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 نطاق التطبيق .1

هـ إعـداد  املاليـة  ذاتـم  الكفايـة  لقواعـد   
ً
وفقـا املاليـة  التقر�ـر  السـوق  هيئة  عن  القواعـد  وال�ي    الصادرة    ئ املبـاد و �شـمل 

باإلفصاحالتوج��يـة   السوق السـنوي    املتعلق  مدى  املاليـة    ملؤسسات  توضيح  إ��  ��دف  ونطــاق وال�ي  املــال  رأس  كفايــة 

 يــات قيــاس ا�خــاطر. وفعاليــة أنظمــة إدارة ا�خــاطر وعمل

عن الف��ة املن��ية    آرشتتعلق الرك��ة الثالثة ا�خاصة باإلفصاحات الواردة �� هذا التقر�ر بالقوائم املالية املراجعة لشركة  

 وقد  م.  2021د�سم��    31��  
ً
ل�حد األد�ى من متطلبات هيئة السوق املالية لإلفصاح سنوً�ا   تم جمع هذه املعلومات وفقا

اإلفصاح و�عداد التقار�ر" من قواعد    -عن املعلومات ا�خاصة بالسوق بحسب ما �ش�� إليھ الباب السا�ع" الرك��ة الثالثة  

 للم�حق رقم  الكفاية املالية
ً
لية تقييم مؤسسات  ل عمي سهوالغرض الرئي��ي من ذلك هو � من تلك القواعد.    10، ووفقا

مما يؤدي    االئتما�ي،التصنيف    والعمالء ووكالءوم��م املستثمر�ن وا�حلل�ن    ا�جهات ذات العالقة،السوق املالية من جانب  

 .املعنية إ�� تحس�ن حوكمة الشر�ات

 املالية  آرش عن  1.1

" (�� شركة مساهمة سعودية مقفلة، و�قع مقرها الرئي��ي �� جدة.  آرشاملالية املشار إل��ا بـ" الشركة " أو "   آرششركة  

رقم   املالية  السوق  ترخيص هيئة  ع��  االستثمارات  2021/ 11/ 11بتار�خ    20214  -   32حصلت  إدارة  لتقديم خدمات  م 

    .اق املاليةو�شغيل الصناديق، وال��تيب، وتقديم املشورة �� أعمال األور 
ً
و�رغم أن الشركة حديثة اإل�شاء وحصلت مؤخرا

ع�� ترخيص مزاولة األعمال، إال أن �شاطها �� مجال إدارة األصول يرتكز ع�� ا�حلول البديلة �� مجاالت القطاع العقاري  

إدارة املصرفية االستثمار�ة خدمات هي�لة األصول وا املال، كما تقدم  ا�خاصة وأسواق رأس  نيابة عن واألسهم  ل��وات 

 العائالت والشر�ات لتقديم قيمة مستدامة وضمان النمو ع�� املدى الطو�ل. 

 الهي�ل التنظي�ي ا�خاص با�جموعة املالية 1.2

الشركة ليست جزءا من مجموعة مالية كما هو محدد �� القواعد االح��از�ة وليس لها أي شر�ات تا�عة ح�ى تار�خ هذا  

 التقر�ر.  

لشوقد   ال��خيص  ��جل  آرشركة  تم  مساهمة  شركة  ��جيل  شهادة  بموجب  التجارة  وزارة  من  رقم   املالية  تجاري 

   .مقفلة م، كشركة مساهمة2020/ 12/ 29هـ املوافق 05/1442/ 14�� تار�خ  ) 4030403078(

للسهم ر�ال    10مليون سهم بقيمة    2سعودي لعدد    ر�المليون    20دفوع بال�امل قدره  املكتتب بھ و املرأس مال الشركة  

 مقسمة ع�� النحو التا��: الواحد

 املبلغ  عدد األسهم  �سبة امللكية  

 16.000.000 1.600.000 %80 السيد/ أحمد بقشان

 4.000.000 400.000 %20 السيد/ صالح ياس�ن عالف 

 100% 2.000.000 20.000.000 
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 املتعلق بقاعدة رأس املالاإلفصاح  .2

ألغراض تنظيمية، يتع�ن تصنيف رأس املال داخل فئت�ن رئيسيت�ن وهما الشر�حة األو�� والشر�حة الثانية كما هو مو�ح  

 2021د�سم��   31�� ا�جداول التالية كما �� تار�خ  أدناه

 ): Tier 1الشر�حة األو�� لرأس املال ( 2.1

الحتياطي (فيما عدا احتياطيات إعادة التقييم) واألر�اح  الشر�حة األو�� لرأس مال الشركة تت�ون من رأس املال املدفوع وا

املساهم�ن   وحقوق  املبقاة  األر�اح  من  توزيعات  ش�ل   �� خصومات  �شمل  كما  املراجعة،  امل��اكمة  ا�خسائر  أو  املبقاة 

 .السلبية

 الشر�حة األو�� لرأس املال – 1جدول 
 

ر�ال – )مالية أو�� ف��ة (   2021د�سم��  31 شر�حة رأس املال األو��   

00020,000, رأس املال املدفوع  

4585, االحتياطي النظامي (باستثناء احتياطي إعادة التقييم)  

12149, األر�اح املبقاة / ا�خسائر امل��اكمة املدققة   

) 59443,( االقتطاعات وا�خصومات من الشر�حة األو�� لرأس املال   

املال إجما�� الشر�حة األو�� لرأس   19,98520,0  

 :فيما ي�� عرض م�خص لعناصر و�نود رأس املال 

 .وهو رأس املال املدفوع بال�امل منذ التأسيس رأس املال املدفوع:

وذلك  غ�� قابل للتوزيع  احتياطي نظامي    بت�و�نوفقا لنظام الشر�ات باململكة العر�ية السعودية، تل��م الشركة    االحتياطي:

رأس مال    % من30السنوي و�جوز التوقف عن ذلك م�ى ما بلغت النسبة  % من صا�� الدخل  10�سبة    جنيببت

 بموافقة ا�جمعية العامة للشركة.  املدفوع الشركة 

امل��اكمة ا�خسائر  املبقاة/  العر�ية    :األر�اح  باململكة  والز�اة  الدخل  املستحقة لسداد ضرائب  املبالغ  �عد خصم جميع 

السعودية واملستحقة ع�� جميع أسهم املساهم�ن، يتم تحو�ل أر�اح املساهم�ن وجميع املبالغ املتبقية إ�� األر�اح 

مة، فيتم خصم األر�اح الصافية  املبقاة �عد االن��اء من مراجعة القوائم املالية للسنة، و�� حال ا�خسائر امل��اك

 .خالل السنة من مجموع ا�خسائر امل��اكمة

 :(Tier 2) الشر�حة الثانية لرأس املال 2.2

تت�ون الشر�حة الثانية لرأس مال الشركة من املبالغ االحتياطية إلعادة التقييم وال�ي ت�ون نتيجة لتغي�� القيمة العادلة 

 .الستثمارات األسهم املتاحة للبيع

 الشر�حة الثانية لرأس املال و�جما�� قاعدة رأس املال – 2 جدول 

ر�ال – )ف��ة مالية أو�� (   2021د�سم��  31   الثانيةشر�حة رأس املال    

 0 احتياطيات إعادة التقييم

 0 إجما�� الشر�حة الثانية

 20,019,985 إجما�� قاعدة رأس املال الشر�حة األو�� والثانية 
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 رأس املال كفاية  .3

ومراقبة مدى كفاية   املالية ع�� قاعدة رأسمالية �افية لتغطية ا�خاطر ال�امنة �� مجال أعمالها ورصد  آرشتحافظ شركة  

    ا�� تداب�� أخرى باستخدام القواعد والنسب املقررة من هيئة  باإلضافةرأس مال الشركة  
ً
كفاية    إلطارالسوق املالية وفقا

أع�� من ا�حد    ، أيمرات  3.19قدرها  لرأس املال    م، وتحتفظ الشركة بنسبة كفاية  2021د�سم��    31أس املال كما ��  ر 

 . راتم1.94بما يقارب املطلوب لنسبة كفاية رأس املال  األد�ى

شركة   من    آرشوتل��م  املالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  املالية  الكفاية  قواعد  بمتطلبات  الداخ��    الرصد  خاللاملالية 

 التالية:  ئاملباد ا�حالية واملستقبلية األ�شطةشركة �� تقييم كفاية رأس املال لدعم الاملستمر، وتنت�ج 

 الرك��ة األو�� -متطلبات ا�حد األد�ى لرأس املال  3.1

تحدد الرك��ة األو�� متطلبات ا�حد األد�ى لرأس املال، لتغطية مخاطر االئتمان والسوق وا�خاطر التشغيلية كما هو وارد  

 .من الفصل الرا�ع وح�ى الفصل السادس عشر من قواعد الكفاية املالية�� الباب الثالث  

.  األد�ى زائدا عن ا�حد    لنسب رأس املال النظامية مع القدرة ع�� ا�حفاظ ع�� رأسمال  األد�ى�عمل الشركة فوق ا�حد  كما  

املستو�ات الدنيا كما هو مطلوب  وهذا األمر يمكن الشركة من التدخل �� مرحلة مبكرة ملنع رأس املال من الوقوع تحت  

 وفقا لقواعد الكفاية باإلضافة إ�� إجراءات إدارة ا�خاطر �� الشركة كما تم توضيحھ مسبقا. وا�جدول التا�� يو�ح ذلك 

 م 2021كفاية رأس املال وأرقام رأس املال لعام   – 3جدول 

 لر�ا ) 2021التفاصيل (

 20,019,985 الشر�حة األو�� لرأس املال

 0 الشر�حة الثانية لرأس املال

 20,019,985 قاعدة رأس املال

  ا�حد األد�ى ملتطلبات رأس املال 

 5,166,708 مخاطر االئتمان 

 27,383 مخاطر السوق 

 1,088,708 مخاطر �شغيلية

 6,282,799 إجما�� ا�حد األد�ى ملتطلبات رأس املال

 3.19 معدل كفاية رأس املال

 13,737,186 الفائض �� قاعدة رأس املال

 

 ) الرك��ة الثانية ICAAP( عملية التقييم الداخ�� لكفاية رأس املال 3.2

تحدد الرك��ة الثانية من قواعد الكفاية املالية عملية التقييم الداخ�� لكفاية رأس املال الواردة �� الباب السادس وامل�حق  

الكفاية   تنفيذ مراجعات شاملة ع�� كما    .املاليةالتاسع من قواعد  لهم  املرخص  الثانية ع�� األ�خاص  الرك��ة  تفرض 

الداخلية  الرقابة  أطر  وتحديد  املال  لرأس  اإلس��اتي��  والتخطيط  التحمل  اختبارات  و�جراء  ا�جوهر�ة  ا�خاطر  جميع 

 .عملتنفيذ أطر ال عن وأدوار ومسئوليات اإلدارات/األفراد املسؤول�ن �ش�ل رئي��ي 

) وتقييم متطلبات رأس املال حسب  ICAAP( اتخذت الشركة إجراءات تطبيق عملية التقييم الداخ�� لكفاية رأس املال

 .حجم ومستوى �عقيد األعمالبحسب هي�ل ا�خاطر ا�خاصة بالشركة وكذلك 
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 ألن األعمال لم تبدأ �عد �� الشركة فقد قرر مجلس إدارة الشركة التعاقد مع  
ً
أحد دور االستشارات املتخصصة  ونظرا

لقياس مخاطر األعمال بالشركة ومراجعة اللوائح والسياسات ا�خاصة بقياس ا�خاطر وكيفية التعامل معها، ع�� أن تبدأ  

 من عام  
ً
م. وقد تم �عي�ن أحد امل�اتب املعتمدة ذات السمعة ا�جيدة وا�خ��ات العلمية والعملية ��  2022أعمالها اعتبارا

 س ا�خاطر وتحليلها ووضع أطر وآليات إلدار��ا. مجال قيا

 الرك��ة الثالثة  -اإلفصاح و�عداد التقار�ر  3.3

تمت مراجعة املعلومات الواردة �� هذا التقر�ر والتحقق من �ح��ا لت�ون وفق القواعد واألح�ام النافذة �� وقت إصداره  

. املالية بنشر اإلفصاح ا�خاص بالرك��ة الثالثة ع�� موقعها اإللك��و�يوال�ي �غطي البنود الكمية والكيفية مًعا. وتل��م آرش  

www.thearchcapital.com 

 ا�خاطر  إدارة .4

 مارسات إدارة ا�خاطر بآرش  م 4.1

 قدمةم 4.1.1

كما   اإلدارة.  مجلس  عاتق  ع��  تقع  بالشركة  ا�خاطر  يضمن  أإدارة  بما  الشركة  قيادة  ملسؤولية  وا�ح  تقسيم  هناك  ن 

كما   التنفيذي.  والرئيس  اإلدارة،  ب�ن مجلس  السلطات واملسؤوليات  ب�ن  واملوائمة  من  أالتوازن  يت�ون  اإلدارة  مجلس  ن 

مستقل�ن،   أعضاء  ا��  باإلضافة  تنفيذي�ن  وغ��  تنفيذي�ن  اإلدارة  و أعضاء  مجلس  �ب�قوم  خالل  من  ا�خاطر    ةجنإدارة 

 .وظيفة إدارة ا�خاطر بالشركةاملنبثقة عنھ، وكذلك املراجعة وا�خاطر 

مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، ا�خاطر التشغيلية،    :عملية إدارة ا�خاطر �غطي �افة ا�خاطر ال�ي تواجھ الشركة مثل 

أس  مخاطر  التسو�ات،  مخاطر  السيولة،  مخاطر  ال��ك��،  مخاطر  الفائدة،  معدالت  ا�خاطر  مخاطر  الصرف،  عار 

 .االس��اتيجية، مخاطر السمعة

 هدف إدارة ا�خاطر بالشركة  4.1.2

نتاج وحماية القيمة من خالل تحديد  إالهدف من وظيفة إدارة ا�خاطر هو اتخاذ قرارات سليمة �شأن االعمال بما يتيح  

ستعداد  ال ول تحملھ عند االقتضاء �اا�خاطر املتعلقة بأ�شطة الشركة وعمليا��ا وأنظم��ا وتحديد مستوى ا�خاطر املقب

تحقيق ذلك يتم من خالل وضع سياسات و�جراءات فعالة إلدارة ا�خاطر تكفل االمتثال للمتطلبات  و لتحمل ا�خاطر،  

 .التنظيمية وتخفيف مخاطر األعمال

 اس��اتيجية إدارة ا�خاطر 4.1.3

�� �عر�ف وا�ح �حدود  إإدارة ا�خاطر وال�ي �ستند  �ا ��  سياسا� جزء ال يتجزأ من  بالشركة ��  إدارة ا�خاطر    ةاس��اتيجي

ا�خاطرة   وأ�شطة  أعمالها  ا�خاطر  تقبل  حدد  ومدى  كذلك  األعمال،  �خاطر  األولو�ة  ذلك  أعطى  وقد  للمخاطر. 

   رشدار��ا. وتوفر هذه السياسات آل إ اس��اتيجيات االستجابة للمخاطر �غرض  
ً
 إلدارة ا�خاطر ع   دعما

ً
�� مستوى  مت�امال

 .مؤس��ي

كما أن اس��اتيجيات وعمليات إدارة ا�خاطر سوف �سهل عملية التقييم املستمر وا�حافظة ع�� قيم وأنواع وتوزيع رأس  

 �� االستثمار �� �عز�ز  الشركة  ستمر  ��افية لتغطية مستوى ا�خاطر ال�ي قد تتعرض لها. و   آرشاملال الداخ�� ال�ي �عت��ها  
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�� تطو�ر إطار  م  2022خالل عام  مع إحدى الشر�ات املهنية ملساعدتنا  تم التعاقد  �خاطر، حيث  الضوابط املتعلقة با

 إدارة ا�خاطر املؤسسية بما يحقق االل��ام بمتطلبات هيئة السوق املالية. 

 ا�خاطر مدى تقبل 4.1.4

�خاطر لدينا من بيان الرغبة �� ا�خاطرة، وحدود ا�خاطر، ومخطط أدوار ومسؤوليات الفر�ق املشرف  قبول ايت�ون إطار  

 .آرشع�� تنفيذه. وجاري تطو�ره بما يتما��ى مع اس��اتيجية العمل و�عد النظر �� ا�خاطر املادية ال�ي تواجهها 

 �� العائد بالنسبة  و�ما يوفر ن�جا منظما إلدارة ا�خاطر وقياسها ومراقب��ا لضمان  
ً
أن أ�شطة األعمال توفر توازنا مناسبا

 ا�خاطر ا�حدد للشركة. مدى تقبل للمخاطر املف��ضة وأن تظل ضمن نطاق 

 سياسة إدارة ا�خاطر بالشركة 4.1.5

 يتم وضع سياسات إدارة ا�خاطر وتحديدها مباشرة من قبل مجلس اإلدارة الذي لديھ سلطة تحدي��ا أو �عديلها. وا�جلس

مسؤول أيضا عن اإلشراف ع�� اس��اتيجية وسياسات إدارة ا�خاطر، واالمتثال الداخ��، والضوابط الداخلية، واملوافقة 

�جنة املراجعة وا�خاطر ع�� مستوى ا�جلس، ال�ي تتو�� اإلشراف  إ��  عل��ا. وتفو�ض عملية االشراف ع�� إدارة ا�خاطر  

تقييم ا�خاطر وما يرتبط ��ا    آرشخاطر. و�طلب ا�جلس من اإلدارة العليا لشركة  املباشر ع�� جميع املسائل املتصلة با�

من إجراءات داخلية لالمتثال واملراقبة وتقديم تقر�ر عن كفاءة وفعالية ممارسات إدارة ا�خاطر بالشركة. كما انھ �� حالة 

ا�خاطر إ�� الرئيس التنفيذي و�جنة املراجعة    وجود أي حاالت تجاوز لهذه ا�حدود يتم اإلبالغ ع��ا من قبل وظيفة إدارة

 .وا�خاطر. و�جري مراجعة هذه ا�حدود وتنقيحها عند ا�حاجة

 :و�شمل عملية إدارة ا�خاطر ما ي��

 .تحديد وتقييم ا�خاطر الكب��ة ال�ي قد تؤثر ع�� تحقيق أهداف الشركة وتخفيفها من خالل الضوابط الوقائية   -

 .اس��اتيجيات إلدارة ا�خاطر إلدارة ا�خاطر ا�حددة، وتصميم وتنفيذ سياسات و�جراءات مناسبة إلدارة ا�خاطروضع      -

 رصد أداء إجراءات إدارة ا�خاطر والتوصية بتحس�ن فعالية وظيفة إدارة ا�خاطر، عند ا�حاجة.   -

 ادية إلدارة ا�خاطررشاملبادئ اإل  4.1.6

 :ية إدارة ا�خاطر بالشركة فيما ي��ادية لعملرشتتمثل املبادئ اإل 

جميع أ�شطة إدارة األصول ال�ي تلزم الشركة بتقديم منتجات حساسة للمخاطر تتطلب ا�حصول ع�� موافقة مسبقة      -

 .من السلطة املعنية كما هو محدد بالسياسة

 .هناك فصل وا�ح ب�ن وظائف األعمال والتشغيل ووظائف إدارة ا�خاطر   -

 . يتسم هي�ل وسياسة و�جراءات وظيفة إدارة ا�خاطر بالشركة بالوضوح ومب�ي ع�� مبادئ متسقة ومبلغة �ش�ل جيد   -

 .القرارات املتعلقة بالسياسات واملنتجات يتم اتخاذها بواسطة ال�جان   -

 .معتمدة يفوض مجلس اإلدارة السلطات بناًء ع�� مستو�ات ا�خ��ة والكفاءة من خالل مصفوفة صالحيات   -

 .عمال ا�خاطر كذلك امل�افآت ذات العالقةتتحمل وحدة األ    -

 .دارة ا�خاطر بالشركة �� جزء ال يتجزأ من جميع عمليا��ا وليست منفصلة بذا��اإ   -

أعاله كما تمليھ مجموعة السياسات واإلجراءات التوج��ية االح��از�ة الصادرة    ةادية إلدارة ا�خاطر املو�حرشاملبادئ اإل 

 عن هيئة السوق املالية السعودية.
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 هي�ل وظيفة إدارة ا�خاطر 4.1.7

وظيفة إلدارة ا�خاطر لإلشراف ع�� ا�خاطر املتصلة بأعمالها. كذلك تم توف�� املوارد ال�افية بما �ساعد ع��    آرشأ�شأت  

 .القيام باملسؤوليات املنوطة ��ا

وتتو�� اإلدارة العليا، بالتعاون مع موظفي الشركة، مسؤولية رصد ا�خاطر ال�ي تتعرض لها إدارات الشركة، وتقدم وظيفة  

خاطر تقار�رها إ�� الرئيس التنفيذي ع�� مستوى اإلدارة و�جنة املراجعة وا�خاطر ع�� مستوى ا�جلس. و�اإلضافة  إدارة ا�

 .وظيفة إدارة ا�خاطر يمك��ا الوصول مباشرة إ�� مجلس االدارة فإن  إ�� ذلك 

خلية ورصد االمتثال لعملية إدارة  كذلك تخضع وظيفة إدارة ا�خاطر للمراجعة املنتظمة ال�ي تقوم ��ا برامج املراجعة الدا

 ا�خاطر بالشركة.

 عملية تحديد ا�خاطر 4.1.8

، وع�� الرغم من ذلك  (ICAAP) تأخد الشركة �ع�ن االعتبار ا�خاطر عالية األهمية عند تقييم كفاية رأس املال الداخ�� 

 .ستبعاد يتم تحديد وتوثيق ا�خاطر غ�� الهامة ال�ي تم استبعادها مع ت��ير �ا�� ألسباب اال 

و�شمل عملية تحديد ا�خاطر املن�جيات الرئيسية التالية ال�ي توفر أساسا لتحديد أولو�ات ا�خاطر الرئيسية. كما أن  

، املبادرات األخرى ع�� مستوى وحدة  املو�حة أدناهألساليب  باإلضافة ل  ،تحديد ا�خاطر الهامة عملية مت�املة �شمل

 :تبليغ جميع ا�خاطر ا�حددة إ�� اإلدارة العليا التخاذ اإلجراءات املناسبةاألعمال. و�� جميع األحوال يتم 

 :الفحص النا�� ل�جهالة لتخفيف خطر االستثمار  .أ

االستثمارات �عد موافقة أ�حاب الصالحية عل��ا ع�� النحو الواجب. وحيث �ستند  عمليات  حيث تتم جميع  

املقبولة.  ا�خاطر  من  األد�ى  ا�حد  مع  للعمالء  العائدات  من  قدر  أق��ى  تحقيق  هدف  إ��  االستثمار  فلسفة 

فإن   ذلك،  ��  مولتحقيق  العمالء  ألهداف  وفقا  املناسب  التنويع  مع  �عناية  مصممة  االستثمار  مجال حافظ 

و  تقبلهماالستثمار،  يتم  ل  مدى  استثمار،  أي   �� الدخول  وقبل  االستثمار.  وأفق  البحوث إلمخاطر،  جراء 

 .والدراسات والتحليالت األساسية والفنية ذات العالقة

 :�جل ا�خاطر  .ب            

التشغيلية الرئيسية وغ��ها تقوم الشركة حاليا بالتعاون مع شركة مهنية بتطو�ر �جل للمخاطر يحدد ا�خاطر  

من ا�خاطر بالنسبة للشركة. وتحدد خطة التخفيف وخطة العمل واملواعيد ا�حددة ل�ل خطر رئي��ي. وهذا  

 . �ساعد الشركة ع�� إدارة ا�خاطر التشغيلية بطر�قة منظمة

 التقر�ر واالبالغ  4.1.9

ومجلس اإلدارة املدرك�ن جيًدا إلدارة ا�خاطر �ش�ل فعال.  فر�ق اإلدارة  من خالل إلدارة ا�خاطر  آرش فلسفة يتم تحقيق 

نھ جاري تطو�ر إطار إلدارة ا�خاطر �شمل جميع مجاالت األعمال. بما يمكن أ�حاب املص�حة املعنيون  إو�� سبيل ذلك ف

واملنظم�ن    تقديم واستعراض مختلف التقار�ر واملعلومات املطلو�ة. �شمل أ�حاب املص�حة اإلدارة ومجلس اإلدارة من  

 بطر�قة محددة ومنظمة.  ذلكواملساهم�ن وعامة الناس الذين يتلقون معلومات حول  

 ا�خاطر املتعلقة بمتطلبات رأس املال 4.2

تقوم بتحديد ومراقبة ا�خاطر املالية.  كما  تتو�� اإلدارة العليا إدارة ا�خاطر وفقا للسياسات املعتمدة من مجلس اإلدارة.  

  خاطر �� مخاطر االئتمان ومخاطر العملة والقيمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية.تتمثل أهم أنواع ا�و 

 



  

9 
 

 

إدارة  كما   إطار  كفاية  وتراجع مدي  ا�خاطر،  إدارة   �� الشركة  �سياسات و�جراءات  اإلدارة  ال��ام  املراجعة  �جنة  تراقب 

   ا�خاطر فيما يتعلق با�خاطر ال�ي تتعرض لها الشركة.

 مخاطر االئتمان 4.2.1

�� مخاطر عدم مقدرة طرف ما �� أداة مالية ع�� الوفاء بال��اماتھ مما يتسبب �� خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى   

لدى الشركة آلية للموافقة حيث    فإنھ توجد  لتقليل التعرض �خاطر االئتمان و الشركة ترك�� جوهري �خاطر االئتمان.  

تأخذ الشركة �� اعتبارها احتمالية التع�� عند اإلثبات األو�� للموجودات وفيما كما  عمال��ا.  يتم تطبيق حدود ائتمان ع��  

إذا �ان هناك ز�ادة جوهر�ة �� مخاطر االئتمان �ش�ل مستمر خالل �ل ف��ة تقر�ر ما��. ولتقييم ما إذا �ان هناك ز�ادة  

ن ع�� املوجودات كما �� تار�خ التقر�ر املا�� مع مخاطر  جوهر�ة �� مخاطر االئتمان تقوم الشركة بمقارنة مخاطر االئتما

 :التع�� كما �� تار�خ اإلثبات األو��. و�� تأخذ �� االعتبار املعلومات املستقبلية املتاحة والداعمة مثل

 التغ��ات الفعلية أو التغ��ات املتوقعة الهامة �� األعمال، •

 الهامة �� النتائج التشغيلية للطرف املقابل،التغ��ات الفعلية أو التغ��ات املتوقعة  •

 . ظروف مالية أو اقتصادية من املتوقع أن تتسبب �� �غ�� هام �� قدرة الطرف املقابل ع�� الوفاء بال��اماتھ •

 .ز�ادة جوهر�ة �� مخاطر االئتمان ع�� األدوات املالية األخرى لنفس الطرف املقابل •

 الل��ام أو �� نوعية ضمانات الطرف اآلخر أو التحسينات االئتمانية. �غ��ات هامة �� قيمة الضمان الداعم ل •

ي�ون هناك توقعات معقولة الس��داد املبالغ، مثل �ع�� املدين �� االل��ام بخطة   اليتم شطب املوجودات املالية عندما  

السداد مع الشركة. وعند شطب قروض أو ذمم مدينة، �ستمر الشركة �� ممارسة إجراء قسري �حاولة اس��داد الذمم  

 .لر�ح أو ا�خسارة والدخل الشامل اآلخريتم إدراجها �إيرادات �� قائمة ا  ،املدينة املستحقة. وعند إجراء عمليات االس��داد

الشركة ا�خسائر االئتمانية املتوقعة من الذمم املدينة التجار�ة من العمالء األفراد ع�� أساس التوجھ التار���    تقيسكما  

  .وممارسات الصناعة و�يئة األعمال ال�ي �عمل ف��ا املنشأة

ا   فيما ملالية األخرى للشركة، بما �� ذلك األرصدة البنكية والنقد، فإن  يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن املوجودات 

�عرض الشركة �خاطر االئتمان نا��ئ عن �ع�� ا�جهات ال�ي يتم التعامل معها، علما بأن ا�حد األق��ى للتعرض �عادل  

فيما يتعلق بأرصدة البنوك   �عتقد اإلدارة بأن مخاطر االئتمانو القيمة الدف��ية كما هو مف�ح ع��ا �� قائمة املركز املا��. 

 غ�� جوهر�ة حيث أن األرصدة النقدية محتفظ ��ا لدى بنوك ذات سمعة جيدة �� اململكة العر�ية السعودية.

 فيما ي�� بيان ألق��ى إجما�� �خاطر االئتمان ال�ي تتعرض لها الشركة �� تار�خ التقر�ر: 

 2021 املوجودات املالية 

 15,219,009 النقد وما �� حكمھ 

 5,443,750 ذمم مدينة

 20,662,759 إجما��
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 م: 2021د�سم��   31فيما ي�� أعمار املوجودات املالية �� 

 املوجودات املالية 
غ�� متجاوز لالستحقاق 

 القيمة وال منخفض 

 متجاوز لالستحقاق 

 يوم  30–1

متجاوز لالستحقاق  

 يوم 90 – 31بمدة 

متجاوز لالستحقاق  

 يوم 90ألك�� من 
 اإلجما�� 

 5,443,750 --  --  3,431,250 2,012,500 ذمم مدينة 

 172,455 --  --  --  172,455 ذمم مدينة أخرى 

 15,219,009 --  --  --  15,219,009 النقد وما �� حكمھ 

 20,835,214 --  --  3,431,250 17,403,964 إجما�� املوجودات املالية 

 مخاطر السوق  4.2.2

القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية للتذبذب نتيجة التغ�� ��  تتمثل مخاطر السوق �� �عرض  

أسعار السوق. تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من ا�خاطر: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار  

 .األخرى 

 مخاطر أسعار الفائدة 4.2.2.1

أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار الفوائد �� السوق. كما �� تار�خ القوائم  مخاطر سعر الفائدة �� مخاطر تذبذب قيمة  

 املالية، ال تتعرض الشركة �خاطر أسعار فائدة جوهر�ة.

 مخاطر العمالت 4.2.2.2

�� أسعار صرف العمالت األجنبية ملعامال��ا �ش�ل   التغ��ات  مخاطر العمالت �� مخاطر تقلب قيمة أداة مالية �سبب 

ال بالر�ال  أثرها ع��  أسا��ي  التذبذبات و�دارة  بمراقبة هذه  سعودي والدوالر األمر��ي وا�جنيھ االس��لي�ي. تقوم الشركة 

 القوائم املالية بناًء ع�� ذلك. 

 ا�خاطر التشغيلية  4.2.3

ة والعنصر البشري واألنظمة لدى الشركة أو نتيجة  ي�� ا�خسائر الناتجة عن إخفاق أو عدم كفاية االجراءات الداخل

الكفاية    آرش أحداث خارجية تؤثر سلبا ع�� أعمالها ، وتقوم شركة   التشغيلية من خالل تطبيق  بإدارة ا�خاطر  املالية 

من    املالية ملعا�جة الت�اليف الرأسمالية الناتجة عن مخاطر العمليات التشغيلية، وكذلك تجنب مخاطر العنصر البشري 

ت بوليصة  عمل  السياسات أخالل  تطو�ر  و�تم  ومستقل،  شامل  داخ��  لتدقيق  تخضع  كما  املهنية  األخطار  ضد  م�ن 

والعمليات واإلجراءات املتعلقة بإدارة ا�خاطر التشغيلية �ش�ل دوري �� جميع أ�شطة وعمليات الشركة وأنظم��ا ، وتقوم  

من   بالتأكد  التشغيليأالشركة  ا�خاطر  أخذ  تم  أية نھ  طرح  قبل  وذلك  املالئمة  التقييم  خطوات  طر�ق  عن  باالعتبار  ة 

 منتجات وأ�شطة وعمليات أو أنظمة جديدة، ووضع خطط وسياسات للطوارئ وذلك لضمان استمرار�ة األعمال.

 مخاطر السيولة 4.2.4

ا�حتمل معھ ز�ادة  مخاطر السيولة �� ا�خاطر ال�ي تنشأ عندما ال يتطابق استحقاق األصول وا�خصوم. االمر الذي من  

خطر ا�خسائر املالية. كذلك تنشأ مخاطر السيولة من عدم إم�انية تداول أصل �سرعة �افية �� السوق بما يمنع أو يقلل  

 .ا�خسارة أو لتحقيق الر�ح 

 ادات سياسة السيولة رشإ 4.2.4.1

 :بالنظر إ�� النقاط التالية آرشتم إعداد سياسات السيولة و�دارة النقد ��  

 .تحديد املصادر الرئيسية �خاطر السيولة -
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تحديد من�جية وعمليات للقياس والرصد والرقابة مع مختلف املؤشرات الداخلية وكذلك مؤشرات السوق �خاطر   -

 .آرشالسيولة ا�حتملة لدى 

السيولة واإلجراءات الالزمة لتعو�ض ال�جز    توف�� خطة تمو�ل طوارئ رسمية تحدد اس��اتيجيات التعامل مع أزمة -

 .�� التدفقات النقدية �� حاالت الطوارئ، ع�� النحو املطلوب بموجب القواعد االح��از�ة

 .توقعات التدفقات النقدية املستقبلية -

حيث فئات  االستثمار�ة أيضا حدود السيولة مقارنة بمتطلبات السيولة من    آرشو�اإلضافة إ�� ما سبق، تحدد سياسات  

 .األصول ا�ختلفة، استنادا إ�� مالمح السيولة بالشركة

 هي�ل إدارة السيولة 4.2.4.2

 .تندرج إدارة السيولة بالشركة تحت اختصاص الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الشؤون املالية

 أنواع مخاطر السيولة  4.2.4.3

 .مخاطر تمو�ل السيولة: ا�حاجة إ�� استبدال صا�� التدفقات ا�خارجة

 .ت: ا�حاجة إ�� التعو�ض عن عدم تلقي التدفقات املتوقعةمخاطر الوق

 التعامل مع ا�خطر 4.2.4.4

من أجل تقليل تأث�� مخاطر السيولة، وضعت الشركة إجراءات تمك��ا من الرصد املنتظم لتدفقا��ا النقدية و�دار��ا ع��  

 .مطابقة هي�ل متطلبات السيولةحتياجا��ا من التمو�ل من خالل عدة تداب�� �شمل  ابصورة �شطة    آرشنحو سليم. وتدير  

��    آرشوتجري   أثر النقص املفا��   �� النظر  إ�� اف��اضات متنوعة �شمل  التحمل ع�� أساس منتظم �ستند  اختبارات 

  .السيولة نتيجة لظروف السوق السلبية

 .السيولةكما يمكن استخدام األصول السائلة قص��ة األجل كنقد متاح لتلبية أي احتياجات مفاجئة من 

 املتا�عة 4.2.4.5

ترصد الشركة بانتظام النسب الرئيسية مثل �سبة التداول، �سبة �غطية السيولة، الفجوة ال��اكمية كنسبة مئو�ة من  

تتمكن من   السيولة ح�ى  ا�جار�ة عالية  النقدية واألصول  األموال  يكفي من  بما  للشركة االحتفاظ  يتيح  املطلو�ات. هذا 

املالية ا�حالية أو املستقبلية مع وجود فائض سيولة �ا��. وتراجع �جنة املراجعة وا�خاطر النسب السابقة �غطية ال��اما��ا  

 �� سلبية  فجوة  توجد  حدوث  وعدم  املطلو�ة  النسبة  من  جيد  �ش�ل  أع��  السيولة  �غطية  �سبة  ت�ون  أن  يكفل  بما 

 السيولة.
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