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إطالقةإطالقة

تمكنــت درايــة مــن تحقيــق أهدافهــا خــال عــام 2019م بفضــل اســرتاتيجيتها الـــُمنَصّبة علــى الرتكيــز علــى 
العميــل وتطويــ�ر المنتجــات والخدمــات التــي تهــدف إلــى إثــراء تجربــة االســت�ثمار فــي األســواق الماليــة.  
بالســوق،  العميــل  تِصــل  الكرتونًيــا،  تقــدَّم  »درايــة«  وخدمــات  منتجــات  منظومــة  مــن   % 90 وأصبحــت 

وتســاعده فــي تخصيــص رحلتــه االســت�ثمارية وتحديــد مســاراتها وأهدافهــا.

ــع الثاثــي الــذي  فــي أي مــكان كنــَت، وإلــى أيِّ ســوق ت�تجــه، وبــأي وســيلة تســت�ثمر، هــي أركان الُمَضلَّ
نعمــل دوًمــا علــى تمتينــه وتجويــده فــي »درايــة«، عاًمــا بعــد آخــر.  تفتخــر »درايــة« اليــوم بكونهــا قاعــدة 
ألكــر مــن 70 ألــف عميــل حــول المملكــة.  وتعزيــ�ًزا لهــذه القاعــدة وتوســيًعا لهــا ســتبقى اســرتاتيجيَتنا 
ت�تمركــز حــول العميــل وتحقيــق رضــاه، واضعــن َنْصــب عينينــا ت�كي�يــف منتجاتنــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات 
عمائنــا، أفــراًدا كانــوا أم مؤسســات، علــى هــديٍ مــن رؤيــة الســعودية 2030 وبرنامجهــا الوطنــي 

لتطويــ�ر القطــاع المالــي. 

أمــا هــذا العــام، فقــد بــدأ مصحوًبــا برتاجــع كبــر فــي النشــاط االقتصــادي بشــكل عــام إثــر اجتيــاح فــروس 
كورونــا، ليــس علــى مســتوى القطــاع أو الســوق المحليــة بــل األســواق العالميــة بَأْســرها؛ إذ أن جائحــة 
)كورونــا COVID-19( ومــا ألقــت بــه مــن ظــال علــى المناحــي الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ســت�رتك 
أثــًرا بالًغــا فــي نمــو االقتصــادات الدوليــة، فــي ظــل توقعــات أوليــة بــأن تدفــع هــذه الجائحــة االقتصــاد 

العالمــي إلــى ركــود عميــق وتباطــؤ فــي النمــو لفــرتة قــد تصــل إلــى عــاٍم كامــل. 

ــج الحفــاظ علــى المكتســبات،  ــِذر وَنْه ــَمْشي الَح ــا هــذا العــام الـ وعلــى هــذا األســاس، ســت�كون أولويتن
حتــى تعــر األزمــة وت�تاشــى الغمامــة وتســتعيد األســواق واالقتصــادات عافيتهــا مــن بعــد اآلثــار التــي 
ألحقهــا بهــا هــذا الوبــاء.  ونحــن علــى ثقــة بقــوة الفريــ�ق وقدرتــه علــى تجــاوز األزمــة والتعامــل مــع 

ــاذن اهلل- .  ــة – ب الظــروف الصعب
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رؤيتنا
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رؤيتنا

قَيُمنا

شعارنا

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

قيمنا تحّدد سلوكنا وتؤثر إي�جاًبا فيما نقوم به من أعمال لنكون شريًكا ذا قيمة عند عمائنا.

توّقع أكر

• لعمالئنا
• ألسرتنا

• لشركائنا
• لمجتمعنا

• في منتجاتنا
• في حلولنا

• في خدماتنا

االبت�كار

االثراء

• في إيصالنا لخدماتنا
• في تعاملنا مع عمالئنا

• في تعاملنا مع بعضنا

االمتياز

رؤيتنا
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أعضاء مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

فارس الراشد 
الحميد

إبراهيم بن 
عبدالعزي�ز 

الجماز

طه بن عبداهلل 
القوي�ز

األمري فهد بن 
سعد آل سعود

زكي بن عبد 
العزي�ز الشويعر

خالد بن محمد 
أباالخيل

عبدالرحمن بن 
محمد الراشد

أعضاء مجلس اإلدارة
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السادة مساهمي وأعضاء أسرة دراية المالية 

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يســرني أن أضــع بــن أيديكــم التقريــ�ر الســنوي والقوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 
ــ�ر بــن أيديكــم األداء المالــي ونتائــج األعمــال ويســلط الضــوء علــى الجوانــب التشــغيلية  31 ديســمر 2019م. يضــع هــذا التقري

للشــركة خــال عــام 2019م. 

لمســنا توجًهــا تصاعدًيــا علــى المســتوى االقتصــادي خــال عــام 2019م متزامًنــا مــع االصاحــات االجتماعيــة وتعزيــ�ز برامــج 
جــودة الحيــاة. حيــث شــهدنا نمــًوا فــي القــروض المقدمــة إلــى القطــاع الخــاص بنســبة 7 % ونمــا المعــروض النقــدي الواســع 

بنســبة 7 % مقارنــة بنمــو بمســتوى بلــغ 3 % خــال العــام الماضــي. 

ومــن الماحــظ كذلــك النمــو اإليجابــي فــي عمليــات نقــاط البيــع بنســبة 25 % ممــا يعطــي داللــة علــى تعــاٍف كبــر فــي اإلنفــاق 
االســتهاكي. وعلــى صعيــد البنــاء والمشــاريع فــإن مبيعــات اإلســمنت ارتفعــت بنســبة 4.2 % ممــا يعطــي داللــة واضحــة علــى 

تعافــي اإلنفــاق االســت�ثماري. 

وعلــى صعيــد أســواق رأس المــال شــهد الســوق زخًمــا كبــًرا خــال النصــف األول مــن عــام 2019م مدعوًمــا بالتفــاؤل بانضمــام 
ســوق تــداول إلــى مؤشــرات األســواق الناشــئة ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن دخــول صافــي اســت�ثمارات أجنبيــة بلغــت 92.2 مليــار 
ريــال خــال عــام 2019م مقارنــة بـــ2.83 مليــار خــال عــام 2018م وبلــغ معــدل التــداوالت اليومــي عنــد 3,520.56 مليــون ريــال 

مقارنــة بـــ3,470.47 مليــون ريــال خــال عــام 2018م. 

ورغــم أن الزخــم الكبــر أتــى مــن المســت�ثمري�ن األجانــب إال أن اســت�ثمارنا الكبــر خــال الســنوات الماضيــة انصــب فــي تحســن 
تجربــة العميــل وتقديــم خدمــات رقميــة مميــزة ســاهم فــي زيــادة الحصــة الســوقية لـــ »درايــة« لتبلــغ 4.13 % مقارنــة بـــ 3.52 % 
خــال 2018 م. هــذا وســاهم القــرار الحكومــي بطــرح شــركة أرامكــو لاكت�تــاب العــام بإضافــة دفعــة إي�جابيــة للمســت�ثمري�ن وشــهد 

الســوق دخــول أعــداد كبــرة مــن المســت�ثمري�ن للســوق. 

اســتمر كذلــك نمــو األعمــال فــي الوســاطة الدوليــة، وأطلقنــا خــال العــام منتجــات جديــدة أبرزهــا عقــود الفوركــس وهــو 
األمــر الــذي أتــاح فرًصــا وخيــارات واســعة مــن األســواق العالميــة والتــداول فــي مختلــف األصــول االســت�ثمارية مــن خــال منصــة 

واحــدة. 

وعلــى صعيــد إدارة االســت�ثمارات، بلــغ حجــم األصــول المــدارة حوالــي 4.8 مليار ريال فــي مختلف الفئات واألصول االســت�ثمارية. 
وأطلقنــا خــال العــام أربعــة صناديــق اســت�ثمارية جديــدة. حيــث أطلقنــا صنــدوق »درايــة فنشــرز«، وصنــدوق »درايــة « للدخــل 

العقــاري الثالــث، وصنــدوق »درايــة « لتمويــ�ل المتاجــرة بالــدوالر األمريكــي، وصنــدوق »درايــة فنشــرز اآلســيوي«.

وقــد تمّيــز أداء الفريــ�ق فــي محافــظ األســهم المحليــة، حيــث بلــغ متوســط العوائــد نســبة 20.2 % للمحافــظ التقليديــة ونســبة 
29.1 % للمحافــظ المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية، متفوًقــا علــى المؤشــرات اإلرشــادية والمنافســن، وحقــق صنــدوق 

»درايــة المــرن« عــدة جوائــز للتمّيــز فــي األداء عــن عــام 2019م كمــا يلــي:

."MENA Fund Manager Performance Awards " أفضل صندوق أسهم سعودية لعام 2019 من  •  
أفضل صندوق أسهم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لثاث سنوات من  •  

."MENA Fund Manager Performance Awards "   
.Global Banking & Finance Review " أفضل صندوق متوافق مع الشريعة من  •  

الســادة المســاهمن، تضــع »درايــة« نصــب أعينهــا االبتــ�كار فــي المنتجــات والتطويــ�ر المســتمر لألنظمــة بمــا يخــدم أهدافنــا 
بتقديــم تجربــة مميــزة للعمــاء. وقــد عملنــا خــال الفــرتات الماضيــة علــى تعزيــ�ز الرقمنــة واألتمتــة، ممــا ســاهم فــي زيــادة 
الموثوقيــة واالســتمرارية. وســاهم التوســع الرقمــي فــي فتــح الحســابات دون الحاجــة إلــى زيــارة مكاتبنــا ودون توقيــع 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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مســتندات بالوصــول الــى فئــات ومناطــق بعيــدة عــن مكاتبنــا الرئيســية. 

ــة. وقامــت  ــ�ر الكفــاءات بالشــركة مــن خــال التدريــب ودعــم المتقدمــن للشــهادات المهني واســتمر اســت�ثمارنا فــي تطوي
الشــركة خــال عــام 2019م بتدريــب 95 موظًفــا فــي دورات تخصصيــة. وبلــغ مجمــوع موظفــي الشــركة عــدد 119 يمثــل العنصــر 

النســائي 32 % مــن أســرة »درايــة«. 

ومــع بدايــة العــام الجديــد 2020م اجتــاح محافظــة هوبــي بالصــن وبــاء كورونــا المتجــدد )كوفيــد 19( وســرعان مــا انتشــر 
ــًرا فــي النشــاط االقتصــادي العالمــي وانخفــاض فــي مؤشــرات  ــا كب ــم. وهــو مــا ســبب تراجًع بشــكل كبــر فــي أنحــاء العال
البورصــات العالميــة واالقليميــة، وأغلقــت دول عديــدة حدودهــا ضمــن خطــط احتــواء الوبــاء المتفشــي.  وقــد تداعــت دول 

العالــم إلــى العمــل علــى درء خطــر هــذا الوبــاء وتبعاتــه علــى الصحــة العالميــة واالقتصــاد العالمــي. 

ــا مــن  ــاء كورون حيــث قامــت االقتصــادات المتقدمــة وبشــكل ســريع باتخــاذ خطــوات تســاهم فــي الحــد مــن تبعــات أزمــة وب
أبرزهــا تخفيــض أســعار الفائــدة الــى مســتويات تقــارب الصفــر، وعملــت علــى إطــاق حــزم مســاعدات لألفــراد والقطاعــات 

المتضــررة مــن هــذه الجائحــة. وأصبــح مــن الواضــح أن العالــم دخــل مرحلــة الركــود االقتصــادي. 

ومــن انعكاســات الرتاجــع العالمــي علــى االقتصــاد المحلــي، هــو الرتاجــع الكبــر فــي أســعار النفــط نتيجــة للتعنــت الروســي 
فــي مواجهــة األزمــة والتصــرف الامســؤول تجــاه محــاوالت مجموعــة "أوبــك" الحثيثــة لموازنــة العــرض مــع الطلــب وتخفيض 
مســتويات اإلنتــاج النفطــي بمــا يتناســب مــع التباطــؤ العالمــي الحاصــل بســبب أزمــة كورونــا. حيــث يتوقــع أن تنخفــض 

اإليــرادات النفطيــة بشــكل كبــر ممــا يعنــي الحاجــة إلــى ســد العجــز المحتمــل بالميزانيــة. 

وقــد أعلنــت الحكومــة عــن عــدد مــن اإلجــراءات منهــا رفــع ســقف الديــن العــام إلــى 50 % مــن الناتــج المحلــي االجمالــي 
إلعطــاء الحكومــة المرونــة الكافيــة لاقــرتاض. وكذلــك عملــت علــى إعــادة ترتيــب أولويــات الصــرف بالرتكيــز علــى القطــاع 
الصحــي والتحفيــز االقتصــادي للقطاعــات المتضــررة. وقــد تــم اإلعــان عــن عــدة مبــادرات تبلــغ قيمتهــا 120 مليــار ريــال لدعــم 

القطاعــات المتضــررة.

وحرصــت »درايــة« علــى أن تســتمر بتقديــم خدماتهــا المميــزة دون انقطــاع، وال يخفــى عليكــم فقــد حرصــت »درايــة« منــذ 
انطاقهــا علــى بنــاء القــدرات الفنيــة واســت�ثمرنا بشــكل كبــر فــي التقنيــة والخدمــات الرقميــة، ونحــن نجنــي معكــم نتائــج 

هــذا االســت�ثمار مــن اســتقرار فــي الخدمــات دون انقطــاع. 

عملــت »درايــة« منــذ بدايــات األزمــة فــي زيــادة الســعة للشــبكات وتقديــم الخدمــات إلكرتونًيــا ممــا ســاهم فــي تقديــم 
خدماتنــا بشــكل اعتيــادي. ولفريــ�ق »درايــة« تجربــة رائــدة فــي التعامــل مــع الصعوبــات، فقــد بــدأت »درايــة« عملهــا خــال 
األزمــة الماليــة ســنة 2006م، واســتطاعت التعامــل مــع الظــروف الصعبــة، ونحــن علــى ثقــة بقــدرة الشــركة -بعــون اهلل- 

علــى التغلــب واالســتفادة مــن هــذه األزمــة.

ــة التــي اتخذتهــا »درايــة« تفعيــل نظــام العمــل عــن ُبعــد لمنســوبي الشــركة عمــًا بالتوجيهــات  وتضمنــت الخطــة االحرتازي
الصــادرة مــن الجهــات الصحيــة، وبفضــل اهلل لــم ناحــظ أي صعوبــات تذكــر. كمــا تــم تدشــن حملــة توعويــة تهــدف بشــكل 
أساســي إلــى توعيــة فريــ�ق »درايــة« والعمــاء عــن الفايــروس وطــرق الوقايــة منــه، وتشــجيع عمائنــا الكرام على اســتخدام 
منصتنــا الرقميــة التــي ت�تيــح إجــراء كافــة العمليــات االســت�ثمارية علــى مــدار الســاعة مــن خــال أحــدث األدوات وأكرهــا أماًنــا.

وفــي الختــام، نحمــد اهلل علــى النتائــج الماليــة المميــزة للعــام المالــي 2019م، حيــث بلــغ صافــي الربــح 25.7 مليــون ريــال 
وقامــت الشــركة بتوزيــع نقــدي للمســاهمن يعــادل 10 % مــن رأس المــال. وال يســعنا إال تقديــم الشــكر إلــى شــركائنا وعمائنا 
ومســاهمينا وكافــة أســرة »درايــة« علــى ثقتهــم بنــا. ونتقــدم إلــى مقــام خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــ�ز ولمقــام ولــي العهــد األمــر محمــد بــن ســلمان حفظهمــا اهلل ببالــغ الشــكر والتقديــر واالمتنــان علــى الجهــود 

الحكوميــة المميــزة للتصــدي لوبــاء كورونــا وتقليــل تداعياتــه علــى االقتصــاد. 

رئيس المجلس

طه بن عبد اهلل القوي�ز 
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يقــف خلــف نجاحــات »درايــة« فريــ�ق أخــذ علــى عاتقــه إثــراء تجربــة العميــل وَرْفــده بطيــف واســع مــن 

خدمــات ومنتجــات تــداول األوراق الماليــة، ُتلبِّــي مختلــف االحتياجــات ومختلــف فئــات العمــاء فــي 

المملكــة.

ــى »درايــة« سياســة قوامهــا: اســتقطاٌب وإنمــاٌء وابتــ�كاٌر. إذ تعمــل الشــركة مــن أجــل  ألجــل ذلــك، َت�تبنَّ

ثــم  البــذرة المناســبة فــي مكانهــا المناســب،  اســتقطاب ذوي الكفــاءة والقــدرة الخّاقــة، وإيــداع 

َتعاُهدهــا بالتحفيــز واإلنمــاء لُت�ثمــر أفضــل مــا لديهــا وتبت�كــر أفضــل الحلــول والمنتجــات.

وقــد أســفرت جهــود تطويــ�ر رأس المــال البشــري فــي »دراية« عــن تقديــم 95 دورة تدري�بية في مختلف 

قطاعاتهــا اإلداريــة، إذ يســهم التطويــ�ر المهنــي المســتمر فــي الحفــاظ علــى مهــارات الموظفــن 

وكفاءاتهــم، وتحقيــق أهــداف المنظمــة ككل.

وتماشــًيا مــع السياســات الرســمية الراميــة إلــى اســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة واإلفــادة مــن قدراتهــا 

قــت »درايــة« نســبة توطــن عاليــة بــن كادرهــا الوظيفــي بلغــت نســبته %78.5، حيــث يشــغل  قــة، حقَّ الخاَّ

اليــوم 88 موظًفــا ســعودًيا العديــد مــن وظائــف وإدارات الشــركة، فــي مقابــل 31 موظــف غــر ســعودي.

وإيماًنــا بمحيطهــا االجتماعــي الــذي تعمــل مــن خالــه، اتبعــت »درايــة« سياســة أكــر انفتاًحــا علــى 

التغيــ�ر وأكــر دعًمــا للمواهــب الشــابة. وفــي العــام الماضــي اســتقطبت »درايــة« نخبــة مــن الشــباب 

الســعودي مــن طــاب الجامعــات، ودرَّبتهــم فــي مختلــف المجــاالت المهنيــة داخــل إدارات »درايــة«، 

بهــدف تهيئ�تهــا للمســتقبل وربــط معارفهــا األكاديميــة بالخــرات العمليــة، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين 

مــن التدريــب التعاونــي لــدى »درايــة« نحــًوا مــن 7 متــدرب و12 متدربــة. 

منظومة »دراية«
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فري�ق دراية العليا

محمد الشماسي
الرئيس التنفيذي

بالل بشناق
الرئيس التنفيذي المالي 

حسام بدر
الرئيس التنفيذي للعمليات

عماد نقرش
الرئيس التنفيذي التجاري

محمد النهاش
الرئيس التنفيذي لالست�ثمار

مشعل الحقباني
الرئيس التنفيذي للوساطة

بسام نور
الرئيس التنفيذي لالست�ثمارات

البديلة
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مبادؤنا
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المبــادئ التاليــة إطــاٌر ناظــٌم نلتــزم بــه ونســر علــى منوالــه وهــو جــزٌء ال يتجــزأ مــن ســعينا نحــو تحقيــق 

رؤيتنــا وأهدافنــا.

مبادؤنا

نعمل بـنزاهة

نعمل في إطار ُمَحْوكم يلتزم بالنظم 

واللوائح ذات العاقة ويتبع أفضل 

المعاي�ر والممارسات في تقديم 

الخدمات للمست�ثمري�ن 

نعمل بتعددية

كفاءاتنا المتعددة مصدُر إثراٍء لنا 

نستعن بها في تحقيق أقصى 

درجات التمّيز في خدمة عمائنا

نعمل بمهنية

ُنقدِّر التخصص وندير أعمالنا 

باألهداف ونجلب األشخاص على 

أساس القدرة والكفاءة

نعمل كفري�ق

نعمل كواحد ونسعى إلى 

تحقيق أهدافنا على أساس 

تعاوني يربط أهداف الفرد 

بأهداف المجموعة ككل 

مبادؤنا
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منتجات وخدمات »دراية«
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اعتمــاًدا علــى شــعارها "توّقــع أكــر" واصلــت »درايــة« تطويــ�ر المزيــد مــن منتجــات وخدمــات األوراق 

الماليــة، وحققــت العديــد مــن اإلنجــازات فــي هــذا الصــدد، معتمــدة فــي ذلــك علــى اســتباق تطلعــات 

عمائهــا بمــا يحقــق لهــم النجــاح فــي اســت�ثمار أصولهــم الماليــة.

وت�أكيــًدا لمــا ســبق، فقــد أســفرت مســرة »درايــة« منــذ ت�أسيســها حتــى نهايــة العــام الماضــي عــن حزمــة 

واســعة مــن المنتجــات والخدمــات االســت�ثمارية، فيمــا يلــي عرضها: 

1.  التداول الموّحد في األسواق المالية

توفــر درايــة لعمائهــا وصــواًل ســريًعا إلــى شــريحة واســعة مــن األســواق الماليــة محليــًا وإقليمًيــا، مــن 

خــال منصــة تــداول واحــدة: 

وجميــع هــذه األســواق يِصلهــا العميــل مــن خــال منصــة تــداول واحــدة وحســاب اســت�ثماري واحــد. 

هــذا علــى مســتوى األفــراد، أمــا علــى مســتوى المؤسســات فقــد دشــنت »درايــة« خدمــة الوســاطة 

ــن العمــاء مــن فئــة الشــركات مــن االســتفادة مــن منتجــات وخدمــات »درايــة«  المؤسســية التــي تَمّك

.)API( بواســطة أنظمتهــم الخاصــة اعتمــاًدا علــى تقنيــة الـــ

العرب�يــة  المملكــة  فــي  المحليــة  والســندات  الصكــوك  تــداول  خدمــة  حديًثــا  »درايــة«  أطلقــت  كمــا 

درايــة. منصــة  خــال  مــن  إلكرتونًيــا  ذلــك  ويتــم  الســعودية، 

منتجات وخدمات »دراية« منتجات وخدمات »دراية«

السوق المالية 
السعودية 

)تداول( 

السوق 
الموازي )نمو( 

سوق الصكوك 
والسندات 
السعودي

سوق أبو ظبي 
لألوراق المالية 

)ADX(

سوق دبي 
)DFM( المالي

ناسداك دبي

البورصة 
المصرية

بورصة البحري�ن 
)BB(

سوق مسقط 
لألوراق المالية 

)MSM(

بورصة الكويت
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2.  سوبرماركت الصناديق االست�ثمارية

خدمــة اســت�ثمارية هــي األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى الشــرق األوســط، تقــدم إلــى العميــل باقــة 

مــن خيــارات االســت�ثمار فــي مجموعــة واســعة مــن الصناديــق، بواســطة منصــة واحــدة تســت�ثمر فــي 

مختلــف الفئــات االســت�ثمارية )أســهم، صكــوك، مرابحــة...(. 

3.  منصة »دراية جلوبل« لألسواق العالمية
تخــدم فئــة العمــاء المهتمــة بتــداول األوراق الماليــة فــي األســواق العالميــة، وهــي ُتؤّمــن وصــواًل 

إلــى أشــهر وأكــر األســواق العالميــة، مثــل: 

)NYSE( بورصة نيوي�ورك

)NASDAQ( بورصة ناسداك

 )NYSE MKT( سوق نيوي�ورك

سوق األسهم الهولندي

سوق األسهم اإلسباني

سوق األسهم األسرتالي

سوق األسهم في النمسا

سوق األسهم البلجيكي

سوق األسهم الرنوي�جي

سوق األسهم السويسري

سوق األسهم الكندي

سوق األسهم الفرنسي

سوق األسهم الربتغالي

سوق األسهم المكسيكي

سوق األسهم الربيطاني
)LSE(

سوق هونج كونج لألوراق
المالية

سوق األسهم الياباني

سوق األسهم السنغافوري

سوق األسهم اإليطالي
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وت�تيح هذه المنصة تداول أوراق مالية عدة، مثل:

منصة »دراية جلوبل بلس«
تقدِّم إلى العماء ذوي الخرة مزيًدا من خيارات االست�ثمار في األسواق العالمية، مثل: 

عقود الفروقات

أدوات الدخل الثابت

البيع على المكشوف

العقود اآلجلة

عقود الفوركس

صناديق المؤشرات األسهم

المتداولة
عقود الخيار

األسهم

عقود الضمان

تسهيالت نقدية

عقود الخيار

المعادن )الذهب/فضة(
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4.  حلول إدارة السيولة الفائضة
مــن خــال صنــدوق »درايــة لتمويــ�ل المتاجــرة« وصنــدوق »درايــة لتمويــ�ل المتاجــرة بالــدوالر األمريكــي«  
الــذي يقــدم عوائــد منافســة ومســتقرة إلــى العمــاء الراغبــن فــي إدارة ســيولتهم الفائضــة، بحلــول 

ماليــة ت�توافــق مــع الشــريعة اإلســامية.

5.  منتجات التموي�ل
خيــارات التمويــ�ل التــي تطرحهــا »درايــة« ت�أتــي فــي إطــار يلبــي احتياجــات العمــاء بكافــة شــرائحهم 

وأهدافهــم االســت�ثمارية، وهــي: 

•  التموي�ل بالمرابحة.  

•  التموي�ل المجاني.  

•  التموي�ل بالهامش.  

وهــذه الخدمــات تقــدَّم جميًعــا مــن خــال موقــع »درايــة« الكرتونًيــا دون حاجــة إلــى زيــارة مقرهــا، وت�تــم 
دراســة طلبــات التمويــ�ل واعتمادهــا خــال ســاعة واحــدة مــن طلــب العميــل.

6.  إدارة األصول في أسواق المال
ص إلــى عمائهــا ، مــن  جنًبــا إلــى جنــب حلــول االســت�ثمار العامــة، تقــدم »درايــة« حلــول االســت�ثمار الـــُمخصَّ
خــال إدارة الصناديــق والمحافــظ االســت�ثمارية، التــي ُتَمّكــن العميــل مــن إدارة أصولــه الماليــة ضمــن 

خيــارات متعــددة تلبــي أهدافــه االســت�ثمارية، مثــل األســهم، والصكــوك، وإدارة الســيولة.

7.  االست�ثمارات البديلة
تشــمل االســت�ثمارات العقاريــة، والـــِمْلكية الخاصــة، ورأس المــال الجــريء، وجميــع االســت�ثمارات غــر 
بديلــة تقدمهــا  الســعودية وخارجهــا. وهــي خيــارات اســت�ثمارية  العرب�يــة  الســائلة داخــل المملكــة 
»درايــة« إلــى عمائهــا باإلضافــة إلــى االســت�ثمارات فــي األوراق الماليــة مــن أســهم وصكــوك وإدارة 

الســيولة. 

8.  االستشارات االست�ثمارية
أطلقــت  المالــي"،  القطــاع  تطويــ�ر  و"برنامــج   "2030 الســعودية  "رؤيــة  مســتهدفات  علــى  اعتمــاًدا 
»درايــة« خدمــة االستشــارات االســت�ثمارية لتطويــ�ر حلــول االدخــار عنــد عمائهــا األفــراد، وتقديــم الســبل 
االســت�ثمارية المثلــى إلــى العمــاء مــن فئــة المؤسســات الحكوميــة والخاصــة، بمــا يَمّكنهــم مــن إدارة 

أصولهــم الماليــة وتحقيــق أهدافهــم االســت�ثمارية.

وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك تعمــل »درايــة« بوصفهــا ذراًعــا اســت�ثمارًيا محايــًدا، يرافــق العميــل أثنــاء 
رحلتــه االســت�ثمارية، ويســاعده فــي رســم السياســات وتحديــد التوجهــات وفقــا الحتياجاتــه وأولوياتــه. 
كمــا تقــوم بتحليــل الفــرص االســت�ثمارية وت�تابــع أداء مــدراء المحافــظ وتنفيــذ الخطــة االســت�ثمارية علــى 

محفظــة العميــل.
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وإضافــة إلــى مــا ســبق، تقــدم »درايــة« خدمــات استشــارية تعنــى بتقديــم حلــول اســت�ثمارية مبت�كــرة، 
مثــل برامــج االدخــار وبرامــج تخطيــط إدارة الســيولة النقديــة.

9.  البوابة الرقمية
ألننــا نســتبق التطلعــات ونجــاري التطــورات، فقــد اعتمدنــا علــى سياســة التحــول الرقمــي لتقديــم 
منتجــات التــداول واالســت�ثمار بواســطة حلــول رقميــة فّعالــة، تَمّكــن العميــل مــن الوصــول الســريع 

واآلمــن إلــى قائمــة متنوعــة مــن حلــول االســت�ثمار المالــي.
وقــد أســفر هــذا الجهــد المتواصــل فــي تحويــ�ل 90 % مــن خدمــات »درايــة« إلــى صيــغ رقميــة يمكــن 
للعميــل االســتفادة منهــا دون الحاجــة إلــى زيــارة مقــر »درايــة«، بــدًءا مــن إنشــاء الحســاب االســت�ثماري 

مــروًرا بالتــداول ضمــن خيــارات متعــددة مــن األســواق واألدوات االســت�ثمارية.
وكان مــن ضمــن تلــك الحلــول المبت�كــرة تمكــن العميــل مــن طلــب تمويــ�ل بالهامــش إلكرتونًيــا عــر 
موقــع »درايــة« اإللكرتونــي، ومعالجــة الطلــب والموافقــة عليــه خــال ســاعة واحــدة فقــط مــن تقديــم 
الطلــب.  هــذا باإلضافــة إلــى خدمــات أخــرى متعــددة ت�تــم إلكرتونيــًا بــكل ســهولة مثــل تحديــث الهويــة، 

ــ�ل العمــات.  والحــواالت، وتحوي
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إنجازاتنا
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نظرة على سوق األسهم واالقتصاد السعودي

ســار مؤشــر الســوق الســعودي خــال عــام 2019م علــى نمــط تقليــدي يماثــل بقيــة أســواق األســهم عنــد 

انضمامهــا إلــى مؤشــر "إم.إس.ســي.آي" لألســوق الناشــئة. ويمكــن تقســيم أداء الســوق الســعودي خــال 

العــام الماضــي إلــى مرحلتــن:

المرحلــة األولــى: حيــث ارتفــع مؤشــر "تاســي" 23 % إلــى مســتوى 9300 نقطــة بدعــم مــن القطــاع 

ــه خــال العــام. ــد أعلــى مســتوى ل ــا قــدره 50 % عن ــك ارتفاًع ــا بذل ــة، محقًق المصرفــي وقطــاع التجزئ

المرحلــة الثانيــة: ارتــداد المؤشــر نحــو االنخفــاض بــدًءا مــن شــهر مايــو وخــال النصــف الثانــي مــن العــام 

حتــى المــس مســتوى 7400 نقطــة بانخفــاض نســبته 20 % مــن أعلــى مســتوى وصــل إليــه خــال عــام 

2019م. 

وكان الســبب الرئيســي وراء هــذا التصحيــح انخفــاض أســعار أســهم قطاعــي المصــارف والبرتوكيماويــات، 

إذ اتجــه المســت�ثمرون نحــو االســت�ثمارات ذات المخاطــر المتدنيــة نســبًيا وذات العوائــد التوزيعيــة النقديــة 

العاليــة، وصاحــب هــذا التوجــه انخفــاٌض فــي ســعر الفائــدة. 

وعلــى إثــر ذلــك، أصبحــت صناديــق العقــار المتداولــة مــن أفضــل القطاعــات أداًء خــال تلــك الفــرتة مــا أدى 

إلــى ارتفــاع أســعارها، وانخفــاض نســبة عائــد التوزيــع النقــدي مــن 9 % إلــى نحــٍو مــن 7 % عنــد نهايــة عــام 

2019م. إال أن الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو الســعودية كان أهــم حــدث شــهده الســوق الســعودي فــي 

النصــف الثانــي مــن العــام، إذ كان نجاحــه بمثابــة حــدث تاريخــي لســوق األســهم بعــد أن جمعــت الشــركة مــن 

وراء الطــرح نحــًوا مــن 96 مليــار ريــال ســعودي تعــادل 1.5 % مــن أســهم الشــركة. 

"أرامكــو  ســهم  ارتفــاع  إلــى  األولــي  الطــرح  خــال  االكت�تــاب  علــى  العالــي  والطلــب  اإلقبــال  أدى  وقــد 

األولــى.  الجلســات  خــال  الطــرح  ســعر  مــن   %  20 إلــى  وصلــت  بمكاســب  اإلدراج،  بعــد  الســعودية" 

علــى صعيــد االقتصــاد المحلــي، تشــر التوقعــات المبدئيــة لاقتصــاد الســعودي إلــى نمــو حقيقــي نســبته 

0.4 % للعــام 2019م، مدعوًمــا بزيــادة اإليــرادات الغــر نفطيــة، ومــن المتوقــع اســتمرار هــذا النمــو للناتــج 

االجمالــي بدعــم مــن المتغــرات االقتصاديــة المحليــة.

االست�ثمارإنجازاتنا

•

•
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ومــن المتوقــع أيًضــا ارتفــاع مســتوى نمــو االقتصــاد بدعــٍم مــن زيــادة اإلنفــاق فــي بعــض القطاعــات 

غــر النفطيــة، فــي ظــل انخفــاض أســعار الفائــدة وتوافــر الســيولة النقديــة المرتفعــة مــن وراء الطــرح 

األولــي لشــركة أرامكــو الســعودية.

واســتمرت عقــود مبــادالت مخاطــر االئ�تمــان )Credit Default Swap – CDSs( لعشــر ســنوات للســعودية 

فــي اتجــاه هابــط منــذ عــام 2015، مــن مســتوى 188 دوالر أمريكــي، حتــى العــام الماضــي إلــى مســتوى 

115 دوالر، مــا يعكــس المتانــة االئ�تمانيــة العاليــة لاقتصــاد الســعودي. 

وتشــر أحــدث البيانــات الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي "ســاما" إلــى زيــادة فــي 

اإلنفــاق االســتهاكي، إذ زاد مجمــوع مبلــغ الســحب النقــدي ومبلــغ عمليــات نقــاط البيــع مــن 226 مليــار 

ــع الثالــث مــن 2019م.  ــار فــي الرب ــع االول مــن 2017م إلــى 252 ملي ــال ســعودي فــي الرب ري

أيًضــا، فقــد انخفضــت معــدالت البطالــة بــن القــوى العاملــة الســعودية مــن الجنســن الذكــور واالنــاث، 

وهــذا األمــر لــه دور فــي زيــادة معــدالت اإلنفــاق فــي المســتقبل القريــب. 

مصر
ــًنا خــال عــام 2019م بعد أن تقلص عجز الحســاب الجــاري وزادت احتياطيات  شــهد االقتصــاد المصــري تحسُّ
الــدوالر األمريكــي، كمــا شــهد الجنيــة المصــري ارتفاًعــا فــي قيمتــه مقابــل الــدوالر األمريكــي بنســبة 
تجــاوزت 10 %، وخفــض البنــك المركــزي أســعار الفائــدة مرتــن خــال العــام بمقــدار 450 نقطــة أســاس، 
ــن علــى مســتوى العــام وإغــاق مؤشــر "إي. األمــر الــذي دفــع ســوق األســهم المصريــة إلــى التحسُّ

جي.إكــس. 30" مرتفعــا بنســبة 7.1 %. 

الكويت
 تحســن الناتــج االجمالــي المحلــي لدولــة الكويــت تماشــًيا مــع تطــورات القطــاع النفطــي، وارتفــع مؤشــر 
ســوق األســهم الكويتــي بنســبة %32 خــال عــام 2019م، وذلــك بســبب ترقيــة الســوق فــي مؤشــر "إم.
إس.ســي.آي" لألســواق الناشــئة مــن مؤشــر األســواق الصاعــدة إلــى مؤشــر األســواق الناشــئة، بعــد 

أن اســت�كمل ســوق األســهم الكويتــي جميــع متطلبــات االنتقــال.
ــ�ن إلــى ثاثــة مليــارات دوالر أمريكــي تدفقــات ماليــة،  ــع أن يجــذب هــذا اإلنجــاز نحــًوا مــن ملياري وُيتوقَّ
وأن ينحــو ســلوك الســوق نفــس منحــى مثياتهــا فــي قطــر واإلمــارات والســعودية عنــد انضمامهــا 

إلــى المؤشــر.

اإلمارات العرب�ية المتحدة
نمــا الناتــج المحلــي اإلماراتــي بنســبة 2.9 % فــي 2019م، وواصــل العــرض النقــدي صعــوده كمــا وصلــت 
عقــود مبــادالت مخاطــر االئ�تمــان )Credit Default Swap – CDSs( لعشــر ســنوات مســتويات منخفضــة، 
ــا  ــة. أمــا مؤشــر ســوق دبــي فقــد أنهــى عامــه مرتفًع ــة االئ�تماني مــا يشــر إلــى تدنــي مخاطــر الدول

بنســبة 9.3 %.

نظرة على األسواق اإلقليمية
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ســجل الصنــدوق أفضــل أداٍء لــه فــي العــام الماضــي منــذ إنشــائه فــي عــام 2016م، بعــد أن حقــق عائــًدا 
قــدره 24.9 % مقارنــة بـــ 12.35 % للمؤشــر االسرتشــادي، متفوقــا علــى المؤشــر بفــارق 12.55 % نتيجــة 

النهــج االســت�ثماري الفريــد والسياســات الدقيقــة التــي ســار عليهــا الصنــدوق فــي إدارة المخاطــر. 

إدارة  غــرت  والســوقية، فقــد  االقتصاديــة  المتغــرات  مــع  التــواؤم  علــى  »درايــة«  قــدرة  وبفضــل 
الصنــدوق اســرتاتيجيتها االســت�ثمارية وتمكنــت بفضــل ذلــك مــن االســتفادة مــن التدفقــات الماليــة 
الخارجيــة المرتبطــة بانضمــام ســوق األســهم الســعودي إلــى مؤشــر "إم.إس.ســي.آي" لألســواق 
الناشــئة، مــن خــال االســت�ثمار فــي األســهم ذات القيــم الســوقية العاليــة فــي النصــف األول مــن عــام 

2019م.

وعقــب االنضمــام إلــى مؤشــر "إم.إس.ســي.آي" اتبــع الصنــدوق أســلوًبا أكــر انتقائيــة يتوافــق مــع 
العقاريــة واألســهم ذات  االســت�ثمار  ُتَعــد صناديــق  ذلــك،  علــى  )مثــااًل  التصاعــدي  التحليــل  منهجيــة 
القيمــة الســوقية المتوســطة؛ خيــارات اســت�ثمارية ذات قيمــة عاليــة(. ويعتــر أداء الصنــدوق فــي 

عــام 2019م هــو األفضــل منــذ انشــائه عــام 2016م.

تصنيف صندوق دراية المرن لألسهم السعودية 
 

صندوق »دراية المرن لألسهم السعودية«
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أداء صندوق دراية المرن لألسهم السعودية مقارنة بالمؤشر االسرتشادي 

ل المتاجــرة فــي الســلع بالــدوالر  ُأنِشــئ العــام الماضــي كصنــدوق خــاص مفتــوح )صنــدوق مغــذي( ُيمــوِّ
األمريكــي لتوفــر عوائــد ال ترتبــط بعوائــد األصــول االســت�ثمارية األخــرى، اعتمــاًدا علــى اســرتاتيجية 
اســت�ثمارية تقتنــص الفــرص قصــرة األجــل فــي عمليــات تمويــ�ل التجــارة العامــة المرتبطــة بالســلع، مــع 

تركيــٍز علــى عمليــات ذات مســتوًى عــالٍ مــن األمــان والســيولة يناســب طبيعــة االســت�ثمار. 

ومــن المخطــط لــه أن يكــون الصنــدوق مْعرًضــا الســت�ثمارات عالميــة، ومنحــاًزا إلــى المناطــق الجغرافيــة 
األفريقيــة بنــاًء علــى الحضــور الجغرافــي لمديــر االســت�ثمار وجهــات أخــرى مرتبطــة بعمليــات التمويــ�ل.

الصنــدوق اهتمــام  أيــام، حصــد  ت�تجــاوز عشــرة  لــم  أيــام انطاقــه، وتحديــدا فــي مــدة  أولــى  وفــي 
المســت�ثمري�ن جامًعــا نحــو 11 مليــون دوالر أمريكــي فــي جولتــه األولــى، فــي حــن يســتهدف الصنــدوق 

عائــًدا ســنوًيا قــدره 6.5 % للمســت�ثمري�ن. 

وتنظر »دراية« إلى هذا النوع من المنتجات بوصفه جزًء ال يتجزأ من توزيع أصولها في المستقبل.

صندوق »دراية لتموي�ل المتاجرة بالدوالر األمريكي« 
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حَفــل عــام 2019 بــأداٍء متميــٍز فــي إدارة أســواق المــال وإدارة االصــول فــي »درايــة«، إذ حصــد صنــدوق 
الماضــي  العــام  فــي  المتفــوق  بأدائــه  اعرتافــا  جوائــز  ثــاث  الســعودية«  لألســهم  المــرن  »درايــة 

واألعــوام الســابقة لــه مقارنــة بالمؤشــر االسرتشــادي والصناديــق النظــرة لــه.

ــز علــى المســتوَي�ْن المحلــي واإلقليمــي،  ــر الصنــدوق المتمي ــأداء مدي ــز اعــرتاٌف ب ــد هــذه الجوائ وُتَع
ــة لــدى المســت�ثمري�ن. ــ�ر الثقــة والعامــة التجاري وتســهم فــي تطوي

اإلنجازات

الجائزة

أفضل صندوق أسهم 
سعودية لعام 2019

أفضل صندوق أسهم في 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا لثاث سنوات

أفضل صندوق متوافق مع 
الشريعة

المانح

 MENA Fund Manager
Performance Awards

 MENA Fund Manager
Performance Awards

 Global Banking &
Finance Review
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تقــدم »درايــة« علــى مســتوٍى عــالٍ مــن الثقــة واالحرتافيــة خدمــة إدارة المحافــظ الخاصة لكبــار العماء 

ــص يلبــي احتيــاج كل عميــل علــى  مــن ذوي الدخــل المرتفــع والمؤسســات، فــي نهــج اســت�ثماري مخصَّ

ِحــَدة ويســاعده فــي تحقيــق أهدافــه بدرجــة المخاطــر التــي تائمــه.

بنــاًء علــى ذلــك، فــإن لــدى »درايــة« اســرتاتيجيات اســت�ثمارية متعــددة اعتمــاًدا علــى تفضيــات العمــاء 

االســت�ثمارية فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة، شــاملة األســهم التقليديــة وتلــك المتوافقــة مــع 

أحــكام الشــريعة المدرجــة فــي الســوق الســعودي. 

وُيقــاس أداء المحافــظ التقليديــة بالمقارنــة مــع أداء مؤشــر الســوق الســعودي "تاســي"، أمــا تلــك 

المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة فبالمقارنــة مــع المؤشــر االسرتشــادي "ســتاندرد آنــد بــورز" لألســهم 

الســعودية المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة.

وقــد حققــت محافــظ »درايــة« التقليديــة فــي العــام الماضــي عوائد إجماليــة بلغ قدرهــا 20.2 % مقارنة 

بعائد المؤشــر االسرتشــادي "تاســي" الذي حقق 7.2 %.

أداء إدارة المحافظ الخاصة التقليدية مقارنة بالمؤشر االسرتشادي

خدمات »دراية« إلدارة المحافظ الخاصة
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أداء إدارة المحافظ الخاصة التقليدية مقارنة بالمدراء اآلخري�ن

أمــا المحافــظ المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة التــي تديرهــا »درايــة«، فقــد حققــت عوائد إجماليــة قدرها 

29.1 % مقارنــة بعائــد المؤشــر االسرتشــادي الــذي حقق 12.4 %.

أداء إدارة المحافظ الخاصة المتوافقة مع الشريعة مقارنة بالمؤشر االسرتشادي

 

أداء إدارة المحافظ الخاصة المتوافقة مع الشريعة مقارنة بالمدراء اآلخري�ن
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إضافــة إلــى مــا ســبق، تديــر »درايــة« اســرتاتيجية األســهم الخليجيــة المتوافقــة مــع الشــريعة للمحافــظ 
الخاصــة، ومؤشــرها االسرتشــادي هــو "ســتاندرد آنــد بــورز" لألســهم الخليجيــة المتوافقــة مــع أحــكام 

الشــريعة. 

وفــي العــام الماضــي حققــت هــذه المحافــظ عوائــد قدرهــا 26.96 % مقارنــة بالمؤشــر االسرتشــادي 
الــذي حقــق عائــدا 10.3 %. 

وفــي النصــف األول مــن العــام، زادت »درايــة« مراكزهــا فــي الســوق الســعودي بعــد انضمــام "تاســي" 
إلــى مؤشــر "إم.إس.ســي.آي" لألســواق الناشــئة فــي شــهر مايــو، ثــم انتقلــت إلــى ســوق األســهم 
الكويتــي، فيمــا تجنبــت أســواق ُعمــان والبحريــ�ن وقطــر ألســباب اقتصاديــة وتدنــي مســتوى الســيولة.

وقــد أدى سياســة تغيــ�ر توزيــع أصــول المحافــظ مــن األســهم الســعودية إلــى األســواق الخليجيــة 
األخــرى؛ إلــى تحقيــق عوائــد إضافيــة فــي عــام 2019.

أداء إدارة المحافظ الخاصة لألسهم الخليجية مقارنة بالمؤشر االسرتشادي

أداء إدارة المحافظ الخاصة لألسهم الخليجية مقارنة بالمدراء اآلخري�ن
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ــا، فقــد  علــى صعيــد إدارة المحافــظ الخاصــة لألســهم المدرجــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
ــة بالمؤشــر االسرتشــادي منــذ إطاقهــا. ــد قدرهــا 46 % مقارن حققــت عوائ

وكانــت »درايــة« قــد أطلقــت اســرتاتيجية المحافــظ الخاصــة لألســهم المدرجــة فــي الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا لتمكــن عمــاء »درايــة« مــن مــد اســت�ثماراتهم إلــى خــارج أســواق الخليــج. 

وبــدأت »درايــة« أواًل فــي ســوق األســهم المصــري بعدمــا حــرر البنــك المركــزي ارتبــاط عملــة الجنيــه 
المصــري بالــدوالر األمريكــي، وبعــد انحســار ت�أثــر التضخــم فــي االقتصــاد، وتــا تلــك التطــورات ارتفاعــات 

فــي أســعار أســهم الشــركات المصريــة المدرجــة.

أداء إدارة المحافظ الخاصة  لألسهم المدرجة في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا مقارنة بالمؤشر االسرتشادي 
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العقارات
علــى الرغــم مــن النمــو الطفيــف لاقتصــاد الســعودي فــي عــام 2019م، إال أن االقتصــاد غــر النفطــي 

ســجل ارتفاًعــا ملحوًظــا قــدره 2 % تماشــًيا مــع ســعي الحكومــة إلــى رفــع نســبة ناتــج القطــاع غــر 

النفطــي فــي االقتصــاد المحلــي. 

وقــد كان لهــذا النمــو أثــر إي�جابــي علــى المســت�ثمري�ن المحلي�ن، خاصة بعد تدشــن العديد من المشــاريع 

العقارية مثل مجمع التســوق التجاري "رياض بارك" و"واجهة الرياض" ذو االســتخدامات المتعددة.

إال أن التحديــات ال تــزال ماثلــة فــي القطــاع العقــاري، خاصــة فــي ظــل ضعــف الطلــب الت�أجــري مــن 

الت�أجــر.  الشــركات ووفــرة معــروض مســاحات 

فمــع االفت�تــاح التدري�جــي لمركــز الملــك عبــد اهلل المالــي، فــإن معــروض المســاحات المكتبيــة مــن فئــة 

)أ( ســرتفع علــى نحــو كبــر مــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض فــي اإليجــارات المكتبيــة إذا لــم يصاحبــه ارتفــاع 

فــي الطلــب. 

لذلــك، ركــزت اســرتاتيجية »درايــة« علــى المســاحات المكتبيــة ذات الفئــة )ب(، خاصــة المســاحات الصغرة 

التــي ُيتوقــع أن تشــهد نمــوا واســعا فــي إي�جاراتهــا. 

كمــا ت�توقــع »درايــة« توســع عمليــات التســوق اإللكرتونــي بواســطة شــبكة اإلنرتنــت، مــا يعنــي انخفــاض 

ــا إلــى جنــب  الطلــب الت�أجــري فــي المجمعــات التجاريــة التقليديــة التــي ال تملــك وســائل الرتفيــه جنب

المحــال التجاريــة، وارتفــاع الطلــب علــى المســتودعات بكافــة أنواعهــا ماعــدا القديمــة منهــا. 

بنــاًء علــى هــذه النظــرة، تــم إطــالق صنــدوق »درايــة« للدخــل العقــاري الثالــث فــي 2019م بأصــول بلغــت 

قيمتهــا 420 مليــون ريــال. وقــد بلــغ مجمــوع عــدد صناديــق »درايــة« لالســت�ثمار فــي قطــاع العقــارات 

أربعــة صناديــق، هــي:

صندوق درة الخليج العقاري:  .1

قيمــة أصولــه 100 مليــون ريــال، وقــد تــم االنتهــاء مــن تطويــ�ر مجمــع ســكني مغلــق فــي حــي العزي�زيــة 

بمحافظــة الخــر يحتــوي علــى 108 فيــا، وي�جــري العمــل علــى ت�أجــر الوحــدات الســكنية ومــن ثــم التخــارج 

عــر بيــع العقــار.

صندوق »دراية« للدخل العقاري الثاني:  .2

ــِدّر للدخــل تبلــغ قيمــة أصولــه 400 مليــون ريــال، ويســت�ثمر فــي خمســة عقــارات مــدرة للدخــل فــي  ُم

مدينــة الريــاض.

االست�ثمارات البديلة
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صندوق »دراية« للدخل العقاري الثالث:  .3

ُمــِدّر للدخــل تبلــغ قيمــة أصولــه 420 مليــون ريــال،  وقــد أطلــق العــام الماضي واســتحوذ عشــرة عقارات 

ُمــِدّرة للدخــل فــي الريــاض وبريــدة والخــرج  والخــر فــي أربعــة قطاعــات عقاريــة مختلفــة، ال ســيما 

المســتودعات والمكاتــب.

صندوق »دراية ريت«:  .4

ُمــِدّر للدخــل ومتــداَول فــي ســوق األســهم الســعودي، وتبلــغ قيمــة أصولــه 1.6 مليــار ريــال ســعودي، 

وتــم إدراجــه فــي شــهر مــارس مــن عــام 2018م.

وت�تــوزع عقاراتــه الـــ26 علــى ســت مــدن رئيســية فــي المملكــة وســتة قطاعــات عقاريــة مختلفــة، األمــر 

الــذي جعــل مــن »درايــة ريــت« أكــر الصناديــق تنوًعــا. وفــي 2019م بلغــت توزيعاتــه النقديــة 7.48 % مــن 

الســعر اإلســمي للوحــدة البالــغ عشــرة ريــاالت. 

رأس المال الجريء والملكية الخاصة
ــأة لاســتفادة مــن التطــور التقنــي فــي  المملكــة العرب�يــة الســعودية واحــدة مــن أكــر الــدول المهيَّ

المنطقــة بالنظــر إلــى الســعي الحكومــي نحــو تطويــ�ر البنيــة التحتيــة للحكومــة اإللكرتونيــة وتزايــد 

معــدالت اســتخدام التقنيــة بــن الشــركات والمؤسســات واألفــراد.

وقــد شــهد العــام الماضــي نقلــة نوعيــة فــي أســواق شــركات التقنيــة الناشــئة فــي المنطقــة، بعــد 

اســتحواذ شــركة أوبــر علــى شــركة كريــم بمبلــغ قــدره 3.1 مليــار دوالر أمريكــي.

ولاســتفادة مــن الفــرص الواعــدة التــي تقدمهــا اســت�ثمارات رأس المــال الجــريء، تــم إطــاق ثاثــة مــن 

صناديــق االســت�ثمار:

صندوق »دراية« للرعاية الصحية:  .1

وهــو صنــدوق اســت�ثماري خــاص فــي الملكيــة الخاصــة اســتحوذ الصنــدوق علــى أقــل مــن 50 % مــن 

المركــز التشــيكي للعــاج الطبيعــي فــي الريــاض. 

صندوق »دراية فنشرز«:  .2

وهــو صنــدوق اســت�ثماري خــاص فــي رأس المــال الجــريء. أطلــق الصنــدوق فــي 2019م. وحتــى نهايــة 

العــام اســتحوذ علــى خمــس شــركات ناشــئة منهــا "رســال" و"ســبرو" و"لنــش أون". 

صندوق »دراية فنشرز اآلسيوي«:  .3

وهــو صنــدوق اســت�ثماري خــاص فــي رأس المــال الجــريء. أطلــق الصنــدوق فــي 2019م واســت�ثمر 

فــي الجولــة االســت�ثمارية السادســة الاحقــة فــي شــركة قوجــك اإلندونيســية وهــي مــن أكــر شــركات 

التطبيقــات المت�كاملــة فــي العالــم. 
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ل  تعــد خدمــات الوســاطة فــي بيــع وشــراء األوراق الماليــة واحــدة مــن المرت�كــزات الرئيســية التــي ُتعــوِّ

عليهــا »درايــة« فــي تقديــم حلــول االســت�ثمار المالــي إلــى عمائهــا، لذلــك تــم إضافــة العديــد مــن 

ــه دور  ــة« المتعــددة خــال العــام الماضــي، األمــر الــذي كان ل الخدمــات المتطــورة إلــى منصــات »دراي

ــراء تجربتهــم االســت�ثمارية. ــة« وإث ــادة معــدل رضــا عمــاء »دراي جوهــري فــي زي

وتشمل هذه التطورات منصة »دراية« و»دراية جلوبل« و»دراية جلوبل بلس«، كما يلي:

إطــاق خدمــة طلــب تمويــ�ل بالهامــش )مرابحــة( إلكرتونًيــا دون حاجــة إلــى زيــارة مقــر »درايــة«،   .1

تقديمــه. مــن  واحــدة  ســاعة  خــال  الطلــب  وتنفيــذ  اإللكرتونــي،  »درايــة«  موقــع  خــال  مــن  وذلــك 

إطــاق خدمــة التــداول فــي عقــود الفوركــس إلــى عمــاء »درايــة جلوبــل بلــس«. باالضافــة إلــى   .2

منافســة.  تمويــ�ل  بنســب  الفوركــس  لعقــود  بالهامــش  التمويــ�ل  خدمــة 

إطاق تطبيق »دراية جلوبل« ليسهل على العماء التداول في األسواق العالمية.   .3

إطاق خدمة التداول في الصكوك والسندات المحلية من خال منصة »دراية« اإللكرتونية.  .4

إطــاق خدمــة الوســاطة المؤسســاتية التــي تمكــن العميــل مــن االســتفادة مــن منتجــات »درايــة«   .5

والتــداول فــي األســواق الماليــة التــي توفرهــا بواســطة أنظمتــه الخاصــة واعتمــادا علــى تقنيــة 

.)API( الـ

إطــاق خدمــة إضافــة األوراق الماليــة المملوكــة مــن العميــل فــي »درايــة جلوبــل« إلــى حســابه   .6

فــي منصــة »درايــة«، وإضافــة منتجــات الصكــوك والســندات المملوكــة مــن العميــل إلــى حســابه 

فــي منصــة »درايــة«.  ممــا يتيــح للمســت�ثمر االطــاع علــى تقريــ�ر مت�كامــل عــن موجوداتــة الماليــة 

فــي موقــع واحــد.

إطاق خدمة التداول في بورصة الكويت من خال منصة »دراية«.  .7

إضافة خدمة التحديث التلقائي لهوية العميل إلى منصاتها المتعددة.  .8

إطاق خدمة التحوي�ل بني منصة »دراية« و»دراية جلوبل« إلكرتونًيا.  .9

إطــاق خدمــة التحويــ�ل المســتقبلي لتمكــن العميــل مــن تحويــ�ل مبالــغ التســوية إلــى حســابه   .10

تســويتها. بعــد  مباشــرة  المصرفــي 

الوساطة المالية
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حصدت منصة دراية جائزتني خالل عام 2019م كونها المنصة األكرث ابت�كاًرا.

وقــد أســفرت جهــود فريــ�ق درايــة العــام الماضــي عــن توســيع حصتهــا الســوقية بــني 
شــركات الوســاطة الماليــة، كمــا يوضحــه الرســم التالــي:

تطور الحصة السوقية لـ »دراية«  شهرًيا

 تطور الحصة السوقية لـ »دراية«  سنوًيا

Monthly Market Share

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.0%

Ja
n-

11
 -

Ap
r-

11
 -

Ju
l-1

1 -
O

ct
-1

1 -
Ja

n-
12

 -
Ap

r-
12

 -
Ju

l-1
2 

-
O

ct
-1

2 
-

Ja
n-

13
 -

Ap
r-

13
 -

Ju
l-1

3 
-

O
ct

-1
3 

-
Ja

n-
14

 -
Ap

r-
14

 -
Ju

l-1
4 

-
O

ct
-1

4 
-

Ja
n-

15
 -

Ap
r-

15
 -

Ju
l-1

5 
-

O
ct

-1
5 

-
Ja

n-
16

 -
Ap

r-
16

 -
Ju

l-1
6 

-
O

ct
-1

6 
-

Ja
n-

17
 -

Ap
r-

17
 -

Ju
l-1

7 
-

O
ct

-1
7 

-
Ja

n-
18

 -
Ap

r-
18

 -
Ju

l-1
8 

-
O

ct
-1

8 
-

Ja
n-

19
 -

Ap
r-

19
 -

Ju
l-1

9 
-

O
ct

-1
9 

-

Market Share Growth %

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

Annual (’16) Annual (’17) Annual (’18) Annual (’19)

3.2% 3.3% 3.5%

4.1%

17%

6%
3.9%-15%



35

تعــد أنشــطة إدارة تقنيــة المعلومــات والعمليــات الرافعــة األساســية فــي تمكــن البنيــة الرقميــة 

لـــ »درايــة« وتطويــ�ر القاعــدة اإللكرتونيــة ألنشــطتها المتعــددة وتقديــم خدماتهــا ومنتجاتهــا إلــى 

عمائهــا فــي صيــغ رقميــة متعــددة.

مــن اإلنجــازات المتحققــة فــي هــذا الصــدد العــام الماضــي، تطويــ�ر موقــع »درايــة« اإللكرتونــي ليكــون 

فــي مســتوًى يلبــي أفضــل المعايــ�ر والممارســات التقنيــة المتبعــة، وتطويــ�ر منصــة خاصــة لتــداوالت 

المؤسســات تخــدم قســم وســاطة المؤسســات الــذي تــم ت�أسيســه مؤخــًرا. 

أمــا علــى صعيــد دعــم األنشــطة الداخليــة لـــ »درايــة«، فقــد أثمــرت جهــود التطويــ�ر التقنــي عــن تطويــ�ر 

روبوتــان اثنــان لدعــم حــل المهمــات الخاصــة بالعمليــات والمخاطــر بشــكل يومــي.

تقنية المعلومات والعمليات
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إن تعظيــم األربــاح الماليــة ألي منظمــة جــزء ال يتجــزأ مــن تعظيــم رضــا عمائهــا عــن منظومــة الخدمــات 

التــي تقدمهــا، وهــو مــا تدركــه »درايــة« جيــًدا فــي هــذا الصــدد وتعمــل مــن أجلــه.

ــا يقًظــا ال يكــف عــن است�كشــاف توجهــات الســوق ومواءمــة الخدمــات بمــا يرضــي  هــذا األمــر يتطلــب حسًّ

تطلعــات العمــاء. وقــد بــدا ذلــك جلًيــا فــي »درايــة« حيــث واكبــت باســتمرار تطــورات األســواق الماليــة 

بالحلــول االســت�ثمارية التــي تــ�ري تجربــة عمائهــا.

هــذا التوجــه َمّكــن »درايــة« مــن احتــال المركــز األول بــن شــركات الوســاطة فــي المملكــة العرب�يــة 

الســعودية فــي خدمــة العمــاء "حســب اســتطاع الــرأي الــذي قامــت بــه بوابــة أرقــام للمســت�ثمري�ن"، 

ومــا كان لهــذا اإلنجــاز أن يتحقــق لــوال ســعي »درايــة« المســتمر إلــى تطويــ�ر كادرهــا الوظيفــي علــى 

ويخفــض  مســتديمة  اســت�ثمارية  عاقــة  إقامــة  يكفــل  وجــه  علــى  بعمائهــا  »درايــة«  عاقــة  إدارة 

ب إلــى منافســن آخريــ�ن، وقــد بــدا ذلــك فــي زيــادة حصــة »درايــة« الســوقية بن شــركات  معــدالت التســرُّ

الوســاطة خــال عــام 2019م.

ــة  ــات المقدمـ ــم مســتوى الخدمـ ــًصا لتقي�يـ ــًقا متخصـ وت�أكيــًدا علــى هــذه الجهــود، َشــّكلت »درايــة« فريـ

إلــى العمــاء، والـــرد علـــى استفســـاراتهم ومعالجــة طلباتهــم، وتــم تزويــد الفريــ�ق بأحــدث األدوات 

المســاعدة لــه علــى تحقيــق أهدافــه. هــذا األمــر قــاد »درايــة« إلــى الحصــول علــى جائــزة "أفضــل خدمــة 

عمــاء للشــركات االســت�ثمارية فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية" للمــرة الثانيــة علــى التوالــي.  ويأتي 

هــذا مــع األخــذ فــي الحســبان توافــر فريــ�ق خدمــة عمــاء »درايــة« طيلــة أيــام التــداول حتــى منتصــف 

الليــل.

حّقــق فريــ�ق القســم التجــاري فــي »درايــة« العديــد مــن النجاحــات فــي العــام الماضي، كان على رأســها 

تغطيــة طــرح أربعــة مــن صناديــق االســت�ثمار، بأصــول اســت�ثمارية تجــاوزت قيمتهــا 700 مليــون ريــال، 

ثاثــة منهــا تنــدرج فــي ســياق االســت�ثمارات البديلــة التــي تطرحهــا »درايــة«.

عالقات وخدمات العمالء 

القسم التجاري 
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هذه الصناديق هي: 

صندوق »دراية فنشرز«.  .1

2.  صندوق »دراية فنشرز اآلسيوي«.

صندوق »دراية« للدخل العقاري الثالث.  .3

صندوق »دراية لتموي�ل المتاجرة بالدوالر األمريكي«.  .4

وأســهمت الجهــود التســويقية للفريــ�ق التجــاري مــن اســتقطاب شــريحة عريضــة مــن العمــاء الجــدد، 

وبفضــل هــذه الجهــود زادت الحصــة الســوقية لـــ »درايــة« فــي قطــاع شــركات الوســاطة الماليــة لتبلــغ 

نســبة 4.13 %.

 كما زاد حجم األصول الـُمدارة وحفظ األصول بنسبة ملحوظة حتى قارب مجموعها 10 مليار ريال.

تغطــي الجهــود التــي ينفذهــا فريــ�ق التســوي�ق والعاقــات العامــة النجاحــات التــي تحققهــا »درايــة« 

علــى األرض، انطاًقــا مــن حــرص الشــركة علــى إقامــة عاقــة تواصليــة مــع جمهورها الخارجــي، قوامها 

الشــفافية والثقــة والتفاعليــة، وبمــا يســهم فــي ترســيخ الصــورة اإليجابيــة التــي بــدأت »درايــة« فــي 

رســمها منــذ ت�أسيســها.

 ومــن أجــل ذلــك تحُضــر »درايــة« عــر العديــد مــن المنافــذ والقنــوات اإلعاميــة، وتنفــذ العديــد مــن 

األنشــطة فــي هــذا الصــدد، مثــل البيانــات الصحفيــة، واللقــاءات التلفزي�ونيــة، والفعاليــات التســويقية. 

وفــي العــام الماضــي، شــاركت »درايــة« فــي مؤتمــر القطــاع المالــي والمعــرض المصاحــب الــذي كان 

منصــة لتوقيــع العديــد مــن االتفاقيــات مــع الجهــات الشــريكة. كمــا ســاهم فريــ�ق التســوي�ق والعاقــات 

العامــة فــي تنفيــذ دورة تدري�بيــة فــي التحليــل الفنــي والتــداول فــي األســواق العالميــة، قدمهــا 

نخبــة مــن المدربــ�ن المعتمديــن.

الحمــات اإلعانيــة الرقميــة كان لهــا دور فــي إيصــال منتجــات »درايــة« إلــى عمــاء جــدد، منهــا الحملــة 

اإلعاميــة لمنصــة التــداول »درايــة جلوبــل« فــي األســواق العالميــة، وأيضــا حملــة تســويقية كان 

ــة فوركــس«. هدفهــا التعريــف بخدمــة عقــود »دراي

التسوي�ق والعالقات العامة
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بفضــل إدارة عمليــات البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات، حافظــت »درايــة« خــال عــام 2019م علــى 

جاهزيــة أنظمــة التــداول الخاصــة بهــا المحققــة فــي 2018م التــي بلغــت نســبتها 99.98 %.

ومــن أجــل بنــاء بنيــة تحتيــة قــادرة علــى تلبيــة متطلبــات الخدمــات الجديــدة لعمــاء »درايــة«، تــم توســيع 

تــم تقليــص  نطــاق المنصــة االفرتاضيــة لخــوادم االســتضافة ووحــدات التخزيــ�ن فائقــة الســرعة، كمــا 

ــة« فــي الحفــاظ علــى  ــات النســخ االحتياطــي مــا ُيضاعــف مــن قــدرات »دراي ــذ عملي ــازم لتنفي الوقــت ال

بياناتهــا مــن الضيــاع حــن األزمــات -ال ســمح اهلل-.

أمنهــا  مســتوى  لتعزيــ�ز  الرياديــة  األنظمــة  مــن  العديــد  التحتيــة  البنيــة  عمليــات  إدارة  طبقــت  أيضــا، 

الســيراني فــي مكافحــة الهجمــات ذات الصفــة المجهولــة، كمــا تــم وضــع اســرتاتيجية خاصــة لتعريــف 

األمــن الســيراني فــي »درايــة«، وخطــط تنفيذيــة لرتجمــة االســرتاتيجية إلــى برامــج عملية قابلــة للتنفيذ.

وت�تضمــن الخطــط تنفيــذ مشــاريع نوعيــة ت�تماشــى مــع اإلطــار االسرتشــادي لألمــن الســيراني الصــادر مــن 

هيئــة الســوق الماليــة الــذي يتضمــن معايــ�ر متقدمــة فــي مجــال األمــن الســيراني.

وت�تَِّســق هــذه الجهــود مــع ســعي »درايــة« المتواصــل نحو بنــاء منظومة مت�كاملة في األمن الســيراني 

يتوافــق مــع أطــر الهيئــات التشــريعية ذات العاقــة وعلــى رأســها هيئــة الســوق الماليــة، وبمــا يتوافق 

مــع أفضــل الممارســات العالميــة في هــذا المجال.

ــا لمطابقــة أنشــطتها باألنظمــة واللوائــح المنظمــة لشــركات تــداول األوراق  تبــذل »درايــة« جهــدا حثيًث

ــا.  ــا ودولًي الماليــة، واتبــاع أفضــل المعايــ�ر والممارســات المتبعــة فــي هــذا القطــاع محلًي

وي�جــري هــذا الجهــد مــن خــال بنــاء برنامــج مطابقــة والتــزام فّعــال، تطــوره »درايــة« علــى نحــو مســتمر 

ليتــاءم مــع التحديثــات المســتمرة فــي األنظمــة الرقابيــة ذات العاقــة والتطــور المســتمر فــي أعمــال 

»درايــة«، هــذا جنبــا إلــى جنــب الرصــد المســتمر وتقديــر فاعليــة هــذه الضوابــط، وتقديــم المشــورة فيمــا 

يخــص ذلــك.

كمــا أن الشــركة وانطاًقــا مــن دورهــا فــي ضمــان ســامة األنشــطة الماليــة فــي المملكــة العرب�يــة 

الســعودية، فــإن جهــود المطابقــة وااللتــزام تشــمل الحــول دون توظيــف الخدمــات التــي تقدمهــا فــي 

ــة«  ــك تحــرص »دراي ــ�ل اإلرهــاب، وفــي ســبيل ذل ــل غســل األمــوال وتموي ــة غــر شــرعية مث أنشــطة مالي

ــزام. ــ�ر كادرهــا الوظيفــي بانتظــام للحفــاظ علــى بيئــة عمــل واعيــة بثقافــة االلت علــى تطوي

جاهزية األنظمة واألمن السيرباني

المطابقة وااللتزام
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تعمــل الشــركة علــى تعزيــ�ز موقعهــا االلكرتونــي وخدماتهــا الرقميــة وتطويــ�ر األنظمــة واالســت�ثمار 

فــي التقنيــة بشــكل كبــر بمــا يحقــق إثــراء لتجربــة العميــل. وتهــدف درايــة إلــى زيــادة حصتهــا مــن عمــل 

المؤسســات والشــركات فــي الوســاطة الماليــة و إدارة األصــول.  كمــا تخطــط الشــركة لطــرح عــدد مــن 

الصناديــق االســت�ثمارية خــال عــام 2020م تســتهدف األســواق الماليــة واالســت�ثمارات البديلــة. وخــال 

2020م ســتقوم الشــركة بإطــاق خدمــات التــداول فــي أدوات الدخــل الثابــت العالميــة.

الهدف من 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  خــال سياســات وإجــراءات  مــن  إال  يكــون  ال  ذلــك  وتحقيــق 

األعمــال.  مخاطــر  وتخفيــف  التنظيميــة  للمتطلبــات 

إضافــة إلــى مــا ســبق، تعمــل إدارة المخاطــر لــدى »درايــة« علــى عمليــة التقي�يــم الداخلــي المســتمر 

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

اسرتاتيجية إدارة المخاطر
ت�تضمــن سياســات إدارة المخاطــر علــى اســرتاتيجية تبــن بشــكل واضــح حــدود المخاطــر واألنشــطة ذات 

المخاطــر التــي يمكــن قبولهــا. وقــد أعطــت أولويــة لمخاطــر األعمــال وحــدد اســرتاتيجيات اســتجابة 

إلدارة هــذه المخاطــر. وتوفــر هــذه السياســات دعمــا مت�كامــا إلدارة المخاطــر. 

سياسة إدارة المخاطر 
يتــم تحديــد سياســات إدارة المخاطــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة مباشــرة؛ وهــو الــذي يملــك ســلطة 

تحديثهــا أو تعديلهــا. كمــا أن المجلــس مســؤول أيًضــا عــن اإلشــراف والموافقــة علــى اســرتاتيجية 

وسياســات إدارة المخاطــر واالمت�ثــال الداخلــي والضوابــط الداخليــة. ويتــم تفويــض لجنــة المطابقــة 

والمخاطــر لحوكمــة المخاطــر واإلشــراف عليهــا، وهــي التــي تقــوم باإلشــراف المباشــر علــى جميــع 

القضايــا المتعلقــة بالمخاطــر. 

خطط الشركة المستقبلية لعام 2020: 

إدارة المخاطر
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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 

التنفيــذي ولجنــة  الرئيــس  إلــى  اإلبــاغ عــن أي تجــاوز للحــدود، إن وجــدت، مــن قبــل إدارة المخاطــر 

المطابقــة والمخاطــر. ويتــم مراجعــة الحــدود وتنقيحهــا عنــد الحاجــة.

وتشمل عملية إدارة المخاطر والمطابقة وااللتزام الداخلية: 

تحديد وتقي�يم المخاطر الكبرة 

التي ربما تؤثر في تحقيق 

أهداف »دراية« وتخفيفها من 

خالل الضوابط الوقائية.

تطوي�ر اسرتاتيجيات إدارة المخاطر 

إلدارة المخاطر المحتملة، وتصميم 

وتنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة 

إلدارة المخاطر.

مراقبة أداء إجراءات 

إدارة المخاطر والتوصية 

بتحسينها عند الحاجة.
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الشــركة.  بأعمــال  المرتبطــة  المخاطــر  علــى  باإلشــراف  »درايــة«  لــدى  المخاطــر  إدارة  فريــ�ق  يقــوم 
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. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن إلدارة المخاطــر إمكانيــة الوصــول المباشــر إلــى 

مجلــس اإلدارة. وتخضــع وظيفــة إدارة المخاطــر لمراجعــة دوريــة مــن قبــل المراجعــة الداخليــة.

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.

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

والمســاهمن. التنظيميــة،  والهيئــات  اإلدارة،  ومجلــس  المعنيــة، 

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 خــال 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�تمان: 

وضع سياسات تقي�يم مخاطر الطرف المقابل ومعاي�ر االختيار.  •

وضــع سياســات اإلقــراض، ومصفوفــة الموافقــة، وحــدود االئ�تمــان أحــادي الطــرف، وحــدود تركيــز   •
المحفظــة، وتــم وضــع حــدود علــى العمــاء األفــراد؛

تحديــد تصنيــف المخاطــر قبــل قبــول العمــاء لغــرض التقي�يــم باســتخدام المعلومــات المتوفــرة لــدى    •
ســمة.

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.

هيكل وظيفة إدارة المخاطر

أنواع المخاطر



42

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 العمات األجنبيــة ومخاطر 

تذبــذب أســعار األســهم ومخاطــر تذبــذب أســعار الســلع.

يتم التعّرف 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.  •

وضــع اإلجــراءات التــي يتــم مــن خالهــا تحديــد، ومراقبــة، ورفــع التقاريــ�ر عــن مخاطــر الســوق باســتخدام   •
مجموعــة مــن األدوات بمــا فــي ذلــك تحليــل األوراق الماليــة، القيمــة المعرضــة للخطــر واختبــار 

الجهــد.

ضمــان أن حــدود مخاطــر الســوق فــي درايــة تــم الموافقة عليهــا والقبول بها والت�أكــد من موائمتها   •
مــع قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر وت�توافــق مــع قواعــد ومتطلبــات الكفايــة الماليــة.

تقي�يــم حــدود التعــرض علــى مســتوى األصــول، ومســتوى التوزيــع الجغرافــي، مــع األخــذ فــي االعتبــار   •
الســيولة كعنصــر رئيســي.

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 

ــة الماليــة. الكفاي

4. مخاطر السيولة
ــات.  مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تنشــأ عندمــا ال يتطابــق اســتحقاق الموجــودات مــع المطلوب
ومــن المحتمــل أن يــؤدي وضــع عــدم التطابــق إلــى زيــادة مخاطــر الخســائر. تنشــأ مخاطــر الســيولة أيضــا 
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

 من الموجودات النقدية والسائلة المتداولة حتى ت�تمكن من تغطية التزاماتها المالية
الحالية أو المستقبلية.
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بفضــل التزامهــا المســتمر بتنويــع مصــادر الدخــل واســتغال أفضــل الفــرص المتاحــة، تَمّكنــت »درايــة« 

مــن مواصلــة زيــادة إي�راداتهــا الســنوية فــي عــام 2019م، حيــث بلغــت االيــرادات قيمــة قدرهــا 130 

مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ124 مليــون خــال عــام 2018م، محققــة بذلــك أعلــى قيمــة مــن اإليرادات 

منــذ إنشــائها فــي عــام 2007م. 

تطور إي�رادات دراية منذ عام 2016م )مليون ريال سعودي(

لقــد حافظــت »درايــة« فــي العــام الماضــي علــى سياســاتها المتعلقــة بالمصاريــف القائمــة علــى 

أســاس الفاعليــة فــي إدارة مــوارد الشــركة، األمــر الــذي َمّكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا المرســومة دون 

أي تجــاوزات فــي اإلنفــاق.

هــذا النجــاح أســفر عــن صافــي دخــل قبــل الــزكاة قيمتــه 33 مليــون ريــال ســعودي، مــا يعنــي نمــًوا 

نســبته 19 % مقارنــة بعــام 2018م، وتحقيــق صافــي دخــل قيمتــه 25.8 مليــون ريــال ســعودي، بعــد أن 

خصصــت مبلغــا للــزكاة بقيمــة 7.9 مليــون ريــال ســعودي إلنهــاء الربــط الزكــوي منــذ الت�أســيس حتــى عــام 

2013م.

أداؤناأداؤنا

Total Revenue (SAR million)

2016 2017 2018 2019

72
69

124
130
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تطور نمو أرباح دراية منذ عام 2016م )صافي الدخل( )مليون ريال سعودي(

أمــا صافــي حقــوق مســاهمي »درايــة« فقــد بلغــت قيمتهــا 186 مليــون ريــال، وبعــد توزيــع األربــاح 

النقديــة علــى المســاهمن خــال 2019م بنســبة بلغــت 10 % مــن القيمــة االســمية للســهم؛ فقــد بلغــت 

القيمــة الدفرتيــة للســهم الواحــد 11.57 ريــال.

تطور القيمة الدفرتية لسهم دراية منذ عام 2010م )ريال سعودي(

نتيجــة الكفــاءة العاليــة فــي إدارة مــوارد »درايــة« خــال العــام الماضــي، فقــد حققــت الشــركة معــدل 

عائــد صافــي علــى الســهم الواحــد بلــغ 1.6 ريــال ســعودي للســهم، ومعــدل عائــد علــى متوســط حقــوق 

المســاهمن نســبته 14 %، ومعــدل عائــد علــى أصــول الشــركة نســبته 12 %. 
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20,000

2018

2017

2019

Net Income

25,77923,975

-13,696

7,788

2016

11.57

10.5910.46

11.89

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12.19

9.14

6.11

5.485.13

6.21
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تطور معدل العائد الصافي على السهم في دراية منذ 2016م )ريال سعودي(

تطور معدل العائد على متوسط حقوق المساهمن وعلى أصول الشركة منذ 2016م

وكنتيجــًة الســرتاتيجيتها فــي تنويــع مصــادر الدخــل، فقــد كان اإليــراد الرئيســي خــال عــام 2019م مــن 

رســوم وعمــوالت وأتعــاب تقديــم منتجــات وخدمــات اســت�ثمارية إلــى عمــاء »درايــة« بنســبة قدرهــا 

.%90

والهــدف مــن نهــج »درايــة« هــذا هــو المحافظــة علــى نمــٍو مســتقٍر فــي إي�راداتهــا الماليــة، وتحقيــق 

مزيــد مــن االســتقرار ألنشــطتها، وخفــض معــدل التذبــذب فــي أرباحهــا مقارنــة بالعوائــد مــن اســت�ثمار 

رأس المــال.

2018

2017

2019

Earning Per Share (SAR)

1.601.49

-0.85

.51

2016

ROAA and ROAE

14%

12%

14%

13%

-7%

-8%

4%

3%

2016

2017

2018 2019
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أيًضــا، فقــد حققــت »درايــة« نمــوا فــي حجــم األصــول نســبته 18 % ليبلــغ 235 مليــون ريــال ســعودي فــي 

مقارنــة بـــ 199 مليــون فــي 2018م.

تطور حجم األصول والمطالبات وصافي الدخل منذ 2015م )مليون ريال سعودي(

2017

235

49

26

199

29
24

247

50 53

209

18
8

182

14

-142015 2016 2018 2019

Total Assets       Total Liability        Net Income
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وت�أكيــًدا علــى كفــاءة اإلدارة الماليــة لمــوارد »درايــة«، فقــد أنهــت الشــركة عامهــا المالــي 2019م دون 

وجــود قــروض قائمــة أو مســتحقة علــى الشــركة.  ودون وجــود فروقــات جوهرية في النتائج التشــغيلية 

مقارنــة بالنتائــج الماليــة لعــام 2018م أو مقارنــة بتوقعــات الشــركة.

أمــا بشــأن التوقعــات المســتقبلية لعــام 2020م، فت�توقــع »درايــة« اســتمراًرا فــي تحقيــق نتائــج إي�جابيــة 

تماشــًيا مــع اســرتاتيجيتها بعيــدة المــدى، الهادفــة إلــى زيــادة وتنويــع مصــادر الدخــل.

وت�توقع »دراية« تحقيق مزيًدا من النمو في األنشطة والقطاعات التالية: 

زيادة اإليرادات من قطاع الوساطة المالية وزيادة الحصة السوقية.  •

زيادة حجم األصول الـُمداّرة.  •

تحقيق أفضل العوائد على أموال الشركة.  •

زيادة صافي الدخل.  •

االستمرار في تقديم أفضل المنتجات للمست�ثمري�ن.  •
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َحْوكمتنا
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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، لمــا لهــا مــن أهميــة عظمــى لاقتصــاد بشــكل 

عــام حيــث ترفــع مــن مســتوى كفاءتــه؛ ولمــا لهــا مــن دور فــي مســاعدة »درايــة« علــى خلــق بيئــة عمــل 

ســليمة وتقليــل المخاطــر وبنــاء الثقــة مــع أصحــاب المصالــح.

َحْوكمتناَحْوكمتنا
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مجلس اإلدارة: 

االسم

السيد/ طه بن عبد اهلل القوي�ز

األمر/ فهد بن سعد آل سعود 

السيد/ خالد بن محمد أبا الخيل

السيد/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

السيد/ عبد الرحمن بن محمد الراشد

السيد/ زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز 

المنصب

عضو مجلس إدارة غر تنفيذي )رئيًسا(

عضو مجلس إدارة غر تنفيذي 

عضو مجلس إدارة غر تنفيذي

عضو مجلس إدارة تنفيذي

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل

اإلسم/ الحضور

السيد/ طه بن عبد اهلل القوي�ز

األمر/ فهد بن سعد آل سعود

السيد/ خالد بن محمد أبا الخيل

السيد/ عبد الرحمن بن محمد الراشد

السيد/ زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

السيد/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

25 ديسمرب24 سبتمرب15 مايو24 فرباير

جدول اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمرب 2019م

أعضاء مجلس اإلدارة
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أسماء أعضاء الشركات األخرى

السيد/ طه بن عبد اهلل القوي�ز

السيد/ زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

السيد /فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز 

السيد/ عبد الرحمن بن محمد الراشد

السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

صفة التمثيل

عضو مجلس إدارة

العضو المنتدب

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

الشركات األخرى

صندوق التنمية العقارية

شركة الشويعر لاست�ثمار والتطوي�ر 
العقاري

شركة الرؤية للتطوي�ر )مملكة البحري�ن(

شركة طري�ق الرؤية المحدودة

شركة تطوي�ر الرؤية لاست�ثمار بالرياض

شركة أكوان العقارية

شركة ماذك لاست�ثمار والتقسيط 
العقاري

شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد

شركة دلة الصحية القابضة

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

الشركة السعودية لتموي�ل المساكن

المركز التشيكي للعاج الطبيعي 
والت�أهيلي

شركة عبد اهلل عبدالعزي�ز الراجحي 
وأوالده القابضة

شركة المهباج الشامية للتجارة

شركة المتحدون للشوكوالته والهدايا 
"باتشي"

بنك سيدروس لاست�ثمار

شركة االمار الغذائية

شركة عبد العزي�ز الجماز واخوانه

شركة تداول العقارية

شركة أم القرى العقارية

شركة اإلنماء المالية 

شركة الخليج للكيماويات والزي�وت 
الصناعية

شركة أوركس السعودية للت�أجر 
التمويلي
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ومهام اللجنة هي: 

األنشــطة  تنفيــذ  فــي  فعاليتهــا  لضمــان  بالشــركة  الداخليــة  المراجعــة  عمــل  علــى  اإلشــراف   .1
اإلدارة.  مجلــس  يحددهــا  التــي  والواجبــات 

استعراض وإقرار إطار عمل المراجع الداخلي.    .2

اســتعراض تقاريــ�ر المراجــع الداخلــي واإلشــراف علــى تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للنقــاط التــي     .3
أبرزتهــا هــذه التقاريــ�ر. 

ومراعــاة  الخارجيــ�ن،  الحســابات  مراجعــي  وأتعــاب  وعــزل  بتعيــ�ن  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة   .4
مهامهــم.  أداء  فــي  اســتقالهم 

اإلشــراف علــى أنشــطة مراجعــي الحســابات الخارجيــ�ن، والموافقــة علــى إضافــة أي نشــاط لنطــاق     .5
عمــل المراجعــة أثنــاء أداء واجباتهــم. 

مراجعــة خطــة مراجــع الحســابات الخارجــي، وذلــك بالتنســيق مــع المدققــن الخارجيــ�ن وتقديــم    .6
حيالهــا.  الازمــة  التوصيــات 

ــة ومتابعــة اإلجــراءات الازمــة التــي  ــم المالي اســتعراض تعليقــات المراجــع الخارجــي علــى القوائ   .7
يتعــن اتخاذهــا نتيجــة لذلــك. 

مراجعــة القوائــم الماليــة الفصليــة والســنوية، وقبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، وتقديــم الــرأي     .8
والتوصيــات بشــأنها. 

إعــادة النظــر فــي السياســات المحاســبية المعمــول بهــا، والتوصيــة بإجــراء تغيــ�رات فــي مجلــس    .9
اإلدارة عنــد االقتضــاء. 

وأعضاء اللجنة هم: 

لجنة المراجعة

االسم

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

السيد/ عادل عباس

 د. عمرو كردي

السيد/ إبراهيم الحرابي 

المنصب

عضو مجلس اإلدارة )رئيًسا(

عضو مستقل )عضًوا(

عضو مستقل )عضًوا(

عضًوا
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اإلسم/ الحضور

السيد/ إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

السيد/ عادل عباس

د. عمرو كردي

السيد/ إبراهيم الحرابي

24 فرباير

جدول اجتماعات لجنة المراجعة والتدقيق خالل السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمرب 2019م

تم انعقاد 4 اجتماعات للجنة المراجعة خال عام 2019م كما يلي: 

2 ديسمرب18 سبتمرب26 يونيو
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ومهام اللجنة هي: 

ضمــان وجــود وماءمــة السياســات واإلجــراءات لعمليــات الشــركة ألجــل المطابقــة والتوافــق مــع   .1
األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الســارية. 

توفــر المــوارد المناســبة للعاملــن فــي قســم المطابقــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة وضمــان   .2
حصولهــم علــى كل المعلومــات الازمــة. 

ضمان أن تنشئ الشركة وتطبق أنظمة وآليات المطابقة وإدارة المخاطر.   .3

ضمــان امت�ثــال جميــع العاملــن فــي الشــركة إلــى متطلبــات الشــركة المتعلقــة بالمطابقــة وإدارة   .4
المخاطــر. 

ضمان تقديم التبليغات الازمة إلى السلطات المختصة.   .5

وضــع إجــراءات مناســبة لتقديــم التقاريــ�ر إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن متطلبــات المطابقــة وإدارة   .6
المخاطــر. 

ــاغ عــن  ــك اإلب ــة ونتائجهــا، بمــا فــي ذل ــ�ر ســنوي لمجلــس اإلدارة مــن مــداوالت اللجن ــم تقري تقدي  .7
أيــة  حالــة مــن حــاالت عــدم المطابقــة أليــة قوانــن أو أنظمــة أو االمت�ثــال للشــركة مــع برامــج إدارة 

ــ�ر إلــى لجنــة التدقيــق.  المخاطــر، وتوفــر نســخة مــن التقري

صياغة برنامج اإلقراض والتوصية بشأنه لمجلس اإلدارة والعمل بموجبه.   .8

وأعضاء اللجنة هم: 

لجنة المطابقة والمخاطر

25 ديسمرب24 سبتمرب15 مايو
االسم

السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

السيد/ محمد بن سعيد الشماسي

السيد/عبد الفتاح الطوي�ل

السيد/محمد سلمان سعيد

السيد/ بال خالد بشناق

السيد/ محمد أحمد اليامي

المنصب

عضو مجلس اإلدارة )رئيًسا(

عضًوا

عضًوا مستقًا

عضًوا

عضًوا

عضًوا
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اإلسم/ الحضور

السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

السيد/ محمد بن سعيد الشماسي

السيد/عبد الفتاح الطوي�ل

السيد/محمد سلمان سعيد

السيد/ بال خالد بشناق

السيد/ محمد أحمد اليامي

02 ديسمرب25 سبتمرب18 يوليو10 مارس

جدول اجتماعات لجنة المطابقة والمخاطر خالل السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمرب 2019م

ومهام اللجنة هي: 

وضع أسس وإدارة عمليات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وإعادة تعي�ينهم.   .1

تحديد أتعابهم )على أن يتم اعتماد األتعاب من قبل الجمعية العامة للمساهمن(.   .2

للمجلــس ولجانــه  اإلداري  الهيــكل  المســتقلن، ووضــع ومراقبــة  األعضــاء  اســتقالية  ضمــان   .3
المختلفــة. 

الموافقــة علــى تعيــ�ن المديــر التنفيــذي والمســؤولن التابعــن لــه مباشــرة والموافقــة علــى   .4
أتعابهــم الســنوية مــع ماحظــة عــدم جــواز تصويــت المديــر التنفيــذي علــى المســائل المتعلقــة 

بعملــه أو أتعابــه. 

وضع معاي�ر برنامج امتاك الموظفن أسهم الشركة، وتنفيذ الرنامج واإلشراف عليه.   .5

الموافقة على مخصص المكافأة السنوية لموظفي الشركة.   .6

الت�أكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء المســتقلن، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا   .7
كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى. 

لجنة الرتشيحات والمكافآت
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اإلسم/ الحضور

السيد/زكي بن عبدالعزي�ز الشويعر

السيد/ بشار المشعل

السيد/ خالد بن محمد أبا الخيل

السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

16 يوليو15 يناير

25 ديسمرب24 سبتمرب15 مايو

وأعضاء اللجنة هم:

جدول اجتماعات لجنة الرتشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمرب 2019م

االسم

السيد/زكي بن عبدالعزي�ز الشويعر

السيد/ بشار المشعل

السيد/ خالد بن محمد أبا الخيل

السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

المنصب

عضو مجلس اإلدارة )رئيًسا( 

عضو مستقل )عضًوا(

عضو مجلس اإلدارة )عضًوا(

عضو مجلس اإلدارة )عضًوا(
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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 2019م

تؤكــد الشــركة عــدم وجــود أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو 

أحــد كبــار التنفيذيــ�ن عــن أي مكافــآت وتعويضــات خــال العــام 2019م.

المكافآت والتعويضات

البيان

الرواتب واألجور

البدالت

المكافآت الدورية 
والسنوية

الخطط التحفيزية

العموالت

أعضاء المجلس 

التنفيذيون

1,500,000

-

200,000

-

-

أعضاء المجلس غري 

التنفيذي�ني/المستقلني

-

-

1,100,000

-

-

كبار التنفيذي�ني )خمسة 

أعضاء مضاف إليهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي(

6,481,404

480,000

6,831,489

-

3,283,528
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ِ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. وخال عام 2019م، 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 وااللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال التــي تســاعد بشــكل 

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

التقاريــ�ر  علــى  بنــاًء  الشــركة  مــدى ماءمــة 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 خــال 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 إشــرفية أو أي ســلطة قضائيــة أي غرامــات أو عقوبــات أو قيــود وقائيــة 

علــى شــركة درايــة الماليــة خال العــام 2019م. 

قروض الشركة
ال يوجد أية قروض قائمة أو مستحقة على شركة "دراية" المالية كما في 2019/12/31م.

معامالت أطراف ذوي عالقة
ت�ت�كــون األطــراف ذات العاقــة بالشــركة مــن شــركات المجموعــة بمــا فــي ذلــك شــركاتها الشــقيقة 

ومســاهميها والصناديــق المــدارة بواســطة الشــركة. ت�تعامــل الشــركة واألطــراف ذات العاقــة مــع 

بعضهــا خــال الســياق االعتيــادي لألعمــال. 

المراجعة الداخلية
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باإلضافــة للمعامــالت مــع الطــرف ذو العالقــة واألرصــدة التــي تــم اإلفصــاح 
عنهــا فــي هــذه القوائــم الماليــة، فــإن أهــم المعامــالت واألرصــدة الناتجــة عــن 

المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة هــي كمــا يلــي:

اسم الطرف ذو العالقة

صندوق دراية ريت

صندوق دراية ريت

صندوق دراية للرعاية الصحية

صندوق دراية للدخل العقاري )2(

صندوق دراية للدخل العقاري )3(

صندوق دراية للدخل العقاري )3(

صندوق دراية للتموي�ل التجاري

صندوق دراية للتموي�ل التجاري

صندوق دراية للطروحات األولية

صندوق دراية رأس المال الجريء األسيوي

صندوق دراية رأس المال الجريء السعودي

صندوق دراية الخاص رقم )10(

صندوق دراية لاسهم الحرة )المرنة(

صندوق دراية الخاص رقم )100(

صندوق درة الخليج العقاري

صندوق دراية التعليم

شركة دراية الرقمية 

صندوق دراية االئ�تماني

طبيعة المعاملة

رسوم معامات

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

رسوم معامات

أتعاب إدارة

 أتعاب األداء

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

أتعاب إدارة

مدفوعات نيابة عن الشركة

مدفوعات نيابة عن الشركة

مدفوعات نيابة عن الشركة

مدفوعات نيابة عن الشركة

2019م

2,479,477

8,729,694

1,058,986

--

1,599,065

10,344,938

4,273,048

3,375,013

366,239

592,764

1,088,883

317,445

204,334

89,116

3,870,265

--

2,062,101

--

2018م

40,987,631

7,031,170

1,194,923

887,000

--

--

3,170,682

4,619,341

1,265,425

--

--

59,717.35

240,615.00

294,243.20

1,727,967

1,448,388

807,504

146,538

للسنة المنتهية في
31 ديسمر
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فيما يلي األرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

مستحقات ألطراف ذات عالقة

صندوق دراية ريت

صندوق دراية للدخل العقاري )2(

صندوق دراية للدخل العقاري )3(

صندوق درة الخليج العقاري

صندوق دراية التعليمي

شركة دراية الرقمية

صندوق دراية للرعاية الصحية

صندوق دراية االئ�تماني

صندوق دراية رأس المال الجريء السعودي

صندوق دراية العقاري بالدوالر

صندوق دراية التجاري بالدوالر

صندوق دراية للطروحات األولية

صندوق دراية للمشروعات الصغرة

صندوق دراية الخاص رقم )10(

صندوق دراية لاسهم الحرة السعودي )المرنة(

صندوق دراية رأس المال الجريء األسيوي

طبيعة األرصدة

أتعاب إدارة مدينة

أتعاب إدارة مدينة

أتعاب إدارة مدينة

أتعاب إدارة مدينة

مستحق من طرف ذو عاقة

مستحق من طرف ذو عاقة

أتعاب إدارة مدينة

مستحق من طرف ذو عاقة

أتعاب إدارة مدينة

مستحق من طرف ذو عاقة

مستحق من طرف ذو عاقة

أتعاب إدارة مدينة

مستحق من طرف ذو عاقة

أتعاب إدارة مدينة

أتعاب إدارة مدينة

أتعاب إدارة مدينة

2019م

 4,613,296 

 1,730,292 

2,947,955

5,342,977

 1,448,388 

 2,869,605 

 589,385 

 146,538 

 1,304,044 

   - 

   - 

 29,543 

   - 

 34,580 

 36,255 

 622,403 

21,715,261

2018م

 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 

   - 

   - 

14,975,799

31 ديسمر
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كمــا نــود اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد أعمــال أو عقــود مــع الشــركة فيهــا أو كان فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء 

مجلــس إدارة الشــركة أو كبــار التنفيذيــ�ن أو ألي شــخص ذي عاقــة بــأي منهــم خــال العــام المالــي 

2019م.

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ني بشركة دراية المالية
توجــد مصالــح تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــ�ن وأقاربهم في أســهم شــركة دراية المالية 

ت�تمثــل فــي ملكيــة فــي أســهم الشــركة ولــم يحــدث أي تغيــ�ر في هــذه المصالح خال عــام 2019م.

الذمم الدائنة ألطراف ذات عالقة

صندوق دراية للتموي�ل التجاري

صندوق دراية لاسهم الحرة )المرنة(

طبيعة األرصدة

مستحق إلى طرف ذو عاقة

مستحق إلى طرف ذو عاقة

2019م

)263,848(

-

)263,848(

2018م

)63,000(

)16,441(

)79,441(

31 ديسمر
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