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تمهيد
عاما نجحت دراية المالية  ،في تعزي�ز مكانتها ليس لكونها إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة االست�ثمارات
على مدى ً 15
وتقديم االستشارات االست�ثمارية والوساطة فحسب؛ بل لكونها أكبر شركة وساطة مالية مستقلة على مستوى الشرق
األوسط بمحفظة أصول تحت إدارتها وحفظها حتى تجاوز مجموعها  27مليار ريال مع نهاية العام .2021
وسجلت إنجازات حافلة
حققت “دراية المالية” نجاحات بارزة منذ انطالقها عام 2007م في السوق المالي السعودي،
ّ
عبر كافة األنشطة والمنتجات والخدمات التي تقدمها بتميز في( :إدارة األصول ،والوساطة المالية ،وصناديق األسهم،
وصناديق الملكية الخاصة ،والصناديق العقارية ،وصناديق االست�ثمار الجريء) باإلضافة للخدمات االستشارية االست�ثمارية.
ويعكس نجاح دراية المالية في تحقيق جميع أهدافها خالل تلك الفترة الصعبة التي مر بها االقتصاد العالمي ،خاصة
مع التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا ،يعكس رجاحة استراتيجة دراية المالية في مواجهة المخاطر ونجاحها في بناء
نموذج أعمال َمر ِْن قادر على تخطي الظروف االست�ثنائية.
وضعت دراية المالية – منذ اليوم األول لت�أسيسها ُ -ن ْصب أعينها إثراء تجربة االست�ثمار في األسواق المالية؛ فكان
دافعها األول هو التركيز على العميل وتطوي�ر المنتجات والخدمات المالية المقدمة اعتيادي ًا وإلكتروني ًا؛ بما يصل العميل
ال
بالسوق المالي ويساعده في اختيار قرارته المالية بناءا على النتائج واألرقام المطروحة أمامه لحاالت مماثلة ،فض ً
عن دعم العميل في تحديد مساره وأهدافه االست�ثمارية.
وانطالقا من رؤية دراية واستراتيجيتها الشاملة ،فإن العمالء هم المحور األول الذي تنصب عليه كل الخدمات المقدمة،
ً
بما يضمن والئهم ويمكن الشركة من اكتساب المزيد من العمالء الجدد ضمن خطة الشركة الطموحة للتحول الرقمي ،
ويأتي ذلك تماشي ًا مع رؤية المملكة  2030وبرنامجها الوطني الخاص بالقطاع المالي.
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رؤيتنا
إثراء ،ذات المنتجات األكثر
أن نكون المنشأة المالية األكثر
ً
ابت�كار ًا والخدمة األكثر امتياز ًا.

قيمنا
�جابيا على أعمالنا؛ لنكون
قيمنا تحدد سلوكنا وتؤثر إي ً
شري ًكا ذو قيمة لدى عمالئنا.

اإلثـــراء

االمتياز

•لعمالئنا  -لشركائنا

•في إيصالنا لخدماتنا

•ألسرتنا  -لمجتمعنا

•في تعاملنا مع عمالئنا
•في تعاملنا مع بعضنا

توقع أكثر
شعارنا ..
ّ
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االبت�كار
•في منتجاتنا
•في حلولنا
•في خدماتنا

االستراتيجية واألهداف
انطالقا من رؤية دراية بأن ت�كون الشريك االست�ثماري األكثر ابت�كار ًا وتطورا واألجدر بثقة العمالء،
ً
وتوازي ًا مع النمو الملحوظ في حجم أعمالها ومنتجاتها خالل السنوات الماضية ،وت�أكيد ًا لكونها
اليوم مصدر ثقة ألعداد متزايدة من العمالء في المملكة .أطلقت دراية المالية العديد من المنتجات
والخدمات التي تهدف إلى تحديث االستراتيجية الخاصة بها أخذا باالعتبار قيم الشركة لتحقيق رؤيتها
وكل ما يخص اهتمامات واحتياجات عمالءها والتحديثات في أسواق المال ،حيث تركز “دراية المالية”
على أربعة مبادئ تبنى عليها القيم والمبادرات االستراتيجية وهي:

الموثوقية:

نعمل في اطار محكوم يلتزم بالنظم واللوائح ويتبع أفضل المعاي�ير في تقديم الخدمات للمست�ثمري�ن.

المهنية:

حيث تركز الشركة بشكل كبير على رفع مستوى المهنية واستغالل الموارد بالشكل األفضل.

التنويع والتعدد:

ويتجلى ذلك من خالل تميز الشركة في اصدار منتجات وخدمات است�ثمارية تلبي احتياجات عمالئنا.

العمل بروح الفري�ق:

تعمل دراية المالية مع عمالئها كفري�ق واحد وتسعى إلى تحقيق أهدافها على أساس تعاوني
يربط أهداف الفرد بأهداف المجموعة ككل.
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أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة مساهمي وأعضاء أسرة دراية المالية
الل وبركاتة..
السالم عليكم ورحمة ّ
نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة يسرني أن أضع بين أيديكم التقري�ر السنوي والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2021م .يوضح هذا التقري�ر األداء المالي ونتائج األعمال ويسلط الضوء على الجوانب التشغيلية للشركة خالل
عام 2021م.
بدأ عام 2021م باالنتشار الواسع لبرامج التطعيم ضد فيروس كورونا وكانت المملكة من أولى الدول التي حصلت على
اللقاح من الدول المنتجة .وقد ساهم التوسع في برامج التطعيم إلى تخفيف وطأة الجائحة وتراجع أرقام المصابين
بالفيروس .وصاحب ذلك تحسن في البيانات االقتصادية المحلية والعالمية .وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى
نمو عالمي بحوالي  %5.9خالل عام 2021م .ويتوقع الصندوق مواصلة النمو العالمي خالل عام 2022م ليبلغ .%4.4
وتشير البيانات الرسمية الى نمو الناتج المحلي االجمالي بحوالي  %3.3خالل عام 2021م بدعم قوي من تعافي القطاع
غير النفطي الذي نما بنسبة  .%6.6وتشير التوقعات االقتصادية إلى نمو متوقع بشكل أكبر خالل 2022م ليبلغ أكثر من
 %7بدعم من القطاع النفطي.
مع استمرار التعافي االقتصادي ،شهدنا تعافي قوي ألسعار النفط مدعوما بارتفاع الطلب من الدول المتقدمة
والدول النامية ما تسبب في فجوة في المعروض النفطي ،وتشير التوقعات إلى استمرار الطلب العالي على النفط
ومحدودية المعروض من الدول المنتجة .ومن الواضح إن االنفاق االست�ثماري المنخفض في القطاع النفطي خالل
السنوات الماضية أدى إلى هذه الفجوة والتي قد تستمر لفترة طويلة.
وعلى صعيد األسواق المالية شهدت األسواق ارتفاعا حادا مع التعافي االقتصادي من آثار الجائحة حيث حقق مؤشر
أم أس سي أي العالمي ارتفاع ًا بنسبة  %20مدعوما بنمو قوي لمؤشرات االسواق االمريكية واالوروبية .فيما كان
االرتفاع محدود لمؤشرات اليابان والصين بنسب أقل من  .%5وجاء أداء مؤشر أم أس سي أي لألسواق الناشئة بشكل
سلبي متراجعا بنسبة  .4.6%فيما حقق مؤشر السوق السعودي (تاسي) أفضل أداء منذ أكثر من عقد من الزمن بنمو
 .29.8%وامتداد ًا للعام السابق حافظت االسواق على معدل تداوالت يومي مرتفع بحوالي  8.9مليار ريال.
واستمرار ًا لعمل الشركة الدؤوب لتحسين الخدمات المقدمة لعمالئها وتقديم خدمات رقمية مميزة ساهمت في زيادة
الحصة السوقية لتصل الى  %.10.8من حجم التداوالت في السوق المالية السعودية (تداول) .وتبوأت الشركة مركزا متقدما
بين شركات الوساطة المحلية لتصل إلى المركز الثالث بين شركات الوساطة خالل عام 2021م .وعملت الشركة في سوق
االكت�تابات النشط من خالل إدارتها بشكل منفرد “إكت�تاب قروب فايف” وبشكل مشترك “إكت�تاب شركة جاهز الدولية” بنجاح
باهر من خالل أتمتة عملية االكت�تاب في السوق الموازي (نمو) حيث يعد ذلك سابقة في إكت�تابات سوق نمو.
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أستمر كذلك نمو األعمال في الوساطة الدولية – دراية جلوبل -بشكل كبير وقمنا بتعزي�ز الموارد االزمة لتنمية األعمال
وتقديم خدمات بمستوى عالي .وهو ما عزز مكانة الشركة كجهة تقدم خدمات مالية شاملة في مختلف االسواق
المحلية والعالمية من خالل منصتها الرقمية.
وعلى صعيد إدارة االست�ثمارات ،بلغ حجم االصول المدارة حوالي  7.599مليار ريال في مختلف الفئات واالصول االست�ثمارية.
ذلك من خالل نمو متوازن لمحفظة أصول العمالء في عدد من االستراتيجيات من أبرزها المحافظ الخاصة وصناديق
التموي�ل .وحصلت إدارة األسواق المالية في دراية على شهادة من معهد المحللين المالي�ين االمريكي لعرضها نتائج
االست�ثمار حسب المعاي�ير المعتمدة من  .GIPSوبذلك تنضم دراية لنخبة مدراء االست�ثمار في المنطقة الحاصلين على
هذه الشهادة .هذا وقد أطلقت الشركة خالل هذا العام صندوقين است�ثماري�ين ،صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو
والدخل وصندوق دراية للملكية الخاصة.
وأطلقت كذلك خدمة دراية سمارت وهو عبارة عن مستشار آلي  Robo Advisorلت�كون دراية أولى الشركات المحلية
التي تطلق هذه الخدمة .وتعمل دراية على عدد من الفرص في المجال العقاري والملكية الخاصة والتي نتوقع أن يتم
إطالقها خالل عام 2022م.
وقد تميز أداء فري�ق األسواق المالية حيث حققت محافظ االسهم المحلية متوسط عوائد بنسبة  33.5%للمحافظ
التقليدية ونسبة  %35.7للمحافظ المتوافقة مع الشريعة االسالمية .وي�واصل الفري�ق تحقيق نتائج وأداء است�ثماري
مميز ،ونشير إلى تحقيق عائد مميز لفترات ثالث وخمس سنوات إلستراتيجية االسهم السعودية المتوافقة مع أحكام
الشريعة بنسبة  %111.4و % 170.4على التوالي ،مقارنة ب  %72.6و  %99.8للمؤشر االسترشادي .وبذلك نكون في موقع
الصدارة مقارنة بالمنافسين في مجال إدارة االصول والمحافظ االست�ثمارية في أسواق االسهم المحلية واالقليمية
وهو ما أهلنا الستقطاب مؤسسات مالية مرموقة لت�كون ضمن عمالئنا وهلل الحمد.
وكما تعلمون فأن دراية تعمل على مشروع إستراتيجي في قطاع المصرفية الرقمية وحصلت دراية في بداية عام 2022م
على موافقة مجلس الوزراء الموقر للترخيص لبنك دال  360الرقمي( )D360بالشراكة مع مست�ثمري�ن إستراتيجي�ين على
رأسهم صندوق االست�ثمارات العامة ليكون ضمن أوائل البنوك الرقمية في المملكة .ونتطلع للعمل سويا مع البنك
الرقمي لتعزي�ز وإثراء تجربة عمالء دراية والبنك الرقمي.
وفي الختام ،نحمد اهلل على النتائج المالية المميزة للعام المالي 2021م حيث بلغ صافي الربح  365مليون ريال
وقامت الشركة بتوزيع نقدي للمساهمين يعادل  %25من رأس المال .وال يسعنا إال تقديم الشكر إلى شركاءنا وعمالءنا
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 اهلل  -ببالغ الشكر والتقدير واالمتنان على دعمهم الكبير لقطاع
األعمال بالمملكة وحرصهم على تنمية القطاع المالي والمصرفي بما يساهم بتحقيق أهداف رؤية المملكة .2030
رئيس المجلس
طة بن عبداهلل القوي�ز
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منظومة «دراية»
تبرهن النجاحات التي أحرزتها دراية رغم العام المالي الصعب  2021إبداعية فري�ق عملنا ،وقدراته على ابت�كار
حلول مالية ت�ثري السوق المالي ،ومنتجات است�ثمارية تلبي مختلف احتياجات العمالء .واضافة لكفاءاتنا
الموجودة ،تعمل دراية المالية على تجديد الفكر باستمرار من خالل استقطاب كفاءات وطنية جديدة ،ويأتي
ذلك تنفي ًذا لرؤية المملكة  2030خاصة فيما يتعلق باستغالل قدرات الشباب السعودي؛ حيث حققت نسبة
توطين عالية بين كادرها الوظيفي.
سعوديا العديد من وظائف وإدارات الشركة في مقابل  28موظف غير سعودي.
موظفا
يشغل اليوم 132
ً
ً
شابا وشابة من أمهر
دعما للمواهب الوطنية الشابة؛ حيث استقطبت 20
كما اتبعت”دراية” سياسة أكثر
ً
ً
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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اإلدارة العليا

محمد الشماسي

عماد نقرش

بالل بشناق

حسام بدر

بسام نور

محمد النهاش

مشعل الحقباني

خالد فقيها

عبدالعزي�ز المعجل
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منتجات وخدمات «دراية المالية»
“توقع أكثر” حققت “دراية المالية” العديد من اإلنجازات ،بما يتجاوز تطلعات عمالئها ويحقق لهم
انطالقا من شعارها
ً
ّ
نجاحات ملموسة في است�ثمار أصولهم المالية من خالل ابت�كار العديد من الخدمات والمنتجات الخاصة باألوراق المالية
وتقديم المشورة االست�ثمارية.
فمنذ االنطالقة األولى لت�أسيس”دراية المالية” أطلقت الشركة حزمة واسعة من المنتجات والخدمات االست�ثمارية ،كالتالي-:

الموحد في األسواق المالية
 .1التداول
ّ

نتيح للعمالء شريحة واسعة من األوراق المالية على المستوى المحلي واإلقليمي ،من خالل منصة تداول واحدة.

السوق المالية
السعودية (تداول)

سوق الصكوك
والسندات السعودي

السوق
الموازي (نمو)

سوق أبو ظبي
لألوراق المالية
()ADX

سوق المشتقات
المالية السعودية

بورصة قطر

سوق دبي
المالي ()DFM

البورصة
المصرية

ناسداك دبي

بورصة
البحري�ن ()BB

سوق مسقط
لألوراق المالية
()MSM

بورصة الكويت

كما حققت “دراية المالية” فوائد ِع ّدة لعمالئها سواء أكانوا أفراد ًا أو مؤسسات:
فعلى مستوى األفراد ،بإمكان العميل الوصول لجميع األسواق الموضحة أعاله باستخدام منصة تداول واحدة وحساب
است�ثماري واحد فقط او من خالل الربط االلكتروني مع عدة منصات أخرى منها تيكرشارت ومباشر وتطبيق داول .اما
على مستوى المؤسسات والشركات والمست�ثمري�ن االجانب بمكنهمن التداول عن طري�ق فري�ق الوساطة المؤسساتية
باستخدام احدث القنوات االلكترونية لخدمة هذه الشريحة من المست�ثمري�ن ،مثل)Bloomberg & Reuters( :
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 .2سوبرماركت الصناديق االست�ثمارية
تعد هذه الخدمة هي األولى من نوعها في الشرق األوسط ،حيث تمكن المست�ثمر من الوصول للعديد من الصناديق
مرخصا من هيئة السوق المالية السعودية ،والمدارة من
�ثماريا
صندوقا است
االست�ثمارية كأكبر منصة توفر أكثر من 06
ً
ً
ً
جهات است�ثمارية مختلفة تشمل فئات است�ثمارية متعددة (الصكوك والسندات واألسهم والعقار والسلع والمعادن).

 .3منصة «دراية جلوبل» لألسواق العالمية
ال
ؤمن وصو ً
تخدم هذه المنصة احتياجات فئة العمالء المهتمين بتداول األوراق المالية في األسواق العالمية ،وهي ُت ّ
إلى أبرز وأكبر األسواق المالية العالمية  ،مثل:

بورصة نيوي�ورك ()NYSE

سوق األسهم الكندي

بورصة ناسداك ()NASDAQ

سوق األسهم الفرنسي

سوق نيوي�ورك ()NYSE MKT

سوق األسهم الربتغالي

سوق األسهم الهولندي

سوق األسهم المكسيكي

سوق األسهم اإلسباني

سوق األسهم األسرتالي

سوق األسهم في النمسا

سوق األسهم البلجيكي

سوق األسهم الرنوي�جي

سوق األسهم السويسري
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سوق األسهم الربيطاني ()LSE

سوق هونج كونج لألوراق المالية

سوق األسهم الياباني

سوق األسهم السنغافوري

سوق األسهم اإليطالي

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

صناديق المؤشرات
المتداولة

األسهم

عقود الخيار

 .4منصة «دراية جلوبل بلس»
مزيدا من الخيارات اإلضافية لالست�ثمار في األسواق العالمية ،مثل:
دم إلى العمالء ذوي الخبرة
تق ِّ
ً

المعادن
(الذهب/فضة)

عقود الضمان

عقود الفروقات

العقود اآلجلة

تسهيالت نقدية

البيع على
المكشوف

عقود الخيارات
على العقود اآلجلة

أدوات الدخل
الثابت
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 .5حلول إدارة السيولة الفائضة
وتقدم هذه الحلول من خالل صندوق «دراية لتموي�ل المتاجرة» وصندوق «دراية لتموي�ل المتاجرة بالدوالر األمريكي»
الذي يقدم عوائد منافسة ومستقرة للعمالء الراغبين في إدارة سيولتهم الفائضة ،بحلول مالية ت�توافق مع
الشريعة اإلسالمية.

 .6منتجات التموي�ل
وتنوعا لمنتجات التموي�ل ،والتي تلبي احتياجات عمالئها بكافة شرائحهم وأهدافهم
�كارا
ً
تعد دراية من أكثر الجهات ابت ً
االست�ثمارية ،وهي:

• التموي�ل بالمرابحة
• التموي�ل المجاني
• التموي�ل بالهامش
قدم هذه الخدمات إلكتروني ًا من خالل موقع «دراية» دون الحاجة إلى زيارة مراكز دراية المالية أو توقيع أية
كما ُت َّ
مستندات ورقية ،وت�تم دراسة طلبات التموي�ل واعتمادها خالل ساعة واحدة من طلب العميل.

 .7إدارة األصول في أسواق المال
خصصة إلى عمالئها  ،من خالل إدارة الصناديق
الـم َّ
اضافة الى حلول االست�ثمارات العامة ،تقدم «دراية» حلول االست�ثمارات ُ
والمحافظ االست�ثمارية ،التي ُت َم ّكن العميل من إدارة أصوله المالية ضمن خيارات متعددة تلبي أهدافه االست�ثمارية،
مثل األسهم ،والصكوك ،وإدارة السيولة.

 .8االست�ثمارات البديلة
ِ
والـم ْلكية الخاصة ،ورأس المال الجريء ،وجميع االست�ثمارات غير السائلة داخل المملكة
تشمل االست�ثمارات العقارية،
العرب�ية السعودية وخارجها .وهي خيارات است�ثمارية بديلة تقدمها «دراية» إلى عمالئها باإلضافة إلى االست�ثمارات
في األوراق المالية من أسهم وصكوك وإدارة السيولة.

 .9االستشارات االست�ثمارية
يساعد فري�ق االستشارات عمالء “دراية” في ت�أسيس عملية االست�ثمار بالعمل كذراع است�ثماري يحقق أهدافهم
باالعتماد على منتجات دراية والقدرة على التنويع في منتجات الشركات االست�ثمارية األخرى لبناء محفظة است�ثمارية
ت�تناسب مع تطلعات العميل .يقدم فري�ق االستشارات االست�ثمارية المنتجات التالية لخدمة شريحة واسعة من عمالء
المؤسسات واألفراد:
 .iاالستشارات االست�ثمارية للمؤسسات :يساعد فري�ق االستشارات العميل في جميع مراحل االست�ثمار بداية من صياغة
وصول إلى اختيار مدراء األصول لتحقيق أهداف سياسة األست�ثمار.
سياسة االست�ثمار والتوزيع االستراتيجي لألصول
ً
خالل الفترة الماضية وقعت دراية مع شركة مساهمة لتقديم خدمات استشارية مت�كاملة للمحفظة االست�ثمارية بحجم
 085مليون ريال كما وقعت دراية مع شركة مساهمة أخرى لتقديم خدمة صياغة استراتيجية االست�ثمار.
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 .iiدراية سمارت (استشارات است�ثارية لألفراد) :خدمة الكترونية ( )Robo-Advisoryت�تيح تقديم الخدمات االستشارية
لمجموعة كبيرة من عمالء األفراد .يستهدف المنتج العمالء القادري�ن على ادخار  1500ريال شهري ًا ويقدم لهم خدمة
استبيان المالءمة وتوزيع األصول و اختيار مدراء األصول .كما يقوم فري�ق االستشارات بالتفاوض مع مدراء األصول
لتحسين شروط التعاقد لمصلحة عمالء المنتج.
أطلقت دراية الخدمة بشكل تجري�بي في أكتوبر  2021وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال إلطالق المنتج.
 .iiiبرنامج دراية الدخار الموظفين (شركات) :تساعد دراية عمالء الشركات في تقديم منتج ادخار للموظفين باالعتماد على
خبرة دراية في إدارة برامج االدخار وادارة األصول .حيث تعمل “دراية” عى صياغة خصائص البرنامج لتحقيق أهدافه
المرجوة ثم يتم تقديم البرنامج االست�ثماري مع اقتراح التوزيعات االستراتيجية واختيار مدراء األصول للجهات المعنية.

 .10البوابة الرقمية
شكلت عملية التحول الرقمي أحد أهم عناصر استراتيجيتنا طويلة المدى وهو منهج نعتمد على تطبيقه في دراية المالية
تم ّكن العميل من الوصول السريع واآلمن إلى قائمة
لتقديم منتجات مالية واست�ثمارية تعمل كحلول رقمية فعالة؛ َ
ال عن
متنوعة من حلول االست�ثمار المالي ،تساعده في مقارنة الحلول المتاحة وتدعمه في تعزي�ز اختياره المالي فض ً
توفير وقته وجهده .وفي هذا االطار ،فإن استرتيجية التحول الرقمي لدراية المالية لم تحافظ على مسارها الصحيح
فحسب ،بل تم اإلسراع في تنفيذها .وسرعان ما جنينا ثمار هذه الخطوات االستباقية ،حيث ساهمت إمكانياتنا الرقمية
بالعمليات المساندة في ضمان استمرارية األعمال خالل الجائحة وبعدها.
ولذا فقد حولت “دراية” معظم خدماتها إلى صيغ رقمية يمكن للعميل االستفادة منها دون الحاجة إلى زيارة مراكز
ابتداء من إنشاء الحساب االست�ثماري ،مرور ًا بالتداول واالشتراك بالعديد من
دراية المالية أو توقيع أية مستندات ورقية،
ً
األسواق واألدوات والخدمات االست�ثمارية.
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نظرة على السوق
أسواق رأس المال
مميزا في المنتجات االست�ثمارية التي يديرها فري�ق أسواق رأس المال .وخالل العام ،قامت دراية
تطو ًرا
شهد عام 2021
ً
ُّ
بتوسيع صناديقها من خالل إطالق صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل .ومن إجمالي األصول الخاضعة لإلدارة
مبلغا قدره  3.665مليار ريال سعودي .إضافة إلى ذلك،
التي ت�تجاوز  7.599مليار ريال سعودي ،تدير أسواق رأس المال
ً
ومن ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة في االرتقاء بخدماتها من أجل اتباع أفضل الممارسات العالمية ،أعلن
القسم عن امت�ثاله لمعاي�ير األداء االست�ثماري العالمية الصادرة عن معهد المحللين المالي�ين المعتمدين .كما فاز صندوق
دراية المرن لألسهم السعودية بجائزة أفضل صندوق أسهم على مدى  5أعوام في المملكة العرب�ية السعودية من
أيضا ،حافظت شركة دراية المالية على تقي�يم جودة مدير االست�ثمار في
 .Refinitiv Lipper Fund Awardوفي عام ً 2021
الفئة  MQ2من موديز العالمية.

السوق السعودية والتوقعات االقتصادية
مدعوما بزيادة أسعار النفط وإعادة فتح االقتصاد .وقد سجلت أسعار نفط برنت زيادة
انتعاشا اقتصاد ًّيا
شهدنا عام 2021
ً
ً
دوالرا .وقد وصل متوسط أسعار نفط برنت إلى
دوالرا وأغلقت عند مبلغ 77.78
تدري�جية استهلت بها العام عند مبلغ 51.09
ً
ً
وتماشيا مع تراجع حدة الوباء،
دوالرا عن عام  ،2020ما يعادل .%89.54
دوالرا عام  2021بزيادة بلغ متوسطها 41.69
70.89
ً
ً
ً
ساعدت اإلجراءات االحترازية ونشر حملة التطعيمات في الدولة على إعادة فتح االقتصاد ورفع حظر السفر نهاية النصف
األول من العام .وقد استهل السوق ذلك العام بانتعاش مدعوم بتوقعات إي�جابية لألنشطة بعد الجائحة ،وعلى الرغم من
نموا قو ًّيا بنسبة  ،%29.8ليحقق بذلك أعلى عائد
ذلك تباطأ الزخم مع اقتراب نهاية عام  .2021وقد سجل مؤشر تاسي
ً
عاما ويحصل على المركز الثاني باعتباره أفضل أداء في دول مجلس التعاون الخليجي.
خالل 14
ً
ملحوظا بنحو  %61على الرغم من بيئة أسعار
انتعاشا
مدفوعا في األساس بالمصارف التي شهدت
كان أداء السوق
ً
ً
ً
الفائدة المنخفضة ،والمدعومة بأصولها وزيادة معدل قروضها .وبخالف ذلك ،شهد قطاع اإلعالم أعلى أداء له بنسبة
ممتازا بنحو  %103مع إدراج
أداء
أيضا
%128
مدعوما باألنشطة الدعائية للمبادرات الحكومية ،كما شهد قطاع البرمجيات ً
ً
ً
ً
تماشيا مع أداء المؤشر ،باست�ثناء قطاعات
أداء إي�جاب ًّيا خالل العام
حلول شركة  .STCوبصفة عامة ،شهدت القطاعات
ً
ً
عاما قو ًّيا في .2020
الت�أمين وإنتاج األغذية وتجزئة األغذية حيث شهدت
ً
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السوق اإلقليمي والتوقع االقتصادي لألسواق االنتقائية

مصـر
نموا عام ،2021
أيضا
مقدرا بنحو  %3.3عام 2021/2020
نموا
سجل االقتصاد
طبقا لبيانات البنك الدولي .وقد حقق السوق ً
ً
ًّ
ًّ
ً
جزءا من التراجع الكبير الذي بلغ  %22.2عام
نموا بنسبة  %10.5ليسترد
وذلك من خالل مؤشر إي�جى إكس  30الذي شهد
ًّ
ً
مدعوما بأنشطة قطاعي العقارات والسياحة .وقد شهد قطاع السياحة حالة انتعاش ،كما
 .2020وقد كان نمو السوق
ً

أعطى عودة السياح الروس توقع مستقبلي إي�جابي .وعلى الرغم من حالة الحرب غير الواضحة ،يتوقع صندوق النقد
الدولي نمو االقتصاد المصري بنسبة  %5.6خالل العام المالي .2022/2021

الكويت
نموا حقيق ًّيا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة  %0.9عام  2021حسب صندوق
ُتشير التقديرات إلى أن االقتصاد سيسجل
ًّ
مدعوما بزيادة أسعار النفط التي
نموا بنسبة  % 4.3عام  .2022وسيكون النمو
النقد الدولي ،ومن المتوقع أن يسجل
ًّ
ً
ستساعد على تعزي�ز الوضع المالي للدولة .ومع ذلك ،ت�توقع وزارة المالية أن يصل عجز العام المالي  2022/2021إلى
مليارا في العام المالي  .2021/2020ومن المتوقع أن يكون قانون الرهن هو
مليارا ،بتراجع عن العجز المقدر بنحو 14
12
ً
ً
مدعوما بقطاع
نموا بنسبة  %29.3خالل عام  ،2021حيث كان
الدافع نحو نمو قطاع المصارف والعقارات .وقد سجل السوق
ً
ً
انتعاشا في األرباح مع انخفاض المخصصات.
المصارف التي شهدت
ً
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اإلمارات العرب�ية المتحدة
كبيرا بلغت نسبته  %68.2و  %28.2على التوالي ،حيث حقق مؤشر أبوظبي أعلى
نموا
سجلت مؤشرات أبوظبي ودبي
ًّ
ً
طبقا
انتعاشا خالل العام،
مستوى أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة .كما شهد قطاع العقارات اإلماراتي
ً
ً
مدعوما بنمو مضاعف في
لقيم شركة جونز النج السال ( ،)JLLحيث بلغ متوسط الزيادة  %9و  %6في دبي وأبوظبي
ً
قدر البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي عام  2021بنحو  ،%2.6ويتوقع البنك الدولي أن يسجل % 4.6
المعامالت .وقد ّ
عام  .2022ومن المتوقع أن تنعكس استضافة معرض إكسبو دبي  2022باإليجاب على قطاع السياحة بالدولة.

قطر
طبقا لصندوق النقد الدولي ،بانتعاش في أسعار
نموا بنسبة  %1.9عام ،2021
ُتشير التقديرات إلى أن االقتصاد سيسجل
ً
ًّ
أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي .ومن المتوقع
ليصبح بذلك األقل
النفط والغاز .وقد بلغ نمو السوق نسبة ُ %11.4
ً
مدعوما
نموا بنحو  %4.0عام  2022بحسب صندوق النقد الدولي .ومن المتوقع أن يتحسن أداء السوق
أن يسجل االقتصاد
ً
ً

بالتدفقات القادمة من مست�ثمري دول مجلس التعاون الخليجي باإلضافة الى المست�ثمري�ن األجانب اآلخري�ن ،وذلك بدعم
من مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالملكيات األجنبية.

25

إنجازاتنا
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االست�ثمار
 .1صندوق «دراية المرن لألسهم السعودية»
صندوقا مر ًنا ،وهو صندوق عام مفتوح ت�أسس في المملكة العرب�ية السعودية ،ويهدف إلى تنمية رأس
تدير شركة دراية
ً
المال من خالل االست�ثمار في الشركات المدرجة في المملكة (والمنطقة كذلك ،بحسب الفرص المتاحة).
عائدا بنسبة  %31.59خالل العام المالي  ،2021مقارنة بالعائد  %37.33الذي حققه المؤشر المعياري.
وقد حقق الصندوق
ً

حركة دراية المالية:
وقد فاز الصندوق بجائزة أفضل صندوق لألسهم السعودية على مدى  5أعوام من .Refinitiv Lipper

تطور سعر الوحدة مقابل المؤشر المعياري
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 .2صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل
صندوقا خليج ًّيا ألسهم النمو والدخل ،وهو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال
في أبري�ل  ،2021أطلقت دراية
ً
ويقاس أداء الصندوق مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز المتوافق مع
على المدى الطوي�ل وإلى توزيع األرباح بشكل دوريُ ،
الشريعة اإلسالمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
عائدا بنسبة  %8.72منذ إطالقه حتى نهاية عام  ،2021مقارنة بالعائد  %1.43الذي حققه المؤشر.
وقد حقق الصندوق
ً
تطور سعر الوحدة مقابل المؤشر المعياري
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 .3خدمات دراية إلدارة المحافظ
تقدم شركة دراية خدمات إدارة المحفظة إلى العمالء من األفراد والمؤسسات من أصحاب الرصيد المالي العالي مع
ضمان أعلى مستوى من السرية ،وتساعد العميل على تحقيق أعلى مستوى مستهدف من العائدات مقابل المخاطر،
حيث يتم تصميم كل محفظة بما يناسب متطلبات العميل.
أيضا مجموعة من اإلستراتيجيات المختلفة حسب رغبة العمالء ،وذلك من حيث االلتزام بأحكام الشريعة
وتقدم دراية ً
كل من المحافظ االست�ثمارية التقليدية
اإلسالمية واألسواق .وبالنسبة لمحافظ السوق السعودية ،تدير دراية ً
واإلسالمية .ويتم قياس أداء المحفظة التقليدية مقابل مؤشر تداول لجميع األسهم (تاسي) ،بينما ُتقاس المحفظة
اإلسالمية مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز لألسهم السعودية.
عائدا بنسبة  %33.46عام  ،2021بينما حقق مؤشر تاسي
حققت المحافظ التقليدية المحلية التي تديرها شركة دراية
ً
عائدا بنسبة .%36.53
ً
أداء المحافظ االست�ثمارية التقليدية المحلية
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من ناحية أخرى ،حققت المحافظ االست�ثمارية المحلية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التي تديرها شركة دراية
ً
عائدا بنسبة .%37.33
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أيضا إستراتيجية المحافظ االست�ثمارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في دول مجلس التعاون الخليجي،
تدير شركة دراية ً
والتي تعتمد المؤشر ستاندرد آند بورز المتوافق مع الشريعة اإلسالمية في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره دليل
عائدا بنسبة  %33.78مقارنة بالعائد  %35.77الذي حققه المؤشر المعياري.
ارشادي .وقد حققت إستراتيجية دراية عام 2021
ً

أداء المحافظ االست�ثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي
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وفي عام  ،2017أطلقت شركة دراية المحافظ االست�ثمارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وهي إستراتيجية
جديدة لعمالء دراية ،وتقدم للمست�ثمري�ن فرصة تنويع است�ثماراتهم خارج أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وقد بدأنا االست�ثمار في مصر بعد تعويم العملة (الجنية المصري) مقابل الدوالر األمريكي ،حيث كانت هناك ضغوط تضخمية
جيدا للغاية ،وحققت شركة دراية خالل عام 2021
أداء
في االقتصاد المصري كله .ومنذ ذلك الحين ،سجلت البورصة المصرية
ً
ً

عائدا بنسبة .%32.72
عائدا بنسبة  %31.89على محافظ منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بينما حقق المؤشر المعياري
ً
ً

أداء المحافظ االست�ثمارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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الجوائز:
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الجائزة

المانح

الصندوق األعلى أداء خالل
 5سنوات

أرقام

الصناديق المتوافقة مع
الشريعة األعلى أداء خالل
 5سنوات

أرقام

أفضل صندوق أسهم في
السعوية لعام على مدى
 5اعوام

Refinitiv Lipper Fund
Award

االست�ثمارات البديلة
هي االست�ثمارات المالية في األصول العقارية والملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التحوط ومنتجات اإلئ�تمان
الخاص بما فيه من تموي�ل الميزانين واالئ�تمان المهيكل واست�ثمارات التموي�ل المدعومة باألصول وغيرها من االست�ثمارات
التي ال ت�تمتع بطبيعة سائلة .وهي أداة مميزة لتنويع مخاطر المحافظ االست�ثمارية لالرتباط المنخفض لعوائدها مع عوائد
األسهم والسندات وبقية األصول السائلة .وبما أنها است�ثمارات غير سائلة بطبيعتها فإن هناك مجال أوسع لتحقيق عوائد
أعلى؛ نتيجة لعالوة السيولة التي يحصل عليها المست�ثمري�ن في األدوات التي ال يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد .لذا يلجأ
العديد من المست�ثمري�ن إلى تخصيص جزء من محافظهم لالست�ثمارات البديلة إلدراكهم لجدواها على المدي�ين المتوسط
والطوي�ل لكونها تضيف نوعا من التوزان للعوائد وتجعل العائد الكلي للمحفظة أكثر استقرارا.
وت�تيح شركة دراية المالية لعمالئها خيارات متعددة لالست�ثمار في االست�ثمارات البديلة ،حيث يدير فري�ق إدارة األصول ما
يزيد عن عشر صناديق است�ثمارية يصل حجمها إلى مايقارب  4مليار ريال سعودي ومن المتوقع أن تصل إلى  5.5مليار
سعودي بنهاية العام  .2022هذا وتشكل االست�ثمارات العقارية الجزء األكبر من األصول المدارة يليها االست�ثمارات في
رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة.

االست�ثمارات البديلة التي ت�تيحها شركة دراية المالية لعمالئها
أ .االست�ثمارات العقارية
استمرت تداعيات كورونا االقتصادية على السوق العقارية في السعودية في  2021ولكن بشكل أقل حدة .وتباين أداء
القطاعات العقارية مت�أثرة بالكورونا أو بعوامل متعلقة بذلك القطاع .ففي بداية  ،2021ت�أثرت المجمعات التجارية مرة
أخرى نتيجة لالحترازات التي اتخذتها الحكومة قبل أن تبدأ في التعافي في النصف الثاني من  .2021وشهد القطاع
المكتبي انتعاشا ملحوظا خصوصا في مدينة الرياض نتيجة إلى انتقال العديد من الشركات األجنبية إلى الرياض وإلى
توسع الشركات المحلية التي أوقفت أية توسعات خالل العامين الماضي�ين .أما القطاع العقاري الذي شهد أداء جيدا
فهو القطاع السكني حيث ارتفعت وتيرة زيادة الطلب على المساكن الجاهزة أو تحت التطوي�ر بسبب انخفاض معدالت
الفائدة وتوفير السيولة النقدية للمقترضين.

 .1صندوق دراية ريت
صندوق است�ثمار عقاري متداول مقفل ومتوافق مع الضوابط الشرعية ،وافقت هيئة السوق المالية على تسجيله
في ديسمبر  2017وأدرج في السوق المالية السعودية في مارس  .2018يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على رأس
مال المست�ثمري�ن من خالل االست�ثمار في مجموعة من الفرص العقارية المدرة للدخل في المملكة العرب�ية السعودية.
ت�ت�كون محفظة الصندوق من  26عقار مدر للدخل موزعة ما بين ستة مدن رئيسية وتسعة قطاعات عقارية مختلفة تبلغ
قيمتها السوقية  1.7مليار ريال سعودي كما في نهاية العام 2021م.
يوزع صندوق دراية ريت أرباح نقدية ربعية ال تقل عن  %90من صافي األرباح لمالكي الوحدات .وقام الصندوق منذ ت�أسيسه
بـ  16عملية توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة إجمالية بلغت  2.8ريال سعودي للوحدة ( 301مليون ريال سعودي).
ففي نهاية العام 2020م أغلق الصندوق بسعر  11.20ريال للوحدة مسجال ارتفاعا قدره  %6.7مقارنة ببداية العام 2020م.
وفي بداية  2021أغلق صندوق دراية ريت عند سعر  11.30ريال للوحدة في أول يوم تداول خالل 2021م واستمر باإلرتفاع
إلى أن وصل ألعلى سعر للوحدة منذ الت�أسيس عند  13.90ريال بتاري�خ 2021/08/03م ،تاله استقرار لسعر الوحدة عند 13
ريال حتى نهاية العام ليغلق الصندوق عند  12.70ريال سعودي في آخر يوم تداول مسجال ارتفاع بنسبة  %13.4مقارنة
بسعر اإلغالق في آخر يوم تداول في العام 2020م.
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يستهدف صندوق دراية ريت حيازة األصول العقارية عالية الجودة ،وسيستمر الصندوق في مراجعة وتقي�يم الفرص
العقارية المعروضة وسيستغل مركزه المالي القوي وتوفر التسهيالت اإلئ�تمانية لديه للقيام باستحواذات نوعية على
أصول عقارية عالية الجودة وبتقي�يم عادل.

 .2صندوق درة الخليج العقاري
أول صندوق است�ثمار عقاري خاص يؤسس بواسطة شركة دراية المالية .يبلغ حجم الصندوق  100مليون ريال سعودي
ويهدف إلى تحقيق مكاسب رأسمالية وتدفقات نقدية للمست�ثمري�ن من خالل تملك أرض في مدينة الخبر وتطوي�ر مجمع
سكني مغلق شامل الخدمات عليها .يت�كون المجمع السكني “مجمع درة الخليج السكني” من  108فيال ومبنى للخدمات
العامة يوفر العديد من المرافق كصالة رياضية وبركة سباحة وصالة احتفاالت ومكاتب وغيرها.
في مطلع العام  2021قرر مالكو الوحدات تمديد عمر الصندوق لسنتين إضافيتين تنتهي في  2023ليعمل الصندوق
على ت�أجير المزيد من الوحدات ومن ثم التخارج عبر بيع المجمع خالل أوقات ينتعش فيها قطاع المجمعات السكنية في
المنطقة الشرقية.
وخالل هذه المدة تعمل شركة دراية المالية على جانبين ،أولها إدارة وتشغيل المجمع بكفاءة للحفاظ على السيولة
النقدية للصندوق دون اإلضرار بالكفاءة التشغيلية ،وثانيا رفع القيمة السوقية للمجمع من خالل توفير خدمات اإلنترنت
ورفع كفاءة الشبكات وخدمات األمن والحفاظ على جودة المرافق الرئيسية مثل النادي الرياضي والمالعب وغيرها،
الستقطاب شريحة نوعية من المست�أجري�ن ورفع نسب اإلشغال وأسعار الت�أجير.

 .3صندوق دراية للدخل العقاري الثاني
صندوق است�ثمار عقاري خاص مدر للدخل ،يهدف إلى االستحواذ على مجموعة من الفرص العقارية في المملكة
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 العام  2020تحقق الغرض الذي أسس الصندوق له وبدأت شركة دراية المالية بإجراءات تصفية األصول وإنهاء
الصندوق ،والتي انتهت منها شركة دراية المالية خالل العام 2021م بتخارج كلي من جميع عقارات الصندوق.

 .4صندوق دراية للدخل العقاري الثالث
صندوق است�ثمار عقاري خاص مغلق مطروح طرحا خاصا ومتوافق مع الضوابط الشرعية .بدأ الصندوق عملياته في
منتصف  2019ونجح في االستحواذ على  10أصول عقارية مدرة للدخل موزعة على أربعة مدن في المملكة وخمس
قطاعات عقارية مختلفة .يبلغ حجم أصول الصندوق اليوم  400مليون ريال سعودي وي�وزع الصندوق أرباح نقدية نصف
سنوية على مالكي الوحدات ال تقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق.
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 .5صندوق دراية تالل الياسمين العقاري
صندوق است�ثمار عقاري مغلق مطروح طرحا خاصا ومتوافق مع الضوابط الشرعية ،يستهدف الصندوق والذي يبلغ
حجمه حوالي  550مليون ريال سعودي تطوي�ر البنية التحتية ألرض خام في شمال مدينة الرياض تبلغ مساحتها  280ألف
متر مربع ،ومن ثم بيعها .تقع األرض في موقع إستراتيجي وحيوي في الرياض حيث يحدها مباشرة من الجهة الشرقية
طري�ق أبوبکر الصديق ويحدها من الجهة الجنوبية طري�ق الملك سلمان.
هذا وقد عين الصندوق مكتب طارق بن محمد أبو معطي للعقارات كمطور للمشروع ومن المتوقع أن ينتهي الصندوق
من تطوي�ر البنية التحتية خالل ثالث سنوات ومن ثم بيع األرض وإنهاء الصندوق .وترى شركة دراية المالية بأن المشروع
سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على األراضي السكنية في مدينة الرياض ،ويعد خطوة إي�جابية لخلق مشاريع سكنية
نموذجية تلبي احتياجات مواطني الممكلة العرب�ية السعودية وت�ت�كامل مع المشاريع الوطنية لإلسكان في وقت تشهد
فيه مدينة الرياض حراكا عقاريا لم يسبق له مثيل.

 .6صندوق دراية الواجهة العرب�ية المتنوع
صندوق است�ثمار عقاري مغلق مطروح طرحا خاصا ومتوافق مع الضوابط الشرعية ،سيست�ثمر الصندوق في أراضي خام
أو أراضي مطورة من أجل التطوي�ر األولي أو اإلنشائي لبناء عقارات تجارية وفندقية ومكتبية وسكنية وصناعية وتجزئة
وغيرها من القطاعات العقارية .يصل حجم الصندوق المستهدف إلى  1.8مليار ريال سعودي.

ب .رأس المال الجريء

 .1صندوق دراية فنشرز اآلسيوي
صندوق است�ثمار رأس المال الجريء مغلق مطروح طرحا خاصا ومتوافق مع الضوابط الشرعية المجازة من المستشار
الشرعي للصندوق .أسس الصندوق في نهاية  2019الست�ثمار حوالي  145مليون ريال سعودي في الجولة السادسة
اإللحاقية ( )Series +Fفي الشركة القابضة المالكة لشركة كوجك  Gojekوهي شركة رائدة في تقديم الخدمات خاصة
الدعم اللوجستي للمستهلكين األفراد عبر الهاتف الذكي في إندونيسيا بشكل رئيسي مع عدة أسواق ناشئة أخرى في
منطقة جنوب شرق آسيا .وهي واحدة من أكبر شركات رأس المال الجريء في جنوب شرق آسيا.
في مايو  2021اندمجت شركة كوجك مع شركة توكوبيديا  Tokopediaاإلندونيسية وهي الشركة الرائدة في مجال
التجارة اإللكترونية ويمثل اإلندماج األكبر من نوعه على اإلطالق في إندونيسيا .وبذلك سيكون الكيان المدمج والمسمى
بـ”جوتو” أو “( GoToالشركة”) أكبر مجموعة تقنية في إندونيسيا تقوم بتوفير نظام خدماتي مت�كامل إلنجاز المهام
المختلفة وتسهيل الحياة اليومية .يجمع الكيان الجديد “جوتو” بين التجارة اإللكترونية والخدمات عند الطلب والحلول
ال بذلك أول منصة الستضافة الخدمات األساسية الثالث اآلنف ذكرها في نقطة واحدة ونظام مت�كامل.
المالية ،مشك ً
وبلغت قيمة المعامالت بحسب مصادر الشركة عبر منصتي كوجك وتوكوبيديا مجتمتين مايزيد عن  22مليار دوالر أمريكي
للعام المالي  2020فقط .مما يجعل الكيان الجديد في موضع قوة لالستفادة من كون أن غالبية نفقات المستخدمين عبر
اإلنترنت في دول جنوب شرق آسيا ت�تم عن طري�ق منصتها.
وأعلنت الشركة خالل الربع األول من العام  2022عن طرح أسهمها لإلكت�تاب العام وإدراج الشركة في بورصة إندونيسيا
( .)”Indonesia Stock Exchange “IDXوتعتزم الشركة جمع مبلغ  1.25مليار دوالر أمريكي مقابل  4.35%من أسهم الشركة
وهو بذلك ثاني أكبر طرح عام أولي في السوق اإلندونيسي على اإلطالق .ومن المتوقع أن يبلغ تقي�يم الشركة عند
الطرح  28.8مليار دوالر أمريكي.
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 .2صندوق دراية جلوبل لالست�ثمار الجريء
صندوق است�ثمار في رأس المال الجريء ،مغلق مطروح طرحا خاصا ،ومتوافق مع الضوابط الشرعية المجازة من
اللجنة الشرعية.
سيست�ثمر الصندوق بشكل أساسي في صناديق االست�ثمار الجريء في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا،
وسيخصص  30%كحد أقصى من االلتزامات الرأسمالية لالست�ثمار المباشر في الشركات الناشئة .هذا وسيركز كل صندوق
من الصناديق المست�ثمر فيها على تموي�ل شركات ناشئة مدعومة من مست�ثمري رأس مال جريء آخري�ن ،وسيكون
بدء من مرحلة النمو إلى مرحلة ما قبل االكت�تاب العام .ومن
االست�ثمار في مراحل أولية متفرقة من دورة حياة الشركات ً

المتوقع أن تعمل جميع الشركات الناشئة المست�ثمر بها في مجاالت سريعة النمو ،مثل الحوسبة السحابية والبيانات
الضخمة والتجارة اإللكترونية والذكاء االصطناعي واألسواق وغيرها.
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد على رأس المال المست�ثمر على المدى الطوي�ل من خالل االست�ثمار الجريء المباشر
وغير المباشر في شركات ناشئة خالل مدة است�ثمار تمتد إلى  3سنوات .وي�بلغ حجم الصندوق المستهدف  100مليون
دوالر أمريكي.
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الوساطة المالية
تعد الوساطة المالية من الخدمات األساسية التي تقدمها دراية المالية كأحد حلول قنوات االست�ثمار المالي في
األوراق المالية لقاعدة عريضة من عمالئها المتزايدين من خالل مجموعة من المنتجات والخدمات المتنوعة وتغطية ال
وعالميا .واسـتمرت دراية المالية بتقديـم المزيـد مـن المبـادرات والخدمات من أجل
إقليميا
مثيل لها ألكثر من  25دولة
ً
ً
تعزي�ز مكانتها في أسـواق المـال خالل عام .2021
ودعم ذلك جاهزية األنظمة وفري�ق عمل من المحترفين األكفاء ،مما انعكس بدوره على نمو قاعدة العمالء من
المست�ثمري�ن بجميع شرائحهم .وقد شملت هذه االنجازات العديد من األهداف المحققة والتي كان أبرزها التالي:
كبيرا وملحوظ ًا
نموا
•زيادة قاعدة العمالء من المست�ثمري�ن األفراد والمؤسسات المالية ،حيث حققت دراية المالية
ً
ً
خالل العام  2021تجاوز ما نسبته  150%من إجمالي الحسابات في دراية المالية ،ويأتي هذا استمرار ًا للدور الكبير
الذي لعبته دراية خالل الجائحة في العام  2020والذي انعكس بشكل كبير على سمعة الشركة وثقة العمالء.
•قفزت دراية المالية إلى المركز الثالث من حيث الحصة السوقية في أحجام التداول في السوق المالية السعودية
(تداول) والسوق الموازية (نمو) ،باإلضافة إلى أحجام التداول من خالل القنوات اإللكترونية “اإلنترنت” ،وتعد هذه
األرقام واإلنجازات هي األولى من نوعها التي تم تحقيقها عبر شركة وساطة مالية مستقلة كدراية المالية.
•حققت دراية المالية في عام 2021م أفضل نتائج مالية لها منذ أن بدأت الشركة أعمالها ،ويأتي هذا استمرارا لنهج
دراية المالية في تطوي�ر منتجاتها وخدماتها االست�ثمارية لعمالئها ،والتي ت�تمتع بمنتجات است�ثمارية عديدة ت�تالءم
مع جميع فئات المست�ثمري�ن .باإلضافة إلى أن دراية تقدم جميع منتجاتها إلكتروني ًا ،وبما ت�تميز به من سرعة وجودة
الخدمات المقدمة والتي أسهمت في ثقة العمالء ،ما أدى إلى تحقيق مثل هذه النتائج غير المسبوقة.
•حصلت دراية المالية على جائزتي أفضل منصة تداول وأفضل خدمة عمالء للعام 2021م لمتابعي بوابة أرقام للعام
الثالث على التوالي وذلك بتصويت من المست�ثمري�ن ،كما حصدت العديد من الجوائز خالل الفترة الماضية بفضل
الجهود المكثفة التي انصبت في التطوي�ر المستمر لتقديم المنتجات والخدمات االست�ثمارية التي أسهمت في
كسب ثقة العمالء وتلبية تطلعاتهم.
•عملت دراية المالية كمدير اكت�تاب في طرح شركات ( جاهز – جروب فايف ) ،فقد قامت دراية بإدارة هذه االكت�تابات
إلكترونيا بشكل كامل ،ما ساهم
باحترافية كاملة  ،وقد تميزت دراية بأنها الجهة الوحيدة التي قدمت هذه الخدمات
ً
في تقديم حلول تقنية ساعدت على تعزي�ز تجربة عمالئها مقارنة بالوضع المعمول به في االكت�تابات االخرى.
•إطالق خدمة التقاري�ر البحثية ألدوات الدخل الثابت والتي تقدم تحليالت متقدمة شاملة لمختلف الشركات وحركة
االقتصادات اإلقليمية والعالمية ،وتم ّكن العميل من الوصول لتصور كامل لجميع المجريات االقتصادية المساعدة
في اتخاذ القرار االست�ثماري بشكل دقيق ،وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمصادر اإلخبارية المتخصصة.
•إطالق العديد من المواد التعريفية بالمنتجات والخدمات ،والتي من شأنها توفير الجهد والوقت للعمالء لتمكينهم
من الوصول السلس والفهم الكامل لطبيعة تلك المنتجات وآلية عملها ،باإلضافة إلى توضيح خطوات التعامل مع
الخدمات ونشرها عبر منصاتنا.
•شهد مستوى المكالمات الواردة لقسم الوساطة نمو ًا ملحوظا في عدد المكالمات والوقت تجاوزت  %26و%13
على التوالي ،وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الموظفين لتحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة للعمالء.
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تطور الحصة السوقية لـ «دراية»
وقد أسفرت جهود فري�ق دراية العام الماضي عن توسيع حصتها السوقية بين شركات الوساطة المالية ،بشكل يعكس
ثقة المست�ثمري�ن في منتجات دراية المتنوعة .وي�وضح الشكل التالي تطور الحصة السوقية لدراية بشكل ربعي خالل
السنوات العشر األخيرة.
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تقنية المعلومات والعمليات
اهتماما
أصبحت الت�كنولوجيا الرقمية ،والذكاء االصطناعي ،أحد مكونات الحياة اليومية ،وتولي المملكة ه ًذا الجانب
ً
كبيرا ،وألن التطوي�ر أحد أهم األولويات التي تحرص دراية دائم ًا عليها ،فقد شهد هذا العام استمرار الشركة في ت�كثيف
ً
جهودها لترقية وتطوي�ر خدماتها الرقمية.
وقد نتج عن عمليات التطوي�ر رفع كفاءة االنتاج من خالل أتمتة الخدمات والمنتجات المقدمة التي ساهمت في إلغاء
هدر الموارد واالمكانات ورفع مستوى جودة العمل .وقد اشتمل التطوي�ر والتحسين العديد من االنجازات منها:
•إطالق خدمة التداول في كسور األسهم ( (Fractional Sharesلمستخدمي “دراية جلوبل” ،وهي خدمة ت�تيح
للمست�ثمر في األسواق األمريكية التداول في أجزاء من األسهم ،وذلك نظرا الرتفاع أسعار بعض األوراق المالية
التي قد تصل إلى  3000دوالر للسهم الواحد .وقد تم إطالق هذه الخدمة التي تمكن المست�ثمر من تنويع محفظته
االست�ثمارية بأكبر عدد ممكن من األوراق المالية ،باإلضافة إلى أن الخدمة تمكن مستخدمي “دراية جلوبل بلس” من
البيع على المكشوف لكسور األسهم األمريكية المؤهلة طالما لديه هامش وأذونات تداول معتمدة.
•إطالق النسخة الثانية من منصة دراية جلوبل الجديدة كلي ًا لمستخدمي متصفح “الويب” والتي تم فيها تطوي�ر
وإضافة العديد من الخصائص الجديدة واألدوات المساعدة التي من شأنها تسهيل تجربة المست�ثمر بالتداول في
جميع المنتجات الخاصة باألسواق العالمية.
•إطالق منصة التداول المطورة بنسختها الجديدة كلي ًا والتي اشتملت على العديد من الخصائص واألدوات المتقدمة
المساعدة في اتخاذ القرارات االست�ثمارية بسرعة ودقة ،والتي تجمع بيانات األسعار اللحظية لمختلف األسواق
المحلية واإلقليمية وتقديمها في شاشة واحدة تمكن المستخدم من الوصول بسهولة لجميع خيارات التداول
وأنواع األوامر واألوراق المالية بمختلف األسواق المتاحة بمرونة عالية ،والتي من شأنها تحسين تجربة المستخدم،
وتمكينه من اتخاذ قراره االست�ثماري بشكل دقيق.
•إطالق خاصية الربط مع تطبيق “  Dawulداول” والمتخصص في مجال تقنية التداول االجتماعي في األوراق المالية،
حيث وقعت شركة دراية المالية اتفاقية تعاون مع “ميسان للتقنية المالية” لتقديم خدمة “داول” وهي تقنية
مالية جديدة تم ّكن المست�ثمر من مشاركة اآلداء االست�ثماري والمراكز المالية المملوكة لمحفظة المؤهل كخبير مع
مست�ثمري�ن آخري�ن ،وت�تيح هذه الشراكة الفرصة لعمالء “دراية المالية” المؤهلين كخبراء بمشاركة اآلداء االست�ثماري
والمراكز المالية لمحافظهم مع مست�ثمري�ن آخري�ن على أن تقوم “داول” بجمع نتائج أداء الخبراء ثم تحليل المحافظ
وعرضها بياني ًا ونشرها للمستخدمين اآلخري�ن ،و تعد هذه الخدمة هي األولى من نوعها في المملكة العرب�ية
إلكترونيا.
السعودية ،وقد هيئت دراية المالية أنظمتها النضمام الخبراء والتسجيل في الخدمة كخبير
ً
إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الفرع أو توقيع أية مستندات ورقية،
•إطالق خدمة التسجيل في السوق الموازية (نمو )
ً
والتي كانت فيها دراية المالية سباقة في تقديم هذه الخدمة كأول شركة وساطة مالية تميزت بتوفير هذه
إلكترونيا.
الخدمة
ً
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•اطالق خاصية الدخول الجديد لربط المحفظة االست�ثمارية من خالل منصة ت�كرتشارت ،والتي تميزت بالسالسة في
عملية الربط سواء مع ت�كرتشارت أو غيرها من الخدمات األخرى دون الحاجة إلصدار بيانات دخول متنوعة واالكتفاء
ببيانات الدخول الخاصة بحساب دراية المالية.
•تطوي�ر أنظمة التداول الحالية بأحدث التقنيات لتواكب احتياجات السوق ،فقد استمرت دراية في نهج التطوي�ر
المستمر والتحديث الذي شمل جميع الخدمات والمنصات لرفع مستوى الخدمة والجودة ومواكبة كل ما هو جديد،
لتلبية احتياجات جميع شرائح المست�ثمري�ن المتوقعة وغير المتوقعة وكسب ثقتهم.
•تطوي�ر منصات وتطبيقات دراية ،حيث يشكل التعامل بالقنوات اإللكترونية في دراية المالية أكثر من  %95من إجمالي
التعامالت ،والتي ُتعد من أكثر القنوات استخداما من قبل المست�ثمري�ن ،وبالتالي كان التطوي�ر مكثف ًا لتلك القنوات
والتي تجاوزت  160إصدار ًا جديد ًا ت�تمتع بالعديد من المزايا والخدمات الجديدة المواكبة ألحدث تقنيات التداول.
•اطالق تطبيق دراية لمستخدمي الهواتف الذكية .Huawei
•إتاحة ربط تداول العمالء من المؤسسات المالية من خالل حلول تقنية متعددة عبر استخدام أحدث التقنيات والمنصات
المستخدمة في هذا المجال الذي ُيعنى برفع مستوى الخدمة ألحد أهم الشرائح في أسواق األوراق المالية.
•تطوي�ر النظام الداخلي وتهيئة البنية التحتية لمواكبة متطلبات التقنيات الجديدة واألنظمة الحديثة ولرفع مستوى
كفاءة ت�كامل األنظمة لدى دراية.
•تطوي�ر األنظمة البرمجية الوسطية الحديثة ،حيث تم دمج ونقل الغالبية العظمى من قاعدة عمالئنا بنجاح دون ت�أثير
على سير األعمال وبفترة زمنية قصيرة.
•تطوي�ر النظام الداخلي وتغطية جميع المتطلبات الجديدة لدعم نظام Post Trade Technology( Tadawul PTTP
 )Programوالذي يهدف الى رفع كفاءة وتحسين خدمات ما بعد التداول.
•إتاحة امكانية إضافة أكثر من وسيط في السوق الواحد إلتمام التنفيذ التلقائي لألوامر المدارة من فري�ق إدارة
األصول ،والذي من شأنه توفير الجهد والوقت ورفع كفاءة الخدمة في عمليات إدارة األصول.
•قام فري�ق دراية باستخدام أحدث المنصات المتخصصة الحتساب العوائد االست�ثمارية للمحافظ المدارة من قبل فري�ق
ادارة االصول.
•تطوي�ر وترقية األنظمة المستخدمة من قسم إدارة األصول لدعم خاصية تحديث أسعار األوراق المالية وأسعار
الصرف وغيرها بشكل دقيق ومباشر.
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القسم التجاري وخدمة العمالء
تمكين مالي بحلول است�ثمارية أكثر تنوع ًا  ..كان هذا شعارنا الذي عملنا به في العام  ..2021فعلى الرغم من جميع التطورات
االقتصادية والعالمية المحيطة والجائحة التي أثرت على العالم إال أن هذا لم يؤثر على آداء الشركة وانجازاتها ،األمر الذي
بات انعكاسه جلي ًا على آداء القسم التجاري في “دراية المالية”.
اسـتمرت إدارة القسم التجاري بنموهـا فـي عـام  2021علـى جميـع األصعدة ،بمـا فـي ذلـك النمـو فـي عـدد العمالء وحجـم
األصول تحـت االدارة والحفظ .كما استطاع الفري�ق الحفاظ على مستوى الجودة المقدمة لجميع العمالء .حقق الفري�ق العديد
من اإلنجازات خالل العام الماضي وأهمها نمو الحصة السوقية ألحجام التداول في السوق السعودية في دراية المالية
الـمدارة وحفظ األصول بنسبة ملحوظة حتى تجاوز مجموعها  27مليار ريال مع
لتبلغ نسبة  .10.80%وزيادة حجم األصول ُ
نهاية العام 2021م .والنجاح في جمع المبالغ المستهدفة إلطالق صندوقي دراية جلوبل لألست�ثمار الجريء وصندوق دراية
للملكية الخاصة .كما نجح الفري�ق باستقطاب شريحة واسعة من العمالء الجدد األمر الذي انعكس على ايرادات الشركة بشكل
ملحوظ خالل عام 2021م.
سجل العديد من
وتعزي�زا لدور القسم التجاري ولزيادة كفاءة االنتاجية للشركة تم استحداث قسم مبيعات الهاتف الذي
ّ
اإلنجازات خالل عام 2021م ،و يهدف القسم الجديد الى العمل على العمالء الحالي�ين غير المفعلين وأيض ًا العمل على
استقطاب عمالء جدد بمنهجية واحدة عبر الهاتف والقنوات االلكترونية باالضافة إلى متابعة متطلبات العمالء واحتياجاتهم
االست�ثمارية مع الحفاظ على استمرارية الخدمة المميزة.
تولي دراية المالية أهمية كبيرة لـ رضا العمالء وتعتبره ركيزة أساسية في استراتيجيتها المنصبة حول العميل واحتياجاته
ومن هذا المنطلق يتواجد فري�ق خدمة العمالء طوال أيام التداول حتى منتصف الليل ،بساعات عمل تقارب  15ساعة لخدمة
جميع العمالء في مختلف األسواق المتاحة عبر قنوات التواصل المتنوعة.
كما تم استحداث قسم مختص للرد على استفسارات وطلبات العمالء في وسائل التواصل االجتماعية ،وبلغ عدد ما تم
معالجته خالل العام  13,899طلب واستفسار بنسبة مستوى خدمة  .100%وجاري العمل على استحداث أقسام اضافية ضمن
فري�ق خدمة العمالء وذلك للرد على استفسارات العمالء في أسرع وقت ممكن ودون ت�أخير.
وانصب اهتمامنا أيضا في خدمة العمالء على جودة الخدمة المقدمة ،وذلك بتهيئة موظفينا وأنظمتنا لتحسين الخدمة
بشكل ينعكس على مدى رضا العمالء .وكان ذلك بالفعل ملحوظا حيث ارتفع معدل رضا عمالئنا خالل 2021م .وتم تزويد
فري�ق خدمة العمالء بأحدث االدوات المساعدة والدورات التدري�بية مما أدى إلى ارتفاع ثقة عمالئنا وحصولنا على جائزة
أفضل خدمة عمالء لشركات الوساطة االست�ثمارية في المملكة العرب�ية السعودية للسنة الرابعة على التوالي من
بوابة أرقام المالية.
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التسوي�ق والعالقات العامة
تحرص “دراية المالية” على الحفاظ على عالقة إي�جابية مع العمالء مرت�كزة على قيم أهمها الشفافية والثقة والتفاعلية،
ويعد المسؤول األول عن هذه العالقة هو فري�ق التسوي�ق والعالقات العامة بالشركة ،والذي يقوم بتغطية كافة االنجازات
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 االجتماعي والقنـوات االعالمية ،ليكون على صلة دائمة مـن
العمالء ،ولبنـاء ثقة ّمتبادلـة ،والسـيما فـي قطـاع االست�ثمار .كما ساهم فري�ق التسوي�ق والعالقات العامة في تنفيذ دورة
تدري�بية من إعداد وتقديم نخبة من المدرب�ين المعتمدين ،تم تقديما أونالين لمناقشة موضوعات عدة أهمها التحليل الفني
والتداول في األسواق العالمية.
نجحت الحمالت اإلعالنية والتسويقية الرقمية في إيصال منتجات «دراية المالية» لعمالء جدد ،مثل الحملة اإلعالمية لفتح
حساب في دراية المالية التي بينت مدى تطور الخدمات االلكترونية والمنتجات ،وأيضا حمالت تسويقية لتعريف بمنتجات
دراية االست�ثمارية ومن ضمنهم صندوق دراية الخليجي ألسهم النمو والدخل .وحملة أخرى بعنوان “دائما سباقون” وكان
هدفها تسليط الضوء على خدمات ومنتجات دراية مقارنة بالجهات االخرى.
كما قام فري�ق تسوي�ق “دراية” بدوره التوعوي ،نحو تنمية المهارات المعرفية لدى مختلف العمالء بكيفية التعامل المالي
وفق الخطوات واآلليات السليمة التي تضمن الحفاظ على رؤوس األموال من االحتيال وتجنب المخاطر المحتملة جراء
الشركات االست�ثمارية الوهمية ،حيث نشر الفري�ق حملة توعية موسعة استخدمت فيها الرسائل النصية واإلعالنات التحذيرية.

جاهزية األنظمة واألمن السيبراني
تمتلك ”دراية“ بنية تحتية تقنية ضخمة يقوم بإدارتها فري�ق من المختصين ذو الخبرة و الكفاءة  ،استطاعت من خاللها الحفاظ
على جاهزية أنظمة التداول بنسبة توافر عالية عام 2021م حيث بلغت نسبتها %99.65
و للحفاظ على المكانة العالية التي وصلت لها دراية و لرفع مستوى الخدمات اإللكترونية المقدمة لعمالئها و لمواكبة
الزيادات في اعداد العمالء و حجم التداوالت اليومية ,في عام  2021تم رفع كفاءة أنظمة البنية التحتية التقنية ,حيث تم إنجاز
مشاريع تقنية ضخمة و جلب تقنيات حديثة و استقطاب كفاءات.
و من ضمن إنجازات عام  ,2021تماشي ًا مع رؤية المملكة  2030تم إنشاء مركز عمليات األمن السيبراني لمراقبة التهديدات
السيبرانية و تم تجهيزه بأحدث التقنيات و استقطاب كفاءات وطنية.
و في عام  2022ستستمر “دراية” في تطوي�ر البنية التحتية لتقنية المعلومات لتواكب التقنيات الحديثة و الفعالة لخدمة
عمالئها  ,و ستعمل على تعزي�ز أنظمة األمن السيبراني و الحفاظ على نسبة عالية لتوافر أنظمة التداول.
وقد بدأت إدارة عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات و األمن السيبراني بوضع الخطط الالزمة لرفع كفاءة البنية التحتية
التقنية و تطبيق المعاي�ير الالزمة لألمن السيبراني ,حيث سيتم زيادة كفاءة الشبكة الرئيسية والشبكات الفرعية وأنظمة
التخزي�ن عالية السرعة وأنظمة قواعد البيانات المركزية وخوادم قواعد البيانات وأنظمة مركز اإلتصال وخدمة العمالء و
حلول األمن السيبراني و تطبيق المعاي�ير الالزمة ألمن المعلومات.
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الموارد البشرية
قدما وتبني الممارسات الجديدة في تطوي�ر رأس المال البشري من جميع الجوانب،
تسعى دراية المالية جاهدة للمضي
ً
ابتداء من استقطاب كفاءات متميزة تنمي أعمال الشركة الداخلية والخارجية ،والعمل على وضع خطط فعالة لتطوي�ر هذه
ً

الكفاءات وتحديد مسارات مهنية واضحة.

خارجيا ،تم العمل على بناء عالقات إستراتيجية مع الجهات التعليمية ومنها الجامعات حول المملكة من خالل اتفاقيات
ً
تصب في منفعة الطرفين وبما يتواكب من رؤية المملكة في تعزي�ز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي لضمان
االستفادة القصوى من المؤهالت حديثة التخرج .في هذا الصدد تمت المشاركة في عدة فعاليات مهنية و ت�ثقيفية في
عدد من الجامعات حول المملكة كجامعة الملك فهد للبترول و المعادن ،و جامعة األميرة نورة ،و جامعة الملك سعود.

المطابقة وااللتزام
تبذل «دراية» جهود ًا حثيثة لمطابقة أنشطتها باألنظمة واللوائح المنظمة لشركات تداول األوراق المالية ،واتباع أفضل
المعاي�ير والممارسات المتبعة في هذا القطاع محلي ًا ودولي ًا.
فعال ،تطوره «دراية» على نحو مستمر ليتالءم مع التحديثات
وي�جري هذا الجهد من خالل بناء برنامج مطابقة والتزام ّ
المستمرة في األنظمة الرقابية ذات العالقة والتطور المستمر في أعمال «دراية» ،هذا جنب ًا إلى جنب مع الرصد المستمر
وتقدير فاعلية هذه الضوابط ،وتقديم المشورة فيما يخص ذلك.
وانطالق ًا من دورها في ضمان سالمة األنشطة المالية في المملكة العرب�ية السعودية ،فإن جهود المطابقة وااللتزام
تشمل الحول 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 2021
تعمل الشركة على تعزي�ز موقعها في تقديم أفضل الخدمات الرقمية وتطوي�ر األنظمة بما يحقق إثراء لتجربة العميل.
وتهدف دراية إلى زيادة حصتها من عمل المؤسسات والشركات في الوساطة المالية وإدارة األصول .كما تخطط الشركة
لطرح عدد من الصناديق االست�ثمارية خالل عام  2021تستهدف األسواق المالية واالست�ثمارات البديلة .وخالل  2021ت�توقع
الشركة الحصول على ترخيص من مختبر التقنية المالية.
كما تعمل الشركة على إطالق عدد من المبادرات الهادفة الى تطوي�ر آلية قياس جودة الخدمة المقدمة للعمالء وتجربة
العميل .وبدأت الشركة في وضع اللمسات االولى لالستفادة من البيانات الخاصة بالعمالء من خالل التقنيات الحديثة والذكاء
االصطناعي في تطوي�ر أساليب التسوي�ق والخدمة المقدمة.
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إدارة المخاطر
الهدف الرئيسي من إدارة المخاطر هو تحديد المخاطر المتعلقة بأنشطتها ،ودرجة المخاطرة التي تقبل الشركة تحملها.
وتحقيق ذلك ال يكون إال من خالل سياسات وإجراءات َف ّعالة إلدارة المخاطر ،تضمن االمت�ثال للمتطلبات التنظيمية وتخفيف
مخاطر األعمال.

استراتيجية إدارة المخاطر
ت�تضمن سياسات إدارة المخاطر استراتيجية تبين بشكل واضح حدود المخاطر واألنشطة ذات المخاطر التي يمكن قبولها.
وقد أعطت أولوية لمخاطر األعمال وحدد استراتيجيات استجابة إلدارة هذه المخاطر .وتوفر هذه السياسات دعم ًا
ال إلدارة المخاطر.
مت�كام ً

سياسة إدارة المخاطر
يتم تحديدها من قبل مجلس اإلدارة مباشرة؛ وهو الذي يملك سلطة تحديثها أو تعديلها .كما يعد مسؤول أيض ًا عن
اإلشراف والموافقة على استراتيجية وسياسات إدارة المخاطر واالمت�ثال الداخلي والضوابط الداخلية .ويتم تفويض
لجنة المطابقة والمخاطر لحوكمة المخاطر واإلشراف عليها ،وهي التي تقوم باإلشراف المباشر على جميع القضايا
المتعلقة بالمخاطر.
أما اإلدارة العليا فهي مطالبة من قبل مجلس اإلدارة بتقي�يم المخاطر وما يرتبط بها من إجراءات االمت�ثال والرقابة
الداخلية وتقديم تقري�ر حول كفاءة وفعالية ممارسات إدارة المخاطر .ويتم اإلبالغ عن أي تجاوز للحدود _إن وجدت_ من
قبل إدارة المخاطر إلى الرئيس التنفيذي ولجنة المطابقة والمخاطر .ويتم مراجعة الحدود وتنقيحها عند الحاجة.
وتشمل عملية إدارة المخاطر والمطابقة وااللتزام الداخلية:
1.تحديد وتقي�يم المخاطر الكبيرة التي ربما تؤثر في تحقيق أهداف «دراية» وتخفيفها من خالل الضوابط الوقائية.
2.تطوي�ر استراتيجيات إدارة المخاطر إلدارة المخاطر المحتملة ،وتصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة إلدارة المخاطر.
3.مراقبة أداء إجراءات إدارة المخاطر والتوصية بتحسينها عند الحاجة.
ولهدف استمرارية وتطوي�ر إطار إدارة المخاطر في األسواق السعودية ,وباإلضافة إلى وجود التغيرات في األنظمة
واللوائح فإن دراية تست�ثمر في برامج مخصصة لتعزي�ز وتطبيق إطار عمل إدارة المخاطر الذي يتوافق مع األنظمة
واللوائح الحديثة والمطابقة للمعاي�ير المحلية والدولية.

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

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
 .1مخاطر االئ�تمان
مخاطر االئ�تمان هي االحتماالت التي يفشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته وفق ًا 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 سياسات اإلقراض ،ومصفوفة الموافقة ،وحدود االئ�تمان أحادي الطرف ،وحدود تركيز المحفظة ،وتم وضع
حدود على العمالء األفراد.
•تحديد تصنيف المخاطر قبل قبول العمالء لغرض التقي�يم باستخدام المعلومات المتوفرة لدى سمة.
•مطابقة بيانات المخاطر للمنتجات.
•مراقبة الضمانات باستمرار.
•تقي�يم ومراجعة جودة المحافظ الشاملة.
•رصد 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.

 .2مخاطر السوق
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
على تحمل المخاطر وت�توافق مع قواعد ومتطلبات الكفاية المالية.
•تقي�يم حدود التعرض على مستوى األصول ،ومستوى التوزيع الجغرافي ،مع األخذ في االعتبار السيولة كعنصر رئيسي.

 .3مخاطر تشغيلية
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.
وهي متضمنة في وظائف أعمال الشركة ويمكن أن تحدث بسبب عدة ظروف مثل االحتيال أو اإلهمال أو الخطأ أو
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 ابتداء من
المادة  39وصوال إلى المادة  44والموصوفة في الملحق  4من قواعد الكفاية المالية.

 .4مخاطر السيولة
هي المخاطر التي تنشأ عندما ال يتطابق استحقاق الموجودات مع المطلوبات .ومن المحتمل أن يؤدي وضع عدم
التطابق إلى زيادة مخاطر الخسائر .تنشأ مخاطر السيولة أيض ًا 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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أداء دراية المالية
واصلت دراية مسيرة النجاح في العام  2020على الرغم من استمرار التحديات الصعبة المتعلقة بفيروس كورونا وت�أثيراته
السلبية على االقتصادات الوطنية واألجنبية ،مستفيدة من أحجام التداول في األسواق المحلية واإلقليمية والتي كانت
إي�جابية خالل العام .2021
كما تمكنت دراية من مضاعفة أعداد العمالء األمر الذي 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  2021من مضاعفة أرقام االيرادات المحققة في العام  2020حيث استطاعت تحقيق أرقام
إي�رادات سنوية هي األعلى منذ ت�أسيسها ،فقد بلغت ايرادات الشركة  596مليون ريال سعودي مقارنة مع  282مليون
ريال خالل عام 2020م.

)Total Revenue (SAR million
596

282
130

2021

2020

2019

124

69

72

2018

2017

2016

تسلسل اإليرادات في دراية مع نسبة النمو (2016م إلى  – )2021مليون ريال سعودي

وتعمل “دراية” بشكل مستمر على توسعة أعمالها وتحسن خدماتها وزيادة ايراداتها وصافي دخلها  ،من خالل تطوي�ر
الخدمات المقدمة كما تحاول خلق التوازن بين الت�كاليف الخاصة بخدمة العمالء وبين إي�راداتها .حيث تمكنت من تحسين نسبة
صافي هامش الربح للعام  2021لتصبح  %61مقارنة مع  %37لعام  ، 2020محققة صافي دخل قبل الزكاة يبلغ  378مليون
ريال سعودي بنمو يبلغ  %317مقارنة مع نفس الفترة خالل عام  ،2020وتحقيق صافي دخل يبلغ  365مليون ريال سعودي.

• Net Income
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-

2021
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-13,696
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-50,000

رسم بياني لتطور نمو أرباح «دراية» (صافي الدخل) ( – )2021 - 2016مليون ريال
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و قد ساعدت هذه النتائج االست�ثنائية في نمو صافي حقوق المساهمين ،حيث بلغ صافي حقوق المساهمين في
نهاية العام  2021حوالي  604مليون ريال.
وبعد توزيع األرباح النقدية على المساهمين خالل  2021بنسبة بلغت  %25من القيمة اإلسمية للسهم الواحد؛ بلغت
القيمة الدفترية للسهم الواحد  37.52ريال سعودي.

37.52

)Book Value Per Share (SAR

17.10

11.57

11.89
10.59

10.46
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5.48

5.13

2012
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6.21

2010

تطور القيمة الدفترية لسهم «دراية» ( – )2021 - 2010ريال

واستمرار ًا لفعالية إدارة موارد الشركة بمهارة و حرفية عالية  ،فقد تمكنت دراية و بعد توفيق اهلل سبحانه و تعالى
من تحقيق أفضل العوائد للمست�ثمري�ن  ،وفقا ما يلي:
 .1بلغ معدل العائد الصافي على السهم الواحد خالل عام 2021م حوالي  22.69ريال سعودي للسهم الواحد.

22.69

)Earnings Per Share (SAR

6.49

2021
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2020
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1.49
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3.46
0.51
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 .2بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين  % 83في عام 2021م  ،و معدل العائد على متوسط اصول الشركة
بلغ .% 61

83٪
65٪
45٪
34٪
31٪
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12٪

14٪

13٪
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)• ROAA (٪
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تسلسل معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين و متوسط اصول شركة دراية المالية (2016م – 2021م)

وقد تمكنت الشركة خالل عام  2021من تحقيق أهدافها االستراتيجية والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل من التراخيص
الممنوحة للشركة بفعالية عالية ،حيث كانت الحصة الرئيسة من إي�رادات «دراية» خالل عام 2021م تعود إلى رسوم
وعموالت وأتعاب تقديم منتجات وخدمات است�ثمارية إلى عمالئها بنسبة بلغت  .% 99وتهدف الشركة من هذه المنهجية
إلى المحافظة على نمو مستقر في إي�راداتها المالية وتحقيق المزيد من االستقرار ألنشطتها وخفض معدل التذبذب
في أرباحها مقارنة بالعوائد من است�ثمار رأس المال.
باإلضافة الى ذلك فقد تمكنت الشركة من تحقيق نمو في حجم األصول بنسبة”  “ %97ليبلغ  “ 744مليون ريال سعودي”
في نهاية عام 2021م ،بينما بلغ حجم األصول في نهاية عام  378“ 2020مليون ريال سعودي “
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• Total Assets
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 ال يوجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة كما في نهاية عام 2021م.الفروقات الرئيسية في النتائج التشغيلية لعام 2021م مقارنة مع عام 2020م ومقارنة مع توقعات الشركة يعود بشكلرئيسي لعدة أسباب:
 -1نمو قاعدة العمالء وزيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة بشكل عام وعلى منتجات وخدمات الوساطة بشكل خاص
-2االستمرار في تطوي�ر الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الشركة ؛ حيث حاز الشركة على عدة جوائز كأفضل منصة تداول.
 -3تقديم أفضل الخدمات اإللكترونية لتسهيل وصول العمالء لألسواق الدولية.
 -4نمو أحجام التداول في األسواق المالية.
 -5نمو في حجم األصول المدارة.

وصف لخطط وقرارات الشخص المرخص له والتوقعات المستقبلية ألعمال الشخص المرخص له:
ت�توقع الشركة االستمرار في تحقيق نتائج إي�جابية خالل عام  2022م تماشي ًا مع االستراتيجية بعيدة المدى التي تهدف
إلى زيادة وتنويع مصادر الدخل ،حيث ت�توقع الشركة تحقيق نمو في األنشطة والقطاعات التالية:
•المحافظة وتنمية اإليرادات المت�أتية من قطاع الوساطة المالية وزيادة الحصة السوقية.
•نمو حجم األصول المدارة ،من خالل التوسع في ادارة المحافظ الخاصة والصناديق بمختلف أنواعها.
•تحقيق أفضل العوائد على است�ثمارات الشركة.
•االستمرار في تقديم أفضل المنتجات للمست�ثمري�ن.
•االستمرار في اضافة منتجات جديدة وتطوي�ر خدمات إلكترونية إلشباع احتياجات العمالء على كافة االصعدة.
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َح ْوكمتنا
تعد حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية والعالمية في العصر الحالي ،إذ أن األزمات
المالية التي عانى بسببها االقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن األولويات.
من هذا المنطلق ،طبقت «دراية» مبادئ الحوكمة المتوافقة مع المعاي�ير الدولية واألنظمة والقواعد الصادرة من
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
االسم

المنصب

السيد /طه بن عبد اهلل القوي�ز

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (رئيس المجلس)

السيد /إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (نائب رئيس المجلس)

األمير /فهد بن سعد آل سعود **

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد  /خالد بن محمد أبا الخيل

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد /عبد الوهاب بن سعيد السيد

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

عضو مجلس إدارة تنفيذي

السيد /هاشم بن عثمان الحقيل

عضو مجلس إدارة مستقل

السيد /ياسر بن عبد العزي�ز القاضي

عضو مجلس إدارة مستقل

السيد /زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

عضو مجلس إدارة مستقل

**إستقال األمير فهد بن سعد آل سعود من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاري�خ 2021/10/31م.
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جدول اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م
29يناير

اإلسم /الحضور

 19أبري�ل

 16سبتمبر

 15ديسمبر

السيد /طه بن عبد اهلل القوي�ز
األمير /فهد بن سعد آل سعود
السيد  /خالد بن محمد أبا الخيل
السيد /زكي بن عبد العزي�ز الشويعر
السيد /إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز
السيد/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
السيد /عبد الوهاب بن سعيد السيد
السيد /هاشم بن عثمان الحقيل
السيد /ياسر بن عبد العزي�ز القاضي

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

أسماء أعضاء الشركات األخرى

الشركات األخرى

صفة التمثيل

السيد  /طه بن عبداهلل القوي�ز

شركة العليان القابضة

عضو مجلس إدارة

شركة الشويعر لالست�ثمار والتطوي�ر العقاري

العضو المنتدب

شركة الرؤية للتطوي�ر (مملكة البحري�ن)

رئيس مجلس اإلدارة

شركة أكوان العقارية

رئيس مجلس اإلدارة

شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد

عضو مجلس إدارة

شركة المهباج الشامية

عضو مجلس إدارة

شركة ليندو السعودية

عضو مجلس إدارة

شركة تنامي العرب�ية

عضو مجلس إدارة

شركة نسيج لالتصاالت و تقنية المعلومات

عضو مجلس إدارة

شركة حلول التنقل الرقمي لالست�ثمار

عضو مجلس إدارة

الشركة السعودية لتموي�ل المساكن

عضو مجلس إدارة

شركة دور للضيافة

عضو مجلس إدارة

المركز التشيكي للعالج الطبيعي والت�أهيلي

رئيس مجلس اإلدارة

شركة عبد اهلل عبد العزي�ز الراجحي وأوالده القابضة

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /زكي بن عبد العزي�ز الشويعر

السيد  /فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
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أسماء أعضاء الشركات األخرى

السيد  /إبراهيم بن عبدالعزي�ز الجماز

السيد  /خالد بن محمد أبا الخيل

السيد /عبد الوهاب بن سعيد السيد

السيد /هاشم بن عثمان الحقيل

السيد  /خالد بن محمد أبا الخيل

الشركات األخرى

صفة التمثيل

شركة المتحدون للشوكوالته والهدايا "باتشي"

رئيس مجلس اإلدارة

شركة سيدروس انفست بنك

عضو مجلس إدارة

شركة بنشمارك العرب�ية السعودية

عضو مجلس إدارة

شركة سوفانا كايمن ايلندز

عضو مجلس إدارة

شركة المصانع السعودية اللبنانية للشوكوال و السكاكر (باتشي)

عضو مجلس إدارة

شركة بريميوم شوكو جيفت (باتشي)

عضو مجلس إدارة

شركة االمار الغذائية

رئيس مجلس اإلدارة

شركة أيار العالمية للمقاوالت

عضو مجلس إدارة

شركة عليا لالست�ثمار العقاري و التجاري

عضو مجلس إدارة

شركة عبد العزي�ز الجماز واخوانه

رئيس مجلس اإلدارة

شركة همة الريادة (إنديفر السعودية)

عضو مجلس إدارة

شركة سند لالست�ثمار

العضو المنتدب

شركة الخليج للكيماويات والزي�وت الصناعية

عضو مجلس إدارة

شركة ينال للتموي�ل

عضو مجلس إدارة

الشركة الشرقية لالست�ثمار

العضو المنتدب

شركة أبناء السيد

مدير عام ونائب لرئيس مجلس اإلدارة

شركة مدينة ثروة

عضو مجلس إدارة

مؤسسة وقف سعيد السيد

عضو مجلس نظارة

شركة متون العقارية

نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب

شركة توافق العقارية

نائب رئيس المجلس

شركة اكوان العقارية

عضو مجلس إدارة

مجموعة عبد الوهاب السيد لالست�ثمار و التطوي�ر العقاري

رئيس مجلس اإلدارة

شركة بواء لتقنية المعلومات "بواتك"

رئيس مجلس اإلدارة

شركة السوق المالية "تداول"

عضو مجلس إدارة

مجموعة القاضي القابضة

الرئيس التنفيذي

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

عضو مجلس إدارة

شركة زاجل اللوجستية

العضو المنتدب

شركة جبل عمر

عضو مجلس إدارة
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لجنة المراجعة
مهام اللجنة هي:
1.اإلشراف على عمل المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ األنشطة والواجبات التي يحددها
مجلس اإلدارة.
2.استعراض وإقرار خطة أعمال المراجعة الداخلية.
3.استعراض تقاري�ر المراجعة الداخلية واإلشراف على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للنقاط التي أبرزتها هذه التقاري�ر.
4.الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر
الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
5.التوصية لمجلس اإلدارة بتعي�ين وعزل وأتعاب مراجعي الحسابات الخارجي�ين ،ومراعاة استقاللهم في أداء مهامهم.
6.دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في
شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
7.استعراض تعليقات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات الالزمة التي يتعين اتخاذها نتيجة لذلك.
8.دراسة تقري�ر مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
9.إعادة النظر في السياسات المحاسبية المعمول بها ،والتوصية بإجراء تغي�يرات في مجلس اإلدارة عند االقتضاء.

وأعضاء اللجنة هم:
االسم

المنصب

األستاذ /هاشم بن عثمان الحقيل

عضو مجلس اإلدارة (رئيسا)

األستاذ /عادل بن حسين عباس

عضو مستقل

األستاذ /إبراهيم بن محمد الحرابي

عضو

األستاذ /هيثم بن راشد ال الشيخ مبارك

عضو مستقل

جدول اجتماعات لجنة المراجعة والتدقيق خالل السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2021م
تم انعقاد  4اجتماعات للجنة المراجعة خالل عام 1202م كما يلي:
اإلسم /الحضور
األستاذ /هاشم بن عثمان الحقيل
األستاذ /عادل بن حسين عباس
األستاذ /إبراهيم بن محمد الحرابي
األستاذ /هيثم بن راشد ال الشيخ مبارك
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 07ابري�ل

 10اغسطس

 29اغسطس

 29ديسمبر

لجنة المطابقة والمخاطر
ومهام اللجنة هي:
 .1ضمان وجود ومالءمة السياسات واإلجراءات لعمليات الشركة ألجل المطابقة والتوافق مع األنظمة واللوائح
والتعليمات السارية.
 .2توفير الموارد المناسبة للعاملين في قسم المطابقة وإدارة المخاطر في الشركة وضمان حصولهم على كل
المعلومات الالزمة.
 .3ضمان أن تنشئ الشركة وتطبق أنظمة وآليات المطابقة وإدارة المخاطر.
 .4ضمان امت�ثال جميع العاملين في الشركة إلى متطلبات الشركة المتعلقة بالمطابقة وإدارة المخاطر.
 .5ضمان تقديم التبليغات الالزمة إلى السلطات المختصة.
 .6وضع إجراءات مناسبة لتقديم التقاري�ر إلى مجلس اإلدارة بشأن متطلبات المطابقة وإدارة المخاطر.
 .7تقديم تقري�ر سنوي لمجلس اإلدارة من مداوالت اللجنة ونتائجها ،بما في ذلك اإلبالغ عن أية حالة من حاالت عدم المطابقة
ألية قوانين أو أنظمة أو االمت�ثال للشركة مع برامج إدارة المخاطر ،وتوفير نسخة من التقري�ر إلى لجنة التدقيق.
 .8صياغة برنامج اإلقراض والتوصية بشأنه لمجلس اإلدارة والعمل بموجبه.

وأعضاء اللجنة هم:
االسم

المنصب

السيد /ياسر بن عبد العزي�ز القاضي

عضو مجلس اإلدارة (رئيس ًا)

السيد /محمد بن سعيد الشماسي

عضو

السيد/عبد الفتاح الطوي�ل

عضو مستقل

السيد/محمد سلمان سعيد

عضو

السيد /بالل خالد بشناق

عضو

السيد /محمد أحمد اليامي

عضو

جدول اجتماعات لجنة المطابقة والمخاطر خالل السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2021م
االسم /الحضور

 23يونيو

 17اكتوبر

 28نوفمبر

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:
 .1وضع أسس وإدارة عمليات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وإعادة تعي�ينهم.
 .2تحديد أتعابهم (على أن يتم اعتماد األتعاب من قبل الجمعية العامة للمساهمين).
 .3ضمان استقاللية األعضاء المستقلين ،ووضع ومراقبة الهيكل اإلداري للمجلس ولجانه المختلفة.
 .4الموافقة على تعي�ين المدير التنفيذي والمسؤولين التابعين له مباشرة والموافقة على أتعابهم السنوية مع
مالحظة عدم جواز تصويت المدير التنفيذي على المسائل المتعلقة بعمله أو أتعابه.
 .5وضع معاي�ير برنامج امتالك الموظفين أسهم الشركة ،وتنفيذ البرنامج واإلشراف عليه.
 .6الموافقة على مخصص المكافأة السنوية لموظفي الشركة.
 .7الت�أكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية
مجلس إدارة شركة أخرى.

وأعضاء اللجنة هم:
االسم

المنصب

السيد /إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز

عضو مجلس اإلدارة (رئيس ًا)

السيد /تركي البلوي

عضو مستقل *

السيد  /خالد بن محمد أبا الخيل

عضو مجلس اإلدارة (عضو ًا)

السيد /سعود بن أحمد السيد

عضو مستقل

* تم تعي�ين السيد تركي البلوي كعضو مستقل في لجنة الترشيحات و المكافآت من قبل مجلس إدارة شركة دراية المالية بتاري�خ  19أبري�ل 2021م.

جدول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2021م
االسم /الحضور
السيد /إبراهيم بن عبد العزي�ز الجماز
السيد /تركي البلوي
السيد  /خالد بن محمد أبا الخيل
السيد /سعود بن أحمد السيد
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 20يناير

 12يوليو

 03نوفمبر

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 2021م
البيان
بدل حضور جلسات المجلس

أعضاء المجلس
التنفيذي�ين*

أعضاء المجلس غير
التنفيذي�ين

أعضاء المجلس
المستقلين

200,000

950,000

600,000

200,000

200,000

بدل حضور جلسات اللجان
المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
المجموع

200,000

1,150,000

800,000

*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 2021م.
البيان
الرواتب واألجور

خمسة من كبار التنفيذي�ين ممن تلقوا أعلى المكآفات والتعويضات
يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
7,315,977

البدالت
المكافآت الدورية والسنوية

19,198,090

الخطط التحفيزية
العموالت

5,347,143

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
المجموع

31,861,210
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المراجعة الداخلية
المراجعة الداخلية ادارة مستقلة ،يتم اإلشراف عليها من ِق َبل لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة؛ حيث تراجــــع اللجنــــة

باســــتمرار فاعليــــة نظــــام الرقابــــة الداخليــــة فــــي الشــــركة ،وتــتم إحاطــــة المجلــــس بـــالخطوات المتبعــــة بھــــذا الشــــأن.
وخالل عام 2021م ،قام مدير المراجعة الداخلية بإجراء مراجعة لعدة إدارات وفقا لخطة المراجعة الداخلية السنوية
الموافق عليها من ِق َبل لجنة المراجعة ،إضافة إلى المراجعة من ِق َبل المراجع الخارجي والتي تخص القوائم المالية

والحسابات ،والمراقبة المستمرة من ِق َبل 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 بناء على التقاري�ر المقدمة من قبل إدارة المراجعة
الداخلية والمراجع الخارجي .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
لم تفرض أية جهة رقابية أو إشرافية أخرى أو أية سلطة قضائية أية غرامات أو عقوبات أو قيود وقائية على الشركة
المالية خالل العام 2021م.

قروض الشركة
ال توجد أية قروض قائمة أو مستحقة على شركة “دراية” المالية كما في 2021/12/31م.
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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.
باإلضافة للمعامالت مع الطرف ذو العالقة واألرصدة التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية ،فإن أهم
المعامالت واألرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2021م

اسم الطرف ذو العالقة

طبيعة المعاملة

9,459,427

صندوق دراية ريت

رسوم معامالت

5,675,775

صندوق دراية ريت

أتعاب اإلدارة

8,455,387

9,039,964

صندوق دراية للرعاية الصحية

أتعاب اإلدارة

991,630

1,095,061

صندوق دراية للدخل العقاري ()2

أتعاب اإلدارة

1,916,667

205,068

صندوق دراية للدخل العقاري ()3

أتعاب إدارة

3,895,500

4,479,825

صندوق دراية للدخل العقاري ()3

رسوم معامالت

1,125,000

1,288,765

صندوق دراية للتموي�ل التجاري

أتعاب اإلدارة

6,480,734

7,357,878

الصندوق الخليجي

أتعاب اإلدارة

-----

365,100

صندوق تالل الياسمين

رسوم معامالت

----

2,185,000

صندوق الواجة العرب�ية

رسوم معامالت

------

2,300,000

صندوق دراية للطروحات األولية

أتعاب اإلدارة

238,799

97,581

صندوق دراية رأس المال الجريء األسيوي

أتعاب اإلدارة

3,372,866

4,441,261

صندوق دراية رأس المال الجريء السعودي

أتعاب اإلدارة

2,792,132

1,985,640

صندوق دراية الخاص رقم ()10

أتعاب اإلدارة

332,548

539,351

صندوق دراية المرن لألسهم السعودية

أتعاب اإلدارة

200,344

668,981

صندوق دراية الخاص رقم ()20

أتعاب اإلدارة

--

373,721

صندوق درة الخليج العقاري

مدفوعات نيابة عن الشركة

3,912,374

1,415,000

صندوق دراية التعليم

مدفوعات نيابة عن الشركة

1,448,388

--

صندوق دراية االئ�تماني

مدفوعات نيابة عن الشركة

146,538

--

صندوق دراية للتموي�ل التجاري دوالر

أتعاب اإلدارة

---

3,178,850
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قيمة تعويضات موظفي اإلدارة
العليا للسنوات

2020م

2021م

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين

29,217,379

31,861,210

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,650,000

1,750,000

مستحق من أطراف ذات عالقة

21,460,423

26,950,108

()702

()3,040

21,459,721

26,947,068

مخصص خسائر االنخفاض في القيمة االئ�تمانية

فيما يلي األرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
 31ديسمبر
طبيعة األرصدة

2020م

2021م

مستحقات ألطراف ذات عالقة
صندوق دراية ريت

أتعاب إدارة مدينة

4,922,691

4,503,226

صندوق دراية للدخل العقاري ()2

أتعاب إدارة مدينة

1,040,574

1,551,453

صندوق دراية للدخل العقاري ()3

أتعاب إدارة مدينة

2,258,323

2,258,323

صندوق درة الخليج العقاري

أتعاب إدارة مدينة

9,150,621

10,565,620

صندوق دراية للرعاية الصحية

أتعاب إدارة مدينة

574,875

549,171

صندوق دراية للتموي�ل التجاري

مستحق من طرف ذو عالقة

--

35,438

صندوق دراية رأس المال الجريء السعودي

أتعاب إدارة مدينة

1,901,186

1,014,826

صندوق دراية الخاص رقم ()10

أتعاب إدارة مدينة

--

56,328

صندوق دراية لالسهم الحرة السعودية (المرنة)

أتعاب إدارة مدينة

--

104,130

صندوق دراية رأس المال الجريء األسيوي

أتعاب إدارة مدينة

1,612,153

1,647,942

الصندوق الخليجي

أتعاب إدارة مدينة

-----

68,556

صندوق تالل الياسمين

أتعاب إدارة مدينة

-----

2,185,000

صندوق الواجة العرب�ية

أتعاب إدارة مدينة

-----

2,300,000

صندوق دراية الخاص رقم ()20

---

44,676

صندوق المليكة الخاصة

--

65,419

21,460,423

26,950,10

المجموع
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كما نود اإلشارة لوجود تعامالت مع أطراف ذات العالقة من خالل اتفاقية الشركاء المبرمة بين الشركة و شركة زاد بتاري�خ
 30مارس 2021م فيما يخص شركة شركاء دراية حسب التفصيل التالي:
 .1مائة في المائة ( )%100من رسوم اإلدارة و اإلشتراك و هيكلة الصناديق االست�ثمارية في الملكية الخاصة و رأس
المال الجريء ستعود لشركة دراية المالية.
 .2خمسة وعشرون في المائة ( )%25من رسوم األداء في صناديق االست�ثمار في الملكية الخاصة و رأس المال الجريء
تعود لشركة دراية المالية.
علم ًا بأن شركة شركاء دراية مملوكة من قبل شركة دراية المالية بنسبة  %51و من قبل شركة زاد بنسبة  .%49و أن
األعضاء أصحاب العالقة هم األستاذ /فارس بن إبراهيم بن راشد الراشد و األستاذ /إبراهيم بن عبدالعزي�ز بن إبراهيم
الجماز و ذلك من خالل ملكيتهم في شركة زاد بنسبة  %98و نسبة  %2على التوالي .علم ًا بأن السيد /إبراهيم الجماز قام
بالتنازل عن نسبة ملكيته في شركة زاد و البالغة  %2للسيد /فارس الراشد بتاري�خ 2021/11/23م.
كما نفيدكم إلى أنه ال يوجد أعمال أو عقود مع الشركة فيها أو كان فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار
التنفيذي�ين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم خالل العام المالي 2021م عدا المشار إليها أعاله.
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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:
اسم العضو

السيد /طه بن عبداهلل القوي�ز

نوعه
رئيس مجلس
اإلدارة

نوع المصلحة

ملكية مباشرة في شركة دراية المالية

التغي�ير في المصلحة خالل 2020م
ارتفعت ملكية العضو بنسبة  %5.082من
اجمالي أسهم الشركة

الشركات التابعة:
اسم الشركة :شركة دراية  -شركة منطقة حرة (شركاء دراية).
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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شركة دراية المالية
(شركة مساهمة مقفلة)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

مع تقري�ر مراجعات الحسابات المستقل
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ختامــ ًا  ،يســر مجلــس اإلدارة التوجه يتوجــه بالشــكر والتقديــر
لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األمين
علــى الدعــم المســتمر الــذي يجــده القطــاع المالــي والســوق
الماليــة الســعودية ،وأن يغتنــم هــذه الفرصــة أيضــ ًا ليعــرب عــن
تقديــره وامتنانــه لعمالء شـــركة دراية الماليـــة ومالك رأس
المـــال علـــى دعمهـــم وثقتهـــم خالل العـــام 2021م .كمـــا يخـــص
بالشـــكر كافـــة منســـوبي الشـــركة علـــى جهودهـــم المميـــزة
والفعالـــة وإخالصهم فـــي العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد مـــن
أجـــل تحقيـــق أهـــداف وتطلعـــات شـــركاؤنا ،ســـائلين المولـــى عـــز
وجـــل المزيـــد مـــن التقـــدم والنجـــاح في األعوام القادمـــة.
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