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إطالقة 
تعد “دراية المالية” إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة االست�ثمارات وتقديم االستشارات االست�ثمارية والوساطة؛ 

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

يقع مقرها في مدينة الرياض بالمملكة العرب�ية السعودية، ولها عدة فروع في مدينتي جدة والدمام وما زالت تسلك 
طرًقا أكثر للتّوسع.

تبلغ قيمة أصول عمالء “دراية المالية” الموجودة تحت إدارتها وحفظها 16 مليار ريال، واليوم تفتخر بكونها مصدر ثقة 
ألعداد متزايدة من العمالء في المملكة. 

حققت “دراية المالية” نجاحات بارزة منذ انطالقها عام 2007م في السوق المالي السعودي، وسّجلت إنجازات حافلة 
عبر كافة األنشطة والمنتجات والخدمات التي تقدمها بتمّيز في: )إدارة األصول، والوساطة المالية، وصناديق األسهم، 
وصناديق الملكية الخاصة، والصناديق العقارية، وصناديق االست�ثمار الجريء( باإلضافة للخدمات االستشارية االست�ثمارية. 

نجاحنا في تحقيق جميع أهدافنا خالل تلك الفترة الصعبة يعكس رجاحة استراتيجيتنا في مواجهة المخاطر ونجاحنا في 
بناء نموذج أعمال َمرِْن وقادر على تخطي الظروف االست�ثنائية.

وضعنا ُنْصب أعيننا إثراء تجربة االست�ثمار في األسواق المالية الوطنية؛ فكان دافعنا األول هو التركيز على العميل 
في  ويساعده  المالي  بالسوق  عميلنا  يصل  بما  وإلكترونًيا؛  اعتيادًيا  المقدمة  المالية  والخدمات  المنتجات  وتطوي�ر 
اختيار قرارته المالية بناًء على النتائج واألرقام المطروحة أمامه لحاالت مماثلة، فضاًل عن دعمه في تحديد مساره 

االست�ثمارية. وأهدافه 

بما يضمن والءهم  المقدمة،  الخدمات  تنصب عليه كل  الذي  األول  المحور  الريادي سيظل عمالؤنا هم  لمركزنا  ولت�أكيد 
المملكة 2030 وبرنامجها  الرقمي، تماشًيا مع رؤية  التحول  اكتساب ثقة عمالء جدد ويساعدنا في خطة  ويمكننا من 

المالي. بالقطاع  الخاص  الوطني 

العالمية  العام تحوالت مالية وانخفاًضا في المؤشرات االقتصادية  الحديث عن 2020م: فقد شهد هذا  وعندما يسعنا 
وليس على مستوى المملكة فحسب؛ وذلك خالل تداعيات جائحة كورونا )كوڤيد 19( على القطاعات المالية والصناعية 

والصحية. والمجتمعية  والتعليمية 

عن  الناتج  االنكماش  ونصف  مرتين  تفوق  بزيادة   ٪4.3 بنسبة  العالمي  االقتصاد  انكمش  الحصر  ال  المثال  سبيل  فعلى 
2009م. للعام  العالمية  المالية  األزمة 

ولذا؛ كان محور اهتمامنا في العمل عام 2020م السير الَحِذر والحفاظ على المكتسبات؛ الذي يمكننا من تقديم خدمات 
رقمية مميزة تعزز الحصة السوقية وت�أكد على ريادتنا في تقديم منتجات مالية واست�ثمارية مبت�كرة تحوز تفضيل العمالء 

وت�ثري السوق المالي.
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رؤيتنا
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رؤيتنا 
أن نكون المنشأة المالية األكثر إثراًء، ذات المنتجات األكثر ابت�كارًا والخدمة األكثر امتيازًا.

قيمنا 
قيمنا تحدد سلوكنا وتؤثر إي�جاًبيا على أعمالنا؛ لنكون شريًكا ذو قيمة لدى عمالئنا.

لعمالئنا وألسرتنا  •
لشركائنا ولمجتمعنا  •

في منتجاتنا  •
في حلولنا  •

في خدماتنا  •

في إيصالنا لخدماتنا  •
في تعاملنا مع عمالئنا  •

في تعاملنا مع بعضنا  •

شعارنا .. توّقع أكثر

5

• لعمالئنا وألسرتنا
• لشركائنا ولمجتمعنا اإلثراء

• في منتجاتنا
• في حلولنا

• في خدماتنا االبت�كار

• في  إيصالنا لخدماتنا
• في تعاملنا مع عمالئنا

• في تعاملنا مع بعضنا االمتياز

2020

رؤيتنا

قيمنا تحدد سلوكنا وتؤثر إي�جابًيا على أعمالناك لنكون شريًكا ذو قيمة لدى عمالئنا.

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

ِقَيُمنا

شعارنا.. توّقع أكرث
7
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أعضاء مجلس اإلدارة 

طه بن عبداهلل القوي�ز

زكي بن عبدالعزي�ز الشويعراألمير فهد بن سعد آل سعود

فارس الراشد الحميدإبراهيم بن عبدالعزي�ز الجمازخالد بن محمد أبا الخيل

هاشم بن عثمان الحقيلياسر بن عبدالعزي�ز القاضيعبدالوهاب بن سعيد السيد
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
السادة مساهمي وأعضاء أسرة دراية المالية 

السالم عليكم ورحمة الّل وبركاتة..

 31 المنتهية في  للسنة  المالية  السنوي والقوائم  التقري�ر  أيديكم  بين  أضع  أن  اإلدارة يسرني  أعضاء مجلس  نيابة عن 
ديسمبر 2020م. يضع هذا التقري�ر بين أيديكم األداء المالي ونتائج األعمال ويسلط الضوء على الجوانب التشغيلية للشركة 

خالل عام 2020م. 

شهد عام 2020م انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم وأثرت الجائحة في حياة المالي�ين من البشر، عملت 
الدول والسلطات الصحية على مكافحة الجائحة وقامت بفرض قيود على الحركة واألنشطة االقتصادية للحد من انتشار 
الفيروس الفّتاك. وكان وقع هذه اإلجراءات سلبًيا على النشاط االقتصادي العالمي وت�أثرت الشركات بشكل كبير وقامت 
بتسري�ح واسع للموظفين. وبشكل متواٍز مع الجهود الصحية قامت الحكومات بخطوات غير مسبوقة للتحفيز االقتصادي 
وتخفيف آثار الجائحة على مواطنيها والقطاعات االقتصادية المتضررة. على الصعيد المحلي، أطلقت حكومة المملكة 
برامج تحفيزية واسعة؛ للحد من آثار الجائحة تمثلت بدعم المواطنين المت�أثري�ن من تراجع النشاط االقتصادي والشركات 
المتضررة من خالل حزم من اإلجراءات مثل ت�أخير التوريدات الحكومية ودعم القروض والمساهمة بدفع رواتب وغيرها من 

الحزم التحفيزية الكريمة. 

وبالرغم من تراجع أسعار النفط نتيجة لضعف الطلب وتراجع النشاط االقتصادي حول العالم، فإن االقتصاد السعودي أثبت 
تعتبر   ٪8.27 بنسبة  نمًوا ملحوًظا خالل 2020م  النقود  العاصفة؛ حيث شهد عرض  الصمود في وجة  عالية على  قدرة 
األعلى خالل عدة سنوات وهو يشير إلى مالءة وسالمة النظام المالي في المملكة. وشهد االئ�تمان المقدم للقطاع 
الخاص نمًوا مميًزا خالل العام الحالي، ومن أبرز األرقام المسجلة محلًيا هو نمو القروض العقارية المقدمة لألفراد من 198 
مليار ريال خالل 2019 لتصل إلى 315 مليار ريال. وكذلك نمو القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغر من 117 مليار ريال خالل 2019م الى 175 مليار ريال خالل عام 2020م. وهذه األرقام تشير إلى نجاح مستهدفات رؤية 
المملكة 2030. ويتوقع أن يكون عام 2021م عام التعافي لالقتصاد المحلي، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن 

يشهد االقتصاد السعودي نمًوا بنسبة ٪2.6. 

وعلى الصعيد العالمي فإن األسواق المالية شهدت انخفاًضا حاًدا مع بدء انتشار الجائحة، وتراجعت مؤشرات البورصات 
حول العالم بشكل كبير مع توقعات سلبية للنمو العالمي وأرباح الشركات. وسرعان ما تغيرت أوضاع األسواق حول العالم 
فشهدت موجة شراء كبيرة وخاصة من المست�ثمري�ن األفراد. وعلى صعيد السوق المحلي فقد شهد عام 2020 ارتفاًعا 
كبيًرا في حجم التداوالت، حيث شهدت السوق المالية )تداول( ارتفاع كبير في متوسط التداوالت؛ لتبلغ 6.9 مليار ريال 
لتحسين  الدؤوب  المالية  دراية  لعمل  تداوالت يومي خالل 2019م. واستمراًرا  ريال كمتوسط  3.2 مليار  بـ  يومًيا مقارنة 
تجربة العميل وتقديم خدمات رقمية مميزة فإن الحصة السوقية لدراية المالية من حجم التداوالت وصلت إلى 7.7٪ على 
أساس سنوي. واحتلت الشركة مركًزا متقدًما بين شركات الوساطة المحلية لتصل إلى المركز الثالث بين شركات الوساطة 

خالل الربع الرابع من 2020م. 
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استمر كذلك نمو األعمال في الوساطة الدولية وعملنا على إضافة موارد إضافية لتعزي�ز نمو أعمالنا في هذا المجال. 
وهو ما عزز مكانة الشركة كجهة تقدم خدمات مالية شاملة في مختلف األسواق المحلية والعالمية من خالل منصتها. 

وعلى صعيد إدارة االست�ثمارات، بلغ حجم األصول الُمدارة حوالي 5.7 مليار ريال في مختلف الفئات واألصول االست�ثمارية. 
وذلك من خالل نمو متوازن لمحفظة أصول العمالء في عدد من االستراتيجيات من أبرزها المحافظ الخاصة وصناديق 
التموي�ل. وحصلت الشركة على تصنيف متقدم من شركة “مودي�يز” للتصنيف بدرجة MQ2. وبذلك تنضم دراية لنخبة مدراء 

االست�ثمار في المنطقة الحاصلين على تصنيف متقدم. 

وقد تميز أداء الفري�ق في محافظ األسهم المحلية، حيث بلغ متوسط العوائد اإلجمالية نسبة 17٪ للمحافظ التقليدية 
ونسبة 22.7٪ للمحافظ المتوافقة مع الشريعة االسالمية متفوًقا على المؤشرات اإلرشادية والمنافسين بشكل واضح. 
وي�واصل الفري�ق تحقيق نتائج وأداء است�ثماري مميز منذ إطالق استراتيجيات االست�ثمار قبل حوالي عقد من الزمن وهو 

ما أهلنا الستقطاب مؤسسات مالية مرموقة لت�كون ضمن عمالئنا. 

السادة المساهمين، تضع دراية نصب أعينها االبت�كار في المنتجات والتطوي�ر المستمر لألنظمة بما يخدم أهدافنا بتقديم 
تجربة مميزة للعمالء. وقد عملنا خالل الفترات الماضية على تعزي�ز الرقمنة واألتمتة مما ساهم في زيادة الموثوقية 
واالستمرارية. وساهم التوسع الرقمي في فتح الحسابات دون الحاجة لزيارة مكاتبنا ودون توقيع مستندات بالوصول 
الى فئات ومناطق بعيدة عن مكاتبنا 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. 

وحرصت “دراية” على أن تستمر بتقديم خدماتها المميزة دون انقطاع، وال يخفى عليكم، فقد حرصت دراية منذ انطالقها 
على بناء القدرات الفنية واست�ثمرنا بشكل كبير في التقنية والخدمات الرقمية، ونحن نجني معكم نتائج هذا االست�ثمار 
الخدمات  وتقديم  للشبكات  السعة  زيادة  على  األزمة  بدايات  منذ  دراية  عملت  انقطاع.  دون  الخدمات  في  استقرار  من 
نظام  تفعيل  دراية،  اتخذتها  التي  االحترازية  الخطة  وتضمنت  اعتيادي.  بشكل  خدماتنا  تقديم  في  ساهم  مما  إلكترونًيا؛ 
العمل عن ُبعد لمنسوبي الشركة عماًل بالتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية، وبفضل الّل لم نالحظ أي صعوبات تذكر. 
كما تم تدشين حملة توعوية تهدف بشكل أساسي إلى توعية فري�ق دراية والعمالء عن الفايروس وطرق الوقاية منه، 
وتشجيع عمالئنا الكرام على استخدام منصتنا الرقمية والتي ت�تيح إجراء كافة العمليات االست�ثمارية على مدار الساعة 

من خالل أحدث األدوات وأكثرها أماًنا. 

وفي الختام، نحمد الّل على النتائج المالية المميزة للعام المالي 2020م حيث بلغ صافي الربح 104.5 مليون ريال، وقامت 
الشركة بتوزيع نقدي للمساهمين يعادل 10٪ من رأس المال. 

وال يسعنا إال تقديم الشكر إلى شركائنا وعمالئنا ومساهمينا وكافة أسرة دراية على ثقتهم بنا. ونتقدم لمقام خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزي�ز ولمقام ولي العهد األمير محمد بن سلمان حفظهما الل ببالغ الشكر 

والتقدير واالمتنان على الجهود الحكومية المميزة للتصدي لوباء كورونا وتقليل تداعياته على االقتصاد. 

رئيس المجلس
طة بن عبداهلل القوي�ز 
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منظومة »دراية« 
إن كافة النجاحات الملحوظة التي أحرزتها “دراية” رغم العام المالي الصعب 2020م ال تبرهن إال على إبداعية فري�ق عملنا 

وقدراته على ابت�كار حلول مالية ت�ثري السوق المالي، ومنتجات است�ثمارية تلبي مختلف احتياجات العمالء في المملكة.
وتعزي�ًزا لكفاءاتنا الموجودة نعمل على تجديد الفكر باستمرار من خالل استقطاب كفاءات وطنية جديدة.

تنتهج دراية قدر اإلمكان رؤية المملكة في استغالل قدرات الشباب الوطني؛ حيث حققت أعلى نسبة توطين عالية بين 
كادرها الوظيفي.

يشغل اليوم 124 موظًفا سعودًيا العديد من وظائف وإدارات الشركة في مقابل 280 موظف غير سعودي. كما اتبعت 
“دراية” سياسة أكثر دعًما للمواهب الوطنية الشابة؛ حيث استقطبت 21 شاًبا وشابة من أمهر طالب الجامعات، وقامت 
بتدري�بهم في مختلف إداراتها؛ لربطهم بسوق العمل بشكل مباشر وت�أهيلهم وربط حياتهم األكاديمية بالخبرة العملية 

على أرض الواقع.
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مبادؤنا 
المبادئ التالية إطاٌر ناظٌم نلتزم به ونسير على منواله
وهو جزٌء ال يتجزأ من سعينا نحو تحقيق رؤيتنا وأهدافنا.

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.

نعمل بـنزاهة
نعمل في إطار ُمَحْوكم 

يلتزم بالنظم واللوائح ذات 

العالقة ويتبع أفضل المعاي�ير 

والممارسات في تقديم خدمات 

للمست�ثمري�ن.

نعمل بتعددية
كفاءاتنا المتعددة مصدُر 

إثراٍء لنا نستعين بها في 

تحقيق أقصى درجات التميز 

في خدمة عمالئنا.
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اإلدارة العليا
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اإلدارة العليا 

محمد الشماسي
الرئيس التنفيذي

عماد نقرش
الرئيس التنفيذي التجاري

بالل بشناق
الرئيس التنفيذي المالي

حسام بدر
الرئيس التنفيذي للعمليات

بسام نور
الرئيس التنفيذي لالست�ثمارات البديلة

محمد النهاش
الرئيس التنفيذي لالست�ثمار

مشعل الحقباني
الرئيس التنفيذي للوساطة
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 منتجات وخدمات
»دراية المالية«
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منتجات وخدمات »دراية المالية« 
المالية وتقديم  باألوراق  الخاصة  الخدمات والمنتجات  المزيد من  ابت�كار  إلى  ثابتة  المالية” دوًما بخطى  تسعى “دراية 

االست�ثمارية. المشورة 
وت�أكيًدا لما يعنيه شعارها “توّقع أكثر” فقد حققت العديد من اإلنجازات، بما يتجاوز تطلعات عمالئها ويحقق لهم نجاحات 
من  واسعة  حزمة  أحرزت  المالية”  “دراية  لت�أسيس  األولى  اإلنطالقة  فمنذ  المالية،  أصولهم  است�ثمار  في  ملموسة 

كالتالي:  االست�ثمارية،  والخدمات  المنتجات 

التداول الموّحد في األسواق المالية  .1
نصل بالعمالء لشريحة واسعة من األوراق المالية على المستوى المحلي واإلقليمي، من خالل منصة تداول واحدة.

حققت “دراية المالية” فوائد ِعّدة لعمالئها سواء كانوا أفراًدا أو مؤسسات:
فعلى مستوى األفراد، بإمكان العميل الوصول لجميع األسواق الموضحة في الشكل السابق باستخدام منصة تداول 
الوساطة  خدمة  المالية”  “دراية  دشّنت  فقد  المؤسسات،  مستوى  على  أما  فقط.  واحد  است�ثماري  وحساب  واحدة 
المؤسسية التي تَمّكن العمالء من فئة الشركات من االستفادة من منتجات وخدمات “دراية المالية“ بواسطة أنظمتهم 

.)API( الخاصة اعتماًدا على تقنية الـ
كما أطلقت دراية المالية خدمة التداول في المشتقات المالية ضمن أول خمس شركات وساطة قدمت الخدمة، باإلضافة 

إلى أن دراية هي الجهة الوحيدة التي اتاحت لعمالئها تفيعل وتداول المشتقات المالية الكترونًيا.

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
)BB( البحري�ن

سوق مسقط
)MSM( لألوراق المالية

سوق المشتقاتبورصة الكويت
المالية السعودية

بورصة
قطر 
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سوبرماركت الصناديق االست�ثمارية  .2
تعد هذه الخدمة هي األولى من نوعها في الشرق األوسط، حيث تمّكن المست�ثمر من الوصول للعديد من الصناديق 
االست�ثمارية كأكبر منصة توفر أكثر من 60 صندوًقا است�ثمارًيا مرخًصا من هيئة السوق المالية السعودية، والمدارة من 

جهات است�ثمارية مختلفة تشمل فئات است�ثمارية متعددة )الصكوك والسندات، األسهم، العقار، السلع والمعادن(.

منصة »دراية جلوبل« لألسواق العالمية  .3
ت�تيح هذه الخدمة احتياجات فئة العمالء المهتمين بتداول األوراق المالية في األسواق العالمية، وهي ُتؤّمن وصواًل 

إلى أبرز وأكبر األسواق المالية العالمية، مثل: 

)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

)LSE( سوق األسهم الربيطاني

سوق هونج كونج لألوراق المالية

سوق األسهم الياباني

سوق األسهم السنغافوري

سوق األسهم اإليطالي
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كما ت�تيح منصة دراية جلوبل التداول في العديد من األوراق المالية، مثل:

منصة »دراية جلوبل بلس«
تقدِّم إلى العمالء ذوي الخبرة مزيًدا من الخيارات اإلضافية لالست�ثمار في األسواق العالمية، مثل: 

عقود الخيارات أدوات الدخل الثابت  عقود الفروقات  البيع على المكشوف  العقود اآلجلة 
على العقود اآلجلة      

عقود الفوركس تسهيالت نقدية  المعادن  عقود الضمان 
)الذهب/فضة(  

صناديق المؤشرات عقود الخياراألسهم
المتداولة
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حلول إدارة السيولة الفائضة  .4
وتقدم هذه الحلول من خالل صندوق »دراية لتموي�ل المتاجرة« وصندوق »دراية لتموي�ل المتاجرة بالدوالر األمريكي« 

مع  ت�توافق  مالية  بحلول  الفائضة،  سيولتهم  إدارة  في  الراغبين  للعمالء  ومستقرة  منافسة  عوائد  يقدم  الذي 

اإلسالمية. الشريعة 

منتجات التموي�ل  .5
تعد دراية من أكثر الجهات ابت�كاًرا وتنوًعا لمنتجات التموي�ل، والتي تلبي احتياجات عمالئها بكافة شرائحهم وأهدافهم 

وهي:  االست�ثمارية، 

التموي�ل بالمرابحة  •

التموي�ل المجاني  •

التموي�ل بالهامش  •

أية  توقيع  أو  المالية  دراية  مراكز  زيارة  إلى  الحاجة  دون  »دراية«  موقع  خالل  من  إلكترونًيا  الخدمات  هذه  ُتقدَّم  كما 

العميل. طلب  من  واحدة  ساعة  خالل  واعتمادها  التموي�ل  طلبات  دراسة  وت�تم  ورقية،  مستندات 

إدارة األصول في أسواق المال  .6
ص إلى عمالئها، من خالل إدارة الصناديق  جنًبا إلى جنب حلول االست�ثمار العامة، تقدم »دراية« حلول االست�ثمار الـُمخصَّ

ُتَمّكن العميل من إدارة أصوله المالية ضمن خيارات متعددة تلبي أهدافه االست�ثمارية،  والمحافظ االست�ثمارية، التي 

السيولة. مثل األسهم، والصكوك، وإدارة 

االست�ثمارات البديلة  .7
المملكة  السائلة داخل  الجريء، وجميع االست�ثمارات غير  المال  الخاصة، ورأس  العقارية، والـِمْلكية  تشمل االست�ثمارات 

إلى االست�ثمارات  باإلضافة  إلى عمالئها  بديلة تقدمها »دراية«  السعودية وخارجها. وهي خيارات است�ثمارية  العرب�ية 

في األوراق المالية من أسهم وصكوك وإدارة السيولة. 

االستشارات االست�ثمارية  .8
يعد برنامج تطوي�ر القطاع المالي أحد أهم المحاور التي تستند عليها رؤية المملكة 2030؛ لذا تعمل “دراية” باستمرار 

على تطوي�ر حلول مالية ادخارية تخدم فئة األفراد، وحلول است�ثمارية تخدم فئة الشركات بنوعيها الحومية والخاصة؛ بما 

يَمّكنهم من إدارة أصولهم المالية وتحقيق أهدافهم االست�ثمارية.

ولضمان تحقيق ذلك كما خططنا له: فإن “دراية” ترافق العميل أثناء رحلته االست�ثمارية وتدعمه في جميع محطاتها، 

بداية من رسم السياسات وتوضيح الطري�ق، مروًرا بتحليل الفرص االست�ثمارية المطروحة أمامه وتوضيح مزاياها وأيها 

تحقق له المنفعة األكبر، وانتهاًء بمتابعة أداء مدراء المحافظ وتنفيذ الخطة االست�ثمارية على محفظة العميل.

وإضافة إلى ما سبق، تقدم »دراية« خدمات استشارية تختص بتقديم حلول است�ثمارية مبت�كرة، مثل برامج االدخار المختلفة 

وتطوي�ر المحافظ االست�ثمارية.
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البوابة الرقمية  .9
التحّول الرقمي هو منهج نعتمد على تطبيقه لتقديم منتجات مالية واست�ثمارية تعمل كحلول رقمية فعالة؛ تَمّكن العميل 

من الوصول السريع واآلمن إلى قائمة متنوعة من حلول االست�ثمار المالي، تساعده في مقارنة الحلول المتاحة وتدعمه 

في تعزي�ز اختياره المالي بالدليل فضاًل عن توفير وقته وجهده في ظل ظروف است�ثنائية تعيشها كافة دول العالم.

زيارة مراكز  إلى  الحاجة  للعميل االستفادة منها دون  يمكن  إلى صيغ رقمية  “دراية” معظم خدماتها  ولذا” قد حولت 

دراية المالية أو توقيع أية مستندات ورقية، ابتداًء من إنشاء الحساب االست�ثماري، مروًرا بالتداول واالشتراك بالعديد من 

األسواق واألدوات والخدمات االست�ثمارية.
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نظرة على السوق
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نظرة على السوق 
كيف يبدو المشهد االقتصادي داخل السوق السعودي؟

2020م كان عاًما مليًئا بالتحديات، فقد غمرته أخبار جائحة كورونا )كوفيد 19(؛ مما تسبب في تغي�ير أسعار النفط وكافة 
السلع أكثر من مرة، فيما اتخذت حكومات الدول إجراءات احترازية لحماية شعوبها من الخطر ومحاولة حظر تفشي العدوى. 

وقد بدأ السوق السعودي في النمو ببطء شديد ودون وجود محّفز رئيسي، فمن جانب تنشتر العدوى بلدان كثيرة ومن 
جانب أخر تغلق الدول مطاراتها وتمنع حركة المسافري�ن سواء الداخلين إليها أو الخارجين منها، وهنا ارتفعت المخاوف 

بشأن سالمة االقتصاد العالمي.

االقتصادي  التباطؤ  من  والمخاوف  الجائحة  إصابات  تزايد  بسبب   ٪24 بنسبة  النفط  أسعار  انخفضت  2020م،  فبراير  في 
العالمي، وفي األسبوع األول من مارس اختلف بعض أعضاء منظمة أوبك بلس بشأن حصص إنتاج النفط، مما أدى إلى 
انخفاض حاد في أسعار النفط وأثر ذلك في السوق السعودي حيث تراجع مؤشر تداول إلى ما دون 6000 نقطة مسجاًل 
خسارة بنسبة 29٪ من بداية العام، مع تضرر القطاعين األكبر في المؤشر )البنوك والبتروكيماويات( بشدة نتيجة انخفاض 

أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة.

في هذه األثناء، اتخذت الحكومة السعودية حزمة من اإلجراءات االحترازية للحفاظ على سالمة المواطنين والمقيمين 
وحمايتهم من خطر العدوى، فأطلق البنك المركزي السعودي عدًدا من المبادرات لمساعدة الشركات المتعثرة، ومن بين 
تلك المبادرات: ت�أخير سداد دفعات القروض، وت�أجيل بعض المستحقات الحكومية، والمساعدة في دفع رواتب الموظفين، 
وضخ ودائع بدون فوائد في النظام البنكي بهدف توفير السيولة. كما رفعت الحكومة ضري�بة القيمة المضافة من ٪5 

إلى 15٪ كنوع من دعم التوازن المالي ولتقليل االعتماد على عائدات النفط خصوًصا بعد انخفاض سعرها.

ولكن بعد الربع األول من العام 2020م شهد السوق السعودي انتعاشة كبيرة، فمن جهة بدأ المست�ثمرون في البحث عن 
صفقات مناسبة ومن الجهة الثانية دعمت الحكومة السعودية االقتصاد المحلي بطرق فعالة، مما دفع المست�ثمري�ن 
مما  التعافي؛  في  األولى  هي  المؤشر  في  القيادية  األسهم  وكانت  الجائحة.  بعد  ما  الوضع  صورة  إلى  النظر  إلى 
أدى إلى تعافي السوق عموًما وتعويض جميع خسائره في بداية الربع الرابع من عام 2020م لينهي مؤشر األسهم 
السعودية )تاسي( العام 2020م بإرتفاع قدره 3.58٪. كذلك بدأ المست�ثمرون في البحث عن الشركات التي استفادت من 
الوضع االقتصادي السائد ومنها شركات السلع االستهالكية األساسية )مستفيدة من ت�كديس المستهلكين لمخزونهم( 

وكذلك شركات الت�أمين )مع انخفاض المطالبات بسبب قيود الحركة باإلضافة إلى ت�أجيل العالجات الطبية االختيارية(.

ومن الناحية االقتصادية، فإن البيانات األولية تشير إلى تراجع االقتصاد السعودي الحقيقي بنسبة 3.7٪ في عام 2020م 
النخفاض أسعار النفط وضغف الحركة االقتصادية. وهذا يعتبر الفًتا مقارنة بالتقديرات األولية في بدايةاألزمة النخفاض 
المحلي  الناتج  المملكة نمًوا حقيقًيا في  أن تسجل  أيًضا  المتوقع  بأكثر من 8٪ في 2020م. ومن  االقتصاد السعودي 

اإلجمالي بنسبة 3.2٪ خالل عام 2021م.
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نظرة على المشهد االقتصادي اإلقليمي وقت الجائحة

مــــصــر

أكثر  المصرية  البورصة  كانت  2020م.  المالي  للعام   ٪3.5 بنسبة  نمًوا  المصري  االقتصاد  سجل 
األسواق تراجًعا حيث انخفضت بنسبة 22٪. وهو ما يرجع في المقام األول إلى توجه المست�ثمري�ن 
وخاصة األجانب منهم نحو أصول أكثر أماًنا. ولم يكن خروج المست�ثمري�ن من سوق األسهم فحسب، 
الخزانة  سندات  من  األجانب  ممتلكات  تقلصت  حيث  الحكومية،  المالية  األوراق  من  أيضا  تخارجوا  بل 
إلى 10 مليار دوالر أمريكي بعد بدء الجائحة. وكان المست�ثمرون غير مطمئنين أيًضا بشأن االقتصاد، 
وبدأت المخاوف بشأن عائدات السياحة تلوح في األفق. وعالوة على ذلك، لم تقدم أعمال الشركات 
التزامات  في  الدخول  العمالء  تجنب  مع  مشجعة  إي�جابية  بوادر  أية  المؤشر  في  الكبرى  العقارية 
سداد طويلة األجل أثناء فترة االضطراب االقتصادي. وبعد أن خسر مؤشر السوق المصري أكثر من 
30٪ خالل الربع األول من العام 2020، بدأ بالتعافي تدري�جًيا مع بدء المزيد من المست�ثمري�ن األجانب 

البالد. زيادة است�ثماراتهم في  في 

هذا ونعتقد أن السوق المصري في وضع جيد يسمح له بتحقيق انتعاش في عام 2021م. وعلى 
ممتلكات  وصلت  فقد  2020م،  عام  في  أساس  نقطة   400 بمقدار  الفائدة  سعر  خفض  من  الرغم 
المصرية إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يعكس اهتماًما  الخزانة  األجانب من سندات 

األجانب. المست�ثمري�ن  جانب  من  قوًيا 
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الـــــكــويت

عام  خالل  الرئيسي  الكويتي  السوق  تراجع 
شهد  العام  هذا  أن  ومع   .٪9 بنسبة  2020م 
تصنيف السوق الكويتي ضمن فئة األسواق 
السوق  يعود على  الناشئة، والذي عادة ما 
متدنًيا  كان  السوق  أداء  أن  إال  جيدة،  بعوائد 
نتيجة  واالقتصادي  المالي  الضعف  بسبب 
وقد  النفط.  أسعار  في  الحاد  لالنخفاض 
انعكس انخفاض أسعار الفائدة وضعف المركز 
المصرفي  القطاع  أداء  على  االقتصادي 
الذي يحتل المرتبة األولى في مؤشر سوق 

الرئيسي. الكويت 

اإلمارات العرب�ية المتحدة

اإلمارات  في  الرئيسيان  السوقان  انخفض 
بنسبة  ظبي،  وأبو  دبي  المتحدة،  العرب�ية 
9.9٪ و0.6٪ على التوالي. وقد شهد سوق 
ظبي  أبو  بسوق  مقارنة  أكبر،  انخفاضًا  دبي 
وارتفاع  السياحة  على  األكبر  اعتماده  بسبب 
بينما  المؤشر،  في  العقارية  الشركات  حصة 

أيًضا.  ضعيًفا  العقاري  القطاع  أداء  كان 

كما انخفض الناتج المحلي اإلجمالي لدولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة بنسبة 6.6٪ خالل 
انتعاشًا في  نتوقع  العام. ومع ذلك، فإننا 
أسواق اإلمارات؛ حيث ت�تصدر دولة اإلمارات 
المنطقة في معدالت التطعيم ضد )كوفيد 
19( وسوف تستفيد األسواق اإلماراتية من 

عودة السياحة إلى مستواها الطبيعي.
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إنجازاتنا
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االست�ثمار

صندوق »دراية المرن لألسهم السعودية«
السعودية  العرب�ية  المملكة  في  ت�أسيسه  تم  االشتراك  مفتوح  عام  صندوق  وهو  مرًنا،  است�ثمارًيا  صندوًقا  دراية  تدير 
ويهدف إلى تنمية رأس المال من خالل االست�ثمار في الشركات المساهمة المدرجة في المملكة )وفي المنطقة أيًضا 

السانحة(. الفرص  حسب 
ومع أن العام 2020م كان صعًبا بالنسبة لألسواق العالمية بوجه عام، فقد حافظ الصندوق على اتجاهه التاريخي في 
األداء المتميز حيث حقق مرة أخرى نتائج جيدة باهرة للمست�ثمري�ن تمثلت في تحقيق عائد بنسبة 19.79٪ خالل السنة 

المالية 2020م مقابل 11.93٪ حققها للمؤشر القياسي.
العملية االست�ثمارية  النصف األول من عام 2020م. ولكن وبفضل  التقلب خالل  الصندوق مستوى عالًيا من  وقد شهد 
النصف  خالل  بثماره  عاد  الذي  األمر  مميزة،  باست�ثمارات  الصندوق  مدير  احتفظ  فقد  جيًدا،  المدروسة  واألفكار  القوية 
الثاني من العام. كما بادر فري�ق إدارة الصندوق سريًعا إلى االست�ثمار في بعض الشركات والقطاعات التي لم ت�ت�أثر سلًبا 

من جائحة كوفيد 19 في الوقت المناسب، مما زاد من األداء المتفوق للصندوق.
في للمست�ثمري�ن  المنشودة  النتائج  تحقيق  في  االستمرار  على  بقدرته  ثقة  على  االست�ثمار  فري�ق  زال  وما   هذا 

عام 2021م أيًضا.

أداء صندوق دراية المرن لألسهم السعودية مقابل الصناديق المماثلة المماثلة
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تطور سعر الوحدة مقابل المؤشر المعياري
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صندوق »دراية لتموي�ل المتاجرة بالدوالر األمريكي« 
حددت دراية الفجوة في السوق وأطلقت صندوق تموي�ل تجارة السلع بالدوالر األمريكي في شهر سبتمبر 2019م، والذي 
يهدف إلى تحقيق عائد است�ثماري للمست�ثمري�ن بعيًدا عن سوق األسهم وذلك من خالل استراتيجية تركز على الفرص قصيرة 
است�ثمارات  للصندوق  وسيكون  األساسية.  السلع  على  القائمة  والتعامالت  التجارة  لتموي�ل  العامة  التعامالت  في  األجل 

عالمية مع التركيز على األسواق األفريقية بناًء على الموقع الجغرافي للمديري�ن وشبكات االست�ثمار ذات العالقة.
وقد أنهى الصندوق عامه المالي األول من يناير إلى ديسمبر. وعلى الرغم من كل ما شهدته األسواق واالقتصادات 
العالمية، وخاصة في سلسلة التوريد، بسبب )كوفيد 19( فإننا نفخر والحمد لّل بأن الصندوق تمكن من النمو وزيادة 

األصول التي يديرها إلى 79.1 مليون دوالر أمريكي.

وقد تحّول الصندوق إلى التنّوع من حيث أطراف التعامل وعدد العمليات والسلع، حيث بات يتعامل مع 15 جهة وينفذ 125 
عملية في 13 نوًعا مختلًفا من السلع والمتاجرة مع 8 دول مختلفة. ومن المتوقع أن يشهد الربع األول من عام 2021م 

مزيًدا من التنويع مع تقديم أطراف التعامل الجديدة سلًعا أخرى مختلفة إلى الصندوق.
وكان مستوى العائد الذي حققه الصندوق إي�جابًيا، حيث وصل إلى 6.3٪ خالل السنة المالية 2020م )7.8٪ منذ اإلنشاء(.

العوائد الشهرية والتراكمية
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األصول تحت اإلدارة بالدوالر األمريكي
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اإلنجازات
أحرزت دراية المالية عام 2020م عدة جوائز لتفوقها في إدارة األسواق المالية وإدارة األصول.

العام  المالي سواء  الجوائز لتفوقه في األداء  العديد من  فقد حصل صندوق “دراية المرن لألسهم السعودية” على 
الماضي أو األعوام السابقة، وذلك بعد عقد مقارنات مت�كاملة بينه وبين المؤشر االسترشادي والصناديق النظيرة له.
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الجوائز: 

خدمات دراية إلدارة المحافظ الخاصة
عن  فضاًل  المرتفع،  الدخل  ذوي  من  العمالء  بكبار  الخاصة  المحافظ”  “إدارة  خدمة  وتقديم  ابت�كار  في  “دراية”  نجحت 
المؤسسات المالية ضمن أعلي مستويات االحترافية؛ من خالل أسلوب است�ثماري مخصص مبني على احتياجات كل عميل 

مختلف. بشكل 
وألن دراية تعمل أصاًل داخل مجتمع عربي إسالمي؛ فإنها أعطت أولى تركيزها لألسهم التقليدية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة المدرجة في السوق السعودي، وقد حققت محافظ دراية لألسهم المحلية التقليدية عائًدا بنسبة 16.99٪ في 

عام 2020م بينما حقق ثاني عائًدا بنسبة ٪3.6. 
تقدم “دراية” خدمات إدارة المحافظ االست�ثمارية لألفراد ذوي المالءة المالية العالية والعمالء من المؤسسات بأعلى 
مستوى من السرية وتساعد العميل على تحقيق المستوى المستهدف من العوائد مقابل المخاطر حيث يتم تصميم كل 

محفظة بما يتناسب مع متطلبات العميل.

أداء االستراتيجية التقليدية المحلية
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الجائزة

أفضل صندوق لألسهم 

السعودية لعام 2020

أفضل صندوق أسهم في 

منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا لعام 2020 

على مدى 3 سنوات

أفضل صندوق أسهم في 

السعوية لعام 2020

المانح

 REFINITIV LIPPER

FUND AWARDS
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MANAGER 2020
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أداء المحافظ التقليدية المحلية 2020م
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وفي الجانب اآلخر، حققت محافظ دراية االست�ثمارية اإلسالمية عائًدا بنسبة 22.77٪ بينما حقق المؤشر المعياري عائًدا 
بنسبة ٪11.93.

أداء االستراتيجية اإلسالمية المحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة
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مقارنة أداء االستراتيجية المحلية المتوافقة مع أحكام الشريعة مع الصناديق المماثلة لعام 2020م
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بورز“ لألسهم  آند  تعتمد مؤشر “ستاندرد  الخليجية والتي  االست�ثمارية اإلسالمية  المحافظ  تدير دراية استراتيجية  كما 
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الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة مؤشًرا معيارًيا لها. وقد حققت استراتيجية دراية هذه في عام 2020م عائًدا 
المعياري. المؤشر  12.3٪ مقابل 9٪ حققها  بنسبة 

أداء استراتيجية األسهم الخليجية
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مقارنة آداء استراتيجية األسهم الخليجية بالصناديق المماثلة لعام 2020
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ت�تيح  استراتيجية  وهي  االست�ثمارية  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  أسواق  محافظ  دراية  أطلقت  2017م،  عام  في 
للمست�ثمري�ن فرصة لتنويع است�ثماراتهم خارج األسواق الخليجية. بدأت “دراية المالية” االست�ثمار في مصر بعد تعويم 
عملتها )الجنيه المصري( مقابل الدوالر األمريكي، وكانت هناك ضغوط تضخمية في االقتصاد المصري ككل. ومنذ ذلك 
الحين، كان أداء سوق األسهم المصرية جيدا للغاية وتمكنت دراية خالل عام 2020م من تحقيق عائد بنسبة 3.9٪ لمحافظ 

العمالء بينما حقق مؤشرها المعياري انخفاًضا بنسبة ٪0.3.
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أداء استراتيجية الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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أداء استراتيجية الشرق األوسط وشمال أفريقيا االست�ثمارية بالصناديق المماثلة لعام 2020م
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االستشارات االست�ثمارية
لضمان أعلى معدالت الثقة وكسب والء العميل؛ يعمل فري�ق االستشارات لدى “دراية” كذراع است�ثماري يعمل لمنفعة 
العميل أواًل، ويساعده في رسم الخطة المثالية لتحقيق أهدافه االست�ثمارية، بتقديم الخبرة التي يحتاجها إلدارة أصوله.

أو  فرًدا  كان  سواء  لطبيعته  ومالءمتها  العميل  رغبة  حسب  ومفصلة  مت�كاملة  استشارية  خدمات  “دراية”  تقدم  كما 
والشركات. للموظفين  مت�كاملة  لبرامج  باإلضافة  مؤسسة، 

االست�ثمارات البديلة
هي االست�ثمارات المالية في األصول العقارية والملكية الخاصة ورأس المال الجريء وبقية االست�ثمارات التي ال ت�تمتع 
بطبيعة سائلة. واالست�ثمارات البديلة أداة ممتازة لتنويع مخاطر المحافظ االست�ثمارية الرتباطها المنخفض مع األسهم 
والسندات وبقية األصول السائلة. وبما أن االست�ثمارات البديلة تعتبر است�ثمارات غير سائلة بطبيعتها فإن هناك مجال 
أوسع؛ لتحقيق عوائد أعلى بسبب عالوة السيولة. وبسبب االرتباط المنخفض واألداء األفضل، يلجأ العديد من المست�ثمري�ن 

إلى تخصيص جزء من محافظهم لالست�ثمارات البديلة إلدراكهم لجدواها على المدي�ين المتوسط والطوي�ل. 

وت�تيح شركة دراية المالية لعمالئها خيارات متعددة لالست�ثمار في االست�ثمارات البديلة. فقد أطلقت دراية في 2013م 
أول صندوق است�ثمار عقاري بلغ حجمه 100 مليون ريال سعودي، وتاله إطالق مجموعة من الصناديق التي تست�ثمر في 
األصول العقارية وأسهم الملكية الخاصة ورأس المال الجريء. وي�بلغ اليوم إجمالي قيمة االست�ثمارات البديلة في دراية 

3 مليار ريال سعودي ومن المتوقع أن تصل إلى 4 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2021م. 

ويتواكب مع الزيادة في حجم االست�ثمارات البديلة المدارة بواسطة دراية، الزيادة في عدد الفري�ق الذي يعمل على 
جلب تلك الفرص وإدارتها. ففي خالل العامين الماضي�ين ارتفع عدد موظفي القسم من ثالثة موظفين إلى سبعة حاليا 
وسيتم توظيف اثنين آخري�ن على األقل بالتزامن مع زيادة حجم األصول. ويت�كون القسم من ثالث أجزاء أولها ُيعنى بإي�جاد 
الفرص االست�ثمارية المحلية والخارجية، وقسم يتولى إدارة العقارات وقسم ثالث مسؤول عن اإلدارة المركزية بما في 
ت�أسيس الصناديق وإدارتها من الناحية النظامية والقانونية والمحاسبية وبما يتماشي مع لوائح هيئة السوق  ذلك 

المالية واألنظمة والسياسات الداخلية لدراية المالية وأنظمة الضري�بة والزكاة في المملكة وخارجها حيثما ينطبق. 

 COVID-19 بفضل الّل تمّكن الفري�ق خالل العام من تخفيف حدة األثر السلبي لإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا
السيولة  على  الحفاظ  في  الفري�ق  نجح  حيث  التحديد،  وجه  على  العقارية  االست�ثمارات  وعلى  المدارة  األصول  على 
المبادرات  من  واالستفادة  الصناديق  مصاريف  دفع  وتخفيف  لت�أجيل  المفاوضات  خالل  من  الصناديق  في  المتوفرة 
الحكومية فيما يتعلق بالتموي�ل والضرائب، كما تم مراجعة الوضع المالي للصناديق بشكل دوري للحفاظ على استقرار 
للجائحة من خالل تقديم بعض  نتيجة  المتضرري�ن  المست�أجري�ن  المالي مع  التوزان  بالتزامن مع إعادة  النقدية  التوزيعات 

اإليجارات. بعض  اإلعفاءات وإعادة جدولة سداد 
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االست�ثمارات البديلة التي ت�تيحها شركة دراية المالية لعمالئها

االست�ثمارات العقارية  أ. 
كان العام 2020م است�ثنائًيا للقطاع العقاري العالمي بفعل أزمة كورونا. فبالرغم من انخفاض معدالت الفائدة وإطالق 
القطاعات  بعض  أن  إال  اقتصاداتها،  على  الفيروس  وطأة  لتخفيف  الحكومات  من  العديد  أقرتها  التي  المساعدات  حزم 
العقارية طالتها الجائحة وتضررت على المدى القصير مثل القطاع التجاري والمكتبي والفندقي. فقد عزف الناس عن 
التجمع في األماكن العامة وفرضت الحكومات إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس تضمنت فرض حظر كلي وجزئي 

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

وفي المقابل كان لألزمة دور كبير في إنعاش بعض القطاعات العقارية األخرى أبرزها قطاع المستودعات والتخزي�ن التي أثبتت 
إنها قطاعات دفاعية. فقد زاد اإلقبال على ت�أجير مساحات التخزي�ن بالتزامن مع زيادة الطلب على الحلول اإللكترونية للتسوق 

وحرص التجار على التواجد بالقرب من المستخدمين للتسريع من عملية وصول المنتج أو الخدمة إلى المستخدم النهائي. 

وقد ت�أثر السوق العقاري السعودي باألزمة أسوة بغيره من األسواق العالمية وقد انعكس أداء السوق العقاري بشكل 
كبير على الصناديق العقارية فشهدت بداية العام 2020م تحوالت في بيئة العمل مع االنتقال إلى ممارسة العمل عن 
الرؤية  ت�تضح  أن  إلى  التوسعية  الشركات خططها  وت�أجيل بعض  المكاتب  الطلب على  تراجع  إلى  بدوره  أدى  بعد والذي 
وإقبال البعض اآلخر على المساحات المكتبية األصغر المجهزة والمشتركة والتي يمكن الحصول عليها بسهولة دون أن 

ت�تحمل الشركات ت�كاليف رأسمالية.

ت�تراوح ما بين 3٪ إلى ٪8  وعلى أثر هذا التحول تراجع أداء قطاع المكاتب في المملكة حيث انخفضت اإليجارات بنسب 
ووصل معدل الشواغر للمكاتب من الفئة )أ( إلى 7٪ في الرياض و16٪ في جدة و24٪ في منطقة الشرقية. وشهد 
الربع الرابع من 2020م االنتهاء من عدد كبير من مشاريع تطوي�ر العقارات المكتبية مما أضاف إلى السوق المكتبي في 

المملكة 212,000 متر مربع من إجمالي المساحة المخصصة لإليجار. 

وبغية دعم القطاع العقاري المكتبي في المملكة وتعزي�ز االست�ثمار األجنبي، أطلقت الحكومة السعودية برنامج “المقر 
الرئيسي” والذي يهدف إلى إقناع الشركات العالمية بنقل مقراتها اإلقليمية إلى السعودية. وبحلول العام 2025م لن 
ت�تعاقد أي جهة حكومية مع شركة عالمية ليس لها مقر إقليمي في الرياض، وهذا سيكون له أثر إي�جابي على نسب 

اإلشغال للمساحات المكتبية. 

وشهد أداء القطاعات التجارية تراجًعا أيضا فانخفض متوسط إي�جارات مراكز التسوق بنسب ت�تراوح ما بين    2٪- 4٪ في 
المملكة وارتفع معدل المساحات الت�أجيرية الشاغرة بنسب ما بين 4٪ - 7٪ في مراكز التسوق خصوًصا في المراكز التي 
لم تقدم حوافز للمست�أجري�ن خالل األزمة مثل فترات إي�جار مجانية وتخفيض أسعار اإليجار أو إعادة جدولة الدفعات. الجدير 
بالذكر أن المشاريع العقارية ذات االستخدامات المتعددة والتي تقدم تجارب تسوق فريدة كانت أقل تضرًرا جراء األزمة 

وحافظت على معدالت اشغال واقبال مستقرة ال سيما من الفئات السكانية األصغر سًنا في المملكة. 

التجارة  التخزي�ن والمستودعات فقد واصل النمو بشكل صحي مدفوًعا بالتقدم التقني وزيادة اإلقبال على  أما قطاع 
اإللكترونية. فقد شهدت المبيعات التي تمت عبر اإلنترنت زيادة وصلت إلى 200٪ - 300٪ خالل 2020م. وتزامن مع هذا 
اإلقبال قيام العديد من التجار الذين لم يسبق لبعضهم عرض منتجاتهم عبر اإلنترنت إلى ت�أجير مساحات تخزي�ن في مناطق 
متعددة للتمكن من الوصول إلى المستهلكين في أوقات قياسية. وتبلغ مساحة المستودعات في الرياض وجدة حوالي 
40 مليون متر مربع وت�ت�ألف غالًبا من مستودعات تقليدية مثل التخزي�ن الجاف والمبرد والمساحات المفتوحة، ولكن من 
المتوقع أن يزيد الطلب في السنوات القادمة على مستودعات مبنية بشكل أفضل ومستدامة وعالية الجودة. فالنمو 

في التجارة اإللكترونية سيكون محرًكا رئيسًيا للتغي�ير في قطاع الخدمات اللوجيستية. 
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على عكس قطاع المستودعات، أدى إغالق المدن حول العالم ومنع السفر والتنقل بين الدول والمدن إلى توقف كثير 
من األنشطة المرتبطة بالسفر والسياحة مثل قطاع الضيافة. فقد تراجعت مستويات معدل اإليرادات لكل غرفة متاحة 
مكة  في  وبالتحديد  الغرب�ية  للمنطقة  بالنسبة  أما   .٪25 بنسبة  المثال  سبيل  على  الرياض  في  السوق  مستوى  على 
المكرمة والمدينة المنورة بلغت تلك النسب 57٪ نتيجة إليقاف العمرة والحج خالل العام. وبالرغم من أن است�ئناف العمرة 
للمواطنين والمقيمين بشكل محدود أدى إلى تحسن اإليرادات بشكل جزئي إلى أن ذلك التحسن كان هامشًيا مقارنة 
بنسبة الهبوط. من المتوقع أن يساعد تخفيف بعض القيود االحترازية على حركة المسافري�ن على إنعاش هذا القطاع 

جزئًيا. 

أما القطاع السكني في المملكة العرب�ية السعودية فكان األقل تضرًرا نتيجة لألزمة خصوًصا األراضي السكنية. فالحكومة 
العقارات  على  الطلب  كان  وعليه   ،2030 رؤية  أهداف  من  كجزء   ٪70 إلى  المنازل  ملكية  زيادة  إلى  تهدف  السعودية 
السكنية واألراضي السكنية مدعوًما بالبرنامج السكني من وزارة اإلسكان ودعم الحكومة خالل تحمل ضري�بة التصرفات 
زيادة  السكنية  العقارية  الصفقات  وسجلت  ريال.  مليون  حتى  للمواطن  األول  المسكن  قيمة  من   ٪5 بنسبة  العقارية 
ملحوظة بسبب اإلقبال على الرهون العقارية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية والتي تحظي بدعم حكومي. 

وقد صاحب التفاوت في أداء القطاعات العقارية المختلفة إلى تفاوت األداء للصناديق العقارية. فقد تضررت الصناديق 
المثال  والتجارة على سبيل  الضيافة  العقارية في قطاع  األصول  است�ثماراتها على فئات محددة من  ركزت في  التي 

وفي المقابل تمكنت الصناديق التي وزعت است�ثماراتها بين قطاعات متعددة من تجاوز األزمة بأقل الخسائر. 

صندوق دراية ريت  .1
صندوق است�ثمار عقاري متداول مقفل ومتوافق مع الضوابط الشريعة وتمت الموافقة على تسجيله في ديسمبر 
2017م وتم إدراجه في مارس 2018م في سوق تداول. يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس مال المست�ثمري�ن من 
خالل االست�ثمار في مجموعة من الفرص العقارية المدرة للدخل في المملكة. وت�ت�كون محفظة الصندوق الحالية من 27 
عقار مدر للدخل موزع ما بين ستة مدن مختلفة وتسعة قطاعات عقارية مختلفة في المملكة العرب�ية السعودية. وبلغت 
قيمة أصول الصندوق في نهاية العام 2020م حوالي 1.8 مليار ريال سعودي. وي�وزع الصندوق أرباًحا نقدية بشكل ربعي 

ال تقل عن 90٪ من صافي األرباح لحملة الوحدات. 

منذ إدراج الصندوق اتبعت دراية المالية سياسة است�ثمارية تقوم على تنويع العقارات من الناحية الجغرافية والقطاعية 
مع عدم التركز على عقار معين أو مست�أجر واحد وذلك لتوزيع مخاطر االست�ثمار بأعلى درجة ممكنة. وقد انعكس ذلك 
إي�جاًبا على نتائج عمليات الصندوق وتدفقاته النقدية وقدرته على تقديم توزيعات أرباح لمالكي الوحدات في ظل األزمة 

التي طالت االست�ثمارات العقارية.

وفي بداية 2020م، بلغ سعر وحدة الصندوق 10,50 ريال ومن ثم واصل ارتفاعه الحذر قبل أن ينخفض إلى قاعه السنوي 
بدأ  2020م  أغسطس  نهاية  وفي  كورونا.  أزمة  تداعيات  بسبب  2020م  مارس  من  األخير  األسبوع  في  ريال   9,30 عند 
السعر بالصعود التدري�جي مدفوًعا بإعادة فتح االقتصاد في نهاية يونيو 2020م وظهور مؤشرات تحسن في الوضع 

االقتصادي. وبنهاية السنة أغلق الصندوق بسعر 11,20 ريال مسجاًل ارتفاًعا وقدره حوالي ٪6,7. 

عائد   ٪6.80 أي  سعودي  ريال  مليون   73 الوحدات  مالكي  على  وزعت  التي  النقدية  األرباح  إجمالي  بلغ  2020م  في 
سنوي بالنسبة لسعر الطرح األولي بعد اإلعفاءات التي تم منحها للمست�أجري�ن المتضرري�ن بشكل مباشر بسبب اإلجراءات 
االحترازية مع العلم بأن نسبة اإلعفاءات ال تزيد عن 5٪ من إجمالي إي�رادات الصندوق للفترة. وبذلك فإن العائد اإلجمالي 

للمست�ثمري�ن في صندوق دراية ريت في 2020م بلغ حوالي ٪13. 
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وفي سبتمبر 2020م، وافق مجلس إدارة الصندوق على تسجيل صندوق دراية ريت للزكاة لدى هيئة الزكاة والدخل وقد 
بدأ الصندوق بتلك اإلجراءات وسيعلن عنها عند االنتهاء من التسجيل. 

في  وذلك  سعودي  ريال  مليون   140 مقابل  الرياض  مدينة  في  لوجيستي  مجمع  على  الصندوق  استحوذ  وقد  هذا 
أغسطس 2020م، مما زاد من نسبة است�ثمارات الصندوق في قطاع المستودعات من 33٪ إلى 40٪. وبذلك ت�توزع أصول 
 ٪21 بنسبة  المكتبي  القطاع  يليه  المستودعات،  في   ٪40 إلى  العقاري  القطاع  حسب  2020م  العام  بنهاية  الصندوق 
والسكني 11٪ والمجمعات التجارية 9٪ والمعارض 8٪ والضيافة 5٪ والتعليم 4٪ والقطاع الصحي 1٪ وسكن الموظفين 
1٪ أما على مستوى المدن فإن مدينة الرياض تحتضن النسبة األكبر من العقارات حيث تبلغ نسبة األصول العقارية في 

الرياض 57٪ يليها الدمام 16٪ وجدة 10٪ والجبيل 9٪ والخبر 6٪ واألحساء ٪2. 

صندوق درة الخليج العقاري  .2
هو أول صندوق است�ثمار عقاري خاص تم ت�أسيسه في دراية المالية في عام 2013م. يبلغ حجم الصندوق 100 مليون 
ريال سعودي ويهدف الصندوق إلى تحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات نقدية للمست�ثمري�ن من خالل تملك أرض وتطوي�ر 
مجمع سكني مغلق شامل الخدمات مكون من 108 فيال منها 10 وحدات تحتوي على 4 غرف نوم و98 وحدة تحتوي على 

3 غرف نوم ومبنى للخدمات العامة يشمل العديد من المرافق منها صالة رياضية وبركة سباحة وصاالت احتفاالت. 

خالل الفترة تمكن مدير الصندوق من ت�أجير عدد من الوحدات السكنية، وفي مطلع العام 2021م قرر مالكو الوحدات 
أن يتم تمديد عمر الصندوق لسنتين إضافيتين تنتهي في 2023م ليتم ت�أجير المزيد من الوحدات والتخارج عند تحّسن 

أوضاع السوق. 

صندوق دراية للدخل العقاري الثاني  .3
المملكة  في  العقارية  الفرص  من  مجموعة  على  االستحواذ  إلى  يهدف  للدخل،  مدر  خاص  عقاري  است�ثمار  صندوق 
واستخدام التموي�ل المصرف المتوافق مع الشريعة اإلسالمية لتموي�ل هذه االستحواذات، وسيتم خالل عمر الصندوق 
سداد قيمة التموي�ل من التدفقات النقدية للعقارات وتحقيق نمو في رأس المال عند التخارج في نهاية العشر سنوات. 

خالل مطلع العام 2020م تخارج الصندوق من إحدى العقارات وتم استخدام متحصالت البيع في سداد جزء من أصل التموي�ل. 
يبلغ حجم الصندوق الحالي 247 مليون ريال سعودية موزعة ما بين 4 عقارات مكتبية وتجارية في مدينة الرياض. ومن 

المتوقع أن يتم التخارج كلًيا من عقارات الصندوق في النصف األول من 2021م.

صندوق دراية للدخل العقاري الثالث   .4
صندوق است�ثمار عقاري خاص مغلق مطروح طرًحا خاًصا ومتوافق مع الضوابط الشرعية. ويعد من أحدث الصناديق 
العقارية التي تم ت�أسيسها في دراية، حيث بدأ الصندوق عملياته في منتصف 2019م ونجح في االستحواذ على 10 
أصول عقارية مدرة للدخل موزعة على 4 مدن في المملكة و5 قطاعات عقارية مختلفة. يبلغ حجم أصول الصندوق 
اليوم 400 مليون ريال سعودي ويقوم الصندوق بتوزيع أرباح نصف سنوية على مالكي الوحدات ال تقل عن 90٪ من 

صافي أرباح الصندوق. 

وبالرغم من أن نسبة إي�جارات عقارات الصندوق من القطاعات التجارية والتجزئة ت�تجاوز نسبة 50٪ إال أن الصندوق اتبع 
أو  اإليجار  إعفاء من  الحصول على  للجائحة والذين يستحقون  نتيجة  المتضرري�ن  المست�أجري�ن  تحديد  سياسة صارمة في 
تخفيض. هذا وتراجع دراية المالية مجموعة من الفرص العقارية التي سيتم ضمها إلى محفظة الصندوق خالل العام 

إي�جابي على أداء الصندوق في حال تم بنجاح نقل ملكيتها إلى الصندوق.  2021م والتي سينعكس أثرها بشكل 
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الملكية الخاصة ب. 
ساهمت الجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في تحسين أداء الشركات خالل جائحة كورونا ومساعدة الكثير منها 
على تجاوز األزمة بأقل الخسائر. فالجهات الحكومية ممثلة بصناديق التموي�ل والتنمية وصندوق الصناديق والشركة 
محفزة  بيئة  بذلك  وتخلق  الجريء  المال  ورأس  الخاصة  للملكية  منظومة  ببناء  تقوم  الجريء  المال  لرأس  السعودية 

الخاصة على نطاق واسع.  لتموي�ل الشركات 

ويتم ذلك من خالل توفير االست�ثمارات في الصناديق الخاصة آخذين في االعتبار االستراتيجية االست�ثمارية للصندوق 
وخبرات الفري�ق االست�ثماري ومدى ت�أثير االست�ثمار في صندوق الملكية الخاصة أو رأس المال الجريء على تمكين 
القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة وتعزي�ز مساهمة تلك الشركات في االقتصاد السعودي. 

الجهات  بواسطة  المملكة  في  خاصة  صناديق  في  دوالر  مليون   200 عن  يزيد  ما  است�ثمار  تم  2020م  العام  خالل 
آخري�ن مؤسساتي�ين  1.5 مليار دوالر بواسطة مست�ثمري�ن  يزيد عن  است�ثمار ما  تم  المقابل  الداعمة، وفي  الحكومية 

الصناديق.  تلك  في  وأفراد 

الجدير بالذكر أن الشركات التي تم االستحواذ عليها من قبل صناديق االست�ثمار في الملكية الخاصة شهدت نمًوا ملحوًظا 
تقوم  فالصناديق  التوظيف.  جودة  وفي  العام  المال  رأس  وتوفر  المبيعات  حيث  من  أقرانها  من  أفضل  أداء  وسجلت 
باالستحواذ غالًبا على حصص أغلبية تصل إلى 100٪ من الشركة الخاصة، ويتم إعادة هيكلة هذه الشركات والتدخل في 
إدارتها وتشغيلها وتحسين أداءها وتوسيع أعمالها لمدد ت�تراوح ما بين 4-7 سنوات ويتم بعد ذلك بيع الشركة أو طرحها 

للتداول في السوق العامة. 

ونظًرا لكون الصناديق تشارك في إدارة وتشغيل الشركة، نجد غالًبا أن فري�ق الصندوق يت�كون من مجموعة من الخبراء 
في القطاع ولديهم خبرة تشغيلية تمتد ألعوام مكنت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة كم تجاوز التحديات التي 
ت�كون  والتي  مت�أخرة  مراحل  في  شركات  على  تستحوذ  الخاصة  الملكية  فصناديق   . 2020م  خالل  كورونا  جائحة  حملتها 
خاضعة لنوع مختلف من المخاطر بالمقارنة مع الشركات الناشئة، فالشركات في المراحل المت�أخرة لديها قاعدة عمالء 
كبيرة ولديها منتج ونموذج عمل أثبت كفاءته ولكن المخاطرة ت�كون غالبا تشغيلية، يتمكن مديري الصناديق من تجنبها أو 
التعامل معها عند حدوثها. ولهذا فإن العوائد المستهدفة تحقيقها من االست�ثمار في صناديق الملكية الخاصة ت�تراوح 

ما بين 2 إلى 3 أضعاف المبالغ المست�ثمرة.

صندوق دراية للرعاية الصحية  .1
الصندوق  من  الهدف  الشريعة.  أحكام  مع  ومتوافق  خاًصا  طرًحا  مطروح  مغلق  الخاصة  الملكية  في  است�ثمار  صندوق 
في  تعمل  خاصة  شركة  في  االست�ثمار  خالل  من  وذلك  الطوي�ل  المدى  على  المال  رأس  على  مرتفع  عائد  تحقيق  هو 
قطاع الخدمات الطبية والعالج الطبيعي وإعادة الت�أهيل. وقد استحوذ الصندوق على حصص في المركز التشيكي للعالج 
الطبيعي وسيعمل خالل عمر الصندوق على عدة محاور لزيادة الكفاءة التشغيلية للمركز والتوسع وافت�تاح فروع جديدة 
السوق  في  الشركة  طرح  أو  استراتيجي  شريك  على  الحصص  بيع  خالل  من  الصندوق  عمر  نهاية  في  التخارج  ثم  ومن 

العامة للتداول. حجم الصندوق يبلغ 52 مليون ريال سعودي.
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يعتمد أداء الصندوق بشكل عام على أداء القطاع الصحي والخدمات الطبية في المملكة وبشكل خاص وجوهري على 
المركز بعض  العام 2020م واجه  الت�أهيل” خالل  الطبيعي وإعادة  للعالج  التشيكي  “المركز  الشركة محل االست�ثمار  أداء 
الوقائية  اإلجراءات  العديد من  المركز  للحد من تفشي فايروس كورونا، حيث طبق  االحترازية  نتيجة لإلجراءات  التحديات 
من  الفترة  خالل  أبوابه  المركز  أغلق  ذلك  إلى  باإلضافة  االستيعابية،  الطاقة  تخفيض  مثل  االجتماعي  التباعد  لتحقيق 
مارس – مايو 2020م وتم تقديم الخدمات للمراجعين عندما أتيحت الفرصة خالل فترات الحظر الجزئي. واستفاد المركز من 
مبادرات القطاع الحكومي لدعم القطاع الخاص مثل برنامج ساند لصرف تعويض شهري للعاملين السعودي�ين وحصل على 

تموي�ل من بنك التنمية االجتماعي لتموي�ل رأس المال العامل. 

الجدير بالذكر أن أداء المركز تحسن بشكل جيد بعد قرار تخفيف اإلجراءات االحترازية حيث حقق أعلى معدل إي�رادات يومية 
منذ الت�أسيس خالل تلك الفترة وتمكن من تنويع مصادر اإليرادات بعد توفير خيار الدفع بواسطة شركات الت�أمين الطبي. 

رأس المال الجريء  ج. 
أيًضا، إال أن قطاع االست�ثمار الجريء في  رغم صعوبة العام 2020م على منظومة ريادة األعمال عالمًيا وفي المملكة 
على  الشركات  لمساعدة  الحكومية  المبادرات  من  بحزم  مدعوًما  كورونا  جائحة  ظل  في  النمو  في  استمر  المملكة 
االستمرارية وتوسيع أعمالها. فلوحظ خالل العام ارتفاع كبير لعدد وحجم الجوالت االست�ثمارية للشركات السعودية الناشئة. 

فكانت منظومة الشركات الناشئة في السعودية هي األسرع نمًوا بين أعلى ثالث بلدان في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. فقد شهد العام 2020م است�ثمار 152 مليون دوالر في شركات ناشئة مقرها المملكة العرب�ية السعودية وهو 
مبلغ قياسي إلجمالي قيمة االست�ثمار الجريء. وارتفع عدد الصفقات بنسبة 35٪ مقارنة بالعام 2019م. باإلضافة إلى 
أن عدد المست�ثمري�ن الدولي�ين الناشطين في المملكة في عام 2020م أكثر من أي عام سابق بزيادة قدرها 11٪ مقارنة 

بالعام 2019م. 

وبلغت قيمة االست�ثمارات في قطاعي التجارة اإللكترونية والتقنية المالية 52٪ من إجمالي قيمة االست�ثمار الجريء 
بزيادة قدرها 160٪ مقارنة بالعام السابق. فالجائحة أظهرت جلًيا أن الشركات التي استطاعت تبني التقنية بشكل سريع 
من  كبيرة  بحصة  وحظيت  الطلب،  في  والمتزايد  السريع  النمو  لمواكبة  أعمالها  وتطوي�ر  الت�كيف  على  قدرة  أكثر  كانت 

االست�ثمارات في هذا القطاع. 

أما عالمًيا فقد ساهم انتشار فايروس كورونا في التسريع من وتيرة تبني الشركات واألفراد للتقنية. فظهرت العديد 
من القطاعات الجديدة كنوع من االستجابة لتحديات سوق العمل ونمط الحياة المترتب على جائحة كورونا. ومن أبرز تلك 
القطاعات هو قطاع التجارة اإللكترونية الذي ازدهر في ظل إجراءات اإلغالق والتباعد االجتماعي للمستهلكين وقطاعات 

البيانات والحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي والتقنية المالية وخدمات النقل وغيرها. 

صندوق دراية فنشرز   .1
هو صندوق است�ثمار رأس المال الجريء تم ت�أسيسه في 2019م ومتوافق مع أحكام الشريعة مغلق مطروح طرًحا خاًصا 
يست�ثمر في الشركات الناشئة الواعدة في منطقة الخليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويست�ثمر الصندوق في 
الشركات الناشئة العاملة في مجاالت البرمجيات والت�كنولوجيا المالية والمنصات الرقمية والذكاء االصطناعي وإنترنت 
األشياء وغيرها من المشاريع الت�كنولوجية الواعدة تنموًيا. يبلغ حجم الصندوق 115 مليون ريال وتم است�ثمار 30 مليون 

ريال بنهاية 2020م في أكثر من عشرة شركات ناشئة في قطاعات مختلفة.
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صندوق دراية فنشرز اآلسيوي   .2
صندوق است�ثمار رأس المال الجريء مغلق متوافق مع أحكام الشريعة تم ت�أسيسه في 2019م وتم طرحه طرًحا خاًصا. 
تم ت�أسيس الصندوق لالست�ثمار في الجولة السادسة اإللحاقية )Series +F( في الشركة القابضة المالكة لشركة قوجك 
في  الذكي  الهاتف  عبر  األفراد  للمستهلكين  اللوجستي  الدعم  خاصة  الخدمات  تقديم  في  رائدة  شركة  وهي   Gojek
إندونيسيا بشكل رئيسي مع عدة أسواق ناشئة أخرى في منطقة جنوب شرق آسيا. وتعد واحدة من أكبر شركات رأس 

المال الجريء في جنوب شرق آسيا. وي�بلغ حجم الصندوق حوالي 145 مليون ريال.

وقد كانت أزمة كورونا سيًفا ذو حدين على قوجك. فمن ناحية ت�أثرت عمليات الشركة في قطاع أجرة السيارات ولكن في 
نفس وقت فإن خدمات توصيل الطعام ومدفوعات األونالين واأللعاب ازدهرت. وفي نهاية 2020م/ بداية 2021م،  بدأت 
إلى   35 بقيمة  Tokopedia مما سينتج عنه شركة  توكوبيديا  اآلخر  اإلندونيسي  العمالق  اندماج مع  بمفاوضات  قوجك 
40 مليار دوالر حسب التقاري�ر الصحفية. وست�كون حصة قوجك المتوقعة في الكيان المندمج حوالي 60٪. وحال اتمام 
االندماج فإن التوقعات تشير إلى إن قيمة است�ثمار الصندوق في الشركة ست�تضاعف وذلك قبل أي إدراج محتمل في 

سوق األسهم األندونيسية أو األمريكية للكيان المندمج. 
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الوساطة المالية

بتداول  الخاصة  الوساطة  إلى عمالئها؛  المالي  المالية” كأحد حلول االست�ثمار  التي تقدمها “دراية  الخدمات  من أهم 
األوراق المالية لذلك تم إضافة العديد من الخدمات المتطورة إلى منصاتها المتعددة خالل العام الماضي، األمر الذي 

كان له دور جوهري في زيادة معدل رضا عمالئها وإثراء تجربتهم االست�ثمارية.
وتشمل هذه التطورات منصة »دراية« و»دراية جلوبل« و»دراية جلوبل بلس«، باإلضافة الى حزمة من الخدمات التي تم 

اضافتها الثراء تجربة العميل وهم كالتالي:
إطالق خدمة تداول أدوات الدخل الثابت من الصكوك والسندات اإلقليمية والدولية الغير مدرجة )خارج المنصة( كأحد   .1

المالية. الوساطة  خدمات 
إضافة خاصية اللغة العرب�ية لتطبيق دراية جلوبل.   .2

تداول سوق “المشتقات المالية”: ضمن أول خمس شركات وساطة قدمت الخدمة، باإلضافة إلى أنها الجهة الوحيدة   .3
المستقلة. والمتفردة بإمكانية طلب تفعيل حساب “المشتقات المالية” إلكترونًيا.

إطالق تطبيق دراية الجديد كلًيا بالعديد من المميزات والخدمات والتي تلبي جميع احتياجات عمالئنا.  .4
إمكانية ربط العمالء المؤسساتي�ين من خالل منصتي “بلومبيرغ” و”رويترز”.  .5

وقد أسفرت جهود فري�ق دراية العام الماضي عن توسيع حصتها السوقية بين شركات الوساطة المالية، كما يوضحه 
التالي: الرسم 

تطور الحصة السوقية لـ »دراية« شهرًيا
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تطور الحصة السوقية لـ »دراية« سنوًيا
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تقنية المعلومات والعمليات

أعمال قسم تطوي�ر المعلومات/الوساطة:
 .IOS & Android تطوي�ر وتحسين تطبيقات الهواتف الذكية  •

القنوات  الوصول عبر جميع  العمالء من  تم تمكين  ام تي 30 حيث  المستقبلية للمؤشر  العقود  التداول في  إتاحة   •
بالتداول. الخاصة 

إتاحة ربط تداوالت العمالء المؤسساتي�ين من خالل حلول تقنية متعددة.  •
الحصول على المعلومات المطلوبة لنموذج اعرف عميلك من خالل القنوات االلكترونية.  •

المقدمة من قبل  الخدمات  التي من شأنها رفع مستويات  التقنيات،  بأحدث  الحالية  التداول  أنظمة  تطوي�ر وترقية   •
الوساطة. إدارة 

إنشاء وتطوي�ر المزيد من التقاري�ر الداخلية لتسهيل وتسريع الحصول على المعلومات المساعدة في اتخاذ القرارات.   •

تطوي�ر ت�كنولوجيا المعلومات/األصول/إدارة األصول البديلة:
االجراءات الرقابية للعمليات المنفذة من خالل إدارة االصول  •

أتمتة احتساب صافي قيمة األصول المدارة.  •
إنشاء موقع إلكتروني خاص بصندوق دراية ريت المدرج في السوق المالية السعودية.  •
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عالقات وخدمات العمالء

أهم ما يميز فري�ق عمل دراية المالية هو الت�كامل والتخصص، فيضم نخبة من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة في ابت�كار 
الحلول المالية المتنوعة لجميع فئات العمالء في األسواق المحلية واإلقليمية، كما يسعى الفري�ق إليجاد الخطة والخطة 
البديلة التي ت�تماشى مع حدوث أي نتائج غير متوقعة، وهو ما يجعل رحلة عمالئنا ثرية وجديرة بالتجربة وقابلة لالستمرارية.

واستناًدا على الت�كامل كأحد مرت�كزات دراية المالية، فإنها تمتلك البنية التحتية الالزمة لتقديم أعمالها بكفاءة كاملة، 
وذلك من خالل المبادرات والحلول التي أعانت على تخطي أصعب الفترات خالل العام 2020م، حيث نفذنا في خدمة العمالء 
خالل سنة 2020م عدًدا من المبادرات بهدف تطوي�ر األداء ورفع كفاءة العمل ومن ضمنها االسـتمرار فـي تطبيـق خطـة 
التحـول 2022م والتـي تهـدف إلـى المحافظـة علـى مركـز الشـركة الريـادي ضمن الشركات االست�ثمارية في السعودية 
ومن ضمن نتائجنا حصولنا للسنه الثالثة على التوالي على المركز األول كأفضل شركات الوساطة االست�ثمارية لخدمة 

العمالء في المملكة العرب�ية السعودية.

كما سعينا جاهدين خالل العام 2020م في تطوي�ر الكادر الوظيفي من ناحية عالقة شركة دراية بعمالئها، بشكل يكفل 
إقامة عالقة مستدامة؛ بما ينتج عنه خفض تسريب العمالء للمنافسين وقد عكس ذلك في زيادة حصة دراية السوقية 

بين الشركات خالل عام 2020م.

المقدمة لعمالء  الخدمات  بتحسين  الخدمة؛ والذي اختص  برنامج جودة  العمالء على  أيًضا في خدمة  وانصب اهتمامنا 
شركة دراية منذ بدء العالقة، بتهيئة كوادرنا وأنظمتنا لتحسين الخدمة وانعكاسه على مدى رضى العمالء حيث ارتفع 

رضاء عمالئنا خالل 2020م بشكل ملحوظ.
تــم تزويــد الفريــق بأحــدث األدوات المســاعدة لــه لتحقيــق أهدافــه، مما زاد من نسبة الوالء والثقة لدى عمالء الشركة. 
خدمة  أفضل  تقديم  من  لنتمكن  وخارجها؛  المنطقة  في  والمستجدات  التطورات  لنواكب  دائًما  نسعى  دراية  في  نحن 

بأعلى معاي�ير الجودة ونعكس رؤية 2030 على خدماتنا وأنظمتنا.

القسم التجاري
تمكين مالي بحلول است�ثمارية أكثر تنوًعا. كان هذا شعارنا الذي عملنا به في العام 2020م فعلى الرغم من جميع التطورات 
األمر  وانجازاتها،  الشركة  آداء  على  يؤثر  لم   هذا  أن  إال   )19  – )كوفيد  كورونا  جائحة  جراء  المحيطة  والعالمية  االقتصادية 
الذي بات انعكاًسا جلًيا ألداء القسم التجاري بـ “دراية المالية”، والذي استطاع الحفاظ على مستوى الجودة المقدمة لجميع 
العمالء، من أهم النجاحات التي حققها فري�ق عمل دراية في القسم التجاري تغطية طرح الجولة الثانية من صندوق “دراية 
رغم الظروف االقتصادية  “دراية لتموي�ل المتاجرة بالدوالر األمريكي”  فنشرز” باإلضافة لجمع اشتركات جديدة في صندوق 

الصعبة. 

وفي ظل جائحة كورونا )كوفيد 19( استطاع الفري�ق الحفاظ على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعمالء، بما انعكس 
الشركات  الكثير من  الذي واجه  الوقت  المختلفة. في  است�ثماراتهم في منتجات دراية  العمالء واستمرارية  على والء 
صعوبة في التواصل مع عمالئهم وخدمتهم بشكل صحيح جراء جائحة كورونا، كان الفري�ق التجاري على أتم االستعداد 
استقطاب شريحة عريضة من  التجاري من  للفري�ق  التسويقية  الجهود  القنوات. وأسهمت  العمالء على جميع  لخدمة 
العمالء الجدد، حيث تقوم دراية المالية اليوم بتقديم خدماتها إلى أعداد متزايدة من العمالء في مختلف مناطق المملكة. 

األصول  حجم  وزاد  2020م.  عام  من  األخير  الربع  في   ٪10.47 نسبة  لتبلغ  المالية  دراية  في  السوقية  الحصة  نمت  كما 
2020م.  العام  نهاية  مع  ريال  مليار   16 مجموعها  تجاوز  حتى  ملحوظة  بنسبة  األصول  وحفظ  الـُمدارة 
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التسوي�ق والعالقات العامة

والثقة  الشفافية  أهمها  قيم  على  مرت�كزة  الخارجي  جمهورها  مع  إي�جابية  عالقة  إقامة  على  المالية”  “دراية  تحرص 
والتفاعلية، ويعد المسؤول األول عن هذه العالقة هو فري�ق التسوي�ق والعالقات العامة بالشركة، والذي يقوم بتغطية 
كافة النجاحات التي تحرزها دراية بما يسهم في ترسيخ الصورة اإليجابية التي بدأت »دراية« في رسمها منذ ت�أسيسها.

تعني إدارة التسوي�ق والعالقات العامة في دراية المالية بتعزي�ز الوعي ونشر الفهم للمنتجات االست�ثمارية وخدمات 
قطاع الوساطة المالية التي يتم طرحها في الشركة بشكل دوري عن طري�ق استخدام مختلــف منصات اإلعالم والتواصــل 
االجتماعي والفعاليــات. يستخدم الفري�ق جميـع وسـائل التواصـل االجتماعية والقنـوات اإلعالمية، ليكون على صلة دائمة 
مـع العمالء، ولبنـاء ثقة متبادلـة، وال سـيما فـي قطـاع المـال واألعمـال. كما ساهم فري�ق التسوي�ق والعالقات العامة 
في تنفيذ دورة تدري�بية من إعداد وتقديم نخبة من المدرب�ين المعتمدين، تم تقديمها أونالين لمناقشة موضوعات عدة 

أهمها التحليل الفني والتداول في األسواق العالمية.

اإلعالمية  الحملة  مثل  جدد،  لعمالء  المالية«  »دراية  منتجات  إيصال  في  الرقمية  والتسويقية  اإلعالنية  الحمالت  نجحت 
لخدمات »دراية المالية« والتي تم تدشينها في الحظر الكلي، وأيًضا حمالت تسويقية كان هدفها التعريف بخدمة تداول 
المشتقات المالية وحملة أخرى لتسليط الضوء على خدمات الشركة اإللكترونية. ساهم الفري�ق أيًضا في نشر التوعية 
الصحية واإلرشادات التوعوية التي دشنتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقام الفري�ق أيًضا بالتسوي�ق 
لجميع الخدمات التي تم طرحها في عام 2020م مثل تداول أدوات الدخل الثابت، وإطالق تطبيق دراية الجديد. وللحفاظ 
التبرعات والمشاركة  المعاقين بجمع مبالغ  بالتعاون مع جمعية األطفال  المشاركة االجتماعية قام فري�ق دراية  على 
في معرضهم السنوي. واهتمام الشركة في خدمة المجتمع ومساهمة منها في دعم جهود مكافحة انتشار الجائحة، 
الكبرى  بالشركات  المنصة اإللكترونية لصندوق الوقف الصحي أسوة  بإتاحة تقديم دعم مالي من خالل  قامت الشركة 

المجتمعية.  بالمسؤولية  بالمملكة واستشعاًرا 

كما قام فري�ق تسوي�ق “دراية” بدوره التوعوي، نحو تنمية المهارات المعرفية لدى مختلف العمالء بكيفية التعامل 
المخاطر  وتجنب  االحتيال  من  األموال  رؤوس  على  الحفاظ  تضمن  التي  السليمة  واآلليات  الخطوات  وفق  المالي 
المحتملة جراء الشركات االست�ثمارية الوهمية، حيث نشر الفري�ق حملة توعية موسعة استخدمت فيها الرسائل النصية 

التحذيرية. واإلعالنات 

جاهزية األنظمة واألمن السيبراني
تمتلك “دراية” بنية تحتية ضخمة يديرها نخبة من أمهر الخبراء والمتخصصين في إدارة عملية تقنية المعلومات، استطاعت 
من خاللها الحفاظ على جاهزية أنظمة التداول التي حققتها في العام 2019م  لتستمر بها طوال العام 2020م وت�تمكن 

من تطوي�رها، حيث بلغت نسبتها ٪99.89. 

المالية  المنتجات  مستخدمي  من  العمالء  متطلبات  يخدم  بما  المعلوماتية  الشبكة  هذه  بناء  “دراية”  تستطيع  وكي 
الجديدة؛ تم توسيع نطاق المنصة االفتراضية لخوادم االستضافة ووحدات التخزي�ن فائقة السرعة، كما تم تقليص الوقت 
الالزم لتنفيذ عمليات النسخ االحتياطي، مما يرفع الطاقة االستيعابية لفري�ق “دراية” ويدعمها في الحفاظ على البيانات 

من الفقد وقت وقوع أي مخاطر.



2020

44

كفاءة  لرفع  الالزمة  التنفيذ  بوضع خطط  السيبراني  المعلومات واألمن  لتقنية  التحتية  البنية  إدارة عمليات  بدأت  وقد 
البنية التحتية التقنية لتحمل زيادة الضغط المحتمل من خالل تجديد واسع للبنية التحتية التقنية تشمل الشبكة الرئيسية 
البيانات وأنظمة  البيانات المركزية وخوادم قواعد  التخزي�ن عالية السرعة وأنظمة قواعد  والشبكات الفرعية وأنظمة 

مركز االتصال وخدمة العمالء.

كما بدأت “دراية” في تنفيذ مشاريع أنظمة أكثر تقدًما جاء على رأسها:
أنظمة تحليل األحداث والسجالت المعتمدة على الذكاء االصطناعي.  •

أنظمة إدارة الوصول الشبكي عن بعد.  •
أنظمة التوعية والتعليم المختصة بترسيخ التوعية األمنية لدى جميع موظفي دراية بمختلف مستوياتهم الت�أهيلية.  •

برنامج حوكمة البيانات ونظام تصنيف البيانات ومنع التسرب التلقائي.  •
وت�تضمن الخطط تنفيذ مشاريع نوعية تالئم اإلطار االسترشادي لألمن السيبراني الصادر من هيئة السوق المالية، والذي 

يتضمن معاي�ير متقدمة في مجال األمن السيبراني.

كما تم التعامل مع أزمة )كوفيد-19(بناًءا على استراتيجية دراية المالية الستمرارية األعمال واالستعادة من الكوارث حيث 
تم تفعيل خطة استمرارية المعلومات من الدرجة األولى والتي مكنت جميع الموظفين في جميع األقسام المختلفة 
من العمل عن بعد بكل سهولة وموثوقية ومستوى عالي من أمن الشبكة والمعلومات. وقد استطاع الفري�ق القيام 
بالتحديثات الالزمة؛ لرفع مستوى االستجابة للضغط المتصاعد عن زيادة غير مسبوقة في عمالء دراية وتعامالت التداول 

اليومية خالل الفترة الماضية. 

المطابقة وااللتزام
تبذل »دراية« جهوًدا حثيثة لمطابقة أنشطتها باألنظمة واللوائح المنظمة لشركات تداول األوراق المالية، واتباع أفضل 

المعاي�ير والممارسات المتبعة في هذا القطاع محلًيا ودولًيا. 

وي�جري هذا الجهد من خالل بناء برنامج مطابقة والتزام فّعال، تطوره »دراية« على نحو مستمر ليتالءم مع التحديثات 
المستمرة في األنظمة الرقابية ذات العالقة والتطور المستمر في أعمال »دراية«، هذا جنًبا إلى جنب الرصد المستمر 

وتقدير فاعلية هذه الضوابط، وتقديم المشورة فيما يخص ذلك.

وانطالًقا من دورها في ضمان سالمة األنشطة المالية في المملكة العرب�ية السعودية، فإن جهود المطابقة وااللتزام 
تشمل الحؤول دون توظيف الخدمات التي تقدمها في أنشطة مالية غير شرعية مثل غسل األموال وتموي�ل اإلرهاب، 

وفي سبيل ذلك تحرص »دراية« على تطوي�ر كادرها الوظيفي بانتظام للحفاظ على بيئة عمل واعية بثقافة االلتزام.

خطط الشركة المستقبلية لعام 2021م
تعمل الشركة على تعزي�ز موقعها في تقديم أفضل الخدمات الرقمية وتطوي�ر األنظمة بما يحقق إثراء لتجربة العميل. 
تخطط  كما  األصول.  وإدارة  المالية  الوساطة  في  والشركات  المؤسسات  عمل  من  حصتها  زيادة  إلى  دراية  وتهدف 
الشركة لطرح عدد من الصناديق االست�ثمارية خالل عام 2021م تستهدف األسواق المالية واالست�ثمارات البديلة. وخالل 
2021م ت�توقع الشركة الحصول على ترخيص من مختبر التقنية المالية. كما تعمل الشركة على إطالق عدد من المبادرات 
اللمسات  الشركة في وضع  العميل. وبدأت  للعمالء وتجربة  المقدمة  الخدمة  آلية قياس جودة  إلى تطوي�ر  الهادفة 
أساليب  تطوي�ر  في  االصطناعي  والذكاء  الحديثة  التقنيات  خالل  من  بالعمالء  الخاصة  البيانات  من  لالستفادة  األولى 

المقدمة. والخدمة  التسوي�ق 
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إدارة المخاطر
الهدف من إدارة المخاطر 

الهدف الرئيسي منها هو تحديد المخاطر المتعلقة بأنشطتها، ودرجة المخاطرة التي تقبل الشركة تحملها. 
وتحقيق ذلك ال يكون إال من خالل سياسات وإجراءات َفّعالة إلدارة المخاطر، تضمن االمت�ثال للمتطلبات التنظيمية وتخفيف 

مخاطر األعمال. 
إضافة إلى ما سبق، تعمل إدارة المخاطر لدى »دراية« على عملية التقي�يم الداخلي المستمر لكفاية رأس المال، التي 

تعتبرها »دراية« مالئمة لتغطية درجة المخاطر التي قد ت�تعرض لها.

استراتيجية إدارة المخاطر
ت�تضمن سياسات إدارة المخاطر على استراتيجية تبّين بشكل واضح حدود المخاطر واألنشطة ذات المخاطر التي يمكن 
قبولها. وقد أعطت أولوية لمخاطر األعمال وحددت استراتيجيات استجابة إلدارة هذه المخاطر. وتوفر هذه السياسات 

دعًما مت�كاماًل إلدارة المخاطر. 

سياسة إدارة المخاطر 
أيًضا عن  يعد مسؤول  تعديلها. كما  أو  تحديثها  الذي يملك سلطة  اإلدارة مباشرة؛ وهو  تحديدها من قبل مجلس  يتم 
تفويض  ويتم  الداخلية.  والضوابط  الداخلي  واالمت�ثال  المخاطر  إدارة  وسياسات  استراتيجية  على  والموافقة  اإلشراف 
لجنة المطابقة والمخاطر لحوكمة المخاطر واإلشراف عليها، وهي التي تقوم باإلشراف المباشر على جميع القضايا 

بالمخاطر.  المتعلقة 

والرقابة  االمت�ثال  إجراءات  من  بها  يرتبط  وما  المخاطر  بتقي�يم  اإلدارة  مجلس  قبل  من  مطالبة  فهي  العليا  اإلدارة  أما 
الداخلية وتقديم تقري�ر حول كفاءة وفعالية ممارسات إدارة المخاطر. ويتم اإلبالغ عن أي تجاوز للحدود -إن وجدت- من 

الحاجة. الحدود وتنقيحها عند  المطابقة والمخاطر. ويتم مراجعة  التنفيذي ولجنة  الرئيس  إلى  المخاطر  إدارة  قبل 
وتشمل عملية إدارة المخاطر والمطابقة وااللتزام الداخلية: 

تحديد وتقي�يم المخاطر الكبيرة التي ربما تؤثر في تحقيق أهداف »دراية« وتخفيفها من خالل الضوابط الوقائية.  •
تطوي�ر استراتيجيات إدارة المخاطر إلدارة المخاطر المحتملة، وتصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة إلدارة المخاطر.  •

مراقبة أداء إجراءات إدارة المخاطر والتوصية بتحسينها عند الحاجة.  •

هيكل وظيفة إدارة المخاطر
يقوم فري�ق إدارة المخاطر لدى »دراية« باإلشراف على المخاطر المرتبطة بأعمال الشركة. وت�تمتع هذه اإلدارة بموارد 
دراية  موظفي  مع  بالتعاون  العليا  اإلدارة  وت�تولى  ومكتوبة.  موثقة  سياسات  وفق  مسؤولياتها  وتؤدي  مناسبة 
إدارة  لجنة  إلى  تقاري�رها  بتقديم  بدورها  المخاطر  إدارة  إداراتها. وتقوم  لها  ت�تعرض  التي  المخاطر  مسؤولية مراقبة 
المخاطر واالست�ثمار ولجنة المطابقة والمخاطر. وعالوة على ذلك، فهي تمتلك إمكانية الوصول المباشر إلى مجلس 

الداخلية. اإلدارة. وتخضع لمراجعة دورية من قبل المراجعة 

رفع التقاري�ر
إن المنهجية المتبعة من قبل إدارة المخاطر لدى »دراية« هي “إدراك وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل فعال”.

وقد نتج عن ذلك بناء إطار متين إلدارة المخاطر ونظام فعال ومت�كامل في مختلف مجاالت العمل.
يتم تقديم العديد من التقاري�ر والمعلومات المختلفة ومراجعتها من قبل أصحاب الصالحية المعني�ين بشكل يومي وشهري 

وربع سنوي وسنوي. ومن ضمن أصحاب الصالحيات اإلدارة المعنية، ومجلس اإلدارة، والهيئات التنظيمية، والمساهمين.
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أنواع المخاطر
مخاطر االئ�تمان  .1

مخاطر االئ�تمان هي االحتماالت التي يفشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته وفًقا للشروط المتفق عليها. ويتمثل الهدف 
من إدارة مخاطر االئ�تمان في تحقيق أقصى عائد من خالل الحفاظ على المستوى األمثل لمخاطر االئ�تمان ضمن المعاي�ير المقبولة.

تقدم »دراية« منتج التموي�ل بالهامش وت�تعرض مع أطراف أخرى كجزء من است�ثماراتها، وفيما يلي ضوابط إدارة مخاطر االئ�تمان: 
وضع سياسات تقي�يم مخاطر الطرف المقابل ومعاي�ير االختيار.  •

وضع  وتم  المحفظة،  تركيز  وحدود  الطرف،  أحادي  االئ�تمان  وحدود  الموافقة،  ومصفوفة  اإلقراض،  سياسات  وضع   •
األفراد. العمالء  على  حدود 

تحديد تصنيف المخاطر قبل قبول العمالء لغرض التقي�يم باستخدام المعلومات المتوفرة لدى سمة.  •
مطابقة بيانات المخاطر للمنتجات.  •

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

رصد وتحسين أساليب إدارة مخاطر االئ�تمان من أجل إنفاذ النهج الداخلي للمخاطر على األطراف األخرى.  •
وجود حدود التركيز ومراجعتها ومراقبتها.  •

القيام باستعراض المخاطر المستقلة بشكل دوري للتحقق من فعالية نظام إدارة االئ�تمان.  •

مخاطر السوق  .2
مخاطر السوق هي مخاطر انخفاض قيمة االست�ثمار بسبب التحركات في األسعار. إن العوامل المرتبطة بمخاطر السوق هي 

مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية ومخاطر تذبذب أسعار األسهم ومخاطر تذبذب أسعار السلع.
يتم التعرف على مخاطر السوق المرتبطة في السياسات على النحو التالي: 

مخاطر أسعار األسهم، مخاطر تغير أسعار األسهم أو تذبذب القيمة.  •
مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر تغير أسعار الفائدة أو تذبذب القيمة.  •

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

ضمان أن حدود مخاطر السوق في دراية تم الموافقة عليها والقبول بها والت�أكد من موائمتها مع قدرة الشركة   •
المالية. الكفاية  ومتطلبات  قواعد  مع  وت�توافق  المخاطر  تحمل  على 

تقي�يم حدود التعرض على مستوى األصول، ومستوى التوزيع الجغرافي، مع األخذ في االعتبار السيولة كعنصر رئيسي.  •

مخاطر تشغيلية  .3
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو عدم وجود عمليات رقابة داخلية، آليات، أشخاص، نظم أو 

بسبب أحداث خارجية. كما تشمل المخاطر القانونية.
أو  الخطأ  أو  اإلهمال  أو  االحتيال  مثل  ظروف  عدة  بسبب  تحدث  أن  ويمكن  الشركة  أعمال  وظائف  في  متضمنة  وهي 
التقصير أو فشل النظام. وللتخفيف من ذلك، وضعت الشركة إطار للسيطرة والحكم. باإلضافة إلى ذلك، تم وضع عملية 

تقي�يم مخاطر ذاتية ومحددة بشكل جيد. 
ومن أجل حساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية، ت�تبع الشركة نهج المؤشر األساسي كما هو موضح ابتداًء من 

المادة 39 وصواًل إلى المادة 44 والموصوفة في الملحق 4 من قواعد الكفاية المالية.
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مخاطر السيولة  .4
عدم  وضع  يؤدي  أن  المحتمل  ومن  المطلوبات.  مع  الموجودات  استحقاق  يتطابق  ال  عندما  تنشأ  التي  المخاطر  هي 
التطابق إلى زيادة مخاطر الخسائر. تنشأ مخاطر السيولة أيًضا من عدم وجود قابلية لتداول أوراق مالية أو أصول بسرعة 

كافية لمنع أو تقليل خسارة أو تحقيق ربح.

لتقليل التعرض ألصول غير سائلة وتخفيف مخاطر السيولة، وضعت دراية سياسات وإجراءات تمكنها من مراقبة التدفقات 
وإدارة مراكزها النقدية بشكل صحيح. وهذا يسمح لها بالحفاظ على ما يكفي من الموجودات النقدية والسائلة المتداولة 

حتى ت�تمكن من تغطية التزاماتها المالية الحالية أو المستقبلية.
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أداؤنـــا
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أداؤنـــا 
استطعنا عبور المرحلة بسالم.. بل استخدمنا اآلثار السلبية الناجمة عن الظروف الصعبة في إطالق نقطة تحّول، وعلى 
الرغم من التحديات المتعلقة بفيروس كورونا وت�أثيراته السلبية على االقتصادات المحلية والوطنية، إال أن أحجام التداول 

في األسواق المحلية واإلقليمية كانت إي�جابية.

فقد سعت “دراية المالية” خالل السنوات السابقة في توفير أفضل الخدمات سواء بشكل اعتيادي أو عن طري�ق قنواتها 
االلكترونية؛ لتمّكن العميل من فتح الحساب والتداول وطلب التموي�ل وغيرها من الخدمات عن طري�ق الموقع اإللكتروني.

تمكنت »دراية« من استقطاب عدد كبير من العمالء مما ساعد على تنوع وارتفاع إي�رادات الشركة خاصة اآلتية من عموالت 
الوساطة مستفيدة من ارتفاع أحجام التداوالت في االسواق المالية.

تمكنت “دراية المالية” خالل عام 2020م من تحقيق أعلى األرقام في اإليرادات السنوية منذ ت�أسيسها، وتجاوزت إي�رادات 
عام 2019م، وفي 2020م، بلغت ايرادات الشركة 282 مليون ريال سعودي مقارنة مع 130 مليون ريال خالل عام 2019م.

مرفق 5: تسلسل اإليرادات في دراية مع نسبة النمو )2016م إلى 2020م( – مليون ريال سعودي
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تعمل “دراية” على توسعة أعمالها ومضاعفة حجم النمو خالل 2020م، من خالل تطوي�ر الخدمات المقدمة كما تحاول 
الربح لعام 2020م  إي�راداتها. حيث ارتفعت نسبة صافي هامش  الخاصة بخدمة العمالء وبين  الت�كاليف  التوازن بين  خلق 
لتصبح37٪، في حين بلغت النسبة لعام 2019م 20٪ محققة صافي دخل قبل الزكاة يبلغ 119.5 مليون ريال سعودي بنمو 

يبلغ 255٪ مقارنة مع نفس الفترة خالل عام 2019م، وتحقيق صافي دخل يبلغ 104.5 مليون ريال سعودي.
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رسم بياني لتطور نمو أرباح »دراية« )صافي الدخل( )2016م- 2020م( – مليون ريال
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بلغ صافي حقوق المساهمين في نهاية العام 2020م نحو 275 مليون ريال.
الواحد؛ بلغت  القيمة اإلسمية للسهم  النقدية على المساهمين خالل 2020م بنسبة بلغت 10٪ من  بعد توزيع األرباح 

ريال سعودي.   17.1 الواحد  للسهم  الدفترية  القيمة 

رسم بياني لتطور القيمة الدفترية لسهم »دراية« )2010م - 2020م( – ريال
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واستمرارًا لفعالية إدارة موارد الشركة بمهارة وحرفية عالية، فقد تمكنت »دراية« وبعد توفيق الّل سبحانه وتعالى 
من تحقيق أفضل العوائد للمست�ثمري�ن، وفًقا لما يلي:

بلغ معدل العائد الصافي على السهم الواحد خالل عام 2020م حوالي 6.49 ريال سعودي للسهم الواحد.  .1

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

1.49 1.60

6.49

2016 2017 2018 2019 2020

0.51
-0.85

بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 45٪ في عام 2020م، ومعدل عائد على أصول الشركة بلغ ٪34.   .2

تسلسل معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين لشركة دراية المالية )2016م – 2020م(

2016 2017 2018 2019 2020

• ROAA (٪) • ROAE(٪)

3٪

13٪ 12٪

-7٪
4٪

14٪ 14٪

34٪

45٪

-8٪

التراخيص  وقد تمكنت الشركة خالل عام 2020م من تحقيق أهدافها االستراتيجية والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل من 
رسوم  إلى  تعود  2020م  عام  خالل  »دراية«  إي�رادات  من  الرئيسة  الحصة  كانت  حيث  عالية،  بفعالية  للشركة  الممنوحة 
وعموالت وأتعاب تقديم منتجات وخدمات است�ثمارية إلى عمالئها بنسبة بلغت 99٪، خالفًا للعديد من الشركات المنافسة 
في القطاع، التي تعتمد إي�راداتها على العوائد على رؤوس أموالها. وتهدف الشركة من هذه المنهجية إلى المحافظة 
أرباحها  في  التذبذب  معدل  وخفض  ألنشطتها  االستقرار  من  المزيد  وتحقيق  المالية  إي�راداتها  في  مستقر  نمو  على 

مقارنة بالعوائد من است�ثمار رأس المال.
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باإلضافة الى ذلك فقد تمكنت الشركة من تحقيق نمو في حجم األصول بنسبة” 60٪ “ ليبلغ 378 “ مليون ريال سعودي” 
في نهاية عام 2020م، بينما بلغ حجم األصول في نهاية عام 2019م “235 مليون ريال سعودي“. 
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ال يوجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة كما في نهاية عام 2020م.  •
الفروقات الرئيسية في النتائج التشغيلية لعام 2020م مقارنة مع عام 2019م ومقارنة مع توقعات الشركة يعود   •

أسباب: لعدة  رئيسي  بشكل 
جائزة  الشركة على  حازت  الوساطة؛ حيث  الشركة خاصة في مجال  تقدمها  التي  اإللكترونية  الخدمات  مستوى   .1

. أعوام  لعدة  تداول  منصة  أفضل 
أفضل الخدمات اإللكترونية للتداول باألسواق الدولية.  .2

أفضل الخدمات اإللكترونية في فتح الحساب من خالل الموقع اإللكتروني ودون الحاجة لزيارة أي من فروع الشركة.   .3
نمو أحجام التداول في األسواق المالية.  .4

نمو في حجم األصول المدارة.  .5

وصف لخطط وقرارات الشخص المرخص له والتوقعات المستقبلية ألعمال الشخص المرخص له:  •
ت�توقع الشركة االستمرار في تحقيق نتائج إي�جابية خالل عام 2020م تماشًيا مع االستراتيجية بعيدة المدى التي تهدف 

إلى زيادة وتنويع مصادر الدخل، حيث ت�توقع الشركة تحقيق نمو في األنشطة والقطاعات التالية:
زيادة اإليرادات المت�أتية من قطاع الوساطة المالية وزيادة الحصة السوقية.   .1

زيادة حجم األصول المدارة.  .2
تحقيق أفضل العوائد على أموال الشركة.   .3

زيادة صافي الدخل للشركة مقارنة بعام 2020م.   .4
االستمرار في تقديم أفضل المنتجات للمست�ثمري�ن.   .5

إضافة خدمات إلكترونية إضافية تزيد من فعالية تداول المست�ثمري�ن.   .6
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َحْوكمتنا
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َحْوكمتنا 
األزمات  أن  إذ  الحالي،  العصر  في  والعالمية  المحلية  الشركات  لجميع  المهمة  الموضوعات  من  الشركات  حوكمة  تعد 

األولويات. ضمن  الشركات  حوكمة  مفهوم  وضعت  العالمي  االقتصاد  بسببها  عانى  التي  المالية 

الصادرة من  الدولية واألنظمة والقواعد  المعاي�ير  المتوافقة مع  الحوكمة  المنطلق، طبقت »دراية« مبادئ  من هذا 
الجهات المختصة في المملكة، لما لها من أهمية عظمى لالقتصاد بشكل عام حيث ترفع من مستوى كفاءته؛ ولما لها 

من دور في مساعدة »دراية« على خلق بيئة عمل سليمة وتقليل المخاطر وبناء الثقة مع أصحاب المصالح.

مجلس اإلدارة: 

أعضاء مجلس اإلدارة

المنصباالسم

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي )رئيس المجلس(السيد/ طه بن عبدالل القوي�ز

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي )نائب رئيس المجلس(السيد/ إبراهيم بن عبدالعزي�ز الجماز 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي األمير/ فهد بن سعد آل سعود 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيالسيد / خالد بن محمد أبا الخيل

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيالسيد/ عبد الوهاب بن سعيد السيد**

عضو مجلس إدارة تنفيذيالسيد/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

عضو مجلس إدارة مستقلالسيد/ هاشم بن عثمان الحقيل**

عضو مجلس إدارة مستقلالسيد/ ياسر بن عبدالعزي�ز القاضي**

عضو مجلس إدارة مستقلالسيد/ عبد الرحمن بن محمد الراشد *

عضو مجلس إدارة مستقلالسيد/ زكي بن عبدالعزي�ز الشويعر

*انتهت عضوية السيد/ عبد الرحمن الراشد بانتهاء دورة المجلس الحالية بتاري�خ 2020/06/13م.

** تم انتخاب السادة )عبد الوهاب السيد، وهاشم الحقيل، وياسر القاضي( كأعضاء مجلس إدارة باإلضافة لألعضاء الحالي�ين 
للدورة القادمة من قبل الجمعية العمومية المنعقدة بتاري�خ 2020/07/22م.
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جدول اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

18 نوفمبر15 سبتمبر11 أغسطس 19 مارساإلسم/ الحضور

السيد / طه بن عبدالل القوي�ز

األمير/ فهد بن سعد آل سعود

السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

السيد / عبد الرحمن بن محمد الراشد

السيد / زكي بن عبدالعزي�ز الشويعر

السيد / إبراهيم بن عبدالعزي�ز الجماز

السيد /فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

السيد / عبد الوهاب بن سعيد السيد

السيد / هاشم بن عثمان الحقيل

السيد / ياسر بن عبدالعزي�ز القاضي



2020

57

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

صفة التمثيلالشركات األخرىأسماء أعضاء الشركات األخرى

عضو مجلس إدارةشركة العليان القابضةالسيد / طه بن عبدالل القوي�ز

السيد / زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

العضو المنتدبشركة الشويعر لالست�ثمار والتطوي�ر العقاري

رئيس مجلس اإلدارةشركة الرؤية للتطوي�ر )مملكة البحري�ن(

رئيس مجلس اإلدارةشركة طري�ق الرؤية المحدودة 

رئيس مجلس اإلدارةشركة تطوي�ر الرؤية لالست�ثمار بالرياض

عضو مجلس إدارةشركة أكوان العقارية

عضو مجلس إدارةشركة مالذك لالست�ثمار والتقسيط العقاري 

السيد / فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

عضو مجلس إدارةشركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد

عضو مجلس إدارةشركة هلله التجارية 

عضو مجلس إدارةشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

عضو مجلس إدارةالشركة السعودية لتموي�ل المساكن

رئيس مجلس اإلدارةالمركز التشيكي للعالج الطبيعي والت�أهيلي

عضو مجلس اإلدارةشركة عبد الل عبدالعزي�ز الراجحي وأوالده القابضة

السيد / إبراهيم بن عبدالعزي�ز الجماز 

عضو مجلس إدارةشركة المتحدون للشوكوالته والهدايا “باتشي”

عضو مجلس إدارةبنك سيدروس لالست�ثمار/ الجمهورية اللبنانية

الرئيس التنفيذيشركة االمار الغذائية

رئيس مجلس اإلدارةشركة عبد العزي�ز الجماز واخوانه

عضو مجلس إدارةإنديفور السعودية لدعم رواد األعمال

السيد / عبد الرحمن بن محمد الراشد

رئيس مجلس اإلدارةشركة تداول العقارية

عضو مجلس إدارةشركة أم القرى العقارية

رئيس مجلس اإلدارةشركة اإلنماء المالية 

السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

العضو المنتدب شركة سند لالست�ثمار

عضو مجلس إدارةشركة الخليج للكيماويات والزي�وت الصناعية

عضو مجلس إدارةشركة ينال للتموي�ل

العضو المنتدبالشركة الشرقية لإلست�ثمار

السيد / عبد الوهاب بن سعيد السيد

مدير عام ونائب لرئيس مجلس اإلدارة شركة أبناء السيد

عضو مجلس إدارةشركة مدينة ثروة

عضو مجلس نظارةمؤسسة وقف سعيد السيد

نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب شركة متون العقارية

عضو مجلس إدارةشركة أكوان العقارية

رئيس مجلس اإلدارةمجموعة عبد الوهاب السيد لالست�ثمار والتطوي�ر العقاري

السيد / هاشم بن عثمان الحقيل

رئيس مجلس اإلدارةشركة بواء لتقنية المعلومات “بواتك”

عضو مجلس إدارةشركة السوق المالية “تداول”

عضو مجلس إدارةشركة هايبر باي

السيد / ياسر بن عبدالعزي�ز القاضي

الرئيس التنفيذيمجموعة القاضي القابضة

عضو مجلس إدارةالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

العضو المنتدبشركة زاجل اللوجستية
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لجنة المراجعة

مهام اللجنة هي: 
يحددها  التي  والواجبات  األنشطة  تنفيذ  في  فعاليتها  لضمان  بالشركة  الداخلية  المراجعة  عمل  على  اإلشراف   .1

اإلدارة.  مجلس 
استعراض وإقرار إطار عمل المراجع الداخلي.   .2

استعراض تقاري�ر المراجع الداخلي واإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للنقاط التي أبرزتها هذه التقاري�ر.   .3
التوصية لمجلس اإلدارة بتعي�ين وعزل وأتعاب مراجعي الحسابات الخارجي�ين، ومراعاة استقالليتهم في أداء مهامهم.   .4
اإلشراف على أنشطة مراجعي الحسابات الخارجي�ين، والموافقة على إضافة أي نشاط لنطاق عمل المراجعة أثناء   .5

واجباتهم.  أداء 
مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي، وذلك بالتنسيق مع المدققين الخارجي�ين وتقديم التوصيات الالزمة حيالها.   .6

استعراض تعليقات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات الالزمة التي يتعّين اتخاذها نتيجة لذلك.   .7
مراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية، وقبل عرضها على مجلس اإلدارة، وتقديم الرأي والتوصيات بشأنها.   .8
إعادة النظر في السياسات المحاسبية المعمول بها، والتوصية بإجراء تغي�يرات في مجلس اإلدارة عند االقتضاء.   .9

وأعضاء اللجنة هم: 

المنصباالسم

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

عضو مستقل )عضًوا(األستاذ / عادل بن حسين عباس

عضًوااألستاذ / إبراهيم بن محمد الحرابي

عضو مستقل )عضًوا(األستاذ / هيثم بن راشد ال الشيخ مبارك

عضو مجلس اإلدارة )رئيًسا(**السيد / إبراهيم بن عبدالعزي�ز الجماز

تم انتخاب السادة )هاشم الحقيل، وهيثم ال الشيخ مبارك( كأعضاء لجنة المراجعة والتدقيق باإلضافة لألعضاء الحالي�ين للدورة القادمة من قبل   *
الجمعية العمومية المنعقدة بتاري�خ 2020/07/22م

انتهت عضوية السيد/ إبراهيم الجماز بانتهاء دورة المجلس الحالية بتاري�خ 2020/06/13م.  **

 جدول اجتماعات لجنة المراجعة والتدقيق خالل السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2020م

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

10 ديسمبر6 أكتوبر29 سبتمبر14 يونيو21 مايو18 فبرايراإلسم/ الحضور

N/AN/AN/Aاألستاذ / هاشم بن عثمان الحقيل

N/AN/AN/Aاألستاذ / إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

األستاذ / عادل بن حسين عباس

األستاذ / إبراهيم بن محمد الحرابي

N/AN/AN/Aاألستاذ / هيثم بن راشد ال الشيخ مبارك
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لجنة المطابقة والمخاطر

ومهام اللجنة هي: 
واللوائح  األنظمة  مع  والتوافق  المطابقة  ألجل  الشركة  لعمليات  واإلجراءات  السياسات  ومالءمة  وجود  ضمان   .1

السارية.  والتعليمات 
كل  على  حصولهم  وضمان  الشركة  في  المخاطر  وإدارة  المطابقة  قسم  في  للعاملين  المناسبة  الموارد  توفير   .2

الالزمة.  المعلومات 
ضمان أن تنشئ الشركة وتطّبق أنظمة وآليات المطابقة وإدارة المخاطر.   .3

ضمان امت�ثال جميع العاملين في الشركة إلى متطلبات الشركة المتعلقة بالمطابقة وإدارة المخاطر.   .4
ضمان تقديم التبليغات الالزمة إلى السلطات المختصة.   .5

وضع إجراءات مناسبة لتقديم التقاري�ر إلى مجلس اإلدارة بشأن متطلبات المطابقة وإدارة المخاطر.   .6
تقديم تقري�ر سنوي لمجلس اإلدارة من مداوالت اللجنة ونتائجها، بما في ذلك اإلبالغ عن أية حالة من حاالت عدم المطابقة   .7

ألية قوانين أو أنظمة أو االمت�ثال للشركة مع برامج إدارة المخاطر، وتوفير نسخة من التقري�ر إلى لجنة التدقيق. 
صياغة برنامج اإلقراض والتوصية بشأنه لمجلس اإلدارة والعمل بموجبه.   .8

وأعضاء اللجنة هم: 

المنصباالسم

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

عضو مجلس اإلدارة )رئيًسا(**السيد / ياسر بن عبد العزي�ز القاضي 

عضًواالسيد / محمد بن سعيد الشماسي

عضًوا مستقاًلالسيد /عبد الفتاح الطوي�ل

عضًواالسيد /محمد سلمان سعيد

عضًواالسيد / بالل خالد بشناق

عضًواالسيد / محمد أحمد اليامي

تم انتخاب السيد/ ياسر القاضي باإلضافة لألعضاء الحالي�ين للدورة القادمة من قبل الجمعية العمومية المنعقدة بتاري�خ 2020/07/22م  *
انتهت عضوية السيد/ فارس الراشد بانتهاء دورة المجلس الحالية بتاري�خ 2020/06/13م.  **

 جدول اجتماعات لجنة المطابقة والمخاطر خالل السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2020م

22 ديسمبر27 سبتمبر29 يونيو 17 فبرايراالسم/ الحضور

السيد / فارس بن إبراهيم الراشد

السيد / ياسر بن عبد العزي�ز القاضي

السيد / محمد بن سعيد الشماسي

السيد / عبد الفتاح الطوي�ل

السيد / محمد سلمان سعيد

السيد / بالل خالد بشناق

السيد/ محمد أحمد اليامي
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لجنة الترشيحات والمكافآت

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 للمساهمين(.   .2
ضمان استقاللية األعضاء المستقلين، ووضع ومراقبة الهيكل اإلداري للمجلس ولجانه المختلفة.   .3

السنوية مع  أتعابهم  له مباشرة والموافقة على  التابعين  التنفيذي والمسؤولين  المدير  تعي�ين  الموافقة على   .4
أتعابه.  أو  بعمله  المتعلقة  المسائل  على  التنفيذي  المدير  تصويت  جواز  عدم  مالحظة 

وضع معاي�ير برنامج امتالك الموظفين أسهم الشركة، وتنفيذ البرنامج واإلشراف عليه.   .5
الموافقة على مخصص المكافأة السنوية لموظفي الشركة.   .6

الت�أكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية   .7
مجلس إدارة شركة أخرى. 

وأعضاء اللجنة هم: 

المنصباالسم

عضو مجلس اإلدارة )رئيًسا(**السيد / زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

عضو مستقل )عضًوا( **السيد / بشار المشعل

عضو مجلس اإلدارة )عضًوا(السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

عضو مجلس اإلدارة )عضًوا(**السيد / فارس بن إبراهيم الراشد

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

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

تم انتخاب السادة )إبراهيم الجماز وسعود السيد( كأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت باإلضافة لألعضاء الحالي�ين للدورة القادمة من قبل الجمعية   *

العمومية المنعقدة بتاري�خ 2020/07/22م

انتهت عضوية السادة )زكي الشويعر وبشار المشعل وفارس الراشد( بانتهاء دورة المجلس الحالية بتاري�خ 2020/06/13م.  **

 جدول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2020م

15 ديسمبر20 أغسطس14 ينايراالسم/ الحضور

السيد / زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

السيد / بشار المشعل

السيد / خالد بن محمد أبا الخيل

السيد / فارس بن إبراهيم الراشد

السيد / إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

السيد / سعود بن أحمد السيد
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المكافآت والتعويضات
تقوم الشركة بدفع مصروفات ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المستقلين، كما تقوم بدفع 
رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذي�ين حسب العقود المبرمة معهم. وفيما يلي تفاصيل المصروفات والمكافآت 

والرواتب المدفوعة لكبار التنفيذي�ين في الشركة )بالريال السعودي(. 
جدول اإلفصاح عن التعويضات والمكافآت لعام 2020م

البيان
أعضاء المجلس 

التنفيذي�ين*
أعضاء المجلس غير 

التنفيذي�ين
أعضاء المجلس 

المستقلين

200,000900,000550,000بدل حضور جلسات المجلس

216,667133,333بدل حضور جلسات اللجان

المكافآت الدورية والسنوية

الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

200,0001,116,667683,333المجموع

*بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة

تؤكد الشركة عدم وجود أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ين عن أي 
مكافآت وتعويضات خالل العام 2020م.

البيان
والتعويضات  المكآفات  أعلى  تلقوا  ممن  التنفيذي�ين  كبار  من  خمسة 

ضمنهم يكونا  لم  إن  المالي  والمدير  التنفيذي  الرئيس  إليهم  يضاف 

6,729,900الرواتب واألجور

البدالت

14,600,000المكافآت الدورية والسنوية

الخطط التحفيزية

7,887,479العموالت

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

29,217,379المجموع
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المراجعة الداخلية

يقوم بمهام المراجعة الداخلية جهة مستقلة، يتم اإلشراف عليها من ِقَبل لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة؛ حيث 
تراجــــع اللجنــــة باســــتمرار فاعليــــة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة فــــي الشــــركة، وتــتم  إحاطــــة المجلــــس بـــالخطوات المتبعــــة 
بھــــذا الشــــأن. وخالل عام 2020م، قامت جهة المراجعة الداخلية بإجراء تدقيق لعدة إدارات وفًقا لخطة المراجعة الداخلية 
السنوية المعتمدة للسنة المالية، إضافة إلى التدقيق من ِقَبل المراجع الخارجي والمراقبة المستمرة من قبل قسم 
إدارة المخاطر وقسم إدارة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال التي تساعد بشكل جماعي على تقي�يم وتعزي�ز 

بيئة الرقابة الداخلية للشركة.

وقد أشرفت لجنة المراجعة على مدى مالءمة ضوابط وأنظمة الشركة بناًء على التقاري�ر المقدمة من قبل إدارة المراجعة 
الداخلية وإدارة المخاطر والمراجع المجلس. وفي حين أنه لم يتم تسجيل أي إخفاقات جوهرية في الضوابط الداخلية 
خالل السنة المالية، التي قد يكون لها ت�أثير جوهري في عمليات الشركة، فقــــد أبــــدت لجنــــة المراجعــــة قناعاتها بـــأن 
الـــدورة الرقابيـــة 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، فقد ظهر أن أعمال 

الرقابة الداخلية كافية ومناسبة لحجم “دراية” وطبيعة عملها.

 تفاصيل أية غرامات أو
عقوبات أو قيود وقائية

تم فرض غرامة مالية من قبل هيئة السوق المالية على شركة »دراية« المالية للعام المالي 2020م كما يلي:

من  )ب(  الفقرة  من   )5( الفرعية  الفقرة  لمخالفة  سعودي  ريال  ألف   300 يعادل  إجمالي  بمبلغ  مالية  غرامة  فرض   •
لهم. المرخص  األشخاص  الئحة  من  الخامسة  المادة 

اإلجراء التصحيحي: تم تعديل اإلجراءات من قبل إدارة الشركة لحصر المشاركة في بناء سجل األوامر في االكت�تابات على 
المحافظ الخاصة المدارة من قبل الشركة.

من  )ب(  الفقرة  من   )11( الفرعية  الفقرة  لمخالفة  سعودي  ريال  ألف   100 يعادل  إجمالي  بمبلغ  مالية  غرامة  فرض   •
لهم. المرخص  األشخاص  الئحة  من  واألربعون  الثالثة  المادة  من  )أ(  والفقرة  الخامسة  المادة 

بناء سجل األوامر في االكت�تابات  تم تعديل اإلجراءات من قبل إدارة الشركة بخصوص المشاركة في  التصحيحي:  اإلجراء 
المحفظة االست�ثمارية. لقيمة  االكت�تاب مالئمة  لت�كون قيمة طلب  الشركة  المدارة من قبل  الخاصة  للمحافظ 

فرض غرامة مالية بمبلغ إجمالي يعادل 10 آالف ريال سعودي لمخالفة الفقرة )أ( من المادة الثالثة واألربعون من   •
لهم. المرخص  األشخاص  الئحة 

مخاطر  لمستوى  والخدمات  المنتجات  مالءمة  من  للتحقق  الشركة  إدارة  قبل  من  إجراءات  وضع  تم  التصحيحي:  اإلجراء 
االست�ثمارية. وأهدافه  العميل 
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فرض غرامة مالية بمبلغ إجمالي يعادل 20 ألف ريال سعودي لمخالفة الفقرة )أ( من المادة الثانية عشرة من الئحة   •
السوق. سلوكيات 

اإلجراء التصحيحي: تم وضع إجراءات من قبل إدارة الشركة لتحديد آلية تنفيذ األوامر للمحافظ الخاصة المدارة من قبل 
اللوائح واألنظمة ذات العالقة. الشركة بما يتماشى مع 

دراية  شركة  بإلزام  االست�ئناف  لجنة  قبل  من  ت�أي�يده  وتم  المالية  األوراق  منازعات  في  الفصل  لجنة  قبل  من  حكم  صدر 
المرخص  الخامسة واألربعين من الئحة األشخاص  المادة  )2/ب( من  الفقرة  ريال لمخالفة  بدفع مبلغ 24,194.32  المالية 
لهم. وقد قامت إدارة الشركة بوضع إجراءات بمتطلبات المادة الخامسة واألربعين وتحديث السياسات بما يتماشى مع 

الحكم. منطوق 

ولم تفرض أية جهة رقابية أو إشرافية أخرى أو أية سلطة قضائية أية غرامات أو عقوبات أو قيود وقائية على الشركة 
المالية خالل العام 2020م.

قروض الشركة

ال يوجد أية قروض قائمة أو مستحقة على شركة “دراية” المالية كما في 2020/12/31م. 
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معامالت أطراف ذوي عالقة
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معامالت أطراف ذوي عالقة 
ت�ت�كون األطراف ذات العالقة بالشركة من شركات المجموعة بما في ذلك شركاتها الشقيقة ومساهميها والصناديق 

المدارة بواسطة الشركة. ت�تعامل الشركة واألطراف ذات العالقة مع بعضها خالل السياق االعتيادي لألعمال. 

أهم  فإن  المالية،  القوائم  هذه  في  عنها  اإلفصاح  تم  التي  واألرصدة  العالقة  ذو  الطرف  مع  للمعامالت  باإلضافة 
يلي: كما  هي  العالقة  ذات  األطراف  مع  المعامالت  عن  الناتجة  واألرصدة  المعامالت 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2020مطبيعة المعاملةاسم الطرف ذو العالقة

5,675,7752,479,477 رسوم معامالتصندوق دراية ريت

8,455,3878,729,694 أتعاب اإلدارةصندوق دراية ريت

991,6301,058,986 أتعاب اإلدارةصندوق دراية للرعاية الصحية

--1,916,667 أتعاب اإلدارةصندوق دراية للدخل العقاري )2(

3,895,5001,599,065 أتعاب إدارةصندوق دراية للدخل العقاري )3(

1,125,00010,344,938 رسوم معامالتصندوق دراية للدخل العقاري )3(

6,480,7344,273,048 أتعاب اإلدارةصندوق دراية للتموي�ل التجاري

3,375,013-- أتعاب األداءصندوق دراية للتموي�ل التجاري

238,799366,239 أتعاب اإلدارةصندوق دراية للطروحات األولية

3,372,866592,764 أتعاب اإلدارةصندوق دراية رأس المال الجريء األسيوي

2,792,1321,088,883 أتعاب اإلدارةصندوق دراية رأس المال الجريء السعودي

332,548317,445 أتعاب اإلدارةصندوق دراية الخاص رقم )10(

200,344204,334 أتعاب اإلدارةصندوق دراية لألسهم الحرة )المرنة(

89,116--أتعاب اإلدارةصندوق دراية الخاص رقم )100(

3,912,3743,870,265 مدفوعات نيابة عن الشركةصندوق درة الخليج العقاري

--1,448,388 مدفوعات نيابة عن الشركةصندوق دراية التعليم

--146,538 مدفوعات نيابة عن الشركةصندوق دراية االئ�تماني
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فيما يلي ملخًصا بمبلغ تعويضات موظفي اإلدارة العليا للسنوات:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2020م

29,217,37916,527,010رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين

1,650,0001,300,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

31 ديسمبر

2019م2020م

21,460,42318,845,656 مستحق من أطراف ذات عالقة

--)702(مخصص خسائر االنخفاض في القيمة االئ�تمانية 

 21,459,72118,845,656

فيما يلي األرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

31 ديسمبر

2019م2020مطبيعة األرصدة

مستحقات ألطراف ذات عالقة

4,922,6914,613,296أتعاب إدارة مدينةصندوق دراية ريت

1,040,5741,730,292أتعاب إدارة مدينةصندوق دراية للدخل العقاري )2(

2,258,3232,947,955أتعاب إدارة مدينةصندوق دراية للدخل العقاري )3(

9,150,6215,342,977أتعاب إدارة مدينةصندوق درة الخليج العقاري

1,448,388--مستحق من طرف ذو عالقةصندوق دراية التعليم

574,875589,385أتعاب إدارة مدينةصندوق دراية للرعاية الصحية

146,538--مستحق من طرف ذو عالقةصندوق دراية االئ�تماني

1,901,1861,304,044أتعاب إدارة مدينةصندوق دراية رأس المال الجريء السعودي

29,543--أتعاب إدارة مدينةصندوق دراية للطروحات األولية

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

36,255--أتعاب إدارة مدينةصندوق دراية لالسهم الحرة السعودية )المرنة(

1,612,153622,403أتعاب إدارة مدينةصندوق دراية رأس المال الجريء األسيوي

21,460,42318,845,656
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31 ديسمبر

 2019م2020مطبيعة األرصدةالذمم الدائنة ألطراف ذات عالقة

)263,848()1,258,131( أتعاب حفظ مستحقةصندوق دراية للتموي�ل التجاري 

--)97,304(أتعاب حفظ مستحقةصندوق دراية لألسهم الحرة )المرنة(

--)97,580( أتعاب حفظ مستحقةصندوق دراية للطروحات األولية 

--)54,873( أتعاب حفظ مستحقةصندوق دراية الخاص رقم )10( الفئة أ 

--)103,097( أتعاب حفظ مستحقةصندوق دراية للدخل العقاري )3(

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

الشركة  مع  عقود  أو  أعمال  يوجد  ال  أنه  إلى  اإلشارة  نود  كما 
أو  الشركة  إدارة  أو كان فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس  فيها 
كبار التنفيذي�ين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم خالل العام 

2020م. المالي 
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مصالح أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذي�ين بشركة دراية



2020

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذي�ين بشركة دراية المالية 

توجد مصالح تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ين وأقاربهم في أسهم شركة دراية المالية ت�تمثل في ملكية 
في أسهم الشركة. وقد تم تغي�ير في هذه المصالح خالل عام 2020م كما يلي:

التغي�ير في المصلحة خالل 2020منوع المصلحةنوعهاسم العضو

ملكية مباشرة في شركة دراية الماليةعضو مجلس إدارةالسيد / عبد الوهاب بن سعيد السيد
ارتفعت ملكية العضو بنسبة 0.26٪ من 

اجمالي أسهم الشركة

عضو مجلس إدارةالسيد / خالد بن محمد أبا الخيل
ملكية غير مباشرة في شركة

دراية المالية 

ارتفعت ملكية شركة سند لالست�ثمار 

)شركة يساهم فيها العضو( بنسبة ٪1.07 

من اجمالي أسهم الشركة

ملكية مباشرة في شركة دراية الماليةالرئيس التنفيذيالسيد / محمد بن سعيد الشماسي
ارتفعت ملكية العضو بنسبة 0.25٪ من 

اجمالي أسهم الشركة

الشركات التابعة:
اسم الشركة: شركة دراية - شركة منطقة حرة.

رأس المال: 100,000 ريال.
نسبة ملكية شركة دراية المالية: ٪51.

نشاط الشركة: استشارات ودراسات إدارية.
مكان الت�أسيس: دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة.

المحل الرئيسي للعمليات: دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية.
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بالشــكر والتقديــر لمقــام  التوجه  اإلدارة  ختاًما، يســر مجلــس 
خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األمين علــى 
والســوق  المالــي  القطــاع  يجــده  الــذي  المســتمر  الدعــم 
ليعــرب  أيًضا  الفرصــة  هــذه  يغتنــم  وأن  الســعودية،  الماليــة 
ومالك  الماليـــة  دراية  شـــركة  لعمالء  وامتنانــه  تقديــره  عــن 
رأس المـــال علـــى دعمهـــم وثقتهـــم خالل العـــام 2020م. كمـــا 
جهودهـــم  علـــى  الشـــركة  منســـوبي  كافـــة  بالشـــكر  يخـــص 
الفريـــق  بـــروح  العمـــل  فـــي  وإخالصهم  والفعالـــة  المميـــزة 
شـــركاءنا،  وتطلعـــات  أهـــداف  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الواحـــد 
والنجـــاح  التقـــدم  مـــن  المزيـــد  وجـــل  عـــز  المولـــى  ســـائلين 

القادمـــة. األعوام  في 
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القوائم المالية
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