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 لصتنا
 

فر قطاع المال واألعمال، تلعب التكنولوجزاا وواا  جورازاا  فار مىاتوخ ال وماة المووماة وجووتغاا. فؤؼلاب المااكات المالزاة 
أصبحت تعتمو اعتمااوا  كبزااا  علاد أووات التحلزال العلمار لمإمااات األىاوا ، وعلاد أووات اوىاتوااا واوىاتنباط، وعلاد 

ظم األكثا حواثة. ولكن األرم من رذا كلا،، راو يلزاة اىات وام التونزاات المتاوفاا محلزاا  األنظمة التمؽزلزة المتوومة، وأووات الن
 ووولزا ، وتى زارا بؤفضل طازوة ممكنة ل ومة عمالا المنمؤا المالزة علد أكمل وج،. 

 اازن، فغار باذل  بالتالر، زكون النجاح حلزؾ المنمآت التر تووم الحلول الممززا والمبتكاا عن ماجات علزا، العااوا بازن اآ
تتجاوز نجاحات مابزغاتغا وتلبار اؼباات لام تلباد مان قبال. لاذل ، وفار ضواازاةب وضاعنا نصاب أعزنناا أن و نكاون كىاابوزنا 
وزكون اعتماونا الكلر علد األووات التونزة فواط  ونؽلال عان الجاناب اوبتكاااذ واوباواعر فار تصامزم المنتجاات وال اومات 

 الموومة من قبل واازة. 
ان الغوؾ األول ومنذ التؤىزس، راو تجااوز كال توقعاات المىاتثما ىاواا كاان فااوا  أو منماؤا ومانحغم ماا زتوقعونا، وأكثاا فك

 ضمن نطا  احتاافر عالر. لذل  وضعنا نصب أعزننا روفنا بؤن تكون واازة:
 

  والخدمات األكثر إرضاءً  المنشؤة المالية األكثر إثراًء بتمديم المنتجات األكثر ابتكاراً 

 

 : معااناومن رذا المنطلق جاات فكاا 

 
 
 

إذ نىعد ألن نتجاوز توقعات متابعزنا ونمنح عمالئنا التجابة اوىتثماازة األكثا إثااا  علد مىتوخ ال ومة والتلاعل 
 لغذه التوقّعات علد كافة األصعوا لنباا بوائنا ونمونا.والعوائو الماوزة والمعنوزة، ونإمن بؤن، لزاما  علزنا أن نكون أرال  

 

 قزمنا
نىعد فر واازة المالزة إلد إزجاو بزئة عمل تغوؾ لتحوزق الازاوا والتمزز؛ ومن أجل ذل  وضعنا قزم من مؤنغا وعم منىوبر 

 : للوصول الد أفضل انتاحزة.  قزمنا رر النبااس الموج، لنا لتحوزق اإزتنا ورر تتمثل فر الماكة و تحلززرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإزتنا 

 .امتزازاو ال ومة األكثا  ابتكااا  , ذات المنتجات األكثا  إثااا  أن نكون المنمؤه المالزة األكثا 

 اإلثراء :

 االبتكار : 

 االمتياز :

 لعمالئنا  ..

 ألىاتنا  ..
 لماكاانا ..

 ولمجتمعنا  ..

 فر منتجاتنا  ..
 فر حلولنا  ..
 وفر  وماتنا ..

 فر  إزصالنا ل وماتنا  ..
 فر تعاملنا مع عمالئنا ..
 ..وفر تعاملنا مع بعضنا 

 توقع أكثا 

 رإيتنا
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 أعضاا مجلس اإلوااا

 

 

 
 
 

 
 
 

  

خالد بن دمحم 
 الخيلأبا

زكي بن عبد العزيز 
 الشويعر

األمير فهد بن سعد 
 سعود آل

بن عبدهللا  طه
 المويز

إبراهيم بن 
 عبدالعزيز الجماز

فارس الراشد 
 الحميد
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 كلمة ائزس مجلس اإلوااا
 

 الىاوا/ أعضاا أىاا واازة المالزة

 

 الىالم علزكم واحمة هللا وباكاتة  وبعو،،

 

م والذذ  2016للىنة المالزة المنتغزة فر وزىمبا زىا مجلس إوااا واازة المالزة أن زضع بزن أزوزكم التوازا الىنوذ والووائم المالزة 

 نىلط من  الل، الضوا  علد أواا الماكة والظاوؾ التمؽزلزة العامة و النتائج المالزة والووائم المالزة التلصزلزة.

 

ا   2016مغو عام   30فر أىعاا النلط ربط فزغا  ام بانت وون مىتوخ  ا  اكبزا تولبات حاوا حزث مغوت بوازة العام الماضر ان لاض 

ووواا للبامزل، األما الذذ أثا بمكل كبزا علد توجغات  المىتثمازن فر الىو  الىعووذ بمكل عام، وتىبب فر ااتلاع تكللة 

% 20اولب بحوالر األموال وان لاض فر الىزولة المحلزة. وأوخ رذا الضعؾ كذل  إلد تااجع فر مإما ىو  األىغم الىعووذ ضتو

عنو أوند نوطة  الل مغا زنازا قبل أن زتعافد بمكل توازجر حتد فتاا الصزؾ. ثم أعاو المإما تااجع،  الل الابع الثالث مىجال 

نوطة لمإما تواول قبل أن زتعافد ماا أ اخ. ومن المالحظ أن رذا التولبات الحاوا صاحبغا ان لاض فر قزم  5400مىتوخ قااب 

ملزاا لاير فر العام  6.6ملزاا لاير بالمواانة مع معول تواول زومر بلػ  4.5%. إذ بلػ معول التواول الزومر 30بمعول التواووت 

 الىابق. ومكلت التعوزالت التر أقاتغا رزئة الىو  المالزة علد متطلبات الغامش وتموزل التواووت تحوزا كبزاا لواازة، حزث أن تموزلنا

ا من عملنا. ومن المغم اإلمااا كذل   إلد تااجع حجم التموزل بالغامش المووم فر الىو  من لعملزات الغامش زمثل  ا مغم   24.7جزا 

 .2016ملزاا لاير فر نغازة  11.7إلد   2015ملزاا فر نغازة 

 

بانامج التحول الوطنر  وإىتجابة  لغذه التحوزات اوقتصاوزة الجمة واؼبة منغا فر اىتوامة النمو والافارزة قامت الحكومة بإطال  

الذذ زغوؾ إلد تذلزل التحوزات وززاوا اللعالزة اوقتصاوزة عبا بانامج متكامل للنغوض  2030واإزة المملكة العابزة الىعووزة 

 بم تلؾ الجوانب اوقتصاوزة 

 واوجتماعزة.

 

لد حصتغا الىوقزة من أنمطة التواووت فر وبالاؼم من اون لاض فر حجم أعمال الماكات المالزة بمكل عام فوو حافظت الماكة ع

% فر بوازة العام 1.5الىو  المحلر واإلقلزمر، وتمكنت من ززاوتغا فر الىو  ال ااجر. ومكل ااتلاع تكللة األموال ضىازبواب من 

إعاوا رزكلة منتجاتنا  فر تموزل عملزاتنا، فعمونا إلد كبزاا   %،  إضافة إلد ان لاض المعاوض النووذ المحلر تحوزا  2.4إلد حوالر 

لتتواام مع التحوزات الوائمة. واؼم التباطإ الحاصل نجحنا فر إطال  عوا منتجات اىتثماازة فر األىغم والعوااات المواا للو ل 

وطاع والملكزة ال اصة. ونحن عازمون علد التوىع فر طاح منتجات اىتثماازة جوزوا وتعززز إمكاناتنا فر رذا المجال.  أما بالنىبة ل

الوىاطة فوو عملنا علد تعززز  وماتنا فر الىو  العالمر من  الل إطال  منصة واازة جلوبل التر تتزح لعمالئنا  زااات أكبا من 

التواول فر األىوا  ال ااجزة وبؤووات اىتثماازة أكثا وبؤىعاا منافىة. وقو وافق مجلس اإلوااا  الل اللتاا الماضزة علد ززاوا 

مل عملزات التاتزب والتعغو بالتؽطزة والذذ ىزنعكس إزجاب ا  فر تعززز موقع الماكة وتنوزع  وماتغا. ونعمل حالزا علد نطا  عملنا لزم

 الافع لغزئة الىو  المالزة إلضافة رذا األنمطة.    

 

 

و وتمت إعاوا رزكلة بعض ونتزجة لغذه التحوزات الجمة، عملت الماكة علد عوا مباواات تغوؾ إلد تحوزق اوىتؽالل األمثل للمواا

ا قوارا  ملزون لاير ، لذا زوصر المجلس بتوززع أاباح نووزة علد   7.8اإلوااات وتامزو النلوات بمكل عام. وحووت الماكة أاباح 

ثوتكم بنا، % من الوزمة اوىمزة. و إننا نعمل جاروزن علد اىتعاوا مىتوزات الابحزة الىابوة بما زتالام مع طموحنا و5المىارمزن بواقع 

 بوازة تعافر الماكة.   2017ونؤمل أن زكون عام 

 

وفر ال تام و زىعنا إو التوج، بالمكا الجززل لعمالئنا الكاام لثوتغم الكبزاا ومىارمزنا األعزاا و أىاا واازة علد العمل الوإوب 

 أفضل بإذن هللا.     ونتمند أن نكون وائما عنو حىن ظنكم وأرال لثوتكم وكلنا ثوة بؤن المىتوبل ىزكون

 

 

 طه بن عبدهللا المويز 

 رئيس مجلس اإلدارة
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 منتجاتنا وخدماتنا
 

تىعد واازة المالزة فر مىازاتغا أن تكاون فار موقاع ازااوذ فار مجاال اوىاتثماا فار المملكاة العابزاة الىاعووزة؛ وذلا  مان 
، عمالئغااالتوقعاات األولزاة ل زت واازاةا، تجااواألكثا ابتكااا فر أىوا  المال. فمنذ انطالقغا  الل توفزا الحلول اوىتثماازة

كانات . كماا ول منصة متكاملة وموحوا لتواول األىغم المحلزة واإلقلزمزة والعالمزة عباا حىااب واحاو وموقاع واحاووأطلوت أ
وإوااا  ا  لتموزاال المتاااجاأول صاانووو ،فاار المنطوااةلصااناوزق اوىااتثماازة تااواول وحااوات اأول ىااو  لالىاابقاقة فاار تااوفزا 

لعمالئغا مان حزاث األواا ونجحت الماكة فر تاىزخ ىمعتغا باعتباارا الماز  األفضل   الىزولة بؤعلد العوائو فر المنطوة.
 المتلو  وال ومة الممززا والمنتجات البوزلة المبتكاا.

   
مان بنااا ىاجل حافال بالنجاحاات واونجاازات فار مجاال إوااا األصاول  2007تمكنت واازة المالزة منذ بوازاة مىازاتغا فار 

مان  وذلا  كاانعان أؼلاب المنافىازن،  والوىاطة  والصناوزق اوىتثماازة واوىتمااات المالزة.  كانت تلا  المىازاا م تللاة
 المحلزاة أىاوا  الماال فر ظالالمتجووا  الئنانبوأ كل زوم عمل بوااىة ومناقمة احتزاجات عمم تللة، فنحن بزئة عمل وا لزة 
. لاذل ، إن لام اتالحاجا تلا التار تلبار البوائل ، ثم نحاص علد توفزا أفضل والبوائل اوىتثماازة المتاحة اإلقلزمزة والعالمزة

 ل،.   ببىاطة نووم نحن بتصمزم، وتووزم، ،نجو المنتج الذذ زلبر كل ما زطلب، العمزل
 

 المبتكاا فر المجاوت الائزىزة التالزة:وتووم الزوم واازة منتجاتغا 

مصا وعمان والبحازن ضكالىعووزة واإلمااات وقطا وأول خدمة للتداول الموحد عبر كافة األسواق المالية،  ب1ض
الوصول الىلس والمباما لم تلؾ األىوا  المحلزة ومن التواول عمالا واازة لووزات المتحواب والتر تمكن وا

واازة  متووة لذل ، فحىاب اىتثمااذ واحو للعمزل. إضامن  الل با منصة التواول الموحو وواإلقلزمزة، والوولزة ع
لم تلؾ ماائح العمالا علد ا تالؾ  بااتغم  علد التواول العوزو من الحلول المبتكاا والوىائل المىاعوا

ق للتواول قائمة األىوا  إلد مإ ااق الىو  الموازذ "نمو"  واازة وقو ضمت اوىتثماازة. المتاحة لوزغا وأطلوت تطبزوا
 عبا الغاتؾ زعتبا من أكثا التطبزوات تطوااق وىاعة.

 
زمكن والذذ االستثمارية في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط، لتداول وحدات الصناديك أول سوق موحد  ب2ض

متعووا الموومة من ماكات اىتثماازة أكبا تمكزلة من الصناوزق اوىتثماازة الما صة والمىتثما من الوصول إلد 
رذه المنتجات تىتثما فر كافة اللئات اوىتثماازة ضكاألىغم،  منصة الكتاونزة موحوا،ومن موقع واحو  الل من 

فر المنطوة عبا متنوعة . وبغذا فإن واازة تتزح اوىتثماا فر أوىع تمكزلة اىتثماازة بوالصكو ، والماابحة...إلخ
 واحو.حىاب واحو وموقع 

 
والتر تمكن المىتثما من تنلزذ عملزات  البزع والمااا ومتابعة األمريكية؛  ألسواقبامختصة منصة دراية جلوبل ال (3)

 وصناوزق المإماات المتواولة عبا منصة متطواا ومتكاملة.؛غم وعووو ال زاا األىعاا اللوازة لألى
 

 

 
 

بتووزم أعلد والذذ تتمزز فز، واازة عبا صنوو  واازة لتموزل المتاجاا ، الفائضة إلدارة السيولة حلول مبتكرة ب4ض
ومتوافوة مع المازعة  وم اطا من لضةىتواا معوائو ب إوااا ىزولتغم اللائضةلعمالا الااؼبزن فر العوائو ل

 .من ماابحة وؼزارا األ اخ مواانة بمنتجات إوااا الىزولةاإلىالمزة، 
 

تتمزز فزغا واازة كونغا تووم حلول تموزلزة م تللة حتد تتناىب مع احتزاجات كافة ماائح والتر  منتجات التمويل، ب5ض
ززاوا الووا الماائزة عن قزمة اأس مال العمزل.  رذه المنتجات تغوؾ إلد ززاوا العوائو المحتملة للعمالا و   العمالا.

 فضل.تتزح لغم الوواا علد اقتناص اللاص فر الىو  بمكل أ
 

ا بما غلعمالئال اصة المحافظ اوىتثماازة الصناوزق ووالتر تتمزز فزغا واازة بإوااا ، في أسواق المال صولاألإدارة  (6)
عبا محافظ اىتثماازة متنوعة أو  ،صكو ، أو الماابحةالىغم، أو األزتمامد مع متطلباتغم ضىواا  أكانت إلوااا 

  ب.وا تزااات، اجات العمزلزتناىب احت

 

باإلضافة إلد المماازع التطوزا العوااذ فر مماازع  والذذ زمكن المىتثمازن من الممااكة، الصناديك العمارية ب7ض
 .ة الموا ضعلد حو ىواابالعوااز
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بمؤن اىتااتزجزة اوىتثماا وتصمزم المحافظ ال اصة للمىتثمازن الممواا  تووم واازةحزث ستثمارية، االستشارات اال (8)
مىاعوتغم علد او تزاا من بزن المنتجات اوىتثماازة المتعووا فر أىوا   بما زناىب أروافغم المالزة، ومن  الل

  المال.



 

7 
 

 التقرير السنوي لشركة دراية المالية )مساهمة مقفلة(

 أىاتنا
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فريك اإلدارة العليا                      

 دمحم الشماسي 
  الائزس التنلزذذ

 عماد نمرش
 الائزس التنلزذذ التجااذ

 بالل بشناق
 الائزس التنلزذذ المالر

 حسام بدر
  التنلزذذ للعملزاتالائزس 

 

 
 

نإمن فر واازة بؤن اإلبواع واوبتكاا فر طاح المنتجات و ومة العمالا و زؤتر إو من احم البزئة الوظزلزة المبوعة 
رو اىتثماانا  اازةأرم عوامل نجاحنا فر ووالبعزوا عن التولزوزة المتبعة فر أؼلب المنمئات التجاازة. لذل  كان أحو 

اوح المباواا، والتحوذ، وحزوزة المباب ضمن فازونا اوحتاافر والوزنامزكر والذذ حوونا من  الل،  زاعوتاكززنا علد 
فغنا  ىإال واحو زتباوا ألذراننا عنو البحث عن د ذل ، رو ىزاىتنا فر التوظزؾ، األمثلة علأرم  منظومة مغنزة متزنة.

وذل  علد نوزض العوزو من الماكات األ اخ « اا رذا العمل؟ألوواألكثا ابواعا  من رو األصلح »الم ص المناىب ورو: 
باوضافة الد ذل ؛ أنجزت إوااا الموااو البمازة فر واازة إجاااات  .التر تعتمو علد عنصاذ العما وعوو ىنوات ال باا

أفضل الموارب  إنضمام األعضاا الجوو إلد فازق العمل مما ىاعو فر تحوزق روفنا اوىتااتزجر المتمثل فر جذب وتحلزز
 والحلاظ علزغا. 

 
من إجمالر  66%م، كما بلؽت نىبة أعضاا األىاا الىعووززن 2016فاوا  بنغازة عام   87بلػ أعضاا أىاا واازة 

 .% من إجمالر أىاا واازة31أعضاا األىاا، ونىبة اإلناث 
 
 

 

 

 إنجازاتنا

 إدارة األصول
فر تعززز النمو علد الاؼم من التحوزات الكبزاا وال ىاائا التار لحوات لوخ واازة ووارا الجوراذ واصلت إوااا األصول 

فار حجام  تجاوز التحاوزات والمحافظاة علاد النماو وااا منفوو تمكنت اإل .2016أىوا  المال المحلزة وال لزجزة  الل عام 
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التكزاؾ ماع ظااوؾ أن ، فار المنطواة.  ومماا و ما  فزا وان لااض الىازولة األعمال فار ظال تولباات أىاعاا األىاغم  والانلط
الىو  المتؽزاا لم زكن باألما الىغل ولكن كان فازق واازة قاوااق علد إت اذ قاااات مواوىة لتحوزق أواا اىتثمااذ متلو  

ومان أرام ماا ىااعو علاد تلااوذ راذه الصاعوبات التناوع فار قاعاوا عماالا واازاة واتبااع اىاتااتزجزات ماناة . بزن المنافىازن
  . تواكب تؽزاات الىو

ىااوا   كاىااتااتزجزة بوزلااة  لتجنااب األوكااان جاازا ماان اىااتااتزجزة األعمااال فاار الماااكة تلبزااة احتزاجااات قطاااع التجزئااة فاار 
 :2016م اطا التاكزز. وفر إطاا الىعر لتحوزق نمو متوزان فر الىنوات الواومة، ات ذنا ال طوات التالزة فر عام 

 

 تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في لسم إدارة األصول:  -1

ق  فر اعتواونا أن البنزة التحتزة لتكنولوجزا المعلومات تلعب ووااق  للبزئة الوزنامزكزة الحالزة.  لنمو األعمال وفوا   راما

ا لمتطلبات العمزل ومن رذا المنطلق عملنا بمكل وثزق مع فازق تكنولوجزا المعلومات لتعززز النظام وفو

انا النظام ال اص بالتواازا للتؤكو أنغا تتوافق مع أفضل المعاززا المطلوبة.  ونحن نإمن أنو  احتزاجات،. كما طوق

  . والمنتجات اوىتثماازةززاوا النمو فر قطاع األعمال ل التحىزن المىتما فر رذا المجال ىزكون ملتاح النجاح

 

  التنوع في المنتجات الجديدة: -2

ق لعمالئنا  الل عام  المإىىات الصؽزاا ومتوىطة الحجمب. تمكنا ضالماكات و 2016بعو تووزم أواااق زعو اىتثنائزا

ق فر حصولنا علد موخ صنوو  واازة المان لألىغم الىعووزةمن إطال   . وكان لغذا المنتج وواا ملحوظا

 .مصواقزة أكبا فر الىو 

 

عالزة ال فر المنتجات لوزغم بعض الم اوؾ ولم زكونوا قاوازن علد اوىتثمااكان وقو وحظنا أزضا أن العمالا  

من إلد فاص م تللة  قاموا بتحوزل اىتثماااتغم الم اطا  الل األزمة اوقتصاوزة، ومغونا عوو قلزل من العمالا 

لمنتجات، قاانا إطال  لتووزم مجموعة متنوعة من ا واىتااتجزتنامع  طتنا  وتمامزا  . المنتجات ذات الو ل الثابت

من  الل المااكة مع أحو الموزازن الممغوازن فر الووزات المتحوا  المتاجاا بالىلعصنوو  جوزو لتموزل 

ق فر الابع األول من األمازكزة.   م.2017ومن المتوقع طاح المنتج اىمزا

 

 

 

 

 

 

 صنوو  واازة العوااذ الموا للو ل:

 مع متوافق مؽلق  اص صنوو  رو )"الصنوو "( للو ل الموا العوااذ واازة صنوو 
  ، اإلىالمزة المازعة أىس
 متنوعة محلظة لبناا العوااات أىعاا فر الحالزة التولبات اىتؽالل إلد زغوؾ
 علد الصنوو  وزعمل .الىعووزة العابزة المملكة فر للو ل المواا العواازة األصول من
 الىعووزة. فر العوااذ الوطاع ووااىة مىتما توززم
 من واوىتلاوا للمىتثمازن، الىنوزة اإلزجاا إزااوات توززع إلد الصنوو  زغوؾ كما

 األاباح لتوفزا والطوزل، المتوىط الموخ علد العوااات أىعاا فر المتوقع اواتلاع
 الصنوو . فر اوىتثماا علد الوحوات مالكر إلد الاأىمالزة

 

 

 :األداء

تحوزق يواا زتلو  بماكل تمكن اللازق من م 6201كبزاا  الل علد الاؼم من تااجع مإما الىو  الىعووذ ضتاىرب بنىبة 
 م 2016فزما زلر اىومات بزانزة توضح أواا الوىم  الل عام   واا المإما العام فر جمزع اوىتااتزجزات.كبزا علد ي
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 أداء صندوق دراية للطروحات األولية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المحافظ الخاصة لألسهم المحليةأداء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الشرعية المحافظ الخاصة لألسهم المحليةأداء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستثمار العماري
من  الل إطال  أول صنوو  م 2013بازت  ومات صناوزق اإلىتثمااات البوزلة كؤعمال أىاىزة فر واازة المالزة منذ 

صناوزق عواازة تمكنت من  اللغا  4عوااذ تطوزاذ لواازة فر المنطوة الماقزة. وفر الوقت الحالر توزا واازة أكثا من 
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اإلىتحواذ علد العوزو من العوااات الم تللة والمواا للو ل، وتتنوع األرواؾ اإلىتثماازة للصناوزق بمكل زضمن توفا 
ة التر تناىب المىتثمازن با تالؾ واجة تحملغم للم اطا والعوائو التر زاؼبون بتحوزوغا. كما تعمل واازة المنتجات العوااز

علد تلبزة احتزاجات عمالئغا من  الل ازجاو المززو من المنتجات اوىتثماازة فر الوطاع العوااذ لتحوزق عوائو تنافىزة 
لم تصزن والعوااززن الذزن زتمتعون بىجالت حافلة باإلنجازات فر للمىتثمازن. وتحاص الماكة علد العمل مع ن بة من ا

 األىوا  المحلزة والعالمزة فر الوطاعات العواازة المتنوعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوساطة
ا ال اصة بغا بؤحوث م ، حزث زووقت منصة التواول المطوق 2016 ومات الوىاطة لوخ واازة فر النمو  الل عام اىتمات 

وتعتبااا منصااة واازااة المالزااة راار األفضاال ماان حزااث الجااووا   التاار ماان مااؤنغا تلبزااة متطلبااات العمزاال واحتزاجاتاا،.األووات 

أوضح للىو  ورذا بوواه كان ل، أثا كبزا فر تعززاز ثواة   والىاعة والوقة مما أوخ الد تىازع تنلزذ العملزات ومنح صواا

 م.2016م وحتد نغازة العام 2011وقزة لواازة منذ بوازة عام أوناه تىلىل الحصة الى 3المىتثمازن. وزوضح المافق 

 

 
 

م، 2015عام ب مواانةم 2016%  الل العام 30. 3ت بنىبةضوبالاؼم من أن تواووت الىو  الىعووذ بمكل عام قو ان ل

بزن ماكات الوىاطة   إو أن ززاوا جووا ال ومات الموومة ونوعزتغا فر العام نلى، مكننا من المحافظة علد التاتزب العاما

. وتعتبا م2016ملزاا لاير ىعووذ فر عام  74من حزث الوزمة الىوقزة المتواولة بمعول تواووت فر واازة بما زوااب 

أوناه زوضح  4والمافق  واازة فر الماكز األول بزن الماكات اوىتثماازة المىتولة ضأذ ؼزا التابعة للبنو  التجاازةب،

 م.2016م إلد 2012ازة بالمواانة مع تواووت ىو  األىغم الىعووذ ضتواولب  الل اللتاا التؽزا فر تواووت وا
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إطاال   وماة "األواماا الممااوطة" ورار تغاوؾ باووارا الاد تاوفزا أحاوث  2016وعلد صعزو المنتجات، فوو تم فر عاام 

ما زتجاوز توقعات وطموحات عمالئنا. أصبحت  اومتر  األووات اوىتثماازة الالزمة والمىاعوا، والتر نتطلع واتوائغا إلد

"األواما المماوطة" و "ابط األواما" ضمن  زااات منصاتنا، لضامان أكلاؤ األووات الالزماة للتاواول فار الىاعووزة. وتعاو 

ل زاااات، رذه ال ومات الجوزوا فر واازة المالزة األباز فر الىو  الىعووزة من حزاث الىاغولة فار اوىات وام والتناوع فار ا

 والتر تمّكن عمالئنا من تكوزن اىتااتزجزات اوىتثماا ال اصة بغم بزىا وىغولة.

 

 والعالمزاة ورار  وماة للعماالا المغتمازن باألىاوا  األمازكزاةم 2016فر آوا ا كما تم إزضا إطال   ومة "واازة جلوبل" 

البزع والمااا ومتابعة األىعاا اللوازة لألىغم وعووو ال زاا وصاناوزق المإمااات المتواولاة عباا   تمكنغم من تنلزذ عملزات

وتعتبااا  ومااة واازاة جلوباال ماان ال ااومات المنافىااة فار الىااو  الىااعووذ وماان أفضاال منصااات   منصاة متطااواا ومتكاملااة.

ا وأىااعاا فوازااة لحظزااة ممااا زتاازح للعمزاال الحصااول علااد أفضاال النتااائج التااواول العالمزااة حزااث تااوفا أووات تحلزاال متطااوا

 اوىتثماازة والتنلزذ بؤفضل األىعاا.

 

فوو ضمت واازة إلد منصتغا العوزو من األىوا  العابزاة  ،حاصاق علد توفزا البوائل والمنتجات المناىبة وحتزاجات العمالا

أىاوا  م تللاة  10وقو بلاػ عاوو األىاوا  المتاوفاا لاوخ واازاة  .مثل بواصة مصا وبواصة البحازن وىو  مىوط المالر

 زمكن التواول فزغا من حىاب واحو و موقع واحو.

   

 تمنية المعلومات والعمليات
أحو أرم الوطاعات التر تولزغا واازة ارتماما  عالزا  رو جووا األنظمة وتطوارا ضمن قىم تونزة المعلومات والعملزات. فوو تام 

إضافة العوزو من األاىوا  ال لزجزة والعابزة إلد منصة التواول. النجاح الباارا لغاذه المنصاة المتعاووا م المنصام  الل العا
تنوع منتجاتغا وأوواتغا فزما زصب فر صاالح العماالا. ، جعل واازة فر مصاؾ أولد الماكات المالزة التر األىوا  والمزازا

ا لتضام أفضال مزازاا تنلزاذ األىاعاا  مثال  وماة األواماا الممااوطة و اباط ول المطاواكما تم تحىزن و تطاوزا منصاة التاو
ارا فازق تونزة المعل  م.2016مات  الل واألواما التر طوق

وعوااوو ال زاااا و صااناوزق  ةللتااواول فاار األىااغم األمازكزااب واازااة جلوباالفاار إطااال  نظااام ض الوىاامإضااافة إلااد ذلاا ، نجااح 
وتعتبا منصة واازة جلوبل أفضل منصة عالمزة توفا أووات تحلزل متطواا وأىعاا فوازة لحظزة مما  المإماات المتواولة.

 زتزح للعمزل الحصول علد أفضل النتائج اوىتثماازة والتنلزذ بؤفضل األىعاا.  
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 العمالء وخدماتعاللات 
ق منا علد اتعتبـا المحافظـة  نا زىتحوون أفضل مىتوخ ابؤن عمالضـد العمـالا أولوزـة ائزىـزة لواازة المالزة وذل  إزمانا

تطبزق وتلعزل نظام الحلول من أول اتصال فر محاولة لتىغزل أذ عوبة تواج، العمزل من من ال ومة. وتم تاجمة ذل  إلد 
و زززو ا علد الوقت المىتؽا  لإلجابة علد العمزل حزث أول اتصال بماكز  ومات العمالا، وذل  وون المىاس أو التؤثز

ثانزة. كما زتوفا فازق  ومة العمالا طوال أزام التواول وحتد منتصؾ اللزل ل ومة جمزع العمالا فر كافة  30انتظااه عن 
والتؤكـو مـن جـووا ا الال ومـات الموومـة للعم  صـص لتوززـمتضافـة إلـد ذلـ ، فوـو تـم إنمـاا فازـق ماألىوا . باإل

تجغززا بؤحوث األنظمة التونزة .  ومن جغة أ اخ تم تزوزو الوىم وال ومـة الموومـة لغـم والـاو علـد اىتلىـاااتغم
، وذل  لضمان الكلااا وأووات اوىتثماا واإللكتاونزة، باإلضافة إلد الكواوا المت صصة من ذوذ ال باا فر أىوا  المال

وبالموابل ااتلع مىتوخ اضد  % 80بنىبة  2016نا  الل اق ذكاه، ان لظت عوو مكاوخ عمالالعالزة. نظاا لما ىب
العمالا وأقل معول للمكاوخ مواانة بالنىبة المعتاوا  دوأصبحت تمتل  واازة أحو أعلد معووت اض% 90عمالانا بنىبة 

وات أو ،حوث ما توصلت إلزا لوزغا علد أتوازب ممثلر  ومة العمالعلد  كما تحاص واازة المالز،  فر المجال المالر.
  اوىتثماا من تونزات ومنتجات جوزوا ومتمززا.

 :التسويك والعاللات العامة
اىــتمات إوااا التىــوزق والعالقــات العامــة فــر وعــم إىــتااتزجزة العمــل المــاملة للمــاكة مــن  ــالل تنلزــذ  

م. وقــو تــم تبنـر منغجزـة أكثـا وزنامزكزـة فـر التواصـل مـع 2016حمــالت التعازــؾ بالمــاكة ومنتجاتغــا فر عــام 

ة األعمال لوخ واازة المالزة، بمـا فـر ذلـ  التوىـع فـر اىـت وام قنـوات وىـائل التواصـل العمالا لوعـم اىـتااتزجز

 .جتماعــر ووىــائل اوعالم الاقمزــة مما جعلنا أقاب لعمالئنااو

اكة بصــواا وقو مااكت واازة المالزة فــر عــوو مــن المإتمــاات المتمزــزا لعــاض منتجاتغا اوىتثماازة واظغــاا المــ

تلزــق بغــا، باعتباارــا المــاكة اإلىــتثماازة األكثا ابتكااا فــر المملكــة العابزــة الىــعووزة، وكان من ضمن رذه 

، كما تم العمل علد التؽطزة الصحلزة فر وىائل اوعالم المحلزة من  الل التحلزل 2016المإتماات معاض زواومنر

 اوقتصاوذ والمالر. 

 اإلدارية و المرافكن الشإو
تمزز فازق المإون اإلواابة لوخ واازة المالزة بوواات، وأووات، الالزمة لمواصلة تووزم أعلد مىتوخ من ال ومات الوا لزة 

وإوااا الموااو بطازوة مىإولة وفعقالة.  رذا وقو واصلت واازة فر توىعغا الجؽاافر حزث تم بحمو هللا ا فتتاح كالق من فاع 
.تزنالماقزة وفاع جوا بجارززة عالزة ل ومة عمالا المنطو المنطوة  

 
 
 
 
 
 

 جاهزية األنظمة وجودة الخدمة
 ومات إضافزة و متنوعة ،فوو  بالاؼم من النمو الكبزا فر أحجام وأعمال العمالا، وإضافة العوزو من األنظمة الجوزوا لتوفزا

، كذل  تم العمل 2016%  الل عام 99.97أنظمة التواول بلؽت حافظت الماكة علد نىبة اىتعواوزة وجارززة عالزة فر 
علد تحىزن جارززة األنظمة من  الل تطبزق أحوث األىالزب المتبعة إلىتحواث ماكز بزانات احتزاطر لضمان الجارززة 

إلد المىتوخ رذه الجارززة العالزة باإلضافة  والجووا فر حال الكوااث وتلعزل  طط اىتمااازة العمل فر حال األزمات.
معول الاضد  افعضمن مجتمع المتواولزن و بتثبزت ىمعة ازجابزة للماكةالمتمزز من ال ومة الذذ عافت ب، واازة ىارم 

 %.94والذذ وصل إلد  م2016عام لعمالئنا  الل 
 
 

 المطابمة واإللتزام
ل األموال مىإولزة أعمال اقابة اولتزام الزومزة ووضع اوىتااتزجزة وت طزط زتولد قىم المطابوة واولتزام ومكافحة ؼى

أنمطة اقابة اولتزام. كما حاص علد التؤكو من واجبات جمزع الموظلزن فزما زتعلق باقابة اولتزام والتؤكو من معافة جمزع 
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 التقرير السنوي لشركة دراية المالية )مساهمة مقفلة(

لد اولتزام بجمزع الماوط الاقابزة واىتزلاا الموظلزن بغذا الواجب والتزامغم بتنلزذه. إضافة إلد ذل ، فوو حاص الوىم ع
 أعلد معاززا الىلو  المغنر علد جمزع المىتوزات.

 
 

 إدارة المخاطر
اؼم تاكززنا العالر فر واازة علد متابعة وتزاا النمو  االل الىانوات األ زااا ونجاحناا فار الحلااظ علزغاا، إو أنناا حاصانا 

قو تواج، ماكات الوطاع المالر. لذل ، فوو  تبند قىم إوااا الم اطا فر واازاة  رمال الم اطا ذات العالقة والترإعلد عوم 
 أحوث األىالزب والطا  العملزة إلوااا الم اطا التالزة: 

 

 مخاطر االئتمان .1

قمنااا فاار واازااة بغزكلااة مىااتوزات الم اااطا اوئتمانزااة التاار نااوزارا عاان طازااق تحوزااو الم اااطا الموبولااة والمتعلوااة 
األفااو أو المجموعاات أو حتاد الوطاعاات الصاناعزة، بماا زتوافاق ماع متطلباات رزئاة الىاو  المالزاة. بالموتاضزن 

بصاالة  توااوم بمااقبااة تلاا  الم اااطا لجنااة اوئتمااان واوىااتثماا وقىاام إوااا الم اااطا اوئتمانزااةإضااافة لااذل ، فااإن 
 مىتماا وت ضعغا لمااجعة منتظمة.

 
 مخاطر السوق .2

لىو  فر ماكة واازة باىت وام أووات قزاس الم اطا الم تللة، ومااقبة الحووو الواجاب نجحنا فر إوااا م اطا ا
مااعاتغا فر إوااا واازة وىتثماااتغا ال اصة. وزتم تحوزو حووو اوىتثماا والمتاجاا فر أصول واازاة مان  االل 

 التعاون مع إوااا الم اطا.لجنة اوئتمان واوىتثماا بنااا علد التحلزالت التر زووم بغا قىم اوىتثماا ب
 

 

 
 المخاطر التشغيلية .3

تمكنت واازة  الل العاام المنصاام مان مااقباة حاووو الم ااطا التماؽزلزة بنجااح وذلا  مان  االل المااقباة الووازاة للحاووو 
التوااازا ة والتار تواوم باصاو وإصاواا ناالواجب مااعاتغا وفوا  للىزاىات الوا لزة المعتماوا ومان  االل أنظماة واازاة المإتم

الووازة التر تتم ممااكتغا مع اإلوااا العلزا ومجلس اإلوااا لأل ذ بتوجزغاتغم واوىتلاوا من  بااتغم فر تطوزا يلزة مااقباة 
 وإوااا الم اطا التمؽزلزة.

 

مان احتاافزة أفااو إوااا الم اطا ومتاابعتغم المىاتماا ألذ مان مإمااات ال طاا، ىاارم وبصاواا عالزاة فار حمازاة واازاة 
أس المااال والعوائاو علااد الم ااطا المنطوزاة تحاات راذه المجاااوت والتار قاو تغااوو متابعاة مىاازاا واازاة الناجحاة فاار تنمزاة ا

إوااا الم اطا من قبل مجلس إوااا الماكة. كما أن مجلس اإلوااا مىاإول عان و إجاااات زتم تحوزو ىزاىات  و اوىتثماا
 زتم مااقباة والضوابط الوا لزة. بغا، واإللتزام الوا لر  ،والموافوة علزغا ،لم اطااإلمااؾ علد إىتااتزجزة وىزاىات إوااا ا

وااا العلزاا فار واازاة توزازم الم ااطا اإلزطلاب مان من قبل لجناة الم ااطا و اإللتازام حزاث مااؾ علزغا واإلإوااا الم اطا 
أذ غ عان اإلباالزاتم  وعان كلاااا وفعالزاة ممااىاات إوااا الم ااطا. افع تواازا  و المطابوةوالضوابط الوا لزة وإجاااات ا

 لتزام.، إن وجوت، من قبل إوااا الم اطا إلد الائزس التنلزذذ ولجنة الم اطا واإلتجاوزات

 

 

 ما زلر:علد والاقابة الوا لزة واإللتزام،  ،تتضمن عملزة إوااا الم اطا

 الوا لزة الضوابط الوقائزةتلعزل ق أرواؾ واازة من  الل تحوزو وتوززم الم اطا التر قو تإثا علد تحوز. 

 وتنلزذ الىزاىات واإلجاااات المناىبة إلوااا الم اطا. حوزوت و ،وضع اىتااتزجزات إلوااا الم اطا المحووا 

  فعالزة إوااا الم اطا. تطوزاومااقبة أواا إجاااات إوااا الم اطا 
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 أواإنا
 

 تؽزاا الانغج الحكاومر فار اونلاا   عان الناتجة و م 2016 الل عام  علد  التر مات بالاؼم من الظاوؾ اوقتصاوزة
 ب5ضمافق زااوات عالزة مكنتغا من مجابغة التحوزات وتحوزق و ل ازجابر أن واازة تمكنت من تحوزق إو إ

 

 ملزون لاير ىعووذ – بم2016إلد  م2010ض فر واازة مع نىبة النمو اإلزااوات: تىلىل 5مافق 

 
 
 و باؼم الظاوؾ الصعبة التار واجغتغاا المااكة  االل العاام لىزاىة واازة فر إوااا مصاازلغا بؤعلد فاعلزةكنتزجة و ،

 ب6ضمافق  ملزون لاير ىعووذ ض بعو الزكاا والضاائب ب  7.8تمكنت  من تحوزق ااباح بموواا أنغا و إالمنصام  

 

 ملزون لاير ىعووذ – ب2016إلد  2010ض  الل اللتاا بصافر الو لض: تىلىل األاباح فر واازة 6مافق 

 
 

  محافظاة علاد صاافر حواو  الملكزاة نات مان الكتمإو أنغا  2016بالاؼم من التحوزات التر واجغتغا الماكة  الل عام
ملزااون لاير ىااعووذ  ااالل عااام  15.2نووزااة بوزمااة أاباااح ملزااون لاير ىااعووذ بااالاؼم ماان توززااع  190فااو  مىااتوخ 
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 التقرير السنوي لشركة دراية المالية )مساهمة مقفلة(

لاير ىاعووذ / للىاغم  11.89الوزمة الوفتازاة للىاغم عناو مىاتوخ أؼلوت و قو  م2015عام أاباح و ذل  عن  م2016
 ب7ضمافق  . م2016فر نغازة 

 لاير/ىغم –ب م2016إلد  م2010: الوزمة الوفتازة للىغم ض7مافق 

 
 

   الماكةأصول المتاتب علد العائو علد الىغم  والعائو علد حوو  الملكزة و األثا و بناا علد ما ىبق نىاو لكم: 

  ب8للىغم ضمافق  ىعووذ لاير 0.51بلػ  م2016علد الىغم الواحو  الل عام  الصافر معول العائو .1

 

 لاير ىعووذ –مب 2016م إلد 2012: تىلىل العائو الصافر علد الىغم فر واازة ض8مافق 

 

 
أصول ، بزنما بلػ معول العائو علد م2016% فر عام 4حوو  المىارمزن بلػ  متوىط عائو علدمعول ال .2

  ب9ضمافق  . % الل نلس اللتاا 3الماكة 

 

  بم2016 – م2010حوو  المىارمزن لماكة واازة المالزة ضمتوىط العائو علد  معولتىلىل : 9مافق 
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واازة كانت من اىوم وأتعاب نظزا تووزمغا لمنتجات  إزااواتومن الجوزا بالذكا فر رذا الصوو رو أن النىبة األكبا من 
بزنما العوزو من الماكات اوىتثماازة األ اخ تحوق أؼلب عوائورا من اىتثماا اإوس ثماازة لعمالئغا تو ومات اى
م بمكل عام والتر كان لغا األثا الىلبر علد أواا ىو  األىغم 2016عام  نتزجة لألوضاع اوقتصاوزة التر مغوراأموالغا. 

عتمو علد ىو  التواول زوأحجام التواول، فوو إنعكس ذل  بمكل ىلبر علد واازة؛  اصة أن و ل واازة بمكل عام 
عمالا  مالا التواول أوالىعووذ، كما أن الجزا األكبا من رذا الو ل زؤتد من نماط الوىاطة المالزة ىواا كان من  الل ع

 الغامش.
، م2015% عن عام عام 41  بما بمعول أذ توازبا  ىعووذ ملزون لاير 50 و علز، إن لضت اإلزااوات اإلجمالزة بمبلػ 

ملزون لاير ىعووذ أما  39التواول والتر ان لضت بحوالر  زااوات ان لاضإعن  علما بؤن اون لاض أعاله كان ناجما  
 ن لاض إزااوات اإلىتثماا إضافة إلد ان لاض بنو اإلزااوات األ اخ.و كانت نتزجةخ فوو اون لاضات األ ا
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 التقرير السنوي لشركة دراية المالية )مساهمة مقفلة(

 حوكمتنا
 الجغات من الصاواا والوواعو واألنظمة الوولزة المعاززا مع تتمامد والتر الماكات حوكمة مباوئ بتبنر الماكة قامت لوو

 عن المنبثوة اللجان حزث من الماكات حوكمة تعمزم بمتطلبات الماكة أوفت كما .العابزة الىعووزة المملكة فر الم تصة
  .للحوكمة المناىبة البنزة التحتزة وتغزئة اإلوااا مجلس أعضاا واىتواللزة اإلوااا مجلس

 

 مجلس اإلدارة
 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 المنصب االسم

 ائزىاق   بن عبوهللا الووزز ط، /الىزو

 عضواق وائزىا تنلزذزا   ) 1ضدمحم بن عبوهللا الووزز  /الىزو

 عضواق مىتوال    زكر بن عبو العززز الموزعا /الىزو

 عضواق مىتوال     إباارزم بن عبو العززز الجماز /الىزو

 عضواق    فغو بن ىعو يل ىعوو /األمزا

 عضواق   الىزو /  الو بن دمحم أبا ال زل

 عضواق مىتوال    فااس بن اباارزم الاامو/الىزو
م وتم تعزن الىزو/ دمحم المماىر كائزس تنلزذذ لماكة واازة 30/08/2016قوم الىزو/ دمحم الووزز اىتوالت، من منصب، بتاازخ ) 1ض

 المالزة.
 

 م2016ديسمبر  31مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في  جدول اجتماعات

 يناير 26 الحضور /اإلسم
07 

 مارس
 يونيو 16

21 
 أغسطس

30 
 أغسطس

 19 أكتوبر 31
 ديسمبر

        بن عبوهللا الووزز ط، /الىزو

 - -      دمحم بن عبوهللا الووزز /الىزو

        زكر بن عبو العززز الموزعا /الىزو
         إباارزم بن عبو العززز الجماز /الىزو

         ىعووفغو بن ىعو يل  /األمزا

        الىزو /  الو بن دمحم أبا ال زل

        فااس بن اباارزم الاامو/الىزو

 
 الشركات األخرى التي يموم فيها أعضاء مجلس اإلدارة بعضوية مجالس إدارتها بخالف شركة دراية المالية هي كما يلي:

 صفة التمثيل األخرىالشركات  أسماء أعضاء الشركات األخرى

 عضو مجلس إوااا ماكة اإلتصاوت الىعووزة بن عبوهللا الووزز ط، /الىزو

 زكر بن عبو العززز الموزعا /الىزو

 العضو المنتوب ماكة الموزعا لالىتثماا والتطوزا العوااذ

 ائزس مجلس اإلوااا ماكة الاإزة للتطوزاض مملكة البحازنب

 ائزس مجلس اإلوااا المحووواماكة طازق الاإزة 

 ائزس مجلس اإلوااا ماكة تطوزا الاإزة لالىتثماا بالازاض

 عضو مجلس إوااا ماكة أكوان العواازة

 عضو مجلس إوااا ماكة مالذ  لالىتثماا والتوىزط العوااذ

 فااس بن اباارزم الاامو/الىزو

 عضو مجلس إوااا ماكة أبناا إباارزم الاامو الحمزو

 عضو مجلس إوااا ماكة ولة الصحزة الوابضة

 عضو مجلس إوااا ماكة الحىن ؼازذ إباارزم ماكا

 عضو مجلس إوااا الماكة الىعووزة لتموزل المىاكن

  إباارزم بن عبو العززز الجماز /الىزو

 عضو مجلس إوااا ماكة المتحوون للمكووت، والغوازا "باتمر"

 مجلس إواااعضو  بن  ىزواوس لإلىتثماا

 عضو مجلس إوااا ماكة اوماا الؽذائزة

 الىزو /  الو بن دمحم أبا ال زل
 عضو مجلس إوااا ماكة ال لزج للكزماوزات والززوت الصناعزة

 عضو مجلس إوااا ماكة أواكس الىعووزة للتؤجزا التموزلر
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 لجنة المراجعة والتدليك
 ومهام اللجنة هي:

الوا لزة  بالمااكة لضامان فعالزتغاا فار تنلزاذ األنماطة والواجباات التار زحاوورا مجلاس  اإلمااؾ علد عمل المااجعة .1
 اإلوااا.

 اىتعااض وإقااا إطاا عمل المااجع الوا لر.  .2
 اىتعااض تواازا المااجع الوا لر واإلمااؾ علد تنلزذ اإلجاااات التصحزحزة للنواط التر أبازتغا رذه التواازا.  .3
 بتعززن وعزل وأتعاب مااجعر الحىابات ال ااجززن،و مااعاا اىتواللغم فر أواا مغامغم. التوصزة لمجلس اووااا  .4
اإلمااؾ علد أنمطة مااجعر الحىابات ال ااجززن، والموافوة علد إضافة أذ نماط لنطا  عمل المااجعة أثناا أواا  .5

 واجباتغم. 
 ل ااجززن وتووزم التوصزات الالزمة حزالغا. مااجعة  طة مااجع الحىابات ال ااجر وذل  بالتنىزق مع الموقوزن ا .6
 اىتعااض تعلزوات المااجع ال ااجر علد الووائم المالزة ومتابعة اإلجاااات الالزمة التر زتعزن ات اذرا نتزجة لذل .  .7
 مااجعة الووائم المالزة اللصلزة والىنوزة، وقبل عاضغا علد مجلس اإلوااا، وتووزم الاأذ والتوصزات بمؤنغا.  .8
 اوا النظا فر الىزاىات المحاىبزة المعمول بغا، والتوصزة بإجااا تؽززاات فر مجلس اإلوااا عنو اوقتضاا.إع .9

 
 

 وأعضاء اللجنة هم:

 

 المنصب اإلسم

 عضو مجلس اإلوااا ضائزىاب إباارزم بن عبو العززز الجماز /الىزو

 مىتول ضعضواب الىزو/ عاول عباس

 مىتول ضعضواب   الو بن دمحم الصلزع/الىزو

 مىتول ضعضواب مازن بن أحمو الجبزا /الىزو

 

 م2016ديسمبر  31لجنة المراجعة والتدليك خالل السنة المالية المنتهية في   جدول اجتماعات

   

 ديسمبر 6 سبتمبر 22 مايو 11 فبراير 4 الحضور /اإلسم

    إباارزم بن عبو العززز الجماز /الىزو
 
 
 

     عاول عباس /الىزو

      الو بن دمحم الصلزع/الىزو

     مازن بن أحمو الجبزا /الىزو
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 لجنة المطابمة والمخاطر
 ومهام اللجنة هي:

 
ضاامان وجااوو ومالئمااة الىزاىااات واإلجاااااات لعملزااات الماااكة ألجاال المطابوااة والتوافااق مااع األنظمااة واللااوائح  .1

 والتعلزمات الىاازة.
تااوفزا المااوااو المناىاابة للعاااملزن فاار قىاام المطابوااة وإوااا الم اااطا فاار الماااكة وضاامان حصااولغم علااد كافااة  .2

 المعلومات الالزمة. 
 ضمان أن الماكة تنمرا وتطبق أنظمة ويلزات المطابوة وإوااا الم اطا. .3
 ا الم اطا. ضمان امتثال جمزع العاملزن فر الماكة بمتطلبات الماكة المتعلوة بالمطابوة وإواا .4
 ضمان تووزم التبلزؽات الالزمة إلد الىلطات الم تصة.  .5
 وضع إجاااات مناىبة لتووزم التواازا إلد مجلس اإلوااا بمؤن متطلبات المطابوة وإوااا الم اطا.  .6
عاوم تووزم توازا ىنوذ لمجلس اإلوااا من مواووت اللجنة ونتائجغا ، بما فر ذل  اإلبالغ عن أزة حالة من حاوت  .7

المطابوة ألزة قوانزن أو أنظمة أو اومتثال للماكة مع باامج إوااا الم ااطا، وتاوفزا نىا ة مان التوازاا إلاد لجناة 
 التوقزق.

 صزاؼة بانامج اإلقااض والتوصزة بمؤن، لمجلس اإلوااا والعمل بموجب،. .8

 

 وأعضاء اللجنة هم:    

 

 المنصب اإلسم

 مجلس اإلوااا ضائزىابعضو  الىزو/ فااس بن اباارزم الاامو

 عضو دمحم بن ىعزو المماىر /الىزو

 عضو مىتول عبواللتاح الطوزل/الىزو

 عضو دمحم ىلمان ىعزو/الىزو

 عضو الىزو/ بالل  الو بمنا 

 عضو الىزو/ دمحم أحمو الزامر

 
 

 م2016ديسمبر  31لجنة المطابمة والمخاطر خالل السنة المالية المنتهية في   جدول اجتماعات

 ديسمبر 18 اكتوبر 03 يونيو 09 مارس 01 الحضور /اإلسم

     الىزو/ فااس بن اباارزم الاامو

 - -   ) 2دمحم بن عبوهللا الووزز ض /الىزو

   - - دمحم بن ىعزو المماىر /الىزو

     عبواللتاح الطوزل/الىزو

     دمحم ىلمان ىعزو/الىزو

      الو بمنا الىزو/ بالل 

     الىزو/ دمحم أحمو الزامر
م وتم تعزن الىزو/ دمحم المماىر كائزس تنلزذذ لماكة واازة 30/08/2016قوم الىزو/ دمحم الووزز اىتوالت، من منصب، بتاازخ ) 2ض

 المالزة.
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 لجنة التامزحات والمكافآت
 

 ومهام اللجنة هي:

 أعضاا مجلس إوااا الماكة وإعاوا تعززنغموضع أىس وإوااا عملزات انت اب  .1
 تحوزو أتعابغم ضعلد أن زتم اعتماو األتعاب من قبل الجمعزة العامة للمىارمزنب. .2
 ضمان اىتواللزة األعضاا المىتولزن، ووضع ومااقبة الغزكل اإلوااذ للمجلس ولجان، الم تللة. .3
لا، مبامااا والموافواة علاد أتعاابغم الىانوزة ماع مالحظاة الموافوة علد تعززن الموزا التنلزاذذ والمىاإولزن التاابعزن  .4

 عوم جواز تصوزت الموزا التنلزذذ علد المىائل المتعلوة بعمل، أو أتعاب،.
 وضع معاززا بانامج إمتال  الموظلزن ألىغم الماكة، وتنلزذ البانامج واإلمااؾ علز،.  .5
 الموافوة علد م صص المكافؤا الىنوزة لموظلر الماكة. .6
بمااكل ىاانوذ ماان إىااتواللزة األعضاااا المىااتولزن، وعااوم وجااوو أذ تعااااض مصااالح إذا كااان العضااو زمااؽل التؤكاو  .7

 عضوزة مجلس إوااا ماكة أ اخ.
 
 وأعضاء اللجنة هم:

 

 المنصب اإلسم

 ضائزىاب   عضو مجلس اإلوااا زكر بن عبوالعززز الموزعا/الىزو

 مىتول ضعضواب بماا الممعل /الىزو

 عضو مجلس اإلوااا ضعضواب دمحم أبا ال زلالىزو /  الو بن 

 عضو مجلس اإلوااا ضعضواب الىزو/ فااس بن اباارزم الاامو

 
 

 م2016ديسمبر  31لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية في   جدول اجتماعات

 يوليو 25 يناير 19 الحضور /اإلسم

   زكر بن عبوالعززز الموزعا/الىزو

  - بماا الممعل /الىزو

   الىزو /  الو بن دمحم أبا ال زل

   الىزو/ فااس بن اباارزم الاامو
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 المكافآت والتعوزضات
حضوا الجلىات ألعضاا مجلاس اإلوااا وأعضااا اللجاان المىاتولزن. كماا تواوم باوفع ومكافآت تووم الماكة بوفع مصاازؾ 

والمكافااآت وتعوزضااات كباااا التنلزااذززن حىااب العوااوو المبامااة معغاام. وفزمااا زلاار تلاصاازل المصاااازؾ ومكافااآت اواتااب 

 والاواتب الموفوعة لكباا التنلزذززن فر الماكة ضباللاير الىعووذب.

 م2016جدول اإلفصاح عن التعويضات و المكافآت لعام 

 البيان
أعضاء المجلس غير  أعضاء المجلس التنفيذيين

 التنفيذيين/المستملين
 كبار التنفيذيين )خمسة(

  5,241,068   الاواتب و التعوزضات

  2,212,335   البووت

  2,397,419  400,000  المكافآت الووازة و الىنوزة

     ال طط التحلزززة

أذ تعوزضات أو مزازا عزنزة أ اخ 
 توفع بمكل مغاذ أو ىنوذ

 
  

 9,850,822  400,000  المجموع

 

 المااجعة الوا لزة
 

 التابعة لمجلس اإلواااوالتوقزق لجنة المااجعة زتم اإلمااؾ علزغا من قبل التوقزق الوا لر تم تعززن جغة مىتولة للوزام بمغام 

حاطـــاـة إحزث تااجــــع لجنــــة المااجعــــة باىــــتمااا فاعلزــــة نظــــام الاقابــــة الوا لزــــة فـــاـر المـــاـاكة وزـــاـتم 

م، قامات جغاة التاوقزق الاوا لر باإجااا تاوقزق لعاوا 2016 االل عاام  .المجلــــس بــــال طوات المتبعــــة بغـــاـذا المـــاـؤن

ا ل طة المااجعاة الوا لزاة الىانوزة المعتماوا للىانة المالزاة. باإلضاافة إلاد التاوقزق مان قبال الماوقوون ال اااجزون إوااات وفو

 والمااقبة من قبل قىم إوااا الم اطا والتر تىاعو بمكل جماعر فر توززم وتعززز بزئة الاقابة الوا لزة للماكة.

ضاوابط وأنظماة المااكة بنااا علاد التوااازا المووماة مان قبال إوااا وقو أمافت لجنة المااجعة والتاوقزق علاد ماوخ مالئماة 

المااجعااة والتااوقزق الااوا لر وإوااا الم اااطا والمااجااع ال ااااجر. وفاار حاازن أناا، لاام زااتم تىااجزل أذ إ لاقااات جورازااة فاار 

أبـــااـوت لجنـــااـة  الضااوابط الوا لزااة  ااالل الىاانة المالزااة والتاار قااو زكااون لغااا تااؤثزا جااوراذ علااد عملزااات الماااكة، فوـــااـو

المااجعـــااـة قناعتغــااـا بــااـؤن الــااـوواا الاقابزــااـة الوا لزــااـة تعكــااـس فاعلزــااـة إجــااـاااات الاقابــااـة الوا لزــااـة لــااـوخ 

كافـــاااـة نغــاااـا فــاااـر تطــاااـوا مىــاااـتما بمـــاااـا زلبـــاااـر حاجــاااـة العمـــاااـل المتزازـــاااـوا واإلىــاااـتجابة لأالمــاااـاكة. كمــاااـا 

المىـــااـتجوات. ونتزجااة إلجاااااات التااوقزق والمااجعااة رااذه، ظغااا أن أعمااال الاقابااة الوا لزااة كافزااة ومناىاابة لحجاام واازااة 

 .وطبزعة عملغا

 

 وقائزة قزوو أو عووبات أو ؼاامات أزة تلاصزل
 المالزة ماكة واازة  علد وقائزة قزوو أو عووبات أو ؼاامات أزة قضائزة ىلطة أزة أو إماافزة أو اقابزة جغة أزة تلاض لم

 م.2016  العام  الل

 

 قاوض الماكة
 م.31/12/2016و زوجو أزة قاوض قائمة أو مىتحوة علد ماكة واازة المالزة كما فر 
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 معامالت أطااؾ ذوذ عالقة
 

قااااواه م بإجمااااالر مبلااااػ لغااااذه المعااااامالت و 2016قاماااات الماااااكة بمعااااامالت مااااع أطااااااؾ ذوذ عالقااااة  ااااالل عااااام 

 لايرب علما  أن طبزعة اوتلاقزة كاآتر:1,774,922ض

 ماكة اكن الواازة الطرف ذو عاللة:

 أتعاب موابل  ومات اىتماازة لتطوزا و صزانة منصة بث األىعاا ض"أوان"ب.  طبيعة المعامالت:

تووم ماكة اكن الواازة بتطوزا و صزانة منصة بث األىعاا و فق المعاززا و الماوط المحووا من قبل ماكة  شروط العمد:

 لمنصة بث األىعاا.واازة المالزة. و عنو إتمام التطوزا تمل  ماكة واازة المالزة ا صة اىت وام أبوزة 

 تمام التطوزا.إىنوات من تاازخ  10مدة العمد: 

لاير/الماغا  25لاير ىعووذ/المغا موابل اىات وام مااكة اكان الواازاة و عمالئغاا لمنصاة باث األىاعاا و  50مبلغ العمد: 

  بالجملة.األىعاا موابل بزع اكن الواازة ل ومة بث 
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 المرفمات:
 .م2015الووائم المالزة الموقوة لماكة واازة المالزة لعام  -

 

 

 

 

 لوائمنا المالية
 ضالصلحة التالزةب

 

 

 
 

 




































































