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1. تقري�ر مجلس إدارة الصندوق
اجتمع مجلس ادارة الصندوق خالل عام 2018 م مرتني و ناقش المواضيع التالية:

الموافقة على التغريات الخاصة بشروط و أحكام الصندوق  •
مناقشة أداء الصندوق مع مدير الصندوق  •

االجتماع مع مدير المطابقة و االلتزام لمراجعة إلتزام الصندوق بجميع القوانني و األنظمة و اللوائح ذات العالقة  •

2. معلومات الصندوق:
اسم الصندوق:  •

صندوق دراية المرن لألسهم السعودية

أهداف سياسات االست
ثمار وممارساته:  •
يهــدف الصنــدوق إلــى تنميــة  رأس المــال علــى المــدى الطويــ�ل مــن خــالل االســتثمار بشــكل أساســي فــي  الشــركات 
المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية ("تــداول") ، و فــي الســوق المــوازي ("نمــو") , و أســهم حقــوق األولويــة 
و الطروحــات األوليــة الصــادرة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية . كمــا أن للصنــدوق االســتثمار فــي األســواق الماليةفــي 
الــدول األخــرى ("عالميــا"). يجــب أن ت�كــون كافــة اســتثمارات الصنــدوق متوافقــة مــع المعايــري الشــرعية المعتمــدة مــن 
اللجنــة الشــرعية الخاصــة بالصنــدوق. كمــا ســيقوم مديــر الصنــدوق باالســتثمار فــي الصناديــق العقاريــة المتداولــة وفــي 
صناديــق المؤشــرات المتداولــة. لــن يــوزع الصنــدوق أربــاح علــى مالكــي الوحــدات فيــه، بــل ســيعاد اســتثمار جميــع األربــاح 
بواســطة الصنــدوق. فيمــا يلــي ملخــص الســرتاتيجيات االســتثمار الرئيســية التــي يطبقهــا صنــدوق درايــة المــرن لألســهم 

الســعودية مــن أجــل تحقيــق أهدافــه:

أنواع األوراق المالية:
يتيح الصندوق الفرصة للمستثمري�ن لالستثمار بشكل رئيســـي فـــي أســـهم الشـــركات المدرجة في سوق األوراق المالية 
الســعودية و فــي الســوق المــوازي ("نمــو")، و كذلــك فــي حقــوق األولويــة و الطروحــات العامــة األوليــة داخــل المملكــة 

العربيــة الســعودية.كما أن للصنــدوق االســتثمار فــي األســواق الماليــة فــي الــدول األخــرى ("عالميــا").
كمــا يجــوز للصنــدوق االســتثمار فــي صناديــق األســهم الســعودية و صناديــق الطروحــات العامــة األوليــة المرخــص لهــا 
مــن هيئــة الســوق الماليــة. كمــا ســيقوم مديــر الصنــدوق باالســتثمار فــي الصناديــق العقاريــة المتداولــة و فــي صناديــق 
المؤشــرات المتداولــة. وي�جــــوز للصــــندوق االســــتثمار فــــي أدوات أســواق النقــد وصفقــات المرابحــات وصناديــق أســواق 
النقــد بالريــال الســعودي والمرخــص لهــا مــن هيئــة الســوق الماليــة عنــد عــدم تــــوفر فــــرص اســــتثمارية واعــــدة فــــي 

الســوق. وســيتم تحديــث المجــال االســتثماري للصنــدوق كل ثالثــة أشــهر.

تركز االست
ثمارات:
ــري الشــرعية و فــي الطروحــات العامــة  ــز اســتثمارات الصنــدوق فــي األســهم الســعودية المتوافقــة مــع المعاي ــم تركي ت
األوليــة وحقــوق األولويــة ألســهم الشــركات المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية و فــي الســوق المــوازي 
("نمــو") واألســواق الماليــة فــي الــدول األخــرى )"عالميــا"). و يشــمل النطــاق الجغرافــي الســـتثمارات الصـــندوق فــي 
األوراق الماليــة المدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة الســـعودية وذلــك حتــى 100% مــن أصــول الصنــدوق. ال تشــمل 
اســرتاتيجية اســتثمار الصنــدوق الرتكــز فــي قطاعــات معينــة بــل ســيكون الرتكــز فــي محفظــة مــن أســهم الشــركات المدرجــة 
فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية (تــداول) و الســوق المــوازي ("نمــو") واالســواق الماليــة فــي الــدول األخــرى 
("عالميــا") بنســبة 30% مــن أصــول الصنــدوق. كمــا سيســتثمر مديــر الصنــدوق بــأدوات أســواق النقــد الموافقــة للمعايــري 
الشــرعية  بشــكل مباشــر أو بشــكل غــري مباشــر عــن طريــ�ق االســتثمار فــي صناديــق أســواق النقــد، حيــث ســيكون االســتثمار 
المباشــر بالريــال الســعودي وبــأدوات مَصــدرة مــن قبــل البنــوك العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية )مــن جهــة 
واحــدة أو عــدة جهــات(، تشــمل هــذه األدوات االســتثمار فــي المرابحــات وعقــود تمويــ�ل التجــارة والتــي تتســم بســيولتها 
العاليــة وقلــة المخاطر،وبحــد أقصــى 10% مــن صافــي أصــول الصنــدوق مــع كل طــرف نظــري واحــد والتــي تخضــع إلشــراف 
 Standard & مــن وكالــة (-BBB) ثماريةمؤسســة النقــد العربــي الســعودي (ســاما) و حاصلــة علــى تصنيــف بدرجــة اســت
Poor’s للتصنيــف اإلئ�تمانــي (يعــادل BBB- مــن وكالــة  Fitch   وBaa3 مــن وكالــة Moody’s). ال يوجــد لــدى مديــر الصنــدوق أي 

تصنيــف داخلــي لهــذه األدوات.
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كمــا سيســتثمر الصنــدوق بشــكل غــري مباشــر فــي أدوات أســواق النقــد مــن خــالل االســتثمار فــي وحــدات صناديــق أدوات 
أســواق النقــد بالريــال الســعودي المطروحــة وحداتهــا طرحــًا عامــًا والمرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة مــن قبــل 
ــق الطروحــات  ــك االســتثمار فــي صناديــق االســهم الســعودية و صنادي ــر آخــر أو كالهمــا،و كذل مديرالصنــدوق أو أي مدي
العامــة االوليــة والمرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة، والمطروحــة طرحــًا عامــًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو أي مديــر آخــر أو كالهمــا. هــذا وســيقوم مديــر الصنــدوق باختيــار الصنــدوق الــذي ســيتثمر بــه 
حســب تقديــره المطلــق لتلــك الصناديــق حيــث ســيأخذ بعــني االعتبــار عائــد الصنــدوق، أدائــه التاريخــي مقارنــة بالصناديــق 

األخــرى المطروحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، أتعــاب ادارة الصنــدوق  وعلــى حجــم أصــول الصنــدوق.

نوع االست�ثمار

األسهم السعودية
(وتشمل الطروحات العامة األولية و حقوق األولوية)

السوق الموازية

صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة

(ETFs) صناديق المؤشرات المتداولة

سيولة نقدية

صناديق أسواق النقد

أدوات أسواق النقد بشكل مباشرو أدوات أسواق 
النقد بشكل غري مباشر

األسواق العالمية

صناديق االست�ثمار في األسهم السعودية 
والطروحات العامة األولية 
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الحد األعلىالحد األدنى

سوف يعتمد تركز االست²ثمارات، التي يجوز للصندوق القيام بها، على القيمة السوقية. 

بــه  الخــاص  المحللــني  علــى دراســات وتوصيــات فريــ�ق  الصنــدوق  يعتمــد مديــر  المعامــالت واألســاليب واألدوات:  أنــواع 
فــي اتخــاذ قرارتــه االســت²ثمارية والقيــام بتقي²يــم الشــركات المســت²ثمر بهــا مــن خــالل تحليــل قوائمهــا الماليــة وميزانيتهــا 
العموميــة وتدفقاتهــا النقديــة وذلــك بهــدف الوصــول الــى القيمــة العادلــة لتلــك الشــركات ومــن أجــل تحليــل جاذبيــة 
االســت²ثمار فــي الشــركات مــن عدمــه. الرجــاء الرجــوع للفقــرة (9.2) لمعرفــة معايــ²ري اختيــار االســت²ثمارات فــي أدوات أســواق 
النقــد وصناديــق أدوات النقــد والصناديــق االســت²ثمارية األخــرى. أمــا بالنســبة لقــرار االســت²ثمار فــي الطروحــات العامــة 

األوليــة فيتــم تقديــم تقريــ�ر مختصــر لمجلــس ادارة الصنــدوق ألخــذ الموافقــة باالســت²ثمار مــن المجلــس.

أنــواع االوراق التــي ال يمكــن إدراجهــا فــي الصنــدوق: لــن يقــوم الصنــدوق باالســت²ثمار فــي أوراق ماليــة غــري التــي تــم ذكرهــا 
ســابقًا بالفقــرة رقــم (2-9) أعــاله. كمــا أن جميــع اســت²ثمارات الصنــدوق تخضــع لمعايــ²ري اللجنــة الشــرعية للصندوق. 

القيــود علــى االســت
ثمار: يلتــزم الصنــدوق بالقيــود علــى االســت²ثمار وفقــا لمــا ورد فــي الئحــة صناديــق االســت²ثمار وأي 
تحديثــات عليهــا. تخضــع اســت²ثمارات أصــول الصنــدوق لقيــود المــادة 41 مــن الئحــة صناديــق االســت²ثمار ("قيــود االســت²ثمار"). 

ــ²ري الشــرعية. وســوف ت�كــون كافــة اســت²ثمارات الصنــدوق متوافقــة مــع المعاي

ويمكن تلخيص تركيز است²ثمارات الصندوق كما الجدول التالي:
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صالحيات طلب التموي�ل

يحــق للصنــدوق طلــب التمويــ�ل مــن مديــر الصنــدوق أو مــن أي بنــك مرخــص لــه مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، 
وذلــك فقــط لغــرض الوفــاء بطلبــات االســرتداد، وفــي هــذه الحالــة يجــب أن ال يزيــد الحــد األعلــى لهــذا التمويــ�ل عشــرة فــي 
المائــة (10 %) مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وذلــك لتلبيــة طلبــات االســرتداد علــى ان ال يتجــاوز مــدة التمويــ�ل ســنة 
واحــدة مــن تاريــ�خ الحصــول عليــه، علمــا بــأن  التمويــ�ل ســيكون علــى أســاس أســعار التمويــ�ل الســائدة لــدى البنــوك العاملــة 
فــي المملكــة العرب²يــة الســعودية. وفــي جميــع األحــوال يجــب أن ت�كــون عمليــة التمويــ�ل متوافقــة مــع معايــ²ري اللجنــة 

الشــرعية للصنــدوق.

أســواق األوراق الماليــة المعتمــدة: سيســت²ثمر الصنــدوق أصولــه بشــكل رئيســي فــي األســهم المدرجــة ســوق األوراق 
الماليــة الســعودية (" تــداول ") وفــي الســوق المــوازي (" نمــو") واألســواق الماليــة فــي الــدول األخــرى ("عالميــا") و فــي 
الطروحــات العامــة األوليــة حقــوق األولويــة و أدوات أســواق النقــد بالريــال الســعودي و صفقــات المرابحــة و الصناديــق 

العامــة المطروحــة طرحــًا عامــًا والمرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.

االســت
ثمار فــي صناديــق أخــرى: يجــوز للصنــدوق تملــك وحــدات صناديــق أخــرى بمــا ال يزيــد عــن 10% مــن صافــي أصولــه أو مــا 
نســبته 10% مــن صافــي أصــول الصنــدوق المســت²ثمر بــه. علــى أن ت�كــون متوافقــة مــع المعايــ²ري الشــرعية للصنــدوق بالريــال 
الســعودي والمرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة والمطروحــة طرحــا عامــا فــي المملكــة العرب²يــة الســعودية مــن قبــل 
مديــر الصنــدوق أو أي مديــر آخــر أو كالهمــا. ســرياعي الصنــدوق فــي جميــع اســت²ثماراته القيــود المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة (41) مــن الئحــة صناديــق االســت²ثمار. وســت�كون نســبة االســت²ثمار فــي الصناديــق االســت²ثمارية حســب النســب 

المشتقات: لن يقوم الصندوق باالست²ثمار بأي مشتقات مالية. 
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سجل األداء: ب - 
لعائد اإلجمالي خالل خمس سنوات  -1

العائد اإلجمالي السنوي خالل عشر سنوات  -2

السنة

2016

2017

2018

صافي قيمة أصول
الصندوق

5,006,918.57

10,110,133.17

11,778,918.36

سعر الوحدة

10.5034

11.0061

12.1501

أعلى سعر وحدة
خالل السنة

10.5534

11.2627

12.7985

أقل سعر وحدة
خالل السنة

8.1745

10.1434

11.0407

عدد الوحدات

476,695.89

918,596.45

969,443.73

الفرتة الزمنية

منذ سنة

منذ ثالث سنوات

منذ خمس سنوات

منذ الت�أسيس

عائد الصندوق

%10.50

N/A

N/A

%21.50 

السنة

2016

2017

2018

عائد الصندوق

%5.03

%4.68

%10.50 

سياسة توزيع الدخل واألرباح:  .3
يعمل مدير الصندوق على إعادة است²ثمار اإليرادات المتحققة من است²ثمارات الصندوق في الصندوق نفسه، وال يتم 

توزيع أي دخل و أرباح على مالكي الوحدات.

أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):  .4
أصول الصندوق: أ -   
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األصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2018م ج - 

أداء الصندوق منذ الت�أسيس

%21.50

أداء المؤشر منذ الت�أسيس

%37.67

أداء الصندوق خالل العام

%10.50

أداء المؤشر خالل العام

%11.37

أداء الصندوق مقارنة مع المؤشر االسرتشادي:  -3

11,778,918.35

969,443.74 وحدة

12.1502

229,156.98 ريال سعودي

ريال سعودي 11,457.86 

 30,000 ريال سعودي  

0.00

3,570.80 ريال سعودي

7,534.25 ريال سعودي

5,000 ريال سعودي

26,250 ريال سعودي  

5,625 ريال سعودي  

ريال سعودي 3,899 

30,000 ريال سعودي

7,500 ريال سعودي

%3.11

%0.98

%2.40

صافي أصول الصندوق

عدد الوحدات الصادرة 

سعر الوحدة

أتعاب اإلدارة 

ضري�بة القيمة المضافة من أتعاب الإلدارة

أتعاب المحاسب القانوني

مصاريف إدارية أخرى

مصاريف أمني الحفظ

مصاريف أمني الحفظ المستقل

رسم السوق المالية السعودي (تداول)

رسوم أعضاء اللجنة الشرعية

مصاريف المؤشر اإلسرتشادي

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
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القيمة السوقية 

 3,960,547.29

 3,607,705.06

 219,785.35

 360,076.50

 719,971.20

 614,705.90

 396,819.00

 249,536.00

 699,476.14

 304,827.38

القطاع  

أسهم قطاع البنوك

أسهم قطاع المواد األساسية

أسهم قطاع النقل

أسهم قطاع الرعاية الصحية

أسهم قطاع تجزئة األغذية

أسهم قطاع إنتاج األغذية

أسهم قطاع الت�أمني

أسهم قطاع التجزئة الكمالية

أسهم في السوق المصرية 

أسهم في السوق اإلماراتي

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

يتم احتساب األتعاب والرسوم األخرى كمبالغ على وحدات الصندوق في كل يوم تقويم وال يتم خصمها من    ذ - 
الصنــدوق اال عنــد نهاية الســنة الميالدية.  

أنشطة االست
ثمار خالل الفرتة:  •

واصلــت مؤشــرات الســوق الســعودي (تــداول و S&P Saudi Sharia ) النمــو مــن عــام 2017 علــى توقعــات برتقيــة المملكــة 
العرب²يــة الســعودية إلــى األســواق الناشــئة خــالل عــام 2018. بــدأ العــام مــع ارتفــاع المؤشــرات ومــن ضمنهــا مؤشــر " تــداول 
ــة  ــع األول، أكــدت FTSE الرتقي ــة الرب ــدة. بنهاي " بنســبة 6% و (S&P Saudi Sharia %5) خــالل الشــهر األول مــن الســنة الجدي
المتوقعــة للمملكــة العرب²يــة الســعودية وقــد دعمــت األخبــار إلــى جانــب تحســن االقتصــاد الكلــي مثــل ارتفــاع أســعار النفــط  
ارتفــاع المؤشــر، حيــث يمكــن أن يقــدم مؤشــر "تــداول" %8.9 (S&P Saudi Sharia %10.4) بنهايــة الربــع األول مــن عــام 2018. 
بيئــة االقتصــاد الكلــي فــي المملكــة العرب²يــة الســعودية كانــت مدعومــة بإرتفــاع أســعار النفــط ، وال ســيما فــي الربــع الثانــي 
الــذي أعلــن فيــه عــن تقلــص عجــز الميزانيــة. ازدادت توقعــات المســت²ثمري�ن مــع إعــالن FTSE عــن ترقيــة المملكــة العرب²يــة 
الســعودية ، مماثــًال لمــا حــدث مــع إعــالن MSCI. خــالل شــهر يونيــو 2018 ، أعلنــت MSCI االحتماليــة الكــربى لرتقيــة الســوق 
الســعودي األمــر الــذي صاحــب موجــة ارتقــاع إضافيــة نتيجــة لإلعــالن وتوقــع المســت²ثمري�ن المحليــ²ني للتدفقــات األجنبيــة إلــى 
الســوق الســعودي ، وصــل المؤشــر إلــى أعلــى مســتوى فــي يوليــو 2018. ومــع ذلــك، تغــريت النظــرة الكليــة خــالل النصــف 
الثانــي مــن عــام 2018، خاصــة عندمــا انخفضــت أســعار النفــط العالميــة إلــى 50.5 دوالر للربميــل. وقــد أدى ذلــك إلــى إنخفــاض 

جزئــي فــي المكاســب، حيــث أغلــق المؤشــر العــام للســوق بعائــد 8.3% ومؤشــر بنســبة %11.4. 
فــي شــركة درايــة الماليــة ، توقعنــا أن تــؤدي هــذه اإلعالنــات إلــى تدفقــات أجنبيــة مــن خــالل االســت²ثمار فــي األســهم 
ــ�ن علــى اغتنــام الفرصــة وتحديــد األســهم الرابحــة ، ونتيجــة لذلــك ، قــدم  ذات القيمــة الســوقية العاليــة.و بذلــك كنــا قادري
صنــدوق درايــة المــرن لالســهم الســعودية عائــدًا بنســبة 10.5% مقارنــة بعائــد المؤشــر الــذي ارتفــع بنســبة 11.4%. و وفقــًا 
لتوقعاتنا,نــرى بــأن ســوق االســهم الســعودي سوف یواصل مساره بــالصعود حیث أن اإلقتصــاد الكلــي يتحســن مع ارتفاع 
أسعار النفط باإلضافــة الــى الرتقيــة المرتقبــة للســوق الســعودي ممــا ســيؤدي الــى ارتفــاع األسھم في المملکة العرب²یة 
السعودیة باإلضافــة الــى تدفقات أجنبیة خــالل النصــف األول مــن 2019 علــى أقــل تقديــر. ونحــن بدورنــا ســنتابع عــن كثــب بيئــة 

الســوق وأبــرز مســتجداته وعليــه ســنضع خطــة اســت²ثمارية متوافقــة مــع إســرتاتيجيتنا. 

وفيما يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االست²ثمارات حسب القطاع في نهاية عام 2018م: 
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تغي
ريات حدثت خالل العام 2018:  •

إضافة تعاريف لقائمة المصطلحات في شروط وأحكام الصندوق.  -
إضافــة أســواق جديــدة للمجــال االســت²ثماري فــي الصنــدوق لتشــمل األســت²ثمار فــي األســواق الماليــة فــي الــدول   -
األخــرى ("عالميــَا")، واالســت²ثمار فــي الصناديــق العقاريــة المتداولــة و فــي صناديــق المؤشــرات المتداولــة. وتــم تعديــل 

ــاء علــى ذلــك.  شــروط وأحــكام الصنــدوق بن
تعديل مراجع الحسابات الخارجي و تم تعديل شروط وأحكام الصندوق بناء على ذلك.  -

تعديل على أعضاء مجلس االدارة. وتم تعديل شروط وأحكام الصندوق بناء على ذلك.  -

معلومات أخرى:  •

يمكــن اإلطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات فــي صفحــة الصنــدوق علــى الموقــع اإللكرتونــي لمديــر الصنــدوق حيــث يتــم نشــر 
تقاريــ�ر دوريــة عــن خصائــص وأداء الصنــدوق.

است
ثمارات الصندوق في صناديق أخرى:  •

أي  يوجــد  وال  ســنويًا   %1.50 الصنــدوق  إدارة  ورســوم  العقــاري  للدخــل  المــدر  درايــة  صنــدوق  فــي  الصنــدوق  يســت²ثمر 
الســعودية   لألســهم  المــرن  درايــة  صنــدوق  فــي  آخــرى  لصناديــق  اســت²ثمارات 

العموالت الخاصة:  •

لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفرتة.

است
ثمارات مدير الصندوق:  •

ال توجد أست²ثمارات لمدير الصندوق 
د- الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت.

لم يحضر مدير الصندوق اي جمعية عمومية خالل الفرتة.
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مدير الصندوق  .5

االسم : شركة دراية المالية
شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل بموجــب ترخيــص مــن هيئــة الســوق الماليــة رقــم : (08109-27). بتاريــ�خ 2008/06/23م 

وســجل تجــاري رقــم 1010266977.
العنوان : الرياض ، شارع العليا العام ، مركز العليا، الدور الثاني

ص.ب 286546 الرياض 11323، المملكة العرب²ية السعودية
www.derayah.com : الموقع االلكرتوني

هاتف: 966112998000+ – 966920024433+ 

أمني الحفظ:  -6

شركة اإلنماء لالست²ثمار.
طري�ق الملك فهد، حي العليا , الرياض 66011 صندوق بريد 11444

ص.ب 66333 الرياض 11576، المملكة العرب²ية السعودية
هاتف: 5999 218(11)966+ 
فاكس: 5970 218(11)966+ 

واجبات ومسؤوليات أمني الحفظ:  •
- يعــد أمــني الحفــظ مســؤوًال عــن التزاماتــه وفقــًا ألحــكام الئحــة صناديــق االســت²ثمار، ســواء أدى مســؤولياته بشــكل 
مباشــر أم كلــف بهــا طرفــًا ثالثــًا بموجــب أحــكام الئحــة صناديــق االســت²ثمار أو لئحــة األشــخاص المرخــص لهــم. وُيعــّد أمــني 
الحفــظ مســؤوًال تجــاه مديــر الصندويــ�ق ومالكــي الوحــدات عــن خســائر الصنــدوق الناجمــة بســبب احتيــال أو إهمــال أو 

ســوء تصــرف أو تقصــريه المتعمــد.
- يعــد أمــني الحفــظ مســؤوًال عــن حفــظ الصنــدوق وحمايتهــا لصالــح مالكــي الوحــدات، وهــو مســؤول كذلــك عــن اتخــاذ 

جميــع اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بحفــظ أصــول الصنــدوق.

المحاسب القانوني:  -7

(ACA) اللحيد و اليحيى محاسبون قانونيون
2526 طري�ق أبو بكر الصديق حي التعاون.

ص . ب 6888 الرياض 12475 ، المملكة العرب²ية السعودية
www.aca.com.sa الموقع االلكرتوني

هاتف  4419 966011269+ 
         

بيان المحاسب القانوني:  •

بيان المحاسب القانوني مرفق مع التقري�ر السنوي القوائم المالية للصندوق كما في 31-12-2018م.  

القوائم المالية:  -8

مرفق مع هذا التقري�ر السنوي القوائم المالية للصندوق كما في نهاية 31-12-2018م 
ويمكن إيضًا اإلطالع على القوائم المالية من خالل موقع دراية المالية على الرابط التالي: 

www.derayah.com













































دراية الماليـة
س.ت 1010266977

هاتف:299800 11 966+
فاكس: 6498 419 966+ 

ص.ب. 286546 الرياض 11323، المملكة العربية السعودية
ترخيص رقم 27-08109 من هيئة سوق المال

www.derayah.com




