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 إطالقة

تعد "دراية املالية" إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة االستثمارات وتقديم االستشارات 

 مستقلة على مستوى الشرق األوسط.مالية االستثمارية والوساطة؛ كما تعتبر أكبر شركة وساطة 

مقرها في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، ولها عدة فروع في مدينتي جدة والدمام يقع 

 أكثر للتّوسع.
ً
 ومازالت تسلك طرقا

مليار ريال، واليوم تفتخر  16تبلغ قيمة أصول عمالء "دراية املالية" املوجودة تحت إدارتها وحفظها  

 ي اململكة. بكونها مصدر ثقة ألعداد متزايدة من العمالء  ف

م في السوق املالي السعودي، وسّجلت 2007حققت "دراية املالية" نجاحات بارزة منذ انطالقها عام 

إنجازات حافلة عبر كافة األنشطة واملنتجات والخدمات التي تقدمها بتميز في: )إدارة األصول، 

العقارية، وصناديق والوساطة املالية، وصناديق األسهم، وصناديق امللكية الخاصة، والصناديق 

 ر الجريء( باإلضافة للخدمات االستشارية االستثمارية. ااالستثم

نجاحنا في تحقيق جميع أهدافنا خالل تلك الفترة الصعبة يعكس رجاحة استراتيجيتنا في 

 على تخطي الظروف االستثنائية.
ً
 مواجهة املخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال َمِرْن قادرا

ْصب أ
ُ
عيننا إثراء تجربة االستثمار في األسواق املالية الوطنية؛ فكان دافعنا األول هو وضعنا ن

؛ بما يصل 
ً
 وإلكترونيا

ً
التركيز على العميل وتطوير املنتجات والخدمات املالية املقدمة اعتياديا

أمامه  عميلنا بالسوق املالي ويساعده في اختيار قرارته املالية بناء على النتائج واألرقام املطروحة

 عن دعمه في تحديد مساره وأهدافه االستثمارية.
ً
 لحاالت مماثلة، فضال

ولتأكيد ملركزنا الريادي سيظل عمالئنا هم املحور األول الذي تنصب عليه كل الخدمات املقدمة، 

 
ً
بما يضمن والئه ويمكننا من اكتساب ثقة عمالء جدد ويساعدنا في خطة التحول الرقمي، تماشيا

 وبرنامجها الوطني الخاص بالقطاع املالي. ٢٠٣٠ملكة مع رؤية امل

 في املؤشرات  :٢٠٢٠وعندما يسعنا الحديث عن 
ً
فقد شهد هذا العام تحوالت مالية وانخفاضا

االقتصادية العاملية وليس على مستوي اململكة فحسب؛ وذلك خالل تداعيات جائحة كورونا 

 لتعليمية واملجتمعية والصحية.( على القطاعات املالية والصناعية وا١٩)كوڤيد 

٪ بزيادة تفوق مرتين ونصف  ٤.٣فعلى سبيل املثال ال الحصر انكمش االقتصاد العاملي بنسبة 

 م.٢٠٠٩االنكماش الناتج عن األزمة املالية العاملية للعام 
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السير الَحِذر والحفاظ على املكتسبات؛ الذي  ٢٠٢٠ولذا؛ كان محور اهتمامنا في العمل عام 

ننا من تقديم خدمات رقمية مميزة تعزز الحصة السوقية وتأكد على ريادتنا في تقديم يمك

 منتجات مالية واستثمارية مبتكرة تحوز تفضيل العمالء وتثري السوق املالي.
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 رؤيتنا 

  ، ذات املنتجات األكثرأن نكون املنشأة املالية األكثر إثراءً 
ً
  ابتكارا

ً
 .والخدمة األكثر امتيازا

 قيمنا 

  على أعمالنا؛ا يسلوكنا وتؤثر إيجابً  تحددقيمنا 
ً
 .عمالئنا لدىقيمة  وا ذلنكون شريك

 

          

 

 

ع أكثر
ّ
 شعارنا .. توق

اإلثراء

لعمالئنا

املجتمعن

ألسرتنا

االبتكارالشركائن

في 

امنتجاتن

في 

حلولنا

في 

خدماتنا

االمتياز

في إيصالنا 

لخدماتنا

ا في تعاملن

مع عمالئنا

ا في تعاملن

مع بعضنا
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زكي بن عبد العزيز 

 الشويعر

 

األمير فهد بن سعد آل 

 سعود

 

 خالد بن محمد أبا الخيل

 

إبراهيم بن عبد العزيز 

 الجماز
 

 فارس الراشد الحميد
 

 هللا القويز بن عبد طه
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عبدالوهاب بن سعيد 

 السيد

 هاشم بن عثمان الحقيل ياسر بن عبدالعزيز القاض ي
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 اهمي وأعضاء أسرة دراية املالية السادة مس

 ..لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتةا

نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي والقوائم املالية للسنة 

م.  يضع هذا التقرير بين أيديكم األداء املالي ونتائج األعمال ويسلط 2020ديسمبر  31املنتهية في 

 م.  2020ام الضوء على الجوانب التشغيلية للشركة خالل ع

نتشار جائحة فيروس كورونا املستجد حول العالم وأثرت الجائحة في حياة ا 2020شهد عام 

فرض قيود عملت الدول والسلطات الصحية على مكافحة الجائحة وقامت ب ،املاليين من البشر

ات جراءاإل  هاك. وكان وقع هذنتشار الفيروس الفتّ اقتصادية للحد من على الحركة واألنشطة اال

 
ً
قتصادي العاملي وتأثرت الشركات بشكل كبير وقامت بتسريح واسع على النشاط اال سلبيا

مع الجهود الصحية قامت الحكومات بخطوات غير مسبوقة للتحفيز  للموظفين. وبشكل متواز  

قتصادية املتضررة. على الصعيد جائحة على مواطنيها والقطاعات االاالقتصادي وتخفيف آثار ال

للحد من آثار الجائحة تمثلت بدعم ؛ واسعة تحفيزيةومة اململكة برامج حك طلقتأاملحلي، 

املتضررة من خالل حزم من  قتصادي والشركاتين املتأثرين من تراجع النشاط االاملواطن

جراءات مثل تأخير التوريدات الحكومية ودعم القروض واملساهمة بدفع رواتب وغيرها من اإل 

 . الحزم التحفيزية الكريمة

قتصادي حول العالم، يجة لضعف الطلب وتراجع النشاط االأسعار النفط نت ع وبالرغم من تراج

حيث شهد عرض النقود  ؛ن االقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على الصمود في وجة العاصفةإف

 
ً
 ملحو  نموا

ً
على خالل عدة سنوات وهو يشير إلى مالئة % تعتبر األ 8.27بنسبة  2020خالل  ظا

 وسالمة النظام املالي في اململكة. وشهد االئتمان املقدم للقطاع الخاص نمو 
ً
 مميز  ا

ً
خالل العام  ا

 ر الحالي، ومن أبرز األ 
ً
مليار  198فراد من لقروض العقارية املقدمة لل هو نمو ا قام املسجلة محليا

ت الصغيرة مليار ريال. وكذلك نمو القروض املقدمة للشركا 315لتصل إلى  2019خالل ريال 

. 2020خالل عام ريال مليار  175لى ا 2019خالل ريال  مليار  117والتوسطة ومتناهية الصغر من 

عام التعافي  2021أن يكون عام . ويتوقع 2030قام تشير إلى نجاح مستهدفات رؤية اململكة ر األ  هوهذ

 سعودي نمو قتصاد املحلي، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن يشهد االقتصاد اللال
ً
بنسبة  ا

2.6 .% 
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  انخفاضااألسواق املالية شهدت العاملي فان صعيد الوعلى 
ً
وتراجعت  ،الجائحة انتشارء مع بد حادا

شركات. مؤشرات البورصات حول العالم بشكل كبير مع توقعات سلبية للنمو العاملي وأرباح ال

بيرة وخاصة من املستثمرين شهدت موجة شراء كحول العالم فسواق وسرعان ما تغيرت أوضاع األ 

في حجم التداوالت، حيث  اكبيرً  ارتفاعً ا 2020السوق املحلي فقد شهد عام  األفراد. وعلى صعيد

يوميا مقارنة ريال مليار  6.9لتبلغ  ؛كبير في متوسط التداوالت ارتفاعشهدت السوق املالية )تداول( 

الدؤوب  دراية املاليةستمرارا لعمل ا. و 2019متوسط تداوالت يومي خالل كريال مليار  3.2 بـ

فإن الحصة السوقية لدراية املالية من حجم لتحسين تجربة العميل وتقديم خدمات رقمية مميزة 

  واحتلت% على أساس سنوي. 7.7التداوالت وصلت إلى 
ً
  الشركة مركزا

ً
بين شركات الوساطة  متقدما

 .   2020ل الربع الرابع من املحلية لتصل إلى املركز الثالث بين شركات الوساطة خال

ضافية لتعزيز نمو إالدولية وعملنا على إضافة موارد ستمر كذلك نمو األعمال في الوساطة ا

ي مختلف أعمالنا في هذا املجال. وهو ما عزز مكانة الشركة كجهة تقدم خدمات مالية شاملة ف

 سواق املحلية والعاملية من خالل منصتها.  األ 

 وعلى صعيد إدارة ا
ُ
مليار ريال في مختلف الفئات 5.7دارة حوالي الستثمارات، بلغ حجم االصول امل

حفظة أصول العمالء في عدد من صول االستثمارية. وذلك من خالل نمو متوازن ملواأل 

ستراتيجيات من أبرزها املحافظ الخاصة وصناديق التمويل. وحصلت الشركة على تصنيف اال 

. وبذلك تنضم دراية لنخبة مدراء االستثمار في MQ2بدرجة  للتصنيف "مودييز"متقدم من شركة 

 املنطقة الحاصلين على تصنيف متقدم. 

% 17نسبة  حيث بلغ متوسط العوائد اإلجمالية ،سهم املحليةقد تميز أداء الفريق في محافظ األ و   

 22.7للمحافظ التقليدية ونسبة 
ً
على  % للمحافظ املتوافقة مع الشريعة االسالمية متفوقا

ستثماري مميز ايواصل الفريق تحقيق نتائج وأداء . و واضحاملؤشرات اإلرشادية واملنافسين بشكل 

ستقطاب مؤسسات الي عقد من الزمن وهو ما أهلنا ال ستثمار قبل حو ستراتيجيات اال امنذ إطالق 

 مالية مرموقة لتكون ضمن عمالئنا. 

في املنتجات والتطوير املستمر للنظمة بما  السادة املساهمين، تضع دراية نصب أعينها االبتكار

يخدم أهدافنا بتقديم تجربة مميزة للعمالء. وقد عملنا خالل الفترات املاضية على تعزيز الرقمنة 

واألتمتة مما ساهم في زيادة املوثوقية واالستمرارية. وساهم التوسع الرقمي في فتح الحسابات دون 

مستندات بالوصول الى فئات ومناطق بعيدة عن مكاتبنا الحاجة لزيارة مكاتبنا ودون توقيع 
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الرئيسية. وأثبتت الشركة قدرة عالية ومرونة كبيرة في أنظمتها، حيث تمكنت من خدمة عمالئها 

 أثناء فترات صعبة من هذا العام ومن خالل منظومة تقنية مميزة. 

فقد  ،يخفى عليكم وال نقطاع،ادون  خدماتها املميزةمر بتقديم على أن تست "دراية"وحرصت 

نطالقها على بناء القدرات الفنية واستثمرنا بشكل كبير في التقنية والخدمات احرصت دراية منذ 

نقطاع. عملت استقرار في الخدمات دون اني معكم نتائج هذا االستثمار من ونحن نج ،الرقمية

مما ساهم في ؛ لكترونًياشبكات وتقديم الخدمات ادراية منذ بدايات األزمة على زيادة السعة لل

العمل  تفعيل نظامعتيادي. وتضمنت الخطة االحترازية التي اتخذتها دراية، اتقديم خدماتنا بشكل 

 
ً
بالتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية، وبفضل هللا لم نالحظ  عن ُبعد ملنسوبي الشركة عمال

أي صعوبات تذكر. كما تم تدشين حملة توعوية تهدف بشكل أساس ي إلى توعية فريق دراية 

والعمالء عن الفايروس وطرق الوقاية منه، وتشجيع عمالئنا الكرام على استخدام منصتنا الرقمية 

الستثمارية على مدار الساعة من خالل أحدث األدوات وأكثرها والتي تتيح إجراء كافة العمليات ا

 
ً
  .أمانا

 104.5حيث بلغ صافي الربح  2020وفي الختام، نحمد هللا على النتائج املالية املميزة   للعام املالي 

 % من رأس املال. 10وقامت الشركة بتوزيع نقدي للمساهمين يعادل  ،مليون ريال

ر إلى شركاءنا وعمالءنا ومساهمينا وكافة أسرة دراية على ثقتهم بنا. وال يسعنا إال تقديم الشك

وملقام ولي العهد األمير محمد  زعبد العزيونتقدم ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن 

هللا ببالغ الشكر والتقدير واالمتنان على الجهود الحكومية املميزة للتصدي  سلمان حفظهمابن 

 قتصاد. على اال هتقليل تداعياتء كورونا و لوبا

 

 رئيس املجلس

 القويز  عبد هللاطة بن 
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 «دراية»منظومة 

ال تبرهن إال على  ٢٠٢٠إن كافة النجاحات امللحوظة التي أحرزتها "دراية" رغم العام املالي الصعب 

إبداعية فريق عملنا وقدراته على ابتكار حلول مالية تثري السوق املالي، ومنتجات استثمارية تلبي 

 في اململكة. مختلف احتياجات العمالء 

 لكفاءاتنا املوجودة نعمل على 
ً
تجديد الفكر باستمرار من خالل استقطاب كفاءات وطنية وتعزيزا

 جديدة.

تنتهج دراية قدر اإلمكان رؤية اململكة في استغالل قدرات الشباب الوطني؛ حيث حققت أعلى نسبة 

 توطين عالية بين كادرها الوظيفي.

 العديد من وظائف وإدارات الشركة في مقابل  ١٢٤يشغل اليوم 
ً
 سعوديا

ً
ير موظف غ ٢٨موظفا

 للمواهب الوطنية الشابة؛ حيث استقطبت  .سعودي
ً
 ٢١كما اتبعت "دراية" سياسة أكثر دعما

 وشابة من أمهر طالب الجامعات، وقامت بتدريبهم في مختلف إداراتها؛ لربطهم بسوق العمل 
ً
شابا

 بشكل مباشر وتأهيلهم وربط حياتهم األكاديمية بالخبرة العملية على أرض الواقع.
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 مبادئنا

 

 املبادئ التالية إطاٌر ناظٌم نلتزم به ونسير على منواله

 وهو جزٌء ال يتجزأ من سعينا نحو تحقيق رؤيتنا وأهدافنا

 

 مهنيةنعمل ب نزاهةنعمل بـ

نعمل في إطار ُمَحْوكم يلتزم بالنظم واللوائح 

ذات العالقة ويتبع أفضل املعايير واملمارسات 

 في تقديم خدمات للمستثمرين.

 
ُ
ر التخصص وندير أعمالنا باألهداف ّدِ قن

ونجلب األشخاص على أساس القدرة 

 والكفاءة.

 كفريقنعمل  تعدديةب نعمل

كفاءاتنا املتعددة مصدُر إثراء  لنا نستعين بها 

في تحقيق أقص ى درجات التميز في خدمة 

 .عمالئنا

نعمل كواحد ونسعى إلى تحقيق أهدافنا على 

الفرد بأهداف  أساس تعاوني يربط أهداف

 املجموعة ككل.
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 اإلدارة العليا
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 «املالية دراية»منتجات وخدمات 

 بخطى ثابتة في ابتكار املزيد من الخدمات واملنتجات الخاصة باألوراق 
ً
تسعى "دراية املالية" دوما

 املالية وتقديم املشورة االستثمارية.

 ملا يعنيه شعارها 
ً
ع أكثر" فقد حققت العديد من اإلنجازات، بما يتجاوز تطلعات وتأكيدا

ّ
"توق

اإلنطالقة األولى لتأسيس   ذعمالئها ويحقق لهم نجاحات ملموسة في استثمار أصولهم املالية، فمن

  -"دراية املالية" أحرزت حزمة واسعة من املنتجات والخدمات االستثمارية، كالتالي:

 املاليةالتداول املوحد في األسواق  .1

نصل بالعمالء لشريحة واسعة من األوراق املالية على املستوى املحلي واإلقليمي، من خالل منصة 

 تداول واحدة.

الســـــــــــــــــوق املاليـــــــــــــــــة 

 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودية

 )تداول(

ســـــــــــــــــوق الصـــــــــــــــــكوك 

والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندات 

 السعودي

ســــــــــــــــــوق دبــــــــــــــــــي 

 (DFMاملالي )

البورصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 املصرية

ســــــــــــــوق مســــــــــــــقط 

لـــــــــــلوراق املاليــــــــــــة 

(MSM) 

 ةالســــــــــوق املوازيــــــــــ

 )نمو(

ســــــــــــــوق أبــــــــــــــو   ــــــــــــــي 

لــــــــــــــــــ وراق املاليــــــــــــــــــة 

(ADX) 

ناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  

 دبي

بورصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين 

(BB) 

بورصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الكويت

ســــــــــوق املشــــــــــتقات 

املاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 السعودية

 بورصة قطر 

 

 حققت "دراية املالية" فوائد ِعّدة لعمالئها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات:

فعلى مستوى األفراد، بإمكان العميل الوصول لجميع األسواق املوضحة في الشكل السابق 

على مستوى املؤسسات، فقد إما باستخدام منصة تداول واحدة وحساب استثماري واحد فقط. 

ن العمالء من فئة الشركات من 
ّ
ت "دراية املالية" خدمة  الوساطة املؤسسية التي تَمك

ّ
دشن

بواسطة أنظمتهم الخاصة اعتماًدا على تقنية الـ  «املالية دراية»تجات وخدمات االستفادة من من

(API.) 
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في املشتقات املالية ضمن أول خمس شركات وساطة تداول الخدمة  دراية املاليةكما أطلقت 

باإلضافة إلى أن دراية هي الجهة الوحيدة التي اتاحت لعمالئها تفيعل وتداول  ،قدمت الخدمة

 .املشتقات املالية الكترونيا

 

 سوبرماركت الصناديق االستثمارية .2

تعد هذه الخدمة هي األولى من نوعها في الشرق األوسط، حيث تمكن املستثمر من الوصول للعديد 

ا استثمارًيا مرخًصا من هيئة  60فر أكثر من من الصناديق االستثمارية كأكبر منصة تو 
ً
صندوق

السوق املالية السعودية، واملدارة من جهات استثمارية مختلفة تشمل فئات استثمارية متعددة 

 .)الصكوك والسندات،األسهم،العقار،السلع واملعادن(

 
 

 ل سواق العاملية« دراية جلوبل»منصة  .3

املهتمين بتداول األوراق املالية في األسواق العاملية، وهي تتيح هذه الخدمة احتياجات فئة العمالء 

 إلى أبرز وأكبر األسواق املالية العاملية
ً
ؤّمن وصوال

ُ
  ، مثل: ت

نـــــيـــــويـــــورك  بـــــورصـــــــــــــــــــة

(NYSE) 

ســـــــــــــــــــــــوق األســـــــــــــــــــــــهـــــــــــم 

 سترالياال 
 سوق األسهم الكندي

ســــــــــــــــوق هــــونــــج كــــونــــج 

 للوراق املالية

نـــــاســـــــــــــــــداك  بورصـــــــــــــــــة

(NASDAQ) 

ســـــــــــــــــــــــوق األســـــــــــــــــــــــهـــــــــــم 

 وي النمسا

األســــــــــــــــــــــهــــــــــم ســــــــــــــــــــــوق 

 الفرنس ي
 سوق األسهم الياباني

 (NYSE MKTسوق )
ســـــــــــــــــــــــوق األســـــــــــــــــــــــهـــــــــــم 

 البلجيكي

ســـــــــــــــــــــــوق األســـــــــــــــــــــــهـــــــــــم 

 زتاكمالاملكسيكي

ســـــــــــــــــــــــوق األســـــــــــــــــــــــهـــــــــــم 

 الهولندي

ســـــــــــــــــــــــوق األســـــــــــــــــــــــهـــــــــــم 

 النرويجي

ســــــــــــــــــــــوق األســــــــــــــــــــــهــــــــــم 

 البرتغالي

ســـــــــــــــــــــــوق األســـــــــــــــــــــــهـــــــــــم 

 السنغافوري

 سوق األسهم اإلسباني
ســـــــــــــــــــــــوق األســـــــــــــــــــــــهـــــــــــم 

 السويسري 

ســــــــــــــــــــــوق األســــــــــــــــــــــهــــــــــم 

 (LSEالبريطاني )
 األسهم اإليطاليسوق 
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 الية، مثل:املوراق من األ  في العديد تداول دراية جلوبل الكما تتيح هذه منصة 

 عقود الخيار األسهم
صناديق املؤشرات 

 املتداولة

 

 «دراية جلوبل بلس» منصة

م إلى العمالء ذوي الخبرة مزيدا من الخيارات اإلضافية لالستثمار في األسواق العاملية ، مثل:   تقّدِ

العقود 

 اآلجلة

البيع على 

 املكشوف

عقود 

 الفروقات

أدوات 

الدخل 

 تالثاب

عقود 

الخيارات على 

 اآلجلةالعقود 

 عقود الضمان
املعادن 

 )الذهب/فضة(
 تسهيالت نقدية

عقود 

 الفوركس

 

 حلول إدارة السيولة الفائضة .4

لتمويل املتاجرة دراية »وصندوق  «لتمويل املتاجرة دراية»صندوق وتقدم هذه الحلول من خالل 

سيولتهم  إدارةلعمالء الراغبين في ل ومستقرة عوائد منافسةالذي يقدم  «بالدوالر األمريكي

 .الشريعة اإلسالميةبحلول مالية تتوافق مع الفائضة، 

 

 منتجات التمويل .5

تلبي احتياجات عمالئهابكافة والتي ابتكارا وتنوعا ملنتجات التمويل، الجهات أكثر من دراية  تعد

 : شرائحهم وأهدافهم االستثمارية، وهي

 التمويل باملرابحة. 

 التمويل املجاني. 

 التمويل بالهامش. 
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 من خالل موقع 
ً
م هذه الخدمات إلكترونيا قدَّ

ُ
دون الحاجة إلى زيارة مراكز دراية املالية  «دراية»كما ت

أو توقيع أية مستندات ورقية، وتتم دراسة طلبات التمويل واعتمادها خالل ساعة واحدة من طلب 

 العميل.

 

 إدارة األصول في أسواق املال .6

ص إلى عمالئها ، من  «دراية»جنبا إلى جنب حلول االستثمار العامة، تقدم  حلول االستثمار الـُمخصَّ

ن العميل من إدارة أصوله املالية ضمن يةستثمار الصناديق واملحافظ اال  إدارةخالل 
ّ
َمك

ُ
، التي ت

 وإدارة السيولة.، والصكوك، سهماأل خيارات متعددة تلبي أهدافه االستثمارية، مثل 

 

 االستثمارات البديلة .7

 مِ ـوال ،ات العقاريةستثمار تشمل اال 
ْ
ات غير ستثمار اال ، وجميع الجريءورأس املال  ،خاصةالكية ل

 «دراية»وخارجها. وهي خيارات استثمارية بديلة تقدمها  السائلة داخل اململكة العربية السعودية

  إلى عمالئها باإلضافة إلى االستثمارات في األوراق املالية من أسهم وصكوك وإدارة السيولة.

 

 االستثماريةاالستشارات  .8

؛ لذا تعمل ٢٠٣٠يعد برنامج تطوير القطاع املالي أحد أهم املحاور التي تستند عليها رؤية اململكة 

"دراية" باستمرار على تطوير حلول مالية ادخارية تخدم فئة األفراد، وحلول استثمارية تخدم فئة 

نهم بما الشركات بنوعيها الحومية والخاصة؛
ّ
أهدافهم  وتحقيق ملاليةا أصولهم إدارةمن  يَمك

 .االستثمارية

ولضمان تحقيق ذلك كما خططنا له: فإن "دراية" ترافق العميل أثناء رحلته االستثمارية وتدعمه 

 بتحليل الفرص االستثمارية 
ً
في جميع محطاتها، بداية من رسم السياسات وتوضيح الطريق، مرورا

 املحافظ دراءم أداءاملطروحة أمامه وتوضيح مزاياها وأيها تحقق له املنفعة األكبر، وانتهاًء بمتابعة 

 .العميل محفظة على االستثمارية الخطة وتنفيذ

بتقديم حلول استثمارية مبتكرة،  تختصخدمات استشارية « دراية» تقدمإلى ما سبق،  وإضافة

 مثل برامج االدخار املختلفة وتطوير املحافظ االستثمارية.
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 البوابة الرقمية .9

الرقمي هو منهج نعتمد على تطبيقه لتقديم منتجات مالية واستثمارية تعمل كحلول رقمية  التحول 

ن؛ فعالة
ّ
، العميل من الوصول السريع واآلمن إلى قائمة متنوعة من حلول االستثمار املالي تَمك

 عن توفير و 
ً
قته تساعده في مقارنة الحلول املتاحة وتدعمه في تعزيز اختياره املالي بالدليل فضال

 وجهده في ظل ظروف استثنائية تعيشها كافة دول العالم.

ولذا" قد حولت "دراية" معظم خدماتها إلى صيغ رقمية يمكن للعميل االستفادة منها دون الحاجة 

ابتداًء من إنشاء الحساب االستثماري،  ،إلى زيارة مراكز دراية املالية أو توقيع أية مستندات ورقية

 بالتداول واال 
ً
 شتراك بالعديد من األسواق واألدوات والخدمات االستثمارية.مرورا
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 نظرة على السوق 

 كيف يبدو املشهد االقتصادي داخل السوق السعودي؟

 بالتحديات، فقد غمرته أخبار جائحة كورونا )كوفيد  2020
ً
 مليئا

ً
(؛ مما تسبب في 19كان عاما

تغيير أسعار النفط وكافة السلع أكثر من مرة، فيما اتخذت حكومات الدول إجراءات احترازية 

 لحماية شعوبها من الخطر ومحاولة حظر تفش ي العدوى. 

ديد ودون وجود محفز رئيس ي، فمن جانب تنشتر وقد بدأ السوق السعودي في النمو ببطء ش

العدوى بلدان كثيرة ومن جانب أخر تغلق الدول مطاراتها وتمنع حركة املسافرين سواء الداخلين 

 إليها أو الخارجين منها، وهنا ارتفعت املخاوف بشأن سالمة االقتصاد العاملي.

تزايد إصابات الجائحة واملخاوف ٪ بسبب 24م، انخفضت أسعار النفط بنسبة 2020فبراير في  

أوبك منظمة اختلف بعض أعضاء  وفي األسبوع األول من مارسمن التباطؤ االقتصادي العاملي، 

وأثر ذلك في السوق أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط  مما بشأن حصص إنتاج النفط،  بلس

  6000حيث تراجع مؤشر تداول إلى ما دون  السعودي
ً
٪ من بداية 29رة بنسبة خسا نقطة مسجال

 انخفاضالعام، مع تضرر القطاعين األكبر في املؤشر )البنوك والبتروكيماويات( بشدة نتيجة 

 أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة.

للحفاظ على سالمة  االحترازيةمن اإلجراءات  حزمةفي هذه األثناء، اتخذت الحكومة السعودية 

 خطر العدوى، ف وحمايتهم من املواطنين واملقيمين
ً
من  أطلق البنك املركزي السعودي عددا

، القروضدفعات تأخير سداد  :ومن بين تلك املبادرات، ادرات ملساعدة الشركات املتعثرةاملب

ضخ ودائع بدون فوائد ، و املساعدة في دفع رواتب املوظفين، و كوميةتأجيل بعض املستحقات الحو 

٪ 15٪ إلى 5كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة املضافة من بهدف توفير السيولة.  النظام البنكيفي 

 بعض انخفاض سعرها.ازن املالي دعم التو  كنوع من
ً
 ولتقليل االعتماد على عائدات النفط خصوصا

شهد السوق السعودي انتعاشة كبيرة، فمن جهة بدأ  2020ولكن بعد الربع األول من العام 

ن الجهة الثانية دعمت الحكومة السعودية املستثمرون في البحث عن صفقات مناسبة وم

مما دفع املستثمرين إلى النظر إلى صورة الوضع ما بعد الجائحة.  االقتصاد املحلي بطرق فعالة،

  ؛في املؤشر هي األولى في التعافي وكانت األسهم القيادية
ً
وتعويض  مما أدى إلى تعافي السوق عموما

لينهي مؤشر األسهم السعودية )تاس ي( العام م 2020جميع خسائره في بداية الربع الرابع من عام 

في البحث عن الشركات التي استفادت من  ين. كذلك بدأ املستثمر %3.58بإرتفاع قدره  2020

الوضع االقتصادي السائد ومنها شركات السلع االستهالكية األساسية )مستفيدة من تكديس 
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املستهلكين ملخزونهم( وكذلك شركات التأمين )مع انخفاض املطالبات بسبب قيود الحركة 

 باإلضافة إلى تأجيل العالجات الطبية االختيارية(.

، فإن البيانات األولية تشير إلى تراجع االقتصاد السعودي الحقيقي ومن الناحية االقتصادية

 يعتبر وهذا. االقتصادية الحركة وضغف النفط أسعار النخفاض  م2020٪ في عام 3.7بنسبة 

 
ً
 في% 8 من بأكثر السعودي االقتصاد النخفاض بدايةاألزمة في األولية بالتقديرات مقارنة الفتا

  م. ومن2020
ً
  املتوقع أيضا أن تسجل اململكة نموا

ً
٪ 3.2في الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  حقيقيا

 م.2021خالل عام 

 

 االقتصادي اإلقليمي وقت الجائحةنظرة على املشهد 

 مصر

 
ً
كانت البورصة املصرية أكثر م. 2020٪ للعام املالي 3.5بنسبة  سجل االقتصاد املصري نموا

 حيث انخفضت بنسبة 
ً
توجه املستثمرين  وهو ما يرجع في املقام األول إلى%. 22األسواق تراجعا

 منهم  وخاصة األجانب
ً
. ولم يكن خروج املستثمرين من سوق األسهم فحسب، نحو أصول أكثر أمانا

من سندات  ممتلكات األجانب تقلصتحيث  ،أيضا من األوراق املالية الحكومية تخارجوابل 

دوالر أمريكي بعد بدء الجائحة. وكان املستثمرون غير مطمئنين أيضا بشأن  رمليا 10الخزانة إلى 

حة تلوح في األفق. وعالوة على ذلك، لم تقدم بشأن عائدات السيا املخاوفوبدأت  ،االقتصاد

أعمال الشركات العقارية الكبرى في املؤشر أية بوادر إيجابية مشجعة مع تجنب العمالء الدخول 

في التزامات سداد طويلة األجل أثناء فترة االضطراب االقتصادي. وبعد أن خسر مؤشر السوق 

   2020 % خالل الربع األول من العام30أكثر من  املصري 
ً
مع بدء املزيد من  ، بدأ بالتعافي تدريجيا

 املستثمرين األجانب في زيادة استثماراتهم في البالد.

م. وعلى الرغم 2021هذا ونعتقد أن السوق املصري في وضع جيد يسمح له بتحقيق انتعاش في عام 

ألجانب م، فقد وصلت ممتلكات ا2020نقطة أساس في عام  400من خفض سعر الفائدة بمقدار 

 
ً
قويا من  من سندات الخزانة املصرية إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يعكس اهتماما

 .جانب املستثمرين األجانب

 

 



21 
 

 الكويت

٪. ومع أن هذا العام شهد تصنيف 9م بنسبة 2020سوق الكويتي الرئيس ي خالل عام التراجع  

عادة ما يعود على السوق بعوائد جيدة، إال أن السوق الكويتي ضمن فئة األسواق الناشئة، والذي 

 
ً
بسبب الضعف املالي واالقتصادي نتيجة لالنخفاض الحاد في أسعار  أداء السوق كان متدنيا

النفط. وقد انعكس انخفاض أسعار الفائدة وضعف املركز االقتصادي على أداء القطاع املصرفي 

 ئيس ي.الذي يحتل املرتبة األولى في مؤشر سوق الكويت الر 

 

 اإلمارات العربية املتحدة

٪ على 0.6٪ و 9.9انخفض السوقان الرئيسيان في اإلمارات العربية املتحدة، دبي وأبو ظبي، بنسبة 

  التوالي. 
ً
على  األكبرمقارنة بسوق أبو ظبي بسبب اعتماده  ،أكبر وقد شهد سوق دبي انخفاضا

 حصة الشركات العقارية في املؤشر، ارتفاع السياحة و 
ً
  بينما كان أداء القطاع العقاري ضعيفا

ً
 . أيضا

٪ خالل العام. ومع 6.6كما انخفض الناتج املحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بنسبة 

 
ً
حيث تتصدر دولة اإلمارات املنطقة في معدالت  ؛في أسواق اإلمارات ذلك، فإننا نتوقع انتعاشا

األسواق اإلماراتية من عودة السياحة إلى مستواها  وسوف تستفيد (19كوفيد )التطعيم ضد 

 الطبيعي.
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 إنجازاتنا

 االستثمار

 «دراية املرن ل سهم السعودية»صندوق 

 
ً
  تدير دراية صندوقا

ً
  استثماريا

ً
، وهو صندوق عام مفتوح االشتراك تم تأسيسه في اململكة مرنا

خالل االستثمار في الشركات املساهمة املدرجة العربية السعودية ويهدف إلى تنمية رأس املال من 

 في اململكة )وفي املنطقة أيضا حسب الفرص السانحة(.

 2020ومع أن العام 
ً
بالنسبة للسواق العاملية بوجه عام، فقد حافظ الصندوق على  م كان صعبا

تمثلت في باهرة للمستثمرين جيدة اتجاهه التاريخي في األداء املتميز حيث حقق مرة أخرى نتائج 

 القياس ي. للمؤشر٪ حققها 11.93م مقابل 2020٪ خالل السنة املالية 19.79تحقيق عائد بنسبة 

 
ً
م. ولكن وبفضل 2020من التقلب خالل النصف األول من عام  وقد شهد الصندوق مستوى عاليا

  االستثماريةعملية ال
ً
رات باستثما، فقد احتفظ مدير الصندوق القوية واألفكار املدروسة جيدا

، األمر الذي عاد بثماره خالل النصف الثاني من العام. كما بادر فريق إدارة الصندوق سريعا  مميزة

في الوقت  19من جائحة كوفيد  والقطاعات التي لم تتأثر سلًبابعض الشركات  االستثمار فيإلى 

 املناسب، مما زاد من األداء املتفوق للصندوق.

ثقة بقدرته على االستمرار في تحقيق النتائج املنشودة للمستثمرين  هذا وما زال فريق االستثمار على

  2021في عام 
ً
 .أيضا

 

 

 

 أداء صندوق دراية املرن  ل سهم السعودية مقابل الصناديق املماثلة املماثلة
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  «لتمويل املتاجرة بالدوالر األمريكيدراية » صندوق 

حددت دراية الفجوة في السوق وأطلقت صندوق تمويل تجارة السلع بالدوالر األمريكي في شهر 

 2019سبتمبر 
ً
عن سوق األسهم  م، والذي يهدف إلى تحقيق عائد استثماري للمستثمرين بعيدا

وذلك من خالل استراتيجية تركز على الفرص قصيرة األجل في التعامالت العامة لتمويل التجارة 

مالت القائمة على السلع األساسية. وسيكون للصندوق استثمارات عاملية مع التركيز على والتعا

 األسواق اإلفريقية بناء على املوقع الجغرافي للمديرين وشبكات االستثمار ذات العالقة.

عامه املالي األول من يناير إلى ديسمبر. وعلى الرغم من كل ما شهدته األسواق  وقد أنهى الصندوق 

فإننا نفخر والحمد هلل بأن ( 19كوفيد )واالقتصادات العاملية، وخاصة في سلسلة التوريد، بسبب 

 .مليون دوالر أمريكي 79.1الى الصندوق تمكن من النمو وزيادة األصول التي يديرها 

حيث بات  ،لى التنوع من حيث أطراف التعامل وعدد العمليات والسلعوقد تحول الصندوق إ

  13عملية في  125جهة وينفذ  15يتعامل مع 
ً
  نوعا

ً
دول مختلفة.  8من السلع واملتاجرة مع  مختلفا

 2021ومن املتوقع أن يشهد الربع األول من عام 
ً
من التنويع مع تقديم أطراف التعامل  م مزيدا

 
ً
 أخرى مختلفة إلى الصندوق. الجديدة سلعا

 
ً
٪ خالل السنة املالية 6.3حيث وصل إلى  ،وكان مستوى العائد الذي حققه الصندوق إيجابيا

 .(اإلنشاء٪ منذ 7.8)م 2020
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 تطور سعر الوحدة مقابل املؤشر املعياري 
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 اإلنجازات

 جوائز لتفوقها في إدارة األسواق املالية وإدارة األصول.م عدة ٢٠٢٠أحرزت دراية املالية عام 

فقد حصل صندوق "دراية املرن للسهم السعودية" العديد من الجوائز لتفوقه في األداء املالي 

سواء العام املاض ي أو األعوام السابقة، وذلك بعد عقد مقارنات متكاملة بينه وبين املؤشر 

 االسترشادي والصناديق النظيرة له.
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Fund Monthly Return Benchmark Cumulative Returns Fund Cumulative Returns

 العوائد الشهرية والتراكمية

 األصول تحت االدارة بالدوال األمريكي
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 : ائزو الج

 املانح الجائزة

 REFINITIV LIPPER FUND AWARDS 2020 أفضل صندوق للسهم السعودية لعام 

أفضل صندوق أسهم في منطقة الشرق األوسط 

 سنوات 3على مدى  2020وشمال إفريقيا لعام 
MENA FUND MANAGER 2020 

 MENA FUND MANAGER 2020  2020 أفضل صندوق أسهم في السعوية لعام

 

 خدمات دراية إلدارة املحافظ الخاصة

نجحت "دراية" في ابتكار وتقديم خدمة "إدارة املحافظ" الخاصة بكبار العمالء من ذوي الدخل 

 عن املؤسسات املالية ضمن أعلي مستويات االحترافية؛ من خالل أسلوب استثماري 
ً
املرتفع، فضال

 مخصص مبني على احتياجات كل عميل بشكل مختلف.

 داخل مجتمع عربي إسالمي؛ فإنها أعطت أولى تركيزها للسهم التقليدية 
ً
وألن دراية تعمل أصال

للسهم وقد حققت محافظ دراية املتوافقة مع أحكام الشريعة املدرجة في السوق السعودي، 

  املحلية التقليدية
ً
  ثانيبينما حقق  2020٪ في عام 16.99بنسبة  عائدا

ً
 ٪. 3.6بنسبة  عائدا

خدمات إدارة املحافظ االستثمارية للفراد ذوي املالءة املالية العالية والعمالء من "دراية"  دمتق

املؤسسات بأعلى مستوى من السرية وتساعد العميل على تحقيق املستوى املستهدف من العوائد 

 مقابل املخاطر حيث يتم تصميم كل محفظة بما يتناسب مع متطلبات العميل.
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ً
٪ بينما حقق 22.77بنسبة  وفي الجانب اآلخر، حققت محافظ دراية االستثمارية اإلسالمية عائدا

 
ً
 ٪.11.93بنسبة  املؤشر املعياري عائدا

 أداء االستراتيجية التقليدية املحلية 

 2020أداء املحافظ التقليدية املحلية 
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ستاندرد "كما تدير دراية استراتيجية املحافظ االستثمارية اإلسالمية الخليجية والتي تعتمد مؤشر 

  الخليجية املتوافقة مع أحكام الشريعة مللسه“ز بور ند آ
ً
معياريا لها. وقد حققت  مؤشرا

 2020استراتيجية دراية هذه في عام 
ً
 ٪ حققها املؤشر املعياري.9٪ مقابل 12.3بنسبة  م عائدا

افقة مع أحكام الشريعةأداء االستراتيجية اإلسالمية املحلية   املتو

افقة مع أحكام الشريعة مع الصناديق املماثلة لعام املحلية  االستراتيجيةأداء مقارنة   2020املتو
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االستثمارية وهي  أفريقيا وشمالأسواق الشرق األوسط م، أطلقت دراية محافظ 2017في عام 

بدأت "دراية استراتيجية تتيح للمستثمرين فرصة لتنويع استثماراتهم خارج األسواق الخليجية. 

االستثمار في مصر بعد تعويم عملتها )الجنيه املصري( مقابل الدوالر األمريكي، وكانت هناك املالية" 

ضغوط تضخمية في االقتصاد املصري ككل. ومنذ ذلك الحين، كان أداء سوق األسهم املصرية 

 الخليجية األسهمأداء استراتيجية 

 2020مقارنة آداء استراتيجية األسهم الخليجية بالصناديق املماثلة لعام 
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 بينماالعمالء حافظ مل٪ 3.9م من تحقيق عائد بنسبة 2020جيدا للغاية وتمكنت دراية خالل عام 

 ٪.0.3بنسبة  انخفاًضاؤشرها املعياري حقق م

 

 

 

 

 

  

  الشرق األوسط وشمال أفريقياأداء استراتيجية 

 

 2020بالصناديق املماثلة لعام االستثمارية  أفريقيا وشمال األوسط الشرق أداء استراتيجية 
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 االستشارات االستثمارية

ات لدى "دراية" كذراع معدالت الثقة وكسب والء العميل؛ يعمل فريق االستشار  لضمان أعلى

، ويساعده في رسم الخطة املثالية لتحقيق أهدافه االستثمارية،  استثماري يعمل
ً
ملنفعة العميل أوال

 بتقديم الخبرة التي يحتاجها إلدارة أصوله.

لطبيعته  اغبة العميل ومالءمتهكما تقدم "دراية" خدمات استشارية متكاملة ومفصلة حسب ر 

 أو مؤسسة، باإلضافة لبرامج متكاملة للموظفين والشركات.
ً
 سواء كان فردا
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 البديلة االستثمارات

وبقية االستثمارات  ءالجري هي االستثمارات املالية في األصول العقارية وامللكية الخاصة ورأس املال 

التي ال تتمتع بطبيعة سائلة. واالستثمارات البديلة أداة ممتازة لتنويع مخاطر املحافظ االستثمارية 

الرتباطها املنخفض مع األسهم والسندات وبقية األصول السائلة. وبما أن االستثمارات البديلة 

تحقيق عوائد أعلى بسبب عالوة ل ؛تعتبر استثمارات غير سائلة بطبيعتها فإن هناك مجال أوسع

السيولة. وبسبب االرتباط املنخفض واألداء األفضل، يلجأ العديد من املستثمرين إلى تخصيص 

   جزء من محافظهم لالستثمارات البديلة إلدراكهم لجدواها على املديين املتوسط والطويل.

االستثمارات البديلة. فقد أطلقت وتتيح شركة دراية املالية لعمالئها خيارات متعددة لالستثمار في 

وتاله إطالق  ،مليون ريال سعودي 100أول صندوق استثمار عقاري بلغ حجمه  2013دراية في 

مجموعة من الصناديق التي تستثمر في األصول العقارية وأسهم امللكية الخاصة ورأس املال 

مليار ريال سعودي ومن املتوقع  3الجريء. ويبلغ اليوم إجمالي قيمة االستثمارات البديلة في دراية 

 . 2021مليار ريال سعودي بنهاية العام  4أن تصل إلى 

ويتواكب مع الزيادة في حجم االستثمارات البديلة املدارة بواسطة دراية، الزيادة في عدد الفريق 

الذي يعمل على جلب تلك الفرص وإدارتها. ففي خالل العامين املاضيين ارتفع عدد موظفي القسم 

من ثالثة موظفين إلى سبعة حاليا وسيتم توظيف اثنين آخرين على األقل بالتزامن مع زيادة حجم 

األصول. ويتكون القسم من ثالث أجزاء أولها ُيعنى بإيجاد الفرص االستثمارية املحلية والخارجية، 

الصناديق  وقسم يتولى إدارة العقارات وقسم ثالث مسؤول عن اإلدارة املركزية بما في ذلك تأسيس

وإدارتها من الناحية النظامية والقانونية واملحاسبية وبما يتماش ي مع لوائح هيئة السوق املالية 

واألنظمة والسياسات الداخلية لدراية املالية وأنظمة الضريبة والزكاة في اململكة وخارجها حيثما 

 ينطبق.  

ملواجهة  االحترازيةلبي لإلجراءات بفضل هللا تمكن الفريق خالل العام من تخفيف حدة األثر الس

على األصول املدارة وعلى االستثمارات العقارية على وجه التحديد،  COVID-19فيروس كورونا 

حيث نجح الفريق في الحفاظ على السيولة املتوفرة في الصناديق من خالل املفاوضات لتأجيل 

من املبادرات الحكومية فيما يتعلق بالتمويل  واالستفادةوتخفيف دفع مصاريف الصناديق 

والضرائب، كما تم مراجعة الوضع املالي للصناديق بشكل دوري للحفاظ على استقرار التوزيعات 

النقدية بالتزامن مع إعادة التوزان املالي مع املستأجرين املتضررين نتيجة للجائحة من خالل 

 اإليجارات.  تقديم بعض اإلعفاءات وإعادة جدولة سداد بعض
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 لعمالئهااالستثمارات البديلة التي تتيحها شركة دراية املالية 

 االستثمارات العقارية  -أ

 انخفاضاستثنائيا للقطاع العقاري العاملي بفعل أزمة كورونا. فبالرغم من  2020كان العام 

وطأة معدالت الفائدة وإطالق حزم املساعدات التي أقرتها العديد من الحكومات لتخفيف 

املدى  وتضررت علىإال أن بعض القطاعات العقارية طالتها الجائحة  ،الفيروس على اقتصاداتها

القصير مثل القطاع التجاري واملكتبي والفندقي. فقد عزف الناس عن التجمع في األماكن العامة 

حترازية للحد من انتشار الفيروس تضمنت فرض حظر كلي وجزئي اوفرضت الحكومات إجراءات 

 وإجبار العديد من العاملين في القطاع املكتبي على العمل من منازلهم. 

بعض القطاعات العقارية األخرى أبرزها قطاع  إنعاشوفي املقابل كان للزمة دور كبير في 

املستودعات والتخزين التي اثبتت إنها قطاعات دفاعية. فقد زاد االقبال على تأجير مساحات 

دة الطلب على الحلول اإللكترونية للتسوق وحرص التجار على التواجد التخزين بالتزامن مع زيا

 و الخدمة إلى املستخدم النهائي. بالقرب من املستخدمين للتسريع من عملية وصول املنتج أ

وقد تأثر السوق العقاري السعودي باألزمة أسوة بغيره من األسواق العاملية وقد انعكس أداء 

تحوالت في بيئة  2020لى الصناديق العقارية فشهدت بداية العام السوق العقاري بشكل كبير ع

العمل مع االنتقال إلى ممارسة العمل عن بعد والذي أدى بدوره إلى تراجع الطلب على املكاتب 

وتأجيل بعض الشركات خططها التوسعية إلى أن تتضح الرؤية واقبال البعض اآلخر على 

تتحمل  ملشتركة والتي يمكن الحصول عليها بسهولة دون أناملساحات املكتبية األصغر املجهزة وا

 الشركات تكاليف رأسمالية.

وعلى أثر هذا التحول تراجع أداء قطاع املكاتب في اململكة حيث انخفضت اإليجارات بنسب تتراوح  

% في جدة 16% في الرياض و7% ووصل معدل الشواغر للمكاتب من الفئة )أ( إلى 8% إلى 3ما بين 

االنتهاء من عدد كبير من مشاريع تطوير  2020% في منطقة الشرقية. وشهد الربع الرابع من 24و

متر مربع من إجمالي املساحة  212,000العقارات املكتبية مما أضاف إلى السوق املكتبي في اململكة 

 خصصة لإليجار. امل

وتعزيز االستثمار األجنبي، أطلقت الحكومة  اململكةوبغية دعم القطاع العقاري املكتبي في 

السعودية برنامج "املقر الرئيس ي" والذي يهدف إلى إقناع الشركات العاملية بنقل مقراتها اإلقليمية 

عاملية ليس لها مقر  لن تتعاقد أي جهة حكومية مع شركة 2025إلى السعودية. وبحلول العام 

 إقليمي في الرياض، وهذا سيكون له أثر إيجابي على نسب اإلشغال للمساحات املكتبية.  
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وشهد أداء القطاعات التجارية تراجعا أيضا فانخفض متوسط إيجارات مراكز التسوق بنسب 

% 7 -% 4 نبي ماالشاغرة بنسب  ةالتأجيري% في اململكة وارتفع معدل املساحات 4-%2 نما بيتتراوح 

في مراكز التسوق خصوصا في املراكز التي لم تقدم حوافز للمستأجرين خالل األزمة مثل فترات 

إيجار مجانية وتخفيض أسعار اإليجار أو إعادة جدولة الدفعات. الجدير بالذكر أن املشاريع 

را جراء األزمة املتعددة والتي تقدم تجارب تسوق فريدة كانت أقل تضر  االستخداماتالعقارية ذات 

وحافظت على معدالت اشغال واقبال مستقرة ال سيما من الفئات السكانية األصغر سنا في 

 اململكة. 

أما قطاع التخزين واملستودعات فقد واصل النمو بشكل صحي مدفوعا بالتقدم التقني وزيادة 

نت زيادة وصلت إلى اإلقبال على التجارة اإللكترونية. فقد شهدت املبيعات التي تمت عبر اإلنتر 

. وتزامن مع هذا اإلقبال قيام العديد من التجار الذين لم يسبق 2020% خالل 300 -% 200

لبعضهم عرض منتجاتهم عبر اإلنترنت إلى تأجير مساحات تخزين في مناطق متعددة للتمكن من 

 40دة حوالي الوصول إلى املستهلكين في أوقات قياسية.  وتبلغ مساحة املستودعات في الرياض وج

مليون متر مربع وتتألف غالبا من مستودعات تقليدية مثل التخزين الجاف واملبرد والساحات 

املفتوحة، ولكن من املتوقع أن يزيد الطلب في السنوات القادمة على مستودعات مبنية بشكل 

للتغيير في أفضل ومستدامة وعاليا الجودة. فالنمو في التجارة اإللكترونية سيكون محركا رئيسيا 

  قطاع الخدمات اللوجيستية.

على عكس قطاع املستودعات، أدعى إغالق املدن حول العالم ومنع السفر والتنقل بين الدول 

واملدن إلى توقف كثير من األنشطة املرتبطة بالسفر والسياحة مثل قطاع الضيافة. فقد تراجعت 

وق في الرياض على سبيل املثال مستويات معدل اإليرادات لكل غرفة متاحة على مستوى الس

% أما بالنسبة للمنطقة الغربية وبالتحديد في مكة املكرمة واملدينة املنورة بلغت تلك 25بنسبة 

% نتيجة إليقاف العمرة والحج خالل العام. وبالرغم من أن استئناف العمرة للمواطنين 57النسب 

ئي إلى أن ذلك التحسن كان هامشيا واملقيمين بشكل محدود أدى إلى تحسن اإليرادات بشكل جز 

على حركة املسافرين  االحترازيةمقارنة بنسبة الهبوط. من املتوقع أن يساعد تخفيف بعض القيود 

 هذا القطاع جزئيا.  إنعاشعلى 

أما القطاع السكني في اململكة العربية السعودية كان األقل تضررا نتيجة للزمة خصوصا األراض ي 

% كجزء من أهداف رؤية 70السعودية تهدف إلى زيادة ملكية املنازل إلى السكنية. فالحكومة 

، وعليه كان الطلب على العقارات السكنية واألراض ي السكنية مدعوما بالبرنامج السكني من 2030

% من قيمة 5تحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة  الحكومة خاللوزارة اإلسكان ودعم 
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ليون ريال. وسجلت الصفقات العقارية السكنية زيادة ملحوظة املسكن األول للمواطن حتى م

املالية والتي تحظي بدعم  واملؤسساتبسبب اإلقبال على الرهون العقارية املقدمة من البنوك 

 حكومي. 

وقد صاحب التفاوت في أداء القطاعات العقارية املختلفة إلى تفاوت األداء للصناديق العقارية. 

فئات محددة من األصول العقارية في قطاع  علىلتي ركزت في استثماراتها فقد تضررت الصناديق ا

الضيافة والتجارة على سبيل املثال وفي املقابل تمكنت الصناديق التي وزعت استثماراتها بين 

 األزمة بأقل الخسائر. قطاعات متعددة من تجاوز 

 

 صندوق دراية ريت -1

صندوق استثمار عقاري متداول مقفل ومتوافق مع الضوابط الشريعة وتمت املوافقة على 

في سوق تداول. يهدف الصندوق إلى تحقيق  2018مارس  إدراجه فيوتم  2017تسجيله في ديسمبر 

دخل على رأس مال املستثمرين من خالل االستثمار في مجموعة من الفرص العقارية املدرة للدخل 

ستة مدن  نما بيعقار مدر للدخل موزع  27. وتتكون محفظة الصندوق الحالية من في اململكة

مختلفة وتسعة قطاعات عقارية مختلفة في اململكة العربية السعودية. وبلغت قيمة أصول 

مليار ريال سعودي. ويوزع الصندوق أرباح نقدية بشكل  1.8م حوالي 2020نهاية العام  الصندوق في

 % من صافي األرباح لحملة الوحدات. 90ربعي ال تقل عن 

منذ إدراج الصندوق اتبعت دراية املالية سياسة استثمارية تقوم على تنويع العقارات من الناحية 

الجغرافية والقطاعية مع عدم التركز على عقار معين أو مستأجر واحد وذلك لتوزيع مخاطر 

نتائج عمليات الصندوق وتدفقاته  االستثمار بأعلى درجة ممكنة. وقد انعكس ذلك إيجابا على

النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح ملالكي الوحدات في ظل األزمة التي طالت االستثمارات 

 العقارية.

ريال ومن ثم واصل ارتفاعه الحذر قبل أن  10,50، بلغ سعر وحدة الصندوق 2020وفي بداية 

بسبب تداعيات أزمة  2020ع األخير من مارس ريال في األسبو  9,30ينخفض إلى قاعه السنوي عند 

ـ بدأ السعر بالصعود التدريجي مدفوعا بإعادة فتح االقتصاد في 2020كورونا. وفي نهاية أغسطس 

وظهور مؤشرات تحسن في الوضع االقتصادي. وبنهاية السنة أغلق الصندوق  2020نهاية يونيو 

  %.6,7ريال مسجال ارتفاعا وقدره حوالي  11,20بسعر 
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 سعودي أيمليون ريال  73الوحدات بلغ إجمالي األرباح النقدية التي وزعت على مالكي  2020في 

% عائد سنوي بالنسبة لسعر الطرح األولي بعد اإلعفاءات التي تم منحها للمستأجرين 6.80

مع العلم بأن نسبة اإلعفاءات ال تزيد عن   االحترازيةاملتضررين بشكل مباشر بسبب اإلجراءات 

% من إجمالي إيرادات الصندوق للفترة. وبذلك فإن العائد اإلجمالي للمستثمرين في صندوق دراية 5

 %. 13بلغ حوالي  2020ريت في 

، وافق مجلس إدارة الصندوق على تسجيل صندوق دراية ريت للزكاة لدى هيئة 2020وفي سبتمبر 

 عند االنتهاء من التسجيل.  الزكاة والدخل وقد بدأ الصندوق بتلك اإلجراءات وسيعلن عنها

مليون ريال سعودي  140هذا وقد استحوذ الصندوق على مجمع لوجيستي في مدينة الرياض مقابل 

% 33، مما زاد من نسبة استثمارات الصندوق في قطاع املستودعات من 2020وذلك في أغسطس 

% في 40حسب القطاع العقاري إلى  2020%. وبذلك تتوزع أصول الصندوق بنهاية العام 40إلى 

% واملعارض 9% واملجمعات التجارية 11% والسكني 21يليه القطاع املكتبي بنسبة  املستودعات،

% أما على مستوى املدن 1% وسكن املوظفين 1% والقطاع الصحي 4% والتعليم 5% والضيافة 8

فإن مدينة الرياض تحتضن النسبة األكبر من العقارات حيث تبلغ نسبة األصول العقارية في 

 %. 2% واألحساء 6% والخبر 9% والجبيل 10% وجدة 16دمام % يليها ال57الرياض 

 

 صندوق درة الخليج العقاري  -2

. يبلغ حجم 2013هو أول صندوق استثمار عقاري خاص تم تأسيسه في دراية املالية في عام 

مليون ريال سعودي ويهدف الصندوق إلى تحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات  100الصندوق 

ن خالل تملك أرض وتطوير مجمع سكني مغلق شامل الخدمات مكون من نقدية للمستثمرين م

غرف نوم ومبنى  3وحدة تحتوي على  98وغرف نوم  4وحدات تحتوي على  10فيال منها  108

 للخدمات العامة يشمل العديد من املرافق منها صالة رياضية وبركة سباحة وصاالت احتفاالت. 

 2021، وفي مطلع العام السكنية من الوحداتأجير عدد خالل الفترة تمكن مدير الصندوق من ت

 تأجيرليتم  2023قرر مالكي الوحدات أن يتم تمديد عمر الصندوق لسنتين إضافيتين تنتهي في 

 املزيد من الوحدات والتخارج عند تحسن أوضاع السوق. 
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 صندوق دراية للدخل العقاري الثاني -3

صندوق استثمار عقاري خاص مدر للدخل، يهدف إلى االستحواذ على مجموعة من الفرص 

العقارية في اململكة واستخدام التمويل املصرف املتوافق مع الشريعة اإلسالمية لتمويل هذه 

االستحواذات، وسيتم خالل عمر الصندوق سداد قيمة التمويل من التدفقات النقدية للعقارات 

 رأس املال عند التخارج في نهاية العشر سنوات. وتحقيق نمو في 

تخارج الصندوق من إحدى العقارات وتم استخدام متحصالت البيع في  2020خالل مطلع العام 

 نما بيمليون ريال سعودية موزعة  247سداد جزء من أصل التمويل.  يبلغ حجم الصندوق الحالي 

املتوقع أن يتم التخارج كليا من عقارات الصندوق عقارات مكتبية وتجارية في مدينة الرياض. ومن  4

 .2021في النصف األول من 

 

 صندوق دراية للدخل العقاري الثالث  -4

صندوق استثمار عقاري خاص مغلق مطروح طرحا خاصا ومتوافق مع الضوابط الشرعية. ويعد 

لياته في منتصف من أحدث الصناديق العقارية التي تم تأسيسها في دراية، حيث بدأ الصندوق عم

 5ومدن في اململكة  4أصول عقارية مدرة للدخل موزعة على  10ونجح في االستحواذ على  2019

مليون ريال سعودي ويقوم  400قطاعات عقارية مختلفة. يبلغ حجم أصول الصندوق اليوم 

% من صافي أرباح 90الصندوق بتوزيع أرباح نصف سنوية على مالكي الوحدات ال تقل عن 

 دوق. الصن

وبالرغم من أن نسبة إيجارات عقارات الصندوق من القطاعات التجارية والتجزئة تتجاوز نسبة 

% إال أن الصندوق اتبع سياسة صارمة في تحديد املستأجرين املتضررين نتيجة للجائحة 50

والذين يستحقون الحصول على إعفاء من اإليجار أو تخفيض. هذا وتراجع دراية املالية مجموعة 

والتي سينعكس  2021ن الفرص العقارية التي سيتم ضمها إلى محفظة الصندوق خالل العام م

 أثرها بشكل إيجابي على أداء الصندوق في حال تم بنجاح نقل ملكيتها إلى الصندوق. 

 

 

  



37 
 

 امللكية الخاصة -ب

رونا ساهمت الجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في تحسين أداء الشركات خالل جائحة كو 

ومساعدة الكثير منها على تجاوز األزمة بأقل الخسائر. فالجهات الحكومية ممثلة بصناديق التمويل 

تقوم ببناء منظومة للملكية  ءالجري السعودية لرأس املال  والشركة الصناديقق دو والتنمية وصن

 وتخلق بذلك بيئة محفزة لتمويل الشركات الخاصة على نطاق واسع. ورأس املال الجريء الخاصة 

االستراتيجية  االعتبارصناديق الخاصة آخذين في الويتم ذلك من خالل توفير االستثمارات في 

االستثمارية للصندوق وخبرات الفريق االستثماري ومدى تأثير االستثمار في صندوق امللكية 

لى تمكين القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ع ءالجري أو رأس املال الخاصة 

 السعودي.  االقتصادالواعدة وتعزيز مساهمة تلك الشركات في 

مليون دوالر في صناديق خاصة في اململكة بواسطة  200عن  دما يزيتم استثمار  2020خالل العام 

مليار دوالر بواسطة مستثمرين  1.5عن  دما يزيالجهات الحكومية الداعمة، وفي املقابل تم استثمار 

 آخرين مؤسساتيين وأفراد في تلك الصناديق. 

الجدير بالذكر أن الشركات التي تم االستحواذ عليها من قبل صناديق االستثمار في امللكية الخاصة 

شهدت نموا ملحوظا وسجلت أداء أفضل من أقرانها من حيث املبيعات وتوفر رأس املال العام وفي 

% من 100غالبا على حصص أغلبية تصل إلى  باالستحواذتوظيف. فالصناديق تقوم جودة ال

الشركة الخاصة، ويتم إعادة هيكلة هذه الشركات والتدخل في إدارتها وتشغيلها وتحسين أداءها 

سنوات ويتم بعد ذلك بيع الشركة أو طرحها للتداول في  7-4 نما بيوتوسيع أعمالها ملدد تتراوح 

 . السوق العامة

ونظرا لكون الصناديق تشارك في إدارة وتشغيل الشركة، نجد غالبا أن فريق الصندوق يتكون من 

مجموعة من الخبراء في القطاع ولديهم خبرة تشغيلية تمتد ألعوام مكنت العديد من الشركات 

ية . فصناديق امللك2020الصغيرة واملتوسطة كم تجاوز التحديات التي حملتها جائحة كورونا خالل 

الخاصة تستحوذ على شركات في مراحل متأخرة والتي تكون خاضعة لنوع مختلف من املخاطر 

باملقارنة مع الشركات الناشئة، فالشركات في املراحل املتأخرة لديها قاعدة عمالء كبيرة ولديها منتج 

ن ونموذج عمل أثبت كفاءته ولكن املخاطرة تكون غالبا تشغيلية، يتمكن مديري الصناديق م

تحقيقها من االستثمار في  ةاملستهدفتجنبها أو التعامل معها عند حدوثها. ولهذا فإن العوائد 

 أضعاف املبالغ املستثمرة. 3إلى  2 نما بيصناديق امللكية الخاصة تتراوح 
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 صندوق دراية للرعاية الصحية -1

أحكام الشريعة. صندوق استثمار في امللكية الخاصة مغلق مطروح طرحا خاصا ومتوافق مع 

الهدف من الصندوق هو تحقيق عائد مرتفع على رأس املال على املدى الطويل وذلك من خالل 

االستثمار في شركة خاصة تعمل في قطاع الخدمات الطبية والعالج الطبيعي وإعادة التأهيل. وقد 

لصندوق استحوذ الصندوق على حصص في املركز التشيكي للعالج الطبيعي وسيعمل خالل عمر ا

على عدة محاور لزيادة الكفاءة التشغيلية للمركز والتوسع وافتتاح فروع جديدة ومن ثم التخارج 

في نهاية عمر الصندوق من خالل بيع الحصص على شريك استراتيجي أو طرح الشركة في السوق 

 مليون ريال سعودي. 52العامة للتداول. حجم الصندوق يبلغ 

م على أداء القطاع الصحي والخدمات الطبية في اململكة وبشكل يعتمد أداء الصندوق بشكل عا

خاص وجوهري على أداء الشركة محل االستثمار "املركز التشيكي للعالج الطبيعي وإعادة التأهيل" 

للحد من تفش ي  االحترازيةواجه املركز بعض التحديات نتيجة لإلجراءات  2020خالل العام 

مثل  االجتماعيالعديد من اإلجراءات الوقائية لتحقيق التباعد فايروس كورونا، حيث طبق املركز 

مايو  –تخفيض الطاقة االستيعابية، باإلضافة إلى ذلك أغلق املركز أبوابه خالل الفترة من مارس 

وتم تقديم الخدمات للمراجعين عندما أتيحت الفرصة خالل فترات الحظر الجزئي.  2020

الحكومي لدعم القطاع الخاص مثل برنامج ساند لصرف  واستفاد املركز من مبادرات القطاع

لتمويل رأس  االجتماعيتعويض شهري للعاملين السعوديين وحصل على تمويل من بنك التنمية 

 املال العامل. 

حيث حقق  االحترازيةالجدير بالذكر أن أداء املركز تحسن بشكل جيد بعد قرار تخفيف اإلجراءات 

نذ التأسيس خالل تلك الفترة وتمكن من تنويع مصادر اإليرادات بعد أعلى معدل إيرادات يومية م

 توفير خيار الدفع بواسطة شركات التأمين الطبي. 
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 رأس املال الجريء  -ج

على منظومة ريادة األعمال عامليا وفي اململكة أيضا، إال أن قطاع  2020رغم صعوبة العام 

االستثمار الجريء في اململكة استمر في النمو في ظل جائحة كورونا مدعوما بحزم من املبادرات 

وتوسيع أعمالها. فلوحظ خالل العام ارتفاع كبير  االستمراريةالحكومية ملساعدة الشركات على 

 لعدد وحجم الجوالت االستثمارية للشركات السعودية الناشئة. 

 بين أعلى ثالث بلدان في الشرق 
ً
فكانت منظومة الشركات الناشئة في السعودية هي األسرع نموا

مليون دوالر في شركات ناشئة مقرها  152استثمار  2020األوسط وشمال إفريقيا. فقد شهد العام 

و مبلغ قياس ي إلجمالي قيمة االستثمار الجريء. وارتفع عدد الصفقات اململكة العربية السعودية وه

. باإلضافة إلى أن عدد املستثمرين الدوليين الناشطين في اململكة 2019% مقارنة بالعام 35بنسبة 

 . 2019% مقارنة بالعام 11أكثر من أي عام سابق بزيادة قدرها  2020في عام 

% من إجمالي قيمة 52لتجارة اإللكترونية والتقنية املالية وبلغت قيمة االستثمارات في قطاعي ا

 أن الشركات 160قدرها االستثمار الجريء بزيادة 
ً
% مقارنة بالعام السابق. فالجائحة أظهرت جليا

التي استطاعت تبني التقنية بشكل سريع كانت أكثر قدرة على التكيف وتطوير أعمالها ملواكبة 

 من االستثمارات في هذا القطاع.  لطلب، وحظيت بحصة كبيرةالنمو السريع واملتزايد في ا

أما عامليا فقد ساهم انتشار فايروس كورونا في التسريع من وتيرة تبني الشركات واألفراد للتقنية. 

لتحديات سوق العمل ونمط الحياة  االستجابةفظهرت العديد من القطاعات الجديدة كنوع من 

أبرز تلك القطاعات هو قطاع التجارة اإللكترونية الذي ازدهر في  املترتب على جائحة كورونا. ومن

للمستهلكين وقطاعات البيانات والحوسبة السحابية  االجتماعيظل إجراءات اإلغالق والتباعد 

 والتقنية املالية وخدمات النقل وغيرها.  االصطناعيوالذكاء 

 

 

 

 

 

 صندوق دراية فنشرز  -1
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ومتوافق مع أحكام الشريعة مغلق  2019هو صندوق استثمار رأس املال الجريء تم تأسيسه في 

مطروح طرحا خاصا يستثمر في الشركات الناشئة الواعدة في منطقة الخليج والشرق األوسط 

 تالبرمجياوشمال أفريقيا. ويستثمر الصندوق في الشركات الناشئة العاملة في مجاالت 

الية واملنصات الرقمية والذكاء االصطناعي وانترنت األشياء وغيرها من املشاريع والتكنولوجيا امل

مليون ريال  30مليون ريال وتم استثمار  115التكنولوجية الواعدة تنموًيا. يبلغ حجم الصندوق 

 في أكثر من عشرة شركات ناشئة في قطاعات مختلفة. 2020بنهاية 

 

 صندوق دراية فنشرز اآلسيوي  -2

وتم  2019استثمار رأس املال الجريء مغلق متوافق مع أحكام الشريعة تم تأسيسه في  صندوق 

( في Series +Fطرحه طرحا خاصا. تم تأسيس الصندوق لالستثمار في الجولة السادسة اإللحاقية )

وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات خاصة الدعم  Gojekالشركة القابضة املالكة لشركة قوجك 

لمستهلكين األفراد عبر الهاتف الذكي في إندونيسيا بشكل رئيس ي مع عدة أسواق ناشئة اللوجستي ل

أخرى في منطقة جنوب شرق آسيا. وتعد واحدة من أكبر شركات رأس املال الجريء في جنوب شرق 

 مليون ريال. 145آسيا. ويبلغ حجم الصندوق حوالي 

احية تأثرت عمليات الشركة في قطاع وقد كانت أزمة كورونا سيفا ذو حدين على قوجك. فمن ن

أجرة السيارات ولكن في نفس وقت فإن خدمات توصيل الطعام ومدفوعات األونالين واأللعاب 

 اإلندونيس ي، بدأت قوجك بمفاوضات اندماج مع العمالق 2021/ بداية  2020ازدهرت. وفي نهاية 

حسب التقارير  مليار دوالر 40 إلى 35مما سينتج عنه شركة بقيمة  Tokopediaاآلخر توكوبيديا 

االندماج  وحال اتمام%. 60 حوالي في الكيان املندمج املتوقعة وستكون حصة قوجكالصحفية. 

قيمة استثمار الصندوق في الشركة ستتضاعف وذلك قبل أي إدراج التوقعات تشير إلى إن فإن 

 محتمل في سوق األسهم األندونيسية أو األمريكية للكيان املندمج. 
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 الوساطة املالية

من أهم الخدمات التي تقدمها "دراية املالية" كأحد حلول االستثمار املالي إلى عمالئها؛ الوساطة 

الخاصة بتداول األوراق املالية لذلك تم إضافة العديد من الخدمات املتطورة إلى منصاتها املتعددة 

زيادة معدل رضا عمالئها وإثراء تجربتهم خالل العام املاض ي، األمر الذي كان له دور جوهري في 

 االستثمارية.

باإلضافة الى  ،«دراية جلوبل بلس»و« دراية جلوبل»و« دراية»منصة  التطوراتوتشمل هذه 

 وهم كالتالي: حزمة من الخدمات التي تم اضافتها الثراء تجربة العميل

والدولية  اإلقليميةوالسندات تداول أدوات الدخل الثابت من الصكو   خدمة إطالق .1

 .الغير مدرجة )خارج املنصة( كأحد خدمات الوساطة املالية

 تطبيق دراية جلوبل ل إضافة خاصية اللغة العربية .2

شركات وساطة قدمت الخدمة،  خمسضمن أول  :تداول سوق "املشتقات املالية" .3

ب حسا إمكانية طلب تفعيلواملتفردة ب الجهة الوحيدة املستقلة. هاباإلضافة إلى أن

 .ا"املشتقات املالية" إلكترونيً 

 ال تطبيق درايةإطالق   .4
َ
والتي تلبي جميع  خدماتالو  ميزاتامل بالعديد من جديد كليا

 احتياجات عمالئنا.

 رغ" و"رويترز".يمن خالل منصتي "بلومبإمكانية ربط العمالء املؤسساتيين   .5
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توسيع حصتها السوقية بين شركات الوساطة وقد أسفرت جهود فريق دراية العام املاض ي عن 

 املالية، كما يوضحه الرسم التالي:

 

 

 شهرًيا« دراية»الحصة السوقية لـ  طور ت

 سنوًيا  «دراية»الحصة السوقية لـ  تطور  
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 تتقنية املعلومات والعمليا

 أعمال قسم تطوير املعلومات / الوساطة:

  IOS & Androidتطوير وتحسين تطبيقات الهواتف الذكية  -

الوصول  حيث تم تمكين العمالء من 30م تي إتاحة التداول في العقود املستقبلية للمؤشر ا -

 عبر جميع القنوات الخاصة بالتداول.

 .حلول تقنية متعددةإتاحة ربط تداوالت العمالء املؤسساتيين من خالل  -

 املعلومات املطلوبة لنموذج اعرف عميلك من خالل القنوات االلكترونية.الحصول على  -

تطوير وترقية أنظمة التداول الحالية بأحدث التقنيات، التي من شأنها رفع مستويات  -

 الخدمات املقدمة من قبل إدارة الوساطة.

 إنشاء وتطوير املزيد من التقارير الداخلية لتسهيل وتسريع الحصول على املعلومات -

  القرارات.املساعدة في اتخاذ 

 تطوير تكنولوجيا املعلومات / األصول / إدارة األصول البديلة:

 االجراءات الرقابية للعمليات املنفذة من خالل ادارة االصول  -

 أتمتة احتساب صافي قيمة األصول املدارة. -

 السعودية.انشاء موقع الكتروني خاص بصندوق دراية ريت املدرج في السوق املالية  -

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

  عالقات وخدمات العمالء

أهم ما يميز فريق عمل دراية املالية هو التكامل والتخصص، فيضم نخبة من املوظفين ذوي الخبرة 

والكفاءة في ابتكار الحلول املالية املتنوعة لجميع فئات العمالء في األسواق املحلية واإلقليمية، كما 

البديلة التي تتماش ى مع حدوث أي نتائج غير متوقعة، وهو ما  يسعى الفريق إليجاد الخطة والخطة

 يجعل رحلة عمالئنا ثرية وجديرة بالتجربة وقابلة لالستمرارية.

 على التكامل كأحد مرتكزات دراية املالية، فإنها تمتلك البنية التحتية الالزمة لتقديم 
ً
واستنادا

حلول التي أعانت على تخطي أصعب الفترات أعمالها بكفاءة كاملة، وذلك من خالل املبادرات وال

 من املبادرات بهدف ع 2020  ةخدمة العمالء خالل سنفي حيث نفذنا م،2020خالل العام 
ً
ددا

والتـي تهـدف  2022االسـتمرار فـي تطبيـق خطـة التحـول  داء ورفع كفاءة العمل ومن ضمنها تطوير األ 

ضمن الشركات االستثمارية في السعودية ومن ضمن  إلـى املحافظـة علـى مركـز الشـركة الريـادي

فضل شركات الوساطة االستثمارية أكول ثالثة على التوالي على املركز األ نتائجنا حصولنا للسنه ال

 .لخدمة العمالء في اململكة العربية السعودية

راية تطوير الكادر الوظيفي من ناحية عالقة شركة دفي  2020 العامسعينا جاهدين خالل  كما

خفض تسريب العمالء للمنافسين  بما ينتج عنه مستدامة؛قامة عالقة إيكفل  بشكل ،بعمالئها

 م.2020وقد عكس ذلك في زيادة حصة دراية السوقية بين الشركات خالل عام 

 أ وانصب اهتمامنا
ً
تحسين الذي اختص بو  ؛في خدمة العمالء على برنامج جودة الخدمة يضا

لتحسين الخدمة  تنانظمأو  كوادرنابتهيئة ، شركة دراية منذ بدء العالقةمالء الخدمات املقدمة لع

 بشكل ملحوظ. 2020عمالءنا خالل  ءعلى مدى رض ى العمالء حيث ارتفع رضا وانعكاسه

 مما زاد من نسبة الوالء والثقة ،تــم تزويــد الفريــق بأحــدث األدوات املســاعدة لــه لتحقيــق أهدافــه

 لدى عمالء الشركة. 
ً
لنواكب التطورات واملستجدات في املنطقة  نحن في دراية نسعى دائما

على خدماتنا  2030ة ونعكس رؤية على معايير الجودأفضل خدمة بألنتمكن من تقديم  ؛وخارجها

 .نظمتناأو 
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 القسم التجاري 

.. كان هذا شعارنا الذي عملنا به في العام تمكين 
ً
.. فعلى ٢٠٢٠مالي بحلول استثمارية أكثر تنوعا

(  إال ١٩ –الرغم من جميع التطورات االقتصادية والعاملية املحيطة جراء جائحة كورونا  )كوفيد 

 ألداء الأن هذا  لم يؤثر على آداء الشركة وانجازاتها
ً
 جليا

ً
قسم التجاري بـ ، األمر الذي بات انعكاسا

من أهم مستوى الجودة املقدمة لجميع العمالء،  ملالية"، والذي استطاع الحفاظ على"دراية ا

تغطية طرح الجولة الثانية من صندوق النجاحات التي حققها فريق عمل دراية في القسم التجاري 

املتاجرة بالدوالر لتمويل دراية " باإلضافة لجمع اشتركات جديدة في صندوق  "فنشرز دراية "

  رغم الظروف االقتصادية الصعبة.  األمريكي"

خدمة املقدمة استطاع الفريق الحفاظ على مستوى جودة ال (19)كوفيد  وفي ظل جائحة كورونا

في   .بما انعكس على والء العمالء واستمرارية استثماراتهم في منتجات دراية املختلفة ،للعمالء

الوقت الذي واجه الكثير من الشركات صعوبة في التواصل مع عمالئهم وخدمتهم بشكل صحيح 

 جراء جائحة كورونا، كان الفريق التجاري على أتم االستعداد لخدمة العمالء على جميع القنوات.

أسهمت الجهود التسويقية للفريق التجاري من استقطاب شريحة عريضة من العمالء الجدد، و 

تقوم دراية املالية اليوم بتقديم خدماتها الى أعداد متزايدة من العمالء في مختلف مناطق  حيث

 اململكة.  

 م.2020الربع األخير من عام  في %10.47نسبة  لتبلغ   دراية املالية الحصة السوقية في نمت كما

مليار ريال مع  16مجموعها  تجاوز بنسبة ملحوظة حتى  زاد حجم األصول الـُمدارة وحفظ األصول و 

 . 2020عام النهاية 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 التسويق والعالقات العامة

تحرص "دراية املالية" على إقامة عالقة إيجابية مع جمهورها الخارجي مرتكزة على قيم أهمها 

الشفافية والثقة والتفاعلية، ويعد املسؤول األول عن هذه العالقة هو فريق التسويق والعالقات 

 العامة بالشركة، والذي يقوم بتغطية كافة النجاحات التي تحرزها دراية بما يسهم في ترسيخ

 في رسمها منذ تأسيسها. «دراية»الصورة اإليجابية التي بدأت 

تعزيز الوعي ونشر الفهم للمنتجات بإدارة التسويق والعالقات العامة في دراية املالية تعني  

طريق االستثمارية وخدمات قطاع الوساطة املالية التي يتم طرحها في الشركة بشكل دوري عن 

جميـع يستخدم الفريق   .االجتماعي والفعاليــاتم والتواصــل عال اإل  منصاتاستخدام مختلــف 

بنـاء ثقةّ  ل، و العمالءمـن  ليكون على صلة دائمةوسـائل التواصـل االجتماعية والقنـوات االعالمية، 

كما ساهم فريق التسويق والعالقات العامة في تنفيذ  متبادلـة، والسـيما فـي قطـاع املـال واألعمـال.

تدريبية من إعداد وتقديم نخبة من املدربين املعتمدين، تم تقديما أونالين ملناقشة دورة 

 موضوعات عدة أهمها التحليل الفني والتداول في األسواق العاملية.

لعمالء جدد،  «املالية دراية»نجحت الحمالت اإلعالنية والتسويقية الرقمية في إيصال منتجات 

والتي تم تدشينها في الحظر الكلي، وأيضا حمالت  «املالية رايةد»مثل الحملة اإلعالمية لخدمات 

تسويقية كان هدفها التعريف بخدمة تداول املشتقات املالية وحملة أخرى لتسليط الضوء على 

 في نشر التوعية الصحية واإلرشادات التوعوية 
ً
خدمات الشركة اإللكترونية.  ساهم الفريق أيضا

 بالتسويق لجميع التي دشنتها وزارة الصحة للح
ً
د من انتشار فيروس كورونا.  وقام الفريق أيضا

مثل تداول أدوات الدخل الثابت، وإطالق تطبيق دراية  2020الخدمات التي تم طرحها في عام 

الجديد.  وللحفاظ على املشاركة االجتماعية قام فريق دراية بالتعاون مع جمعية األطفال املعاقين 

الشركة في خدمة املجتمع ومساهمة  واهتمامملشاركة في معرضهم السنوي.  بجمع مبالغ التبرعات وا

الجائحة، قامت الشركة بإتاحة تقديم دعم مالي من خالل  انتشارمنها في دعم جهود مكافحة 

 واستشعارااملنصة االلكترونية لصندوق الوقف الصحي أسوة بالشركات الكبرى باململكة 

 باملسؤولية املجتمعية.   

ام فريق تسويق "دراية" بدوره التوعوي، نحو تنمية املهارات املعرفية لدى مختلف العمالء كما ق

بكيفية التعامل املالي وفق الخطوات واآلليات السليمة التي تضمن الحفاظ على رؤوس األموال من 

 االحتيال وتجنب املخاطر املحتملة جراء الشركات االستثمارية الوهمية، حيث نشر الفريق حملة

 .توعية موسعة استخدمت فيها الرسائل النصية واإلعالنات التحذيرية
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 جاهزية األنظمة واألمن السيبراني

تمتلك "دراية" بنية تحتية ضخمة يديرها نخبة من أمهر الخبراء واملتخصصين في إدارة عملية تقنية 

 ٢٠١٩املعلومات، استطاعت من خاللها الحفاظ على جاهزية أنظمة التداول التي حققتها في العام 

 ٪. ٩٩.٨٩وتتمكن من تطويرها، حيث بلغت نسبتها  ٢٠٢٠لتستمر بها طوال العام 

يع "دراية" بناء هذه الشبكة املعلوماتية بما يخدم متطلبات العمالء من مستخدمي وكي تستط

املنتجات املالية الجديدة؛ تم توسيع نطاق املنصة االفتراضية لخوادم االستضافة ووحدات 

التخزين فائقة السرعة، كما تم تقليص الوقت الالزم لتنفيذ عمليات النسخ االحتياطي، مما يرفع 

تيعابية لفريق "دراية" ويدعمها في الحفاظ على البيانات من الفقد وقت وقوع أي الطاقة االس

 مخاطر.

وقد بدأت إدارة عمليات البنية التحتية لتقنية املعلومات واألمن السيبراني بوضع خطط التنفيذ 

الالزمة لرفع كفاءة البنية التحتية التقنية لتحمل زيادة الضغط املحتمل من خالل تجديد واسع 

البنية التحتية التقنية تشمل الشبكة الرئيسية والشبكات الفرعية وأنظمة التخزين عالية السرعة 

 العمالء. وخدمةوأنظمة قواعد البيانات املركزية وخوادم قواعد البيانات وأنظمة مركز االتصال 

 جاء على رأسها:
ً
 كما بدأت "دراية" في تنفيذ مشاريع أنظمة أكثر تقدما

 األحداث والسجالت املعتمدة على الذكاء االصطناعي. أنظمة تحليل -

 إدارة الوصول الشبكي عن بعد. أنظمة  -

أنظمة التوعية والتعليم املختصة بترسيخ التوعية األمنية لدى جميع موظفي دراية   -

 بمختلف مستوياتهم التأهيلية.

 ئي.برنامج حوكمة البيانات ونظام تصنيف البيانات ومنع التسرب التلقا  -

وتتضمن الخطط تنفيذ مشاريع نوعية تالئم اإلطار االسترشادي للمن السيبراني الصادر من هيئة 

 السوق املالية، والذي يتضمن معايير متقدمة في مجال األمن السيبراني.
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بناًءا على استراتيجية دراية املالية الستمرارية األعمال  19(-كما تم التعامل مع أزمة )كوفيد 

واالستعادة من الكوارث حيث تم تفعيل خطة استمرارية املعلومات من الدرجة األولى والتي مكنت 

ى جميع املوظفين من جميع االقسام املختلفة من العمل عن بعد بكل سهولة وموثوقية ومستو 

عالي من أمن الشبكة واملعلومات. وقد استطاع الفريق القيام بالتحديثات الالزمة؛ لرفع مستوى 

التداول اليومية  وتعامالتاالستجابة للضغط املتصاعد عن زيادة غير مسبوقة في عمالء دراية 

 خالل الفترة املاضية. 

 

 املطابقة وااللتزام

 حثيثة ملطابقة أنشطتها باألنظمة واللوائح املنظمة لشركات تداول األوراق  «دراية»تبذل 
ً
جهودا

 .
ً
 ودوليا

ً
 املالية، واتباع أفضل املعايير واملمارسات املتبعة في هذا القطاع محليا

على نحو مستمر  «دراية»، تطوره برنامج مطابقة والتزام فّعالويجري هذا الجهد من خالل بناء 

ألنظمة الرقابية ذات العالقة والتطور املستمر في أعمال في اتحديثات املستمرة مع ال ليتالءم

 إلى جنب«دراية»
ً
وتقديم املشورة فيما  ،وتقدير فاعلية هذه الضوابطاملستمر لرصد ا ، هذا جنبا

 يخص ذلك.

 من دورها في ضمان سالمة األنشطة املالية في اململكة العربية السعودية، فإن جهود 
ً
وانطالقا

 غير شرعيةالتي تقدمها في أنشطة مالية الخدمات املطابقة وااللتزام تشمل الحول دون توظيف 

على تطوير كادرها الوظيفي  «دراية»، وفي سبيل ذلك تحرص غسل األموال وتمويل اإلرهاب مثل

 انتظام للحفاظ على بيئة عمل واعية بثقافة االلتزام.ب
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 2021خطط الشركة املستقبلية لعام 

تعمل الشركة على تعزيز موقعها في تقديم أفضل الخدمات الرقمية وتطوير األنظمة بما يحقق 

 إثراء لتجربة العميل. وتهدف دراية إلى زيادة حصتها من عمل املؤسسات والشركات في الوساطة

 2021كما تخطط الشركة لطرح عدد من الصناديق االستثمارية خالل عام   األصول. وإدارةاملالية 

تتوقع الشركة الحصول على  2021تستهدف األسواق املالية واالستثمارات البديلة. وخالل 

كما تعمل الشركة على إطالق عدد من املبادرات الهادفة الى   من مختبر التقنية املالية.  ترخيص

تطوير آلية قياس جودة الخدمة املقدمة للعمالء وتجربة العميل. وبدأت الشركة في وضع اللمسات 

ي في من البيانات الخاصة بالعمالء من خالل التقنيات الحديثة والذكاء االصطناع لالستفادةاالولى 

  تطوير أساليب التسويق والخدمة املقدمة. 

 

 إدارة املخاطر

 املخاطر  إدارةمن هدف ال

درجة املخاطرة التي تقبل الشركة تحديد املخاطر املتعلقة بأنشطتها، و  الرئيس ي منها هوهدف ال

 تحملها. 

ّعالة إل 
َ
املخاطر، تضمن االمتثال  دارةوتحقيق ذلك ال يكون إال من خالل سياسات وإجراءات ف

 للمتطلبات التنظيمية وتخفيف مخاطر األعمال. 

 املستمر لكفاية عملية التقييم الداخلي على« دراية»املخاطر لدى  إدارةما سبق، تعمل إضافة إلى 

 درجة املخاطر التي قد تتعرض لها.مالئمة لتغطية « دراية»املال، التي تعتبرها  رأس

 

 املخاطر إدارةاستراتيجية 

تبين بشكل واضح حدود املخاطر واألنشطة ذات  استراتيجيةاملخاطر على  إدارةتتضمن سياسات 

 دارةاملخاطر التي يمكن قبولها. وقد أعطت أولوية ملخاطر األعمال وحدد استراتيجيات استجابة إل 

 
ً
  هذه املخاطر. وتوفر هذه السياسات دعما

ً
 دارة املخاطر. إل  متكامال
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 املخاطر  إدارةسياسة 

 يعدمباشرة؛ وهو الذي يملك سلطة تحديثها أو تعديلها. كما  دارةمن قبل مجلس اإل ها يتم تحديد

 
ً
املخاطر واالمتثال الداخلي  إدارةوسياسات  استراتيجيةعن اإلشراف واملوافقة على  مسؤول أيضا

عليها، وهي ر واإلشراف لحوكمة املخاطلجنة املطابقة واملخاطر  تفويض ويتموالضوابط الداخلية. 

 التي تقوم باإلشراف املباشر على جميع القضايا املتعلقة باملخاطر. 

بتقييم املخاطر وما يرتبط بها من إجراءات  دارةفهي مطالبة من قبل مجلس اإل  أما اإلدارة العليا

املخاطر. ويتم اإلبالغ  إدارةاالمتثال والرقابة الداخلية وتقديم تقرير حول كفاءة وفعالية ممارسات 

الرئيس التنفيذي ولجنة املطابقة إلى  املخاطر إدارةمن قبل  وجدت_ _إن للحدودعن أي تجاوز 

 الحاجة. واملخاطر. ويتم مراجعة الحدود وتنقيحها عند

 املخاطر واملطابقة وااللتزام الداخلية:  إدارةوتشمل عملية 

وتخفيفها من خالل « دراية»ثر في تحقيق أهداف تحديد وتقييم املخاطر الكبيرة التي ربما تؤ  .1

 الضوابط الوقائية.

املخاطر املحتملة، وتصميم وتنفيذ سياسات  دارةاملخاطر إل  إدارةاستراتيجيات  تطوير .2

 املخاطر. دارةوإجراءات مناسبة إل 

 املخاطر والتوصية بتحسينها عند الحاجة. إدارةمراقبة أداء إجراءات  .3

 

 املخاطرهيكل و يفة إدارة 

. وتتمتع الشركة على املخاطر املرتبطة بأعمال باإلشراف« دراية»لدى  املخاطر إدارةيقوم فريق 

العليا  دارةبموارد مناسبة وتؤدي مسؤولياتها وفق سياسات موثقة ومكتوبة. وتتولى اإل  دارةهذه اإل 

املخاطر  إدارةا. وتقوم بالتعاون مع موظفي دراية مسؤولية مراقبة املخاطر التي تتعرض لها إداراته

ة واملخاطر. وعالوة على ولجنة املطابق ستثماراملخاطر واال  إدارةلجنة إلى  بدورها بتقديم تقاريرها

وتخضع ملراجعة دورية من قبل  .دارةاإل مجلس إلى  إمكانية الوصول املباشرتمتلك  فهيذلك، 

 املراجعة الداخلية.
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 رفع التقارير

إدارتها بشكل و  تحديد املخاطرو  هي "إدراك« دراية»املخاطر لدى  إدارةاملنهجية املتبعة من قبل إن 

 فعال".

 املخاطر ونظام فعال ومتكامل في مختلف مجاالت العمل. دارةوقد نتج عن ذلك بناء إطار متين إل  

الصالحية املعنيين يتم تقديم العديد من التقارير واملعلومات املختلفة ومراجعتها من قبل أصحاب 

مجلس و  املعنية، دارةبشكل يومي وشهري وربع سنوي وسنوي. ومن ضمن أصحاب الصالحيات اإل 

 املساهمين.و  الهيئات التنظيمية،و  ،دارةاإل 

 

 أنواع املخاطر

 خاطر االئتمان. م1

  االحتماالت هي ئتمانمخاطر اال 
ً
للشروط املتفق  التي يفشل الطرف املقابل في الوفاء بالتزاماته وفقا

في تحقيق أقص ى عائد من خالل الحفاظ على  ئتمانمخاطر اال  إدارةعليها. ويتمثل الهدف من 

 ضمن املعايير املقبولة. ئتماناملستوى األمثل ملخاطر اال 

اتها، وفيما يلي استثمار منتج التمويل بالهامش وتتعرض مع أطراف أخرى كجزء من « دراية»تقدم 

  :الئتمانضوابط إدارة مخاطر ا

 وضع سياسات تقييم مخاطر الطرف املقابل ومعايير االختيار. -

أحادي الطرف، وحدود وحدود االئتمان ، ومصفوفة املوافقة، اإلقراضوضع سياسات  -

 .العمالء األفراد تركيز املحفظة، وتم وضع حدود على

املتوفرة تحديد تصنيف املخاطر قبل قبول العمالء لغرض التقييم باستخدام املعلومات  -

 لدى سمة.

 مطابقة بيانات املخاطر للمنتجات. -

 مراقبة الضمانات باستمرار. -

 تقييم ومراجعة جودة املحافظ الشاملة. -

رصد وتحسين أساليب إدارة مخاطر االئتمان من أجل إنفاذ النهج الداخلي للمخاطر على  -

 األطراف األخرى.

 وجود حدود التركيز ومراجعتها ومراقبتها. -
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 .ئتماناال  إدارةالقيام باستعراض املخاطر املستقلة بشكل دوري للتحقق من فعالية نظام  -

 

 مخاطر السوق . 2

بسبب التحركات في األسعار. إن العوامل  ستثمارقيمة اال  انخفاضمخاطر السوق هي مخاطر 

املرتبطة بمخاطر السوق هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية 

 مخاطر تذبذب أسعار السلع.سهم و ومخاطر تذبذب أسعار األ 

 : على النحو التالييتم التعرف على مخاطر السوق املرتبطة في السياسات 

 تذبذب القيمة. سهم أواأل ، مخاطر تغير أسعار سهممخاطر أسعار األ  -

 تذبذب القيمة. الفائدة أوئدة، مخاطر تغير أسعار مخاطر أسعار الفا -

وضع اإلجراءات التي يتم من خاللها تحديد، ومراقبة، ورفع التقارير عن مخاطر السوق  -

رضة للخطر باستخدام مجموعة من األدوات بما في ذلك تحليل األوراق املالية، القيمة املع

 واختبار الجهد.

التأكد من موائمتها و  ضمان أن حدود مخاطر السوق في دراية تم املوافقة عليها والقبول بها -

 تتوافق مع قواعد ومتطلبات الكفاية املالية.و  مع قدرة الشركة على تحمل املخاطر

 تقييم حدود التعرض على مستوى األصول، ومستوى التوزيع الجغرافي، مع األخذ في -

 االعتبار السيولة كعنصر رئيس ي.

 

 تشغيلية مخاطر. 3

بة أو عدم وجود عمليات رقاالخسارة الناجمة عن عدم كفاية  مخاطر التشغيل هي مخاطر

 أو بسبب أحداث خارجية. كما تشمل املخاطر القانونية. داخلية، آليات، أشخاص، نظم

عدة ظروف مثل االحتيال أو وهي متضمنة في وظائف أعمال الشركة ويمكن أن تحدث بسبب 

عت الشركة إطار للسيطرة اإلهمال أو الخطأ أو التقصير أو فشل النظام. وللتخفيف من ذلك، وض

 ذلك، تم وضع عملية تقييم مخاطر ذاتية ومحددة بشكل جيد. ضافة إلى باإل والحكم. 

ر األساس ي كما ومن أجل حساب متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية، تتبع الشركة نهج املؤش

من قواعد الكفاية  4واملوصوفة في امللحق  44املادة إلى  وصوال 39من املادة  ابتداءهو موضح 

 املالية.
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 مخاطر السيولة. 4

هي املخاطر التي تنشأ عندما ال يتطابق استحقاق املوجودات مع املطلوبات. ومن املحتمل أن يؤدي 

  زيادة مخاطر الخسائر.إلى عدم التطابق وضع 
ً
من عدم وجود قابلية  تنشأ مخاطر السيولة أيضا

 لتداول أوراق مالية أو أصول بسرعة كافية ملنع أو تقليل خسارة أو تحقيق ربح.

لتقليل التعرض ألصول غير سائلة وتخفيف مخاطر السيولة، وضعت دراية سياسات وإجراءات 

وهذا يسمح لها بالحفاظ على  مراكزها النقدية بشكل صحيح. إدارةتمكنها من مراقبة التدفقات و 

ما يكفي من املوجودات النقدية والسائلة املتداولة حتى تتمكن من تغطية التزاماتها املالية الحالية 

 أو املستقبلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 أداؤنا

. بل استخدمنا اآلثار السلبية الناجمة عن الظروف الصعبة في بسالم.استطعنا عبور املرحلة 

نقطة تحّول، وعلى الرغم من التحديات املتعلقة بفيروس كورونا وتأثيراته السلبية على إطالق 

 االقتصادات املحلية والوطنية، إال أن أحجام التداول في األسواق املحلية واإلقليمية كانت إيجابية.

دي فقد سعت "دراية املالية" خالل السنوات السابقة في توفير أفضل الخدمات سواء بشكل اعتيا

أو عن طريق قنواتها االلكترونية؛ لتمكن العميل من فتح الحساب والتداول وطلب التمويل وغيرها 

 ي.لخدمات عن طريق املوقع اإللكترونمن ا

إيرادات الشركة  وارتفاعساعد على تنوع  العمالء ممااستقطاب عدد كبير من  دراية منتمكنت 

 تفاع أحجام التداوالت في االسواق املالية.خاصة اآلتية من عموالت الوساطة مستفيدة من ار 

السنوية منذ تأسيسها،  في اإليرادات أعلى األرقاممن تحقيق  2020تمكنت "دراية املالية" خالل عام 

مليون ريال سعودي  282م، بلغت ايرادات الشركة 2020وفي   ،2019عام وتجاوزت إيرادات 

 .2019مليون ريال خالل عام  130مقارنة مع 

 مليون ريال سعودي –( 2020 م إلى2016: تسلسل اإليرادات في دراية مع نسبة النمو )5 مرفق

   

   

 

 

 

72 69

124 130

282

2016 2017 2018 2019 2020

Total Revenue (SAR million)
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، من خالل تطوير الخدمات ٢٠٢٠تعمل "دراية" على توسعة أعمالها ومضاعفة حجم النمو خالل 

املقدمة كما تحاول خلق التوازن بين التكاليف الخاصة بخدمة العمالء وبين إيراداتها. حيث 

% 20 2019%، في حين بلغت النسبة لعام 37لتصبح 2020ارتفعت نسبة صافي هامش الربح لعام 

% مقارنة مع نفس 255مليون ريال سعودي بنمو يبلغ  119.5محققة صافي دخل قبل الزكاة يبلغ 

 مليون ريال سعودي. 104.5، وتحقيق صافي دخل يبلغ 2019الفترة خالل عام 

 

 مليون ريال –( 2020 - 2016)صافي الدخل( )« دراية»ح رسم بياني لتطور نمو أربا
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نحو  ٢٠٢٠مما أدى لنمو صافي حقوق املساهمين، فقد بلغ صافي حقوق املساهمين في نهاية العام 

 مليون ريال. ٢٧٥

٪ من القيمة اإلسمية ١٠بنسبة بلغت  ٢٠٢٠بعد توزيع األرباح النقدية على املساهمين خالل 

  ريال سعودي. ١٧.١الواحد؛ بلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد للسهم 

 ريال –( 2020 - 2010« )دراية»رسم بياني لتطور القيمة الدفترية لسهم 
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9.14
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10.46 10.59

11.57

17.10
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Book Value  Per Share (SAR)
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 و 
ً
إدارة موارد الشـــــــــــــركة  بمهارة و حرفية عالية ، فقد تمكنت دراية  و بعد  لفعالية اســـــــــــــتمرارا

 ، وفقا ما يلي: نالعوائد للمستثمريتوفيق هللا سبحانه و تعالى من تحقيق  أفضل 

ريال  6.49 م حوالي2020معدل العائد الصـــافي على الســـهم الواحد خالل عام بلغ  .1

 الواحد.سعودي للسهم 

 

 
–  

 

م ، و معدل 2020% في عام  45على متوسط حقوق املساهمين معدل العائد بلغ  .2

 %. 34عائد على اصول الشركة بلغ 

 م(2020 –م 2016تسلسل معدل العائد على متوسط حقوق املساهمين لشركة دراية املالية )

 

   

0.51

-0.85

1.49 1.60

6.49

2016 2017 2018 2019 2020

( م 2020م إلى 2016)تسلسل العائد الصافي على السهم في دراية 

3%

-7%

13% 12%

34%

4%

-8%

14% 14%

45%
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ROAA (%) ROAE (%)

ROAA and ROAE



58 
 

لقة بتنويع مصـــادر ســـتراتيجية واملتعتحقيق أهدافها اال   من 2020الشـــركة خالل عام  تمكنتوقد 

، حيث  كانت الحصة الرئيسة  من إيرادات ص املمنوحة للشركة بفعالية عاليةالتراخيالدخل من 

م  تعود إلى رســـــوم وعموالت وأتعاب تقديم منتجات وخدمات اســـــتثمارية 2020خالل عام « دراية»

  99إلى عمالئها  بنســـــــــــــبة بلغت 
ً
اع، التي تعتمد للعديد من الشـــــــــــــركات املنافســـــــــــــة في القط %، خالفا

وتهدف الشــــــــــركة من هذه املنهجية إلى املحافظة على نمو  موالها.أإيراداتها على العوائد على رؤوس 

مســـــــــــــتقر في إيراداتها املالية وتحقيق املزيد من االســـــــــــــتقرار ألنشـــــــــــــطتها وخفض معدل التذبذب في 

 من استثمار رأس املال.أرباحها مقارنة بالعوائد 

% " ليبلغ 60باإلضـــــــــافة الى ذلك فقد تمكنت الشـــــــــركة من تحقيق نمو في حجم األصـــــــــول بنســـــــــبة" 

 2019بينمـا بلغ حجم األصـــــــــــــول في نهـايـة عـام  م،2020ريـال ســـــــــــــعودي" في نهـايـة عـام " مليون  378

 مليون ريال سعودي "  235“

 

 

 

 

 .م2020لشركة كما في نهاية عام ال يوجد أي قروض قائمة أو مستحقة على ا -

مع  ومقارنةم 2019م مقارنة مع عام 2020الفروقات الرئيسية في النتائج التشغيلية لعام  -

 :شركة يعود بشكل رئيس ي لعدة أسبابتوقعات ال

 ؛تقدمها الشركة خاصة في مجال الوساطة اإللكترونية التيمستوى الخدمات  -1

 حيث حاز الشركة على جائزة أفضل منصة تداول لعدة أعوام 

 الدولية.باألسواق  اإللكترونية للتداول لخدمات أفضل ا -2

 ودون في فتح الحساب من خالل املوقع اإللكتروني  اإللكترونيةأفضل الخدمات  -3

  .الحاجة لزيارة أي من فروع الشركة

247
209

182
199

235

378

50
18 14 29

49

102

53

8

-14

24 26

105

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Assets Total Liability Net Income
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 .نمو أحجام التداول في األسواق املالية -4

 نمو في حجم األصول املدارة. -5

 

املستقبلية ألعمال الشخص  والتوقعاتالشخص املرخص له  وقراراتوصف لخطط  -

 املرخص له:

 2020في تحقيق نتائج إيجابية خالل عام  االستمرارتتوقع الشركة 
ً
ستراتيجية اال  مع م تماشيا

مصادر الدخل، حيث تتوقع الشركة تحقيق نمو في  وتنويعبعيدة املدى التي تهدف إلى زيادة 

 التالية: والقطاعاتاألنشطة 

o  الحصة السوقية وزيادةزيادة اإليرادات املتأتية من قطاع الوساطة املالية.  

o زيادة حجم األصول املدارة. 

o تحقيق أفضل العوائد على أموال الشركة.  

o  2020زيادة صافي الدخل للشركة مقارنة بعام.   

o ستمرار في تقديم أفضل املنتجات للمستثمرينال ا.  

o  تزيد من فعالية تداول املستثمرينإضافة خدمات إلكترونية إضافية.  
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 َحْوكمتنا

تعد حوكمة الشركات من املوضوعات املهمة لجميع الشركات املحلية والعاملية في العصر الحالي، 

العاملي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن  قتصادإذ أن األزمات املالية التي عانى بسببها اال

 األولويات.

الحوكمة املتوافقة مع املعايير الدولية واألنظمة والقواعد  مبادئ «دراية»من هذا املنطلق، طبقت 

بشكل عام حيث ترفع  قتصادالصادرة من الجهات املختصة في اململكة، ملا لها من أهمية عظمى لال

على خلق بيئة عمل سليمة وتقليل املخاطر  «دراية»من دور في مساعدة لها وملا مستوى كفاءته؛ من 

 املصالح.وبناء الثقة مع أصحاب 

: دارةمجلس اإل 

 دارةأعضاء مجلس اإل 

 املنصب االسم

 (املجلس غير تنفيذي )رئيس إدارةعضو مجلس  هللا القويز طه بن عبد /السيد

 رئيس املجلس( غير تنفيذي )نائب إدارةعضو مجلس  إبراهيم بن عبد العزيز الجماز  /السيد

 غير تنفيذي  إدارةعضو مجلس  فهد بن سعد آل سعود  /األمير

 غير تنفيذي إدارةعضو مجلس  السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

 غير تنفيذي إدارةعضو مجلس  **بن سعيد السيد بعبد الوهاالسيد/ 

 تنفيذي إدارةعضو مجلس  فارس بن إبراهيم الراشد الحميد/السيد

 مستقل إدارةعضو مجلس  **هاشم بن عثمان الحقيلالسيد/ 

 مستقل إدارةعضو مجلس  **القاض ي زعبد العزيالسيد/ ياسر بن 

 مستقل إدارةعضو مجلس  * الرحمن بن محمد الراشد عبد /السيد

 مستقل إدارةعضو مجلس  زكي بن عبد العزيز الشويعر /السيد
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                       دورة املجلس الحالية بتاريخ بانتهاءالراشد  نعبد الرحمانتهت عضوية السيد/ *

 م.13/06/2020

السيد، و هاشم الحقيل، و ياسر القاض ي( كأعضاء  بعبد الوها** تم انتخاب السادة )

مجلس إدارة باإلضافة للعضاء الحاليين للدورة القادمة من قبل الجمعية العمومية 

 م.22/07/2020املنعقدة بتاريخ 

 م2020ديسمبر  31خالل السنة املالية املنتهية في  دارةمجلس اإل  اجتماعاتجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوفمبر 18 سبتمبر 15  أغسطس 11 مارس 91 الحضور  /اإلسم

 هللا القويز طه بن عبد /السيد
    

 فهد بن سعد آل سعود /األمير
   - 

 السيد / خالد بن محمد أبا الخيل
    

 محمد الراشد الرحمن بن عبد /السيد
 - - - 

 زكي بن عبد العزيز الشويعر /السيد
    

 إبراهيم بن عبد العزيز الجماز /السيد
    

 فارس بن إبراهيم الراشد الحميد/السيد
    

    - بن سعيد السيد بعبد الوهاالسيد/ 

    - السيد/ هاشم بن عثمان الحقيل

    - القاض ي زعبد العزيالسيد/ ياسر بن 
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بعضوية مجالس إدارتها بخالف شركة  دارةالشركات األخرى التي يقوم فيها أعضاء مجلس اإل 

 دراية املالية هي كما يلي: 

 

 صفة التمثيل الشركات األخرى  أسماء أعضاء الشركات األخرى 

 عضو مجلس إدارة شركة العليان القابضة هللا القويز طه بن عبد /السيد

زكي بن عبد العزيز  /السيد

 الشويعر

شركة الشويعر لالستثمار والتطوير 

 العقاري 

 العضو املنتدب

 رئيس مجلس اإلدارة شركة الرؤية للتطوير )مملكة البحرين(

 عضو مجلس إدارة شركة أكوان العقارية

فارس بن إبراهيم / السيد

 الراشد الحميد

 مجلس إدارةعضو  شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد

 عضو مجلس إدارة شركة هلله التجارية  

 عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل املساكن

 رئيس مجلس اإلدارة املركز التشيكي للعالج الطبيعي والتأهيلي

الراجحي  زعبد العزيهللا  شركة عبد

 وأوالده القابضة

 عضو مجلس اإلدارة

إبراهيم بن عبد العزيز  /السيد

 الجماز 

شركة املتحدون للشوكوالته والهدايا 

 "باتش ي"

 عضو مجلس إدارة

الجمهورية  /بنك سيدروس لالستثمار

 اللبنانية

 عضو مجلس إدارة

 الرئيس التنفيذي شركة االمار الغذائية
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 دارةاإل رئيس مجلس  العزيز الجماز واخوانه شركة عبد

 عضو مجلس إدارة إنديفور السعودية لدعم رواد األعمال

الرحمن بن محمد  السيد/ عبد

 الراشد

 رئيس مجلس اإلدارة شركة تداول العقارية

 عضو مجلس إدارة شركة أم القرى العقارية

 دارةاإل رئيس مجلس  شركة اإلنماء املالية 

 العضو املنتدب  شركة سند لالستثمار 

خالد بن محمد أبا  السيد /

 الخيل

شركة الخليج للكيماويات والزيوت 

 الصناعية

 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة ينال للتمويلشركة 

 العضو املنتدب الشركة الشرقية لإلستثمار

بن سعيد  بعبد الوهاالسيد/ 

 السيد

مدير عام ونائب  شركة أبناء السيد

   لرئيس مجلس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة ثروةشركة مدينة 

 عضو مجلس نظارة مؤسسة وقف سعيد السيد

نائب رئيس املجلس  شركة متون العقارية 

 املنتدب  والعضو

 

 عضو مجلس إدارة شركة اكوان العقارية 

السيد لالستثمار و  بعبد الوهامجموعة  

 التطوير العقاري 

 دارةاإل رئيس مجلس 

 رئيس مجلس اإلدارة بواء لتقنية املعلومات "بواتك"شركة 



64 
 

السيد/ هاشم بن عثمان 

 الحقيل

 عضو مجلس إدارة شركة السوق املالية "تداول"

 عضو مجلس إدارة شركة هايبر باي

 زعبد العزيالسيد/ ياسر بن 

 القاض ي

 الرئيس التنفيذي مجموعة القاض ي القابضة

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

 العضو املنتدب زاجل اللوجستية شركة

 

 لجنة املراجعة

 ومهام اللجنة هي: 

. اإلشراف على عمل املراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ األنشطة والواجبات 1

 . دارةالتي يحددها مجلس اإل 

 . استعراض وإقرار إطار عمل املراجع الداخلي. 2

. استعراض تقارير املراجع الداخلي واإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للنقاط التي 3

 أبرزتها هذه التقارير. 

بتعيين وعزل وأتعاب مراجعي الحسابات الخارجيين، ومراعاة  دارة. التوصية ملجلس اإل 4

 استقاللهم في أداء مهامهم. 

أي نشاط لنطاق  إضافةجيين، واملوافقة على . اإلشراف على أنشطة مراجعي الحسابات الخار 5

 عمل املراجعة أثناء أداء واجباتهم. 

. مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي، وذلك بالتنسيق مع املدققين الخارجيين وتقديم 6

 التوصيات الالزمة حيالها. 

لالزمة التي يتعين . استعراض تعليقات املراجع الخارجي على القوائم املالية ومتابعة اإلجراءات ا7

 اتخاذها نتيجة لذلك. 

، وتقديم الرأي دارة. مراجعة القوائم املالية الفصلية والسنوية، وقبل عرضها على مجلس اإل 8

 والتوصيات بشأنها. 

 دارة. إعادة النظر في السياسات املحاسبية املعمول بها، والتوصية بإجراء تغييرات في مجلس اإل 9

 عند االقتضاء. 
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 اللجنة هم:  وأعضاء

 املنصب االسم

 *عضو مجلس اإلدارة )رئيسا( األستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل

 عضو مستقل )عضوا( عادل بن حسين عباس /األستاذ

 عضوا األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرابي

 عضوا مستقل )عضوا( بن راشد ال الشيخ مبارك هيثم /األستاذ

 **عضو مجلس اإلدارة )رئيسا( إبراهيم بن عبد العزيز الجماز /السيد

 

( كأعضاء لجنة املراجعة ال الشيخ مبارك وهيثمتم انتخاب السادة )هاشم الحقيل،  *

باإلضافة للعضاء الحاليين للدورة القادمة من قبل الجمعية العمومية  والتدقيق

 م22/07/2020املنعقدة بتاريخ 

                       دورة املجلس الحالية بتاريخ بانتهاء إبراهيم الجمازانتهت عضوية السيد/  **

 م.13/06/2020

 

 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31جدول اجتماعات لجنة املراجعة والتدقيق خالل السنة املالية املنتهية في 

 م كما يلي: 2020اجتماعات للجنة املراجعة خالل عام  6تم انعقاد 

 10 6 29 14 21 18 الحضور  /اإلسم
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 ديسمبر أكتوبر سبتمبر يونيو مايو فبراير

األستاذ/ هاشم بن 

 عثمان الحقيل
N/A N/A N/A    

إبراهيم  / األستاذ

بن عبد العزيز 

 الجماز

   N/A N/A N/A 

عادل بن  /األستاذ

 حسين عباس
      

األستاذ/ إبراهيم 

 بن محمد الحرابي
      

بن  هيثم /األستاذ

راشد ال الشيخ 

 مبارك

N/A N/A N/A    

 

 لجنة املطابقة واملخاطر

 ومهام اللجنة هي: 

 

. ضمان وجود ومالءمة السياسات واإلجراءات لعمليات الشركة ألجل املطابقة والتوافق مع 1

 األنظمة واللوائح والتعليمات السارية. 

املخاطر في الشركة وضمان حصولهم  إدارةللعاملين في قسم املطابقة و . توفير املوارد املناسبة 2

 على كل املعلومات الالزمة. 

 املخاطر.  إدارة. ضمان أن تنش ئ الشركة وتطبق أنظمة وآليات املطابقة و 3

 إدارةمتطلبات الشركة املتعلقة باملطابقة و إلى  . ضمان امتثال جميع العاملين في الشركة4

 املخاطر. 
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 السلطات املختصة. إلى  ضمان تقديم التبليغات الالزمة. 5

 إدارةبشأن متطلبات املطابقة و  دارةمجلس اإل إلى  . وضع إجراءات مناسبة لتقديم التقارير6

 املخاطر. 

من مداوالت اللجنة ونتائجها، بما في ذلك اإلبالغ عن أية  دارة. تقديم تقرير سنوي ملجلس اإل 7

 إدارةبقة ألية قوانين أو أنظمة أو االمتثال للشركة مع برامج حالة من حاالت عدم املطا

 لجنة التدقيق. إلى  املخاطر، وتوفير نسخة من التقرير

 والعمل بموجبه.  دارة. صياغة برنامج اإلقراض والتوصية بشأنه ملجلس اإل 8

 

 وأعضاء اللجنة هم: 

 املنصب االسم

  دارةعضو مجلس اإل  السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد
ً
 * ()رئيسا

  دارةعضو مجلس اإل   القاض ي زعبد العزيالسيد/ ياسر بن 
ً
 **()رئيسا

 عضوا محمد بن سعيد الشماس ي /السيد

  الفتاح الطويل عبد/السيد
ّ

 عضوا مستقال

 عضوا محمد سلمان سعيد/السيد

 عضوا السيد/ بالل خالد بشناق

 عضوا السيد/ محمد أحمد اليامي

تم انتخاب السيد/ ياسر القاض ي باإلضافة للعضاء الحاليين للدورة القادمة من قبل  *

 م22/07/2020الجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 

                       دورة املجلس الحالية بتاريخ بانتهاء فارس الراشدانتهت عضوية السيد/  **

 م.13/06/2020

 

ديسمبر  31واملخاطر خالل السنة املالية املنتهية في جدول اجتماعات لجنة املطابقة 

 م2020
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 ديسمبر 22 سبتمبر 27  يونيو  29 فبراير 17 الحضور  /االسم

 - -   السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

 -  - القاض ي زعبد العزيالسيد/ ياسر بن 

     محمد بن سعيد الشماس ي /السيد

     الفتاح الطويل عبد/السيد

     محمد سلمان سعيد/السيد

     السيد/ بالل خالد بشناق

     السيد/ محمد أحمد اليامي

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت

 ومهام اللجنة هي: 

 الشركة وإعادة تعيينهم.  إدارةعمليات انتخاب أعضاء مجلس  إدارةوضع أسس و  .1

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

ضمان استقاللية األعضاء املستقلين، ووضع ومراقبة الهيكل اإلداري للمجلس ولجانه  .3

 املختلفة. 

املوافقة على تعيين املدير التنفيذي واملسؤولين التابعين له مباشرة واملوافقة على أتعابهم  .4

ة مع مالحظة عدم جواز تصويت املدير التنفيذي على املسائل املتعلقة بعمله أو السنوي

 أتعابه. 

 الشركة، وتنفيذ البرنامج واإلشراف عليه.  أسهموضع معايير برنامج امتالك املوظفين   .5

 املوافقة على مخصص املكافأة السنوية ملوظفي الشركة.  .6

قلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املست .7

 شركة أخرى.  إدارةإذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 

 

 وأعضاء اللجنة هم: 
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 املنصب االسم

  دارةعضو مجلس اإل  الشويعر زعبد العزيزكي بن  /السيد
ً
 **()رئيسا

 ** عضو مستقل )عضوا( بشار املشعل /السيد

 )عضوا( دارةاإل عضو مجلس  السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

 **)عضوا( دارةعضو مجلس اإل  السيد/ فارس بن إبراهيم الراشد

  دارةعضو مجلس اإل  الجماز زعبد العزيالسيد/ إبراهيم بن 
ً
 *()رئيسا

 *عضو مستقل )عضوا( السيد/ سعود بن أحمد السيد

 واملكافآتالترشيحات كأعضاء لجنة  السيد( وسعودتم انتخاب السادة )إبراهيم الجماز  *

باإلضافة للعضاء الحاليين للدورة القادمة من قبل الجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 

 م22/07/2020

دورة  بانتهاء الراشد( وفارساملشعل  وبشارعضوية السادة )زكي الشويعر انتهت  **

 م.13/06/2020املجلس الحالية بتاريخ 

 

ديسمبر  31جدول اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت خالل السنة املالية املنتهية في 

 م2020

 ديسمبر 15 أغسطس 20 يناير 14 الحضور  /االسم

  X X الشويعر زعبد العزيزكي بن  /السيد

  X X بشار املشعل /السيد

    السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

  X X الراشدالسيد/ فارس بن إبراهيم 

 زعبد العزيالسيد/ إبراهيم بن 

 الجماز
X   

 X   السيد/ سعود بن أحمد السيد
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 املكافآت والتعويضات 

وأعضاء اللجان  دارةتقوم الشركة بدفع مصروفات ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإل 

املستقلين، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين حسب العقود املبرمة 

معهم. وفيما يلي تفاصيل املصروفات واملكافآت والرواتب املدفوعة لكبار التنفيذيين في الشركة 

 )بالريال السعودي(. 

 م2020جدول اإلفصاح عن التعويضات واملكافآت لعام 

أعضاء املجلس 

 املستقلين

أعضاء املجلس غير 

 التنفيذيين

أعضاء املجلس 

 *التنفيذيون 
 البيان

550,000 900,000 200,000 
بدل حضور جلسات 

 املجلس

133,333 216,667 - 
بدل حضور جلسات 

 اللجان

- - - 
املكافآت الدورية 

 والسنوية

 الخطط التحفيزية - - -

- - - 

أي تعويضات أو 

عينية أخرى مزايا 

تدفع بشكل شهري 

 أو سنوي 

 املجموع 200,000 1,116,667 683,333

 *بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة

تؤكد الشركة عدم وجود أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة 

 م.2020أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت وتعويضات خالل العام 
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كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكآفات والتعويضات يضاف إليهم خمسة من 

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي إن لم يكونا ضمنهم
 البيان

 

6,729,900 

 

 الرواتب واالجور 

 البدالت -

 

14,600,000 

 

 املكافآت الدورية والسنوية

 الخطط التحفيزية -

 

7,887,479 

 

 العموالت

عينية أي تعويضات أو مزايا  -

تدفع بشكل شهري أو  أخرى 

 سنوي 

 

29,217,379 

 

 املجموع

 

 

 املراجعة الداخلية

يقوم بمهام املراجعة الداخلية جهة مستقلة، يتم اإلشراف عليها من ِقَبل لجنة املراجعة التابعة 

حيث تراجــــع اللجنــــة باســــتمرار فاعليــــة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة فــــي الشــــركة، وتــتم  ملجلس اإلدارة؛

م، قامت جهة املراجعة 2020إحاطــــة املجلــــس بـــالخطوات املتبعــــة بھــــذا الشــــأن. وخالل عام 

راجعة الداخلية السنوية املعتمدة للسنة الداخلية بإجراء تدقيق لعدة إدارات وفقا لخطة امل

املالية، إضافة إلى التدقيق من ِقَبل املراجع الخارجي واملراقبة املستمرة من قبل قسم إدارة املخاطر 
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وقسم إدارة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال التي تساعد بشكل جماعي على تقييم وتعزيز 

 بيئة الرقابة الداخلية للشركة.

أشرفت لجنة املراجعة على مدى مالءمة ضوابط وأنظمة الشركة بناء على التقارير املقدمة  وقد

من قبل إدارة املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر واملراجع املجلس. وفي حين أنه لم يتم تسجيل أي 

في  إخفاقات جوهرية في الضوابط الداخلية خالل السنة املالية، التي قد يكون لها تأثير جوهري 

بـــأن الـــدورة الرقابيـــة الداخليـــة تعكـــس  قناعاتهاعمليات الشركة، فقــــد أبــــدت لجنــــة املراجعــــة 

فاعليـــة إجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة لـــدى الشـــركة. كمـــا أنھـــا فـــي تطـــور مســـتمر بمــــا يلبــــي حاجـــة 

ايــــدة واالســـتجابة لكل املســــتجدات. ونتيجة إلجراءات هذه املراجعة، فقد ظهر أن العمــــل املتز 

 أعمال الرقابة الداخلية كافية ومناسبة لحجم "دراية" وطبيعة عملها.

 

 وقائية قيود أو عقوبات أو غرامات أية تفاصيل

م كما 2020املالية للعام املالي تم فرض غرامة مالية من قبل هيئة الســوق املالية على شــركة دراية 

 يلي:

  ألف ريال ســـــــــــــعودي ملخالفة الفقرة الفرعية  300فرض غرامة مالية بمبلغ إجمالي يعادل

 ( من الفقرة )ب( من املادة الخامسة من الئحة األشخاص املرخص لهم.5)

سجل  تم تعديل اإلجراءات من قبل إدارة الشركة لحصر املشاركة في بناء اإلجراء التصحيحي:

 على املحافظ الخاصة املدارة من قبل الشركة.  االكتتاباتاألوامر في 

  ألف ريال ســـــــــــــعودي ملخالفة الفقرة الفرعية  100فرض غرامة مالية بمبلغ إجمالي يعادل

من الئحة  واألربعون )أ( من املادة الثالثة  والفقرة( من الفقرة )ب( من املادة الخامســة 11)

 األشخاص املرخص لهم.

تم تعديل اإلجراءات من قبل إدارة الشركة بخصوص املشاركة في بناء سجل  جراء التصحيحي:اإل 

مالئمة  االكتتابللمحافظ الخاصة املدارة من قبل الشركة لتكون قيمة طلب  االكتتاباتاألوامر في 

 لقيمة املحفظة االستثمارية.
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  لفــة الفقرة )أ( من آالف ريــال ســـــــــــــعودي ملخــا 10فرض غرامــة مــاليــة بمبلغ إجمــالي يعــادل

 من الئحة األشخاص املرخص لهم. واألربعون املادة الثالثة 

تم وضع إجراءات من قبل إدارة الشركة للتحقق من مالئمة املنتجات  اإلجراء التصحيحي:

 .االستثمارية وأهدافهملستوى مخاطر العميل  والخدمات

  ملخـــالفـــة الفقرة )أ( من ألف ريـــال ســـــــــــــعودي  20فرض غرامـــة مـــاليـــة بمبلغ إجمـــالي يعـــادل

 املادة الثانية عشرة من الئحة سلوكيات السوق.

تم وضع إجراءات من قبل إدارة الشركة لتحديد آلية تنفيذ األوامر للمحافظ  اإلجراء التصحيحي:

 ذات العالقة. واألنظمةالخاصة املدارة من قبل الشركة بما يتماش ى مع اللوائح 

 

تأييده من قبل لجنة االستئناف  وتممنازعات األوراق املالية صدر حكم من قبل لجنة الفصل في 

ب( من املادة الخامسة /2ريال ملخالفة الفقرة ) 24,194.32بإلزام شركة دراية املالية بدفع مبلغ 

قامت إدارة الشركة بوضع إجراءات بمتطلبات  وقدمن الئحة األشخاص املرخص لهم.  واألربعين

 السياسات بما يتماش ى مع منطوق الحكم. تحديثو  واألربعيناملادة الخامسة 

 أو عقوبات أو غرامات أية قضــــــائية ســــــلطة أية أخرى أو إشــــــرافية أو رقابية جهة أية تفرض ولم

 م.2020العام  خالل املالية الشركة على وقائية قيود

 

 

 

 قروض الشركة

 م. 31/12/2020ال يوجد أية قروض قائمة أو مستحقة على شركة "دراية" املالية كما في 

 

 معامالت أطراف ذوي عالقة
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تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من شركات املجموعة بما في ذلك شركاتها الشقيقة 

القة مع تتعامل الشركة واألطراف ذات الع. ومساهميها والصناديق املدارة بواسطة الشركة

 . بعضها خالل السياق االعتيادي للعمال

 

باإلضافة للمعامالت مع الطرف ذو العالقة واألرصدة التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم املالية، 

 :فإن أهم املعامالت واألرصدة الناتجة عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي

  

 للسنة املنتهية في

 ديسمبر 31

 م2019 م2020 طبيعة املعاملة اسم الطرف ذو العالقة

 2,479,477  5,675,775 رسوم معامالت صندوق دراية ريت

 8,729,694  8,455,387 أتعاب اإلدارة صندوق دراية ريت

 1,058,986  991,630 أتعاب اإلدارة صندوق دراية للرعاية الصحية

صندوق دراية للدخل العقاري 

(2) 
 --  1,916,667 أتعاب اإلدارة

صندوق دراية للدخل العقاري 

(3) 
 1,599,065  3,895,500 أتعاب إدارة

صندوق دراية للدخل العقاري 

(3) 
  1,125,000 رسوم معامالت

10,344,93

8 

 4,273,048  6,480,734 أتعاب اإلدارة صندوق دراية للتمويل التجاري 

 3,375,013 -- أتعاب األداء  صندوق دراية للتمويل التجاري 

صندوق دراية للطروحات 

 األولية
 366,239  238,799 أتعاب اإلدارة
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صندوق دراية رأس املال 

 الجريء األسيوي 
 592,764  3,372,866 أتعاب اإلدارة

صندوق دراية رأس املال 

 الجريء السعودي
 1,088,883  2,792,132 أتعاب اإلدارة

 317,445  332,548 أتعاب اإلدارة (10)صندوق دراية الخاص رقم 

الحرة  للسهمصندوق دراية 

 (املرنة)
 204,334  200,344 أتعاب اإلدارة

صندوق دراية الخاص رقم 

(100) 
 89,116 -- أتعاب اإلدارة

 صندوق درة الخليج العقاري 
مدفوعات نيابة عن 

 الشركة
3,912,374  3,870,265 

 صندوق دراية التعليم
مدفوعات نيابة عن 

 الشركة
1,448,388  -- 

 صندوق دراية االئتماني
مدفوعات نيابة عن 

 الشركة
146,538  -- 

 

 بمبلغ تعويضات موظفي اإلدارة العليا للسنوات
ً
 :فيما يلي ملخصا

 

 

 للسنة املنتهية في

 ديسمبر 31

 م2019 م2020 

   



76 
 

 29,217,379 رواتب ومنافع متعلقة باملوظفين

16,527,01

0 

 1,300,000 1,650,000 اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 

 

 ديسمبر 31  

 م2019  م2020  

     

 18,845,656   21,460,423   مستحق من أطراف ذات عالقة

 --  (702)  مخصص خسائر االنخفاض في القيمة االئتمانية 

   21,459,721   18,845,656 

 

 :العالقةفيما يلي األرصدة الناتجة عن املعامالت مع األطراف ذات 

 

 ديسمبر 31  

 م2019  م2020 طبيعة األرصدة 

     مستحقات أل طراف ذات عالقة

 4,613,296  4,922,691 أتعاب إدارة مدينة صندوق دراية ريت

 1,730,292  1,040,574 أتعاب إدارة مدينة (2)صندوق دراية للدخل العقاري 

 2,947,955  2,258,323 أتعاب إدارة مدينة (3)صندوق دراية للدخل العقاري 

 5,342,977  9,150,621 أتعاب إدارة مدينة صندوق درة الخليج العقاري 
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 صندوق دراية التعليم
مستحق من طرف ذو 

 عالقة

-- 
 1,448,388 

 589,385  574,875 أتعاب إدارة مدينة صندوق دراية للرعاية الصحية

 صندوق دراية االئتماني
مستحق من طرف ذو 

 عالقة

-- 
 146,538 

صندوق دراية رأس املال الجريء 

 السعودي
 أتعاب إدارة مدينة

1,901,186 
 1,304,044 

 29,543  -- أتعاب إدارة مدينة صندوق دراية للطروحات األولية

 34,580  -- أتعاب إدارة مدينة (10)صندوق دراية الخاص رقم 

الحرة صندوق دراية لالسهم 

 (املرنة) السعودية
 مدينة أتعاب إدارة

-- 
 36,255 

صندوق دراية رأس املال الجريء 

 األسيوي 
 أتعاب إدارة مدينة

1,612,153 
 622,403 

  21,460,423  18,845,656 

 

 

 ديسمبر 31  

 م2019   م2020 طبيعة األرصدة 

     الذمم الدائنة ألطراف ذات عالقة

 صندوق دراية للتمويل التجاري           
أتعاب حفظ 

 مستحقة
(1,258,131 )  (263,848) 

 (املرنة)الحرة  للسهمصندوق دراية 
أتعاب حفظ 

 مستحقة
(97,304)  -- 
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 للطروحات األولية  درايةصندوق 
أتعاب حفظ 

 مستحقة
(97,580 )  -- 

( 10)صندوق دراية الخاص رقم 

 الفئة أ 

أتعاب حفظ 

 مستحقة
(54,873 )  -- 

 (3)صندوق دراية للدخل العقاري 
حفظ  أتعاب

 مستحقة
(103,097 )  -- 

  
(1,610,985)  (263,848) 

 

كما نود اإلشارة إلى أنه ال يوجد أعمال أو عقود مع الشركة فيها أو كان فيها مصلحة ألحد أعضاء 

مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم خالل العام املالي 

 م.2020

 

 التنفيذيين بشركة دراية املالية: وكبار مصالح أعضاء مجلس اإلدارة 

في أسهم شركة دراية املالية  وأقاربهمتوجد مصالح تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 م كما يلي:2020تم تغيير في هذه املصالح خالل عام  وقدتتمثل في ملكية في أسهم الشركة. 

التغيير في املصلحة خالل  املصلحةنوع  نوعه العضو اسم

 م2020

بن  عبد الوهابالسيد/ 

 سعيد السيد

عضو مجلس 

 إدارة

ملكية مباشرة في شركة 

 دراية املالية

العضو ارتفعت ملكية 

% من اجمالي 0.26 بنسبة

 أسهم الشركة

السيد / خالد بن محمد 

 أبا الخيل

عضو مجلس 

 إدارة

ملكية غير مباشرة في 

 شركة دراية املالية 

ارتفعت ملكية شركة سند 

شركة يساهم لالستثمار )

فيها العضو( بنسبة 
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% من اجمالي أسهم 1.07

 الشركة

السيد/ محمد بن سعيد 

 الشماس ي

الرئيس 

 التنفيذي

ملكية مباشرة في شركة 

 دراية املالية

العضو ارتفعت ملكية 

% من اجمالي 0.25 بنسبة

 أسهم الشركة

 

 الشركات التابعة:

 شركة منطقة حرة.-شركة درايةالشركة:  اسم

 ريال. 100,000رأس املال: 

 %.51نسبة ملكية شركة دراية املالية: 

 ادارية. ودراسات استشاراتنشاط الشركة: 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة.مكان التأسيس: 

 العربية. الخليج لدول  دول مجلس التعاون  املحل الرئيس ي للعمليات:

 

 

 

--------- 
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 ، يســر مجلــس اإلدارة التوجه يتوجــه بالشــكر والتقديــر ملقــام خــادم الحرميــن الشــريفين 
ً
ختامــا

املاليــة وســمو ولــي عهــده األمين علــى الدعــم املســتمر الــذي يجــده القطــاع املالــي والســوق 

 ليعــرب عــن تقديــره وامتنانــه لعمالء شـــركة دراية 
ً
الســعودية، وأن يغتنــم هــذه الفرصــة أيضــا

م. كمـــا يخـــص بالشـــكر كافـــة 2020املاليـــة ومالك رأس املـــال علـــى دعمهـــم وثقتهـــم خالل العـــام 

املميـــزة والفعالـــة وإخالصهم فـــي العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد  منســـوبي الشـــركة علـــى جهودهـــم

مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف وتطلعـــات شـــركاؤنا، ســـائلين املولـــى عـــز وجـــل املزيـــد مـــن التقـــدم 

 .والنجـــاح في األعوام القادمـــة

 

 


