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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين،،
أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الريــاض الماليــة يســعدني أن
أشــارككم التقريــر الســنوي والمتضمــن إنجــازات الشــركة خــال العــام المالــي 2021م وأنشــطتها
الرئيســية باإلضافــة إلــى النتائــج الماليــة.
حققتــه الشــركة مــن إنجــازات ونجاحــات ونمــو ملحــوظ علــى كافــة
وإننــا لنفتخــر دائمــا بــكل مــا ّ
األنشــطة ،ونســعى جاهديــن إلــى مواصلــة مســيرة التقــدم ضمــن مرحلــة جديــدة دشــنت فيهــا
الريــاض الماليــة اســتراتيجية واعــدة فــي مســيرتها ،شــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن منســوبي الشــركة،
إضافــة إلــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة .وحــددت فيهــا رؤيــة ورســالة واضحــة بنيــت عليهــا
أهــداف الشــركة ومبادراتهــا واتخــذت الشــركة قــراراً بالمضــي قدمــاً بالخطــة االســتراتيجية آلفــاق
جديــدة تســتهدف فــرص اســتثمارية واعــدة وجديــدة ســعياً لتحقيــق أربــاح ونتائــج ماليــة طموحــة
بمــا يعــزز مصلحــة الشــركة ومنســوبيها وعمالءهــا.
أوال ثــم تظافــر الجهــود
إن اإلنجــازات الكبيــرة التــي تحققــت لــم تكــن لتتحقــق لــوال فضــل اللــه ً
مــن جميــع زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة والعمــل كفريــق واحــد مــع منســوبي الشــركة ،حيــث
اســتطاعت الشــركة وللــه الحمــد مواصلــة التطــور واالســتمرار خــال عــام 2021م ،واســتطعنا
بتظافــر الجهــود إنهــاء هــذا العــام بنجاحــات عديــدة ،نلخــص منهــا مــا يلــي:
 ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة ( )36%ليبلغ  790.9مليون ريال سعودي
( 582.3 :2020مليون ريال سعودي)
 زيادة صافي األرباح بنسبة ( )42٪لتبلغ  512.1مليون ريال سعودي
( 360.7 :2020مليون ريال سعودي)
 ارتفاع حجم األصول المدارة إلى ( )91.1مليار ريال سعودي
( 67.2 :2020مليار ريال سعودي)
 ارتفاع حجم األصول تحت الحفظ إلى ( )73.7مليار ريال سعودي
( 41.8 :2020مليار ريال سعودي)

2

ويســرني أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لشــركة الريــاض الماليــة وحســاباتها الختاميــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي
٢٠٢١/١٢/٣١م .كمــا أود بالنيابــة عــن مجلــس إدارة الشــركة أن نتقــدم بالشــكر واالمتنــان لمالــك الشــركة (بنــك الريــاض) وشــركائنا
االســتراتيجيين علــى دعمهــم الالمحــدود ،وعمــاء الريــاض الماليــة الكــرام علــى ثقتهــم المســتمرة بالشــركة ،وإلــى الجهــات
التنظيميــة وعلــى رأســهم هيئــة الســوق الماليــة لســعيهم المســتمر فــي دعــم نمــو الســوق الماليــة وتعزيــز أطــر الحوكمــة فيهــا.
وفــي الختــام أخــص بالشــكر والتقديــر جميــع اإلخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة أعضــاء فريــق العمــل علــى
جهودهــم المبذولــة فــي تطويــر وتنفيــذ االســتراتيجية والعمــل علــى ضمــان اســتمرارية نمــو الشــركة وتطويــر األداء وتحقيــق
العوائــد المتوقعــة واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للعمــاء والحــد مــن مخاطــر الســوق واالئتمــان .ويبقــي لنــا أن نجــدد
لكــم وعودنــا التــي دأبنــا علــى تحقيقهــا بــأن تســتمر إدارة الشــركة فــي العمــل والتطويــر لمــا فيــه المصلحــة العامــة للوطــن الغالــي
وللشــركة متمنيــن للجميــع التوفيــق والســداد.
والله الموفق ،،

محمد عويض الجعيد
رئيس مجلس اإلدارة
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مقدمة
شــركة الريــاض الماليــة ("الشــركة") ،مقرهــا مدينــة الريــاض ،وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة لشــخص واحــد بــرأس
مــال قــدره  500مليــون ريــال ،وأســهمها مملوكــة بالكامــل لبنــك الريــاض .بــدأت الشــركة نشــاطها فــي فبرايــر 2008م
وتعمــل بموجــب ســجل تجــاري رقــم ( )1010239234وترخيــص هيئــة الســوق الماليــة ("الهيئــة") رقــم ()37-7070
لممارســة أعمــال األوراق الماليــة المتمثلــة فــي خدمــات التعامــل ،والترتيــب ،و إدارة االســتثمارات و تشــغيل الصناديــق،
وتقديــم المشــورة ،والحفــظ لــأوراق الماليــة.

 1.1أداء قطاعات األعمال خالل العام 2021
تمارس الرياض المالية أنشطه متنوعة رئيسية متضمنة التالي:

 إدارة األصول
استثمارات األسهم
شــهدت صناديــق األســهم المحليــة والعالميــة والمحافــظ االســتثمارية المــدارة مــن قبــل الريــاض الماليــة أداء متميــزاً
امتــداداً ألدائهــا فــي الســنوات الســابقة .حصلــت عــدد مــن الصناديــق علــى جوائــز عالميــة مــن ضمنهــا جائــزة ليبــر 2021م،
حيــث تمكــن صنــدوق الريــاض لألســهم العالميــة المتوافقــة مــع الشــريعة علــى تحقيــق جائــزة أفضــل صنــدوق عــن فتــرة
 10ســنوات  -فئــة األســهم العالميــة .وحقــق صنــدوق الريــاض للدخــل المتــوازن علــى جائزتيــن ألفضــل صنــدوق عــن
فتــرة  3و  5ســنوات  -فئــة األصــول المتنوعــة – المتوازنــة .كمــا حقــق صنــدوق الريــاض لألســهم الســعودية المتوافقــة
مــع الشــريعة جائــزة كأفضــل أداء صنــدوق أســهم متوافــق مــع الشــريعة لعــام  2021م والمقدمــة مــن جــي آي اف أي
(.)GIFA

استثمارات أسواق النقد والدخل الثابت
تقــوم إدارة اســتثمارات أســواق النقــد والدخــل الثابــت العالميــة بــإدارة العديــد مــن أكبــر الصناديــق االســتثمارية والرائــدة
فــي الســوق الســعودية ،فقــد كان لهــا عــدد مــن اإلنجــازات فــي عــام 2021م مــن خــال إدارة الصناديــق والمحافــظ
االســتثمارية والتــي تميــزت بأدائهــا المتيــن والمنافــس فــي الســوق المحليــة ،ممــا أدى إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي حجــم
األصــول المــدارة والتــي كان مــن أبرزهــا ارتفــاع حجــم صنــدوق الريــاض للمتاجــرة المتنــوع بالريــال ليصــل إلــى  30مليــار ريــال
ســعودي بنهايــة عــام .2021م باإلضافــة إلــى صنــدوق الريــاض للمتاجــرة المتنــوع بالــدوالر والــذي أنهــى العــام متفوقــاً
علــى المؤشــر اإلرشــادي بحــدود  106نقطــة أســاس.
كمــا اســتمر صنــدوق الريــاض للمتاجــرة بالريــال بالمحافظــة علــى أداءه المتميــز طــوال العــام .وقــد شــهد عــام 2021م
ارتفاعــاً وتنوعــاً فــي حجــم المحافــظ االســتثمارية الخاصــة والتــي مــن شــأنها تلبيــة االحتياجــات االرشــادية االســتثمارية
للعميــل وذلــك بمــا يقــارب  64٪مقارنــة بالعــام الســابق.
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كمــا قامــت الريــاض الماليــة باالســتمرار بالتوســع فــي منتجاتهــا المقدمــة لتكــون الســباقة فــي إنشــاء عدد مــن الصناديق
المطروحــة طرحــاً خاصــاً تســتثمر فــي أدوات الدخــل الثابــت وأدوات الديــن والتمويــل غيــر المباشــر والتــي تعــد األول مــن
نوعهــا فــي الســوق الســعودي.

االستثمارات العقارية
تعتبــر الريــاض الماليــة رائــدة فــي االســتثمار العقــاري وتوفيــر المنتجــات االســتثمارية العقاريــة ،حيــث اســتمرت الشــركة
فــي طــرح منتجــات اســتثمارية فريــدة مــن نوعهــا مــن خــال بنــاء محفظــة اســتثمارية عقاريــة متنوعــة علــى مســتوى
عالمــي فــي ثــاث قــارات تضــم أكثــر مــن مليــون متــر مربــع مــن العقــارات ،تشــكل مــا قيمتــه أكثــر مــن  14مليــار ريــال
ســعودي ،فــي محافــظ مكونــة مــن  25عقــار محلــي وعالمــي يشــمل أكثــر مــن  121مســتأجر فــي  19مدينــة .حيــث
عملــت الريــاض الماليــة علــى توجيــه االســتثمار فــي اســتراتيجيات عقاريــة متنوعــة بمــا فــي ذلــك المقــرات الرئيســية
للشــركات الكبــرى ،ومشــاريع التطويــر العقاريــة ،وشــركات الضيافــة والفندقــة ،والشــركات اللوجســتية.

استثمارات الملكية الخاصة
 صنــدوق الريــاض تقنيــة :يعــد صنــدوق الريــاض تقنيــة أحــد أنشــط وأهــم صناديــق رأس المــال الجــريء فــي الشــرقاألوســط وشــمال افريقيــا ،فقــد ارتفــع عــدد اســتثماراته لتصــل الــى  22اســتثماراً خــال عــام .2021م وتشــمل محفظــة
الصنــدوق علــى أكثــر شــركات التكنولوجيــا الناشــئة تميــزاً فــي المنطقــة كشــركة يونيفونيــك وشــركة شــور العالميــة
وشــركة تركــر.
وقــد أســتطاع الصنــدوق خــال العــام مــن إتمــام ثالثــة اســتثمارات فــي كل مــن شــركة تركــر وشــركة يونيفونيــك وشــركة
شــور للمدفوعــات بإجمالــي اســتثمار يصــل إلــى  32مليــون ريــال.
 صنــدوق الريــاض للتقنيــة الماليــة :وهــو صنــدوق رأس مــال جــريء يســتثمر فــي شــركات التقنيــة الماليــة فــيمختلــف مراحــل نموهــا محليــاً وعالميــاً  .وقــد أكمــل الصنــدوق خــال العــام باكــورة اســتثماراته فــي منصــة التمويــل
الجماعي”فــرص” ،وتالهــا شــركة يونيوفنيــك باإلضافــة لمنصــة التقنيــة الماليــة "ترابــط" بإجمالــي اســتثمارات تصــل إلــى
 29مليــون ريــال.

 المصرفية االستثمارية للشركات
يضم فريق العمل لدى إدارة المصرفية االســتثمارية للشــركات نخبة من المحللين والمستشــارين ذوي الخبرة والكفاءة
العاليــة فــي تقديــم االستشــارات الماليــة المتخصصــة فــي مجــاالت إدارة الطروحــات األوليــة العامــة ،وطروحــات الملكيــة
الخاصــة ،وإصــدار الصكــوك ،وإدارة عمليــات االندمــاج واالســتحواذ ،وتقديــم منتجــات التمويــل المهيــكل .وقــد قامــت
الريــاض الماليــة خــال العــام 2021م بإتمــام طــرح شــركة أكــوا بــاور فــي الســوق الرئيســية وذلــك مــن خــال دورهــا
كمستشــار مالــي محلــي ومديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات ومتعهـ ًـدا للتغطيــة ومديــراً لالكتتــاب.
كمــا عملــت الريــاض الماليــة فــي ترتيــب وطــرح اإلصــدار األول مــن صكــوك محليــة مقومــة بالريــال الســعودي مــن
الشــريحة الثانيــة لبنــك الريــاض.
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باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــاركت الريــاض الماليــة فــي ترتيــب وطــرح العديــد مــن إصــدارات الصكــوك خــال العــام علــى النحــو
التالي:










صكوك دولية لشركة أرامكو السعودية
صكوك شركة بداية لتمويل المنازل -اإلصدار 2
صكوك شركة بداية لتمويل المنازل  -اإلصدار 3
صكوك شركة بداية لتمويل المنازل  -اإلصدار 4
صكوك شركة روابي القابضة – اإلصدار 4
صكوك شركة روابي القابضة – اإلصدار 5
صكوك شركة روابي القابضة – اإلصدار 6
صكوك شركة روابي القابضة – اإلصدار 7
صكوك الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 الوساطة والقنوات البديلة
اســتمرت الريــاض الماليــة بتقديــم المزيــد مــن المبــادرات والخدمــات مــن أجل تعزيز مكانتها في أســواق المال ،واســتمرت
فــي عمليــة تحويــل تــداول العمــاء إلــى القنــوات الرقميــة ،مما ســاهم في تحســين جودة الخدمــة المقدمة.
كمــا قامــت الريــاض الماليــة خــال العــام بعــدد مــن األنشــطة التطويريــة لموقــع الريــاض الماليــة فــي الســوق الســعودي
كأول مؤسســة ســوق ماليــة ســعودية تقــدم برنامــج والء لعمالئهــا باإلضافــة إلــى ذلــك تــم إطــاق حملــة "اســتثمارك
يســتاهل" التســويقية التــي تتمحــور حــول جميــع خدمــات الوســاطة مــن التــداول المحلــي والدولــي وخدمــات التمويــل
واألبحــاث فــي الريــاض الماليــة بهــدف التوعيــة واإلعــان .باإلضافــة إلــى خطــط تســويقية علــى مــدى  6أشــهر بهــدف
تعزيــز صــورة الريــاض الماليــة فــي المنصــات االجتماعيــة.
ومــن أجــل تعزيــز مكانــة الريــاض الماليــة فــي خدمــات الوســاطة المحليــة فقــد تــم تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات المتعلقــة
بمنتــج التمويــل بالهامــش مــن خــال إضافــة منتــج التمويــل بالهامــش اليومــي كأحــد حلــول الريــاض الماليــة للتمويــل
والــذي يتيــح خيــارات إضافيــة للعمــاء ويعــزز تداوالتهــم مــع الريــاض الماليــة بهــدف زيــادة الحصــة الســوقية باإلضافــة
إلــى إتاحــة خدمــات التجديــد واإلنهــاء عــن طريــق الريــاض الماليــة أون اليــن .كمــا نمــت قاعــدة العمــاء للمنتــج بأكثــر مــن
 %500خــال العــام مقارنــة بالعــام الســابق .ولتعزيــز قنــوات الريــاض الماليــة الرقميــة فقــد تــم العمــل علــى تطبيــق الريــاض
الماليــة الجديــد والمتوقــع طرحــه للعمــاء بنهايــة الربــع األول مــن 2022م.
كما اســتمر نمو خدمات الوســاطة للمؤسســات المالية خالل عام 2021م لتوســيع قائمة العمالء وخدمة المؤسســات
ـواء بطريقة مباشــرة أو من خالل وســطاء معتمدين.
المحليــة واإلقليميــة باإلضافــة إلــى العمــاء األجانــب المؤهليــن سـ ً
أمــا علــى صعيــد خدمــات الوســاطة الدوليــة ،فقــد اســتمر النمــو فــي قاعــدة العمــاء بـــنسبة  %140مقارنــة بالعــام
2020م ،كمــا تــم إطــاق مبــادرة "متــداول" والتــي تقــدم دورات تدريبيــة مجانيــة للعمــاء مــن شــأنها التعريــف باألســواق
الماليــة العالميــة وأهــم البورصــات باإلضافــة للتحليــل الفنــي وأســواق المشــتقات ممــا يعــزز مكانــة خدمــات التــداول
الدولــي فــي الريــاض الماليــة مــن خــال رفــع المســتوى المعرفــي لــدى العمــاء.
كمــا قامــت إدارة أبحــاث الســوق الماليــة باإلضافــة إلــى إصــدار تقاريــر الســوق الدوريــة بإعــداد ونشــر تقاريــر مــا قبــل الطــرح
األولــي لــكل مــن اكتتابــي (أكوابــاور وعلــم) باإلضافــة إلــى القيــام بتنظيــم اجتماعــات مــع المســتثمرين المؤسســيين
وتنظيــم لقــاءات لمناقشــة النتائــج الربعيــة والســنوية مــع المســتثمرين والمحلليــن المالييــن.
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 إدارة الثروات
اســتمرت إدارة الثــروات خــال عــام  2021م فــي الســعي لتكــون الخيــار األمثــل والمفضــل للمســتثمر مــن خــال تعزيــز
مفهــوم الثقافــة االســتثمارية لــدى عمالئهــا وتقديــم الحلــول االســتثمارية المميــزة التــي تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا
بهــدف مســاعدتهم فــي تحديــد خياراتهــم االســتثمارية بمنهجيــة واحترافيــة وخصوصيــة وعنايــة شــاملة ،مــن خــال
ابتــكار منتجــات متنوعــة ومتميــزة لهــا أثــر ملمــوس علــى رضــا العمــاء .كمــا واصلــت إدارة الثــروات برنامجهــا الخــاص ببنــاء
وتطويــر قــدرات فريــق العمــل لديهــا وإتاحــة اإلمكانيــات التقنيــة والمهنيــة ،لتمكينهــم مــن تقديــم خدمــات الشــركة
بأعلــى مســتوى مــن معاييــر االحترافيــة.

 خدمات األوراق المالية
اســتمرت إدارة خدمــات األوراق الماليــة بالنمــو فــي عــام 2021م علــى جميــع األصعــدة ،بمــا فــي ذلــك التنــوع فــي تقديــم
الخدمــات والنمــو فــي عــدد العمــاء وحجــم األصــول تحــت الحفــظ .كمــا أن النمــو فــي خدمــات األوراق الماليــة لــم
يقتصــر علــى ذلــك ،بــل تــم العمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة فــي هــذه الخدمــات حيــث وقعــت شــركة الريــاض الماليــة
وشــركة بــي ان بــي باريبــا لخدمــات ألوراق الماليــة ( )BNP Paribas Securities Servicesاتفاقيــة تعــاون مشــترك
لتقديــم خدمــات حفــظ األوراق الماليــة وخدمــات الصناديــق االســتثمارية وإدارة البيانــات الموحــدة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ضمــن نمــوذج خدمــة مشــترك يعتبــر األول مــن نوعــه فــي المملكــة والمنطقــة .سيســاهم هــذا النمــوذج فــي
تقديــم خدمــات الحفــظ واإلقــراض ،وخدمــات المحاســبة للصناديــق وخدمــات قيــاس األداء وتحليــل مســتوى االلتــزام
والمخاطــر ،وذلــك لألســواق المحليــة والدوليــة.
كمــا تقــدم إدارة خدمــات األوراق الماليــة لعمالئهــا مــن الشــركات والمؤسســات الماليــة واالســتثمارية ،ســواء المحليــة
أو الخليجيــة أو الدوليــة الخدمــات التاليــة:

خدمات الحفظ والمقاصة:




خدمات المقاصة والحفظ لألسواق المحلية واألسواق الخليجية والدولية
خدمات الحفظ والتسوية للصناديق الخاصة والصناديق العقارية
خدمات الحفظ والتسوية لصناديق المؤشرات المتداولة

خدمات أمين الحفظ:
 رهن وتسجيل األوراق المالية
 إقراض واقتراض األوراق المالية للشركات السعودية المدرجة
 الخدمــات المتعلقــة بإنشــاء وتأســيس الشــركات ذات الغــرض الخــاص للصناديــق االســتثمارية ( )SPVsوالمنشــآت
ذات الغــرض الخــاص للمؤسســات الماليــة ()SPEs
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خدمات الصناديق االستثمارية:
 خدمات المحاسبة والتشغيل لألصول والصناديق االستثمارية
 مراقبة االلتزام الخاص بالعمليات االستثمارية وخدمات الوصاية
 قياس المخاطر للصناديق االستثمارية
 تقييم وتحليل األداء االستثماري للصناديق
 خدمــات أخــرى للصناديــق تشــمل حســاب صافــي األصــول  NAVوتقييــم المحافــظ ( )IBOR/ABORوالتقاريــر الماليــة
ومتابعــة إعالنــات وتوزيعــات الشــركات ()Corporate Action
باإلضافــة إلــى توفيــر خدمــات الحفــظ بنوعيهــا العاديــة والمســتقلة للعمــاء ،كمــا تقــدم اإلدارة خدمــات متكاملــة
وشــاملة لـــلعمالء األجانــب المؤهليــن ( ،)QFIتشــمل خدمــات التأســيس والمتابعــة والحفــظ.

 1.2األنشطة المساندة
أبحاث السوق المالية
باإلضافــة إلــى التقاريــر االقتصاديــة واالســتثمارية التــي تصــدر مــن مكتــب المديــر األول لالســتثمار وتغطــي األســواق
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ،تقــوم إدارة األبحــاث بالشــركة بإصــدار دراســات وتقاريــر دوريــة عــن الســوق الماليــة
الســعودية و الشــركات المدرجــة فيــه وتشــمل هــذه تقاريــر األبحــاث األساســية والفنيــة ،وذلــك إلبقــاء عمــاء الشــركة
علــى اطــاع دائــم بالوضــع االقتصــادي ومجــاالت االســتثمار التــي تســتحق االهتمــام.

إدارات الخدمات المساندة
تمتلــك الريــاض الماليــة البنيــة التحتيــة الالزمــة لتقديــم أعمالهــا بكفــاءة عاليــة مــن خــال عــدد مــن إدارات الخدمــات
المســاندة المتخصصــة ،حيــث تعمــل هــذه اإلدارات علــى تقديــم خدمــات الدعــم لقطاعــات األعمــال المختلفــة فــي
الشــركة بجانــب االســتعانة ببنــك الريــاض فــي بعــض جوانــب خدمــات المســاندة مــن خــال اتفاقيــات محــددة .وتنــدرج
وظائــف المســاندة للريــاض الماليــة تبعــاً لــإدارات التاليــة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تقنية األعمال
العمليات
مراجعة وتدقيق العمليات
المالية
رأس المال البشري
االستراتيجية وتطوير األعمال
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 1.3الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة
تلتــزم الشــركة باألنظمــة والقوانيــن والمعاييــر المحليــة والدوليــة فــي أداء أعمالهــا ،ولديهــا أنظمــة متكاملــة إلدارة
المخاطــر وااللتــزام والرقابــة والحوكمــة ،ويتمثــل ذلــك فــي كل مــن الوظائــف التاليــة:
.1
.2
.3
.4

االلتزام والرقابة
إدارة المخاطر
أمن وحوكمة المعلومات
المراجعة الداخلية

 1.4الشركات التابعة
تــم تصفيــة الشــركة التابعــة (شــركة آجــل إلدارة وصيانــة المعــدات الثقيلــة المحــدودة ) وال يوجــد أي شــركات تابعــة
للريــاض الماليــة كمــا فــي نهايــة 2021م.
لــم تشــتمل القوائــم الماليــة للشــركة علــى أيــة قوائــم ماليــة ألي مــن الشــركات المملوكــة مــن قبــل الريــاض الماليــة،
والتــي تقــوم الشــركة بإنشــائها كشــركة "ذات غــرض خــاص" بغــرض حفــظ أصــول الصناديــق االســتثمارية حســب األنظمــة
واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.

10

االستــراتـيــجـيــــــــة
وتطورات األعمال

11

التقرير السنوي | 2021

االستراتيجية وتطورات األعمال
تمكنــت الريــاض الماليــة مــن تعزيــز التواجــد للعالمــة التجاريــة مــن خــال الحمــات التســويقية والمبــادرات المجتمعيــة
والملتقيــات ،كمــا حصــدت العديــد مــن جوائــز التميــز لســنوات متتاليــة وتــم اختيــار الصناديــق االســتثمارية فــي الريــاض
الماليــة وتتويجهــا ألكثــر مــن  194جائــزة لــأداء وإدارة االســتثمار منــذ عــام 1998م ،وقــد تنوعــت اإلنجــازات خــال عــام
2021م بهــدف تطويــر األداء ورفــع كفــاءة العمــل فــي مختلــف قطاعاتهــا وأنشــطتها ،لتشــمل مــا يلــي:


















االرتفاع في حجم األصول المدارة بزيادة تقارب  36%عما كانت عليه في 2020م
االرتفاع في حجم األصول تحت الحفظ بزيادة تقارب  79%عما كانت عليه في 2020م
االرتفاع في حجم تداوالت األسهم المحلية بزيادة تقارب  20.08%عما كانت عليه في 2020م
االرتفاع في حجم تداوالت األسهم الدولية بزيادة تقارب  25.74%عما كانت عليه في 2020م
االرتفاع في حجم الصكوك المصدرة الى  4.3مليار ريال بنسبة  459%عما كانت عليه في 2020م
حصلت الرياض المالية على جائزة أفضل بنك استثماري من شركة ()GBO
حصلت الرياض المالية على جوائز ليبر العالمية ألفضل صندوق منها جائزة ( )REFINITIVوجائزة أفضل أداء
صندوق أسهم متوافق مع الشريعة  2021من ( )GIFAوعدة جوائز أخرى
حصلت الرياض المالية على  85نقطة في مؤشر بيئة العمل كأعلى رقم تم تحقيقه في السنوات الماضية
بنسبة مشاركة تصل الى 93%
اطالق صندوق الرياض للفرص وهو صندوق أسهم عام مفتوح
تحديث الهيكل التنظيمي للشركة ليتناسب مع استراتيجية الشركة
توقيع اتفاقية شراكة فريدة من نوعها مع  BNP Paribasوهي تعتبر من أكبر شركات الحفظ في العالم
عقد ملتقى الرياض المالية لالستثمار 4
اطالق مبادرة (متداول) للبرامج التدريبية لتعزيز المعرفة لدى العميل
االستمرار في توفير منتجات استثمارية محلية وعالمية تلبي احتياجات عمالء الرياض المالية
تطوير العالقة مع قطاع األفراد والشركات في بنك الرياض مما سينتج عنه مبادرات مهمه ،وعرض
المنتجات بشكل متكامل عن طريق خدمات العمالء في فروع ومنصات بنك الرياض

استراتيجية الرياض المالية 2022-2025
انطالقــاً مــن رؤيــة الشــركة بــأن تكــون الشــريك االســتثماري األكثــر ابتــكاراً واألجــدر بالثقــة وبعــد النمــو الملحــوظ فــي
حجــم أعمــال الريــاض الماليــة خــال الســنوات الماضيــة ومــا شــهدته األســواق الماليــة المحليــة والعالميــة مــن نمــو
ـتكماال للجهــود التــي قامــت بهــا الشــركة فــي عــام  2020م مــن ورش عمــل ،قامــت
وتطــور علــى جميــع األصعــدة واسـ
ً
الشــركة بتحديــث اســتراتيجيتها لتكــون مواكبــة للنمــو وتطــورات األســواق الماليــة أخــذا باالعتبــار قيــم الشــركة لتحقيــق
رؤيتهــا وكل مــا يخــص الوصــول إلــى مســتوى رضــى عمالئهــا .حيــث ركــزت اســتراتيجية الشــركة علــى أربعــة ركائــز رئيســية
تبنــى عليهــا أهــداف ومبــادرات اســتراتيجية.

تنفيذ االستراتيجية
بــدأ العمــل فــي  2021م علــى تنفيــذ االســتراتيجية بالخطــط المحــددة مســبقا لتحقيــق رؤيــة الريــاض الماليــة وتــم تحديــد
األهــداف الســنوية ووضــع السياســات واآلليــات اإلجرائيــة باإلضافــة إلــى خلــق هيــكل تنظيمــي فعــال وإعــادة توجيــه
الجهــود االتصاليــة التســويقية وتطويــر واســتخدام أنظمــة المعلومــات والحلــول الماليــة الرقميــة .كل ذلــك مــن خــال
مبــادرات تــم العمــل علــى تطويرهــا ليتــم تنفيذهــا علــى مــدى الخمــس ســنوات القادمــة .تســعى الريــاض الماليــة بشــكل
ســنوي باتبــاع اســتراتيجية التطويــر والتحديــث عــن طريــق مشــاركة منســوبي الشــركة فــي ورش عمــل العصــف الذهنــي
للمشــاريع لتوليــد األفــكار وإيجــاد حلــول لتطويــر األعمــال والتخطيــط بهــدف تحقيــق رؤيــة الريــاض الماليــة.
12
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األداء المالي
نـظـرة عــامـــة
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األداء المالي
خــال العــام  2021م حققــت الشــركة نمــواً فــي صافــي األربــاح يقــدر بـــــ  42٪مقارنــة بالعــام الســابق .وذلــك نتيجــة
الرتفــاع إيــرادات كل مــن المصرفيــة االســتثمارية للشــركات وخدمــات األوراق الماليــة والحفــظ باإلضافــة إلــى ارتفــاع
حجــم األصــول المــدارة لتصــل إلــى  91.1مليــار ريــال ســعودي مقارنــة بعــام 2020م والتــي كانــت تقــدر ب 67.2مليــار ريــال
ســعودي ،كمــا ســاهمت الزيــادة فــي أحجــام التــداوالت فــي األســواق الماليــة إيجابــاً علــى نشــاط الوســاطة ,باإلضافــة
إلــى إطــاق عــدد مــن الخدمــات والمنتجــات الجديــدة اســتمرارا إلســتراتيجية الشــركة بتوفيــر منتجــات منوعــة ومبتكــرة
وســعيها لرفــع جــودة الخدمــة المقدمــة للعمــاء.
(المبالغ بماليين الرياالت)
2017

2018

2019

2020

2021

التغيير *%

أ
إجمالي اإليرادات

186

287

448

582

791

36%

إجمالي المصروفات

118

157

219

221

279

26%

صافي الدخل

68

130

229

361

512

42%

إجمالي األصول

914

1,070

1,461

1,820

2,477

36%

إجمالي الخصوم

65

107

260

269

703

161%

حقوق المساهمين

849

963

1,202

1,551

1,774

14%

2017

2018

2019

2020

2021

24

33

50

67.2

91.1

(المبالغ بمليارات الرياالت)
ب
األصول المدارة

التغيير *%
36%

* يمثل التغيير ما بين عامي 2020م و 2021م
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حقوق المساهمين

إجمالي األصول

إجمالي الخصوم

2.477

1,774

1,820

1,551

1,461

1,202

703

260

2021

2020

صافي الدخل

1,070

963

849
65

260

107

2019

2018

إجمالي المصروفات

914

2017

إجمالي اإليرادات

791
582

512

361

266

2021

448

212

214 229

2020

130

2019

287

153

68

2018

117

186

2017

األصول المدارة
91,1
67,2
50

2021

2020

2019

33

2018

24

2017

16

 3.1القروض وااللتزامات:
تحتفظ الرياض المالية بتسهيالت وقروض من بنك الرياض كالتالي:
بنك الرياض:
 250مليــون ريــال ســعودي تســهيالت بنكيــة – متاحــة تحــت الطلــب .وتــم ســداد مبلــغ  56.3مليــون ريــال ســعودي خــال
العــام وال يوجــد أي رصيــد قائــم بنهايــة الســنة.
البنك األهلي السعودي:
 500مليــون ريــال ســعودي تســهيالت بنكيــة بنهايــة العــام 2021م (يجــدد بشــكل ســنوي) ،ويوجــد رصيــد مســتخدم
قائــم بمبلــغ  412.5مليــون ريــال ســعودي كمــا هــو موضــح فــي تقريــر القوائــم الماليــة والمبلــغ المتــاح مــن التســهيالت
هــو  87.5مليــون ريــال ســعودي.
كمــا ســبق أن أصــدر بنــك الريــاض ،بصفتــه بنــك التســوية للريــاض الماليــة ،خطــاب ضمــان لصالــح شــركة الســوق الماليــة
الســعودية (تــداول).
* جميع التسهيالت أعاله متاحة لشركة الرياض المالية ويتم استخدام هذه التسهيالت وتسديدها بشكل متكرر خالل العام.
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مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

 4.1أعضاء مجلس اإلدارة

داخل  /خارج
المملكة

اسم العضو

العضوية

العضوية في مجالس إدارة أخرى

محمد عويض الجعيد

الرئيس
مستقل

رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لزيوت التشحيم (يونيلوب)

داخل

عادل إبراهيم العتيق

نائب الرئيس
مستقل

رئيس مجلس إدارة صندوق الرياض ريت
رئيس مجلس إدارة صناديق الرياض المالية
المحلية و الدولية
عضو مجلس إدارة:
 شركة فنادق ومنتجعات بودل
 شركة وادي الرياض
 وادي طيبة

داخل

طارق عبدالرحمن السدحان *

عضو
غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة شركة زهرة الواحة

داخل

باسل محمد بن جبر

عضو
مستقل

عضو مجلس إدارة:
 شركة االستثمار التقني
 شركة طيبة القابضة
 شركة التيسير للتمويل
 شركة جرير
 أليانز السعودي الفرنسي
 شركة آرش المالية
 شركة أساسيات الغذاء

داخل

فهد سراج مالئكة

عضو
مستقل

عضو مجلس إدارة:
 الشركة السعودية للعدد واألدوات ساكو
 شركة تسهيل الحديثة

داخل

عبدالله علي العريني

عضو
غير تنفيذي

ال يوجد

داخل

* مستقيل من عضوية مجلس إدارة شركة زهرة الواحة في 2021م
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 4.2اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد المجلس ستة اجتماعات خالل عام 2021م ،وفي الجدول التالي نستعرض سجل حضور األعضاء:

 14مارس

 24مايو

 29يونيو

 1سبتمبر

 10نوفمبر

 24نوفمبر






























اسم العضو

العضوية

محمد عويض الجعيد

رئيس



عادل إبراهيم العتيق

نائب رئيس





طارق عبدالرحمن السدحان

عضو







عبدالله علي العريني

عضو









فهد سراج مالئكة

عضو











باسل محمد بن جبر

عضو











 4.3اللجان التابعة للمجلس
 4.3.1لجنة المراجعة
تقـــوم لجنـــة المراجعـــة باإلشــراف الرقابـــي علـــى العمليـــات الخاصـــة بالتقاريـــر الماليـــة والعمليـــات الخاصـــة بااللتــزام
واالمتثال للقوانيـــن واألنظمة ذات الصلـــة ،ومراقبـــة مـــدى فاعليـــة وكفـــاءة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة والتوصيـــة باختيـــار
مراجعـــي الحســـابات ،ودراســـة ومراجعـــة القوائـــم الماليـــة الســـنوية والنصــف ســنوية كذلــك ،والتوصيـــة بشـــأنها لـــدى
مجلـــس اإلدارة .اجتمعــت اللجنــة أربــع مــرات خــال العــام .2021م يوضــح الجــدول أدنــاه أســماء أعضــاء اللجنــة كمــا كانت
فــي  2021م ومناصبهــم وأدوارهــم.

20

اسم العضو

المنصب

العضوية

عبدالله علي العريني

الرئيس األول للمالية – بنك الرياض

رئيس

محمد علي آل قريشة

نائب الرئيس التنفيذي للمالية – بنك الرياض

عضو

محمد محسن العطاس *

نائب رئيس أول مدير إدارة التقارير المالية
وااللتزام المالي التنظيمي  -بنك الرياض

عضو

محمد سعود العيسى

نائب رئيس أول مدير إدارة االلتزام  -بنك الرياض

عضو

مفيدة حسن هاشم *

مدير أول  -متعامل في إدارة االستثمارات – بنك الرياض

عضو

* عضو مستقيل أثناء 2021م

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل عام 2021م ،وفي الجدول التالي نستعرض سجل حضور األعضاء:
اسم العضو

 2مارس

 31مايو

 26أغسطس

 24نوفمبر

عبدالله علي العريني









محمد علي آل قريشة



-





محمد محسن العطاس







-

محمد سعود العيسى









-

-

-

-

مفيدة حسن هاشم
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 4.3.2لجنة إدارة المخاطر
تتمثــل صالحيــات لجنــة إدارة المخاطــر فــي اإلشــراف علــى أعمــال إدارة المخاطــر فــي الشــركة ومراجعــة السياســات
واألطــراف ذات العالقــة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد مؤشــرات المخاطــر الرئيســية والتقييــم الذاتــي للمخاطــر.
ويوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وأدوارهم:
اسم العضو

المنصب

العضوية

باسل محمد بن جبر

عضو مجلس اإلدارة

رئيس

فهد سراج مالئكة

عضو مجلس اإلدارة

عضو

سبتي سليمان السبتي

الرئيس التنفيذي

عضو

علي المطوع

نائب رئيس – رئيس قسم مراجعة ائتمان الشركات – بنك الرياض

عضو

علي عبدالله المرهون

نائب رئيس أول  -مدير إدارة مخاطر السوق والسيولة – بنك الرياض

عضو

أمل محمد األحمد

رئيس أول – مدير إدارة المخاطر – الرياض المالية

عضو

وأعــاد المجلــس تشــكيل اللجنــة فــي 2021/7/16م تضمــن ذلــك تعييــن أعضــاء جــدد باإلضافــة إلــى إعــادة النظــر فــي
مهــام اللجنــة حيــث أضيفــت إليهــا متابعــة العمليـــات الخاصـــة بااللتــزام واالمتثــال للقوانيـــن واألنظمــة ذات الصلـــة.
ويوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وأدوارهم:
اسم العضو

المنصب

العضوية

باسل محمد بن جبر

عضو مجلس اإلدارة

رئيس

عادل إبراهيم العتيق

عضو مجلس اإلدارة

عضو

محمد سعود العيسى

نائب رئيس أول مدير إدارة االلتزام  -بنك الرياض

عضو

جرانت ايريك لوين

الرئيس األول للمخاطر – بنك الرياض

عضو

22

عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل عام 2021م ،وفيما يلي سجل حضور األعضاء في تلك االجتماعات:
اسم العضو

 1مارس

 3مايو

 20ديسمبر

باسل محمد بن جبر







فهد سراج مالئكة





-

سبتي سليمان السبتي



*

-

علي حسين المطوع



-

-

علي عبدالله المرهون





-

أمل محمد األحمد





-

عادل إبراهيم العتيق

-

-



محمد سعود العيسى

-

-



جرانت ايريك لوين

-

-



*حضر عنه األستاذ رائد البركاتي الرئيس التنفيذي المساعد

 4.3.3لجنة الترشيحات والتعويضات
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت هــي الجهــة المســؤولة عــن التوصيــة لمجلــس اإلدارة بأســماء المرشــحين ممــن قــد يشــغل
منصبــاً فــي مجلــس اإلدارة .تقــوم اللجنــة بتقييــم المرشــحين الجــدد واألعضــاء الحالييــن إلــى جانــب المهــام ذات الصلــة
المدرجــة فــي الئحتهــا .وهــذه اللجنــة مســؤولة أيضــا عــن سياســات الشــركة فيمــا يخــص المكافــآت والتعويضــات.
يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة الحالية ومناصبهم وأدوارهم:
اسم العضو

المنصب

العضوية

عادل إبراهيم العتيق

عضو مجلس اإلدارة

رئيس

فهد سراج مالئكة

عضو مجلس اإلدارة

عضو

مازن محمد خليفة

الرئيس األول لرأس المال البشري – بنك الرياض

عضو
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عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل عام 2021م ،وفيما يلي سجل حضور األعضاء في تلك االجتماعات:
العضوية

 18مايو

 24مايو

 16يونيو

عادل إبراهيم العتيق

رئيس







فهد سراج مالئكة

عضو







مازن محمد خليفة

عضو







اسم العضو

 4.3.4اللجنة التنفيذية
تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن ثالثــة أعضــاء وتعمــل تحــت ســلطة مجلــس اإلدارة ،وتجتمــع اللجنــة لمعالجــة الموضوعــات
التــي قــد تطــرأ بيــن اجتماعــات المجلــس المجدولــة أو تلــك المحالــة إليهــا مــن مجلــس اإلدارة أو مــا ترفعــه إليهــا اإلدارة
التنفيذيــة فــي حــدود الصالحيــات المخولــة لهــا مــن مجلــس اإلدارة.
يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وأدوارهم:
اسم العضو

المنصب

طارق عبدالرحمن السدحان

عضو مجلس اإلدارة

رئيس

عادل إبراهيم العتيق

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

سبتي سليمان السبتي

الرئيس التنفيذي

عضو

العضوية

24

وأعاد المجلس تشكيل اللجنة في 2021/11/10م ،ويوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وأدوارهم:
اسم العضو

المنصب

العضوية

محمد عويض الجعيد

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس

طارق عبدالرحمن السدحان

عضو مجلس اإلدارة

عضو

سبتي سليمان السبتي

الرئيس التنفيذي

عضو

وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل عام 2021م ،وفيما يلي سجل حضور األعضاء:
اسم العضو

العضوية

محمد عويض الجعيد

رئيس



طارق عبدالرحمن السدحان

عضو



سبتي سليمان السبتي

عضو



 28ديسمبر
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 4.4المكافآت والتعويضات
يوضح الجدول أدناه إجمالي الرواتب والبدالت والمكافآت التي دفعتها الشركة خالل العام  2021م لرئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة:

(المبالغ بآالف الرياالت)

البيان (بالريال)

أعضاء المجلس التنفيذيين

أعضاء المجلس غير التنفيذيين

أعضاء المجلس المستقلين

بدل حضور جلسات المجلس

-

-

69

بدل حضور جلسات اللجان

-

-

36

المكافآت الدورية والسنوية

-

-

1,150

الخطط التحفيزية

-

-

-

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري او سنوي

-

-

-

اإلجمالي

-

-

1,255

يستعرض الجدول أدناه إجمالي الرواتب والبدالت والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة ممن تلقوا
أعلى المكافآت والتعويضات شاملة الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل 2021م:
(المبالغ بآالف الرياالت)
البيان (بالريال)

التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم

الرواتب واألجور

5,863

البدالت

1,760

المكافآت الدورية والسنوية

10,042

الخطط التحفيزية

-

العموالت

-

أي تعويضات او مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري او سنوي

-

اإلجمالي
•
•

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس

17,665

نائب
لم يتم أي ترتيب أو اتفاق خالل العام  2021م بموجبه تنازل أحد األعضاء أو كبار التنفيذيين عن مكافآت أو تعويضات
لم يقبض أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أي مبلغ نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

26

إفصاحات

27

التقرير السنوي | 2021

تضارب المصالح
 5.1تضارب المصالح
انطالقــاً مــن مســؤولية مجلــس اإلدارة فــي حمايــة الشــركة مــن تضــارب المصالــح ،وحســب المعلومــات المتوفــرة لديــه،
فإنــه ال وجــود ألي أعمــال أو عقــود كانــت الشــركة طرفــا فيهــا وكان ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو للرئيــس التنفيــذي
أو للمديــر المالــي أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم مصلحــة فيهــا.

 5.2التعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثــل األطــراف ذات العالقــة فــي الشــركة ببنــك الريــاض ،والشــركات التابعــة لبنــك الريــاض ،والصناديــق االســتثمارية
المــدارة مــن قبــل الشــركة ،وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة وبنــك الريــاض والشــركات األخــرى التابعــة لهــم وكبــار
التنفيذييــن فــي هــذه الشــركات وأقاربهــم .وتوضــح الجــداول أدناه ملخص تعامالت الشــركة مع األطــراف ذات العالقة.

أ) تتمثل التعامالت مع بنك الرياض خالل  2021م في التالي:
(المبالغ بآالف الرياالت)
تعامالت بنك الرياض

2021

منافع الموظفين

319

أتعاب إدارة أصول

3,871

رسوم خدمات استثمارية مصرفية

1,200

مصروفات الخدمات المساندة

9,143

مصروف إيجار

5,905

رسوم وعموالت

7,892

رسوم على تعامالت األطراف ذات العالقة ببنك الرياض من أعضاء مجلس إدارة

2,514

رسوم خطاب ضمان

1,084

عموالت على قروض قصيرة األجل

192

28

ب) التعامالت التي تمت في  2021م مع الصناديق االستثمارية المدارة بواسطة الشركة:
(المبالغ بآالف الرياالت)
التعامالت

2021

أتعاب إدارة األصول

369,801

دخل توزيعات أرباح

6,900

األرصدة:
استثمارات في صناديق استثمارية

1,097,418

استثمارات في صندوق الرياض ريت

113,090

ج) التعامالت التي تمت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا بالشركة:
(المبالغ بآالف الرياالت)
التعامالت
رسوم وعموالت

2021
49

وقد ورد ذكر هذه التعامالت ضمن تقرير القوائم المالية السنوية المدققة للشركة في االيضاح رقم (.)22

 5.3المخالفات والغرامات
ال يوجــد أي قيــد احتياطــي مفــروض علــى الريــاض الماليــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة أو أي جهــة إشــرافية أو
تنظيميــة أو قضائيــة .كمــا لــم تتكبــد الريــاض الماليــة أي غرامــة ماليــة خــال ســنة  2021م مــن أي جهــة.

 5.4اإلفصاحات بموجب الركيزة الثالثة
نشــرت الريــاض الماليــة التقريــر الخــاص باإلفصــاح عــن الركيــزة الثالثــة مــن قواعــد الكفايــة الماليــة ،بعــد اعتمــاده مــن
مجلــس اإلدارة ،علــى موقعهــا الرســمي علــى الرابــط التالــي:
https://www.riyadcapital.com/ar/Images/RC%20Pillar%20III%20Disclosures%202021_tcm9-26228.pdf

 5.5المصالــح التعاقديــة واألوراق الماليــة وامتيــازات الحقــوق التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس

اإلدارة أو أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة وأقاربهــم فــي أســهم الشــركة أو أدوات الديــن الصــادرة عنهــا
يؤكــد مجلــس اإلدارة انــه ليــس لــدى أي مــن أعضائــه أو ألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أو ألقاربهــم أي حقــوق اكتتــاب أو
مصالــح تعاقديــة أو أوراق ماليــة أو ضمانــات فــي أي أســهم أو ســندات ديــن صــادرة عــن الشــركة أو أي مــن الشــركات
التابعــة وبالتالــي ال يوجــد أي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو األوراق الماليــة أو الحقــوق خــال الســنة الماليــة.
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الرقابة الداخلية

30

الرقابة الداخلية
وضعــت الشــركة نظــام رقابــة داخليــة يشــتمل علــى معاييــر وأدوات إدارة المخاطــر المتعلقــة بأعمــال الشــركة ،حيــث تــم
إعــداد السياســات واإلجــراءات وأدوات إلدارة المخاطــر علــى جميــع مســتويات الشــركة .يهــدف نظــام الرقابــة الداخليــة
بالريــاض الماليــة إلــى االلتــزام بالمتطلبــات النظاميــة وســامة الســجالت والتقاريــر الداخليــة والخارجيــة ،وكذلــك ســامة
إجــراءات العمــل وأمــن المعلومــات .ولتأكيــد فاعليــة النظــام تــم تحديــد خطــوط الدفــاع والرقابــة الداخليــة علــى ثالثــة
مســتويات :مســتوى قطاعــات األعمــال وإدارة العمليــات التــي تشــكل خــط الدفــاع األول ،ومســتوى إدارات مســاندة
األعمــال وإدارات الرقابــة التــي تشــكل خــط الدفــاع الثانــي ،ومســتوى إدارة المراجعــة الداخليــة التــي تشــكل خــط الدفــاع
الثالــث.
تعمــل الشــركة بصفــة دوريــة علــى إجــراء المراجعــات علــى نظــام الرقابــة الداخليــة لتحســين فاعليتــه علــى جميــع
المســتويات .كمــا تقــوم إدارة المخاطــر وإدارة االلتــزام بإجــراء مراجعــات دوريــة بصفــة مســتقلة ويتــم رفــع التقاريــر ذات
العالقــة إلــى لجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة المراجعــة .كمــا تتأكــد اإلدارة التنفيذيــة مــن وضــع إجــراءات معالجــة مواطــن
الضعــف والمالحظــات أينمــا وجــدت ،وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة – مــن خــال اتفاقيــة مســتوى خدمــة مــع بنــك
الريــاض  -بصفتهــا المســتقلة  -بإجــراء عــدد مــن المراجعــات ســنويا بنــاء علــى الخطــة المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة،
وتتبــع اإلدارة فــي إجراءهــا لهــذه المراجعــات األســلوب المبنــي علــى المخاطــر والــذي يهــدف إلــى التأكــد مــن أن إجــراءات
الرقابــة الداخليــة المشــمولة فــي المراجعــة كافيــة وفعالــة ومســتقرة.
كمــا يجــدر التنويــه إلــى أنــه مهمــا كان النظــام الرقابــي فعــال فإنــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيــداً مطلقــاً علــى تلــك الفاعليــة
نظــراً لطبيعــة المخاطــر المتجــددة كمــا أنــه قــد تنشــأ هنالــك قيــود تمنــع النظــام مــن اكتشــاف بعــض الثغــرات أو منعهــا.
تــم تنفيــذ المراجعــات مــن قبــل خطــوط الدفــاع الثانــي والثالــث حســب الخطــط الســنوية المعتمــدة ،فــي العــام 2021م.
باإلضافــة إلــى متابعــة إجــراءات معالجــة مواطــن الضعــف والقصــور بصــورة منتظمــة ورفــع التقاريــر الالزمــة للجنــة إدارة
المخاطــر ولجنــة المراجعــة بمــا تــم اتخــاذه ،والتأكــد مــن وضــع الضوابــط الكفيلــة بعــدم تكــرار المالحظــات.
اســتناداً علــى التقاريــر الدوريــة التــي عرضــت علــى لجنــة المراجعــة فــي عــام  2021م مــن قبــل كل مــن إدارة المراجعــة
الداخليــة وإدارة االلتــزام والرقابــة والمراجعيــن الخارجييــن وتقاريــر اإلدارة التنفيذيــة ،تــرى اللجنــة ســامة وفعاليــة كفــاءة
الضوابــط الماليــة والتشــغيلية وأنــه ال يوجــد ثغــرات رقابيــة أو ضعــف جوهــري فــي أعمــال الشــركة خــال العــام المالــي
 2021م بمــا يؤثــر علــى ســامة وعدالــة القوائــم الماليــة.
وتبقى الرياض المالية مستمرة في الحفاظ على مستوى جيد من االلتزام بالضوابط واألنظمة الداخلية للشركة.
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إدارة المخاطر
اعتمــد مجلــس إدارة الريــاض الماليــة اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر بمــا في ذلك السياســات واللوائح المتعلقة بها ،ومنها
الئحــة لجنــة إدارة المخاطــر والسياســات المتعلقــة بالمخاطــر االئتمانيــة ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة والمخاطــر
التشــغيلية وسياســة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ،وكذلــك بيــان تحمــل المخاطــر المقبولــة .وللتأكــد مــن فاعليــة
تطبيــق هــذه السياســات واللوائــح وإدارة المخاطــر المتعلقــة بأعمــال الشــركة ،يتــم مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة االلتــزام
وإدارة المخاطــر والتــي يرأســها الرئيــس التنفيــذي للشــركة .وتتمثــل اســتراتيجية إدارة المخاطــر فــي الريــاض الماليــة علــى
المســاعدة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة المتفــق عليهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار تطبيــق آليــات إدارة المخاطــر مــن خــال
التالــي:







تحديد المخاطر
تقييم مستوى المخاطر
إدارة المخاطر وتفعيل طرق تفاديها
الرقابة على المخاطر ورفع التقارير ذات العالقة
تصعيد المخاطر التي تتجاوز الحد المقبول إلى اإلدارة العليا
تطبيق أدوات تحكم فعالة وتقييم درجة كفايتها وفاعليتها بشكل مستمر

تقوم الشركة بمراقبة المخاطر التي تندرج عادة ضمن أعمال األوراق المالية ،وهي كما يلي:
 المخاطر االئتمانية:
هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن التقلبــات فــي الوضــع االئتمانــي لمصــدري األوراق الماليــة واألطــراف المقابلــة وأي
مدينيــن تتعــرض لهــا الشــركة.
المنهجيــة المتبعــة :تهــدف سياســة المخاطــر االئتمانيــة إلــى تحديــد مصــادر المخاطــر بالشــركة ووضــع أعلــى
المعاييــر لتعريــف ورقابــة وقيــاس تلــك المخاطــر ورفــع التقاريــر الالزمــة عنهــا ،باإلضافــة إلــى تحديــد األدوار
والمســئوليات الخاصــة بمجلــس اإلدارة ولجنــة إدارة المخاطــر .وتســتخدم الشــركة التصنيفــات االئتمانيــة الصــادرة
مــن وكاالت التصنيــف العالميــة المعتمــدة لقيــاس ومراقبــة مخاطــر الودائــع البنكيــة واالســتثمار فــي صناديــق
أســواق النقــد.
 مخاطر السوق:
هــي مخاطــر الخســارة علــى األدوات الماليــة الناتجــة عــن التقلبــات فــي عوامــل الســوق مثــل أســعار الفائــدة وأســعار
صــرف العمــات األجنبيــة وهوامــش االئتمــان وأســعار األســهم والســلع.
المنهجيــة المتبعــة :تحــدد سياســة مخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق بتعــرض أنشــطة الشــركة لمخاطــر الســوق
األدوار والمســئوليات فــي إدارة تلــك المخاطــر وتمكيــن إدارات الشــركة مــن معالجتهــا والتحكــم بهــا .باإلضافــة
إلــى سياســة مخاطــر الســوق ،فقــد اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة سياســة اســتثمارات الريــاض الماليــة الخاصــة
والتــي تحــدد فلســفة ومنهــج التحكــم فــي إدارة اســتثماراتها .تقــوم إدارة المخاطــر بتطبيــق آليــات مراقبــة المراكــز
االســتثمارية للشــركة بشــكل مســتمر مقابــل حــدود التعــرض المتفــق عليهــا ،باإلضافــة إلــى عمل اختبــارات التحمل
( )Stress Testingباســتخدام ســيناريوهات مختلفــة ،ورفــع التقاريــر ذات العالقــة لــإدارة التنفيذيــة ولجنــة إدارة
المخاطــر.
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 مخاطر السيولة:
هــي مخاطــر عــدم قــدرة المنشــأة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بالوقــت المناســب بســبب عــدم توفــر الســيولة النقديــة ذات
التكلفــة المناســبة
المنهجيــة المتبعــة :تحــدد سياســة مخاطــر الســيولة األدوار والمســئوليات فــي إدارة تلــك المخاطــر وتمكيــن
إدارات الشــركة مــن معالجتهــا والتحكــم بهــا .باإلضافــة إلــى سياســة مخاطــر الســيولة ،فقــد اعتمــد مجلــس إدارة
الشــركة خطــة الطــوارئ لمواجهــة أزمــات الســيولة والتــي يتــم اختبارهــا دوريــاً مــن قبــل إدارة المخاطــر.
تقــوم كذلــك إدارة المخاطــر بتطبيــق آليــات المراقبــة الدوريــة للســيولة ,باإلضافــة إلــى عمــل اختبــارات التحمــل
( )Stress Testingبشــكل ربــع ســنوي باســتخدام ســيناريوهات مختلفــة ،ورفــع التقاريــر ذات العالقــة لــإدارة
التنفيذيــة ولجنــة إدارة المخاطــر.

 المخاطر التشغيلية:
هــي مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناتجــة عــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة واألشــخاص
واألنظمــة أو عــن األحــداث الخارجيــة.
المنهجيــة المتبعــة :تحــدد سياســة إدارة المخاطــر التشــغيلية مبــادئ الرقابــة علــى مخاطــر العمليــات مــن
خــال وضــع إجــراءات متكاملــة لعمليــة الكشــف والتبليــغ ومتابعــة حــوادث الخســائر التشــغيلية وتحليلهــا ووضــع
اإلجــراءات الوقائيــة لتفــادي تكرارهــا ،ممــا يمكــن إدارات الشــركة مــن التحكــم فــي هــذه المخاطر وتفــادي حدوثها
مــن خــال تطويــر برامــج التدريــب والوعــي بالمخاطــر التشــغيلية للشــركة .وتجــري الشــركة تقييمــا ذاتيــا للمخاطــر
والرقابــة بشــكل دوري ،كمــا أنهــا تحــدد مؤشــرات المخاطــر التــي تمكنهــا مــن إدارة تلــك المخاطــر بفاعليــة.
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