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   قصتنا

ال شــك أن الت�كنولوجيــا تعــد ركًنــا أساســيًّا فــي تقديــم أي خدمــة بجــودة عاليــة فــي معظــم القطاعــات 
ومنهــا »المــال واألعمــال«؛ لذلــك فــإن كثــًرا مــن الشــركات الماليــة اســتخدمت - بشــكل أساســي - 
أدوات التحليــل العلمــي لمؤشــرات األســواق، وأدوات االســتقراء واالســتنباط، واألنظمــة التشــغيلية 
المتقدمــة، وأدوات النظــم األكــر حداثــة، بــل األكــر مــن ذلــك هــو ابتــ�كار أســاليب ناجحــة لالســتفادة 
ــا، وتســخرها بأفضــل الطــرق المتاحــة لخدمــة عمــالء المنشــأة  ــا ودوليًّ مــن التقنيــات المتوافــرة محليًّ

الماليــة بكفــاءة وجــودة عاليتــن.

وباعتمــاد المؤسســات الماليــة هــذه الطــرق العلميــة والتقنيــة ت�كــون قــد خطــت خطــوات ســريعة 
وثابتــة علــى طريــ�ق النجــاح، فهــي بذلــك تقــدم حلــواًل إبداعيــة مبت�كــرة خالًفــا لقريناتهــا فــي القطــاع، 

وتضــرب علــى أوتــار رغبــات العمــالء التــي لــم َيْقَربهــا أحــد مــن قبــل.

ومــن هــذا المنطلــق، فقــد أخذنــا علــى عاتقنــا فــي »درايــة« أن ت�كــون األدوات التقنيــة وحدهــا الفيصــل 
فــي تقديــم خدمــات بجــودة وكفــاءة ترضــي عمالءنــا، وتختلــف عّمــا يقدمــه اآلخــرون.

كمــا عقدنــا العــزم أيًضــا علــى أال نغفــل الجانبــن االبتــ�كاري واإلبداعــي فــي تصميــم المنتجــات والخدمــات 
المقدمــة مــن قبــل »درايــة«؛ لــذا كان هدفنــا األســاس منــذ أن ُوِضعــت اللبنــات األولــى لـ«درايــة« هــو 
تخطــي حواجــز التوقعــات لــدى مســت�ثمرينا )أفــراًدا أو منشــآت( بتلبيــة مــا جــرى علــى أذهانهــم ومــا لــم 
يجــرِ مــن خدمــات تقدمهــا »درايــة« باحرتافيــة عاليــة؛ لنكــون دوًمــا عنــد حســن ظــن عمالئنــا بنــا . . وممــا 

ُذكـِـر مــن قواعــد وأساســات، أضحــى هــدف الشــركة أن يكــون: 

المنشأة المالية األكرث إثراًءا بتقديم
المنتجات األكرث ابت�كاًرا والخدمات األكرث امتياًزا

وبناًء على هدفنا أصبح جوهر شعارنا هو: 

توقع أكرث
فنحن في »دراية« نصبوا إلى القفز فوق توقعات عمالئنا بتقديم تجارب است�ثمارية رائدة في 

مستوى الخدمات المقدمة وغنية بالروافد التي ُتِدرُّ عوائد مادية ومعنوية متنوعة، ونؤمن بأنه 
لزاًما علينا أن نكون أهاًل لهذه التوّقعات على كافة األصعدة لنؤكد بقاءنا ونمونا. 
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   قيمنا

نعمــل فــي »درايــة« علــى تهيئــة بيئــة عمــل تنقــل الشــركة إلــى مصــاف الــرواد فــي التمّيــز واإلبــداع؛ 
ولــذا أرســينا قواعــد مــن القيــم التــي تعلــو بطاقــات منســوبينا للوصــول إلــى الــذروة فــي العمــل 

ــا التــي ت�تمثــل فــي:  ــا إلــى تحقيــق رؤيتن ــا شــعلة األمــل التــي تقودن ــاج . فقيمن واإلنت

   رؤيتنا

أن نكون المنشأة المالية األكر إثراًءا، ذات المنتجات األكر ابت�كاًرا والخدمة األكر امتياًزا.

االمتيازاالبت�كاراإلثراء

لعمالئنا ..

ألسرتنا ..

لشركائنا ..

ولمجتمعنا ..

في  منتجاتنا ..

في حلولنا ..

وفي خدماتنا ..

في  إيصالنا لخدماتنا ..

في تعاملنا مع عمالئنا  ..

وفي تعاملنا مع بعضنا ..
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أعضاء مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة   
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة   
السادة/ أعضاء أسرة »دراية« المالية

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،

يســر مجلــس إدارة »درايــة الماليــة« أن يضــع بــن أيديكــم التقريــ�ر الســنوي والقوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
ديســمرب 2017م، الــذي نســلط مــن خاللــه الضــوء علــى أداء الشــركة والظــروف التشــغيلية العامــة والنتائــج الماليــة والقوائــم 

الماليــة التفصيليــة. 

ــات الكبــرة التــي  ــًرا مــن الصعوب ــه عــام مفصلــي للتحــول االقتصــادي فــي المملكــة؛ حيــث نجــد أن كث يمكــن وصــف عــام 2017 بأن
واجهــت االقتصــاد المحلــي تــم تجاوزهــا بنجــاح. ففــي عــام 2017، أســهم ارتفــاع أســعار النفــط فــي تعزيــ�ز الميزانيــة العامــة للدولــة، 
ــة العــام مــن 53 دوالًرا للربميــل ليصــل إلــى أكــر مــن 60 دوالًرا للربميــل. وصاحــب ذلــك ارتفــاع  حيــث ارتفــع ســعر النفــط فــي بداي
الفــت للمداخيــل غــر النفطيــة، وتمكنــت الحكومــة مــن المضــي قدًمــا فــي برنامــج اإلصــالح االقتصــادي، وعملــت علــى تقليــص دعــم 
الوقــود والطاقــة والميــاه، األمــر الــذي يســاعد علــى ترشــيد االســتهالك لهــذه المــوارد. وقامــت الحكومــة خــالل العــام  بتدشــن 
عــدة مشــاريع مــن شــأنها زيــادة فــرص العمــل وخفــض نســبة البطالــة بــن الســعودي�ن وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 
الناتــج المحلــي، وإعــادة هيكلــة قطــاع اإلســكان للمســاهمة فــي رفــع نســب تملــك الســعودي�ن، و اإلنفــاق علــى مشــروعات 
البنيــة التحتيــة، وتطويــ�ر القطــاع الســياحي بمشــاريع عمالقــة. وكان لهــذه المشــاريع أثــرًا كبــرًا فــي بنــاء اقتصــاد تنافســي 

بالدرجــة األولــى بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة 2030. 

وخالل هذا العام، تحّرك مؤشــر ســوق األســهم الســعودية »تاســي« أفقيًّا؛ حيث افت�تح العام وأنهاه عند مســتويات 7200 نقطة، 
ــت�ثمري�ن  ــة لــم ت�كــن جذابــة للمسـ بتذبــذب بلــغ نحــو 5-6 % ارتفاًعــا أو هبوًطــا منــذ مســتويات بدايــة العــام. هــذه التحــركات البسيطـ
لالنـخـــراط فــي نشـــاط التـــداوالت، وظــل معـــدل التـــداول اليـومـــي عنـــد 3. 3 مليــار ريــال ســعودي مقارنــة بمســتوى 4. 5 مليــار ريــال 
خــالل عــام 2016. ولكــن - بحمــد اهلل - اســتطاعت »درايــة« أن ترفــع مــن حصتهــا الســوقية لتصــل إلــى مســتوى %3.32 مقارنــة 
بمســتوى %3.19 خــالل 2016. هــذا وقــد اســتطاعت الشــركة أن ترفــع محفظــة التمويــ�ل بالهامــش بشــكل ملحــوظ مــن مســتويات 
424 مليــون ريــال إلــى مســتوى يقــارب 500 مليــون ريــال نهايــة عــام 2017 . أمــا بالنســبة ألعمــال الوســاطة الدوليــة فقــد تمكنــت 
الشــركة مــن تعزيــ�ز حضورهــا وحصتهــا، وأســهم هــذا النمــو فــي تنميــة األعمــال بشــكل كبــر فــي مجــال الوســاطة، ونتطلــع إلــى 

إضافــة العديــد مــن المميــزات والخدمــات لعمــالء منصــة »درايــة جلوبــل«؛ لتعزيــ�ز مكانتنــا المتقدمــة فــي هــذا المجــال. 

أمــا علــى صعيــد إدارة االســت�ثمارات، فقــد حققــت »درايــة« أداًء اســت�ثماريًا اســت�ثنائيًا لمختلــف اســرتاتيجيات االســت�ثمار والصناديــق 
االســت�ثمارية فــي مجــال األســهم، وتفّوقــت الصناديــق والمحافــظ علــى المؤشــرات القياســية والمنافســن بشــكل كبــر، محققــة 
المركــز األول فــي كثــر مــن هــذه الفئــات. فقــد حقــق صنــدوق »درايــة« المــرن لألســهم الســعودية المركــز األول مقارنــة بباقــي 
لــه للحصــول علــى جائــزة » أفضــل صنــدوق جديــد« لتفــوق األداء االســت�ثماري خــالل 2017. وحققــت  المنافســن، األمــر الــذي أهَّ
اســرتاتيجيات األســهم المحليــة والخليجيــة أداًء مميــًزا لعمالئنــا، وســنلقي الضــوء علــى هــذا األداء فــي هــذا التقريــ�ر بشــكل مفّصل. 

وإضافــة إلــى ذلــك، فقــد اســتطعنا تحقيــق عــدة نجاحــات أخــرى، أهمهــا إطــالق صنــدوق درايــة ريــت بنهايــة العــام، الــذي القــى 
ترحيًبــا واســًعا مــن المســت�ثمري�ن بعوائــد مســتهدفة تصــل إلــى %7.22 خــالل الســنة األولــى، والــذي ُيَعــد مــن أكــر الصناديــق 
العقاريــة تنوًعــا بخمســة عشــر عقــاًرا موزعــة علــى مختلــف القطاعــات والمــدن فــي المملكــة. وفــي باكــورة عملنــا فــي الملكيــة 
ــة الخاصــة فــي القطــاع الصحــي، وأتّمــت االســتحواذ علــى حصــة فــي  ــة« مــن إطــالق أول صناديــق الملكي الخاصــة، تمكنــت »دراي

شــركة المركــز التشــيكي للعــالج الطبيعــي الت�أهيلــي. 

وقــد أســهمت هــذه النجاحــات فــي تعزيــ�ز مكانــة الشــركة بــن منافســيها، وتمكنــت مــن تحقيــق أداء تشــغيلي مميــز وبربــح 
تشــغيلي بلــغ 16.610 مليــون ريــال خــالل عــام 2017. 

وفــي الختــام، ال يســعنا إال التوجــه بالشــكر الجزيــ�ل إلــى عمالئنــا الكــرام؛ لثقتهــم بنــا، ومســاهمينا األعــزاء الذيــن وضعــوا ثقتهــم بنــا، 
وأســرة »درايــة الماليــة« علــى العمــل الــدؤوب، ونتمنــى أن نكــون دائًمــا عنــد حســن ظنكــم، وأهــاًل لثقت�كــم، وكلنــا ثقــة بمســتقبل 

أفضــل بــإذن اهلل. 

طه بن عبداهلل القوي�ز
رئيس مجلس اإلدارة
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منتجاتنا وخدماتنا   

تســعى »درايــة« منــذ أن بــدأت مســرتها فــي الســوق الماليــة الســعودية إلــى أن ت�كــون فــي الطليعــة 
فــي مجــال االســت�ثمار، وذلــك بإي�جــاد حلــول اســت�ثمارية أكــر ابتــ�كاًرا فــي أســواق المــال. فمــع أول 
موطــئ قــدم ترســو لهــا فــي الســوق أبهــرت عمالءهــا؛ حيــث أطلقــت أول منصــة مت�كاملــة وموحــدة 
لتــداول األســهم المحليــة واإلقليميــة والعالميــة عــرب حســاب وموقــع واحــد، كمــا كان لهــا قصــب 
الســبق فــي المنطقــة كلهــا بتوفــر أول ســوق لتــداول وحــدات الصناديــق االســت�ثمارية، وأول صندوق 
لتمويــ�ل المتاجــرة وإدارة الســيولة بأعلــى العوائــد. وعــالوة علــى ذلــك، نجحــت »درايــة« فــي إثبــات 
جدارتهــا باعتبارهــا الشــريك األفضــل لعمالئهــا بجــودة أداء وخدمــة مميــزة ومنتجــات بديلــة مبت�كــرة.

 
وقد ســّطرت »دراية« منذ بداياتها المشــرقة في ســوق المال الســعودي عام 2007 نجاحات وإنجازات 
يشــهد بهــا عمالؤهــا فــي مجــال إدارة األصــول والوســاطة والصناديــق االســت�ثمارية واالستشــارات 

المالية. 

كانــت تلــك المســرة مختلفــة عــن أغلــب المنافســن، وذلــك كان مــن بيئــة عملهــا الداخليــة المختلفــة، 
ــا بدراســة ومناقشــة احتياجــات عمالئهــا المتجــددة فــي ظــل أســواق  فكوادرهــا تســتهل عملهــا يوميًّ
المــال المحليــة واإلقليميــة والعالميــة والبدائــل االســت�ثمارية المتاحــة، وبنــاًء علــى ذلــك توفــر أفضــل 
البدائــل التــي تلبــي تلــك الحاجــات، وإذا لــم تســتطع إي�جــاد المنتجــات التــي تلبــي كل مــا يطلبــه العميــل، 

يقــوم فريقهــا ببســاطة بتصميمهــا وتقديمهــا لــه. 

تقــدم »درايــة« لعمالئهــا مجموعــة مــن المنتجــات المبت�كــرة فــي 
مجــاالت رئيســة عــدة، منهــا: 

)1( خدمة التداول الموّحد عرب األسواق المالية كافة، ومنها:

 )الســعودية واإلمــارات ومصــر وعمــان والبحريــ�ن والواليــات المتحــدة(، بحيــث يســتطيع العمــالء التــداول 

المحليــة واإلقليميــة والدوليــة عــرب منصــة  إلــى مختلــف األســواق  الســلس والمباشــر  والوصــول 

التــداول الموحــد، ومــن خــالل حســاب اســت�ثماري واحــد للعميــل. إضافــة إلــى ذلــك، تقــدم »درايــة« كثــًرا 

مــن الحلــول المبت�كــرة والوســائل المســاعدة علــى التــداول لشــرائح العمــالء المختلفــة وفًقــا لخرباتهــم 

االســت�ثمارية، فضــاًل عــن ذلــك فقــد تــم توقيــع اتفاقيــة حصريــة مــع شــركة يونيت�كــر التــي تملــك نظــام 

الســوق  التــداول فــي  النظــام لتمكــن عمالئهــا مــن  الربــط مــع  تــم  لبــث األســعار، حيــث  ت�كرتشــارت 

الســعودي مــن خــالل منصــة ت�كرتشــارت. ومــن خــالل العمــل علــى تطويــ�ر وتحديــث العديــد مــن الخدمــات 

والتقنيــات المســتخدمة فمــا زالــت منصــة درايــة الماليــة هــي األفضــل مــن حيــث الجــودة والســرعة 

والدقــة فــي المعلومــات. 
 

)2( أول سوبرماركت لتداول وحدات الصناديق االست�ثمارية في المملكة والشرق األوسط:

ــح للعميــل االســت�ثمار فــي مجموعــة متنوعــة مــن الصناديــق االســت�ثمارية المرخصــة والمقدمــة   ت�تي

مــن شــركات اســت�ثمارية متعــددة عــن طريــ�ق موقــع واحــد ومنصــة إلكرتونيــة موحــدة، وهــذه المنتجــات 

تســت�ثمر فــي كل الفئــات االســت�ثمارية )كاألســهم، والصكــوك، والمرابحــة. . . إلــخ(. 
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)3( إطالق منصة دراية جلوبل المختصة باألسواق العالمية:

وهــي بدورهــا تســاعد المســت�ثمر علــى تنفيــذ عمليــات البيــع والشــراء ومتابعــة األســعار الفوريــة 

ــم عــرب  ــار، وصناديــق المؤشــرات المتداولــة فــي أكــر مــن 17 ســوًقا حــول العال لألســهم وعقــود الخي

منصــة متطــورة ومت�كاملــة. 

)4( حلول مبت�كرة إلدارة السيولة الفائضة:

للعمــالء  العوائــد  أعلــى  بتقديــم  المتاجــرة  لتمويــ�ل  درايــة  عــرب صنــدوق  درايــة  فيــه  ت�تميــز  والــذي 

الراغبــن فــي إدارة ســيولتهم الفائضــة بعوائــد مســتقرة ومخاطــر منخفضــة ومتوافقــة مــع الشــريعة 

اإلســالمية، مقارنــة بمنتجــات إدارة الســيولة األخــرى مــن مرابحــة وغرهــا.

)5( منتجات التموي�ل:

حيــث ت�تميــز »درايــة« بتوفــر منتجــات تمويليــة مختلفــة تالئــم احتياجــات شــرائح العمــالء كافــة، وتحقــق 

طموحاتهــم االســت�ثمارية. كمــا ت�تيــح لهــم القــدرة علــى اقتنــاص الفــرص فــي الســوق بشــكل أفضــل مــن 

خــالل زيــادة القــوة الشــرائية. 

)6( إدارة األصول في أسواق المال:

حيــث ت�تميــز الشــركة بــإدارة الصناديــق والمحافــظ االســت�ثمارية الخاصــة لعمالئهــا وفًقــا لمتطلباتهــم 

)ســواء كانــت إلدارة األســهم، أم الصكــوك، أم المرابحــة، أم عــن طريــ�ق محافــظ اســت�ثمارية متنوعــة 

تناســب احتياجــات العميــل واختياراتــه(. 

)7( الصناديق العقارية:

تمتلــك »درايــة« القــدرة علــى اســتباق حركــة األســواق وتلبيتهــا بشــكل يفــوق التوقعــات، إضافــة 

إلــى فهمهــا الحتياجــات العمــالء األساســية، وتمّكــن المســت�ثمري�ن عــرب خدمــة الصناديــق العقاريــة مــن 

ــ�ر العقــاري، والمشــاريع العقاريــة المــدرة للدخــل )علــى حــد ســواء(.  المشــاركة فــي مشــاريع التطوي

)8( االستشارات االست�ثمارية:

رغباتهــم  لتالئــم  بهــم  الخاصــة  اإلســت�ثمار  اســرتاتيجية  بشــأن  للمســت�ثمري�ن  المشــورة  درايــة  تقــدم 

وتحملهــم للمخاطــر كمــا يقــوم مستشــارو درايــة بتحليــل وبنــاء المحافــظ بمــا يناســب أهــداف العميــل 

الماليــة، وتقديــم األبحــاث والتقاريــ�ر التــي تســتهدف فرصــًا محــددة، ومســاعدة العمــالء أيًضــا علــى 

االختيــار بــن المنتجــات االســت�ثمارية المتعــددة فــي أســواق المــال.

)9( دراية ريت:

ــا يتــم  ــا عاًم  أطلقــت درايــة صنــدوق درايــة ريــت وهــو صنــدوق اســت�ثمار عقــاري مقفــل مطــروح طرًح

ــة  ــق العقاري ــداول(. وهــو يعتــرب مــن أكــرب الصنادي ــه فــي ســوق األســهم الســعودية )ت ــداول وحدات ت

المتداولــة  حيــث يبلــغ حجــم أصولــه 1.17 مليــار ريــال ســعودي. تقــع عقــارات الصنــدوق الـــ15 فــي 6 مــدن 

رئيســية فــي المملكــة وفــي خمســة قطاعــات عقاريــة مختلفــة مما جعــل الصندوق من أكــر الصناديق 

تنوًعــا. ويتوقــع أن ت�كــون التوزيعــات النقديــة 7.22 % ســنوًيا وتــوزع بشــكل ربــع ســنوي.   
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انطالًقــا مــن يقــن »درايــة« بــأن اإلبــداع واالبتــ�كار فــي طــرح المنتجــات وخدمــة العمــالء أحــد أهــم عناصــر 

ريادتهــا ووجودهــا فــي طليعــة المؤسســات الماليــة بعيــًدا عــن الروتينيــة فــي المنشــآت التقليديــة، 

فقــد عملــت الشــركة علــى تهيئــة بيئــة عمــل خاّلقــة ُتوِقــد جــذوة الحمــاس فــي نفــوس منســوبيها؛ 

ليقدمــوا أفضــل مــا لديهــم. 

وأرســت »درايــة« مجموعــة مــن القيــم بــن منســوبيها، أهمهــا االحــرتام الــذي يكّنــه كل عضو فــي فري�ق 

الشــركة آلراء ورؤى زمالئــه، والســعي لالســتفادة القصــوى مــن معرفــة وخــربة كل عضــو، وااللتــزام 

بتوظيــف أفضــل وألمــع األشــخاص فــي مجاالتهــم، بمــا ينعكــس علــى خدمــة عمــالء »درايــة«.

ولذلــك كان اســت�ثمارنا وتركيزنــا علــى زرع روح المبــادرة الوثابــة، والتحــدي، وحيويــة الشــباب ضمــن 

فريــ�ق يتخــذ مــن التميــز واالحرتافيــة منهاًجــا، ازدانــت مــن خاللــه الشــركة بقاعــدة راســخة مــن الكــوادر 

النــادرة - إحــدى ركائــز نجاحنــا. 

ولكــي تحظــى »درايــة« بهــذه النخبــة مــن الكــوادر فــي التخصصــات المختلفــة، فقــد تبنــت سياســة 

توظيــف مميــزة، أحــد أركانهــا البحــث عــن ذوي الكفــاءات، فشــعارها ســؤال: »مــن األصلــح واألكــر إبداًعــا 

ألداء هــذا العمــل؟«، كســًرا لقواعــد الرتابــة لــدى معظــم الشــركات باعتمــاد العمــر وســنوات الخــربة 

ــا.  ــاًرا جوهريًّ معي

أسرتنا   

 فري�ق اإلدارة العليا
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الرئيس التنفيذي 

للعمليات  
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ووفًقــا لهــذه السياســة التوظيفيــة الرائــدة، أكملــت إدارة المــوارد البشــرية إجــراءات انضمــام األعضــاء 

ــ�ق العمــل، مــا ســاعد علــى تحقيــق هدفنــا االســرتاتيجي المتمثــل فــي جــذب وتحفيــز  الجــدد إلــى فري

أفضــل المواهــب والحفــاظ عليهــا. 

ــا ، مقابــل  ــا فــي تطبيــق سياســة الدولــة نحــو التوطــن، تضــم درايــة اليــوم  62 موظًفــا مواطًن وإمعاًن

32 موظــف )غــر ســعودي(. وحــول دورهــا فــي المســؤولية االجتماعيــة، فقــد عملــت علــى اســتقطاب 

ج،  وتدريــب عــدد مــن طــالب وطالبــات الجامعــات الســعودية ممــن لديهــم مــواد تدري�بيــة كمتطلبــات تخـــرُّ

أو مـــمن يرغـبـــون االستفـــادة مــن التـدريـــب خــالل فـــرتة الصيـــف، فبلــغ عددهـــم 11 طالًبـــا و 9 طالبــات، تــم 

تدري�بهــم وإعدادهــم بشــكل مهنــي وفنــي عالــي المســتوى لتهيئ�تهــم لســوق العمــل. 
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إنجازاتنا   

إدارة األصول
رغــم مــا شــهده قطــاع المــال واألعمــال عــام 2017 مــن تحديــات كبــرة وأزمــات، لــم تبــق أحــًدا فــي منــأى 
عنهــا ســواء علــى المســتوى المحلــي، العربــي، والدولــي، إاّل أن إدارة األصــول لــدى »درايــة« حافظــت 

علــى تعزيــ�ز نموهــا فــي حجــم األعمــال، فــي ظــل تقلبــات أســعار األســهم.

لــم يــأت ذلــك النمــو رغــم التحديــات، والــذي يعــد إنجــاًزا فــي ســوق األعمــال، مــن فــراغ، بــل تقــف خلفــه 
مجموعــة مــن الكــوادر المتميــزة فــي »درايــة«، التــي خــربت الســوق جيــًدا، واســتطاعت التعامــل معــه 
فــي كل حاالتــه وتقلباتــه. وتســتند إدارة األصــول لــدى »درايــة« إلــى مجموعــة أركان أساســية ت�تمثــل 

فــي:

1. كفــاءة اإلدارة: التــي اســتطاعت توجيــه الجهــود الفرديــة والجماعيــة فــي الفريــ�ق نحــو تحقيــق 
أهــداف الشــركة، مــا ينعكــس فــي النهايــة علــى جــودة الخدمــة المقدمــة للعمــالء.

2. األداء الثابــت )المســتقر(: وهــو مــا ظهــر جليــًا مــن خــالل التعامــل مــع األزمات التي مرت بها األســواق 
المحليــة والعالميــة، حيــث ســطرت إدارة األصــول أروع األمثلــة فــي التعاطــي مــع تلــك المحطــات، 

وحافظــت علــى مكتســبات الشــركة والعمــالء.

3. الشــفافية والحيــاد: حيــث وضعــت »درايــة« مجموعــة مــن القواعــد واإلجــراءات الخاصــة لتســهيل 
عمليــة اتخــاذ القــرارات وإضفــاء طابــع الشــفافية والمصداقيــة بغــرض حفــظ حقــوق العمــالء فــي 

الســوق الماليــة وبيئــة األعمــال.

4. التقاريــ�ر الدوريــة للعميــل: وذلــك وفــق أعلــى المعايــ�ر الدوليــة وبتســخر الت�كنولوجيــا الحديثــة 
لت�تمكــن الشــركة مــن مواكبــة التطــورات االقتصاديــة وحركــة الســوق.

ــزة وتســهيل  ــاص الفــرص االســت�ثمارية الممي 5. المنتجــات المتجــددة: تســعى إدارة األصــول إلــى اقتن
آليــة االســت�ثمار لألفــراد والمؤسســات علــى حــد ســواء، عــرب مجموعــة مــن المنتجــات المتجــددة.

ــد عاليــة فــي كل االســرتاتجيات التــي  وقــد ســاهم االلتــزام بهــذه األركان الخمســة، فــي تحقيــق عوائ
ــ�ق إدارة األصــول. ففــي عــام 2017 ظــل مؤشــر األســهم الســعودية )تــداول( علــى ارتفــاع  يديرهــا فري
طفيــف، فــي حــن تمّكــن الفريــ�ق مــن تحقيــق عوائــد عاليــة مقارنــة بالمؤشــر. وعمــل الفريــ�ق علــى 
اســرتاتيجية تنويــع االســت�ثمارات لتقليــل المخاطــر وزيــادة العوائــد، وكان الدخــول إلــى أســواق جديــدة 

فــي المنطقــة )علــى ســبيل المثــال الســوق المصــري( إحــدى هــذه الخطــوات االســرتاتيجية. 

يذكــر أن صنــدوق درايــة المــرن لألســهم الســعودية حصــل علــى جائــزة »أفضــل صنــدوق جديــد« لعــام 
2017 مــن أحــدى أهــم المجــالت االقتصاديــة:

 Best New Saudi Freestyle Equity Fund “by Global of Banking and Finance Review“ 



23 التقري�ر السنوي 2017

عــت »درايــة« اتفاقيــة مــع شــركة »مشــورة«، بهــدف  واســتمراًرا فــي تعزيــ�ز الشــفافية والحيــاد وقَّ
إعــداد تقي�يــم مســتقل لــكل منتجــات إدارة األصــول للشــركة، وتعزيــ�ز المصداقيــة مــع العمــالء.

األداء: 

صندوق دراية المرن لألسهم السعودية
يهــدف الصنــدوق إلــى تنميــة رأس المــال علــى المــدى الطويــ�ل بشــكل يتوافــق مــع الشــريعة، مــن خــالل 
االســت�ثمار فــي الشــركات المدرجــة فــي األوراق الماليــة الســعودية وفــي أســهم حقــوق األولويــة 
والطروحــات العامــة األوليــة الصــادرة داخــل المملكــة والقيــام بإدارتهــا بطريقــة فّعالــة بهــدف تحقيــق 

عوائــد للمســت�ثمري�ن.

فيما يلي رسم بياني يوضح أداء الصندوق خالل عام 2017:
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صندوق دراية للطروحات األولية:
يهــدف صنــدوق درايــة للطروحــات األوليــة، الــذي تــم ت�أسيســه فــي المملكــة، ويتميــز بأنــه عــام مفتــوح، 
إلــى تنميــة رأس المــال، مــن خــالل االســت�ثمار فــي الطروحــات األوليــة والشــركات التــي لــم يمــض علــى 
إدراجهــا أكــر مــن خمــس ســنوات فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية واألســواق الماليــة األخــرى.

فيما يلي رسم بياني يوضح أداء الصندوق خالل عام 2017:

صندوق دراية لتموي�ل المتاجرة:
ــ�ل المتاجــرة هــو صنــدوق خــاص ومفتــوح وقصــر المــدى إلدارة الســيولة فــي  صنــدوق درايــة لتموي
المؤشــر  تفــوق  ســنوية  عوائــد  علــى  الحصــول  الصنــدوق  وهــدف  الســعودية.  العرب�يــة  المملكــة 

اإلرشــادي ســايبور 3 أشــهر + 200 نقطــة أســاس مــع توفــر ســيولة عاليــة للصنــدوق.

فيما يلي رسم بياني يوضح أداء الصندوق:
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إدارة المحافظ الخاصة:
تقــدم “درايــة“ عــرب فريــ�ق مــن المهنيــ�ن والمختصــن خدمــة إدارة المحافــظ الخاصــة إلــى األفــراد 
ذوي المــالءة الماليــة العاليــة وعمــالء المؤسســات. وتهــدف الخدمــة إلــى تقديــم أعلــى قــدر مــن 
ــاًء علــى مســتويات  ــ�ق درايــة باالســت�ثمار للعميــل بن الخصوصيــة والشــفافية للعميــل، كمــا يقــوم فري

المخاطــرة المناســبة لــه.

وتقــدم “درايــة“ تحــت مظلــة إدارة المحافــظ اســرتاتيجيات اســت�ثمار مختلفــة منهــا المحليــة والدوليــة، 
كمــا يقــوم مديــر الصنــدوق بتصنيفهــا علــى أســاس االســت�ثمارات الشــرعية واالســت�ثمارات العاديــة. 
ويقــارن أداء المحافــظ المحليــة بالمؤشــر االسرتشــادي )تــداول( بينمــا يقــارن أداء المحافــظ المحليــة 
الشــرعية بالمؤشــر االسرتشــادي )S&P Saudi Shariah Index (. وتمكــن مديــر االســت�ثمار مــن تحقيــق 
عوائــد مرتفعــة خــالل عــام 2017 مقارنــة بالمؤشــر االسرتشــادي؛ حيــث حقــق مديــر الصنــدوق خــالل عــام 

2017 متوســط عوائــد %8.13 لالســت�ثمارات المحليــة العاديــة، مقارنــة بالمؤشــر االسرتشــادي 0.2%.

فيما يلي رسم بياني يوضح عوائد دراية منذ الت�أسيس: 

فيما يلي رسم بياني يوضح عوائد دراية خالل عام 2017 مقارنة بالمدراء اآلخري�ن: 
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ــد  ــر االســت�ثمار مــن تحقيــق متوســط عوائ وفيمــا يتعلــق باالســت�ثمارات المحليــة الشــرعية، تمكــن مدي
%4.88 مقارنــة بالمؤشــر االسرتشــادي %3.7 خــالل العــام.

فيما يلي رسم بياني يوضح عوائد دراية منذ الت�أسيس: 

وفيما يلي رسم بياني يوضح عوائد دراية خالل عام 2017 مقارنة بالمديري�ن اآلخري�ن: 

Derayah Benchmark SI:Since Inception
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وتديــر شــركة درايــة الماليــة، إضافــة إلــى مــا ســبق، اســت�ثمارات محافــظ خاصــة فــي األســواق الخليجيــة 
)محافــظ اســت�ثمار شــرعية( يقــارن أداء المحافــظ بالمؤشــر االسرتشــادي )S&P GCC Index(، وتمكــن 

مديــر الصنــدوق مــن تحقيــق متوســط عوائــد %12.39 مقارنــة بالمؤشــر %3.0 خــالل العــام.

فيما يلي رسم بياني يوضح عوائد دراية منذ الت�أسيس: 

وفيما يلي رسم بياني يوضح عوائد دراية خالل عام 2017 مقارنة بالمديري�ن اآلخري�ن: 
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االست�ثمار العقاري:
شــهدت المملكــة عــام 2017م عديــًدا مــن التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي أّثــرت فــي القطــاع 
العقــاري بدرجــة كبــرة. ففــرض الرســوم علــى العائــالت األجنبيــة ورفــع الدعــم الحكومــي عــن رســوم 
الكهربــاء والمــاء والمحروقــات باإلضافــة إلــى بــدء ضري�بــة القيمــة المضافــة مطلــع 2018م أدت إلــى 
تقليــص صافــي الدخــل للفــرد ممــا أدى إلــى ضعــف عــام فــي إي�جــارات القطــاع الســكني وزيــادة نســبة 
الشــاغر. وفــي المقابــل، فــإن الربامــج الســكنية لوزارة اإلســكان أدت إلى زيادة المعــروض من الوحدات 
الســكنية. فخــالل الفــرتة بــن 2014م إلــى 2017م، زادت نســبة الشــاغر فــي المجمعــات الســكنية مــن 1% 
إلــى %35 ونزلــت اإليجــارات بمعــدل %20. أمــا القطــاع المكتبــي فقــد ت�أثــر بتوقف الكثر من المشــروعات 

التنمويــة فــي المملكــة مــا أدى إلــى نــزول معــدل اإليجــارات بنســبة 10 - %15.

وبتســليط الضــوء علــى القطــاع العقــاري لعــام 2018 نجــد أنــه قــد مــر بأصعــب ظروفــه فــي 2017م وأن 
دورتــه االقتصاديــة التاليــة هــي فــي االرتفــاع. فتحســن أســعار البــرتول، وبــدء المشــروعات التنمويــة 
مــن قبــل الحكومــة، وت�أقلــم المســت�ثمر والفــرد مــع الواقع الجديــد، وجهود الحكومة فــي تنويع مصادر 
الدخــل للمملكــة ســيكون لهــا أثــر إي�جابــي فــي نمــو الحركــة العقاريــة. نظرتنــا إي�جابيــة للقطــاع المكتبــي 
خاصــة للعقــارات التــي تقــع بالقــرب مــن المؤسســات الحكوميــة، نظــًرا لزيــادة دور هــذه المؤسســات 
فــي اقتصــاد الدولــة وكونهــا المحــرك األكــرب للعجلة االقتصاديــة. ونتوقع نمًوا فــي القطاعن الصحي 
والتعليمــي حيــث أن هذيــن القطاعــن لهمــا طلــب دائــم. وفــي المقابــل، تعتــرب التوقعــات ســلبية فيمــا 
يخــص المجمعــات الســكنية حيــث أن المعــروض يتوقــع أن يظــل أكــر مــن الطلــب فــي الفــرتة المقبلــة. 
أمــا المجمعــات التجاريــة فإنهــا تعانــي مــن أمريــ�ن: األول، زيــادة المعــروض عــن الطلــب. واآلخــر، تغيــ�ر 
ــة لشــراء  نمــط الشــراء لــدى المســتهلك الســعودي، حيــث أصبحــت التجــارة اإللكرتونيــة طريقــة مقبول

حاجياتــه اليوميــة أو الموســمية مــا يعنــي زيــارات أقــل إلــى المجمعــات التجاريــة.  
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صناديق دراية العقارية: 
أنشــأت درايــة أول صناديــق االســت�ثمارات العقاريــة فــي أواخــر 2013، حيــث أطلقــت صنــدوق درة الخليــج 
العقــاري ليكــون باكــورة الصناديــق العقاريــة المــدارة مــن قبــل درايــة فــي المنطقــة الشــرقية. وفــي 
الســنتن الماضيتــن نجحــت درايــة فــي إطــالق ثالثــة صناديــق عقاريــة مــدرة للدخــل ت�تنــوع مــن حيــث 
أهدافهــا االســت�ثمارية، لخلــق المزيــد مــن الفــرص المختلفــة لعمالئهــا لتحقيــق األربــاح علــى المديــ�ن 
إطالقهــا  العقــاري  االســت�ثمار  فــي  الماليــة  درايــة  إنجــازات  أبــرز  أحــد  أن  كمــا  والبعيــد.  المتوســط 
لصنــدوق درايــة ريــت آواخــر 2017، الــذي يعــد مــن أكــرب صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة فــي 
ــة بالفــرص المتاحــة فــي  ــ�ق دراي ــا. وإليمــان فري ــا وقطاعًي ــا جغرافًي ــا وتوزيًع الســوق الســعودي حجًم
القطــاع العقــاري، اعتزمــت إضافــة المزيــد مــن هــذه االســت�ثمارات إلــى مجموعــة الخدمــات المقدمــة 
لعمالئهــا، مــن خــالل العمــل مــع جهــات متميــزة فــي خدمــات القطــاع العقــاري، وت�كثيــف الجهــود فــي 

البحــث عــن أفضــل الفــرص العقاريــة لصناديــق درايــة.

صندوق درة الخليج العقاري:
ــا مــن المطــّور، وقــد قمنــا بتعيــ�ن شــركة الريــادة  تــم االنتهــاء مــن تطويــ�ر المشــروع واســتالمه مبدئًي
كمديــر للتســوي�ق وإلدارة المرافــق، ويتــم حالًيــا التفــاوض مــع عــدد مــن الشــركات واألفــراد لت�أجــر 
الوحــدات الســكنية، ونتوقــع أن تبلــغ نســبة الت�أجــر حوالــي %60 فــي نهايــة عــام 2018م بــإذن اهلل 

تعالــى.

صندوق دراية للدخل العقاري:
مــن   12.8% بلغــت  الوحــدات  مالكــي  علــى  نقديــة  بتوزيعــات  2017م  يونيــو  فــي  الصنــدوق  قــام 
مالكــي  موافقــة  علــى  الحصــول  بعــد  وذلــك  الصنــدوق  إدارة  مجلــس  وافــق  وقــد  اســت�ثماراتهم. 

ريــت. درايــة  صنــدوق  إلــى  الصنــدوق  تحويــ�ل  علــى  الوحــدات 

صندوق دراية ريت:
فــي ديســمرب 2017م، وافقــت هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب الشــركة فــي إنشــاء وإدراج صنــدوق 
درايــة ريــت وهــو صنــدوق اســت�ثمار عقــاري مقفــل مطــروح طرًحــا عاًمــا يتــم تــداول وحداتــه فــي ســوق 
ــة،  حيــث يبلــغ حجــم  ــة المتداول األســهم الســعودية )تــداول(. وهــو يعتــرب مــن أكــرب الصناديــق العقاري
أصولــه 1.17 مليــار ريــال ســعودي. وتقــع عقــارات الصنــدوق الـــ15 فــي 6 مــدن رئيســية فــي المملكــة 
وفــي خمســة قطاعــات عقاريــة مختلفــة. ممــا جعــل الصنــدوق مــن أكــر الصناديــق تنوًعــا. ويتوقــع أن 

ت�كــون التوزيعــات النقديــة %7.22 ســنوًيا وتــوزع بشــكل ربــع ســنوي.   
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الوساطة:
لــم تدخــر إدارة الوســاطة الماليــة لــدى “درايــة“ جهــًدا فــي مســرة تعزيــ�ز خدماتهــا وتطويــ�ر منتجاتهــا 
وإضافــة األســواق العالميــة، وأتاحــت األدوات الماليــة ألكــرب عــدد مــن المســت�ثمري�ن؛ حيــث عملــت إدارة 
الوســاطة خــالل عــام 2017م علــى إطــالق منصــة حديثــة للتــداول فــي األســواق العالميــة تحــت اســم 
“درايــة جلوبــل“، وقــد حققــت نجاًحــا ملحوًظــا فــي مجــال زيــادة عــدد العمــالء، وعــدد الصفقــات، وأحجــام 
التــداول فــي عقــود الخيــار عــرب القنــوات اإللكرتونيــة وبأســعار  التــداول، مــن خــالل إضافــة خدمــة 
تنافســية، كمــا قمنــا بإنشــاء واختبــار منصــة للتــداول الخوارزمــي وإتاحــة إمكانيــة عــرض اســرتاتيجيات 
تــداول مختلفــة يمكــن للعميــل ت�تبعهــا، كمــا تــم إتمــام الربــط لتوفــر التــداول ألكــر مــن 17 ســوًقا جديــدة 
فــي أوروبــا وآســيا وأمريــكا الشــمالية والجنوبيــة مــن خــالل منصــة درايــة جلوبــل، وبهــذا تصبــح “درايــة“ 
الخيــار األول بــن الشــركات الماليــة؛ لكونهــا األكــر تمكيًنــا لمســت�ثمريها بعــدد األســواق؛ حيــث ت�تجــاوز 

25 ســوًقا عالميــة. 

ورغبة في الريادة والتميز بن المنافســن، شــرعت  إدارة الوســاطة في عمل دراســة علمية مقارنة 
بــن منصــة درايــة و11 منصــة تــداول خاصــة بالمنافســن علــى كل المســتويات المحلــي واإلقليمــي 
والدولــي، الســتغالل نتائــج هــذه الدراســة فــي تحديــث منصــة درايــة لتواكــب أفضــل المنصــات العالميــة 
تطــوًرا، كمــا تــم تدشــن المرحلــة األولــى مــن تطبيــق “درايــة“ الماليــة للتــداول باألجهــزة التــي تعمــل 
بنظامــي آي أو إس واألندرويــد. كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة حصريــة مــع شــركة يونيت�كــر، التــي تملــك 
نظــام ت�كرتشــارت لبــث األســعار، حيــث تــم الربــط مــع النظــام لتمكــن عمالئهــا مــن التــداول فــي الســوق 
ــا  الســعودية، مــن خــالل منصــة ت�كرتشــارت، مــع إضافــة إمكانيــة تفعيــل خاصيــة الربــط مــع ت�كرتشــارت آليًّ

مــن خــالل منصــة “درايــة“ الرئيســية. 

وال تــزال منصــة درايــة الماليــة األفضــل مــن حيــث الجــودة والســرعة والدقــة فــي المعلومــات، وذلــك 
بعــد العمــل المســتمر علــى تطويــ�ر وتحديــث العديــد مــن الخدمــات والتقنيــات المســتخدمة، ممــا أدى 
إلــى زيــادة ثقــة العميــل، وهــذا بــدوره أدى إلــى احتــالل الشــركة مراكــز متقدمــة فــي نمــو الحصــة 
الســوقية بــن الشــركات الماليــة لعــام 2017م كمــا يوضــح المرفــق أدنــاه منــذ بدايــة عــام 2011م حتــى 

ــة عــام 2017م.  نهاي

الرسم البياني لحصة دراية السوقية: 
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تقنية المعلومات والعمليات:
انطالًقــا مــن الخــربة الواســعة لـ“درايــة“ فــي ســوق األعمــال واالســت�ثمار وإعــداد األبحــاث والدراســات، 
مــع توافــر األدوات التحليليــة المتطــورة، واإليمــان بأهميــة مواكبــة التطــور والت�كنولوجيــا واســت�ثمار 
المتــاح منهــا وتوظيفــه فــي عالــم األعمــال، لقــد عملــت إدارة تطويــ�ر األنظمــة فــي “درايــة“ علــى 
تطويــ�ر المرحلــة الثانيــة مــن نظــام إدارة االســت�ثمارات، وذلــك عــن طريــ�ق حســاب رســوم األداء، وتنفيــذ 
التقاريــ�ر الدوريــة التــي ترســلها “درايــة“ لعمــالء إدارة األصــول، فضــاًل عــن تنفيــذ البنيــة التحتيــة وبنــاء 

تقاريــ�ر المســاهمة وإســناد العوائــد فــي نظــام إدارة االســت�ثمارات بالشــراكة مــع شــركة رايمــز. 

كمــا قامــت “درايــة“ بإنشــاء واختبــار منصــة للتــداول الخوارزمــي وإتاحــة إمكانيــة عــرض اســرتاتيجيات 
تــداول متنوعــة يمكــن للعميــل ت�تبعهــا، وتــم إتمــام الربــط لتوفــر التــداول ألكــر مــن 17 ســوًقا جديــدة 
فــي أوروبــا وآســيا وأمريــكا الشــمالية والجنوبيــة مــن خــالل منصــة “درايــة جلوبــل“، إضافــة إلــى تعديــل 
نظــام التســوية للمبالــغ المتــداول بهــا عــرب “درايــة جلوبــل“ ليتيــح للعميــل التــداول بأكــر مــن المبلــغ 

الــذي تــم بيعــه خــالل جلســة التــداول. 

وت�أكيــًدا للريــادة، أعدنــا فــي “درايــة“ تقي�يــم منصــة “درايــة“ للتــداول، وذلــك بعمــل دراســة علميــة 
ــداول خاصــة بالمنافســن علــى كل المســتويات: المحلــي واإلقليمــي  ــا بـــ 11 منصــة ت ــة منصتن لمقارن
والدولــي؛ رغبــة فــي توظيــف نتائــج الدراســة لتحديــث المنصــة لتواكــب أفضــل المنصــات العالميــة 

تطــوًرا. 

كمــا طــورت “درايــة“ آليــة تحديــث أســعار األســهم فــي األســواق الخليجيــة والعالميــة علــى منصتهــا؛ 
بحيــث يتــم تحديــث األســعار علــى محافــظ العمــالء باســتمرار أثنــاء فــرتة التــداول وبــرتدد أســرع مــن 
الســابق، لكــي تعكــس المحفظــة قيمــة أدق لموجوداتهــا. وقــام فريــ�ق إدارة تطويــ�ر األنظمــة بتحديــث 
بيانــات النظــرة الشــاملة علــى شاشــة الوســيط والواجهــة األماميــة وصفحــة الويــب الخاصــة بالجــوال، 
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وإضافــة إمكانيــة التــداول فــي الســوق المصريــة مــن خــالل منصــة درايــة للتــداول. كمــا تمكّنــا مــن 
الربــط مــع نظــام “ت�كرتشــارت“ لتمكــن عمالئنــا مــن التــداول فــي الســوق الســعودية مــن خــالل منصــة 
ــا عــن طريــ�ق منصــة درايــة  ت�كرتشــارت، مــع إضافــة إمكانيــة تفعيــل خاصيــة الربــط مــع “ت�كرتشــارت“ آليًّ
الرئيســة، إضافــة إلــى تدشــن المرحلــة األولــى مــن تطبيــق درايــة الماليــة للتــداول لألجهــزة التــي 

تعمــل بنظامــي آي أو إس واألندرويــد. 

ولــم ت�كتــف “درايــة“ بمــا حققتــه مــن إنجــازات، فاســتطاعت أن تضيــف ســوق التــداول “نمــو“ علــى منصــة 
درايــة للتــداول مــن خــالل مبــادرات ســوق تــداول، وتحديــث القطاعــات والتصنيفــات الجديــدة الخاصــة 
بــاألوراق الماليــة المتداولــة فــي الســوق الســعودية لعمــالء الوســاطة وعمــالء إدارة األصــول. كمــا 
ُأْجرِيــت تعديــالت علــى شــروط األوامــر المخفيــة، وتــم تحديــث األنظمــة الداخليــة لمواكبــة التغــّر الحاصــل 
فــي أســعار الوحــدات المتداولــة والتغــّر الســعري فــي ســوق التــداول الســعودية بحســب تعليمــات 

هيئــة الســوق الماليــة، وتعديــالت عمــق الســوق فــي ســوق التــداول الســعودية. 

وتــم تعديــل األنظمــة الداخليــة لســر العمــل، وإضافــة الضوابــط المطلوبــة مــن ِقَبــل هيئــة ســوق 
المــال والخاصــة بقيــود التــداول علــى المســاهمن المؤسســن، وإمكانيــة االشــرتاك لُمــالك الحقــوق 
األوليــة المتداولــة واالكت�تــاب عــرب منصــة درايــة، كمــا ُأِعيــدت هيكلــة نظــام الحســابات الخــاص بصنــدوق 
ــط مــع البنــوك  ــاب والرب ــدة، وتطبيــق نظــام االكت�ت ــاًء علــى الشــروط واألحــكام الجدي ــ�ل بن ــة للتموي دراي
المســتلمة لصنــدوق درايــة ريــت، مــع إضافــة إمكانيــة االشــرتاك والحصــول علــى تمويــ�ل لعمــالء “دراية“ 

عــن طريــ�ق منصــة درايــة للتــداول. 

عالقات وخدمات العمالء:
ألن رضــا العميــل غايــة تســتحق العمــل المســتمر، وهــو مــا تستشــعره “درايــة“ دائًمــا مــن خــالل تعاطيهــا 
مــع متطلبــات العمــالء، ومــا يفرضــه واقــع ســوق االســت�ثمار والعمــل مــن جهــود إضافيــة لتحســن 
تقديــم الخدمــة، فقــد قامــت الشــركة فــي عــام 2017 بإجــراء مســح لنحــو 350 شــريًكا لـ“درايــة الماليــة“ 
لت�كويــ�ن رؤيــة مت�كاملــة حــول رضــا عمالئنــا عمــا نقدمــه مــن خدمــات، وقــد كانــت نتيجــة المســح إي�جابيــة 
بنســبة رضــا %95، وهــذا النجــاح فــي جــذب ثقــة عمالئنــا يعكــس دور كوادرنــا المهنيــة المدربــة خصيًصــا 

لتقديــم الدعــم والخدمــات المميــزة علــى مــدار الســاعة. 

 ومــا هــذا التميــز فــي تقديــم الخدمــات إال ثمــرة جهــود الشــركة فــي تدريــب موظفــي خدمــة العمــالء 
لديهــا علــى خدمــة الشــريك منــذ بدايــة العالقــة ثــم خطــوة خطــوة لتلبيــة متطلباتــه علــى أكمــل وجــه، 

واالرتقــاء بالخدمــة المقدمــة لــه، واإلبــداع فيهــا، وإدارة توقعــات العمــالء ومؤشــرات رضاهــم.

بهم ولجوئهــم إلــى   وقــد انعكــس هــذا النجــاح والتميــز علــى ارتفــاع نســبة والء شــركائنا وانخفــاض تســرُّ
منافســينا. وت�أكيــًدا علــى جــودة الخدمــات المقدمــة شــكلت “درايــة“ فريـــًقا متخصـــًصا مــن ذوي الخــربة 
ــرد علـــى  ــة للعمــالء، والـ ــات المقدمـ فــي أســواق المــال وأدوات االســت�ثمار؛ لتقي�يـــم مســتوى الخدمـ
استفســـاراتهم. وقــد تــم تزويــد الفريــ�ق وتجهيــزه بأحــدث األنظمــة التقنيــة واإللكرتونيــة، وذلــك لضمان 

الكفــاءة العاليــة. 

ونتيجــة لجهودنــا وجــودة خدماتنــا، انخفــض عــدد شــكاوى عمالئنــا خــالل 2017 بـــ %90، وفــي المقابــل 
ارتفــع مســتوى رضاهــم بـــ %95، وبهــذه النجاحــات بلغــت “درايــة“ الــذروة فــي أعلــى معــدالت رضــا 
العمــالء وأقــل معــدالت الشــكاوى مقارنــة بالنســبة المعتــادة فــي المجــال المالــي، ممــا نتــج عنــه 
زيــادة اإلنتاجيــة، وانخفــاض الت�كلفــة، وزيــادة الربحيــة. كمــا حــازت “درايــة الماليــة“ علــى المركــز األول 

فــي اســتفتاء أرقــام كأفضــل شــركة اســت�ثمارية مــن ناحيــة خدمــة الوســاطة والعنايــة بالعمــالء. 
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وت�تميــز “درايــة“ بــأن فريــ�ق خدمــة العمــالء لديهــا يتواجــد طــوال أيــام التــداول حتــى منتصــف الليــل 
لخدمــة جميــع العمــالء فــي كل األســواق، كمــا تخطــط الشــركة مســتقبليًّا لتحويــ�ل فريــ�ق خدمــة العمــالء 
لديهــا إلــى فريــ�ق إســعاد المتعاملــن؛ لتحقيــق أعلــى نســبة رضــا ووالء لجميــع الشــركاء والمتعاملــن. 

واســت�كمااًل لســرة النجــاح لتشــمل جميــع األقســام داخــل الشــركة، فقــد تمكنــت “درايــة“ فــي قســم 
لـ“درايــة  الســوقية  الحصــة  رفــع  أهمهــا  كان  التــي  االســرتاتيجية  أهدافهــا  تحقيــق  مــن  المبيعــات 
الماليــة“، واســُتقِطبت كــوادر مميــزة اســتطاعت أن تســهم بشــكل كبــر فــي تغطيــة الصناديــق العامــة 
والخاصــة التــي تــم طرحهــا مــن قبــل “درايــة الماليــة“؛ كمــا كان لهــم الــدور الكبر في تســوي�ق المنتجات 

الجديــدة والحاليــة للعمــالء الجــدد.

التسوي�ق والعالقات العامة:
منــذ اللحظــة األولــى النطالقــة “درايــة“، وهــي تضــع فــي حســاباتها أهميــة اإلعــالم ودوره الكبــر 
فــي صناعــة وت�كويــ�ن الــرأي العــام، والســيما فــي قطــاع المــال واالســت�ثمار، لــذا جعلتــه علــى قائمــة 

أولوياتهــا، وحرصــت علــى عــدم الغيــاب عنــه، ســواء المقــروء أو المرئــي أو المســموع.

فريــ�ق  نجــح  حيــث  ملموســة،  نتائــج  حققــت  ومثمــرة  ناجحــة  إعالميــة  اســرتاتيجية  “درايــة“  واتخــذت 
مــع  بالتواصــل  الناجحــة  المشــاركة  فــي  الفّعالــة  اســرتاتيجيته  خــالل  مــن  الشــركة  فــي  التســوي�ق 
مجموعــة كبــرة مــن وســائل اإلعــالم، إضافــة إلــى األنشــطة المرتبطــة بالمســت�ثمري�ن. وشــملت هــذه 
االســرتاتيجية إصــدار بيانــات صحفيــة، وتنظيــم لقــاءات وأحاديــث تلفزي�ونيــة مــع أهــم وســائل اإلعــالم 
علــى مــدار العــام؛ لتغطيــة أخبــار الشــركة وتطــورات الســوق عموًمــا. وقــد أســهم هــذا بشــكل ملحــوظ 
فــي تغطيــة أنشــطة الشــركة، وعــرض أهدافهــا علــى نطــاق واســع عــرب وســائل اإلعــالم المختلفــة.

وكان إلدارة التســوي�ق والعالقــات العامــة، الــدور األبــرز واألهــم فــي دعــم اســرتاتيجية العمــل الشــاملة 
لـ“درايــة“، عــرب مجموعــة مــن الحمــالت التســويقية للتعريــف بالشــركة ومنتجاتها عــام 2017.

وجــاءت حملــة “درايــة ريــت“ كأفضــل الحمــالت الرتوي�جيــة فــي المنطقــة، التــي أحدثــت صــدًى طيبــا فــي 
عالــم المــال واالســت�ثمار وعنــد المختصــن. ونظــًرا لمــا للتواصــل مــع العمــالء وتحقيــق رضاهــم مــن 
أهميــة كبــرة، ســّخرت “درايــة“ جميــع الوســائل التقليديــة وغــر التقليديــة من وســائل تواصــل اجتماعية 
وقنــوات إعالميــة، لت�كــون أقــرب أكــر مــن عمالئهــا، ولبنــاء ثقــة متبادلــة وجودهــا ال بــد منــه، والســيما 

فــي قطــاع المــال واألعمــال.

جاهزية األنظمة وجودة الخدمة:
ــ�ر الدائــم وإضافــة الكثــر مــن  لــم يمنــع النمــو الكبــر لـ“درايــة“ فــي حجــم األعمــال والعمــالء، والتطوي
األنظمــة الجديــدة لتوفــر خدمــات إضافيــة ومتنوعــة، مــن المحافظــة علــى مســتوى عــالٍ فــي جاهزية 
أنظمــة التــداول بلــغ %99.73 خــالل عــام 2017، فضــاًل عــن العمــل علــى تحســن جاهزيــة األنظمــة بتطبيــق 
أحــدث األســاليب المتبعــة الســتحداث مركــز بيانــات احتياطــي؛ لضمــان الجاهزيــة والجــودة فــي حــال 

الكــوارث، وتفعيــل خطــط اســتمرارية العمــل وقــت األزمــات. 
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المطابقة وااللتزام:
تســتمر جهــود قســم المطابقــة وااللتــزام فــي الت�أكــد مــن تحقيــق هدفهــا األساســي مــن خــالل متابعــة 
ســر العمــل لضمــان التزامــه باإلجــراءات والسياســات والقوانــن المنصــوص عليهــا داخلًيــا وخارجًيــا؛ 
ومنــع مخالفتهــا والعمــل علــى تصميــم وتنفيــذ ضوابــط للتصحيــح حــال حدوثهــا لحمايــة المنظمــة مــن 
العواقــب المرتتبــة عليهــا وذلــك عــن طريــ�ق بنــاء برنامــج مطابقــة والتــزام والحــرص علــى تطويــ�ره 
بانتظــام ليالئــم التحديــث المســتمر علــى الشــركة؛ مــع المتابعــة المســتمرة لرصــد وتقريــ�ر فاعليــة هــذه 

الضوابــط؛ وعــدم الــرتدد فــي تقديــم المشــورة فيمــا يخــص ذلــك.

وال تقتصــر علــى ذلــك بــل تمتــد لمراقبــة نشــاطات العمــالء لضمــان عــدم اســتعمال الخدمــات الُمقّدمــة 
فــي نشــاطات غــر شــرعية كغســل األمــوال أو تمويــ�ل اإلرهــاب؛ كمــا يحــرص القســم علــى إقامــة برامــج 

تدري�بيــة لموظفــي الشــركة لبيئــة عمــل واعيــة بثقافــة االلتــزام.
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إدارة المخاطر:

نظرة عامة
1( هدف إدارة المخاطر:

إن الهــدف مــن وظيفــة إدارة المخاطــر فــي درايــة هــو تحديــد المخاطــر المتعلقــة باألنشــطة، عملياتهــا 
وتحقيــق  تحملهــا.  علــى  درايــة  توافــق  التــي  المخاطــر  درجــة  لتحديــد  ينطبــق،  وأينمــا  وأنظمتهــا، 
ــال بالمتطلبــات  ذلــك يكــون مــن خــالل وضــع سياســات وإجــراءات فعالــة إلدارة المخاطــر تضمــن االمت�ث

ــة وتخفــف مــن مخاطــر األعمــال.  التنظيمي
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتعمل عمليــات واســرتاتيجيات إدارة المخاطــر علــى تيســر عمليــة التقي�يــم 
المســتمر وصيانــة مبالــغ وأنــواع وتوزيــع رأس المــال الداخلــي التــي تعتربهــا درايــة مالئمــة لتغطيــة 

درجــة المخاطــر التــي قــد ت�تعــرض لهــا.

2( اسرتاتيجية إدارة المخاطر:
ت�تضمــن سياســات إدارة المخاطــر علــى اســرتاتيجية تبــّن بشــكل واضــح حــدود المخاطــر واألنشــطة ذات 
المخاطــر التــي يمكــن قبولهــا. وقــد أعطــت أولويــة لمخاطــر األعمــال وحــّددت اســرتاتيجيات اســتجابة 
إلدارة هــذه المخاطــر. وتوفــر هــذه السياســات دعًمــا مت�كامــاًل إلدارة المخاطــر علــى مســتوى المنشــأة 

فــي درايــة.

3( سياسة إدارة المخاطر:
يتــم تحديــد سياســات إدارة المخاطــر مــن قبــل مجلس اإلدارة مباشــرة؛ وهو الذي يملك ســلطة تحديثها 
أو تعديلهــا. كمــا أن المجلــس مســؤول أيًضــا عــن اإلشــراف والموافقــة علــى إســرتاتيجية وسياســات 
المطابقــة والمخاطــر  لجنــة  الداخليــة. ویتم تفویض  الداخلــي والضوابــط  المخاطــر واالمت�ثــال  إدارة 
القضايــا  علــى جميــع  المباشــر  باإلشــراف  تقــوم  التــي  المخاطــر واإلشراف عليهــا، وهــي  لحــوکمة 
المتعلقــة بالمخاطــر. أمــا اإلدارة العليــا فهــي مطالبــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتقي�يــم المخاطــر ومــا 
يرتبــط بهــا مــن إجــراءات االمت�ثــال والرقابــة الداخليــة وتقديــم تقريــ�ر حــول كفــاءة وفعاليــة ممارســات 
إدارة المخاطــر. ويتــم اإلبــالغ عــن أي تجــاوز للحــدود، إن وجــدت، مــن قبــل إدارة المخاطــر إلــى الرئيــس 

التنفيــذي ولجنــة المطابقــة والمخاطــر. ويتــم مراجعــة الحــدود وتنقيحهــا عنــد الحاجــة.

تشتمل عملية إدارة المخاطر والمطابقة وااللتزام الداخلية على ما يلي:
• تحديد وتقي�يم المخاطر الكبرة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف دراية وتخفيفها من خالل 

   ضوابط وقائية.
• تطوي�ر اسرتاتيجيات إدارة المخاطر إلدارة المخاطر المحتملة، وتصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات 

   مناسبة إلدارة المخاطر.
• مراقبة أداء إجراءات إدارة المخاطر والتوصية بتحسينها عند الحاجة.

4( هيكل وظيفة إدارة المخاطر:
أنشــأت درايــة وظيفــة متخصصــة بــإدارة المخاطــر لإلشــراف علــى المخاطــر المرتبطــة بأعمالهــا. وت�تمتع 
هــذه الوظيفــة بمــوارد مناســبة وتــؤدي مســؤولياتها كمــا هــي موثقــة ومعتمــدة فــي السياســات 
المكتوبــة ذات العالقــة. وت�تولــى اإلدارة العليــا بالتعــاون مــع موظفــي درايــة مســؤولية مراقبــة 
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المخاطــر التــي ت�تعــرض لهــا إداراتهــا، وتقــدم التقاريــ�ر إلــى إدارة المخاطــر. وتقــوم إدارة المخاطــر 
بدورهــا بتقديــم تقاري�رهــا إلــى لجنــة إدارة المخاطــر واالســت�ثمار ولجنــة المطابقــة والمخاطــر. وعــالوة 
علــى ذلــك، فــإن إلدارة المخاطــر إمكانيــة الوصــول المباشــر إلــى مجلــس اإلدارة. تعمــل اللجــان الحاكمة 
وفــق مســؤوليات محــددة فيمــا يتعلــق بإشــرافها علــى اإلدارة، كمــا أن المراقبــة ورفــع التقاريــ�ر 
المراجعــة  قبــل  مــن  دوريــة  لمراجعــة  المخاطــر  إدارة  وظيفــة  وتخضــع  مواثيقهــا.  ضمــن  مذكــورة 

الداخليــة.

5( رفع التقاري�ر:
فلســفة إدارة المخاطــر لــدى درايــة هــي “إدراك اإلدارة ومجلــس اإلدارة للمخاطــر تعني تدبر المخاطر 
بشــكل فعــال“. وقــد نتــج عــن ذلــك بنــاء إطــار متــن إلدارة المخاطــر ونظــام فعــال ومت�كامــل ومنتشــر 

فــي جميــع مجــاالت العمــل.
الصالحيــة  أصحــاب  مــن قبــل  المختلفــة ومراجعتهــا  التقاريــ�ر والمعلومــات  مــن  العديــد  تقديــم  يتــم 
اإلدارة  الصالحيــات  أصحــاب  ضمــن  ومــن  وســنوي.  ســنوي  ربــع  وبشــكل  وشــهرًيا  يومًيــا  المعنيــ�ن 
المعنيــة، مجلــس اإلدارة، الهيئــات التنظيميــة، المســاهمن، وعامــة النــاس الذيــن يتلقــون معلومــات 

ت�تعلــق باهتماماتهــم بطريقــة محــددة ومنظمــة.

أنواع المخاطر

1( مخاطر االئ�تمان:
يتــم تعريــف مخاطــر االئ�تمــان علــى أنهــا االحتمــاالت التــي يفشــل فيهــا الطــرف المقابــل فــي الوفــاء 
ــا للشــروط المتفــق عليهــا. ويتمثــل الهــدف مــن إدارة مخاطــر االئ�تمــان فــي تحقيــق  بالتزاماتــه وفًق
أقصــى عائــد مــن خــالل الحفــاظ علــى المســتوى األمثــل لمخاطــر االئ�تمــان ضمــن المعايــ�ر المقبولــة.

تقــدم درايــة منتــج التمويــ�ل بالهامــش وت�تعــرض مــع أطــراف أخــرى كجــزء مــن اســت�ثماراتها، وفيمــا يلــي 
ضوابــط إدارة مخاطــر االئ�تمــان:

• وضع سياسات تقي�يم مخاطر الطرف المقابل ومعاي�ر االختيار.
• وضع سیاسات اإلقراض، ومصفوفة الموافقة، وحدود االئ�تمان أحادي الطرف، وحدود تركيز 

   المحفظة، وتم وضع حدود على العمالء األفراد.
• تحديد تصنيف المخاطر قبل قبول العمالء لغرض التقي�يم باستخدام المعلومات المتوفرة

   لدى سمة.
• مطابقة بيانات المخاطر للمنتجات.

• مراقبة الضمانات باستمرار.
• تقي�يم ومراجعة جودة المحافظ الشاملة.

• رصد وتحسن أساليب إدارة مخاطر االئ�تمان من أجل إنفاذ النهج الداخلي للمخاطر على
   األطراف األخرى.

• وجود حدود الرتكيز ومراجعتها ومراقبتها.
• القيام باستعراض المخاطر المستقلة بشكل دوري للتحقق من فعالية نظام إدارة االئ�تمان.
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2( مخاطر السوق:
وهــي مخاطــر انخفــاض قيمــة االســت�ثمار بســبب التحــركات فــي األســعار. إن العوامل المرتبطــة بمخاطر 
الســوق هــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ومخاطر أســعار األســهم 

ومخاطر الســلع.
يتم التعرف على مخاطر السوق المرتبطة في السياسات على النحو التالي:

• مخاطر أسعار األسهم، مخاطر تغر أسعار األسهم و/أو تذبذب القيمة.
• مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر تغر أسعار الفائدة و/أو تذبذب القيمة.

• وضع اإلجراءات التي يتم من خاللها تحديد، ومراقبة، ورفع التقاري�ر عن مخاطر السوق باستخدام 
   مجموعة من األدوات بما في ذلك تحليل األوراق المالية، القيمة المعرضة للخطر

    واختبار الضغط.
• ضمان أن حدود مخاطر السوق في دراية تم الموافقة عليها والقبول بها والت�أكد من مواءمتها 

   مع قدرة الشركة على تحمل المخاطر وأنها ت�توافق مع قواعد ومتطلبات الكفاية المالية.
• تقي�يم حدود التعرض على مستوى األصول، ومستوى التوزيع الجغرافي، مع األخذ في االعتبار 

   السيولة كعنصر رئيسي.

3( مخاطر  تشغيلية:
مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســارة الناجمــة عــن عــدم كفايــة و/أو عــدم وجــود عمليــات رقابــة 

داخليــة، آليــات، أشــخاص، نظــم، و/أو بســبب أحــداث خارجيــة. كمــا تشــمل المخاطــر القانونيــة.
وهــي متضمنــة فــي وظائــف أعمــال الشــركة ويمكــن أن تحــدث بســبب عــدة ظــروف مثــل االحتيــال أو 
اإلهمــال أو الخطــأ أو التقصــر أو فشــل النظــام. وللتخفيــف مــن ذلــك، وضعــت الشــركة إطــار للســيطرة 
والحكــم. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم وضــع عمليــة تقي�يــم مخاطــر ذاتيــة ومحــددة بشــكل جيــد. ومــن أجــل 
حســاب متطلبــات رأس المــال للمخاطــر التشــغيلية، ت�تبــع الشــركة نهــج المؤشــر األساســي كمــا هــو 
موضــح ابتــداًء مــن المــادة 39 وصــواًل إلــى المــادة 44 والموصوفــة فــي الملحــق 4 مــن قواعــد الكفايــة 

الماليــة.

4( مخاطر السيولة:
وهــي المخاطــر التــي تنشــأ عندمــا ال يتطابــق اســتحقاق الموجــودات مــع المطلوبــات. ومــن المحتمــل 
أن يــؤدي وضــع الالتطابــق إلــى زيــادة مخاطــر الخســائر. وتنشــأ مخاطــر الســيولة أيًضــا مــن عــدم وجــود 

قابليــة لتــداول أوراق ماليــة أو أصــول بســرعة كافيــة لمنــع أو تقليــل خســارة أو تحقيــق ربــح.

لتقليــل التعــرض ألصــول غــر ســائلة وتخفيــف مخاطــر الســيولة، وضعــت درايــة سياســات وإجــراءات 
تمكنهــا مــن مراقبــة التدفقــات وإدارة مراكزهــا النقديــة بشــكل صحيــح. وهــذا يســمح لهــا بالحفــاظ علــى 
مــا يكفــي مــن الموجــودات النقديــة والســائلة المتداولــة حتــى ت�تمكــن مــن تغطيــة التزاماتهــا الماليــة 

الحاليــة أو المســتقبلية.
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 أداؤنا وحوكمتنا
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أداؤنا   
- حافظــت “درايــة“ خــالل عــام 2017 علــى مســتويات اإليــرادات التشــغيلية نفســها، إضافــة إلــى الحــد مــن 
مســتوى اإلنفــاق، مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه 2016، ممــا أدى إلــى تحقيــق إيــ�رادات تشــغيلية بلغــت 

160 مليــون ريــال.

اإلجــراءات  فــي  وزيــادة  المقبلــة،  الســنوات  خــالل  المتميــز  واألداء  الصــدارة،  علــى  وللمحافظــة   -
التحوطيــة، فقــد قــرر مجلــس إدارة “درايــة“، تحويــ�ل مخصصــات متعلقــة بقضايــا مرفوعــة مــن قبــل 
الشــركة إلــى ديــون معدومــة ممــا انعكــس ســلًبا علــى صافــي أربــاح الشــركة وبالتالــي علــى القيمــة 

للســهم. الدفرتيــة 
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- نجحــت “درايــة“ فــي زيــادة قاعــدة عمالئهــا لت�تجــاوز 22 ألــف عميــل خــالل عــام 2017، وذلــك بفضــل 
الشــفافية والمصداقيــة فــي التعامــل، والتــزام الشــركة علًنــا باالســت�ثمار الــالزم لرتقية وتطويــ�ر قدرات 
الوســاطة الماليــة لديهــا، إضافــة إلــى قدرتهــا التنافســية علــى ابتــ�كار المنتجــات االســت�ثمارية األخــرى.

- حققــت “درايــة“ زيــادة إي�جابيــة فــي حصتهــا الســوقية مــن تــداول األســهم فــي الســوق الســعودي، 
انعكــس بشــكل إي�جابــي علــى أداء الشــركة بشــكل عــام خــالل عــام 2017.
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حوكمتنا   

تعــد حوكمــة الشــركات مــن الموضوعــات المهمــة لجميــع الشــركات المحليــة والعالميــة فــي العصــر 
الحالــي، إذ أن األزمــات الماليــة التــي عانــى بســببها االقتصــاد العالمــي وضعــت مفهــوم حوكمــة 

الشــركات ضمــن األولويــات.

مــن هــذا المنطلــق، طبقــت “درايــة“ مبــادئ الحوكمــة المتوافقــة مــع المعايــ�ر الدوليــة واألنظمــة 
والقواعــد الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي المملكــة، ممــا عــزز مســتوى الثقــة واالطمئنــان لــدى 
عمــالء “درايــة“، ألن ذلــك يعــد مؤشــًرا علــى علــم مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة بالمخاطــر 
التــي تحيــط بالشــركة، وبالتالــي القــدرة علــى إدارة هــذه المخاطــر والحــد منهــا، ممــا يســاعد العميــل 

علــى اتخــاذ قــراره االســت�ثماري، مــع مراعــاة المعايــ�ر األساســية األخــرى لالســت�ثمار.
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مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة   

)1( تم تعي�ي السيد/ عبدالرحمن بن محمد الراشد كعضو مجلس إدارة لشركة دراية المالية بتاري�خ 17 سبتمرب 2017م.

أعضاء مجلس اإلدارة

المنصباالسم

 رئيًساالسيد/ طه بن عبداهلل القوي�ز

عضًوااألمري/ فهد بن سعد آل سعود 

عضًواالسيد / خالد بن محمد أبا الخيل

السيد/ عبدالرحمن بن محمد الراشد )1( 

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز 

عضًوا مستقلًّ

عضًوا مستقلًّ

السيد/ زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

عضًوا مستقلًّ

عضًوا مستقلًّ
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جدول اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2017م

الشــركات األخــرى التــي يقــوم فيهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة بعضويــة مجالــس إدارتهــا بخــالف شــركة درايــة 
الماليــة هــي كمــا يلــي:

اإلسم/ الحضور

صفة التمثيلالشركات األخرىأسماء أعضاء الشركات األخرى

السيد/ طه بن عبداهلل القوي�ز

السيد/ طه بن عبداهلل القوي�ز

عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية

عضو مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية
عضو مجلس إدارةكلية إدارة األعمال في جامعة الملك فيصل

عضو مجلس إدارة

العضو المنتدب شركة الشويعر للست�ثمار والتطوي�ر العقاري

رئيس مجلس اإلدارة شركة الرؤية للتطوي�ر )مملكة البحري�ن(

رئيس مجلس اإلدارة شركة طري�ق الرؤية المحدودة

رئيس مجلس اإلدارة شركة تطوي�ر الرؤية للست�ثمار بالرياض

عضو مجلس إدارة شركة أكوان العقارية

عضو مجلس إدارة شركة ملذك للست�ثمار والتقسيط العقاري

عضو مجلس إدارة شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد
عضو مجلس إدارة شركة دلة الصحية القابضة

عضو مجلس إدارة شركة المتحدون للشوكوالته والهدايا
 “باتشي”

عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

عضو مجلس إدارة
بنك سيدروس للست�ثمار

عضو مجلس إدارة شركة الخليج للكيماويات والزي�وت الصناعية

شركة اإلنماء المالية       
شركة أم القرى العقارية

شركة عقاالت العقارية
شركة تداول العقارية

رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتموي�ل المساكن

عضو مجلس إدارة شركة االمار الغذائية

عضو مجلس إدارة شركة أوركس السعودية للت�أجري التمويلي

الشركة العرب�ية للخدمات المالية )مملكة البحري�ن(

السيد/ زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

السيد / فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز 

السيد/ عبدالرحمن بن محمد الراشد

السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

األمري/ فهد بن سعد آل سعود 

السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

السيد/ عبدالرحمن بن محمد الراشد

السيد/ زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز 

السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

10 ديسمرب12 نوفمرب16 اكتوبر17 سبتمرب11 أبري�ل
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لجنة المراجعة والتدقيق   

اإلشراف على عمل المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ 
األنشطة والواجبات التي يحددها مجلس اإلدارة. 

استعراض وإقرار إطار عمل المراجع الداخلي.

استعراض تقاري�ر المراجع الداخلي واإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 
للنقاط التي أبرزتها هذه التقاري�ر. 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعي�ن وعزل وأتعاب مراجعي الحسابات الخارجي�ن، 
ومراعاة استقاللهم في أداء مهامهم. 

اإلشراف على أنشطة مراجعي الحسابات الخارجي�ن، والموافقة على إضافة أي 
نشاط لنطاق عمل المراجعة أثناء أداء واجباتهم. 

مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي، وذلك بالتنسيق مع المدققن الخارجي�ن 
وتقديم التوصيات الالزمة حيالها. 

استعراض تعليقات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات 
الالزمة التي يتعن اتخاذها نتيجة لذلك.

مراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية، وقبل عرضها على مجلس اإلدارة، 
وتقديم الرأي والتوصيات بشأنها. 

إعادة النظر في السياسات المحاسبية المعمول بها، والتوصية بإجراء تغي�رات 
في مجلس اإلدارة عند االقتضاء.

مهام اللجنة هي:

أعضاء اللجنة هم:

)2( استقال السيد/خالد بن محمد الصليع من منصبه كعضو لجنة المراجعة والتدقيق بتاري�خ 2017/11/05 م. 
)3( تم تعي�ي د. عمرو كردي كعضو لجنة المراجعة والتدقيق بتاري�خ 2017/06/13 م. 

)4( انتهت عضوية السيد/ مازن الجبري من منصبه كعضو لجنة المراجعة والتدقيق بتاري�خ 2017/05/04 م.

المنصباالسم

عضو مجلس اإلدارة )رئيًسا(السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

مستقل )عضًوا(السيد/ عادل عباس

مستقل )عضًوا(السيد/خالد بن محمد الصليع )2(

مستقل )عضًوا(د. عمرو كردي )3(

مستقل )عضًوا(السيد/ مازن بن أحمد الجبري)4(
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ضمان وجود ومالءمة السياسات واإلجراءات لعمليات الشركة ألجل المطابقة 
والتوافق مع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية. 

توفر الموارد المناسبة للعاملن في قسم المطابقة وإدارة المخاطر في 
الشركة وضمان حصولهم على كل المعلومات الالزمة. 

ضمان أن تنشئ الشركة وتطبق أنظمة وآليات المطابقة وإدارة المخاطر. 

ضمان امت�ثال جميع العاملن في الشركة إلى متطلبات الشركة المتعلقة 
بالمطابقة وإدارة المخاطر. 

ضمان تقديم التبليغات الالزمة إلى السلطات المختصة. 

وضع إجراءات مناسبة لتقديم التقاري�ر إلى مجلس اإلدارة بشأن متطلبات 
المطابقة وإدارة المخاطر. 

تقديم تقري�ر سنوي لمجلس اإلدارة عن مداوالت اللجنة ونتائجها، بما في ذلك 
اإلبالغ عن أية حالة من حاالت عدم المطابقة ألية قوانن أو أنظمة أو االمت�ثال 
للشركة مع برامج إدارة المخاطر، وتوفر نسخة من التقري�ر إلى لجنة التدقيق. 

صياغة برنامج اإلقراض والتوصية بشأنه لمجلس اإلدارة والعمل بموجبه. 

مهام اللجنة هي:

جدول اجتماعات لجنة المراجعة والتدقيق خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2017م

لجنة المطابقة والمخاطر   

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

السيد/ عادل عباس

السيد/خالد بن محمد الصليع

د. عمرو كردي

السيد/ مازن بن أحمد الجبري

25 اكتوبر25 يوليو18 ابري�ل25 ينايراإلسم/ الحضور
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اإلسم

وأعضاء اللجنة هم

المنصب

جدول اجتماعات لجنة المطابقة والمخاطر خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2017م

عضو مجلس اإلدارة )رئيًسا(السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

عضًواالسيد/ محمد بن سعيد الشماسي

عضًوا مستقلًّالسيد/عبدالفتاح الطوي�ل

عضًواالسيد/محمد سلمان سعيد

السيد/ بلل خالد بشناق

السيد/ محمد أحمد اليامي

عضًوا

عضًوا

السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

السيد/ محمد بن سعيد الشماسي

السيد/عبدالفتاح الطوي�ل

السيد/محمد سلمان سعيد

السيد/ بلل خالد بشناق

السيد/ محمد أحمد اليامي

17 ديسمرب17 سبتمرب11 يونيو12 مارساإلسم/ الحضور
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لجنة الرتشيحات والمكافآت   
مهام اللجنة هي:

جدول اجتماعات لجنة الرتشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2017م

أعضاء اللجنة هم:

وضع أسس وإدارة عمليات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وإعادة تعي�ينهم. 

تحديد أتعابهم )على أن يتم اعتماد األتعاب من قبل الجمعية العامة للمساهمن(. 

ضمان استقاللية األعضاء المستقلن، ووضع ومراقبة الهيكل اإلداري للمجلس 
ولجانه المختلفة.

الموافقة على تعي�ن المدير التنفيذي والمسؤولن التابعن له مباشرة 
والموافقة على أتعابهم السنوية مع مالحظة عدم جواز تصويت المدير التنفيذي 

على المسائل المتعلقة بعمله أو أتعابه. 

وضع معاي�ر برنامج امتالك الموظفن أسهم الشركة، وتنفيذ الربنامج واإلشراف عليه. 

الموافقة على مخصص المكافأة السنوية لموظفي الشركة. 

الت�أكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلن، وعدم وجود أي تعارض 
مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

السيد/ زكي بن عبدالعزي�ز الشويعر

السيد/ بشار المشعل

السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

المنصباالسم

السيد/ زكي بن عبدالعزي�ز الشويعر

السيد/ بشار المشعل

السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

عضو مجلس اإلدارة )رئيًسا( 

مستقل )عضًوا(

عضو مجلس اإلدارة )عضًوا(

عضو مجلس اإلدارة )عضًوا(

06 يونيو25 ينايراإلسم/ الحضور
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المكافآت والتعويضات   
تقــوم الشــركة بدفــع مصروفــات ومكافــآت حضــور الجلســات ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان 
المســتقلن، كمــا تقــوم بدفــع رواتــب ومكافــآت وتعويضــات كبــار التنفيذيــ�ن حســب العقــود المربمــة 
معهــم. وفيمــا يلــي تفاصيــل المصروفــات والمكافــآت والرواتــب المدفوعــة لكبــار التنفيذيــ�ن فــي 

الشــركة )بالريــال الســعودي(. 

جدول اإلفصاح عن التعويضات والمكافآت لعام 2017م

5,256,756الرواتب والتعويضات

560,000

560,0006,078,7566,638,756

822,0001,382,000

5,256,756

البدالت

المكافآت الدورية والسنوية

الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع شهريًّا أو سنويًّا

اإلجمالي

البيان
أعضاء 

المجلس 
التنفيذيون

أعضاء 
المجلس غري 
التنفيذي�ي/
المستقلي

كبار 
التنفيذي�ي 

)خمسة(
اإلجمالي
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المراجعة الداخلية   
المراجعــة  لجنــة  ِقَبــل  مــن  اإلشــراف عليهــا  يتــم  الداخلــي جهــة مســتقلة،  التدقيــق  بمهــام  يقــوم 
والتدقيق التابعة لمجلس اإلدارة؛ حيث تراجــــــع لجنــــــة المراجعــــــة باســــــتمرار فاعليــــــة نظــــام الرقابــــة 
الداخليــــــة فــــــي الشــــــركة، وتــــتم إحاطــــــة المجلــــــس بـــــالخطوات المتبعــــــة بھــــــذا الشــــــأن. وخــالل عــام 
ــا لخطــة المراجعــة الداخليــة  2017م، قامــت جهــة التدقيــق الداخلــي بإجــراء تدقيــق لعــدة إدارات وفًق
الســنوية المعتمــدة للســنة الماليــة، إضافــة إلــى التدقيــق مــن ِقَبــل المدققــن الخارجيــ�ن والمراقبــة 
مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر التــي تســاعد بشــكل جماعــي علــى تقي�يــم وتعزيــ�ز بيئــة الرقابــة الداخليــة 

للشــركة. 

وقــد أشــرفت لجنــة المراجعــة والتدقيــق علــى مــدى مالءمــة ضوابــط وأنظمــة الشــركة بنــاًء علــى 
التقاريــ�ر المقدمــة مــن قبــل إدارة المراجعــة والتدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر والمراجــع الخارجــي. 
وفــي حــن أنــه لــم يتــم تســجيل أي إخفاقــات جوهريــة فــي الضوابــط الداخليــة خــالل الســنة الماليــة، 
التي قد يكون لها ت�أثر جوهري في عمليات الشركة، فقــــــد أبــــــدت لجنــــــة المراجعــــــة قناعتھـــــا بـــــأن 
الـــــدورة الرقابيـــــة الداخليـــــة تعكـــــس فاعليـــــة إجـــــراءات الرقابـــــة الداخليـــــة لـــــدى الشـــــركة. كمـــــا أنھـــــا 
فـــــي تطـــــور مســـــتمر بمــــــا يلبــــــي حاجـــــة العمــــــل المتزايــــــدة واالســـــتجابة لكل المســــــتجدات. ونتيجة 
إلجــراءات التدقيــق والمراجعــة هــذه، ظهــر أن أعمــال الرقابــة الداخليــة كافيــة ومناســبة لحجــم “درايــة“ 

وطبيعــة عملهــا. 
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عالقة معامالت أطراف ذوي    

قامــت الشــركة بمعامــالت مــع أطــراف ذوي عالقــة خــالل عــام 2017م بإجمالــي مبلــغ لهــذه المعامــالت 
قــدره )879,913 ريــااًل( علًمــا بــأن طبيعــة االتفاقيــة كاآلتــي:

الطرف ذو عالقة: 
شركة ركن الدراية

طبيعة المعامالت:
 أتعاب مقابل خدمات استشارية لتطوي�ر وصيانة منصة بث األسعار )“أوان“(.

 
شروط العقد:

 تقــوم شــركة ركــن الدرايــة بتطويــ�ر وصيانــة منصــة بــث األســعار وفــق المعايــ�ر والشــروط المحــددة مــن 
قبــل شــركة درايــة الماليــة. وعنــد إتمــام التطويــ�ر تملــك شــركة “درايــة“ الماليــة رخصــة اســتخدام أبديــة 

لمنصــة بــث األســعار. 

مدة العقد: 
10 سنوات من تاري�خ إتمام التطوي�ر. 

مبلغ العقد:
50 ريــااًل سعوديًّا/الشــهر مقابــل اســتخدام شــركة ركــن الدرايــة وعمالئهــا منصــة بــث األســعار و25 ريــااًل/

الشــهر مقابــل بيــع ركــن الدرايــة لخدمــة بــث األســعار بالجملة. 

قروض الشركة   
ال يوجد أية قروض قائمة أو مستحقة على شركة “دراية“ المالية كما في  2017/12/31م. 

تفاصيل أية غرامات أو عقوبات أو قيود وقائية   

تــم فــرض غرامــة ماليــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة علــى شــركة “درايــة“ الماليــة بمبلــغ إجمالــي 
يعــادل 50 ألــف ريــال ســعودي لمخالفــة المــادة )20( مــن قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــ�ل 
اإلرهــاب والمــادة )18( مــن الئحــة صناديــق االســت�ثمار. ولــم تفــرض أيــة جهــة رقابيــة أو إشــرافية أخــرى 
أو أيــة ســلطة قضائيــة أيــة غرامــات أو عقوبــات أو قيــود وقائيــة علــى الشــركة الماليــة خــالل عــام 

2017م. 
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قوائمنا المالية   
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