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االستشمار صندوقمعلومات   

 اسم صندوق االستثمار (1
 صندوق دراية المرن لألسهم السعودية

 

 أهداف و سياسات االستثمار و ممارساته (2
يهدف الصندوق إلى تنمية  رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار بشكل أساسي في  الشركات المدرجة في 

سوق األوراق المالية السعودية )"تداول"( ، و في السوق الموازي )"نمو"( , و أسهم حقوق األولوية و الطروحات األولية 

أن للصندوق األستثمار في األسواق المالية في الدول األخرى )"عالمياَ"(.  الصادرة داخل المملكة العربية السعودية . كما

كما سيقوم مدير الصندوق باالستثمار في الصناديق العقارية المتداولة و في صناديق المؤشرات المتداولة. يجب أن تكون 

 الخاصة بالصندوق.  كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية

 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح (3
يعمل مدير الصندوق على إعادة استثمار اإليرادات المحققة من استثمارات الصندوق في الصندوق نفسه، وال يتم توزيع 

 أي دخل أو أرباح على مالكي الوحدات.

 

من التقرير من خالل مقابل، ويمكن الحصول على نسخة تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون  (4

  www.Derayah.com الموقع اإللكتروني لشركة دراية المالية

 أداء الصندوق
 أصول الصندوق (1

نسبة 
 عدد الوحدات المصروفات

أقل سعر وحدة 
 خالل السنة

أعلى سعر وحدة 
 خالل السنة

  سعر الوحدة
صافي قيمة أصول 

 الصندوق
 السنة

3.24% 476,695.89 8.1745 10.5534 10.5034 5,006,918.57 2016 

3.20% 918,596.45 10.1434 11.2627 11.0061 10,110,133.17 2017 

3.11% 969,443.73 11.0407 12.7985 12.1501 11,778,918.36 2018 

2.74% 805,270.51 12.1108 15.1750 15.1750 12,219,984.64 2019 

1.83% 1,309,101.07 11.2307 18.3230 18.1774 23,796,089.03 2020 

1.16% 2,441,112.76 17.9367 25.0935 23.9188 58,388,488.56 2021 

 

 سجل األداء (2

 جمالي للصندوقالعائد اإل (أ

 الفترة الزمنية عائد الصندوق

 منذ سنة 31.59%

 منذ ثالث سنوات 96.86%

 `منذ خمس سنوات 127.72%

 منذ التأسيس 139.19%

http://www.derayah.com/
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 العائد اإلجمالي السنوي منذ التأسيس (ب

 السنة عائد الصندوق

5.03 % 2016 

4.68 % 2017 

% 10.50 2018 

24.90 % 2019 

19.79% 2020 

139.19% 2021 

 

 العام اب التي تحملها الصندوق على مدارمقابل الخدمات والعموالت واألتع (ج

 صافي أصول الصندوق 58,388,488.56

 عدد الوحدات الصادرة  2,441,112.76

 سعر الوحدة 23.9188

 أتعاب اإلدارة  647,101.99

 ضريبة القيمة المضافة من أتعاب الإلدارة 97,065.24

 أتعاب المحاسب القانوني 30,000.00

 مصاريف إدارية أخرى 19,622.50

 مصاريف أمين الحفظ 32,472.06

 المستقلمصاريف أمين الحفظ  3,247.22

 مصاريف بنكية 0

 رسم السوق المالية السعودي )تداول( 5,000.00

 رسوم أعضاء اللجنة الشرعية 26,250.00

 مصاريف المؤشر اإلسترشادي 5,625.00

 ضريبة القيمة المضافة من المصاريف االخرى 15,389.17

 رسوم أعضاء مجلس إدارة الصندوق 40,000.00

 السوق المالية السنويةرسوم هيئة  7,500.00

 نسبة إجمالي المصاريف لصافي األصول 1.16%

 نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق 1.14%

 نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق 1.57%
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 ال عند نهاية الصندوق إتقويم وال يتم خصمها من حتساب أتعاب اإلدارة ورسوم الحفظ كنسب مئوية في كل يوم يتم إ

 كل شهر ميالدي.

 تقويم وال يتم خصمها من الصندوق حتساب األتعاب والرسوم األخرى كمبالغ على وحدات الصندوق في كل يوم يتم إ

 ال عند نهاية السنة الميالدية.إ

 

 تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة (3
 .على أداء الصندوق لم تحدث أي تغييرات جوهرية تؤثر

 

 ممارسات التصويت السنوية (4
 لم تتم أي ممارسات تصويت خالل العام.

 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق (5
 م مرتين وناقش المواضيع التالية:2021دارة الصندوق خالل عام إجتمع مجلس إ

 مناقشة أداء الصندوق مع مدير الصندوق. 

  بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقةاالجتماع مع مدير المطابقة و االلتزام لمراجعة إلتزام الصندوق. 

  و قد تم التواصل مع تداول  .تداول موقعفي تداول بسبب مشكلة فنية حدثت مناقشة تأخر نشر سعر وحدة الصندوق

 هيئة السوق المالية بذلك. بالغوتسجيل طلب لحل المشكله. تم االعالن عن سعر الوحدة بعد يوم واحد وتم إ

 مديرالصندوق

 اسم و عنوان مدير الصندوق (1
 شركة دراية المالية 

 الرياض ، شارع العليا العام ، مركز العليا، الدور الثاني

 ، المملكة العربية السعودية11323الرياض  286546ص.ب 

 +966112998000هاتف: 

www.Derayah.com 

 

 أنشطة االستثمار خالل الفترة (2

، شهدنا انتعاًشا في االقتصاد مدعوًما بارتفاع أسعار النفط وإعادة فتح االقتصاد. سجلت أسعار نفط  2021لنسبة لعام با

دوالًرا. بلغ متوسط أسعار نفط برنت  77.78دوالًرا وأغلقت عند  51.09برنت زيادة تدريجية بدأت فيها العام عند 

٪. 89.54دوالًرا ، مما يظهر نمًوا بنسبة  41.69البالغ  2020م نمًوا من متوسط عا 2021دوالًرا في عام  70.89

تماشياً مع انخفاض شدة الوباء ، ساعد التدبير االحترازي للدولة وإطالق التطعيم في إعادة فتح االقتصاد ورفع حظر 

تطبيع النهائي لألنشطة السفر في نهاية النصف األول من العام. بدأ السوق العام بانتعاش مدعوم بالتوقعات اإليجابية وال

. سجل مؤشر السوق السعودي نمًوا قويًا بنسبة 2021بعد الجائحة ، ومع ذلك ، تباطأ الزخم مع اقترابنا من نهاية عام 

 .عاًما وكونها ثاني أفضل أداء في دول مجلس التعاون الخليجي 19٪ ، مما وفر أعلى عائد في 29.8

٪ وتعافيًا على الرغم من بيئة أسعار 61بالبنوك التي أظهرت نمًوا قويًا بنسبة كان أداء السوق مدفوًعا بشكل أساسي 

٪ مدعوما 128الفائدة المنخفضة ، مدعومة بنمو األصول والقروض. بخالف ذلك ، شهد قطاع اإلعالم أعلى أداء بنسبة 

أظهرت  stc. ٪ بإدراج حلول103باألنشطة اإلعالنية للمبادرات الحكومية ، وشهد قطاع البرمجيات أداء متفوقا بنسبة 

http://www.derayah.com/


 
 

المرن لألسهم السعوديةصندوق دراية   - دراية المالية  
 
 

6 
 

القطاعات اإلجمالية أداًء إيجابيًا خالل العام تماشيًا مع أداء المؤشر باستثناء قطاعي التأمين واألغذية والمشروبات 

 .2021واألغذية والسلع األساسية ، حيث شهدوا بالفعل عاًما قويًا في عام 

٪ في عام 2.9ية ، شهد الناتج المحلي اإلجمالي نمًوا تقديريًا بنسبة أما بالنسبة للجانب االقتصادي ، فبحسب وزارة المال

مع توقع نمو  2022، مع تعافي االقتصاد وأسعار النفط. تعتبر النظرة المستقبلية إيجابية من االقتصاد في عام  2021

 ٪ ، مدعوًما باألنشطة النفطية وغير النفطية. 7.4بنسبة 

 Refinitivسنوات من  5على جائزة أفضل صندوق أسهم سعودية على مدى  سعوديةصندوق دراية المرن لألسهم الحاز 

Lipper. 

  :م2021يلي ملخص للقيمة السوقية لمحفظة االستثمارات حسب القطاع في نهاية عام  وفيما

 القطاع   القيمة السوقية 
 أسهم قطاع البنوك  4,385,950.12       

 األساسيةأسهم قطاع المواد  11,323,885.44
 المرافق العامةأسهم   3,473,359.12
 المواصالتأسهم  1,705,638.55
 أسهم الخدمات التجارية والمهنية 3,368,084.40
 االتصاالت                            أسهم  1,348,800.00
 أسهم تجزئة السلع الكمالية 3,586,069.00
 أسهم قطاع الطاقة 1,706,005.20
 أسهم الخدمات اإلستهالكية 1,553,884.80
 أسهم التطبيقات وخدمات التقنية 2,402,937.60
 أسهم في قطاع التأمين 4,367,831.20
 أسهم في السوق المصري 7,917,337.42
 أسهم األغذية 1,466,000.00
 قطريأسهم في السوق ال 4,618,709.49

 

 تقرير أداء الصندوق خالل الفترة (3

 أداء الصندوق منذ التأسيس  المؤشر منذ التأسيسأداء 

137.75% 139.19% 

 أداء الصندوق خالل العام أداء المؤشر خالل العام

37.33% 31.59% 

 

 في شروط و أحكام الصندوقتغييرات حدثت  (4

 تغيير أمين الحفظ من شركة اإلنماء لالستثمار الى شركة البالد المالية وعليه تم تغيير الرسوم. -
لاير سعودي سنويا لكال  80,000تغيير الحد األقصى لمكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين من  -

 لاير سعودي. 40,000العضويين الى 
 تغيير رقم الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية لشركة دراية المالية. -
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 األحكام.إضافة موافقة اللجنة الشرعية كشرط للقيام بالتغييرات في الشروط و  -
 تعديل رقم االعتماد الشرعي من قبل اللجنة الشرعية. -
 اضافة اللتزام بالضوابط والمعايير الشرعية المقرة من اللجنة الشرعية كواجبات و مسؤوليات أمين الحفظ. -
 تعديل البيانات الخاصة لرئيس مجلس إدارة الصندوق. -
 يع الصناديق االخرى.تعديل عضوية  أعضاء مجلس إدارة الصندوق ذوي العالقة بجم -
 تعديل على  استقاللية أعضاء مجلس إدارة الصندوق لعضويين. -
 تعديل المعايير الشرعية و التطهير للصندوق. -

 

 استثمارات الصندوق في صناديق أخرى (5

 .ليس للصندوق أي استثمارات في صناديق أخرى

 

 ت الخاصةوالالعم (6

 الفترة.لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل 

 أمين الحفظ

 اسم و عنوان أمين الحفظ (1

 البالد الماليةشركة 

 العليا، الرياض-طريق الملك فهد 8162

 المملكة العربية السعودية

 3636 000 (92) 966+هاتف: 

 capital.com-www.albilad 

 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ (2

السجالت وإصدار  بحفظهي الجهة التي تكون مسؤولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات اإلدارية التي تتعلق 

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

 

 بيان أمين الحفظ (3

فإنها ترى أن اصدار و نقل و  رن لألسهم السعوديةفظ لصندوق دراية المهي أمين الح البالد الماليةحيث أن شركة 

استرداد الوحدات تم بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وكذلك تم 

تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، ولم 

 ي مخالفات لقيود االستثمار.تسجل أ

 المحاسب القانوني

 اسم وعنوان المحاسب القانوني (1

 (ACA) قانونيون محاسبون اليحيى و اللحيد

 طريق أبو بكر الصديق -حي التعاون

  12475 الرياض 6888 ب . ص

 السعودية العربية المملكة

 4419 269 (11) 966+هاتف: 

http://www.albilad-capital.com/
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 www.aca.com.sa  

 

 بيان المحاسب القانوني (2

 م.2021-12-31مرفق مع التقرير السنوي للقوائم المالية للصندوق كما في نهاية ي بيان المحاسب القانون

 

 القوائم المالية 
تم إعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق دراية المرن لألسهم السعودية وفقاً للمعايير المحاسبة الصادرة 

-12-31مرفق مع هذا التقرير السنوي القوائم المالية للصندوق كما في نهاية عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 .م2021

http://www.aca.com.sa/





























































































