/A

 81.77%



أداء الصندوق

تغريات جوهرية حدثت خالل الفرتة  (3

لم تحدث أي تغي�ريات جوهرية تؤثر على أداء الصندوق.

ممارسات التصويت السنوية  (4

لم ت�تم أي ممارسات تصويت خالل العام.

تقري�ر مجلس إدارة الصندوق  (5

إجتمع مجلس إدارة الصندوق خالل عام 2020م مرتني وناقش المواضيع التالية:

مناقشة أداء الصندوق مع مدير الصندوق.  •

االجتماع مع مدير المطابقة و االلتزام لمراجعة إلتزام الصندوق بجميع القوانني   •

واألنظمة واللوائح ذات العالقة.

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

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

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

مصاريف بنكية

رسم السوق المالية السعودي (تداول)

رسوم أعضاء اللجنة الشرعية

مصاريف المؤشر االسرتاتيجي

ضري�بة القيمة المضافة من المصاريف االخرى

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

ريال سعودي 23,796,089.03

ريال سعودي 222,248.87

ريال سعودي 24,268.85

ريال سعودي 30,000

ريال سعودي 0.00 

ريال سعودي 10,777.40

ريال سعودي 1,083.05

ريال سعودي 54.534.33
ريال سعودي 5,500.96

ريال سعودي 28,882.28

ريال سعودي 6,189.28

ريال سعودي 4,306.63
ريال سعودي
ريال سعودي

40,000

وحدة1,309,101.07

18.1774

7,500

1.83%

1.75%

2.95%

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام ج ) 



مدير الصندوق

اسم و عنوان مدير الصندوق  (1

شركة دراية المالية 

الرياض ، شارع العليا العام ، مركز العليا، الدور الثاني

ص.ب 286546 الرياض 11323، المملكة العرب�ية السعودية

هاتف: 966112998000+

www.Derayah.com

أنشطة االست	ثمار خالل الفرتة  (2

مع أن عام 2020م كان صعبًا بالنسبة لألسواق العالمية بوجه عام، فقد حافظ صندوق دراية المرن 

لالسهم السعودية على إتجاهه التاريخي في األداء المتميز حيث حقق مرة أخرى نتائج باهرة 

للمست�ثمري�ن تمثلت في تحقيق عائد بنسبة ٪19.79 خالل السنة المالية 2020م مقابل ٪11.93 حققها 

المؤشر القياسي.

وقد شهد الصندوق مستوى عاليًا من التقلب خالل النصف األول من عام 2020م. ولكن وبفضل عملية 

البحث القوية واألفكار المدروسة جيدًا، فقد إحتفظ مدير الصندوق بثقته العالية، األمر الذي عاد بثماره 

خالل النصف الثاني من العام. كما بادر فري�ق إدارة الصندوق سريعًا إلى تحديد بعض الشركات المستفيدة 

من جائحة كوفيد 19 من بني قطاعات االست�ثمار وطبق تلك األفكار في الوقت المناسب، مما زاد من األداء 

المتفوق للصندوق.

هذا وما زال فري�ق االست�ثمار في شركة دراية المالية على ثقة بقدرته على االستمرار في تحقيق النتائج 

وفيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االست�ثمارات حسب القطاع في نهاية عام 2020م: 

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 اإلستهالكية

أسهم التطبيقات وخدمات التقنية

أسهم في قطاع الت�أمني

أسهم في السوق المصري

أسهم في سوق دبي

أسهم في السوق الكويتي

القيمة السوقية 

1,858,525.28

7,244,748.51

454,175.90

2,700,264.65

361,267.50

503,308.08

1,152,180.00

699,649.70

835,860.20

1,367,002.00

589,422.96

3,891,726.87

1,426,458.13

543,370.21

تغي	ريات حدثت خالل العام 2019:  •
لم يكن هناك أي تعديالت تذكر خالل العام.   

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 :   •
ال توجد است�ثمارات لمدير الصندوق  

 

الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:  •
لم يحضر مدير الصندوق اي 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 االلكرتوني
هاتف: +966112998000 –+966920024433



شركة اإلنماء لالست�ثمار

طري�ق الملك فهد، حي العليا 

ص.ب 55560 الرياض 11544، المملكة العرب�ية السعودية

هاتف:

فاكس: 

 www.alinmainvestment.com

+966 (11) 218 5555

+966(11) 218 5970

مدير الصندوق

أمني الحفظ

تقري�ر أداء الصندوق خالل الفرتة  (3

تغي	ريات حدثت في شروط و أحكام الصندوق  (4

لم يكن هناك أي تعديالت تذكر خالل العام. 

است	ثمارات الصندوق في صناديق أخرى  (5

ليس للصندوق أي است�ثمارات في صناديق أخرى.

العموالت الخاصة  (6

لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفرتة.

واجبات ومسؤوليات أمني الحفظ  (2

هي الجهة التي ت�كون مسؤولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات اإلدارية التي ت�تعلق بحفظ السجالت 

وإصدار المراكز المالية وتقويم صافي قيمة األصول وإصدار صافي قيمة األصول لوحدة الصندوق.

بيان أمني الحفظ  (3

حيث أن شركة اإلنماء لالست�ثمار هي أمني الحفظ لصندوق دراية المرن لألسهم السعودية فإنها ترى 

أن اصدار و نقل و اسرتداد 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 و 

شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، ولم تسجل أي مخالفات لقيود االست�ثمار.

اسم و عنوان أمني الحفظ  (1

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

العنوان : طري�ق الملك فهد، حي العليا , الرياض 66011 صندوق بريد 11444
ص.ب 66333 الرياض 11576، المملكة العرب�ية السعودية

هاتف: 966+ (11) 218 5999
فاكس: 966+(11) 218 5970

واجبات ومسؤوليات أمني الحفظ:  •
هي الجهة التي ت�كون مسؤولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات اإلدارية التي ت�تعلق بحفظ      
السجالت وإصدار المراكز المالية وتقويم صافي قيمة األصول وإصدار صافي قيمة األصول لوحدة الصندوق.   

المحاسب القانوني:  .7
(ACA) اللحيد و اليحيى محاسبون قانونيون

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

 www.aca.com.sa الموقع االلكرتوني
هاتف:  96611269+ 4419

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

أداء المؤشر منذ الت�أسيسأداء الصندوق منذ الت�أسيس 

% 81.77% 73.18

أداء المؤشر خالل العامأداء الصندوق خالل العام

% 19.79% 11.94



القوائم المالية 

المحاسب 
القانوني

اسم وعنوان المحاسب القانوني  (1

(ACA) اللحيد و اليحيى محاسبون قانونيون

حي التعاون- طري�ق أبو بكر الصديق

ص . ب 6888 الرياض 12475 ، المملكة العرب�ية السعودية

هاتف: 

 www.aca.com.sa 

+96611269 4419

بيان المحاسب القانوني  (2

بيان المحاسب القانوني مرفق مع التقري�ر السنوي للقوائم المالية 

للصندوق كما في نهاية 31-12-2020م.

تم إعداد القوائم المالية لفرتة المحاسبة السنوية لصندوق دراية المرن لألسهم 

السعودية وفقًا للمعاي�ري المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني 

القانوني�ني. مرفق مع هذا التقري�ر السنوي القوائم المالية للصندوق كما في نهاية 

31-12-2020م.



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




































