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

3.47% 5.15% خالل شهر 

0.65% 3.71%  أشهر 3خالل 

14.53% 16.45% ي, مركز العليا, شارع العليا العام, الرياض : العنوان أشهر 6خالل 
 
.الدور الثان

11.59% 15.93% المملكة العربية السعودية, 11323 الرياض 286546ب .ص أشهر 9خالل 

8.73% 13.63% خالل سنة ي
 
ون http://www.derayah.com:  الموقع اإللكتر

14.53% 16.45% منذ بداية العام

57.71% 41.49% بداية الصندوق 966114192618: فاكس
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ة .لم يتلقر مدير الصندوق أي بيانات ومعلومات أوجبت الالئحة ذكرها خالل الفتر

:إسم وعنوان مدير الصندوق

ة وط و أحكام الصندوق ومذكرة المعلومات خالل الفتر ات طرأت عىل شر ال توجد أي تغتر
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 كبتر 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 تغيتر

ي نهاية 
 
2019\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

ئ عىل أداء المؤشر بشكل رئيسيMSCIانعكس إعادة تصنيف مؤشر  ي MSCIأتم السوق السعودي االنضمام لمؤشر .  للسوق السعودي من كونه سوق مستقل إىل سوق ناشر
 
ي مرحلته األوىل ف

 
 لألسواق الناشئة ف

ي سياق متصل انضم السوق السعودي لمؤشر . 2019مايو 
 
ي كال من شهر مارس و أبريلFTSEف

 
ي العام الحاىلي ف

 
ي .  خالل مرحلتي   ف

أدى هذين االنضمامي   إىل تدفق االستثمارات من قبل المستثمرين األجانب والت 

ي لمؤشر .  مليار ريال سعودي خالل الستة أشهر األوىل من هذا العام51.4بلغت 
 سيتم FTSE سيتم خالل شهر أغسطس القادم واالنضمام المرحىلي القادم لمؤشر MSCIالجدير بالذكر أن االنضمام المرحىلي الثان 

ي السوق السعودي
 
ي شهر سبتمبر من هذا العام، األمر الذي سيؤدي إىل تدفق المزيد من االستثمارات األجنبية ف

 
.ف

ة ، مدعومة بارتفاع متوسط األسعار للطن مما انعكس  ي السوق خالل هذه الفب 
 
كات اإلسمنت نصيبا من االرتفاع ف ة النصف األول من العام الحاىلي ، ولقد كان لشر حقق قطاع االتصاالت ارتفاعا ملحوظا خالل فب 

.بإيجابية عىل النتائج للرب  ع األول من هذا العام

ي الرب  ع األول من عام 
 
ي من عام  (المتوسط اليومي) 68.5 دوالر أمريكي مقارنة ب 63.8قيمة  (المتوسط اليومي) 2019سجلت أسعار النفط ف

ي الرب  ع الثان 
 
ي أسعار . 2019دوالر أمريكي ف

 
وقد لعب االنتعاش ف

ي تحسي   معنويات السوق السعودي
 
 ف
ً
 هاما

ً
وكيماويات، مما انعكس عىل أداء . النفط منذ بداية العام دورا مع ذلك فإن تباطؤ االقتصاد العالمي والحرب التجارية بي   الصي   وأمريكا أدو إىل انخفاض أسعار البب 

ي النصف األول من العام 
 
كات ف 2019الشر

ت من كونها معتدلة إىل سلبية نظرا للعوامل التالية :رؤيتنا للسوق السعودي مجمال تغب 

ارتفاع مكرر األرباح إىل مستوى عاىلي مقارنة بالسنوات الماضية، مما يعكس ارتفاع التقييمات الحالية- 

اع التجاري األمريكي مع الصي  -  ي أسعار النفط نتيجة الب  
 
التذبذب ف

ي السوق السعودي- 
 
ي ف

 
ي عىل القطاع المرصف ، األمر الذي يزيد من احتمالية خفض الفيدراىلي للفائدة مما ينعكس بشكل سلتر ي احتمالية خفض نسبة الفائدة من قبل البنك المركزي األورونر

صندوق دارية المرن لألسهم السعودية

2019التقرير 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

الـمـالـيــة درايـة

ة .لم يتلقر مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفتر

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

:التقارير المالية

 

ي مايو 9,362شهدنا وصول السوق .  بإيجابية2019بدأ سوق األسهم السعودية عام 
 
مدعوما بشكل رئيسي من قطاعي االتصاالت والقطاع % 13.12حقق النصف األول من هذا العام عائدا قدره . 2019 نقطة ف

ي الذين ارتفعا بمقدار 
 
. عىل التواىلي% 21.35و % 21.81المرصف

ة الستة أشهر األوىل من العام % 16.45حقق صندوق دراية المرن لألسهم السعودية عوائد قدرها  عية - من قبل مؤشر العائد % 14.53، مقارنة ب 2019خالل فب  ي لألسهم السعودية الشر خالل - إس أند نر

ة ذاتها .الفب 








































