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نطاق التطبيق

شـركة أريب المالية هي شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلة بموجب السـجل التجار رقم  4030191623بتاريخ 1430/07/18ه ،مرخصـة من قبل هيةة السـوق المالية لممارسـة
أنشــطة إدارة صــناديق االســتثمار ،وإدارة محافال العمالت ،والترتيب ،وتقديم المشــورة في أعمال األوراق المالية ،بموجب ترخيص هيةة الســوق المالية رقم  ،08119-30ومقرها
الرئيسي في مدينة جدة.
حصـل أريب المالية على رخصـتي إدارة صـناديق االسـتثمار ،وإدارة محافال العمالت في 2018/06/12م بموجب الخطاب الصـادر من هيةة السـوق المالية برقم
بتاريخ 2018/06/12م.

18 /4214/6/1/

تتعلق الركيزة الثالثة الخاصــــة باإلفصــــاحات الواردة في هذا التقرير بالقوائم المالية المدققة لشــــركة أريب المالية عن الفترة المنتهية في  31ديســــمبر 2020م .تم جمع هذه
المعلومات وفقا للحد األدنى من متطلبات هيةة السـوق المالية لإلفصـاح سـنويا عن المعلومات الخاصـة بالسـوق بحسـب ما أشـير إليه في الباب السـابع من "الركيزة الثالثة من
قواعد الكفاية المالية -اإلفصاح وتقديم التقارير".

الركيزة األولى -متطلبات الحد األدنى لرأس المال

تحدد الركيزة األولى متطلبات الحد األدنى لرأس المال لتغطية مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية كما هو وارد في الباب الثالث من الفصل الرابع وحتى الفصل
السادس عشر من قواعد الكفاية المالية.
•
•
•

تعتمد أريب المالية على استخدام الطريقة المعيارية في حساب رأس المال المطلوب لتغطية مخاطر االئتمان.
تقدر نسبة رأس المال الخاصة بمخاطر السوق لحساب محفظة سجل التداول ومراكز تداول العمالت األجنبية داخل السجالت.
امتثاال لمتطلبات هيةة السـوق المالية تعتمد أريب المالية في احتسـاب نسـبة رأس المال الخاصـة بمخاطر التشـغيل على طريقة المششـر األسـاسـي ( )BIAألنه ينتج
عنها قيمة أعلى لرأس المال المطلوب لتغطية المخاطر التشغيلية مقارنة بطريقة مششر النفقات (.)EBA

الركيزة الثانية -عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )(ICAAP

تحدد الركيزة الثانية من قواعد الكفاية المالية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الواردة في الباب السادس (المادة  )66والملحق التاسع من قواعد الكفاية المالية.
المرخص لهم تنفيذ مراجعات شــاملة على جميع المخاطر الجوهرية وإجرات اختبارات التحمل والتخطيط االســتراتيجي لرأس المال وتحديد
تفرض الركيزة الثانية على األشــخا
أطر الرقابة الداخلية وأدوار ومسـةوليات اإلدارات  /األفراد المسـشولين بشـكل رئيسـي في تنفيذ أطر العمل .اتخذت الشـركة العديد من المبادرات لتطبيق عملية التقييم الداخلي
لكفاية رأس المال ) (ICAAPوتقييم متطلبات رأس المال حسب هيكل المخاطر الخاصة بالشركة وكذلك حجم ومستوى تعقيد األعمال.

الركيزة الثالثة -انضباط السوق
المرخص
تهدف الركيزة الثالثة إلى تقديم تقارير مفصـلة وشـفافة عن إطار األعمال التي تسـهل عملية انضـباط السـوق حيث أن تبادل المعلومات يسـهل عملية تقييم األشـخا
لهم من جانب األخرين ومنهم المسـتثمرين والمحللين والعمالت ووكاالت التصـنيف مما يشد إلى تحسـين حكومة الشـركات وقد تم مراجعة والتحقق من صـحة المعلومات الواردة
في هذا التقرير من جانب اإلدارة طبقا للقواعد واألحكام النافذة في وق إصداره والتي تغطي البنود الكمية والكيفية معا .تلتزم أريب المالية بنشر اإلفصاح الخا بالركيزة الثالثة

على موقعها اإللكتروني www.areebcapital.com

المعوقات الجوهرية أو القانونية بين مشسسة السوق المالية وشركاتها التابعة

تمتلك شركة أريب المالية استثمار ات تصنف على أنها استثمارات في شركات زميله ،وال يوجد بين شركة أريب المالية والشركات الزميلة أ

معوقات قانونية وال مادية.
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هيكل رأس المال

ألغراض تنظيمية يتعين تصنيف رأس المال داخل فةتين رئيسيتين وهما الشريحة األولى والشريحة الثانية كما هو موضح أدناه.

الشريحة األولى لرأس المال ()Tier1

الشــريحة األولى لرأس مال الشــركة تتكون من رأس المال المدفوع واالحتياطي (فيما عدا احتياطيات إعادة التقييم) واألرباح المرحلة المراجعة كما تشــمل خصــومات في شــكل
توزيعات من األرباح المرحلة وحقوق المساهمين السلبية.

جدول  :1الشريحة األولى لرأس المال
(ألف لاير سعود )

االحتياطي (باستثنات احتياطيات إعادة التقييم)

 31ديسمبر 2020م
38,046
14,562
2,002
-

 31ديسمبر 2019م
38,046
14,562
2,559
()1,591

إجمالي الشريحة األولى لرأس المال

54,610

53,576

الشريحة األولى لرأس المال
رأس المال المدفوع
األرباح المرحلة المراجعة
خصم :خسائر إعادة تقييم غير محققة

فيما يلي عرض ملخص لعناصر وبنود الشريحة األولى لرأس المال:
رأس المال المدفوع:

يتمثل رأس مال الشركة في عدد  6,000,000سهم بقيمة إسميه قدرها  10لاير سعود

للسهم الواحد ،ويبلغ المدفوع من رأس المال  38,045,957لاير سعود .

االحتياطي:
وفقا للنظام األسـاسـي للشـركة ومتطلبات نظام الشـركات الجديد في المملكة العربية السـعودية الذ

يسـر

مفعوله بداية من  25رجب 1437ه ،الموافق  2مايو 2016م) ،تقوم

الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة  % 10من الدخل السنو الصافي حتى يبلغ هذا االحتياطي نسبة  % 30من رأس المال.
جدير بالذكر أن رصــيد هذا االحتياطي في  31ديســمبر 2020م قد بلغ  14,561,947لاير ســعود  ،بما يتجاوز  % 30من رأس مال الشــركة ،ولم تقم الشــركة بتحويل أية فوائ
هذا االحتياطي خالل السنة.

من

األرباح المرحلة:
بلغ رصـــيد األرباح المرحلة في  31ديســـمبر 2020م مبلغ  2,001,786لاير ،حيث يتم تحويل أرباح المســـاهمين وجميع المبالغ المتبقية إلى األرباح المرحلة بعد االنتهات من مراجعة
القوائم المالية للسـنة وبعد خصـم جميع المبالغ المسـتحقة لسـداد ضـرائب الدخل والزكاة بالمملكة العربية السـعودية والمسـتحقة على جميع أسـهم المسـاهمين ..وبنات عليه
فقد تم إضافة أرباح عام 2020م لألرباح المرحلة بعد خصم الزكاة والضريبة.

خسائر إعادة تقييم غير محققة:
تم اقفال الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر في  2020/12/31في حساب األرباح
المبقاة بعد تصفية االستثمارات المالية المتاحة للبيع خالل السنة المالية المنتهية في  ،2020/12/31علما بأن رصيد تلك الخسائر غير المحققة في  2019/12/31بلغ  1,591,223لاير
سعود .

الشريحة الثانية لرأس المال ()Tier2

تتكون الشــــريحـة الثـانيـة لرأس مـال الشــــركـة من المبـالغ االحتيـاطيـة إلعـادة التقييم والتي تكون نتيجـة لتغيير القيمـة العـادلـة للموجودات المـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل الـدخـل
الشامل اآلخر.

جدول  :2الشريحة الثانية لرأس المال وإجمالي قاعدة رأس المال
(ألف لاير سعود )

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

احتياطيات إعادة التقييم

-

-

إجمالي الشريحة الثانية لرأس المال

-

-

إجمالي قاعدة رأس المال (الشريحة األولى والثانية)

54,610

53,576

الشريحة الثانية لرأس المال

* يرجى مراجعة الملحق  1لمزيد من التفاصيل الخاصة باإلفصاح عن قاعدة رأس المال.
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كفاية رأس المال
تحدد شركة أريب المالية "الحد األدنى لرأس المال" في ضوت قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيةة السوق المالية بأنه المصدر الالزم لتغطية الخسائر غير المتوقعة والتي من

خاللها تستطيع الشركة االحتفاظ بمستوى كاف لرأس المال يمكن من خالله تغطية المخاطر المحتملة لألعمال ودعم األنشطة الحالية والمستقبلية.

معدل كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال

تمتلك الشــركة رأس مال كاف بحيث يقدر معدل الشــريحة األولى لرأس المال 1.34X

ويبلغ معدل إجمالي رأس المال  1.34Xوهو ما يزيد عن الحد األدنى للمتطلبات القانونية التي

تقدر بمعدل  ،X 1.00ويستعرض الجدول التالي معدل كفاية رأس المال.

جدول  :3معدل كفاية رأس المال
(ألف لاير سعود )

معدل كفاية رأس المال

 31ديسمبر 2020م
X 1.34

 31ديسمبر 2019م
X 1.60

اجمالي نسبة رأس المال

1.34X

1.60X

الشريحة األولى لرأس المال

يستعرض الجدول التالي تحليالت ألرقام رأس المال خالل العام 2020م في مقابل عام 2019م

جدول  :4مقارنة بين كفاية رأس المال وارقام رأس المال لعام 2020م في مقابل عام 2019م
(ألف لاير سعود )

التفاصيل

2020م

2019م

الشريحة األولى لرأس المال

54,610
-

53,576

-

اإلجمالي
متطلبات الحد األدنى لرأس المال

54,610

53,576

مخاطر االئتمان

37,999

اإلجمالي

40,681

31,627
19
1,857
33,503

معدل كفاية رأس المال

1.34

1.60

13,929

20,073

الشريحة الثانية لرأس المال

مخاطر السوق

-

مخاطر تشغيلية

2,682

الفائض (العجز) في قاعدة رأس المال
* يرجى مراجعة الملحق  2لمزيد من التفاصيل عن اإلفصاح عن كفاية رأس المال

عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ()ICAAP
تقوم شركة أريب المالية من خالل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال أن تدرس هيكل المخاطر الخاصة بها من وجهة نظر داخلية وتنظيمية على حد سوات.
تصـــف عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال اســـتراتيجيات العمل التي تتبناها الشـــركة وتوقعاتها لوزن للمخاطر المحتملة على الموجودات خالل الثالثة ســـنوات القادمة
ومسـتوى إقدام الشركة على المخاطر وتقييم احتماالت التعرض لمخاطر معينة ورأس المال المخصص لهذه المخاطر المحتملة وكيفية الحد منها ،وفي الواقع .فإن عملية التقييم
الداخلي لكفاية رأس المال جزت بالغ األهمية من عملية اتخاذ القرار االستراتيجي وإطار إدارة المخاطر بالشركة.
يجر مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بواسـطة لجنة اإلدارة التنفيذية ويعتمد بواسـطة الرئيس التنفيذ
ثم يرفع تقرير إلى هيةة السوق المالية .ويستند التقييم على النتائج القائمة على طرق إدارة المخاطر وإعداد التقارير.

على أسـاس سـنو

مع تعميمها على مجلس اإلدارة

تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل

تشـــير تحليل الســـيناريوهات واختبارات التحمل إلى طرق مختلفة (كمية و/أو نوعية) مســـتخدمة من قبل الشـــركة لتقييم مدى تعرضـــها ألحداث اســـتثنائية محتملة الحدوث.
تستخدم طرق إدارة المخاطر في تقييم اآلثار المحتملة لحد معين و/أو حركة وسط مجموعة من المتغيرات المالية على الوضع المالي للشركة.
يتم إبالغ اإلدارة العليا للشــركة بانتظام بنتائج اختبارات التحمل للتأكد من أن الشــركة لديها راس مال كافي مع الحد من أ مخاطر غير مقبولة .يتم مراجعة هذه الســيناريوهات
وتحديثها بانتظام لحساب متغيرات السوق .يتم إبالغ هيةة السوق المالية بمختلف سيناريوهات التحمل وتأثيراتها على الوضع المالي بشكل سنو .
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إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر وظيفة ال تتجزأ ضــمن الشــركة والتي تشــمل الشــركة بأكملها ومجاالتها وســياســاتها التي تنطبق على جميع الموظفين .وتتمثل مهمة إدارة المخاطر في
تطوير والحفاظ على البرامج التي تحمي الشـركة من الخسـائر الغير متوقعة وفقا لسـياسـة إدارة المخاطر في الشـركة .ويعتبر الهدف األسـاسـي اإلطار إدارة المخاطر هو تأسـيس
وتعزيز ممارسة إدارة المخاطر في أريب المالية ،وكذلك إنشات بنية تحتية قوية إلدارة المخاطر في الشركة بأكملها واألطراف التي لديها مصلحة بالشركة.
والتي تركز على النقاط التالية:
-

إدارة االئتمان ،السوق ،االستثمار ،ومخاطر السيولة عبر أنشطة الشركة.
إدارة األصول والخدمات المصرفية االستثمارية ،باإلضافة إلى االستثمارات الخاصة.
إدارة تقييم المخاطر المشسسية ،عن طريق إجرات مراقبة المخاطر والتقييم الذاتي لجميع وحدات الشركة والتحديث المستمر لسجل المخاطر.
مراقبة أدات الشركة وتقديم المشورة إلى اإلدارة العليا أل تشديد محتمل أو تعزيز لحدود المخاطر.

ممارسة إدارة المخاطر في شركة أريب المالية

االستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر
يشـمل إطار إدارة المخاطر بالشـركة جميع أنشـطة الشـركة التي تشثر على هيكل المخاطر ،ويشـمل القرارات واإلجراتات لتجنب المخاطر او الحد منها أو نقلها أو تأمينها أو وضـع
قيود عليها أو اتخاذها صراحة.
إدارة المخاطر هي العملية التي تقوم بها الشركة من خالل تحديد وقياس اإلجراتات الرقابية ومراقبة تعرضها للمخاطر .ويتمثل الهدف االستراتيجي الشركة في إدارة العالقة بين
المخاطرة إلى الحد األدنى للمستو المرغوب من العوائد.
المخاطرة والعائد وذلك من خالل زيادة العائد لمستوى معين من المخاطر او تخفي

هيكل وتنظيم إدارة المخاطر وااللتزام
يكون مدير إدارة المخاطر هو المسـةول عن جميع الوظائف والمهام التي تتعلق بإدارة المخاطر داخل اإلدارة وكذلك على مسـتوى الشـركة بنات على سـياسـة إدارة المخاطر ودليل
اإلجراتات ،التي تتبناها الشركة.
تتبع الشــــركة منهج "خطوط الدفاع الثالثة" إلدارة المخاطر بحيث تكون وحدات األعمال هي خط الدفاع األول وتكون إدارة المخاطر وااللتزام هما خط الدفاع الثاني ،وتكون وحدات
التشغيل في الشركة مسةولة عن إدارة المخاطر اليومية.

نطاق وطبيعة إعداد التقارير حول المخاطر ونظم قياسها
يتمثل الهدف األســاســي إلدارة المخاطر في التأكد من أن األصــول الخاصــة بالشــركة وخصــومها ومراكز التداول وجميع األنشــطة االئتمانية والتشــغيلية الخاصــة بها ال تعرضــها
للخسـائر بشـكل يهدد اسـتمرارية الشـركة .تسـاعد إدارة المخاطر في التأكد من أن التعرضـات للمخاطر ليسـ كبيرة بالشـكل الذ يشثر على المركز الرأسـمالي للشـركة ومركزها
المالي.
في جميع األحوال يتم تحديد وقياس وإدارة ومراقبة جميع األنشطة التي تزيد من احتمال وجود المخاطر.
يمكن عرض إدارة المخاطر على شكل دورة الحياة التي تضم المراحل األربعة التالية:

شكل  :1دورة حياة إدارة المخاطر

قياس المخاطر

تحديد المخاطر

إدارة المخاطر

مراقبة المخاطر
وتقديم التقارير
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تحديد المخاطر ،قياسها ،إدارتها ومراقبتها فيما يتعلق بأنشطة معينة تتم وفقا لسياسات وإجراتات شركة أريب المالية:
تحديد المخاطر:
يتضـمن كال من العوامل الداخلية (مثل الهيكل التنظيمي لشـركة أريب المالية ،طبيعة األعمال ،وجودة الموارد البشـرية ،والرسـوم التنظيمية ودوران الموظفين) والعوامل الخارجية
(مثل التغيرات في الصناعة والتقدم التقني) التي قد تشثر سلبا على تحقيق أهداف أريب المالية االستراتيجية.

قياس المخاطر:
يتم قياس المخاطر بالرجوع إلى أولويات شــركة أريب المالية االســتراتيجية ،مع مراعاة احتمالية ظهور المخاطر والتأثير المحتمل ومدى اآلثار .يتيح قياس المخاطر لشــركة أريب
المالية فهم أفضل للمخاطر الخاصة بها واستهداف موارد إدارة المخاطر بفعالية.

إدارة المخاطر:
تقدم أنشــطة إدارة المخاطر لشــركة أريب المالية مزايا الكشــف الســريع عن أوجه القصــور وتصــحيحها في الســياســات والعمليات واإلجراتات اإلدارة المخاطر .يعتمد تكرار مراقبة
المخاطر على المخاطر المتضمنة وطبيعة التغييرات في بيةة التشغيل.

مراقبة المخاطر وتقديم التقارير:
تقوم الشــركة بعمل مراجعات دورية االســتراتيجيات الحد من المخاطر ومراقبتها ومن ثم تعديل هيكل المخاطر الخا بالشــركة وفقا لها باســتخدام االســتراتيجيات المناســبة
حسب رغبة الشركة في اإلقدام بالمخاطرة وهيكل المخاطر الخا بها .يتم تنفيذ عمليات تحديد وتقييم وإدارة المخاطر فيما يتعلق بأقشطة معينة وفقا لإلجراتات الداخلية .يتم
تقييم المخاطر بالرجوع إلى األولويات االستراتيجية التي تحددها الشركة مع األخذ في االعتبار احتماالت حدوث المخاطر والتأثير المحتمل ومجموعة األثار المترتبة عليها.
تتضـمن مراقبة المخاطر للشـركة البيانات المالية الداخلية والتشـغيلية وااللتزام .وكذلك معلومات السـوق الخارجية حول األحداث والظروف التي تتعلق باتخاذ القرارات .ويتم توزيع
تقارير الشـركة للمسـتوى المناسـب من اإلدارة وإلى جميع أقسـام الشـركة التي قد يكون لها تأثير .وتعكس التقارير جميع المشـاكل التي يتم تحديدها بحيث تكون دافعة التخاذ
اإلجراتات التصـحيحية في الوق المناسـب بشـأن القضـايا المعلقة .يتم تحليل التقارير بهدف تحسـين أدات إدارة المخاطر الحالي وكذلك تحديد سـياسـات وإجراتات إدارة المخاطر
الجديدة.

السياسات واإلرشادات الخاصة بمراقبة المخاطر والحد منها:
أقرت الشـركة قائمة بمسـتوى االقدام على المخاطر وقام كذلك بتحديد حدود لمراقبة المخاطر عبر مختلف األعمال وعلى مسـتوى الشـركة ككل .حدود المخاطر هي الحدود
العليا والدنيا لمراقبة التعرض الفعلي للمخاطر بحيث ال تحيد عن الهدف وتبقى ضــمن نطاق مســتوى تحمل المخاطر او مســتو اقدام الشــركة للمخاطرة .ويعمل تجاوز حدود
المخـاطر عادة كمحرك لعمـل اإلدارة التخـاذ االجراتات الالزمة ،وهذا يتطلـب من الشــــركة أن تحـدد بصــــورة أكثر تفصــــيال كميـة المخـاطر المســــموح باتخـاذها من جانب الوحدات
الفردية/المدرات.
ويتم رصــد ومراقبة جميع التجاوزات من قبل إدارة المخاطر التي تســعى للحصــول على توضــيحات عن هذه التجاوزات من خالل األعمال والتقارير المرفوعة إلى الرئيس التنفيذ
ولجنة المراجعة .ويتبع تجاوزات الحدود إجراتات تصحيحية من أجل إعادة المخاطر الى مستويات مقبولة.

جدول  :5بيان الرغبة في المخاطر
#

فئة
المخاطر

1
2

مخاطر
االئتمان

المخاطر
المالية

5
6
7
8
9

مخاطر
السوق

المخاطر
التشغيلية

10
11
12

خط األعمال

التعرض للمحافال المالية

3
4

انواع المخاطر

المخاطر
األخرى

التعرض لمحافال الملكية
الخاصة

استثمارات
المركز المالي

بيان مستوى اإلقدام على المخاطر

-

يجب أال تتجاوز الشركة الحدود الداخلية لطرف نظير واحد.
يجب أال تتجاوز الشركة الحدود الداخلية لقطاع واحد.
يجب أال تتجاوز الشركة الحدود الداخلية لقيمة االستثمارات اإلجمالية.

مخاطر السيولة

الشركة

تحتفال الشركة بالسيولة الكافية للوفات بالتزاماتها القصيرة األجل

مخاطر أسعار الفائدة

الشركة

تقوم الشركة بإدارة أصولها والتزاماتها الحساسة بحيث ال يخل التغير في أسعار الفائدة بالحدود الداخلية

تقلبات األرباح

الشركة

يجب أال تنحرف توقعات صافي األرباح المقدرة حسب خطة األعمال المعتمدة عن الحدود المعقولة

كفاية رأس المال

الشركة

يجب على أريب المالية الحفاظ على الحد األدنى من التغطية لكفاية رأس المال (>  )X 1بمعدل حاجز وقائي كافي في جميع
األوقات لاللتزام بقواعد هيةة سوق المال .وكذلك االستمرار في الوفات بااللتزامات بشكل وافي.
يمكن لشركة أريب المالية التعرض لعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والعمالت الرئيسية مثل الين الياباني واليورو والجنيه
االسترليني والدوالر األسترالي والدوالر األمريكي.
يجب أن تكون التعرضات في نطاق الحدود الداخلية.

مخاطر العملة

الشركة

الخسائر التشغيلية

الشركة

يمكن التحكم في خسائر المخاطر التشغيلية مع تحسين نظم وسياسات وإجراتات األعمال التجارية للشركة

المخاطر المتعلقة
باألشخا

الشركة

تسعى الشركة جاهدة باالحتفاظ بالكفاتات عن طريق توظيف سياسات ودية مع الموظفين وتوفير أجور وامتيازات تنافسية.

المخاطر التنظيمية

الشركة

مخاطر السمعة

الشركة

مخاطر الشريعة

الشركة

انتهاك في المبادئ التوجيهية التنظيمية ذات الصـلة بخطوط االعمال

تحتفال الشـركة بحقها في عدم التسـامح المطلق مع أ
او قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هينة السوق المالية
يجب أن تتجنب الشـركة أ حالة وموقف من األخبار  /البيانات اإلعالمية أو شـكاوى خدمات العمالت التي تسـفر عن أثر سـلبي
على ســـمعة أ منتج أو على الشـــركة .إذا حدث موقف غير مرغوب فيه .فســـوف تدير هذا األمر بنفس القوة للحفاظ على
سمعة الشركة.
يجب أن تتوافق جميع انشـطة االعمال مع مبادئ الشـريعة اإلسـالمية ،ويتم أخذ الرأ الشـرعي فيما يخص بع المنتجات أو
القرارات االستثمارية إذا لزم األمر.

أ تجاوز عن الحدود المعتمدة يتم تســليط الضــوت عليها من قبل ادارة المخاطر وإرســالها الى رؤســات وحدات األعمال .حيث يقوم رئيس وحدة األعمال بمراجعة هذه التجاوزات
وارسال اإلجراتات اإلصالحية المقبولة إلى لجنة المراجعة الستعراضها.
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مخاطر االئتمان
تعرف المخاطر االئتمانية بأنها مخاطر الخسـائر الناتجة عن تقلبات الوضـع االئتماني من مصدر
المرخص لهم.

األوراق المالية واألطراف النظيرة والمدينين والتي يحتمل أن يتعرض لها األشخا

التصنيفات الخارجية:
لم تقم الشـركة باسـتخدام أية تصـنيفات خارجية فيما يخص التعرضـات لألطراف النظيرة ذات الصـلة ،حيث تم إدراج التعرضـات تح
التعرضات ذات الوزن النسبي األعلى في المخاطر.

بند "غير مصـنف" ،ومن ثم تصـنيفها ضـمن فةة

درجات جودة االئتمان:
تشــكل مخاطر االئتمان الجزت البارز واألهم من المخاطر التي تتعرض لها الشــركة .وتنشــأ هذه المخاطر من التعرضــات الواردة في الحقوق المدرجة في قائمة الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر واالسـتثمارات في الشـركات من خالل الملكية الخاصـة .كما أن ودائع البنوك أيضـا تحتمل بع المخاطر على الرغم من أن حجم
المخاطر محدود للغاية.
* يرجى الرجوع إلى الملحق  4لمزيد من التفاصيل

التعرضات لمخاطر االئتمان:
تلتزم الشــركة بالقواعد التنظيمية التي تحددها هيةة الســوق المائية والتي تعتمد على اســتخدام الطريقة المعيارية في حســاب رأس المال وذلك لتفاد المخاطر االئتمانية.
حيث تشـير األرقام حسـب تاريخ  31ديسـمبر لعام 2020م إلى مراكز المخاطر الخاصـة بالشـركة خالل هذه الفترة .وترد تفاصـيل األنواع الرئيسـية لتعرضـات االئتمان وأوزان المخاطر
الخاصة بكل منها مفصلة في الملحق ""3

تعرضات تدني القيمة -المعيار الدولي رقم  9إلعداد القوائم المالية "األدوات المالية والمخصصات":
امتثـاال للمعيـار الدولي لعرض القوائم المـالية رقم  " 9األدوات المالية والمخصــــصــــات" ،يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي تقييم الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة
لتحديد ما إذا كان هناك أ

دليل موضوعي يشير إلى االنخفاض في قيمتها.

ويحدث االنخفاض في قيمة الموجودات المالية إذا توفر الدليل الموضــوعي الناتج عن وقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي بالموجودات المالية ،وأن أحداث الخســائر أثرت على
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات والذ يمكن قياسه بشكل موثوق.
ويشـــمل الدليل الموضـــوعي الذ يشـــير إلى االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ما يلي :التعثر أو التأخر في الســـداد من جانب المدين ،إعادة هيكلة المبلغ المســـتحق
للمجموعة بفترات ال تأخذها الشــركة في االعتبار ،مششــرات على دخول المدين أو المصــدر مرحلة اإلفالس ،تغيرات ســلبية في موقف الســداد للمقترضــين أو المصــدرين في
الشـركة ،ظروف اقتصـادية ترتبط بالتعثر في السـداد أو عدم وجود سـوق نشـطة لألوراق المالية .باإلضـافة إلى االسـتثمار في حقوق الملكية ،فإن االنخفاض الجوهر والمتواصـل
في قيمتها العادلة الى ما دون تكلفتها هو دليل موضوعي على انخفاض القيمة.
بنات عليه ،تقوم الشـركة بتكوين مخصـصـات لتغطية المخاطر المحتملة الناشـةة عن عدم تحصـيل بع
2020/12/31م.

أرصـدة الحسـابات المدينة المسـتحقة على بع

من عمالت الشـركة في

جدول  :6مقارنة بين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في عام 2020م في مقابل عام 2019م
(ألف لاير سعود )

استبعادات خالل السنة

2020م
475
721
-

2019م
1,931
)(1,456

اإلجمالي

1,196

475

التفاصيل
الرصيد في  1يناير
إضافات خالل السنة

•

قام

تطبيقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السـعودية تقتضـي سـياسـة الشـركة تقييم االسـتثمارات العقارية حسـب قيمتها السـوقية في
تاريخ نهاية السنة المالية لتغطية مخاطر انخفاض القيمة ومعالجة االنخفاض في قائمة الدخل ان وجد تح بند خسائر انخفاض في قيمة االستثمارات.

الشــركة ببيع االســتثمارات العقارية خالل الســنة المالية المنتهية في  ،2020/12/31وقد تم ادراج األرباح المحققة من بيع تلك االســتثمارات ضــمن قائمة الدخل عن الســنة

المالية المنتهية في  ،2020/12/31فيما يلي بيان باالستثمارات العقارية في  2020/12/31مقارنة بالعام السابق:

جدول  :7مقارنة بين االستثمارات العقارية في عام 2020م في مقابل عام 2019م
(ألف لاير سعود )

انخفاض في قيمة االستثمارات العقارية

2020م
7,185
7,185
-

2019م
6,385
800
-

اإلجمالي

-

7,185

التفاصيل
الرصيد في  1يناير
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
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•

تقوم الشـــركة أيضـــا بتقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر حســـب قيمتها العادلة في 2020/12/31م لتغطية مخاطر انخفاض
القيمة ومعالجة الفرق الناتج عن إعادة التقييم ضـــمن حقوق الملكية تح بند أرباح أو خســـائر غير محققة نتيجة لتغيير القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

جدول  :8مقارنة بين الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في عام 2020م في مقابل عام 2019م
(ألف لاير سعود )

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2020م

2019م

إضافات خالل السنة

659
)(659

3,026
)(1,271

-

)(1,097

الرصيد في  1يناير
استبعادات خالل السنة
أرباح أو خسائر غير محققة نتيجة لتغيير القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
فروق ترجمة عمالت أجنبية

-

-

اإلجمالي

-

659

احتياطي التغير في القيمة العادلة
للموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل االخر

2020م

2019م

إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة

)(1,591
1591

)(450
)(1,141
-

اإلجمالي

-

)(1,591

احتياطي فروق ترجمة عمالت أجنبية

2020م

2019م

إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة

-

)(1
1

اإلجمالي

-

-

الرصيد في  1يناير

الرصيد في  1يناير
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االستحقاقات التعاقدية المتبقية:
االستحقاقات التعاقدية المتبقية من تعرضات الشركة موضحة في الجدول أدناه:

جدول  :9الفترة المتبقية الستحقاق التعرضات
(ألف لاير سعود )

فئة التعرض

اإلجمالي

≥ يوم
≤  3أشهر

>  3أشهر
≤  6أشهر

>  6أشهر
≤  9أشهر

>  9أشهر
≤  12شهر

>  12شهر

التعرضات داخل قائمة المركز المالي:

-

-

-

-

-

-

1,678

1,678

-

-

-

-

15,335

-

-

-

-

15,335

البيع بالتجزئة

800

-

800

-

-

-

صناديق أسهم ملكية خاصة

499

-

499

-

-

-

38,000

-

-

-

-

38,000

التوريق

-

-

-

-

-

-

االقراض على الهامش

-

-

-

-

-

-

986

986

-

-

-

-

الحكومات والبنوك المركزية
األشخا

والبنوك المرخص لهم

الشركات

االستثمارات

األصول األخرى

إجمالي التعرضات داخل قاتمة المركز
المالي

57,298

2,664

1,299

-

-

53,335

التعرضات خارج قائمة المركز المالي:
المشتقات المتداولة خارج األسواق المالية

-

-

-

-

-

-

اتفاقيات إعادة الشرات

-

-

-

-

-

-

اقتراض /إقراض األوراق المالية

-

-

-

-

-

-

االلتزامات

-

-

-

-

-

-

تعرضات أخرى خارج قائمة المركز المالي

-

-

-

-

-

-

إجمالي التعرضات خارج قائمة المركز
المالي

-

-

-

-

-

-

إجمالي التعرضات
داخل وخارج قائمة المركز المالي

57,298

2,664

1,299

-

-

53,335

تركيز المخاطر:
يضـمن إطار "إدارة المخاطر" في الشـركة اإلبقات على تركيز المخاطر الناتجة من األطراف النظيرة والتعرض للقطاعات ضـمن الحدود المعتمدة واتخاذ اإلجراتات التصـحيحية الحتوات
أ تعرض زائد.
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التوزيع الجغرافي للتعرضات:
تمتلك الشركة استثمارات خارج المملكة العربية السعودية .ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي المقترح لتعرضات الشركة في مختلف المناطق.

جدول  :10توزيع التعرضات جغرافيا
(ألف لاير سعود )

فئة التعرض

اإلجمالي

المملكة
العربية
السعودية

مجلس
التعاون
الخليجي

الواليات
المتحدة
األمريكية

باقي دول
العالم

التعرضات داخل قائمة المركز المالي:

-

-

-

-

-

1.,678

1,678

-

-

-

15,335

15,335

-

-

-

البيع بالتجزئة

800

800

-

-

-

صناديق أسهم ملكية خاصة

499

499

الحكومات والبنوك المركزية
األشخا

والبنوك المرخص لهم

الشركات

38,000

38,000

-

-

-

التوريق

-

-

-

-

-

االقراض على الهامش

-

-

-

-

-

986

986

-

-

-

االستثمارات

األصول األخرى

إجمالي التعرضات داخل قاتمة المركز
المالي

57,298

57,298

-

-

-

التعرضات خارج قائمة المركز المالي:
المشتقات المتداولة خارج األسواق المالية

-

-

-

-

-

اتفاقيات إعادة الشرات

-

-

-

-

-

اقتراض /إقراض األوراق المالية

-

-

-

-

-

االلتزامات

-

-

-

-

-

تعرضات أخرى خارج قائمة المركز المالي

-

-

-

-

-

إجمالي التعرضات خارج قائمة المركز
المالي

-

-

-

-

-

إجمالي التعرضات
داخل وخارج قائمة المركز المالي

57,298

57,298

-

-

-

الحد من مخاطر االئتمان:
الضـمانات عبارة عن أوراق مالية أو نقدية أو موجودات يتم تقديمها للحصـول على تمويل أو صـفقة مبيعات ائتمان .ويصـبح الضـمان رهنا للمصـادرة عند عدم االلتزام .ويعد الضـمان
نمط من أنماط التأمين للممول أو البائع في حالة عجز العميل عن تسديد مبلغ التمويل.
فيما يخص الضــمانات ،فإن الشــركة ال تتعامل باالقتراض على الهامش وعلى هذا النحو فهي ال تملك أ مســتخدم لضــمانات مالية مشهلة أو غير مشهلة ألغراض تخفيف مخاطر
االئتمان.

ويتم التحكم في التخفيف من مخاطر االئتمان من قبل كل من األعمال ذات الصلة على النحو التالي:
الملكية الخاصة:
-

يتم مناقشة جميع استثمارات الملكية الخاصة بالشركة ،واستخدام عملية فحص صارمة ويتم الموافقة على القرار النهائي من قبل اإلدارة العليا.
يتم إجرات بحث سوقي شامل وتحليل للقطاع قبل أ استثمار للملكية الخاصة وتقييم المخاطر المختلفة مثل المخاطر التجارية والتقنية والقانونية وغيرها.
يتم تحصيل الدعم المقدم من المستشار المستقل ذو الكفاتة إلجرات الترتيبات الواجبة قبل تقديم العرض لقسم إدارة المخاطر لمراجعته.
يتم النظر بعناية إلى نقص الســيولة وعدم انتظام التدفقات النقدية في اســتثمارات الملكية الخاصــة .ويتم قياس االســتثمارات في هذه الفةة من األصــول من حيث
معدل العائد الداخلي لألخذ في الحسبان التدفق النقد المحدود في السنوات األولي.

صناديق الملكية الخاصة:
يتم إجرات دراســـة تفصـــيلية للتحقق من جدوى المنتج الجديد ،باإلضـــافة إلى تقييم المخاطر من خالل ممارســـة الفحص النافي للجهالة ،وتعرض أفكار المنتجات الجديدة على
الرئيس التنفيذ والمســتشــار الشــرعي للموافقة عليها ،وكذلك على إدارة المطابقة وااللتزام قبل طرحها في الســوق .كما يجر وضــع خطط لمراقبة حدود المخاطر لجميع
صناديق الملكية الخاصة التي يتم طرحها.
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ملكية األسهم المدرجة:
ال تمتلك الشركة أية استثمارات مباشرة في أسهم شركات مدرجة في سوق األسهم السعودية.

األشخا

والبنوك المرخص لها:

تحتفال الشــركة بحســابات جارية لدى البنوك ذات التصــنيف بالدرجة االســتثمارية مما يحد من مخاطر االئتمان للشــركة في أرصــدة الحســابات الجارية إلى حد كبير .ومن أجل
تخفي مخاطر االئتمان .تطبق الشركة المبادئ العامة التالية:
-

اإلنشات المسبق لحدود التعرضات في كل من فةات األصول.
يتطلب كل تعرض أل طرف نظير موافقات عند المستوى المالئم الذ تم إنشاؤه من قبل.
يجر قياس جميع التعرضات االئتمانية ومراقبتها بشكل دور  ،واتخاذ اإلجراتات التصحيحية لمعالجة أية تجاوزات في الحدود المصرح بها من إدارة المخاطر.
المتابعة المستمرة للتصنيفات االئتمانية للبنوك المحلية التي تحتفال الشركة بأرصدة وحسابات جارية لديها.

التعرضات لمخاطر االئتمان قبل/بعد الحد من مخاطر االئتمان:

* يرجى الرجوع إلى الملحق  5لمزيد من التفاصيل.
مخاطر ائتمان الطرف النظير والتعرض للمخاطر خارج قائمة المركز المالي:
فيما يخص التعرضـات للمخاطر خارج قائمة المركز المالي ،فإن الشـركة ال تتعامل في المشـتقات المتداولة خارج األسـواق المالية .واتفاقيات إعادة الشـرات واتفاقيات إعادة الشـرات
العكسي واقتراض /إقراض األوراق المالية.

مخاطر السوق

مخاطر السـوق هي مخاطر الخسـائر داخل وخارج سـجالت المركز المالي الناشـةة عن تحركات معدالت أو أسـعار السـوق مثل معدالت الفائدة وأسـعار صـرف العمالت األجنبية.
وأسعار األسهم .وهوامش االئتمان و/أو أسعار السلع األساسية مما يشد إلى خسارة األرباح ورأس المال.

إدارة مخاطر السوق:
ترد المبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر الســوق في ســياســة إدارة المخاطر ،ويتم مراقبة مخاطر الســوق على أســاس منتظم من قبل إدارة المخاطر .كما تدير الشــركة مخاطر
السـوق من خالل إنشـات حدود المخاطر .ويتم وضـع حدود المخاطر هذه باسـتخدام مجموعة متنوعة من أدوات قياس المخاطر .بما في ذلك تحليل الحسـاسـية .والقيمة المعرضـة
للخطر ومنهجيات اختبارات التحمل.
وال يوجد في الشــركة ســجل تداول حيث أن اســتثمارات الشــركة ال تتضــمن أية اســتثمارات مدرجة في الســوق المالية ،وانما تتمثل في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشــامل اآلخر واســتثمارات عقارية تح التنفيذ ،إضــافة إلى دفعات مقدمة الســتثمارات في شــركات زميلة .علما بأن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشـــامل اآلخر جميعها بالدوالر األمريكي والتي يحتســـب لها رأس مال مخاطر الصـــرف األجنبي حســـب متطلبات الحد األدنى من رأس المال للركيزة األولى وفقا لهيةة
السوق المالية.

نسبة مخاطر السوق لرأس المال:
تتمثل متطلبات رأس المال لمخاطر السوق على النحو المبين أدناه:

جدول  :11رأس المال لمخاطر السوق
المخاطر

رأس المال المطلوب

مخاطر األسهم والصناديق

-

مخاطر سعر الفائدة

-

مخاطر السلع

-

مخاطر العمالت األجنبية

-

مخاطر التعهد بالتغطية

-

مخاطر التعرض الزائد

-

مخاطر التسوية

-

اإلجمالي

-

(ألف لاير سعود )
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المخاطر التشغيلية

المخاطر التشــغيلية هي مخاطر الخســارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشــل العمليات الداخلية واألشــخا
التعرض للغرامات والعقوبات أو األضرار العقابية الناجمة عن اإلجراتات اإلشرافية .وكذلك التسويات الخاصة.

واألنظمة أو من األحداث الخارجية .كما يشــمل المخاطر القانونية مثل

إدارة المخاطر التشغيلية:
تقوم إدارة المخاطر بإجراتات لتقييم مخاطر األنشطة التشغيلية الرئيسية بالشركة ،من خالل المراجعة الداخلية القائمة على تقييم المخاطر والتي تبدأ بتحديد المخاطر ووسائل
الرقابة وتقييمهما.
تعتبر الشـركة أن أ خلل في وسـائل الرقابة الداخلية وحوكمة الشـركات يعد أهم جانب من جوانب المخاطر التشـغيلية ،حيث يمكن أن يشد الخلل إلى تكبد خسـائر مالية عن
طريق الخطأ أو الغش أو الفشــل في األدات بصــورة مالئمة في الوق المناســب .وتدرك الشــركة أن نظم المعلومات اإلدارية ) (MISالجيدة ووجود ثقافة للرقابة الداخلية القوية إلى
جانب التخطيط لحاالت الطوارئ تعد عناصـر أسـاسـية لإلدارة الفعالة للمخاطر التشـغيلية ،كما أنها عناصـر ذات أهمية لتحديد االجراتات والنظم الضـرورية للحد من المخاطر بصـورة
مستمرة.

الحد من المخاطر التشغيلية:
تقوم الشركة بالمراجعة الدورية للمخاطر التشغيلية التي تم
للتخفيف من حدة هذه المخاطر.
تحتفال الشركة بسجل المخاطر والذ
تحديد المخاطر وتقديرها وحصرها.

معالجتها ،إضافة إلى أية مخاطر جديدة قد تنشأ ،وذلك لضمان إعادة ترتيب وسائل الرقابة الداخلية بصورة مسبقة

يتبع طريقة منظمة لقياس المخاطر وتحديد اإلجراتات الكفيلة بالحد منها .وتعتبر الخطوات العامة المتضمنة في إنشات سجل المخاطر هي

كما يوجد لدى الشـركة ترتيبات السـتمرارية األعمال ( .)BCPوالتي تأتي تح
المتوقعة ولضمان استمرار العمليات الفعالة.

إشـراف قسـم المطابقة وااللتزام ،والتي تضـمن كفاية الموارد الخاصـة بالشـركة لمواجهة األزمات غير

نسبة المخاطر التشغيلية لرأس المال
امتثاال لمتطلبات هيةة السـوق المالية تعتمد أريب المالية في احتسـاب نسـبة رأس المال الخاصـة بمخاطر التشـغيل على طريقة المششـر األسـاسـي ( )BIAألنه ينتج عنها قيمة
أعلى لرأس المال المطلوب لتغطية المخاطر التشغيلية مقارنة بطريقة مششر النفقات (.)EBA

جدول  :12رأس مال المخاطر التشغيلية
(ألف لاير سعود )

المنهج األول

السنة

إجمالي الدخل

نهج المششر األساسي ()BIA

2018
2019
2020

10,627
4,841
11,734

متوسط إجمالي
الدخل

9,067

نسبة رأس المال
للمخاطر )(%

رأس المال المطلوب

%15

1,360

المنهج الثاني

السنة

المصروفات

نسبة رأس المال للمخاطر )(%

رأس المال المطلوب

النهج القائم على اإلنفاق ()EBA

2020

10,729

%25

2,682

2,682

الحد األقصى من ()BIA or EBA

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي عدم قدرة المنشأة على الوفات بدفع التزاماتها عند استحقاقها وإحالل األموال عند سحبها بطريقة فعالة من حيث الوق

والتكلفة المناسبة.

إدارة مخاطر السيولة:
تقوم أريب المالية بإدارة السـيولة من خالل االحتفاظ بالسـيولة النقدية الالزمة إلدارة األنشـطة والعمليات التشـغيلية للشـركة ،بما يضـمن تغطية االلتزامات المتوقعة أو المسـتحقة
على الشركة ،في حين يتم استثمار فوائ السيولة المتوفرة في أوجه االستثمار المختلفة بما يعمل على تعظيم ربحية الشركة.
يعد المدير المالي بالشـركة هو الشـخص المسـةول عن إدارة السـيولة الخاصـة بالشـركة تح إشـراف الرئيس التنفيذ للشـركة ،ويتم اإلشـراف والمراجعة الدورية للسـيولة من
قبل إدارة المخاطر بالشركة.

احتياطات السيولة:
تحتفال الشركة بالسيولة النقدية في حسابات جارية لدى بنوك محلية يسهل الوصول إليها على الفور عند الحاجة .وتحر
لتغطية االلتزامات المستحقة لألطراف المختلفة في مواعيدها.

الشركة بشكل دائم على االحتفاظ بالسيولة الكافية
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مصادر التمويل:
ليس لدى أريب المـاليـة أية تســــهيالت ائتمـانيـة قصــــيرة أو طويلـة األجل مع البنوك ســــوات المحليـة أو الخـارجية ،إذ تعتمد أريب المالية على التمويل الذاتي المتمثل في حقوق
الملكية لتمويل أنشطتها التشغيلية ،إذ يتم استخدام السيولة المتولدة عن المتحصالت من اإليرادات المحققة بالشركة في تغطية النفقات التشغيلية وااللتزامات المختلفة.

نسب ومقاييس المخاطر:
تقوم شــركة أريب المالية بإعداد بيان التدفقات النقدية المتوقعة الناشــةة في وق تســوية الموجودات والمطلوبات الخاصــة بها وتخصــصــها في فترات زمنية مختلفة والتي من
المتوقع أن تحدث خاللها .وقد تم تحديد الفترات الزمنية وفقا لقواعد الكفاية المالية من قبل هيةة السوق المالية على النحو المبين أدناه:
يوم واحد

≥ يوم
≤ اسبوع

> أسبوع
≤ شهر

> شهر
≤  3أشهر

>  3أشهر
≤  6أشهر

>  6أشهر
≤ سنة

> سنة

تم اجرات تحليل لهيكل االسـتحقاقات للفترة المتبقية لألصـول والمطلوبات للفصـل بينهم ووضـعهم في تصـنيفات مختلفة حسـب فترة االسـتحقاق .كان
التصنيفات ايجابية .مما يعكس أن التدفقات النقدية الواردة أكثر من التدفقات النقدية الصادرة.

عدم
االستحقاق
الفجوة التراكمية في جميع

نسبة السيولة:
جدول  :13نسب مخاطر السيولة
الرقم

المؤشرات

القيمة

1

نسبة التداول =
األصول المتداولة  /المطلوبات المتداولة

7.94

التوضيح
وهذا يمثل قدرة عالية على سداد االلتزامات قصيرة األجل في مواعيد استحقاقها

خطة الطوارئ للتمويل:
تقوم اإلدارة المالية بإعداد خطة تمويل للطوارئ في بداية كل عام لمعالجة أ أزمة سـيولة متوقعة في المسـتقبل ،حيث يتم تدبير التمويل الالزم بشـكل عاجل من خالل مصـادر
داخلية (سرعة تحويل األرصدة المدينة إلى سيولة نقدية) ،أو مصادر خارجية (تدبير تمويل من بنوك محلية).
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