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

0.37% 2.63% خالل شهر 

6.29% 5.68%  أشهر 3خالل 

17.33% 13.25% ي, مركز العليا, شارع العليا العام, الرياض : العنوان أشهر 6خالل 
 
.الدور الثان

9.24% 7.24% المملكة العربية السعودية, 11323 الرياض 286546ب .ص أشهر 9خالل 

16.32% 14.49% خالل سنة ي
 
ون http://www.derayah.com:  الموقع اإللكتر

17.33% 13.25% منذ بداية العام

45.04% 24.51% بداية الصندوق 966114192618: فاكس
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ات المركبة العالمية واإلقليمية ذات الصلة. 2018 قرر إعادة تصنيف مؤشر السوق السعودي من سوق مستقل إىل وضع األسواق الناشئة خالل يونيو MSCIمؤشر  حة عىل جميع المؤشر . سوف تنعكس إعادة التصنيف المقتر

امن مع مراجعات النصف السنوي لشهر مايو  ن ن تتر ي خطوتي 
ن
حة سوف يتم تنفيذها ف ي شهر أغسطس 2019إعادة التصنيف المقتر

ن
.2019 ومراجعات الربع السنوي ف

ي مؤشر 
ن
ي المملكة العربية السعودية بشكل أكتر مع اكتتاب االسهم , و مع ذلك%. 3إىل % 2 مليون دوالر أمريكي و وزن يصل من MSCI 160,761تمتلك المملكة العربية السعودية ف

ن
من المتوقع أن يزداد وزن سوق األسهم ف

ن  اوح بي 
كة أرامكو السعودية وهذا سوف يعزز التدفق إىل سوق األسهم السعودي بقيمة تتر ة40-30األوىلي لشر كات الرأسمالية الكبت  ي هذة التدفقات إىل الشر

ي السنة القادمة و عادة ما تأتر
ن
كات .  بليون دوالر أمريكي ف معظم الشر

ة حققت عوائد جيدة خالل النصف األول من عام  كة االتصاالت السعودية , %38الراجحي , % 26.1سابك ) 2018ذات القيمة السوقية الكبت   MSCIوتوقعات بتدفقات لصالح مؤشر  (%25.67و جرير بنسبة , %33شر

%.17.3بنسبة ( (S&P Saudiو مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي % 16 بنسبة TASIمقارنة بالعائد االجماىلي لمؤشر 

ي الربع األول من عام 
ن
ي من عام 79.44 دوالر أمريكي مقارنة بـ 70.27 المتوسط بقيمة 2018سجلت أسعار النفط ف

ي الربع الثاتن
ن
ي . 2018 دوالر أمريكي ف

ن
 ف
ً
 هاما

ً
ي أسعار النفط دورا

ن
وقد لعب االنتعاش ف

ن معنويات السوق السعودي .تحسي 

وكيماويات كات البتر ي أسعار النفط أحدثت نتائج إيجابية ملحوظة لشر
ن
 بأسعار النفط، لذلك، الزيادة ف

ً
 إيجابيا

ً
وكيماوية ترتبط ارتباطا كة . أسعار المنتجات البتر  بنسبة " كيان"حققت شر

ً
السعودية عائدا

ي الربع األول من عام 29%
ن
ي من عام % 16 و 2018 ف

ي الربع الثاتن
ن
كة 2018ف ي الربع األول من عام % 23عائدا بنسبة " سبكيم" و حققت شر

ن
ي من عام % 7 و 2018ف

ي الربع الثاتن
ن
, باالضافة إىل ذلك. 2018ف

ة عوائد جيدة خالل الربع األول  كات ذات القيمة السوقية الكبت  كة االتصاالت السعودية 20٪ ، الراجحي 14سابك )حققت معظم الشر ي  (٪21٪ ، شر
كة 15.5٪ ، الراجحي 11سابك )والربع الثاتن ٪ ، شر

ي الربع األول و 9.4مقارنة بعائد تاسي البالغ  (٪12االتصاالت السعودية 
ن
ي و عوائد مؤشر % 5.24٪ ف

ي الربع الثاتن
ن
ي الربع األول و % 10.85 السعودي بلغت TASIف

ن
ي% 7.22ف

ي الربع الثاتن
ن
.ف

ي.  نقطة بحلول نهاية العام9000نحن إيجابيون بشأن السوق و نعتقد أنه قد يصل إىل مستوى 
ن
ي المملكة العربية السعودية هو القطاع المرصف

ن
 إىل التقييمات الجاذبة . خيارنا األول ف

ً
خيارنا هذا جاء إستنادا

ي عام 
ن
 إلرتفاع أسعار الفائدة المتوقع ف

ً
ي تستمتع بنظرة موسعة نظرا

ي المملكة العربية السعودية2018من البنوك السعودية التر
ن
ي هو .  والحسابات الجارية ستكون متناسبة مع حسابات التوفت  ف

خيارنا الثاتن

وكيماويات ي عام . قطاع البتر
ن
ي وسط ترقية سوق , 2018بالنظر إىل الهوامش المحسنة للمنتجات ف  لالستثمار األجنتر

ً
وكيمايات عن نتائج جيدة وأنها سوف تكون جاذبة أيضا كات البتر نتوقع أن تعلن شر

ن ات الرئيسيي  .االسهم السعودي لوضع األسواق الناشئة من قبل مقدمي المؤشر

صندوق دارية المرن لألسهم السعودية

:إسم وعنوان مدير الصندوق

محمد ياش مقبول كعضو مجلس إدارة غتر /تم عمل تعديل عىل مجلس إدارة الصندوق حيث أضيف العضو

.و تبعا لذلك تم تحديث جميع المستندات المتعلقة بالصندوق. محمد شعيب خان/ مستقل بدال عن العضو

.ال ينطبق

ة :أداء صندوق االستثمار خالل الفتر

.ال ينطبق

ي تحصل عليها مدير الصندوق
:بيان حول العموالت الخاصة التر

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

 
ف

:(صناديق أخرى

: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

هذا التقرير يضم معلومات مدير الصندوق والتقارير المالية

ي نهاية 
 
2018\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

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

2018التقرير األولي النصف األول 

كة مساهمة مقفلة تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم  بتاريخ . (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  حامىلي الوحدات بالحكم عىل أداء الصندوق خالل الفتر
:أي معلومات أخرى من شأنها تمكير 

:التقارير المالية

ي أبريل 8000شهدنا وصول السوق .  بإيجابية2018بدأ سوق االسهم السعودية عام 
ن
ي يونيو 2018 نقطة ف

ن
ي الثالث سنوات الماضية ف

ن
أعىط النصف األول من .  نقطة8,407 والذي كان 2018 و وصل إىل أعىل مستوى له ف

 قليال تجاة البيئة االقتصادية العالمية الكلية وأصبح يتبع فكرة االنضمام المتوقعة لسوق األسهم السعودية إىل مؤشر  % . 15.5 المستثمرين عائدا بنسبة 2018عام 
ً
 لألسواق FTSE ومؤشر  MSCIأصبح السوق محصنا

.الناشئة

ي الذي حدث للسوق السعودي
ن
 إللتقاط التعاف

ً
.خالل السنة% 13.25حقق الصندوق عوائد قدرها . صندوق دراية المرن لألسهم السعودية كان قابال




































