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%اداء المؤشر  %العائد عىل الصندوق  أداء الصندوق كة دراية المالية: اإلسم  شر

3.87% 4.24% خالل شهر 

11.28% 10.91%  أشهر 3خالل 

30.59% 24.12% ي, مركز العليا, شارع العليا العام, الرياض : العنوان أشهر 6خالل 
 
.الدور الثان

38.42% 29.90% المملكة العربية السعودية, 11323 الرياض 286546ب .ص أشهر 9خالل 

59.16% 67.09% خالل سنة ي
 
ون http://www.derayah.com:  الموقع اإللكتر

30.59% 24.12% منذ بداية العام

126.08% 125.62% بداية الصندوق 966114192618: فاكس
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صندوق دارية المرن لألسهم السعودية

2021التقرير األولي النصف األول 

هذا التقرير يضم معلومات مدير الصندوق والتقارير المالية

، صندوق بريد  ي
 
، المملكة العربية السعودية11323، الرياض 286546طريق العليا العام، حي الورود، الدور الثان

كة مساهمة مقفلة تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم  بتاري    خ . (08109-27 ):شر

.1010266977م وسجل تجاري 2008/06/23

ي
 
966112998000:  من خارج المملكة920024433: الرقم المجان

درايـة الـمـالـيــة

ة .لم يتلقر مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفتر

:بيانات ومعلومات أوجبت الالئحة ذكرها ة :أي معلومات أخرى من شأنها تمكي   حامىلي الوحدات بالحكم عىل أداء الصندوق خالل الفتر

:التقارير المالية

ي عام 
 
ي النصف األول من عام 2021بدأ سوق األسهم السعودية ف

 
ي المنطقة ف

 
ا بشكل كبير عىل المؤشر  األوسع 2021 بشكل قوي وانتىه به المطاف كأفضل األسواق أداًء ف

ً
.  لألسواق الناشئة MSCI ، متفوق

انية النصف األول باإلضافة إل االرتفاع   المالي للحكومة كما يتضح من عجز مير 
وقد تعززت ثقة المستثمرين من خالل تحسن الوضع االقتصادي الكىلي الذي يشمل عىل سبيل المثال ال الحرص تحسن الحير 

ي أسعار النفط
 
ي نهاية يونيو . المستمر ف

 
ي الطلب عىل خلفية انفتاح االقتصادات 21المست السلعة أعىل سعر ف

 
ا قوًيا ف

ً
 بينما كانت المعنويات العامة إيجابية منذ بداية العام حيث كان السوق يتوقع انتعاش

ي العديد من الدول
 
.المتقدمة وإطالق اللقاح الناجح ف

كات ي سوق النفط عىل تقييمات الشر
 
وكيماويات قوية  نظًرا لتوقعات الطلب وتحسن أسعار النفط ، ومع ذلك ، أدت . بالنسبة لسوق األوراق المالية ، انعكست ديناميكيات التحسن ف كانت هوامش رب  ح البير

وكيماويات خالل الجزء األخير من النصف األول من عام  ي هوامش البير
 
تمكن القطاع . 2021خالل الرب  ع األول من عام . 2021العديد من حاالت االنقطاع العالمية واالضطرابات اللوجستية إل زيادة إضافية ف

ا ليقربه من مستوى 
ً
.2021 بحلول نهاية النصف األول من عام 11,000المالي وقطاع المواد مًعا من دعم المؤشر األوسع نطاق

ي نهاية 
 
2021\06\30مرفق مع هذا التقرير األولي النصف سنوي القوائم المالية للصندوق كما ف

http://www.derayah.com: ويمكن أيضا اإلطالع عىل القوائم المالية من خالل موقع دراية المالية عىل الرابط التالي 

ة :مراجعة ألنشطة الصندوق االستثمارية خالل الفتر

ال يوجد

:إسم وعنوان مدير الصندوق

الينطبق

ة :أداء صندوق االستثمار خالل الفتر

.ال ينطبق

ي تحصل عليها مدير الصندوق
:بيان حول العموالت الخاصة التر

ي صناديق أخرى)الرسوم اإلدارية للصندوق المستثمر فيه 
 
ي حال كان الصندوق يستثمر بشكل كبت  ف

 
:(ف

:إسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن أو مستشار االستثمار

ة  وط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات خالل الفتر ات حدثت عىل شر :تفاصيل عن أي تغيت 

اليوجد

كة البالد المالية وعليه ت- كة اإلنماء لالستثمار اىل شر ن الحفظ من شر .م تغيير الرسومتغيير أمير

ن من - ريال 80,000تغيير الحد األقىص لمكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلير

ن اىل  .ريال سعودي40,000سعودي سنويا لكال العضويير

كة دراية المالية- خيص الصادر من هيئة السوق المالية لشر .تغيير رقم الير

وط و األحكام- ي الشر
ن

ات ف ط للقيام بالتغيير عية كشر .إضافة موافقة اللجنة الشر

عية- عي من قبل اللجنة الشر .تعديل رقم االعتماد الشر

عية كواجبات- عية المقرة من اللجنة الشر ام بالضوابط والمعايير الشر ن و مسؤوليات اضافة اللير

ن الحفظ .أمير

.تعديل البيانات الخاصة لرئيس مجلس إدارة الصندوق-

.تعديل عضوية  أعضاء مجلس إدارة الصندوق ذوي العالقة بجميع الصناديق االخرى-

ن - .تعديل عىل  استقاللية أعضاء مجلس إدارة الصندوق لعضويير

عية و التطهير للصندوق- .تعديل المعايير الشر


































