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%أداء المؤشر  %العائد عىل الصندوق  أداء الصندوق

4.48% 7.47% خالل شهر 

-4.87% 3.38%  أشهر 3خالل 

2.23% 6.67%  أشهر 6خالل 

-0.27% 4.35%  أشهر 9خالل 

-13.90% -8.23% خالل سنة

2.23% 6.67% منذ بداية العام

-54.22% -32.22% بداية الصندوق 966114192618: فاكس
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ة:إسم وعنوان مدير الصندوق :أداء صندوق االستثمار خالل الفتر

صندوق دارية للطروحات األولية

2019التقرير األولي النصف األول 

هذا التقرير يضم معلومات مدير الصندوق والتقارير المالية

 يحظى لم المقابل في. األولية الطروحات في شركات أربع اكتتاب شهد حيث" تداول" السعودية لألسهم الرئيسي السوق في األولية الطروحات في نشاطا 2019 عام من األول النصف سّجل

.الحالي العام من المنصرمة الفترة خالل ريت الخبير لصندوق إدراجا المتدولة العقارية الصناديق قطاع شهد. العام لهذا األولية الطروحات في اكتتابات أية الموازية السوق

ي )الرسوم اإلدارية للصندوق المستثمر فيه 
 
ي حال كان الصندوق يستثمر بشكل كبتر ف

 
ف

:(صناديق أخرى

.ال ينطبق

ي تحصل عليها مدير الصندوق
:بيان حول العموالت الخاصة التر

:بيانات ومعلومات أوجبت الالئحة ذكرها

: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 تغيتر

ة :مراجعة ألنشطة الصندوق االستثمارية خالل الفتر

ة :أي معلومات أخرى من شأنها تمكير  حامىلي الوحدات بالحكم عىل أداء الصندوق خالل الفتر

ة وط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات خالل الفتر ات طرأت عىل شر ةال توجد أي تغتر .لم يتلقر مدير الصندوق أي بيانات ومعلومات أوجبت الالئحة ذكرها خالل الفتر

.ال ينطبق

كة دراية المالية: اإلسم  شر

ي, مركز العليا, شارع العليا العام, الرياض : العنوان
 
.الدور الثان

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

.1010266977م وسجل تجاري 2008/06/23بتاري    خ 

ي
 
966112998000:  من خارج المملكة920024433: الرقم المجان

ة .لم يتلقر مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفتر

المملكة العربية السعودية, 11323 الرياض 286546ب .ص

ي
 
ون http://www.derayah.com:  الموقع اإللكتر

 في FTSE لمؤشر انضم حيث مراحل، عدة على الناشئة لألسواق MSCI و FTSE مؤشري من لكال انضمامه خالل من" تداول" السعودية لألسهم الرئيسي السوق ارتقاء 2019 عام شهد

 الناشئة لألسواق  MSCIلمؤشر الثاني المرحلي االنضمام السعودي السوق في المستثمرون يترقب. األولى مرحلته في الناشئة لألسواق  MSCI لمؤشر كذلك انضم و األولى الثالث مراحله

 مؤشر ارتفع) الحالي العام من األول النصف خالل% 13.12 بمقدار ارتفع حيث الرئيسي السوق أداء على االرتقاء هذا انعكس. الحالي العام خالل FTSE لمؤشر القادمة المرحلة وكذلك

 االتصاالت قطاع ارتفع حيث االرتفاع، هذا من األكبر النصيب المصرفي والقطاع االتصاالت لقطاعي  كان وقد ،(نفسها الفترة خالل% 14.53 بمقدار الشرعية السعودية لألسهم بي أند إس

.نفسها الفترة خالل% 21.35 بمقدار األخير ارتفع بينما الحالي العام من األول النصف خالل % 21.81بمقدار

 بشكل العائد هذا تحقيق تم. نفسها الفترة خالل% 2.23 حقق الذي العائد بمؤشر مقارنة% 6.67 بمقدار عائدا العام هذا من أشهر الستة فترة خالل األولية للطروحات دراية صندوق حقق لقد

.العام لهذا السعودي السوق في الجديدة االكتتابات في الصندوق مدير استثمار خالل من كبير

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

الـمـالـيــة درايـة

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

ي نهاية 
 
2019\06\30مرفق مع هذا التقرير األولي النصف سنوي القوائم المالية للصندوق كما ف

:التقارير المالية

 

 إدراجها تم الشركة أن بالذكر الجدير العام، هذا من األول النصف خالل% 26.09 بمقدار ارتفاعا البشرية للموارد مهارة شركة حققت الصندوق، مدير فيها استثمر التي الشركات صعيد على

 من أبريل شهر خالل الشركة أدرجت ولقد العام، هذا من األول النصف خالل% 15.56 قدره عائدا المعلومات ألنظمة المعمر شركة حققت كما. العام هذا من يونيو شهر خالل السوق في

.الحالي العام








































