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1
السادة مساهمي شركة أريب املالية

كلمة مجلس اإلدارة

املحترمين،

يس ررر مجلس إدارة ش ررركة أريب املالية أن يقدم تقريره الس ررنوي عن الس ررنة املالية املن هية في  31ديس ررم 2021م .حيث أعد هذا التقرير رغبة من مجلس
اإلدارة لاللتزام بمعايي ومتطلبات الحوكمة ملؤس رسررات السرروق املالية الصررادرة عن هيئة السرروق املاليةو واملتضررمنة إصرردار مجلس إدارة املؤس رسررة املالية
ً
ً
تقريرا سر ررنويا يتضر ررمن عر ر ررا لعمليات املؤسر رسر ررة املالية خالل السر ررنة املالية األخي ةو وجميو العوامل املؤيرة في أعمالا .كما رودي عند إعداد هذا التقرير
تلبية جميو املتطلبات الواردة في اللوائح املشار إليها .
ونحررو عالررم ملرريء بالفرررصو كانررت أريب املالية علررى موعررد متجرردد لتحسررين تجربررة عمالئهررا االستثماريةو بالتطلررو دائمرا نحررو األفضل وفررق رؤيررة واضحرةو
ً
تعتم ر ر ررد عل ر ر ررى التقني ر ر ررات الحديث ر ر ررة كوس ر ر رريلة ف ر ر رري تقدي ر ر ررم حلر ررول مالي ر ر ررة مبتك ر ر ررة وذات جودة عالية املستوى وذلك لتحقيق تطلع ر ر ررات املس ر ر ررتثمرين أف ر ر ررادا
ومؤسسات.
ويود مجل ررس اإلدارة أن يتقدم كشكره وامتنانا لعمالء شركة أريب املالية ومويفيه ررا علر ررى دعمهر ررم املتواصل خالل عر ررام 2021م .كمر ررا يود املجلس أن يقدم
ش رركره وامتنانا إل ررى هيئ ررة الس رروق املالية ع س سعيها املتواصل في تنميم وتطوير السوق املالية دهدف دعم الجهود املبذولة لتعزيز البيئة الرقابية وتحسين
أسس ومعايي الحوكمة لدى املؤسسات املاليةو وذلك في يل توجيهات القيادة الرشرريدة الداعمة لتطررور ونمررو واسررتقرار السرروق املالية.

رئيس مجلس اإلدارة

ياسربن علوي فدعق
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2

نبذة عن الشركة

 2.1التأسيس:
شر ررركة أريب املالية هي شر ررركة مسر رراهمة سر ررعودية مقفلة بموجب ال ر ررجل التجاري رقم  4030191623بتاريخ 1430/07/18هو ومقرها الرئيس ر ر ي بمدينة
جدةو مرخصررة من قبل هيئة السرروق املالية ملمارسررة أنشررطة الت تيبو وتقديم املشررورة في أعمال األوراق املاليةو بموجب ترخيو هيئة السرروق املالية رقم
08119/30و كما حصررلت شررركة أريب املالية ع س رخصر ي إدارة صررناديق االسررتثمارو ومدارة محافال العمالء في 2018/06/12م بموجب الخطاب الصررادر
من هيئة السوق املالية برقم ص 18/4214/6/1/بتاريخ 2018/06/12م.
قامت الش ررركة بتاريخ  7ص ررفر 1440هو املوافق  17اكتوبر 2018م بإرس ررال اش ررعار الي هيئة الس رروق املالية بتغيي االس ررم التجاري لها من ش ررركة مجموعة
رؤيا املالية ليصبح شركة أريب املاليةو وأصدرت الهيئة موافق ها بتاريخ  11صفر 1441هو املوافق  10اكتوبر 2019م.
وفي تاريخ  19ربيو اآلخر 1443ه ر املوافق  24نوفم 2021م تقدمت الشركة بطلب عدم ممانعة هيئة السوق املالية بتحديث قائمة األنشطة وفق الدليل
الوطني لألنشررطة االقتصررادية  ISIC4وأصرردرت الهيئة موافق ها بتاريخ  8جماد األولس 1443ه ر ر ر ر ر املوافق  12ديسررم  2021لتصرربح قائمة األنشررطة املحدية
إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق والت تيب وتقديم املشورة في أعمال األوراق املالية.
 2.2األنشطة الرئيسية للشركة:
شر ر ررركة أريب املالية هي شر ر ررركة مسر ر رراهمة مقفلةو مرخصر ر ررة من قبل هيئة السر ر رروق املالية بموجب ترخيو رقم  08119/30ملمارسر ر ررة أعمال األوراق املالية
التالية:
•

إدارة االسـثممارات وتشـغي الصـناديق :قامت الشرركة من خالل ترخيو إدارة صرناديق االسرتثمار بتقديم مجموعة من الفرص االسرتثمارية
املتنوعة من خالل طرح ومدارة العديد من ص ر ر ر ررناديق االس ر ر ر ررتثمار تس ر ر ر ر هدف من خاللها الش ر ر ر ررركة تنويو منتجاتها االس ر ر ر ررتثماريةو وتلبية تطلعات
املسر ر ررتثمرينو السر ر رريما في يل التغي ات اإليجابية ال ي يشر ر ررهدها سر ر رروق األسر ر ررهم السر ر ررعودية كانعكاس ملا تشر ر ررهده اململكة من طفرات اقتصر ر ررادية
مدفوعة بالخطط االست اتيجية متمثلة في رؤية اململكة .2030

•

الترتيب :منذ حص ر ررول الش ر ررركة ع س رخص ر ررة الت تيب في عام  2009تنوعت املنتجات االس ر ررتثمارية ال ي قدم ها الش ر ررركة من خالل تلك الرخص ر ررة
متمثلة في العديد من الطروحات الخاصة ال ي قدم ها الشركة للمستثمرين.

•

تقديم املشورة في أعمال األوراق املالية.

 2.3رأس املال:
ً
بل ر ر ررـ رأس م ر ر ررال شركة أريب املالية املصرح ب ر ر ررا  )60.000.000ستون مليون ريال سعودي مقسم إلس  )6.000.000ستة ماليين سهما متس ر ر رراوية القيم ر ر ررةو
ً
ً
ً
قيمر ررة كل ماهر ررا  )10ع ررشرة رياالت .وبلر ررـ رأس املر ررال املدفر ررو  )38.045.957يمانية وياليون مليونا وخمسة وأربعون ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون رياال
ً
سعوديا ال غي .
 2.4أهداف الشركة:
تهدف شرركة أريب املالية إلس مواكبة التطلعات والطموحات االسرتثمارية لشرركائنا وتنمية يرواتهمو وكذلك املسراهمة كشركل فاعل بدعم مسري ة االقتصراد
الوطني واملس ر ر ر ر رراهمررة الفرراعلررة في تحقيق رؤيررة اململكررة 2030و وذلررك من خالل تقررديم مجموعررة من الخرردمررات واملنتجررات والحلول االس ر ر ر ررتثمرراريررة املبتكرة
واملتخصصةو فضال عن سعيها الدائم نحو توسيو قاعدة عمالئها من خالل تنويو منتجاتها االستثمارية.
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 2.5تطورات األعمال:
ً
ً
عقب حص ررول الش ررركة ع س رخص ررة إدارة ص ررناديق االس ررتثمار في 2018/06/12مو أطلقت الش ررركة العديد من ص ررناديق االس ررتثمار ال ي كان لها أيرا إيجابيا
ع س تنويو إيرادات الش ررركةو كما تس رردس إدارة الش ررركة جاهدة ع س التوس ررو في نش ررا إدارة األص ررولو ال س رريما نش ررا إدارة ص ررناديق االس ررتثمارو وذلك من
خالل تنويو املنتجات االس ر ر ررتثمارية في هذا اليش ر ر ررا بما يل ي تطلعات املس ر ر ررتثمرينو حيث تعتزم الش ر ر ررركة اس ر ر ر هداف طرح ص ر ر ررناديق عقارية باملش ر ر رراركة مو
مستثمرين است اتيجيين في قطا االستثمار العقاري خالل الفت ة القادمة.
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مجلس االدارة

 3.1تشكي مجلس اإلدارة والعضوية في مجالس إدارة أخرى:
شكل مجلرس إدارة شركة أريب املالية مرن خمسة أعضاءو ماهم عضوان مسرتقالنو يعين مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعيرة العامرة.
االسم

صفة العضوية  /املنصب

العضوية في مجالس إدارة أخرى

ياسر علوي فدعق
خالد كشر الجابري
عبد الهادي محمد باقبو
محمد صالح باقبو
محي الدين عبد التواب

رئيس مجلس اإلدارة – عضو غي تنفيذي
الرئيس التنفيذي – عضو تنفيذي
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس إدارة غي تنفيذي

ال يوجد
رئيس مجلس إدارة شركة أريب كابيتال القابضة
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

 3.2اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خالل عام 2021و فيما ي ي بيان بتلك االجتماعات:
االسم

2021/03/30م

2021/05/25م

2021/08/11م

2021/11/15م

ياسر علوي فدعق
خالد كشر الجابري
عبد الهادي محمد باقبو
محمد صالح باقبو
محي الدين عبد التواب

املجموع
4
4
4
4
4

 3.3مهام واختصاصات مجلس اإلدارة:
يتمتو مجلس اإلدارة بأوسو الصالحيات في إدارة شؤون الشركة وأعمالها داخل اململكة وخارجها .وتشمل مسؤولياتهم ما ي ي:
•

إعرداد ومراقبرة ومراجعرة وتوجيرا اسرت اتيجية الشركة وسياسراتها.

•

اعتمر رراد خطر ررة العمر ررل السر ررنوية وامليزانير ررة التقديرير ررة التر رري يقدمهر ررا الرئير ررس التنفير ررذي ومراقبر ررة أداء الشر ررركة بمر ررا فر رري ذلر ررك نتائجهر ررا الفصلي ر ر ررة
والسررنوية.

•

مقارنة األداء والنتائج الفعلية للشركة مو الخطط املس هدفةو واعتماد اإلجراءات الالزمة ملعالجة أية انحرافات عن الخطة.
اعتماد االس ر ررتثمارات والنفقات الرأس ر ررمالية وعمليات االس ر ررتحواذ والبيو الك ى وغي ذلك من العمليات الغي واردة ر ررمن امليزانية التقديرية
السنوية.

•

مراقب ر ررة ومدارة ح ر رراالت التض ر ررارب املحتم ر ررل ف ر رري املصال ر ررح بي ر ررن أعض ر رراء اإلدارة التنفيذي ر ررة وأعض ر رراء املجل ر ررس واملس ر رراهمينو بم ر ررا ف ر رري ذل ر ررك إس ر رراءة
اس ررتخدام أص ررول الش ررركة وس رروء الس ررلو ف رري التعام ررالت م ررو األط رراف ذات العالق ررة .وعل ررى املجل ررس أن يتخ ررذ جمي ررو الخط رروات املمكنر ر رة ف ر رري
حرردود املعقررول لتجنررب حرراالت تضررارب املصالررح الفعليررة أو املحتملررة أو املتوقعررة مررن الشركة.

•
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 3.4اللجان املشكلة واختصاصاتها:
لجنة املراجعة:
تتكرون لجنرة املراجعرة مرن يالية أعضراء جميعهرم غيرر تنفيذييرنو ماهم عضوين مستقلين.
االسم

املنصب

محي الدين عبد التواب
عبد الهادي محمد باقبو
محمد صالح باقبو

رئيس اللجنة – غي تنفيذي
عضو مستقل – غي تنفيذي
عضو مستقل – غي تنفيذي

سج حضوراجتماعات لجنة املراجعة:
ً
ً
تجتمو لجنرة املراجعرة كشكل دوري وفق ما تراه رورياو وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل عام  2021وفقا للبيان التالي:
االسم

2021/05/25م

2021/11/15م

املجمو

محي الدين عبد التواب

2

عبد الهادي محمد باقبو

2

محمد صالح باقبو

2

ً
ً
ً
و ررعت إدارة الش ررركة نماما فعاال للرقابة الداخلية تنفيذا للس ررياس ررات واإلجراءات ال ي أقرها مجلس إدارة الش ررركة .فوجود نمام فعال للرقابة الداخلية
بالش ررركة يعد ص ررمام األمان الذي يحد من املخاطر املختلفة ال ي تتعرا لها الش ررركة س ر ً
رواء أكانت مخاطر ائتمانية أو تش ررغيلية أو مخاطر تتعلق بالس رروق
أو غي ها من املخاطر األخر رررى املرتبطر ررة بتلر ررك اليشر رراطاتو جدير بالذكر أن نمام الرقابر ررة الداخلير ررة بالشركة هدف في األساس إلس إدارة املخاطر ررر الناشر ررئة
ً
ً
ً
عر ررن عر رردم تحقير ررق أهر ررداف الشر ررركة والحد من تلك املخاطرو وبالتالر رري فهر ررو يوفر ررر مانر ررا مقبوال ر رد األخطر رراء والخسر ررائر الجوهرير ررة .فضال عن ان لجنر ررة
املراجع ررة بالشركة تتول ررى كش رركل دوري مراجع ررة التقاري ررر الت رري تقدمه ررا إدارة املراجع ررة الداخلي ررةو وكذلك تقرير مراقب الحسابات الخارجيو إذ تتضمن تلك
ً
التقارير تقييما لكفراءة إجرراءات الرقابرة الداخلية.
ً
عليا ترى لجنة املراجعة الداخلية واملخاطر بالشركة أن الشررركة تطبررق نمامررا فعرراال مررن إجرراءات الرقابررة الداخليررة .وخررالل عام 2021مو لررم يتبين لنا أن
هنا أي مالحمرات سرلبية جوهريرة فيمرا يتعلرق بفعاليرة وكفاءة نمرام ومجرراءات الرقابرة الداخليرة واملخاطر بالشركة.
اختصاصات ومسؤوليات لجنة املراجعة:
•

اإلشرراف علرى عمرل مدقرق الحسرابات الخارجري.

•

تقييررم إدارترري املراجعررة الداخليررة وااللت رزامو علررى أن يكررون رئيررس املراجعررة الداخليررة وااللت رزام مسررؤوال أمررام رئيررس لجنررة املراجعررة.
إمكانير ررة الوصر ررول إلر ررى مسر ررؤولي الشر ررركة وأعضر رراء املجلر ررس أو مراجعر رري الحسر ررابات الخارجيير ررن أو املستشر ررار الخارجر رريو بمر ررا فر رري ذلر ررك إمكانير ررة
الوصرول إلرى جميرو املعلومرات ذات الصلرةو بحسرب الضررورةو مرن أجرل القيرام بأعمالهرا ومهامهرا.

•

التأكد من كفاية املوارد املتاحة للقيام بأعمالها ومهامها.

•

تقييم إجراءات الرقابة الداخلية.
ً
مراجعة است اتيجية إدارة املخاطر وسياساتها وحدودها سنويا ورفعها إلس مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
مراجعرة اإلطرار العرام لتنفيرذ إدارة املخاطرر علرى مسرتوى الشرركة وتحديثرا كشركل دوري عنرد الحاجرة ورفعرا إلرى مجلرس اإلدارة العتمرراده.

•

مراجعة هياكل إدارة املخاطر سنويا والخطط التشغيلية السنوية.

•

مراجعرة تقاريرر إدارة املخاطرر بمرا فري ذلرك مخاطرر التشرغيل ومخاطرر السريولة ومخاطرر االئتمران وكفايرة رأس املرال واملخاطرر االئتمانيرة.
مراجعررة اإلج رراءات الداخلي رة لتقييررم كفايررة رأس املررال علررى أسرراس سررنويو ورفعهررا إلررى املجلررس العتمادهررا.

•

•
•

•
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 3.5التقرير السنوي للجنة املراجعة عن عام 2021م:
•

قامت إدارة املراجعررة الداخليررة بو ررو خطررة املراجعررة السررنوية للجنررةو والترري اشتملت ع س عمليررات التدقيررق الس ررنوية واملراجع ررات التنميمي ررة
واملتاكعررة املسررتمرة للمالحمات الترري قد تسفر عاها عمليررات التدقيررق لضمرران معالجررة هررذه املالحمات خرالل العرام.

•

أتمت إدارة املراجعر ررة الداخلير ررة خر ررالل عر ررام 2021م اعمال املراجعة الداخلية .ولم تمهر عملية املراجعة الداخلية للنمم واإلجراءات الرقابية
بالشركة أية مالحمات جوهرية خالل عام 2021م.

•

ً
كما ترى لجنة املراجعة الداخلية واملخاطر بالشركة أن الشر ررركة تطبر ررق نمامر ررا فعر رراال مر ررن إج ر رراءات الرقابر ررة الداخلير ررةو إذ لر ررم يتبين للجنة أية
مالحمرات سرلبية جوهريرة فيمرا يتعلرق بفعاليرة وكفاءة نمرام ومجرراءات الرقابرة الداخليرة واملخاطر بالشركة.

لجنة الترشيحات واملكافآت:
تتكرون لجنرة الت شيحات واملكافآت مرن يالية أعضراء كما ي ي:
االسم

املنصب

ياسر علوي فدعق
عبد الهادي محمد باقبو
محمد صالح باقبو

رئيس اللجنة – عضو مستقل – غي تنفيذي
عضو مستقل – غي تنفيذي
عضو مستقل – غي تنفيذي

سج حضوراجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت:
ً
ً
تجتمو لجنرة الت شيحات واملكافآت مرة واحدة سنويا أو أكث وفق ما تراه رورياو وقد عقدت اللجنة خالل عام 2021م اجتما واحد كما ي ي:
االسم

2021/11/15م

ياسر علوي فدعق
عبد الهادي محمد باقبو
محمد صالح باقبو

املجموع
1
1
1

اختصاصات ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت:
•

إعداد السياسة العامة ألجور لشركة أريب املالية كعد مناقش ها مو اإلدارةو يم رفعها إلس املجلس للموافقة عليها.
اإلشراف ع س و و إطار األجور في الشركة والشركات التاكعة لها وتطبيقا و مان تماشيا مو األنممة املحلية ذات الصلة.

•

املوافق ررة عل ررى مكاف ررآت أعضرراء املجل ررس ولج رران املجل ررس وتقديررم التوصي ررات الالزمة كش ررأتهاو ومذا كان تعوي ررس أعض رراء املجل ررس عل ررى ش رركل ج ررزء
مررن األرباح؛ فتقرردم اللجنررة توصيررة دهررذا الشررأن إلررى املجلررسو يررم إلررى الجمعيررة العامررة للموافقررة عليهررا؛ وفقررا لنمررام الشررركات.

•

مراجعة التوصيات املقت حة واعتمادها كشأن حوافز املديرين التنفيذيين.

•

تحديد االحتياجات املطلوبة بما في ذلك القدرات واملهارات واإلجراءات الخاصة كعضوية مجلس اإلدارة.

•
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 3.6مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين:

أعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذيين*

أعضاء مجلس اإلدارة غير
التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة
املستقلين

بدل حضور جلسات املجلس

3,000

12,000

-

بدل حضور جلسات اللجان

-

-

-

املكافآت الدورية والسنوية

1,000,000

-

-

-

-

-

أي تعويضات أو مزايا عينية
أخرى تدفع بشك شهري أو سنوي

144,620

-

-

املجموع

1,147,620

12,000

-

البيان

الخطط التحفيزية

* بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة

خمسة من كبارالتنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس
التنفيذي واملديراملالي إن لم يكونا ضمنهم

البيان
الرواتب واألجور

865,800

البدالت

-

املكافآت الدورية والسنوية

60,000

الخطط التحفيزية

-

العموالت

-

أي تعويضات أو مزايا عينية
أخرى تدفع بشك شهري أو سنوي

28,710

املجموع

954,510

كما يوضح مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي ترتيبات أواتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة السوق املالية أوأحد كبارالتنفيذيين
عن أي مكافآت وتعويضات.
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4

الغرامات والعقوبات

تلقت الشركة خالل السنة املالية 2021م مخالفة واحدة وفق البيان التالي:
#

الجهة

مبلغ املخالفة

تاريخ املخالفة

أسباب املخالفة

االجراء التصحيحي

1

وزارة التجارة

 25,000ر.س

 17أكتوبر 2021

عدم عقد الجمعية العامة العادية
لسنة 2019

تم عقد الجمعية في وقت الحضر في
أزمة كورونا دون إشعار وزارة التجارة
ومن يم تم عقد الجمعية من جديد
وارسال املستندات للوزارة وجارى
االعت اا ع س قرار املخالفة

5

إدارة املخاطر

ً
تشرركل إدارة املخاطررر وييفررة أساسررية فرري الشررركةو واستنادا إلس جم األعمال الحالي بالشركة فقد أسندت مهام تلك اإلدارة إلس إدارة املراجعة الداخليةو
وتعد إدارة املراجعة الداخلية واملخاطر مسرؤولة عرن تصميرم وو رو وتنفيرذ إجرراءات وسياسرات إدارة املخاطرر واإلطرار العررام ال رذي يعنررى بتحديررد وتقييررم
ومتاكع ررة ومراقب ررة املخاط ررر املرتبط ررة بالس رروق واالئتم رران والس رريولة والتش ررغيلو ويتمثل دور إدارة املخاط ررر ف رري و و ما يلزم من إجراءات للحد من املخاطر
و مان عدم وجود مس ررتويات عالي ررة من املخاطر مقارنة بو ررو رأس م ررال الش ررركة ومركزه ررا املال رري .وتقو مسئولية اإلشراف ع س إدارة املخاطر ع س لجن ررة
املراجعة التاكعررة ملجلررس اإلدارة.
 5.1سياسات املخاطر وحدودها:
ً
ً
و ع ررت الش ررركة سياس ررات وح رردودا ملراقبة املخاط ررر ف رري مختل ررى األقس ررام وعل ررى مس ررتوى الش ررركة ككل .وتع ررد ح رردود املخاط ررر ه ررذه نقاط ررا محر ررددة ملراقبر ررة
عناصر ررر الخطر ررر الفعلر رري و مر رران عر رردم خروجهر ررا عر ررن املسر ررتويات املعقولر ررة باليسر رربة إلر ررى الشر ررركة .وبمجر رررد تجر رراوز حر رردود املخاط ررو تب ررادر اإلدارة باتخ رراذ
ً
اإلج رراءات املناس رربة لضب ررط املخاط ررر ذات الصل ررة .إ اف ررة إل ررى ذل رركو تعم ررل جمي ررو أقس ررام الش ررركة وفق ررا إلج ررراءات عم ررل موح رردة معتم رردة تج رررى مراجع ه ررا
باسرتمرار.
 5.2مخاطر السوق:
مخاطر الس ر رروق هي مخاطر الخس ر ررائر داخل وخارمل ل ر ررجالت املركز املالي الناش ر ررئة عن تحركات معدالت أو أس ر ررعار الس ر رروق مثل معدالت الفائدة وأس ر ررعار
صرف العمالت األجنبية .وأسعار األسهم .وهوامش االئتمان و/أو أسعار السلو األساسية مما يؤدي إلس خسارة األرباح ورأس املال.
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ترد املبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر السر رروق في سر ررياسر ررة إدارة املخاطرو ويتم مراقبة مخاطر السر رروق ع س أسر رراس منتمم من قبل إدارة املخاطر .كما تدير
الش ر ررركة مخاطر الس ر رروق من خالل إنش ر رراء حدود املخاطر .ويتم و ر ررو حدود املخاطر هذه باس ر ررتخدام مجموعة متنوعة من أدوات قياس املخاطر .بما في
ذلك تحليل الحساسية .والقيمة املعر ة للخطر ومنهجيات اختبارات التحمل.
وال يوجد في الشر ر ررركة لر ر ررجل تداول حيث أن اسر ر ررتثمارات الشر ر ررركة ال تتضر ر ررمن أية اسر ر ررتثمارات مدرجة في السر ر رروق املاليةو وانما تتمثل في موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات عقارية تحت التنفيذو إ افة إلس دفعات مقدمة الستثمارات في شركات زميلة.
 5.3املخاطر الخاصة بصناديق االسثممار:
يتم إجراء دراسررة تفصرريلية للتحقق من جدوى املنتجات الجديدةو باإل ررافة إلس تقييم املخاطر من خالل ممارسررة الفحو النافي للجهالةو وتعرا أفكار
املنتجرات الجرديردة ع س الرئيس التنفيرذي للموافقرة عليهراو وكرذلرك ع س إدارة املطرابقرة وااللتزام قبرل طرحهرا في الس ر ر ر رروق .كمرا يجري و ر ر ر ررو خطط ملراقبرة
حدود املخاطر لجميو الصناديق واملنتجات االستثمارية ال ي يتم طرحها.
 5.4مخاطر السيولة:
مخاطر الس ر رريولة هي عدم قدرة امليش ر ررأة ع س الوفاء بدفو التزاماتها عند اس ر ررتحقاقها ومحالل األموال عند ل ر ررحاها بطريقة فعالة من حيث الوقت والتكلفة
املناسبة.
تقوم شررركة أريب املالية بإدارة السرريولة من خالل االحتفال بالسرريولة النقدية الالزمة إلدارة األنشررطة والعمليات التشررغيلية للشررركةو بما يضررمن تغطية
االلتزامات املتوقعة أو املس ر ررتحقة ع س الش ر ررركةو في حين يتم اس ر ررتثمار فوائس الس ر رريولة املتوفرة في أوجا االس ر ررتثمار املختلفة بما يعمل ع س تعميم ربحية
الشركة.
تحتفال الش ررركة بالس رريولة النقدية في حس ررابات جارية لدى بنو محلية يس ررهل الوص ررول إليها ع س الفور عند الحاجة .وتحرص الش ررركة كش رركل دائم ع س
االحتفال بالسيولة الكافية لتغطية االلتزامات املستحقة لألطراف املختلفة في مواعيدها.
ليس لدى ش ر ر ر ررركة أريب املالية أية تس ر ر ر ررهيالت ائتمانية قص ر ر ر رري ة أو طويلة األجل مو البنو س ر ر ر ررواء املحلية أو الخارجيةو إذ تعتمد ش ر ر ر ررركة أريب املالية ع س
التمويل الذاتي املتمثل في حقوق امللكية لتمويل أنشررط ها التشررغيليةو إذ يتم اسررتخدام السرريولة املتولدة عن املتحصررالت من اإليرادات املحققة بالشررركة
في تغطية النفقات التشغيلية وااللتزامات املختلفة.
 5.5املخاطر الثشغيلية:
املخاطر التشررغيلية هي مخاطر الخسررارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشررل العمليات الداخلية واأل ررخاص واألنممة أو من األحدار الخارجية .كما يشررمل
املخاطر القانونية مثل التعرا للغرامات والعقوبات أو األ رار العقابية الناجمة عن اإلجراءات اإلشرافيةو وكذلك التسويات الخاصة.
تقوم إدارة املخاطر بإجراءات لتقييم مخاطر األنشرطة التشرغيلية الرئيسرية بالشرركةو من خالل املراجعة الداخلية القائمة ع س تقييم املخاطر وال ي تبدأ
بتحديد املخاطر ووسائل الرقابة وتقييمهما.
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تعت الش ررركة أن أي خلل في وس ررائل الرقابة الداخلية وحوكمة الش ررركات يعد أهم جانب من جوانب املخاطر التش ررغيليةو حيث يمكن أن يؤدي الخلل إلس
تكبد خس ر ررائر مالية عن طريق الخطأ أو الغش أو الفش ر ررل في األداء بص ر ررورة مالئمة في الوقت املناس ر ررب .وتدر الش ر ررركة أن نمم املعلومات اإلدارية )(MIS
الجيدة ووجود يقافة للرقابة الداخلية القوية إلس جانب التخطيط لحاالت الطوارئ تعد عناصر ررر أسر رراسر ررية لإلدارة الفعالة للمخاطر التشر ررغيليةو كما أتها
عناصر ذات أهمية لتحديد االجراءات والنمم الضرورية للحد من املخاطر بصورة مستمرة.
تقوم الش ر ررركة باملراجعة الدورية للمخاطر التش ر ررغيلية ال ي تمت معالج هاو إ ر ررافة إلس أية مخاطر جديدة قد تيش ر ررأو وذلك لض ر ررمان إعادة ترتيب وس ر ررائل
الرقابة الداخلية بصورة مسبقة للتخفيى من حدة هذه املخاطر.
 5.6استمرارية األعمال:
أع رردت الش ررركة برنامج ررا ش ررامال إلدارة اس ررتمرارية العم ررل م ررن أج ررل املحافم ررة عل ررى جاهزي ه ررا للتعام ررل م ررو مختل ررى ح رراالت الط رروارئ والم ررروف االس ررتينائية.
ولهر ررذا الغر ررراو فهر رري تحتفر ررال بخطر ررط ومج ر رراءات مختلفر ررة ماهر ررا خطر ررط لضمر رران اسر ررتمرارية العمر ررل ومجر رراءات للتعامر ررل مر ررو الحر رروادر وحر رراالت الطر رروارئ
واسررت اتيجية السررتعادة األعمررال و مرران اسررتمرارية العمليررات األساسررية ملجموعررة كاملررة مررن األقسررام األساسررية وويائررى الدعررم وتشرركيل إطررار الس رتمرار
تصريرى األعمرال.
 5.7إفصاح الركيزة المالمة:
يمكن االطال ع س إفصاح الركيزة الثالثة لرأس املال من خالل زيارة موقو الشركة اإللكت وني www.areebcapital.com
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6

رأي مراجو الحسابات ع س القوائم املالية السنوية

لم يمهر املراجو الخارجي للشركة أي تحفمات ع س القوائم املالية لعام 2021مو ويمهر لفت االنتباه ف ي االيضاح رقم  )10حيث تم سداد مبالـ تحت
حساب االستثمارات ولم يتم ح ى اآلن االن هاء من اإلجراءات القانونية لنقل الحصو لشركة اريب املالية بيسبة املساهمة في رأس املال ح ى تاريخ إصدار
القوائم املالية للشركة في  31ديسم 2021م .وقد تم اعتماد القوائم املالية من قبل إدارة الشركة في  06رمضان 1443هر املوافق  07أبريل 2022م

7

ملخو املركز املالي ونتائج األعمال عن السنوات الخمس األخي ة

 7.1األداء املالي للشركة:
حققت الش ر ر ررركة إيرادات إجمالية عن عام 2021م بقيمة 35.90مليون ريال س ر ر ررعودي مقابل إيرادات إجمالية بلغت  11.7مليون ريال س ر ر ررعودي عن عام
2020م بارتفا يقدر بنحو %200و كما بلـ ص ررافي الربح كعد الزكاة عن عام 2021م نحو  21.1مليون ريال س ررعودي مقابل  1.60.مليون ريال س ررعودي عن
عام 2020م بارتفا يقدر بيسبة .%1200
بلـ إجمالي األصول في 2021/12/31م نحو  87.3مليون ريال سعودي مقابل  57.30مليون ريال في العام السابق 2020م بيسبة ارتفا بلغت نحو .%52
 7.2قائمة املركز املالي:
2021

2020

2019

2018

2017

األصول
األصول املتداولة
األصول غي املتداولة

52.062.664
35.245.672

19.197.355
38.101.131

10.267.762
46.018.796

17.523.304
44.760.941

13.668.648
61.533.938

مجموع األصول

87.308.336

57.298.486

56.286.558

62.284.245

75.202.586

حقوق املساهمين والخصوم
الخصوم املتداولة
الخصوم غي املتداولة
حقوق املساهمين

14.129.485
258.863
72.919.988

2.419.124
269.672
54.609.690

2.437.308
273.383
53.575.867

2.254.876
126.505
59.902.864

6.300.849
920.918
67.980.819

مجموع حقوق املساهمين والخصوم

87.308.336

57.298.486

56,286,558

62.284.245

75.202.586
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 7.3قائمة األرباح او الخسائر:
2021

2019

2020

2017

2018

إيرادات الخدمات
الت تيب
إدارة األصول

33.490.563
2.417.265

3.916.170
7.818.300

2.311.500
2.529.139

10.626.845
-

21.665.876
-

مجموع إيرادات الخدمات

35.907.828

11.734.470

4.840.639

10.626.845

21.665.876

نفقات الثشغي
تكلفة اإليرادات
مصاريى ادارية وعمومية
اهال األصول الثابتة
نفقات أخرى

1.139.995
5.935.808
50.678
6.217.138

6.810.743
3.104.620
92.711
-

1.081.864
2.869.646
185.665
-

774.905
2.525.897
299.161
3.360.839

816.186
5.386.830
347.806
237.785

مجموع نفقات الثشغي

13.343.619

10.008.074

703.464

6.960.802

6.788.607

تكاليى وميرادات غي تشغيلية
الزكاة الشرعية

0
)1.445.873

394.726
)481.533

1.472.958
)174.437

)1.083.960
)459.912

1.697.541
)1.274.263

صافي دخ السنة

21.118.336

1.639.589

2.001.985

2.122.171

15.300.547

صافي دخل السنة خالل السنوات الخمسة الماضية
21,118,336.00

2021

1,639,589.00

2020

2,001,985.00

2019

21,11
2,122,171.00
8,336.00

2018

15,300,547.00
25,000,000.00

20,000,000.00

2017
15,000,000.00

10,000,000.00

-

5,000,000.00

 7.4قائمة التدفقات النقدية:
2021

2020

2019

2018

2017

النقد الناتج من املستخدم في)  /األنشطة التشغيلية
النقد الناتج من املستخدم في)  /األنشطة االستثمارية
النقد الناتج من املستخدم في)  /األنشطة التمويلية

7.817.241
)16.488
)3.000.000

)3.350.557
981.580
-

9.189.543
459.688
)7.200.000

)4.285.228
14.546.942
)10.000.758

2.198.833
364.500
4.950.904

مجموع التدفقات النقدية خالل العام

4.800.753

()2.368.977

2.449.231

260.956

7.514.237
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8

تعليق اإلدارة ع س األداء املالي وتوقعات العام القادم

حققت الشركة إيرادات بلغت نحو  35,907,828ريال سعودي بزيادة بيسبة  %200عن العام السابقو وقد بلـ صافي ربح الشركة  21,118,336ريال
سعودي بارتفا بيسبة %11.8
ً
ً
تتوقو الشركة تحسنا في اإليرادات وصافي الربح خالل السنوات القادمةو ال سيما في ل ما تقوم با الشركة حاليا من دراسة منتجات استثمارية
جديدة متوقو طرحها خالل الفت ة القادمة وهو ما سينعكس ع س نتائج أعمالها عن الفت ات القادمة.

املصالح التعاقدية واألوراق املالية وامتيازات الحقوق

9

ال ي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

يؤكرد مجلرس اإلدارة أنرا ليرس لردى أعضائرا أي مصالرح تعاقديرة أو أوراق ماليرة أو مانرات فري أي أسرهم أو سرندات ديرن صرادرة عن الشررركة باستيناء
ً
امتال كعس أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم في رأس مال الشركة منذ التأسيس وفقا البيان التالي:

االسم

صفة العضوية
 /املنصب

عدد
األسهم

ياسر علوي فدعق

غي تنفيذي

60.000

القيمة
اإلسمية
للسهم
10

600.000

عبد الهادي محمد باقبو

غي تنفيذي

120.000

10

1.200.000

760.919

محمد صالح باقبو

غي تنفيذي

60.000

10

600.000

380.460

إجمالي قيمة
األسهم

املدفو

نسبة
املساهمة

380.460

%1
%2
%1
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10

الصفقات امل مة بين الشركة واأل خاص ذوي العالقة وأرصدتها

تتكون األطراف ذات العالقة بالش ر ررركة من الص ر ررناديق االس ر ررتثمارية تحت اإلدارة والش ر ررركات الزميلةو كما تتم املعامالت مو األطراف ذات العالقة بموجب
شررو متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة .فيما ي ي أهم املعامالت ال ي تمت مو األطراف ذات العالقة خالل السرنة وأرصردة األطراف
ذات العالقة في تهاية عام 2021م:
األطراف ذات العالقة

العالقة

طبيعة املعامالت

خدمات استشارية
شركة زميلة
شركة يافة املتحدة للعقارات
خدمات استشارية
شركة زميلة
شركة أندلسية الجنوب للعقارات
خدمات استشارية
شركة زميلة
شركة يافة العصرية املحدودة
خدمات استشارية
شركة زميلة
شركة تنميات العصرية املحدودة
خدمات استشارية
شركة زميلة
شركة تخزين للت يد
صندوق أريب للخدمات اللوجستية صندوق مدار من قبل الشركة خدمات استشارية
صندوق أريب للضيافة جدة  1-صندوق مدار من قبل الشركة خدمات استشارية
صندوق مدار من قبل الشركة خدمات استشارية
صندوق أريب للتطوير جدة 1-
صندوق مدار من شركة نمو
خدمات استشارية
صندوق جدة للضيافة
املالية
صندوق مدار من قبل الشركة خدمات استشارية
صندوق اريب للمتاجرة
مصروفات باإلنابة
طرف ذو عالقة
شركة رؤيا اإلدارية
مصروفات باإلنابة
طرف ذو عالقة
صندوق اريب الخرعان
مصروفات باإلنابة
طرف ذو عالقة
صندوق اريب العليا
مصروفات باإلنابة
طرف ذو عالقة
صندوق اريب لالستثمارات العقارية
أجور ومرتبات
اإلدارة العليا
أعضاء مجلس اإلدارة
بدالت حضور
أجور ومكافآت

قيمة املعامالت

الرصيد الختامي

2021م

2020م

2021م

2020م

769.231
32.721.332
1.190.480
93.744
1.133.041

2.531.025
925.151
145.116
167.012
)(67.100

-

)1.054.718

326.693
37.838.271
674.608
3.330.114
925.151
95.317
9.026
1.623.202
-

269.000
208.741
674.608
3.330.114
925.151
287.698
202.096
-

44.950
118.640
65.700
62.550
24.400
600.000
15.000
1000.000

9.500
600.000
45.000
800.000

54.450
118.640
65.700
62.550
24.400
-

9.500
800,000

تتض ررمن إيرادات الس ررنة مبلـ  35.907.828ريال س ررعودي مكتس رربة نتيجة للتعامالت مو األطراف ذات العالقة مقابل مبلـ  10.634.148ريال س ررعودي في
عام 2020م.

11

الشركات التاكعة

ال يوجد من استثمارات الشركة في 2021/12/31م أية أرصدة تصنى ع س أتها استثمارات في شركات تاكعة.
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12

القروا البنكية

يؤكد مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لد ها أي تسهيالت تمويلية أو قروا من البنو أو أي مؤسسات مالية أخرى عن السنة املالية 2021م

13

ً
األعمال أو العقود ال ي تكون الشركة طرفا فيهاو أو يمتلك أي من أعضاء املجلس أو كبار التنفيذيينو
أو أي خو ذي عالقة بأي ماهم مصلحة فيها

يؤكررد مجلررس اإلدارة أنررا ليررس لرردى أي مررن أعضائررا أو الرئيررس التنفيررذي أو املديررر املالرري أو أي خو ذي عالقة دهم أي تعامررالت تجاريررة أو عقررود تضررم
الشرركة طرفرا فيها.

14

القوائم املالية املدققة عن السنة املالية املن هية في 2021/12/31م
تقرير مراقب الحسابات الخارجي

يمكن االطال ع س القوائم املالية املدققة عن السنة املالية املن هية في 2021/12/31م وتقرير مراقب الحسابات الخارجي ع س موقو الشركة
www.AreebCapital.com
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