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    إطالقة

يمكــن القــول أن العــام الماضــي هــو عــام الرتســيخ والت�ثبيــت لمنجــزات شــركة درايــة الماليــة، علــى كافة 
األصعــدة والنواحــي، خاصــة فــي جوانــب التحــّول الرقمــي، لمنظومــة خدمــات »درايــة«، التــي حققــت 
الشــركة علــى صعيدهــا مراحــل متقدمــة، َمّكنتهــا مــن الوصــول إلــى شــرائح أوســع مــن عمالئهــا فــي 

المملكــة العرب�يــة الســعودية.
ال شــك أن أي خدمــة تقدمهــا أي منظمــة ال تنفــك عــن إطارهــا الــذي تقــدِّم مــن خاللــه إلــى العميــل. 
هــذا اإلطــار هــو مــا ُيحــدِّد بشــكل أساســي مــدى التقّبــل والرضــا عــن هــذه الخدمــة مــن طــرف العميــل، 
ــا خــالل العــام الماضــي علــى إعــادة  هــذا باإلضافــة إلــى جــودة الخدمــة نفســها. فــي »درايــة«، عملن
تشــكيل تجربــة العميــل، لت�كــون منظومــة خدماتنــا الماليــة أقــرب إلــى متنــاول أيــدي عمالئنــا وأســهل 

فــي االســتفادة منهــا، باســتغاللِ أفضــلِ مــا وصلــت إليــه الحلــول التقنيــة. 
لقــد ابت�كرنــا، وجّودنــا فــي االبتــ�كار، كل ذلــك فــي ســبيل تمكــن عميــل »درايــة« مــن اتخــاذ قراراتــه 

االســت�ثماريةبفعالية. 
مــا زلنــا نعمــل، ومــا زلنــا فــي َطــْور البنــاء والت�أســيس، ســنواصل فــي هــذا العــام 2019، مــا حققنــاه فــي 
2018 وقبلــه فــي 2017، وصــواًل نحــو منظومــة تقنيــة مت�كاملــة مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة، التــي 
َتِصــل العميــل بجميــع القنــوات االســت�ثمارية، أينمــا كان، فــي أي وقــت كان، دون حاجــة إلــى زيــارة مقــر 

»دراية«. 
ــة« الحصــول علــى مجموعــة واســعة مــن الخدمــات االســت�ثمارية عــن  ــل »دراي ــح بإمــكان عمي اآلن، أصب
ُبْعــد حيــث هــو، واعتمــاد الطلبــات وإرســالها عــر المنصــة اإللكرتونيــة للشــركة، دون حاجــة إلــى ت�كّلــف 
عنــاء الحضــور إلــى مقــر الشــركة. هــذا مــا نصبــو إليــه دائًمــا، أن نحيــط عميلنــا بالخدمــة والدرايــة، ليكــون 
قــادًرا علــى االســت�ثمار الفّعــال، وأن َيُشــق ُعَبــاب األســواق الماليــة، علــى منصــة راســخة وآمنــة، تصــل 
بــه إلــى حيــث اإلثــراء والفائــدة. وقــد َســّخرنا ســعينا لتخطــي توقعــات العمــالء )أفــراًدا ومنشــآت( بتلبيــة 

احتياجاتهــم باحرتافيــة عاليــة؛ لنكــون دوًمــا عنــد حســن ظــن عمالئنــا بنــا.
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   رؤيتنا
أن نكون المنشأة المالية األكرث إثراًءا، ذات المنتجات األكرث ابت�كاًرا والخدمة األكرث امتياًزا

    قيمنا

نعمل في »دراية« من أجل تهيئة بيئة عمل تنقل الشركة إلى مصاف الرواد في التميز واإلبداع؛ لذا 
أرسينا قواعد من القيم التي تعلو بطاقات منسوبينا للوصول إلى الذروة في العمل واإلنتاج. 

فقَيُمنا شعلة األمل التي تقودنا إلى تحقيق رؤيتنا، المتمثلة في: 

    شعارنا

                         توقع أكرث

• لعمالئنا
• ألسرتنا

• لشركائنا
• لمجتمعنا اإلثراء

• في منتجاتنا
• في حلولنا

• في خدماتنا االبت�كار

• في  إيصالنا لخدماتنا
• في تعاملنا مع عمالئنا

• في تعاملنا مع بعضنا االمتياز
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أعضاء مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
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السادة مساهمي وأعضاء أسرة دراية المالية 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يســرني أن أضــع بــن أيديكــم التقريــ�ر الســنوي والقوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمر 
2018م.  يضــع هــذا التقريــ�ر بــن أيديكــم األداء المالــي ونتائــج األعمــال ويســلط الضــوء علــى الجوانــب التشــغيلية للشــركة خــالل عــام 

2018م.

انعكســت اإلصالحــات االقتصاديــة علــى النمــو االقتصــادي للمملكــة وبــدأ االقتصــاد فــي النمــو مــن جديــد حيــث بلــغ نمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي 2.2% وإســتمراًرا فــي االصــالح االقتصــادي، انخفــض العجــز فــي الميزانيــة إلــى  4.6% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل  
9.3% للعــام المنصــرم. وأصبــح جلًيــا بــأن الجهــود الحكوميــة لتنويــع مصــادر الدخــل بــدأت ت�أتــي بالنتائــج المرجــوة. حيــث نمــا اإليــراد غــر 
النفطــي بشــكل ملحــوظ وبنســبة  12.4% وبــإدارة حصيفــة للسياســة النفطيــة تــم رفــع اإليــرادات النفطيــة بنســبة تفــوق  30% وكان 
جلًيــا إســتقرار النفــط فــوق 70 دوالر للرميــل خــالل أغلــب فــرتات العــام. وبســبب التذبــذب الحاصــل بنهايــة العــام، قامــت المملكــة 

بقيــادة محادثــات تخفيــض اإلنتــاج داخــل أوبــك وخارجهــا أســفرت عــن توافــق المنتجــن لخفــض اإلنتــاج.

لقــد عملــت الحكومــة خــالل 2018 علــى صياغــة مبــادرات تنمويــة ضخمــة تهــدف إلــى تحفيــز النمــو االقتصــادي ووضعــت الخطــوط 
العريضــة للتوجــه االقتصــادي. نعتقــد بــأن عــام 2019 يحمــل فــي طياتــه فــرص إســت�ثمارية جذابــة وســيكون محركهــا الرئيســي اإلنفــاق 
الحكومــي الرأســمالي والــذي ينعكــس بالنمــو علــى باقــي القطاعــات االقتصاديــة. ووفــق بيــان الميزانيــة فــإن وزارة الماليــة ت�توقــع 
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة  2.6% خــالل عــام 2019 وتــم عمــل مخصصــات ســخية لإلنفــاق االســت�ثماري خــالل 2019 تصــل إلــى 

246 مليــار ريــال  بنمــو يفــوق  20% عــن عــام 2018. 

خــالل عــام 2018، شــهد مؤشــر تــداول تحــركات كبــرة صعــدت بالمؤشــر مــن مســتوى 7226 إلــى مســتوى 8500 مرتفًعــا نســبة  %17 
ــا بنســبة  8.3% لكامــل العــام. وعلــى الرغــم مــن هــذا االرتفــاع  قبــل أن يســتقر فــي نهايــة العــام عنــد مســتوى 7826 مســجاًل إرتفاًع
ــار  ــداول اليومــي مســتوى 3.4 ملي ــغ معــدل حجــم الت ــث بل ــة بالعــام الماضــي. حي ــداول تحســًنا مقارن ــم تشــهد أحجــام الت الملحــوظ ل
ريــال وهــو ليــس بالبعيــد عــن مســتويات 2017. وبحمــد اهلل تمكنــت درايــة مــن تحقيــق نمــو فــي حصتهــا الســوقية لتصــل إلــى  %3.55 

إرتفاًعامــن  3.32% فــي العــام المنصــرم. 

وقــد ســاهمت عــدة عوامــل فــي تحقيــق هــذا النجــاح منهــا إطــالق منصــة حديثــة للتــداول ت�تميــز بالســرعة والســهولة. وكذلــك 
عملنــا علــى تطويــع التقنيــة وأطلقنــا عــدة خدمــات إلكرتونيــة دون الحاجــة إلــى التعامــل الورقــي منهــا التمويــ�ل بالهامــش وفتــح 

الحســابات الجديــدة. 

اســتمرت الشــركة فــي تعزيــ�ز حضورهــا فــي مجــال الوســاطة الدوليــة وأطلقــت عــدة حمالت تســويقية لجــذب العديد من المســت�ثمري�ن 
ــا فــي  ــ�ز خدماتن ــا نعمــل علــى تعزي ــا خــالل العــام الماضــي فإنن وهــو األمــر الــذى القــى صــدى طيــب لــدى المســت�ثمري�ن. وكمــا ذكرن
"درايــة جلوبــل" وأطلقنــا "درايــة جلوبــل بلــس" وهــي منصــة متقدمــة ت�تيــح المجــال للمســت�ثمري�ن بالتــداول فــي مختلــف األصــول 
والمشــتقات الماليــة وتمكنهــم مــن الحصــول علــى تمويــ�ل بالهامــش بالــدوالر األمريكــي كأول وســيط محلــي يقــدم هــذة الخدمــة 

للمســت�ثمري�ن.

وعلــى صعيــد إدارة االســت�ثمارات، تجــاوز حجــم األصــول المــدارة مبلــغ 4 مليــار ريــال فــي مختلــف الفئــات واألصــول االســت�ثمارية. حيــث 
ــ�ق فــي  ــز أداء الفري ــال. وقــد تمي ــار ري ــة لتبلــغ 1.57 ملي ــال وارتفــع حجــم االســت�ثمارات العقاري ــار ري بلــغ حجــم المحافــظ الخاصــة الملي
محافــظ األســهم المحليــة حيــث بلــغ متوســط العوائــد نســبة  15.7% للمحافــظ التقليديــة ونســبة  18% للمحافــظ المتوافقــة مــع 
الشــريعة اإلســالمية متفوًقــا علــى المؤشــرات اإلرشــادية والمنافســن. وشــهد العــام عــدد مــن االســتحواذات المميــزة فــي القطــاع 

العقــاري بلغــت  430 مليــون ريــال.  

األخــوة المســاهمن، أعمــال الشــركات االســت�ثمارية ت�أخــذ المنحــى التقنــي بشــكل متزايــد وهــذا يحتــم علينــا االســت�ثمار المســتمر 
فــي تطويــ�ر بنيتنــا التقنيــة والعمــل علــى تقليــص التدخــل البشــري فــي العمليــات. وقــد نجحــت شــركت�كم فــي توظيــف التقنيــة 
بالشــكل الفعــال الــذي ســاهم فــي رفــع الكفــاءة بشــكل ملحــوظ وتجنــب توقــف األنظمــة والت�أكيــد علــى إســتمرارية العمــل إلعطــاء 
ــادرات خــالل العــام الحالــي ت�رتكــز علــى دعــم النمــو فــي  ــا نعمــل علــى عــدة مب ــد األعمــال فإنن ــزة. وعلــى صعي ــة ممي العمــالء تجرب
إدارة اســت�ثمارات العمــالء وتقديــم المشــورة االســت�ثمارية ومنتجــات وســاطة إضافيــة. ونعتــزم تقديــم منتجــات جديــدة والتوســع فــي 
أعمــال قائمــة خــالل العــام الحالــي تركــز علــى عــدة جوانــب: أواًل، االســت�ثمارات المــدرة للدخــل فــي األســواق المحليــة والعالميــة. 
ــا، إطــالق خدمــة االستشــارات االســت�ثمارية.  ــا، إطــالق صناديــق اســت�ثمارية تركــز علــى الشــركات الواعــدة وحديثــة الت�أســيس. ثالًث ثانًي

ــا، إضافــة منتجــات وأصــول إســت�ثمارية جديــدة فــي نشــاط الوســاطة.     رابًع

وفــي الختــام، نحمــد اهلل علــى النتائــج الماليــة المميــزة لهــذا العــام حيــث بلــغ صافــي الربــح حوالــي 23.9 مليــون ريــال وقامت الشــركة 
بتوزيــع نقــدي يعــادل  10% مــن رأس المــال. وال يســعنا إال تقديــم الشــكر إلــى شــركائنا وعمالئنــا ومســاهمينا وكافــة أســرة درايــة علــى 

ثقتهــم بنــا ونتطلــع لعــام جديــد أفضــل بــإذن اهلل.  

                                                                                                                                           رئيس المجلس       
طه بن عبداهلل القوي�ز

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة
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    منظومة »دراية«

الفّعالــة والمنتجــات  بــاألدوات  الناجــح  نَمّكنهــم مــن االســت�ثمار  نــرثي تجربــة عمالئنــا، أن  هدفنــا أن 
المبت�كــرة، وأن نمنحهــم القــدرة علــى الوصــول بكفــاءة إلــى مختلــف األســواق الماليــة والمنتجــات 

االســت�ثمارية.

نقــدم أيًضــا فــي »درايــة« مــا يلــزم، مــن معلومــة وخــرة واستشــارة، يحتاجهــا العميــل ليتخــذ قــراره 
االســت�ثماري علــى درايــة. وال يكــون ذلــك إال بمبــادئ اسرتشــادية، نعمــل دائًمــا بهــا وفــي ظلهــا:

لذلــك أرســينا فــي داخلنــا، فــي شــركة درايــة الماليــة، بيئــة وظيفيــة خاّلقــة، ُمحّفــزة إلــى التنافــس 
اإليجابــي واإلبــداع، ُموِقــدة لجــذوة الحمــاس والتفاعــل بــن كوادرهــا؛ ليبذلــوا عصارة ِفكرهــم وُجهدهم 

فــي خدمــة عمــالء »درايــة«. 

هــذا األمــر ال يأّتــى دون قيــٍم وظيفيــة، أخذنــا علــى عاتقنــا االلتــزام بهــا والتعاهــد عليهــا. نحــن نحــرتم كل 
ــز إبداعــه. نتشــارك الخــرة والمعلومــة،  ُمنتــٍم إلــى »درايــة«. نبادلــه الفكــر والــرأي. ُنقــدِّر عطــاءه. ُنحفِّ
لَنخــُرج جميعــًا بخدمــة أو منَتــج جديــد، يســبق توقــع عمالئنــا، ويــرثي تجربتهــم االســت�ثمارية.  نحــرص علــى 
إيــداع البــذرة المناســبة فــي مكانهــا المناســب، لذلــك نســتقطب أفضــل الخــرات الُملّمــة فــي مجالهــا، 

القــادرة علــى الرقــي بنفســها وبـــ »درايــة«. 

تســتمر إدارة »درايــة« فــي زرع روح المبــادرة والعطــاء فــي كافــة مســتويات الشــركة وبن منســوبيها، 
وفــي َرْفــد إداراتهــا ومكوناتهــا بقاعــدة راســخة من الكفــاءات الخبــرة المتخصصة.

أن نخدم بأمانة.

أن نستبق تطلعات العميل بالمنتجات المبت�كرة.

أن ُنَبّسط منتجاتنا لت�كون في متناول الجميع.

د العميل بما يحتاج من أدوات االست�ثمار الناجح. أن نزوِّ
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ركيزتهــا  مميــزة،  توظيــف  سياســة  تبنينــا  فقــد  التخصصــات،  مختلــف  فــي  الكــوادر  بنخبــة  ولنحظــى 
اســتقطاب ذوي الكفــاءات، وأساســها الكيــف ال الكــم، أو »مــن األصلــح واألكرث إبداًعــا ألداء هذا العمل؟«، 

ــا.  كســًرا لقواعــد الرتابــة لــدى معظــم الشــركات باعتمــاد العمــر وســنوات الخــرة معيــاًرا جوهرًي

أيًضــا، وتماشــًيا مــع سياســات الدولــة المحفــزة إلــى توظيــف الكفــاءات الوطنيــة واإلفــادة مــن خراتهــا؛ 
ــا ســعودًيا  ــة« لرفــع نســبة العاملــن الســعودي�ن لديهــا، واليــوم يشــغل 75 موظًف فقــد عملــت »دراي

فــي العديــد مــن وظائــف وإدارات الشــركة، فــي مقابــل 26 موظــف غــر ســعودي.

كمــا أن الشــركة ال َتْنفــكُّ عــن محيطهــا االجتماعــي وَتحّمــل مســؤولياتها تجــاه المجتمــع؛ لــذا فقــد 
اســتقطبت فــي العــام الماضــي نخبــة مــن طــالب وطالبــات الجامعــات الســعودية، ودّرَبتهــا فــي مختلــف 
المجــاالت المهنيــة داخــل منظومــة »درايــة«، تهيئــًة لهــم لالنضمــام إلــى ســوق العمــل. وقــد بلــغ عــدد 

المتدربــ�ن 9 طــالب و 14 طالبــة.

محمد الشماسي 
الرئيس التنفيذي 

عماد نقرش 
الرئيس التنفيذي 

التجاري 

بالل بشناق 
الرئيس التنفيذي 

المالي

حسام بدر
الرئيس التنفيذي 

للعمليات  
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منتجاتنا وخدماتنا
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   منتجاتنا وخدماتنا

منــذ انطالقتهــا، ســعت »درايــة« إلــى إرضــاء عمالئهــا بمنتجــات وخدمــات ماليــة فائقــة القيمــة لتعظيــم تجربتهــم 
االســت�ثمارية، وكانــت بواكــر هــذه اإلطالقــات منصتهــا الماليــة، المت�كاملــة والموحــدة، لتــداول األســهم المحليــة 
واإلقليميــة والعالميــة، كل ذلــك مــن خــالل حســاب اســت�ثماري واحــد.  كمــا كان للشــركة َقَصــب الســبق علــى 
مســتوى الشــرق األوســط بتوفــر أول ســوق لتــداول وحــدات الصناديــق االســت�ثمارية، وأول صنــدوق لتمويــ�ل 

المتاجــرة وإدارة الســيولة بأعلــى العوائــد. 

وقــد عملــت »درايــة« لت�كــون الشــريك االســت�ثماري األفضــل لــدى المتداولــن فــي األســواق فــي المملكــة 
العرب�يــة الســعودية، بسلســلة مــن المنتجــات والخدمــات المبت�كــرة. وقــد َســّطرت خــالل هــذه الرحلــة سلســلة مــن 

اإلنجــازات فــي مجــال إدارة األصــول، والوســاطة، والصناديــق الماليــة، واالستشــارات الماليــة. 

ومنــذ أيامهــا األولــى، تعــّول »درايــة« دوًمــا علــى قدراتهــا الذاتيــة وإمكاناتهــا اإلبداعيــة، فكوادرهــا تســتهلُّ 
أعمالهــا يومًيــا بدراســة احتياجــات العمــالء المتجــددة، فــي ظــل أســواق ماليــة محليــة وإقليميــة وعالميــة 
متغــرة، وبنــاًء علــى ذلــك توفــر أفضــل الحلــول التــي تلبــي االحتيــاج، وإن لــم تســتطع إي�جــاد المنتــج الــذي يلبــي 

مــا يطلبــه العميــل، يقــوم فريقهــا ببســاطة بتصميمــه وتقديمــه إليــه. 

الحلــول  مــن  باقــة  عمالئهــا  يــدي  بــن  »درايــة«  تضــع  واالبتــ�كارات،  اإلنجــازات  مــن  المســرة  لهــذه  وخالصــًة   
هــي: المملكــة،  فــي  المــال  أســواق  فــي  للمتداولــن  االســت�ثمارية 

1.  التداول الموحد في األسواق المالية:
ومنهــا الســعودية واإلمــارات ومصــر وعمــان والبحريــ�ن والواليــات المتحــدة، ليصــل المتــداول بســهولة إلــى 
أســواق ماليــة محليــة وإقليميــة ودوليــة متعــددة، كل ذلــك مــن منصــة تــداول واحــدة، ومــن خــالل حســاب 

اســت�ثماري واحــد.

كمــا توفــر »درايــة« أحــدث أدوات البحــث واالســتقراء لدعــم القــرار االســت�ثماري للعمــالء، مــن خــالل منتجــات ماليــة 
ُأطِلقــت فــي العــام الماضــي ومنهــا منصــة »درايــة إنســايت«، التــي تــزود العميــل بتقاريــ�ر فنيــة يوميــة ومــدى 
توافــق األســهم مــع الضوابــط الشــرعية لمعايــ�ر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية 

.)AAOIFI(

أيضــا، تــم تدشــن خدمــة »أرقــام درايــة« ذات القيمــة المضافــة، التــي تعــزز المحتــوى المعرفــي المالــي لعميــل 
»درايــة« عــن االقتصــاد الســعودي وأســواق المــال، مــن خــالل قاعــدة بيانــات واســعة النطــاق. وهــذه المنتجــات 
ت�أتــي فــي ســياق ترســيخ رؤيــة »درايــة« لتقديــم أفضــل الخدمــات التــي تمكــن العمــالء مــن اتخــاذ قراراتهــم 

االســت�ثمارية.

 
2.  سوبرماركت الصناديق االست�ثمارية:

وهــي الخدمــة االســت�ثمارية األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى الشــرق األوســط التــي ت�تيــح للعميــل االســت�ثمار 
فــي مجموعــة متنوعــة مــن صناديــق االســت�ثمار التــي تقدمهــا مختلــف الشــركات االســت�ثمارية، مــن خــالل منصــة 

موحــدة تســت�ثمر فــي مختلــف الفئــات االســت�ثمارية )أســهم، صكــوك، مرابحــة...(. 

3.  منصة دراية جلوبل لألسواق العالمية:
التــي تســاعد المســت�ثمر فــي تنفيــذ عمليــات البيــع والشــراء، ومتابعــة األســعار الفوريــة لألســهم وعقــود الخيــار 
وصناديــق المؤشــرات المتداولــة فــي أكــرث مــن 22 ســوًقا حــول العالــم، مــن خــالل منصــة متطــورة ومت�كاملــة. 
وأتاحــت الشــركة لشــريحة عمالئهــا ذات الخــرة والدرايــة فــي أســواق المــال العالميــة ترقيــة حســاباتهم فــي 
منصــة األســواق العالميــة »درايــة جلوبــل« إلــى »درايــة جلوبــل بلــس«، لالســتفادة مــن باقــة واســعة مــن 
األدوات االســت�ثمارية الحديثــة، مثــل  التســهيالت الماليــة، البيــع علــى المكشــوف، تــداول العقــود اآلجلــة وعقــود 

الفروقــات، وغرهــا.
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4.  حلول إدارة السيولة الفائضة:
ت�تميــز »درايــة«، عــر صنــدوق درايــة لتمويــ�ل المتاجــرة، بتقديــم عوائــد منافســة للعمــالء الراغبــن فــي إدارة 
ســيولتهم الفائضــة، بعوائــد مســتقرة ومتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، مقارنــة بمنتجــات إدارة الســيولة 

األخــرى.

5.  منتجات التموي�ل:
 توفر »دراية« منتجات تمويلية مختلفة تالئم احتياجات شــرائح العمالء كافة، وتحقق طموحاتهم االســت�ثمارية، 

كمــا ت�تيــح لهــم القــدرة علــى اقتنــاص الفرص في الســوق بشــكل أفضل مــن خالل زيادة القوة الشــرائية. 

6.  إدارة األصول في أسواق المال:
ت�تميــز الشــركة بــإدارة الصناديــق والمحافــظ االســت�ثمارية الخاصــة لعمالئهــا وفًقــا لمتطلباتهــم، ســواء مــن 
خــالل اإلســثمار فــي األســهم، أو الصكــوك، أو صناديــق النقــد، أو عــن طريــ�ق محافــظ اســت�ثمارية متنوعــة تناســب 

احتياجــات العميــل اإلســت�ثمارية واختياراتــه. 

7.  الصناديق االست�ثمارية العقارية:
تمتلــك »درايــة« القــدرة علــى اســتباق حركــة األســواق وتلبيتهــا بمــا يفــوق التوقعــات، إضافــة إلــى فهمهــا 
الحتياجــات العمــالء وتمكينهــم عــر خدمــة الصناديــق العقاريــة مــن االســت�ثمار فــي مجموعــة مــن مشــاريع 

التطويــ�ر العقــاري والمشــاريع العقاريــة الُمــدرِّة للدخــل علــى حــدٍّ ســواء.  

8.  االستشارات االست�ثمارية:
ر بصرتــه بالمعرفــة والدرايــة عــن مخاطــر االســت�ثمار وعوائــده،  تفتــح »درايــة« اآلفــاق أمــام نظــر المســت�ثمر وتنــوِّ
وتقي�يــم األداء، وكيفيــة خلــق الفــرص الجديــدة فــي الســوق، كمــا تضــع المشــورة االســت�ثمارية لــدى »درايــة« 
وتطلعاتــه.  العميــل  أهــداف  يناســب  بمــا  المحافــظ  وتحليــل  بنــاء  وطــرق  لالســت�ثمار،  الصحيحــة  االســرتاتيجية 
وتقــدم أيًضــا األبحــاث والتقاريــ�ر التــي تســتهدف فرًصــا محــددة، وتســاعد المســت�ثمر فــي االختيــار بــن المنتجــات 

االســت�ثمارية المتعــددة فــي أســواق المــال.

9.  صندوق »دراية ريت«:
هــو صنــدوق اســت�ثمار عقــاري ُمقَفــل مطــروٌح طرًحــا عاًمــا، وُت�َتــداول وحداتــه فــي ســوق األســهم الســعودية 
ــه.  ــة تداول ــد بداي ــال عن ــار ري ــه 1.17 ملي ــة إذ بلغــت أصول ــة المتداول ــداول«، وهــو مــن أكــر الصناديــق العقاري »ت
وفــي نهايــة العــام الماضــي بلغــت أصــول الصنــدوق نحــو 1.57 مليــار ريــال نتيجــة اســتحواذات جديــدة نفذهــا 

الصنــدوق.

وتقــع عقــارات »درايــة ريــت« الـــ22 فــي ســت مــدن رئيســية فــي المملكــة، موزعــة علــى خمســة قطاعــات عقاريــة 
مختلفــة، مــا جعــل الصنــدوق مــن أكــرث الصناديــق تنوًعــا. وفــي الربــع الرابــع مــن 2018 قــدم »درايــة ريــت« توزيعــات 
نقديــة ربعيــة نســبتها 1.87 % أو مــا يعــادل 7.48 % ســنوًيا مــن الســعر اإلســمي للوحــدة،  أو 8.93 % ســنوًيا مــن 

ســعر الوحــدة بتاريــ�خ 31 ديســمر 2018م.
   

10.  البوابة الرقمية: 
فــي  الرقميــة، شــيًئا فشــيًئا،  الحلــول  الرقمنــة واســتعمال  تزايــًدا متســارًعا فــي معــدالت  المملكــة  تشــهد 
إنجــاز األعمــال وإدارتهــا. يشــمل هــذا األمــر القطــاع المالــي والمصرفــي، إذ تؤكــد دراســة صــادرة مــن شــركة 
»ماكينــزي« االستشــارية، أن 80 % مــن المســت�ثمري�ن فــي الســعودية يفضلــون البدائــل اإللكرتونيــة )أجهــزة 
الكمبيوتــر، الهواتــف المحمولــة، األجهــزة اللوحيــة( إلنجــاز أعمالهــم المصرفيــة، وأن زيــارة الفــرع أو االتصــال 

بمركــز خدمــة العمــالء يقتصــر علــى إنجــاز أعمــال محــددة وأكــرث تعقيــًدا.

ومجــاراًة لهــذا التحــول، كانــت »درايــة« ســّباقة كعادتهــا نحــو تدعيــم التحــول الرقمــي ألعمالهــا وتفعيــل القنوات 
اإللكرتونيــة لتقديــم منتجاتهــا وخدماتهــا الماليــة، وحّققــت علــى صعيــد ذلــك مراحــل متقدمــة مّكنتهــا مــن 

الوصــول إلــى شــرائح أوســع مــن عمالئهــا فــي مختلــف مناطــق المملكــة.

وأصبحــت »درايــة« فــي العــام الماضــي خيــاًرا اســت�ثمارًيا أكــرث مرونــة أمــام العمــالء، بعــد أن ســّهلت إجــراءات 
إنشــاء الحســاب لت�كــون إلكرتونيــة كلًيــا دون حاجــة إلــى ت�كلــف عنــاء زيــارة الفــرع، كمــا أتاحــت أمــام العمــالء إمكانيــة 

الحصــول علــى تمويــ�ل مالــي باتفاقيــة إلكرتونيــة ال يتطلــب إنجازهــا الحضــور إلــى مقــر الشــركة. 
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   إنجازاتنا

إدارة األصول
شــهد العــام الماضــي تحديــات كبــرة وأزمــات علــى صعيــد األســواق الماليــة، محلًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تمّكنــت »درايــة« مــن المحافظــة علــى تعزيــ�ز نموهــا فــي حجــم األعمــال، فــي 

ظــل أســعار متقلبــة صعــوًدا وهبوًطا.ولــم يــأِت هــذا النمــو الصعب، الــذي يعد إنجاًزا في ســوق األعمال، 

مــن فــراغ، بــل حققــه نخبــة مــن الكــوادر المتميــزة فــي »درايــة« خــرت الســوق جيــًدا، واســتطاعت 

التعامــل معــه فــي كل حاالتــه وتقلباتــه.

وتعتمد »دراية« في إدارة أصولها على مجموعة من الركائز الجوهرية، أبرزها: 

1. كفــاءة اإلدارة: بتوجيــه الجهــود الفرديــة والجماعيــة فــي الفريــ�ق نحــو تحقيــق أهــداف العمــالء، مــا 

ينعكــس فــي النهايــة علــى جــودة الخدمــة المقدمــة للعمــالء.

2. األداء الثابــت )المســتقر(: وهــو مــا ظهــر جلًيــا مــن خــالل التعامــل مــع األزمات التي مرت بها األســواق 

المحليــة والعالميــة، حيــث ســطرت إدارة األصــول أروع األمثلــة فــي التعاطــي مــع تلــك المحطــات، 

والحفــاظ علــى مكتســبات الشــركة والعمــالء.

3. التقاري�ر الدورية للعميل: وفق أعلى المعاي�ر الدولية وبتسخر الت�كنولجيا الحديثة.

4. المنتجــات المتجــددة: تســعى إدارة األصــول إلــى اقتنــاص الفــرص االســت�ثمارية المميــزة وتســهيل 

آليــة االســت�ثمار لألفــراد والمؤسســات علــى حــد ســواء، عــر مجموعــة مــن المنتجــات المتجــددة.

هــذا االلتــزام الراســخ مــن »درايــة« بركائــز إدارة األصــول أثمــر فــي تحقيــق عوائــد عاليــة فــي جميــع 

االســرتاتيجيات التــي يديرهــا فريــ�ق إدارة األصــول. وقــد تَمّكــن الفريــ�ق مــن تحقيق عوائــد مالية مرتفعة 

مقارنــة بمؤشــرات الســوق الســعودية )»تــداول« ومؤشــر S&P Saudi Shariah(، التــي واصلــت النمــو 

منــذ عــام 2017 علــى إثــر توقعــات برتقيــة تصنيــف الســوق الســعودية إلــى )ســوق ناشــئة( . 

وقــد بــدأ العــام الماضــي بارتفــاع مؤشــر »تــداول« بنســبة 6 % ومؤشــر S&P Saudi  Shariah بنســبة 

5 %، وفــي نهايــة الربــع األول مــن العــام أكــد مؤشــر »FTSE« الرتقيــة المتوقعــة للســوق الســعودية 

ودعــم ذلــك أنبــاء تحســن االقتصــاد الكلــي للمملكــة مثــل ارتفــاع أســعار النفــط، وارتفاع مؤشــر »تداول«.

وقــد عملــت »درايــة« مــن أجــل تنويــع االســت�ثمارات لتقليــل المخاطــر وزيــادة العوائــد، وكان دخــول 

أســواق جديــدة مثــل الســوق المصريــة واحــًدا مــن الخيــارات التــي اتخذهــا فريــ�ق إدارة األصــول، التــي 

ــد ماليــة مرتفعــة. ــر االســت�ثمار مــن تحقيــق عوائ مــن خاللهــا تمكــن مدي
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األداء: 
صناديق األسهم 

صندوق دراية الَمرِن لألسهم السعودية
مؤشرات السوق السعودية

واصلــت مؤشــرات الســوق الســعودية )»تــداول« ومؤشــر S&P Saudi Shariah( النمــو ابتــداًء مــن عــام 
2017، علــى توقعــات برتقيــة الســوق الســعودية إلــى ســوق ناشــئة. وقــد بدأ العــام بارتفاع المؤشــرات، 
ومن ضمنها مؤشــر »تداول« بنســبة 6 % ومؤشــر S&P Saudi Shariah بنســبة 5 % خالل الشــهر األول.

ــن  وبنهايــة الربــع األول، أكــدت FTSE الرتقيــة المتوقعــة للســوق الســعودية، وتزامــن ذلــك مــع َتحسُّ
االقتصــاد الكلــي للمملكــة وارتفــاع أســعار النفــط، مــا أدى إلــى ارتفــاع مؤشــر »تــداول« بنســبة 8.9 % 

ومؤشــر S&P Saudi Shariah بنســبة 10.4 % بنهايــة الربــع األول مــن 2018. 

ســاهم إرتفــاع أســعار النفــط فــي إعطــاء زخــم ودعــم بيئــة األعمــال بالمملكــة، ال ســيما فــي الربــع الثانــي 
الــذي أعلــن فيــه تقليــص عجــز الميزانيــة. وفــي يونيو 2018، أعلنــت MSCI قرارها برتقية الســوق  المالية 
الســعودية، األمــر الــذي صاحبــه موجــة ارتفــاع إضافيــة نتيجــة توقــع المســت�ثمري�ن المحليــ�ي لتدفقــات 

أجنبيــة إلــى الســوق الســعودية، ووصــل المؤشــر إلــى أعلــى مســتوياته فــي يوليــو 2018. 

ومــع ذلــك، فقــد تغــّرت النظــرة الكليــة فــي النصــف الثانــي مــن 2018، خاصــة عندمــا انخفضــت أســعار 
النفــط العالميــة إلــى 50.5 دوالر للربميــل، وأدى ذلــك إلــى انخفــاض جزئــي فــي المكاســب، حيــث أغلــق 

المؤشــر العــام للســوق بعائــد 8.3 %. 

فــي »درايــة«، توقعنــا أن تــؤدي هــذه اإلعالنــات إلــى تدفقــات أجنبيــة مــن خــالل االســت�ثمار فــي األســهم 
ذات القيمــة الســوقية العاليــة. وبذلــك كنــا قادريــ�ن علــى اغتنــام الفرصــة وتحديــد األســهم الرابحــة. 

ونتيجــة لذلــك، قــدم صنــدوق درايــة المــرن لألســهم الســعودية عائــًدا بنســبة 10.5 %.

ووفًقــا لتوقعاتنــا، نــرى أن ســوق األســهم الســعودية ســيواصل مســاره الصاعــد، إذ إن االقتصــاد الكلي 
َيتحّســن بالتزامــن مــع إرتفــاع أســعار النفــط، باإلضافــة إلــى الرتقيــة المرتقبــة للســوق الســعودية؛ 
مــا ســيؤدي إلــى إرتفــاع األســهم الســعودية باإلضافــة إلــى تدفقــات أجنبيــة فــي النصــف األول مــن 
2019 علــى أقــل تقدير.نحــن بدورنــا نتابــع عــن كثــب بيئــة الســوق وأبــرز مســتجداتها، وعليــه نضــع خطــة 

اســت�ثمارية متوافقــة مــع اســرتاتيجيتنا. 

عن صندوق دراية الَمرِن لألسهم السعودية:
يعمــل الصنــدوق مــن أجــل تنميــة رأس المــال علــى المــدى الطويــ�ل بأســلوب اســت�ثماري يتوافــق مــع 
ــط الشــرعية، ومــن خــالل االســت�ثمار فــي الشــركات المدرجــة فــي األوراق الماليــة الســعودية  الضواب
وفــي أســهم حقــوق األولويــة والطروحــات العامــة األوليــة الصــادرة داخــل المملكــة، إذ يديــر الصندوق 

هــذه األصــول بطريقــة فعالــة تحقــق العوائــد للمســت�ثمري�ن.



21

صندوق دراية للطروحات العامة األولية:
شــهدت »تــداول« نشــاًطا أفضــل للطروحــات األوليــة خــالل 2018 مقارنــة بالعــام الســابق، حيــث تضمــن 
هــذا العــام اكت�تابــن للشــركات، بينمــا كانــت أغلــب الطروحــات العامــة األوليــة األخــرى فــي الصناديــق 

العقاريــة المتداولــة.

ولتجنــب محدوديــة نطــاق االســت�ثمار، عّدلــت »تــداول« الشــروط واألحــكام لصنــدوق الطروحــات العامــة 
األوليــة، مــا يســمح لهــا باالســت�ثمار فــي الشــركات المدرجــة خــالل الســنوات الخمــس األخــرة.

جــاء هــذا بعــد أن أعلــن مقدمــو المؤشــرات العالميــة فــي 2017 عــن إبقــاء الســعودية تحــت المراجعــة 
الماليــة سلســلة مــن  الســوق  بعــد أن طبقــت هيئــة  الناشــئة،  لرتقيــة محتملــة لمؤشــر األســواق 
التعديــالت التنظيميــة، بمــا فــي ذلــك فتــح األبــواب أمــام المســت�ثمري�ن األجانــب ومالءمــة آليــة التســوية 
مــع المعايــ�ر العالميــة. وقــد تابــع مســت�ثمرو الســوق المزيــد عــن هــذا اإلعــالن، وتجاهلــوا األخبــار 

األخــرى المعاكســة علــى المــدى القصــر. 

ــل كبــار المســت�ثمري�ن الشــركات ذات رؤوس األمــوال الكــرى عنــد حــدوث ترقيــة. ومــع ذلــك،  تاريخًيــا، ُيفضِّ
ــف علــى أنهــا شــركات ذات رؤوس  فــإن أغلــب الشــركات المؤهلــة لصنــدوق »درايــة« للطروحــات ال ُتصنَّ

أمــوال كبــرة، ولــن ت�ت�أثــر مباشــرة بنشــاط المســت�ثمري�ن األجانــب. 

وبنــاًء عليــه، فــإن أداء الســهم ســيعكس التقي�يمــات األساســية للشــركات، وقــد يســتفيد مــن نمــو 
المكــررات فــي الســوق مســتقباًل. وت�تمتــع »درايــة« بمكانــة جيــدة فــي االســتفادة مــن هــذه التقي�يمات، 

وقــد اســتعدت بالفعــل للتعامــل مــع هــذه المواقــف.

 ،S&P Derayah IPO Index وقــد أدى التوجــه أعــاله إلــى حــدوث تبايــن بــن مؤشــر »تــداول« ومؤشــر
ــد 8.3 % فيمــا أغلــق مؤشــر »درايــة« Index بانخفــاض قــدره 15 %. ــداول« بعائ حيــث أغلــق مؤشــر »ت

وواصــل مديــر الصنــدوق اســت�ثماره الَحــِذر ضمــن النطــاق المتــاح، وتمكــن مــن إغــالق العــام منخفًضــا 
بـــ14.3 %، وبالتالــي التفــوق علــى المؤشــر بنســبة 1.4 %. 

ويخطــط مديــر الصنــدوق لمتابعــة نشــاط االكت�تــاب فــي المنطقــة عــن كثــب، واتخــاذ إجــراءات االســت�ثمار 
حســب الحاجــة.

عن صندوق دراية للطروحات العامة األولية:
يهــدف الصنــدوق، الــذي تــم ت�أسيســه فــي المملكــة ويتميــز بأنــه عــام مفتــوح، إلــى تنميــة رأس المــال 

مــن خــالل االســت�ثمار فــي الطروحــات األوليــة.
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إدارة المحافظ الخاصة:
ــ�ق مــن المختصــي خدمــة إدارة المحافــظ الخاصــة لعمالئهــا مــن األفــراد ذوي  تقــدم »درايــة« عــرب فري
المــالءة الماليــة العاليــة وعمــالء المؤسســات. وتهــدف هــذه الخدمــة إلــى تقديــم أعلــى قــدر مــن 

الخصوصيــة والشــفافية للعميــل.

كمــا تســاعد »درايــة« العميــل فــي تحقيــق أهداف المخاطــرة والعوائد، إذ يتم اســت�ثمار أصول المحفظة 
بشــكل متناســب مع متطلبات العميل االســت�ثمارية.

وتقــدم الشــركة، فــي قســم المحافــظ الخاصــة، عــدًدا مــن االســرتاتيجيات المختلفــة المحليــة والدوليــة، 
كما يصنفها مدير الصندوق على أساس االست�ثمارات المتوافقة مع الضوابط الشرعية واالست�ثمارات 

التقليدية. 

ويقــارن أداء المحافــظ المحليــة بــأداء المؤشــر االسرتشــادي »تــداول«، بينمــا يقــارن أداء المحافــظ 
.S&P Saudi Shariah Index بالمؤشــر االسرتشــادي الشــرعية  الضوابــط  مــع  المتوافقــة  المحليــة 

وقــد تمكــن مديــر االســت�ثمار مــن تحقيــق عوائــد مرتفعــة خــالل 2018 مقارنــة بالمؤشــر االسرتشــادي، 
حيــث حقــق مديــر الصنــدوق خــالل العــام عائــًدا يمثــل 15.6 % فــي 2018 لالســت�ثمارات المحليــة التقليديــة، 

الــذي فــاق عائــد المؤشــر االسرتشــادي »تــداول« 8.3 %.

ــر االســت�ثمار  ــط الشــرعية، فقــد تمكــن مدي ــة المتوافقــة مــع الضواب وفيمــا يخــص االســت�ثمارات المحلي
مــن تحقــق عائــد نســبته 18.02 % مقارنــة بعائــد المؤشــر 11.37 % خــالل 2018.

Derayah Benchmark
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إضافــة إلــى مــا ســبق، تديــر »درايــة« محافــظ خاصــة تســت�ثمر فــي األســواق الخليجيــة، وهــي محافــظ 
 .S&P GCC Index اســت�ثمار متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية ُيقــاَرن أداؤهــا بالمؤشــر االسرتشــادي
وخــالل العــام الماضــي، تمكــن مديــر االســت�ثمار مــن تحقيــق عائــد اســت�ثماري بلغــت نســبته %5 مقارنــة 

ــغ - 10.6 %. ــذي بل ــد المؤشــر االسرتشــادي ال بعائ

ويتضمــن المؤشــر االسرتشــادي الســوق القطريــة، التــي ســجل مؤشــرها الرئيســي ارتفاًعــا فــي العــام 
.S&P GCC Index  الماضــي بلغــت نســبته 21 % أســهم فــي ارتفــاع مؤشــر

ــا  وخــالل عــام 2017، أطلقــت »درايــة« خدمــة االســت�ثمار فــي أســواق الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
)مينــا( لتمكــي العمــالء مــن توســيع نطــاق اســت�ثماراتهم إلــى أســواق إقليميــة خــارج منطقــة الخليــج 
العربــي، كمــا بــدأت باالســت�ثمار فــي الســوق المصريــة بعــد تعويــم الجنيــه المصــري مقابــل الــدوالر 

األمريكــي والتضخــم الــذي أصــاب االقتصــاد المصــري.

وقــد قــدم ســوق األســهم المصريــة أداًء جيــًدا منــذ ذلــك الحــي، وعليــه تَمّكــن مديــر االســت�ثمار مــن 
تحقيــق عائــًدا اســت�ثمارًيا بلغــت نســبته 17 % منــذ بــدء هــذه االســرتاتيجية. 

الصناديق العقارية:
منــذ عــام 2016 يمــر االقتصــاد الســعودي بإصالحــات هيكليــة لتحســي متانتــه وتنويــع مداخيلــه فــي ظــل 
انخفــاض أســعار النفــط، وشــهدت هــذه الفــرتة تطبيــق رســوم ماليــة علــى الوافديــن، ورفــع الدعــم 
الحكومــي عــن أســعار مشــتقات الطاقــة والكهربــاء، وتطبيــق ضري�بــة القيمــة المضافــة اعتبــاًرا مــن عــام 

.2018

وعلــى الرغــم مــن ضــرورة هــذه اإلصالحــات الهيكليــة، إال أن أثرهــا فــي االقتصــاد الســعودي كان ســلبًيا 
ــد ذلــك إلــى القطــاع العقــاري لكــن علــى نحــو متفــاوت. فقــد حافظــت  ــ�ي، وامت فــي الســنتي الماضي
العقــارات ذات الجــودة العاليــة علــى معــدالت إشــغال عاليــة بلغــت 90 %، فــي حــي ت�أثــرت تلــك ذات 

الجــودة المنخفضــة وانخفــض إشــغالها مــن 85 % إلــى 60 %. وهــذا الحــال ينطبــق علــى العقــارات  
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المكتبيــة والســكنية والمســتودعات، جميعهــا علــى حــدٍّ ســواء. ونتوقــع أن يســتمر هــذا الحــال خــالل 
العــام الجــاري، نظــًرا إلــى اســتمرار الطلــب علــى العقــارات المكتبيــة ذات الفئــة )أ( وعلــى المســتودعات 

ذات الجــودة العاليــة. 

وقــد أنشــأت »درايــة« أولــى صناديــق اســت�ثماراتها العقاريــة أواخــر 2013، الــذي كان صنــدوق »درة 
الخليــج« فــي المنطقــة الشــرقية، ثــم أنشــأت تالًيــا عــدة صناديــق ُمــدرِّة للدخــل، ت�تنــوع مــن حيــث أهدافهــا 
االســت�ثمارية، وذلــك لخلــق المزيــد مــن الفــرص المختلفــة لعمالئهــا ولتحقيــق المزيــد مــن األربــاح علــى 

المديــ�ي المتوســط والبعيــد.

ويعتــرب صنــدوق »درايــة ريــت« واحــًدا مــن أبــرز إنجــازات الشــركة فــي إدارة الصناديــق العقاريــة، الــذي 
ــق أواخــر عــام 2017 وقــد بــدأ التــداول فيــه فــي مــارس 2018.  ُأطلِ

وال تــزال »درايــة« تؤمــن أن القطــاع العقــاري يحمــل فــي داخلــه فرًصــا اســت�ثمارية واعــدة، وهــي تعمــل 
مــن أجــل تعديــد الخيــارات االســت�ثمارية العقاريــة أمــام عمالئهــا، بالتعــاون مــع جهــات رائــدة فــي التطوي�ر 
العقــاري مــن ذوي الثقــة واالحرتافيــة المهنيــة. وهــي ت�كثــف مــن أجــل ذلــك الجهــد والبحث الست�كشــاف 

أفضــل الفــرص المتاحــة فــي القطــاع، حالًيــا ومســتقباًل.

أما صناديق االست�ثمار العقاري التي أطلقتها الشركة فهي:

1.  صندوق درة الخليج العقاري:
ــاء إلــى العقــار وي�جــري  ــ�ر المشــروع وُســلِّم فــي شــهر مــارس 2018، وقــد ُأدِخلــت الكهرب انتهــى تطوي

العمــل لت�أجــر الوحــدات الســكنية علــى المســت�أجري�ن.

2.  صندوق دراية للدخل العقاري:
ل إلى صندوق »دراية ريت« في مارس 2018.  ُصّفَي الصندوق وُحوِّ

3.  صندوق دراية للدخل العقاري الثاني:
صندوق ُمِدر للدخل وتبلغ قيمته 400 مليون ريال. 

4.  صندوق »دراية ريت«:
فــي ديســمرب 2017، وافقــت هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب إنشــاء وإدراج »درايــة ريــت«، وهــو 
صنــدوق اســت�ثمار عقــاري ُمقَفــل، مطــروح طرًحــا عاًمــا، وبــدأ تــداول وحداتــه فــي »تــداول« فــي أواخــر 

مــارس 2018.

ــة 2018 ارتفعــت إلــى 1.57  ــه، وفــي نهاي ــة تداول ــد بداي ــال عن ــار ري ــغ حجــم أصــول الصنــدوق 1.17 ملي وبل
مليــار ريــال نتيجــة اســتحواذات جديــدة قــام بهــا الصنــدوق. وتقــع عقــارات الصنــدوق الـــ22 فــي ســت مــدن 
رئيســية فــي المملكــة، وت�تنــوع بــي ســتة قطاعــات عقاريــة مختلفــة، األمــر الــذي جعلــه الصنــدوق األكــر 

تنوًعــا.

وفــي الربــع الرابــع مــن 2018، بلغــت التوزيعــات النقديــة الربعيــة 1.87 %، أو مــا يعــادل 7.48 % ســنوًيا مــن 
الســعر االســمي للوحــدة، أو 8.93 % ســنوًيا مــن ســعر الوحــدة بتاريــ�خ 31 ديســمرب 2018.
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الوساطة المالية:
تواصــل »درايــة« تســخر أقصــى مــا لديهــا مــن جهــد ووقــت لتعزيــ�ز جــودة األدوات الماليــة المقدمــة 
لعمالئهــا، وخــالل العــام الماضــي أطلقــت درايــة منصــة إلكرتونيــة جديــدة للتــداول فــي الســوق المالية 
الســعودية واألســواق اإلقليميــة، منفصلــة عــن المنصــة الســابقة وســتحل محلهــا قري�ًبــا كمنصــة 

رئيســية لـــ »درايــة«.

ــم بالعديــد  وقــد تــم تصميــم المنصــة الجديــدة علــى أســاس يضمــن ســهولة االســتخدام وســرعته، وُمدعَّ
مــن األدوات االســت�ثمارية المبت�كــرة لتوفــر وقــت العميــل وجهــده وتعظيــم اســتفادته مــن خيــارات 

»درايــة« االســت�ثمارية ومســاعدته فــي اتخــاذ قــراره االســت�ثماري بدقــة وفعاليــة.

وأســفر إطــالق منصــة التــداول الجديــدة عــن انطباعــات إي�جابيــة لــدى عمــالء »درايــة«، بعــد أن تضمنــت 
مزايــا اســت�ثمارية جديــدة، مــن قبيــل:

1.   تطوي�ر آليات إجراء عمليات التداول.

2.   تحديث آلية عمل "األوامر المشروطة".

3.   إتاحة حجز المبالغ تحت التسوية لتحويلها آلًيا فور
      انقضاء التسوية، وذلك لتمكني العميل من التداول

      دون انتظار اكتمال عملية التسوية.
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Monthly Market Share

واســت�كمااًل لســعيها الــدؤوب نحــو تعزيــ�ز تجربــة عمالئهــا االســت�ثمارية، فقــد َدّشــنت »درايــة« خدمــة 
تقديــم طلبــات التمويــ�ل بالهامــش إلكرتونًيــا دون حاجــة أن يــزور العميــل فــرع الشــركة أو توقيــع أي 

ــم الطلــب. مســتند، وذلــك مــن خــالل موقــع »درايــة« اإللكرتونــي، وخــالل ســاعة واحــدة مــن تقدي
ومــا ســبق، أدى إلــى تقــدم مركــز »درايــة« إلــى التاســع فــي أحجــام التــداول علــى مســتوى شــركات 

ــ�خ الشــركة. الوســاطة خــالل ديســمر 2018، وذلــك للمــرة األولــى فــي تاري

وعلــى صعيــد األســواق العالميــة، أطلقــت »درايــة« خدمــة ترقيــة حســاب العميــل فــي منصــة األســواق 
العالميــة »درايــة جلوبــل« إلــى »درايــة جلوبــل بلــس«، التــي تســتهدف شــريحة العمــالء األكــرث خــرة فــي 
األســواق العالميــة. وت�تيــح هــذه الخدمــة االســتفادة مــن العديــد مــن األدوات االســت�ثمارية، كالحصــول 
ــة وعقــود الفروقــات، وغرهــا مــن  ــداول العقــود اآلجل ــع علــى المكشــوف، وت علــى تســهيالت، والبي

األدوات واالســرتاتيجيات التــي تعــد األحــدث فــي أســواق المــال العالميــة.

قراراتهــم  اتخــاذ  مــن  ُتَمّكنهــم  ماليــة  منتجــات  مــن  االســتفادة  »درايــة«  عمــالء  بإمــكان  أصبــح  كمــا 
االســت�ثمارية بدقــة، فأطلقــت منصــة »درايــة إنســايت« التــي تمنــح العميــل تقاريــ�ر فنيــة يوميــة وتقاريــ�ر 
األســهم المتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية، طبًقــا لمعايــ�ر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
أيًضــا خدمــة »أرقــام درايــة« ذات القيمــة المضافــة لعمــالء  ــنت  )AAOIFI(. وُدشِّ الماليــة اإلســالمية 
»درايــة« فــي مجــاالت المحتــوى المالــي والتغطيــة المعلوماتيــة لالقتصــاد الســعودي وأســواق 
المــال، مــن خــالل قاعــدة بيانــات واســعة النطــاق، وكان لهــذه المنتجــات دور كبــر فــي ترســيخ رؤيــة 

»درايــة« نحــو إثــراء عمالئهــا بالمنتجــات والخدمــات االســت�ثمارية المبت�كــرة.

وتســتمر إدارة الوســاطة فــي »درايــة« فــي تطويــ�ر أداء منصتهــا الماليــة مــن حيــث الجــودة والســرعة 
ودقــة المعلومــة، وتحســن األدوات والتقنيــات المقدمــة، كل ذلــك ســعًيا إلــى زيــادة ثقــة العميــل 

بمنتجــات الشــركة. 

هــذا العمــل المتواصــل حقــق لـــ »درايــة« مركــًزا متقدًمــا فــي حصتهــا الســوقية بــن الشــركات الماليــة، 
كمــا يوضحــه الرســم التالــي:

رسم بياني لحصة »دراية« السوقية
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تقنية المعلومات والعمليات:
عملــت إدارة تقنيــة المعلومــات والعمليــات خــالل 2018 علــى دعــم أدوات رفــع مســتوى الخدمــات 
اإلكرتونيــة لـــ »درايــة«. وعملــت درايــة علــى تطويــع التقنيــة ومواءمــة اســرتاتيجيات ومبــادرات »درايــة« 
مــع االســرتاتيجيات التنظيميــة ومواكبــة الشــركة لرؤيــة الســعودية 2030، والمبــادرات المقدمــة مــن 

هيئــة الســوق الماليــة وشــركة »تــداول« ضمــن برنامــج الريــادة الماليــة.

وقــد أتّمــت إدارة تقنيــة المعلومــات عمليــات تحديــث األنظمــة الداخليــة، وتحقيــق الت�كامــل بــن قواعــد 
البيانــات المتنوعــة فــي بيئــة بيانــات موحــدة وحديثــة، لتســهيل تطويــ�ر أنظمــة العمــل ورفــع مســتوى 
الحمايــة الالزمــة، ولتوحيــد البيانــات الماليــة وإعــداد التقاريــ�ر وتحليــل البيانــات، والحفــاظ علــى أعلــى 
مســتوى مــن الجاهزيــة، والتمكــن مــن قيــاس أداء األعمــال ومتابعتهــا باســتخدام مؤشــرات األداء 

األساســية.

وتحقيــق  الخدمــات  بمســتوى  للنهــوض  الداخليــة،  لألنظمــة  التحتيــة  البنيــة  »درايــة«  طــورت  كمــا 
األهــداف، وإطــالق المنتجــات المنوطــة بهــا، مــا أدى إلــى تحســن بيئــة العمــل الداخليــة لـــ »درايــة«، 

بــن أقســام الشــركة، وبينهــا وبــن األطــراف األخــرى ذات العالقــة. وزيــادة التناغــم واالنســجام 
الروبــوت والــذكاء  تقنيــات  المعلومــات والعمليــات، فقــد وظفــت  تقنيــة  إدارة  واســت�كمااًل ألعمــال 
االصطناعــي وأنهــت أتمتــة اســتقبال طلبــات العمــالء والموافقــة عليهــا، وضمــان ســر العمــل بشــكل 
ســريع ودقيــق  األمــر الــذي ضاعــف مــن قدرتنــا علــى معالجــة عــدد كبــر مــن الطلبــات بيســر وســهولة 

باســتخدام أفضــل الحلــول التقنيــة.

كمــا كَرســت درايــة نتائــج الدراســة العلميــة المنفــذة أواخــر 2017، لتحديــث منصتهــا ومواكبــة تطلعاتهــا. 
العمــالء  تطلعــات  لتلبيــة  التقنيــات  أحــدث  باســتخدام   2018 فــي  الحديثــة  التــداول  منصــة  وأطلقــت 
وتغطيــة احتياجاتهــم، مــن خــالل منصــة رائــدة تقــدم حلــول ماليــة ت�ّتســم بســرعة وســهولة االســتخدام 

ــن العميــل مــن اتخــاذ قراراتــه االســت�ثمارية بدقــة وفاعليــة. وتَمكِّ

كمــا راكمــت اإلنجــازات الســابقة بأخــرى الحقــة عــززت مــن قاعدتهــا اإللكرتونيــة فــي خدمــة عمــالء 
ــا، وتوثيــق بيانــات العميــل عــر بوابــة النفــاذ الوطنــي  الشــركة، بــدًء مــن إتاحــة فتــح الحســاب إلكرتونًي
المنتجــات  طلــب  »درايــة«  وأتاحــت  مســتندات.  أي  تقديــم  أو  الفــرع  زيــارة  إلــى  حاجــة  دون  الموحــد 
التمويليــة عــر منصتهــا اإللكرتونيــة، وأطلقــت العديــد مــن المنتجــات واألدوات التحليليــة لمســاعدة 

العمــالء علــى تحقيــق أهدافهــم االســت�ثمارية، مثــل »درايــة إنســايت« و»أرقــام درايــة«".

المبيعات وخدمات العمالء:
ال تهــدف »درايــة« إلــى تحقيــق عوائــد ماليــة مرتفعــة فقــط، بقــدر مــا تســعى دائًمــا إلــى تحقيــق التميــز 
فــي خدماتهــا وتحســن الجــودة فــي مســتوى منتجاتهــا. وألن رضــا العميــل غايــة تســتحق عمــاًل دؤوًبــا 
ال َيــكّل، وهــو مــا تضعــه »درايــة« نصــب عينيهــا، فقــد أجــرت خــالل عــام 2017 مســًحا اســتطلع آراء 350 
شــريًكا للشــركة، لت�كويــ�ن رؤيــة مت�كاملــة حــول رضــا العمــالء عمــا تقدمــه مــن خدمات.وقــد جــاءت نتيجــة 
المســح إي�جابيــة، بنســبة رضــا بلغــت 95 %، وهــذا النجــاح فــي َجــْذب ثقــة العمــالء يعكــس دور كــوادر 
»درايــة« المهنيــة، المدربــة خصيًصــا لتقديــم الدعــم والخدمــات المميــزة علــى مــدار الســاعة. حيــث يعمل 
موظفــو خدمــة العمــالء لــدى »درايــة« 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.
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بــن شــركات الوســاطة  وت�توي�ًجــا لهــذا الجهــد المســتمر، فقــد حصلــت »درايــة« علــى المركــز األول 
فــي  الســعودية فــي خدمــة العمــالء )1( الــذي كان ثمــرة جهــود الشــركة لالرتقــاء بمســتوى األداء 
ــدًءا مــن إنشــاء عالقــة إي�جابيــة مــع العميــل وانتهــاًء بتحقيــق  الوظيفــي لموظفــي خدمــة العمــالء، ب

أعلــى مســتويات اســتفادة العميــل مــن خدمــات الشــركة.

وقــد انعكــس هــذا النجــاح زيــادة فــي نســبة والء شــركاء »درايــة« وانخفــاض تســربهم إلــى شــركات 
منافســة، وهــو مــا زاد حصتهــا الســوقية بــن شــركات الوســاطة الماليــة خــالل عــام 2018. 

وت�أكيــًدا علــى جــودة الخدمــات المقدمــة، َشــّكلت »درايــة« فريًقــا متخصًصا من ذوي الخرة في أســواق 
المــال وأدوات االســت�ثمار، لتقي�يــم مســتوى الخدمــات المقدمــة للعمــالء، والــرد علــى استفســاراتهم. 
وتــم تهيئــة الفريــ�ق وتجهيــزه بأحــدث األنظمــة التقنيــة لضمــان كفــاءة األداء العاليــة. ويعتــر انخفــاض 
ــارًزا لمســتوى الجــودة المتحقــق  عــدد شــكاوى العمــالء خــالل العــام الماضــي بنســبة 95 % مؤشــًرا ب
ــد الشــركة وقــت عمــل موظفــي خدمــة  ــة«. هــذا اإلنجــاز جــاء فــي ظــل تمدي فــي خدمــة عمــالء »دراي

العمــالء طــوال أيــام التــداول حتــى منتصــف الليــل. 

وقــد عمــل فريــ�ق المبيعــات فــي »درايــة« علــى تدعيــم مســرة نجــاح الشــركة وتَمّكــن خــالل العــام 
الماضــي مــن تحقيــق منجــزات رائــدة فــي ســبيل زيــادة الحصــة التنافســية للشــركة داخــل الســوق، وكان 
ذلــك علــى أيــدي كــوادر متمّرســة اســتطاعت أن تســهم بشــكل كبــر فــي تغطيــة الصناديــق العامــة 

ــة«. والخاصــة التــي طرحتهــا »دراي

وبفضــل أدائــه المتميــز خــالل العــام الماضــي، تَمّكــن فريــ�ق المبيعــات فــي »درايــة« مــن تســوي�ق 
منتجاتهــا الجديــدة والحاليــة إلــى العمــالء الُجــدد، وارتفــع عــدد عمــالء التموي�ل بالهامش بشــكل ملحوظ 

وحجــم األصــول المــدارة بنســبة كبــرة بلغــت 130 % لتصــل 4 مليــار ريــال.

ا فائًقا في العام الماضي بلغت نســبته 66 %، واســتطاعت  كما ســجل صندوق التموي�ل بالمتاجرة نموًّ
درايــة اســتقطاب شــريحة واســعة مــن العمــالء الجــدد إلــى منصــة »درايــة جلوبــل«، األمــر الــذي أســفر 

عــن مضاعفــة أصــول المنصــة بشــكل ملحــوظ.

)1( حسب استفتاء شركة أرقام المالية لعام 2018 
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التسوي�ق والعالقات العامة:
زهــا لــدى مجمــوع  أي منظمــة تجاريــة تحتــاج إلــى حضــور إعالمــي تواصلــي، يعكــس صورتهــا بــل ويعزِّ
عمالئهــا، ليكــون العميــل علــى علــم وتفاعــل مــع منتجــات المنظمــة وخدماتهــا. لذلــك، كان ال بــد مــن 
خطــة تواصــل فّعالــة، ترســم وترّســخ الصــورة اإليجابيــة التــي بدأتهــا »درايــة« منــذ عــام 2007، وتعكــس 
مــا تقدمــه مــن منتجــات وخدمــات فــي قطــاع الوســاطة الماليــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية. 
وقــد اتبعــت الشــركة فــي ســبيل ذلــك اســرتاتيجية تواصــل ناجحــة حققــت نتائــج ملموســة، مــن خــالل 

ــات.  ــ�ق التســوي�ق وعــر التعامــل مــع مختلــف قنــوات اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي والفعالي فري

وقــد شــملت هــذه االســرتاتيجية إصــدار البيانــات الصحفيــة، وتنظيــم اللقــاءات واألحاديــث التلفزي�ونيــة 
فــي أهــم وســائل اإلعــالم وعلــى مــدار العــام؛ لتغطيــة أخبــار الشــركة وتطــورات الســوق عموًمــا. 
وأســهم هــذا العمــل علــى نحــو ملحــوظ فــي تغطيــة أنشــطة الشــركة، وعــرض أهدافهــا علــى نطــاق 
فــي  بــارًزا  العامــة دوًرا  التســوي�ق والعالقــات  المختلفــة. وكان إلدارة  اإلعــالم  عــر وســائل  واســع 
دعــم اســرتاتيجية العمــل الشــاملة لـــ »درايــة«، عــر مجموعــة الحمــالت التســويقية للتعريــف بالشــركة 

ومنتجاتهــا، التــي تــم تنظيمهــا خــالل عــام 2018.

ــة  ــل« للتعريــف بمنصــة الشــركة لألســواق العالمي ــة جلوب ــة »دراي ومــن أهــم الحمــالت المنظمــة حمل
التــي نجحــت فــي اســتقطاب عــدد كبــر مــن العمــالء الجــدد، وحملــة »درايــة إنســايت« وأخــرى لمنتــج 

ــا.  ــ�ل أوناليــن« التــي تمكنــت مــن جــذب عــدد كبــر مــن العمــالء أيًض »التموي

وفــي الربــع الرابــع نظمــت الشــركة حملــة تروي�جيــة إلنشــاء »حســاب درايــة« أوناليــن، أســفرت عــن زيــادة 
كبــرة فــي قاعــدة العمــالء.  ونظــًرا لــَم للتواصــل مــع العمــالء وتحقيــق رضاهــم من أهمية كبرة، ســخرت 
"درايــة" جميــع وســائل التواصــل االجتماعيــة والقنــوات اإلعالميــة، للتقــرب أكــرث مــن عمالئهــا، وبنــاء ثقة 

متبادلــة ال بــّد منهــا، والســيما فــي قطــاع المــال واألعمــال.

جاهزية األنظمة وجودة الخدمة:
ــ�ر الدائــم لخدماتهــا علــى نحــو  جــاء النمــو المســتمر لـــ »درايــة« فــي حجــم األعمــال والعمــالء والتطوي
متــوازن مــع المحافظــة علــى مســتوى جاهزيــة أنظمــة التــداول بنســبة بلغــت 99.98 % خــالل عــام 
2018. كمــا تــم االســتمرار بتحديــث أنضمــة الحمايــة واألمــان الخاصــة بأمــن المعلومــات بأحــدث المعايــ�ر 
العالميــة والتــي حافظــت علــى ســرية بيانــات ومعلومــات العمــالء وعــدم تعرضهــا إلــى أي اخرتقــات 

أو ضيــاع.

هــذا األمــر، إضافــة إلــى تحســن جاهزيــة األنظمــة بتطبيــق أحدث إجــراءات ت�كويــ�ن مركز بيانــات احتياطي؛ 
يضمــن اســتمرارية الخدمــة بنفــس مســتوى الجــودة وتفعيــل خطط اســتمرارية العمل وقــت األزمات. 

المطابقة وااللتزام:
خــالل  الت�أكــد مــن تحقيــق هدفهــا األساســي، مــن  تســتمر جهــود قســم المطابقــة وااللتــزام فــي 
متابعــة ســر العمــل لضمــان االلتــزام باإلجــراءات والسياســات والقوانــن المنصــوص عليهــا داخلًيــا 
وخارجًيــا؛ ومنــع المخالفــات والعمــل علــى تصميــم وتنفيــذ ضوابــط وإجــراءات للتصحيــح حــال حدوثهــا 
لحمايــة المنظمــة مــن العواقــب المرتتبــة عليهــا وذلــك عــن طريــ�ق بنــاء برنامــج مطابقــة والتــزام فّعــال 
والحــرص علــى تطويــ�ره بانتظــام ليتــالءم مــع التحديثــات المســتمرة لألنظمــة الرقابيــة ذات العالقــة 
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والتطــورات المســتمرة فــي األعمــال داخــل درايــة؛ مــع المتابعــة المســتمرة لرصــد وتقديــر فاعليــة 
ــك. ــم المشــورة فيمــا يخــص ذل ــط؛ وعــدم الــرتدد فــي تقدي هــذه الضواب

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 بانتظــام للحفــاظ علــى بيئــة عمــل واعيــة بثقافــة االلتــزام.

إدارة المخاطر:

1(  هدف إدارة المخاطر:
إن هــدف وظيفــة إدارة المخاطــر فــي »درايــة« تحديــد المخاطــر المتعلقة بأنشــطتها، ودرجة المخاطرة 

التــي تقبــل الشــركة بتحملها. 
االمت�ثــال  المخاطــر، تضمــن  َفّعالــة إلدارة  خــالل سياســات وإجــراءات  مــن  إال  يكــون  ال  ذلــك  وتحقيــق 

األعمــال.  مخاطــر  وتخفيــف  التنظيميــة  للمتطلبــات 
إضافــة إلــى مــا ســبق، تعمــل إدارة المخاطــر لــدى »درايــة« لتيســر عمليــة التقي�يــم الداخلــي المســتمر 

لكفايــة رأس المــال، التــي تعترهــا »درايــة« مالئمــة لتغطيــة درجــة المخاطــر التــي قــد ت�تعــرض لهــا.

2 (  اسرتاتيجية إدارة المخاطر:
ت�تضمــن سياســات إدارة المخاطــر علــى إســرتاتيجية تبــن 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. 

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 أيضــا 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.

وتشمل عملية إدارة المخاطر والمطابقة وااللتزام الداخلية: 

1.  تحديــد وتقي�يــم المخاطــر الكبــرة التــي ربمــا تؤثــر فــي تحقيــق أهــداف »درايــة« وتخفيفهــا مــن خــالل 
الضوابــط الوقائيــة.

2.  تطويــ�ر اســرتاتيجيات إدارة المخاطــر إلدارة المخاطــر المحتملــة، وتصميــم وتنفيــذ سياســات وإجراءات 
مناســبة إلدارة المخاطر.

3.  مراقبة أداء إجراءات إدارة المخاطر والتوصية بتحسينها عند الحاجة.
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4(  هيكل وظيفة إدارة المخاطر:
أنشــأت »درايــة« وظيفــة متخصصــة بــإدارة المخاطــر لإلشــراف علــى المخاطــر المرتبطــة بأعمالهــا. 
ومكتوبــة.  موثقــة  سياســات  وفــق  مســؤولياتها  وتــؤدي  مناســبة  بمــوارد  اإلدارة  هــذه  وت�تمتــع 
وت�تولــى اإلدارة العليــا بالتعــاون مــع موظفــي درايــة مســؤولية مراقبــة المخاطــر التــي ت�تعــرض لهــا 
إداراتهــا. 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. وتخضــع وظيفــة إدارة المخاطــر لمراجعــة دوريــة مــن قبــل المراجعــة الداخليــة.

5(  رفع التقاري�ر:
المنهجيــة المتبعــة مــن قبــل إدارة المخاطــر لــدى »درايــة« هــي "إدراك وتحديــد المخاطــر وإدارتهــا 
بشــكل فعــال". وقــد نتــج عــن ذلــك بنــاء إطــار متــن إلدارة المخاطــر ونظــام فعــال ومت�كامــل فــي مختلــف 

مجــاالت العمــل.
الصالحيــة  أصحــاب  مــن قبــل  المختلفــة ومراجعتهــا  التقاريــ�ر والمعلومــات  مــن  العديــد  تقديــم  يتــم 
المعنيــ�ن بشــكل يومــي وشــهري وربــع ســنوي وســنوي. ومــن ضمــن أصحــاب الصالحيــات اإلدارة 

والمســاهمن. التنظيميــة،  والهيئــات  اإلدارة،  ومجلــس  المعنيــة، 

أنواع المخاطر

1(  مخاطر االئ�تمان:
يتــم تعريــف مخاطــر االئ�تمــان علــى أنهــا اإلحتمــاالت 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.

ــ�ل بالهامــش وت�تعــرض مــع أطــراف أخــرى كجــزء مــن اســت�ثماراتها، وفيمــا  تقــدم »درايــة« منتــج التموي
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.

2(  مخاطر السوق:
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر انخفــاض قيمــة االســت�ثمار بســبب التحــركات فــي األســعار. إن العوامــل 
المرتبطــة بمخاطــر الســوق هــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة 

ومخاطــر تذبــذب أســعار األســهم ومخاطــر تذبــذب أســعار الســلع.
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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 الجهد.
-         ضمان أن حدود مخاطر السوق في دراية تم الموافقة عليها والقبول بها والت�أكد من 

          مواءمتها مع قدرة الشركة على تحمل المخاطر وت�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 ابتــداًءا مــن المــادة 39 وصــواًل إلــى المــادة 44 والموصوفــة فــي الملحــق 4 مــن قواعــد 

ــة الماليــة. الكفاي

4(  مخاطر السيولة:
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تنشــأ عندمــا ال يتطابــق اســتحقاق الموجــودات مــع المطلوبــات. 
ومــن المحتمــل أن يــؤدي وضــع الــال تطابــق إلــى زيــادة مخاطــر الخســائر. تنشــأ مخاطــر الســيولة أيًضــا 
مــن عــدم وجــود قابليــة لتــداول أوراق ماليــة أو أصــول بســرعة كافيــة لمنــع أو تقليــل خســارة أو تحقيق 

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
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         أداؤنا:

باســرتاتيجية »درايــة« وأدائهــا االحرتافــي، القائــم علــى تنويــع مصــادر اإليــرادات واســتغالل أفضــل 
ــ�رادات ســنوية منــذ  الفــرص المتاحــة، فقــد تَمّكنــت الشــركة خــالل العــام الماضــي مــن تحقيــق أعلــى إي

ت�أسيســها فــي عــام 2007. وبلــغ إجمالــي تلــك اإليــرادات 124 مليــون ريــال بنهايــة عــام 2018.

مرفق 5: تسلسل اإليرادات في دراية مع نسبة النمو )2016م  إلى 2018م( – مليون ريال سعودي

جــاء ذلــك بعــد أن اســتهلت »درايــة« عامهــا المالــي 2018 بــإرادة عازمــة علــى تالفــي خســائر العــام 
أدائهــا  علــى  وبنــاء  إدارة مصاريفهــا وتنويــع مصــادر دخلهــا.  تحســن فعاليــة  خــالل  مــن  الســابق، 
االحرتافــي خــالل العــام الماضــي بلــغ صافــي ربــح الشــركة نحــو 24 مليــون ريــال )بعــد خصــم الــزكاة 

والضرائــب(، مقارنــة بخســائر بلغــت 14 مليــون فــي 2017 )بعــد خصــم الــزكاة والضرائــب(.

أمــا صافــي حقــوق المســاهمن، فقــد بلــغ بنهايــة العــام الماضــي 170 مليــون ريــال. وبعــد توزيــع 
األربــاح النقديــة علــى المســاهمن خــالل 2018 بنســبة بلغــت 10 % مــن القيمــة اإلســمية للســهم؛ فقــد 

ــال. بلغــت القيــم الدفرتيــة للســهم الواحــد 10.60 ري
 

رسم بياني لتطور القيمة الدفرتية لسهم »دراية« )2010 - 2018( - ريال
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ونتيجــة للكفــاءة العاليــة لدرايــة فــي اســتغالل مــوارد الشــركة للوصــول إلــى أفضــل العوائــد فقــد 
تمكنــا بعــد توفيــق اهلل مــن تحقيــق مــا يلــي:

1.  معدل العائد الصافي على السهم الواحد خالل عام 2018م بلغ 1.49 ريال سعودي للسهم
تسلسل العائد الصافي على السهم في دراية )2016م إلى 2018م( – ريال سعودي:

ــد علــى  ــد علــى متوســط حقــوق المســاهمني بلــغ 14 % فــي عــام 2018م ، و معــدل عائ 2.  معــدل العائ
أصــول الشــركة بلــغ 13%. 

تسلسل معدل العائد على متوسط حقوق المساهمن لشركة دراية المالية )2016م – 2018م(

ــ�رادات »درايــة« خــالل عــام 2018 تعــود إلــى رســوم وعمــوالت وأتعــاب  وقــد كانــت الحصــة األكــر مــن إي
ــد مــن الشــركات  ــا للعدي ــم منتجــات وخدمــات اســت�ثمارية إلــى عمالئهــا، بنســبة بلغــت 95 %، خالًف تقدي
المنافســة فــي القطــاع، التــي تعتمــد إي�راداتهــا علــى اســت�ثمار رؤوس أموالهــا. وتهــدف الشــركة 
مــن هــذه المنهجيــة إلــى المحافظــة علــى نمــو مســتقر فــي إي�راداتهــا الماليــة وتحقيــق المزيــد مــن 
االســتقرار ألنشــطتها وخفــض معــدل التذبــذب فــي أرباحهــا مقارنــة بالعوائــد مــن اســت�ثمار رأس المــال.

1.49

-0.85

0.51

Earnings Per Share (SAR)

2018

2017

2016

13%

4%
3%

14%

-8%-7%

ROAA and ROAE

ROAA (%)               ROAE (%)
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 َحوكمتنا
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   َحْوكمتنا

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.

ــ�ر الدوليــة واألنظمــة  مــن هــذا المنطلــق، طبقــت "درايــة" مبــادىء الحوكمــة المتوافقــة مــع المعاي
والقواعــد الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي المملكــة، لمــا لهــا مــن أهميــة عظمــى لالقتصاد بشــكل 
عــام حيــث ترفــع مســتوى كفاءتــه؛ لهــا أهميــة كــرى لدرايــة حيــث تســاعد علــى خلــق بيئــة عمــل ســليمة 
وتقليــل المخاطــر وبنــاء الثقــة مــع أصحــاب المصالــح مهمــا كانــوا؛ تحمــي االســت�ثمارات مــن التعــرض 
ــد االســت�ثمار  ــادة عوائ للخســارة بســبب ســوء اســتخدام الســلطة فــي غــر مصلحــة المســت�ثمري�ن، وزي
وحقــوق المســاهمن والقيمــة االســت�ثمارية والحــد مــن حــاالت تضــارب المصالــح؛ وكذلــك بنــاء عالقــة 

قويــة ووثيقــة بــن إدارة درايــة وفريقهــا والمتعاملــن معهــا مهمــا وأينمــا كان.
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   مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

المنصباالسم

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي )رئيًسا(السيد/ طه بن عبداهلل القوي�ز

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي األمري/ فهد بن سعد آل سعود 

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

السيد/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

السيد/ زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي 

عضو مجلس إدارة مستقل

السيد/ عبدالرحمن بن محمد الراشد

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز 

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل
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جدول اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2018م

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

عضو مجلس إدارةالسيد/ طه بن عبداهلل القوي�ز صندوق التنمية العقارية

العضو المنتدب
شركة الرؤية للتطوي�ر )مملكة البحري�ن(

شركة الشويعر لالست�ثمار والتطوي�ر العقاري

رئيس مجلس اإلدارة

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

شركة أكوان العقارية

شركة مالذك لالست�ثمار والتقسيط العقاري

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد

عضو مجلس إدارة شركة دلة الصحية القابضة

عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتموي�ل المساكن

عضو مجلس إدارة شركة المتحدون للشوكوالته والهدايا
 “باتشي”

رئيس مجلس اإلدارة
المركز التشيكي للعالج الطبيعي والت�أهيلي

المهباج

عضو مجلس إدارة بنك سيدروس لالست�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
عضو مجلس إدارة

شركة عبداهلل عبدالعزي�ز الراجحي وأوالده 
القابضة

عضو مجلس إدارة شركة االمار الغذائية

عضو مجلس إدارة شركة أوركس السعودية للت�أجري التمويلي

شركة طري�ق الرؤية المحدودة
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

21 نوفمرب28 أكتوبر4 سبتمرب15 مايو30 مارس19 مارس



45

   لجنة المراجعة

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.

ومهام اللجنة هي:

أعضاء اللجنة هم:

)1( تم تعي�ي السيد/ إبراهيم الحرابي كعضو لجنة المراجعة بتاري�خ 2018/09/04م.

المنصباالسم

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

عضو مستقل )عضًوا(السيد/ عادل عباس

عضو مستقل )عضًوا(د. عمرو كردي

عضًواالسيد/ إبراهيم الحرابي )1(

01

03

04

05

02

06

08

09

07
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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 2018م

تم انعقاد 5 اجتماعات للجنة المراجعة خالل عام 2018م كما يلي:

      لجنة المطابقة والمخاطر

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

السيد/ عادل عباس

السيد/ إبراهيم الحرابي

د. عمرو كردي

15 نوفمرب9 سبتمرب10 يونيو15 مايو1 مارساإلسم/ الحضور

01

03

04

05

02

06

08

09

07
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اإلسم

وأعضاء اللجنة هم:

المنصب

جدول اجتماعات لجنة المطابقة والمخاطر خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2018م

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

عضًواالسيد/ محمد بن سعيد الشماسي

عضًوا مستقالًّالسيد/عبدالفتاح الطوي�ل

عضًواالسيد/محمد سلمان سعيد

السيد/ بالل 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/ بالل خالد بشناق

السيد/ محمد أحمد اليامي

10 ديسمرب10 سبتمرب23 مايو12 مارساإلسم/ الحضور
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   لجنة الرتشيحات والمكافآت
ومهام اللجنة هي:

جدول اجتماعات لجنة الرتشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمرب 2018م

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 الرنامج 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( 

عضو مستقل )عضًوا(

عضو مجلس اإلدارة )عضًوا(

عضو مجلس اإلدارة )عضًوا(

06 يونيو25 ينايراإلسم/ الحضور

01

03

04

05

02

06

08

09

07
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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 المرمــة 
معهــم. وفيمــا يلــي تفاصيــل المصروفــات والمكافــآت والرواتــب المدفوعــة لكبــار التنفيذيــ�ن فــي 

الشــركة )بالريــال الســعودي(. 

جدول اإلفصاح عن التعويضات والمكافآت لعام 2018م

تؤكــد الشــركة عــدم وجــود أي ترتيبــات أو إتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد اعضــاء مجلــس إدارة 
ــ�ني عــن أي مكافــآت وتعويضــات خــالل ألعــام 2018م. ــار التنفيذي الشــركة أو أحــد كب

5,997,287الرواتب واألجور

-

13,409,822

-

-

-

-

1,400,000

-

-

-

-

-

-

-

البدالت

المكافآت الدورية والسنوية

الخطط التحفيزية

العموالت

أعضاء المجلس البيان
التنفيذيون

أعضاء المجلس 
غري التنفيذي�ني/

المستقلني

كبار التنفيذي�ني )خمسة 
أعضاء مضاف إليهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي(
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   المراجعة الداخلية
ِقَبــل لجنــة المراجعــة  يقــوم بمهــام المراجعــة الداخليــة جهــة مســتقلة، يتــم اإلشــراف عليهــا مــن 
ــام الرقابــــــة الداخليــــــة فــــــي  التابعــة لمجلــس اإلدارة؛ حيــث تراجــــــع اللجنــــــة باســــــتمرار فاعليــــــة نظــــ
الشــــركة، وتــتم إحاطــــة المجلــــس بـــالخطوات المتبعــــة بھــــذا الشــــأن. وخالل عام 2018م، قامت جهة 
المراجعــة الداخليــة بإجــراء تدقيــق لعــدة إدارات وفًقــا لخطــة المراجعــة الداخليــة الســنوية المعتمــدة 
للســنة الماليــة، إضافــة إلــى التدقيــق مــن ِقَبــل المراجــع الخارجــي والمراقبــة المســتمرة مــن قبــل 
قســم إدارة المخاطــر وقســم إدارة المطابقــة واإللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال التــي تســاعد بشــكل 

جماعــي علــى تقي�يــم وتعزيــ�ز بيئــة الرقابــة الداخليــة للشــركة.

التقاريــ�ر  علــى  بنــاًء  الشــركة  مــدى مالءمــة ضوابــط وأنظمــة  علــى  المراجعــة  لجنــة  أشــرفت  وقــد 
المقدمــة مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة وإدارة المخاطــر والمراجــع المجلــس. وفــي حــن أنــه لــم 
يتــم تســجيل أي إخفاقــات جوهريــة فــي الضوابــط الداخليــة خــالل الســنة الماليــة، التــي قــد يكــون لهــا 
ت�أثر جوهري في عمليات الشركة، فقــــــد أبــــــدت لجنــــــة المراجعــــــة قناعتھـــــا بـــــأن الـــــدورة الرقابيـــــة 
الداخليـــة تعكـــس فاعليـــة إجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة لـــدى الشـــركة. كمـــا أنھـــا فـــي تطـــور مســـتمر 
بمــــا يلبــــي حاجـــة العمــــل المتزايــــدة واالســـتجابة لكل المســــتجدات. ونتيجة إلجراءات هذه المراجعة، 

فقــد ظهــر أن أعمــال الرقابــة الداخليــة كافيــة ومناســبة لحجــم "درايــة" وطبيعــة عملهــا.

   تفاصيل أية غرامات أو عقوبات أو قيود وقائية
لــم تفــرض أي جهــة رقابيــة أو إشــرافية أو أي ســلطة قضائيــة أي غرامــات أو عقوبات أو قيود وقائية 

علــى شــركة درايــة المالية خــالل العام 2018م. 

   قروض الشركة
ال يوجد أية قروض قائمة أو مستحقة على شركة "دراية" المالية كما في 2018/12/31م. 
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عالقة معامالت أطراف ذوي    

تمثــل الجهــات ذات العالقــة المســاهمن الرئيســي�ن والمديريــ�ن وكبــار موظفــي اإلدارة فــي الشــركة، 
واألمــوال المــدارة تحــت إدارة الشــركة والمنشــآت التــي تســيطر عليهــا أو تمــارس عليهــا ت�أثــًرا هاًمــا 

مــن قبــل هــذه الجهــات.

فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

اسم الجهة ذات العالقة

صندوق دراية ريت

صندوق دراية ريت

صندوق دراية ريت

صندوق دراية ريت

صندوق دراية للرعاية الصحية

صندوق دراية للدخل العقاري

صندوق درة الخليج العقاري

صندوق للدخل العقاري

الصندوق السعودي للخدمات 

اللوجستية

صندوق دراية للدخل العقاري

طبيعة المعاملة

أتعاب وساطة

أتعاب معامالت

أتعاب إدارة

أتعاب تموي�ل

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

31 ديسمرب 2018
ريال سعودي

22,046,599

13,455,752

7,031,170

5,485,280

1,194,923

887,000

-

-

-

-

31 ديسمرب 2017
ريال سعودي

-

-

-

-

-

-

841,445

661,674

746,573

796,595
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فيما يلي أرصدة ناتجة من معامالت مع جهات ذات عالقة:

تفاصيل الجهة ذات العالقة

إدارة الصناديق

صندوق دراية ريت

صندوق دراية للدخل العقاري )2(

صندوق درة الخليج العقاري

صندوق التعليم

دراية الرقمي

صندوق دراية للرعاية الصحية

صندوق االئ�تمان

صندوق رأس المال االست�ثماري

الصندوق العقاري بالدوالر 
األمريكي

تموي�ل التجارة بالدوالر األمريكي

صندوق دراية لالكت�تاب العام

صندوق اس ام اي

صندوق 10 فئة أ

صندوق دراية للتموي�ل التجاري

صندوق دراية السعودي لألسهم 
الحرة

صندوق دراية للخدمات الغذائية

صندوق دراية للدخل العقاري )1(

صندوق دراية السعودي لألسهم 
الحرة

الصندوق العقاري التجاري

صندوق دراية للتموي�ل التجاري

الصندوق السعودي للخدمات 
اللوجيستية

صندوق دراية الخاص رقم 100

صندوق دراية الخاص رقم 100

صندوق دراية للتموي�ل التجاري

طبيعة الرصيد

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من/ إلى 
جهة ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق إلى جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق إلى جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق إلى جهة 
ذات عالقة

مبلغ مستحق من جهة 
ذات عالقة

ذمم عمالء الوساطة

31 ديسمرب
2018

ريال سعودي

8,653,402

1,506,748

1,472,712

1,448,388

807,504

629,656

146,538

92,899

91,332

80,474

32,519

9,375

4,252

)63,000(

)16,441(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 ديسمرب
2017

ريال سعودي

745,225

1,627,981

2,583,357

-

-

-

-

-

-

-

)70,625(

-

-

)102,500(

)25,625(

692,992

1,890,974

-

9,375

-

515,763

)20,000(

-

-

1 يناير
2017

ريال سعودي

-

323,915

855,390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,156,451

105,751

-

562,120

40,000

-

245,665

62,247,007
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قوائمنا المالية
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