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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 كلمة مجلس اإلدارة  1

 

 السادة مساهمي شركة أريب املالية        املحترمين،  

 م. حيث أعد هذا التقرير رغبة من مجلس2020ديسررررم     31تقريره السررررنوي عن السررررنة املالية املن هية في   يسررررر مجلس إدارة شررررركة أريب املالية أن يقدم

هيئة السوق املالية، واملتضمنة إصدار مجلس إدارة الشخص املرخص   عن ومتطلبات الحوكمة لألشخاص املرخص لهم الصادرة اإلدارة لاللتزام بمعايي 

 يتضرررررمن عر رررررا لعمليات الشرررررخص املرخص له خالل السرررررنة املالية األخي ة، وجميه العوامل املعنرة في أعماله. كما رو ي عن
ً
 سرررررنويا

ً
د إعداد هذا له تقريرا

  .هاالتقرير تلبية جميه املتطلبات الواردة في اللوائح املشار إلي

  وفررق رؤيررة واضحرة،  األفضلمرا نحررو ونحررو عالررم ملرريء بالفرررص، كانررت أريب املالية علررى موعررد متجرردد لتحسررين تجربررة عمالئهررا االستثمارية، بالتطلرره دائ 

  تعتمررررررررررد علررررررررررى التقنيررررررررررات الحديثررررررررررة كوسرررررررررريلة فرررررررررري تقديررررررررررم حلرررررول ماليررررررررررة مبتكرررررررررررة و ات جو 
ً
دة عالية املستوى و لك لتحقيق تطلعررررررررررات املسررررررررررتثمرين أفرررررررررررادا

 ومعسسات.

املجلس أن يقدم  م. كمررررررا يود2020ويود مجلرررس اإلدارة أن يتقدم كشكره وامتنانه لعمالء شركة أريب املالية ومويفيهرررا علررررررى دعمهررررررم املتواصل خالل عررررررام 

املبذولة لتعزيز البيئة الرقابية وتحسين   السرررروق املالية ع س سعيها املتواصل في تنميم وتطوير السوق املالية دهدف دعم الجهودشرررركره وامتنانه إلررررى هيئررررة  

 .الداعمة لتطررور ونمررو واسررتقرار السرروق املالية أسس ومعايي  الحوكمة لدى األشخاص املرخص لهم، و لك في يل توجيهات القيادة الرشرريدة

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                                                 
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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 نبذة عن الشركة  2

 

 :التأسيس 2.1

بمدينة ي الرئيسررررر  ه، ومقرها18/07/1430بتاريخ   4030191623املالية هي شرررررركة مسررررراهمة سرررررعودية مقفلة بموجب ال رررررجل التجاري رقم   أريبشرررررركة   

ملالية رقم  جدة، مرخصررة من قبل هيئة السرروق املالية ملمارسررة أنشررطة الت تيب، وتقديم املشررورة في أعمال األوراق املالية، بموجب ترخيص هيئة السرروق ا

م بموجب الخطاب الصررادر  12/06/2018ع س رخصرر ي إدارة صررناديق االسررتثمار، ومدارة محافال العمالء في  شررركة أريب املالية  حصررلت كما ، 30/08119

 م.12/06/2018بتاريخ  1/6/4214/18من هيئة السوق املالية برقم ص/

يئة السرررروق املالية بتغيي  االسررررم التجاري لها من شررررركة مجموعة  م بإرسررررال اشررررعار الي ه2018اكتوبر    17ه، املوافق 1440صررررفر  7قامت الشررررركة بتاريخ 

 م.2019اكتوبر  10ه، املوافق 1441صفر  11رؤيا املالية ليصبح شركة أريب املالية، وأصدرت الهيئة موافق ها بتاريخ 

 للشركة:األنشطة الرئيسية  2.2

ملمارسررررررررة أعمال األوراق املالية    30/08119 رقم ترخيصالية بموجب  املمن قبل هيئة السرررررررروق   مقفلة، مرخصررررررررةشررررررررركة مسرررررررراهمة   هيشررررررررركة أريب املالية  

 التالية:

الشرررركة من خالل ترخيص إدارة صرررناديق االسرررتثمار بتقديم مجموعة من الفرص االسرررتثمارية املتنوعة من   قامت  االســـارمار: إدارة صـــناديق   •

 ة خاصة تس هدف من خاللها الشركة تنويه منتجاتها االستثمارية، وتلبية تطلعات املستثمرين.يخالل طرح ومدارة نالنة صناديق أسهم ملك

بة متغي ات السرررروق وفس هذا السررررياق تسرررر هدف الشررررركة تقديم خدمة إدارة محافال العمالء تحرص الشررررركة ع س مواك  العمالء: أدارة محافظ  •

السرررررررررررريما في يل التغي ات اإليجابية ال ي يشررررررررررررهدها سرررررررررررروق األسررررررررررررهم السررررررررررررعودية كانعكاس ملا تشررررررررررررهده اململكة من طفرات  القادمة،خالل الفت ة 

 .2030االست اتيجية متمثلة في رؤية اململكة  مدفوعة بالخططاقتصادية  

تنوعت املنتجات االسررررررتثمارية ال ي قدم ها الشررررررركة من خالل تلك الرخصررررررة    2009منذ حصررررررول الشررررررركة ع س رخصررررررة الت تيب في عام   الترتيب:  •

  للمستثمرين.ال ي قدم ها الشركة  الطروحات الخاصةمتمثلة في العديد من 

 املالية.تقديم املشورة في أعمال األوراق  •

 

 :رأس املال 2.3

 متسرررررررررراوية القيمررررررررررة،  6.000.000( ستون مليون ريال سعودي مقسم إلس  60.000.000بلرررررررررـر رأس مررررررررررال شركة أريب املالية املصرح برررررررررره   
ً
( ستة ماليين سهما

 وخمسة وأربعون أ  (38.045.957 ( عرررشرة رياالت. وبلرررررـر رأس املررررررال املدفررررررو  10قيمررررررة كل ماهررررررا  
ً
 نمانية ونالنون مليونا

ً
 وتسعمائة وسبعة وخمسون رياال

ً
لفا

 ال غي 
ً
 .سعوديا

 

 : أهداف الشركة 2.4

، وكذلك املسراهمة كشركل فاعل بدعم مسري ة االقتصراد  تهدف شرركة أريب املالية إلس مواكبة التطلعات والطموحات االسرتثمارية لشرركائنا وتنمية نرواتهم 

من خالل تقررديم مجموعررة من الخرردمررات واملنتجررات والحلول االسرررررررررررررتثمرراريررة املبتكرة    لرركو   ،2030الوطني واملسررررررررررررررراهمررة الفرراعلررة في تحقيق رؤيررة اململكررة  

 فضال عن سعيها الدائم نحو توسيه قاعدة عمالئها من خالل تنويه منتجاتها االستثمارية.  واملتخصصة،
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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 :طورات األعمال ت 2.5

 ع س م، أطلقت الشرررررركة نالنة صرررررناديق ملكية خاصرررررة 12/06/2018عقب حصرررررول الشرررررركة ع س رخصرررررة إدارة صرررررناديق االسرررررتثمار في 
ً
 إيجابيا

ً
كان لها أنرا

خالل  ال سرريما نشررا  إدارة صررناديق االسررتثمار، و لك من  األصررول،تسرر س إدارة الشررركة جاهدة ع س التوسرره في نشررا  إدارة   كما،  إيرادات الشررركةتنويه 

حيث تعتزم الشرررركة اسررر هداف طرح صرررناديق عقارية باملشررراركة مه مسرررتثمرين  املسرررتثمرين،تنويه املنتجات االسرررتثمارية في هذا الطشرررا  بما يلعي تطلعات  

  القادمة.است اتيجيين في قطا  االستثمار العقاري خالل الفت ة 
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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 مجلس االدارة  3

 

 أخرى:  ةمجلس اإلدارة والعضوية في مجالس إدار  تشكيل 3.1

 
 
 ش
 
 عين مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعيرة العامرة. مجلرس إدارة شركة أريب املالية مرن خمسة أعضاء، ماهم عضوان مسرتقالن، ي   لك

 العضوية في مجالس إدارة أخرى  صفة العضوية / املنصب  االسم

 ال يوجد  عضو غي  تنفيذي  –اإلدارة رئيس مجلس  ياسر علوي فدعق 

 رئيس مجلس إدارة شركة أريب كابيتال القابضة  عضو تنفيذي  –الرئيس التنفيذي   خالد كشر الجابري 

 ال يوجد  عضو مجلس إدارة مستقل  عبد الهادي محمد بأقبص 

 ال يوجد  عضو مجلس إدارة مستقل  محمد صالح بأقبص

 ال يوجد  إدارة غي  تنفيذي عضو مجلس  محي الدين عبد التواب

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة: 3.2

 االجتماعات: بيان بتلك ي يفيما  ،2020عام  اجتماعات خالل ةأربع عقد مجلس إدارة الشركة
 

 املجموع  م 24/12/2020 م 25/08/2020 م 01/06/2020 م 25/03/2020 االسم 

 3     ياسر علوي فدعق 

 4     خالد كشر الجابري 

 4     عبد الهادي محمد باقبص 

 4     محمد صالح باقبص

 4     محي الدين عبد التواب

 

 اإلدارة:  ختصاصات مجلسمهام وا 3.3

 :يتمته مجلس اإلدارة بأوسه الصالحيات في إدارة شعون الشركة وأعمالها داخل اململكة وخارجها. وتشمل مسعولياتهم ما ي ي

 ومراقبرة ومراجعرة وتوجيره اسرت اتيجية الشركة وسياسراتها.إعرداد  •

هرررررا الفصليررررررررررة اعتمررررراد خطرررررة العمرررررل السرررررنوية وامليزانيرررررة التقديريرررررة التررررري يقدمهرررررا الرئيرررررس التنفيرررررذي ومراقبرررررة أداء الشرررررركة بمرررررا فررررري  لرررررك نتائج •

 .والسررنوية

 الخطط املس هدفة، واعتماد اإلجراءات الالزمة ملعالجة أية انحرافات عن الخطة.مقارنة األداء والنتائج الفعلية للشركة مه  •

ية  اعتماد االسرررررررتثمارات والنفقات الرأسرررررررمالية وعمليات االسرررررررتحوا  والبيه الك  ى وغي   لك من العمليات الغي  واردة  رررررررمن امليزانية التقدير  •

 .السنوية

ملصالررررررح بيررررررن أعضرررررراء اإلدارة التنفيذيررررررة وأعضرررررراء املجلررررررس واملسرررررراهمين، بمررررررا فرررررري  لررررررك إسرررررراءة  مراقبررررررة ومدارة حرررررراالت التضررررررارب املحتمررررررل فرررررري ا •

ة فرررررررري  اسررررتخدام أصررررول الشررررركة وسرررروء السررررلو  فرررري التعامررررالت مرررره األطررررراف  ات العالقررررة. وعلررررى املجلررررس أن يتخررررذ جميرررره الخطرررروات املمكنرررررررر 

 .ررارب املصالررح الفعليررة أو املحتملررة أو املتوقعررة  مررن الشركةحرردود املعقررول لتجنررب حرراالت تض
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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 واختصاصاتها:اللجان املشكلة  3.4

 املراجعة:  لجنة

 .، ماهم عضوين مستقلين تتكرون لجنرة املراجعرة مرن نالنة أعضراء جميعهرم غيرر تنفيذييرن

 املنصب  االسم

 غي  تنفيذي  –رئيس اللجنة  محي الدين عبد التواب

 غي  تنفيذي   –عضو مستقل   عبد الهادي محمد باقبص 

 غي  تنفيذي   –عضو مستقل   محمد صالح باقبص

 املراجعة:  لجنة اجتماعات حضور  سجل

، وقد عقدت اللجنة 
ً
 للبيان  2020عام خالل اجتماعين تجتمه لجنرة املراجعرة كشكل ربه سنوي أو أكث  وفق ما تراه  روريا

ً
 التالي:وفقا

 املجمو  م 25/08/2020 م 01/06/2020 االسم

 2   محي الدين عبد التواب

 2   عبد الهادي محمد باقبص 

 2   محمد صالح باقبص

 للسرررياسرررات واإلجراءات ال ي أقرها مجلس إدارة الشرررركة. فوجود نمام فعال لل
ً
 للرقابة الداخلية تنفيذا

ً
 فعاال

ً
رقابة الداخلية و رررعت إدارة الشرررركة نماما

مخاطر تتعلق بالسررروق  بالشرررركة يعد صرررمام األمان الذي يحد من املخاطر املختلفة ال ي تتعرا لها الشرررركة سرررواًء أكانت مخاطر ائتمانية أو تشرررغيلية أو  

ة املخاطرررررر الناشرررررئة  أو غي ها من املخاطر األخررررررى املرتبطرررررة بتلرررررك الطشررررراطات، جدير بالذكر أن نمام الرقابرررررة الداخليرررررة بالشركة  هدف في األساس إلس إدار 

  ررررر 
ً
 مقبوال

ً
 عن ان لجنرررررة عرررررن عررررردم تحقيرررررق أهرررررداف الشرررررركة والحد من تلك املخاطر، وبالتالررررري فهرررررو يوفرررررر  مانرررررا

ً
د األخطررررراء والخسرررررائر الجوهريرررررة. فضال

ارجي، إ  تتضمن تلك املراجعرررة بالشركة تتولرررى كشررركل دوري مراجعرررة التقاريرررر التررري تقدمهرررا إدارة املراجعرررة الداخليرررة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات الخ

 لكفراءة إجرراءات الرقابرة الداخلية. 
ً
 التقارير تقييما

 فعرراال مررن إجررراءات الرقابررة الداخليررة. وخررالل عام   عليه ترى 
ً
م، لررم يتبين لنا أن  2020لجنة املراجعة الداخلية واملخاطر بالشركة أن الشررركة تطبررق نمامررا

 هنا  أي مالحمرات سرلبية جوهريرة فيمرا يتعلرق بفعاليرة وكفاءة نمرام ومجرراءات الرقابرة الداخليرة واملخاطر بالشركة.

 ختصاصات ومسؤوليات لجنة املراجعة: ا

 اإلشرراف علرى عمرل مدقرق الحسرابات الخارجري. •

 .رئيررس لجنررة املراجعررةتقييررم إدارترري املراجعررة الداخليررة وااللتررزام، علررى أن يكررون رئيررس املراجعررة الداخليررة وااللتررزام مسررعوال أمررام  •

لي الشرررررركة وأعضررررراء املجلرررررس أو مراجعررررري الحسرررررابات الخارجييرررررن أو املستشرررررار الخارجررررري، بمرررررا فررررري  لرررررك إمكانيرررررة إمكانيرررررة الوصرررررول إلرررررى مسرررررعو  •

 .الوصرول إلرى جميره املعلومرات  ات الصلرة، بحسرب الضررورة، مرن أجرل القيرام بأعمالهرا ومهامهرا

 .التأكد من كفاية املوارد املتاحة للقيام بأعمالها ومهامها •

 تقييم إجراءات الرقابة الداخلية. •

 ورفعها إلس مجلس اإلدارة للموافقة عليها •
ً
 .مراجعة است اتيجية إدارة املخاطر وسياساتها وحدودها سنويا

 .اإلدارة العتمررادهمراجعرة اإلطرار العرام لتنفيرذ إدارة املخاطرر علرى مسرتوى الشرركة وتحديثره كشركل دوري عنرد الحاجرة ورفعره إلرى مجلرس  •

 .مراجعة هياكل إدارة املخاطر سنويا والخطط التشغيلية السنوية •

 االئتمانيرة. مراجعرة تقاريرر إدارة املخاطرر بمرا فري  لرك مخاطرر التشرغيل ومخاطرر السريولة ومخاطرر االئتمران وكفايرة رأس املرال واملخاطرر  •

 .مراجعررة اإلجررراءات الداخليررة لتقييررم كفايررة رأس املررال علررى أسرراس سررنوي، ورفعهررا إلررى املجلررس العتمادهررا •
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 م: 2020التقرير السنوي للجنة املراجعة عن عام  3.5

عمليررات التدقيررق السررررنوية واملراجعررررات التنميميررررة  اشتملت ع س والترري   للجنررة،إدارة املراجعررة الداخليررة بو رره خطررة املراجعررة السررنوية قامت  •

 يررق لضمرران معالجررة هررذه املالحمات خرالل العرام. تسفر عاها عمليررات التدققد واملتاكعررة املسررتمرة للمالحمات الترري 

مهر عملية املراجعة الداخلية للنمم واإلجراءات الرقابية م اعمال املراجعة الداخلية. ولم ت  2020أتمت إدارة املراجعرررررة الداخليرررررة خرررررالل عرررررام   •

 .م2020بالشركة أية مالحمات جوهرية خالل عام 

 فعررررراال مرررررن إجرررررراءات الرقابرررررة الداخليرررررة،  •
ً
 أية للجنةلرررررم يتبين  إ  كما ترى لجنة املراجعة الداخلية واملخاطر بالشركة أن الشرررررركة تطبرررررق نمامرررررا

 .فيمرا يتعلرق بفعاليرة وكفاءة نمرام ومجرراءات الرقابرة الداخليرة واملخاطر بالشركة مالحمرات سرلبية جوهريرة

 لجنة الترشيحات واملكافآت:

 تتكرون لجنرة الت شيحات واملكافآت مرن نالنة أعضراء كما ي ي:

 املنصب  االسم

 غي  تنفيذي –عضو مستقل  –رئيس اللجنة  ياسر علوي فدعق 

 غي  تنفيذي –عضو مستقل  باقبصعبد الهادي محمد 

 غي  تنفيذي –عضو مستقل  محمد صالح باقبص

 

 سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت:

، وقد عقدت اللجنة خالل عام 
ً
 أو أكث  وفق ما تراه  روريا

ً
 م اجتما  واحد كما ي ي:2020تجتمه لجنرة الت شيحات واملكافآت مرة واحدة سنويا

 املجموع  م 24/12/2020 االسم 

 1  ياسر علوي فدعق 

 1  عبد الهادي محمد باقبص 

 1  محمد صالح باقبص

 

 اختصاصات ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت:

 إعداد السياسة العامة ألجور لشركة أريب املالية كعد مناقش ها مه اإلدارة، نم رفعها إلس املجلس للموافقة عليها.  •

 اإلشراف ع س و ه إطار األجور في الشركة والشركات التاكعة لها وتطبيقه و مان تماشيه مه األنممة املحلية  ات الصلة.   •

لررررس ولجرررران املجلررررس وتقديررم التوصيررررات الالزمة كشررررأاها، وم ا كان تعويررررل أعضرررراء املجلررررس علررررى شرررركل جررررزء  املوافقررررة علررررى مكافررررآت أعضرراء املج •

 ا لنمررام الشررركات.مررن األرباح؛ فتقرردم اللجنررة توصيررة دهررذا الشررأن إلررى املجلررس، نررم إلررى الجمعيررة العامررة للموافقررة عليهررا؛ وفقرر

 مراجعة التوصيات املقت حة واعتمادها كشأن حوافز املديرين التنفيذيين. •

 تحديد االحتياجات املطلوبة بما في  لك القدرات واملهارات واإلجراءات الخاصة كعضوية مجلس اإلدارة. •
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 :مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أعضاء مكافآت وتعويضات  3.6

 أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين  أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة  البيان

 - - 600,000 الرواتب واألجور 

 - 12,000 3,000 بدل حضور جلسات املجلس 

 - - - بدل حضور جلسات اللجان 

 - - 30,000 املكافآت الدورية والسنوية

 - - - الخطط التحفيزية 

مزايا   أو  تعويضات  عينية  أي 

 أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي 
146,723 - - 

 - 12,000 779,723 املجموع 

 

 يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي إن لم يكونا ضمنهم  خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات البيان

 293,700 الرواتب واألجور 

 - البدالت 

 - والسنويةاملكافآت الدورية 

 28,200 الخطط التحفيزية 

 - العموالت 

عينية   مزايا  أو  تعويضات  أي 

 أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي 
51,441 

 373,341 املجموع 

كبار التنفيذيين    أحدكما يوضح مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة السوق املالية أو  

 عن أي مكافآت وتعويضات. 

 

 

 

 

 



   

 

10 

 

  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 الغرامات والعقوبات  4

 

 التالي:م مخالفتين وفق البيان  2020تلقت الشركة خالل السنة املالية 

 االجراء التصحيحي  أسباب املخالفة  تاريخ املخالفة مبلغ املخالفة  الجهة #

1 
وزارة املوارد البشرية  

 والتنمية االجتماعية 
 2020نوفم    23 سر.  4,000.00

توييف عمالة غي  سعودية في مهن 

 السعوديين مقصورة ع س 
تم إسناد مهام الوييفة إلس مويف 

 سعودي 

 2020ديسم    16 ر.س  10,000.00 هيئة السوق املالية  2
االلتزام بتقويم مخاطر البنك املح ي  معد

 قبل فتح حساب العميل لديه 

تم إعداد تقرير بواسطة إدارة املخاطر 

 لتقويم مخاطر البنك املح ي 

 

 

 إدارة املخاطر   5

 

 إلس عجم األعمال الحالي بالشركة فقد أسندت مهام تلك اإلدارة إلس إدار 
ً
ة املراجعة الداخلية، تشرركل إدارة املخاطررر وييفررة أساسررية فرري الشررركة، واستنادا

عنررى وتعد إدارة  بتحديررد وتقييررم املراجعة الداخلية واملخاطر مسرعولة عرن تصميرم وو ره وتنفيرذ إجرراءات وسياسرات إدارة املخاطرر واإلطرار العررام الررذي ي 

رررري و ه ما يلزم من إجراءات للحد من املخاطر ومتاكعررررة ومراقبررررة املخاطررررر املرتبطررررة بالسرررروق واالئتمرررران والسرررريولة والتشررررغيل، ويتمثل دور إدارة املخاطررررر ف

رة املخاطر ع س لجنررررة و مان عدم وجود مسررررتويات عاليررررة من املخاطر مقارنة بو رررره رأس مررررال الشررررركة ومركزهررررا املالرررري. وتقه مسئولية اإلشراف ع س إدا

 املراجعة التاكعررة ملجلررس اإلدارة.

 سياسات املخاطر وحدودها:  5.1

عرررد  حررردود املخاطرررر هرررذه نقاطررر و 
 
 ملراقبة املخاطرررر فررري مختلرررف األقسرررام وعلرررى مسرررتوى الشرررركة ككل. وت

ً
 محررررررددة ملراقبررررررة  عرررت الشرررركة سياسرررات وحررردودا

ً
ا

تجرررررراوز حرررررردود املخاطرررر، تبرررادر اإلدارة باتخرررا    عناصررررررر الخطررررررر الفعلرررررري و مرررررران عرررررردم خروجهررررررا عررررررن املسررررررتويات املعقولررررررة بالطسرررررربة إلررررررى الشررررررركة. وبمجرررررررد

 إلجرررراءات عمرررل موحررردة معت
ً
مررردة تجررررى مراجع هرررا  اإلجرررراءات املناسررربة لضبرررط املخاطرررر  ات الصلرررة. إ افرررة إلرررى  لرررك، تعمرررل جميررره أقسرررام الشرررركة وفقرررا

 باسرتمرار.

 مخاطر السوق:  5.2

الخسرررررررائر داخل وخارا ررررررررجالت املركز املالي الناشرررررررئة عن تحركات معدالت أو أسرررررررعار السررررررروق مثل معدالت الفائدة وأسرررررررعار مخاطر السررررررروق هي مخاطر  

 .صرف العمالت األجنبية. وأسعار األسهم. وهوامش االئتمان و/أو أسعار السله األساسية مما يعدي إلس خسارة األرباح ورأس املال
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ر السررررروق في سرررررياسرررررة إدارة املخاطر، ويتم مراقبة مخاطر السررررروق ع س أسررررراس منتمم من قبل إدارة املخاطر. كما تدير  ترد املبادئ التوجيهية إلدارة مخاط

 الشررررررركة مخاطر السرررررروق من خالل إنشرررررراء حدود املخاطر. ويتم و رررررره حدود املخاطر هذه باسررررررتخدام مجموعة متنوعة من أدوات قياس املخاطر. بما في

 املعر ة للخطر ومنهجيات اختبارات التحمل. لك تحليل الحساسية. والقيمة 

لية  وال يوجد في الشررررررررركة رررررررررجل تداول حيث أن اسررررررررتثمارات الشررررررررركة ال تتضررررررررمن أية اسررررررررتثمارات مدرجة في السرررررررروق املالية، وانما تتمثل في موجودات ما

 بأن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررررررررامل اثخر واسررررررررتثمارات عقارية تحت التنفيذ، إ ررررررررافة إلس دفع
ً
ات مقدمة السررررررررتثمارات في شررررررررركات زميلة. علما

جنعي حسرررررب املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررامل اثخر جميعها بالدوالر األمريكي وال ي يحتسرررررب لها رأس مال مخاطر الصررررررف األ 

 متطلبات الحد األدنى من رأس املال للركيزة األولس وفقا لهيئة السوق املالية.

 املخاطر الخاصة بصناديق االسارمار: 5.3

ا أفكار  يتم إجراء دراسررة تفصرريلية للتحقق من جدوى املنتجات الجديدة، باإل ررافة إلس تقييم املخاطر من خالل ممارسررة الفحص النافي للجهالة، وتعر 

إدارة املطابقة وااللتزام قبل طرحها في السرروق. كما يجري و رره  املنتجات الجديدة ع س الرئيس التنفيذي واملسررتشررار الشررر ي للموافقة عليها، وكذلك ع س 

 خطط ملراقبة حدود املخاطر لجميه صناديق امللكية الخاصة ال ي يتم طرحها.

 مخاطر السيولة:  5.4

لة من حيث الوقت والتكلفة  مخاطر السرررررريولة هي عدم قدرة املطشررررررأة ع س الوفاء بدفه التزاماتها عند اسررررررتحقاقها ومحالل األموال عند رررررررح ها بطريقة فعا

 املناسبة.

ا يضررمن تغطية  تقوم شررركة أريب املالية بإدارة السرريولة من خالل االحتفال بالسرريولة النقدية الالزمة إلدارة األنشررطة والعمليات التشررغيلية للشررركة، بم

رة في أوجه االسررررررتثمار املختلفة بما يعمل ع س تعميم ربحية االلتزامات املتوقعة أو املسررررررتحقة ع س الشررررررركة، في حين يتم اسررررررتثمار فوائل السرررررريولة املتوف

 الشركة.     

 س تحتفال الشررررركة بالسرررريولة النقدية في حسررررابات جارية لدى بنو  محلية يسررررهل الوصررررول إليها ع س الفور عند الحاجة. وتحرص الشررررركة كشرررركل دائم ع

 املختلفة في مواعيدها.االحتفال بالسيولة الكافية لتغطية االلتزامات املستحقة لألطراف  

الية ع س ليس لدى شررررررررررررركة أريب املالية أية تسررررررررررررهيالت ائتمانية قصرررررررررررري ة أو طويلة األجل مه البنو  سررررررررررررواء املحلية أو الخارجية، إ  تعتمد شررررررررررررركة أريب امل

املتحصررالت من اإليرادات املحققة بالشررركة   التمويل الذاتي املتمثل في حقوق امللكية لتمويل أنشررط ها التشررغيلية، إ  يتم اسررتخدام السرريولة املتولدة عن

 في تغطية النفقات التشغيلية وااللتزامات املختلفة. 
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 املخاطر الاشغيلية:  5.5

ا يشررمل  املخاطر التشررغيلية هي مخاطر الخسررارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشررل العمليات الداخلية واألشررخاص واألنممة أو من األحداي الخارجية. كم

 .القانونية مثل التعرا للغرامات والعقوبات أو األ رار العقابية الناجمة عن اإلجراءات اإلشرافية، وكذلك التسويات الخاصة املخاطر

اطر وال ي تبدأ تقوم إدارة املخاطر بإجراءات لتقييم مخاطر األنشرطة التشرغيلية الرئيسرية بالشرركة، من خالل املراجعة الداخلية القائمة ع س تقييم املخ

 بتحديد املخاطر ووسائل الرقابة وتقييمهما.  

لل إلس  تعت   الشررررركة أن أي خلل في وسررررائل الرقابة الداخلية وحوكمة الشررررركات يعد أهم جانب من جوانب املخاطر التشررررغيلية، حيث يمكن أن يعدي الخ

 (MIS) ناسررررررب. وتدر  الشررررررركة أن نمم املعلومات اإلداريةتكبد خسررررررائر مالية عن طريق الخطأ أو الغش أو الفشررررررل في األداء بصررررررورة مالئمة في الوقت امل

، كما أاها  الجيدة ووجود نقافة للرقابة الداخلية القوية إلس جانب التخطيط لحاالت الطوارئ تعد عناصرررررر أسررررراسرررررية للدارة الفعالة للمخاطر التشرررررغيلية

 املخاطر بصورة مستمرة.عناصر  ات أهمية لتحديد االجراءات والنمم الضرورية للحد من 

وسرررررررائل  تقوم الشرررررررركة باملراجعة الدورية للمخاطر التشرررررررغيلية ال ي تمت معالج ها، إ رررررررافة إلس أية مخاطر جديدة قد تطشرررررررأ، و لك لضرررررررمان إعادة ترتيب  

 الرقابة الداخلية بصورة مسبقة للتخفيف من حدة هذه املخاطر.

 : األعمالاستمرارية  5.6

تثنائية. برنامجرررا شرررامال إلدارة اسرررتمرارية العمرررل مرررن أجرررل املحافمرررة علرررى جاهزي هرررا للتعامرررل مررره مختلرررف حررراالت الطررروارئ والمرررروف االسررر أعررردت الشرررركة  

االت الطررررروارئ ولهرررررذا الغررررررا، فهررررري تحتفرررررال بخطرررررط ومجرررررراءات مختلفرررررة ماهرررررا خطرررررط لضمررررران اسرررررتمرارية العمرررررل ومجرررررراءات للتعامرررررل مررررره الحررررروادي وحررررر 

تشرركيل إطررار السررتمرار واسررت اتيجية السررتعادة األعمررال و مرران اسررتمرارية العمليررات األساسررية ملجموعررة كاملررة مررن األقسررام األساسررية وويائررف الدعررم و 

 تصريرف األعمرال.

 إفصاح الركيزة الرالرة: 5.7

 www.areebcapital.comمن خالل زيارة موقه الشركة اإللكت وني يمكن االطال  ع س إفصاح الركيزة الثالثة لرأس املال 

  

http://www.areebcapital.com/
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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 رأي مراجه الحسابات ع س القوائم املالية السنوية  6

 

م  30/03/2021م، وقد تم اعتماد القوائم املالية من قبل إدارة الشررررركة في 2020لم يمهر املراجه الخارجي للشررررركة أي تحفمات ع س القوائم املالية لعام 

 ه. 17/08/1442املوافق 

 

 ملخص املركز املالي ونتائج األعمال عن السنوات الخمس األخي ة  7

 

 األداء املالي للشركة:  7.1

مليون ريرال سرررررررررررررعودي عن عرام  4.8مليون ريرال سرررررررررررررعودي مقرابرل إيرادات إجمراليرة بلغرت 11.7م بقيمرة  2020حققرت الشرررررررررررررركرة إيرادات إجمراليرة عن عرام  

مليون ريال سررررررعودي عن عام  2ريال سررررررعودي مقابل   مليون  1.6م نحو 2020%، كما بلـ صررررررافي الربح كعد الزكاة عن عام 143بارتفا  يقدر بنحو   م2019

 %.18م بانخفاا يقدر بطسبة 2019

  %.1.8بلغت نحو  ارتفا م بطسبة 2019مليون ريال في العام السابق  56.3مليون ريال سعودي مقابل  57.30م نحو 31/12/2020بلـ إجمالي األصول في 

 قائمة املركز املالي:  7.2

   2020  2019  2018  2017  2016 

           األصول 

 39.493.173  13.668.648  17.523.304  10.267.762  19.197.355  املتداولةاألصول 

 39.066.872  61.533.938  44.760.941  46.018.796  38.101.131  األصول غي  املتداولة

 78.560.045  75.202.586  62.284.245  56.286.558  57.298.486  مجمو  األصول 

           حقوق املساهمين والخصوم

 22.724.933  6.300.849  2.254.876  2.437.308  2.419.124  الخصوم املتداولة

 1.089.930  920.918  126.505  273.383  269.672  الخصوم غي  املتداولة

 54.745.182  67.980.819  59.902.864  53.575.867  54.609.690  حقوق املساهمين

 78.560.045  75.202.586  62.284.245  56,286,558  57.298.486  والخصوممجموع حقوق املساهمين 
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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 :قائمة األرباح او الخسائر  7.3

   2020  2019  2018  2017  2016 

           إيرادات الخدمات

 11.201.482  21.665.876  10.626.845  2.311.500  3.916.170  الت تيب

 -  -  -  2.529.139  7.818.300  إدارة األصول 

 11.201.482  21.665.876  10.626.845  4.840.639  11.734.470  مجموع إيرادات الخدمات

           نفقات التشغيل

 2.505.233  816.186  774.905  1.081.864  6.810.743  تكلفة اإليرادات

 6.555.473  5.386.830  2.525.897  2.869.646  3.104.620  مصاريف ادارية وعمومية

 364.003  347.806  299.161  185.665  92.711  اهال  األصول الثابتة

 324.084  237.785  3.360.839  -  -  نفقات أخرى 

 9.748.796  6.788.607  6.960.802  703.464  10.008.074  مجموع نفقات الاشغيل

 477.225  1.697.541  (1.083.960   1.472.958  394.726  تشغيليةتكاليف وميرادات غي  

 (934.188   (1.274.263   (459.912   (174.437   (481.533   الزكاة الشرعية

 995.726  15.300.547  2.122.171  2.001.985  1.639.589  صافي دخل السنة
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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 

 : قائمة التدفقات النقدية 7.4

   2020  2019  2018  2017  2016 

 (4.794.550   2.198.833  (4.285.228   9.189.543  (3.350.557   النقد الناتج من  املستخدم في( / األنشطة التشغيلية

 1.399.697  364.500  14.546.942  459.688  981.580  النقد الناتج من  املستخدم في( / األنشطة االستثمارية

 (43.900.582   4.950.904  (10.000.758   (7.200.000   -  الناتج من  املستخدم في( / األنشطة التمويليةالنقد 

 ( 47.295.435   7.514.237  260.956  2.449.231  ( 2.368.977   مجموع التدفقات النقدية خالل العام

 

 داء املالي وتوقعات العام القادم األ تعليق اإلدارة ع س  8

 

إال أن صافي ربح الشركة قد بلـ  السابق،% عن العام 142ريال سعودي بزيادة بطسبة   11,734,470ع س الرغم من تحقيق الشركة إليرادات بلغت نحو 

 إلس: ويرجه  لك بصفة أساسية  السابق،% عن العام 18ريال سعودي بانخفاا بطسبة  1,639,589

 % مقارنة عن العام السابق. 530بطسبة زيادة  6,810,743م والبالغة 2020/ 31/12ن هة في زيادة تكلفة اإليرادات عن السنة املالية امل •

%  8.2م، بطسبة زيادة بلغت 31/12/2020ريال سعودي عن السنة املالية املن هية في  3,104,620زيادة املصاريف اإلدارية والعمومية البالغة  •

 مقارنة بالعام السابق. 

ريال سعودي عن السنة املالية املن هية في   720,877مخصص للديون املشكو  في تحصيلها بقيمة قامت الشركة باحتساب مصروف  •

 ريال سعودي. 1,455,835م، مقابل ادراا الشركة إليرادات مخصصات انتفى الغرا ماها بلـ 2020/ 12/ 31

% عن العام  176ريال سعودي بزيادة بطسبة  481,533م مبلـ 2020/ 31/12بلـ مخصص الزكاة املحتسب عن السنة املالية املاهية في  •

 السابق.

 

 من دراسة منتجات است
ً
 في اإليرادات وصافي الربح خالل السنوات القادمة، ال سيما في  ل ما تقوم به الشركة حاليا

ً
ثمارية  تتوقه الشركة تحسنا

 القادمة.جديدة متوقه طرحها خالل الفت ة القادمة وهو ما سينعكس ع س نتائج أعمالها عن الفت ات 
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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

9 
 الية وامتيازات الحقوق  املصالح التعاقدية واألوراق امل

 ال ي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة 

 

ن الشررركة باستثناء  يعكرد مجلرس اإلدارة أنره ليرس لردى أعضائره أي مصالرح تعاقديرة أو أوراق ماليرة أو  مانرات فري أي أسرهم أو سرندات ديرن صرادرة ع

 البيان التاليامتال  كعل أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
 : ألسهم في رأس مال الشركة منذ التأسيس وفقا

 

 االسم

صفة  

العضوية /  

 املنصب 

عدد 

 األسهم

القيمة 

اإلسمية 

 للسهم

إجمالي قيمة  

 األسهم

عدد األسهم 

 املدفوعة
 املدفو  

نسبة 

 املساهمة 

 %1 380.460 38,046 600.000 10 60.000 غي  تنفيذي ياسر علوي فدعق 

 %2 760.919 76,091 1.200.000 10 120.000 غي  تنفيذي عبد الهادي محمد باقبص 

 %1 380.460 38,046 600.000 10 60.000 غي  تنفيذي محمد صالح باقبص

 

 الصفقات امل  مة بين الشركة واألشخاص  وي العالقة وأرصدتها 10

قة بموجب تتكون األطراف  ات العالقة بالشررررررركة من الصررررررناديق االسررررررتثمارية تحت اإلدارة والشررررررركات الزميلة، كما تتم املعامالت مه األطراف  ات العال

نة وأرصردة األطراف  شررو  متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة. فيما ي ي أهم املعامالت ال ي تمت مه األطراف  ات العالقة خالل السر 

 م:2020 ات العالقة في اهاية عام 

 طبيعة املعامالت العالقة  األطراف  ات العالقة
 الرصيد الختامي قيمة املعامالت 

 م 2019 م 2020 م 2019 م 2020

 269.000 269.000 ( 2.100.000  - خدمات استشارية  شركة زميلة شركة  يافة املتحدة للعقارات 

 208.741 208.741 ( 2.342.889  - خدمات استشارية  شركة زميلة أندلسية الجنوب للعقارات شركة 

 674.608 674.608 - - خدمات استشارية  شركة زميلة شركة  يافة العصرية املحدودة 

 799.089 3.330.114 - 2.531.025 خدمات استشارية  شركة زميلة شركة تنميات العصرية املحدودة 

 - 925.151 - 925.151 خدمات استشارية  شركة زميلة تخزين للت  يدشركة 

 142.582 287.698 132.082 145.116 خدمات استشارية  صندوق مدار من قبل الشركة  اللوجستية  صندوق أريب للخدمات

 35.086 202.096 33.586 167.012 خدمات استشارية  صندوق مدار من قبل الشركة  1-صندوق أريب للضيافة جدة 

 67.100 - 67.100 (67.100) خدمات استشارية  صندوق مدار من قبل الشركة  1-صندوق أريب للتطوير جدة 

 1.054.718 - 1.054.718 ( 1.054.718  خدمات استشارية  صندوق مدار من قبل الشركة  صندوق جدة للضيافة

 - 9.500 - 9.500 استشارية خدمات  صندوق مدار من قبل الشركة  صندوق جدة للسله 

 - - 600.000 600.000 أجور ومرتبات اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة 

 - - 60.000 45.000 بدالت حضور   

 - - - 800.000 أجور ومكافأت  

ريال سررررررعودي في   2.529.139ريال سررررررعودي مكتسرررررربة نتيجة للتعامالت مه األطراف  ات العالقة مقابل مبلـ    10.634.148تتضررررررمن إيرادات السررررررنة مبلـ 

 .م2019عام  
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  م2020تقرير مجلس اإلدارة عن عام  -شركة أريب املالية 

 الشركات التاكعة  11

 

 م أية أرصدة تصنف ع س أاها استثمارات في شركات تاكعة.31/12/2020ال يوجد  من استثمارات الشركة في 

 القروا البنكية  12

 

 .من البنو  أو أي معسسات مالية أخرى أو قروا  يعكد مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لد ها أي تسهيالت تمويلية 

13 
 
ً
  التنفيذيين،أو يمتلك أي من أعضاء املجلس أو كبار  فيها،األعمال أو العقود ال ي تكون الشركة طرفا

 أو أي شخص  ي عالقة بأي ماهم مصلحة فيها 

قررود تضررم اإلدارة أنرره ليررس لرردى أي مررن أعضائرره أو الرئيررس التنفيررذي أو املديررر املالرري أو أي شخص  ي عالقة دهم أي تعامررالت تجاريررة أو عيعكررد مجلررس  

 .الشرركة طرفرا فيها

14 
 م  2020/ 12/ 31القوائم املالية املدققة عن السنة املالية املن هية في 

 تقرير مراقب الحسابات الخارجي 

 

م وتقرير مراقب الحسابات الخارجي ع س موقه الشركة 31/12/2020يمكن االطال  ع س القوائم املالية املدققة عن السنة املالية املن هية في 

www.AreebCapital.com 

http://www.areebcapital.com/

