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لمحة عن الوضع االقتصادي

نظرة على االقتصاد العالمي
إن انتشــار فايــروس كوفيــد -19 فــي جميــع أنحــاء العالــم 
التقلبــات  مــع  اســتثنائيا  عامــا   2020 العــام  مــن  جعــل 
ــر  ــاذ تدابي ــب اتخ ــا تطل ــن مم ــدم اليقي ــة ع ــة وحال االقتصادي
اســتثنائية واعتمــاد حــزم التحفيــز. وانخفــض الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي العالمــي بنســبة  3.5-٪ علــى أســاس ســنوي فــي 
عــام 2020 حيــث انكمشــت اقتصــادات الــدول المتقدمــة 
ــة  ــي منطق ــة ف ــنوي، وخاص ــاس س ــى أس ــبة 4.9- ٪ عل بنس
ــد  ــنوي(. وق ــاس س ــى أس ــبة 7.2-٪ عل ــا بنس ــورو )انخفاض الي
ــواق  ــف لألس ــاض الطفي ــاش  االنخف ــذا االنكم ــن ه ــف م خف
الناشــئة بنســبة 2.4-٪، و االرتفــاع البســيط فــي االقتصــاد 

ــبة 2.3+٪. ــى بنس ــذي نم ــي ال الصين

ــو  ــتمرار نم ــع اس ــي، م ــكل إيجاب ــام 2020 بش ــواق ع ــدأت األس ب
مــزدوج الرقــم فــي عــام 2019. ومــع ذلــك، أدى انتشــار فايــروس 
كوفيــد -19 فــي مــارس 2020، والــذي نتــج عنــه إجــراءات إغــالق 
غيــر مســبوقة، إلــى عمليــات بيــع كبيــرة فــي أســواق األســهم 
ــا إلــى  مــع خســائر تجــاوزت 30٪. أدت حــزم التحفيــز الســخية جنًب
جنــب مــع السياســات النقديــة المتوافقــة إلــى زيــادة الســيولة 
ــات  ــع معنوي ــي رف ــًيا ف ــت دوًرا أساس ــا لعب ــواق كم ــي األس ف
ــرع  ــكل أس ــواق بش ــي األس ــى تعاف ــا أدى إل ــتثمرين، مم المس
مــن أي وقــت ســابق تاريخيــا. علــى الرغــم مــن تقلــب األســواق 
بشــكل كبيــر، إال أن طــرح لقاحــات فايــروس كوفيــد -19 فــي 

الربــع الرابــع قــدم المزيــد مــن الزخــم اإليجابــي. 

وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي ال مثيــل لهــا فــي العــام 2020، فقــد تــم تســجيل عوائــد إيجابيــة فــي معظــم المؤشــرات مــع االرتفــاع فــي مؤشــر 
MSCI العالمــي بنســبة 14.1٪، مدعومــا باالرتفــاع فــي مؤشــري MSCI G7 وMSCI لألســواق الناشــئة بنســبة 14.7+% و15.3+%، علــى التوالي. 

ومع ذلك، شهدت اقتصادات األسواق الحدودية عائًدا سلبًيا )انخفاضا بنسبة 2.4-% في مؤشرFM  MSCI لألسواق الحدودية(. 

على أساس ربع سنويعلى أساس سنويالنمو العالمي )٪(

Est.الفرق عن تقديرات التقديرات
التقديرات.Estأكتوبر 2019م

201920202021202220212022202020212022

1.44.23.7-3.55.54.20.30.0-2.8اإلنتاج العالمي 

3.94.61.9-4.94.33.10.40.2-1.6االقتصادات المتقدمة

2.12.02.0-0.4-3.45.12.52.0-2.2الواليات المتحدة 

6.85.82.0-1.00.5-7.24.23.6-1.3منطقة اليورو 

2.24.51.9-2.53.63.10.00.0-1.8االقتصادات المتقدمة األخرى 

0.10.93.75.4-2.46.35.00.3-3.6األسواق الناشئة 

0.26.24.26.0-0.1-6.02.38.15.6الصين 

1.20.61.77.8-8.011.56.82.7-4.2الهند

---3.23.04.20.00.2-1.4الشرق األوسط وآسيا الوسطى 

المصدر: صندوق النقد الدولي.  *



تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية 2020م
9

االقتصاد السعودي الكلي
ــرات  ــن التغيي ــم م ــا )VRPs( بالرغ ــاص به ــة الخ ــق الرؤي ــج تحقي ــة 2030 وبرنام ــداف رؤي ــق أه ــة بتحقي ــعودية ملتزم ــة الس ــل الحكوم تظ
المســتمرة فــي ديناميكيــات ســوق النفــط والتأثيــر غيــر المتوقــع لـــفايروس كوفيــد-19. ومــن المتوقــع أن ينتعــش االقتصاد بنســبة 3.2+% 
)وفًقــا لــوزارة الماليــة( فــي عــام 2021 بعــد انخفاضــه بنســبة 4.1-% )وفًقــا للهيئــة العامــة لإلحصــاء( فــي عــام 2020. و مــن المتوقــع أن 
ــتمر  ــك، سيس ــى ذل ــالوة عل ــد -19. ع ــروس كوفي ــة فاي ــد جائح ــة بع ــطة االقتصادي ــي األنش ــي بتعاف ــكل أساس ــا بش ــو مدفوًع ــون النم يك
التقــدم فــي مختلــف برامــج تحقيــق الرؤيــة جنًبــا إلــى اســتراتيجية صنــدوق االســتثمارات العامــة )2021 – 2025( فــي تعزيــز دور القطــاع 
الخــاص و تعزيــز النمــو االقتصــادي والتنميــة المســتدامة. وعلــى المــدى المتوســط   ، مــن المتوقــع أن يســتمر نمــو الناتــج المحلــي علــى 

نفــس الوتيــرة، مدعوًمــا إلــى حــد كبيــر بالنمــو فــي القطــاع غيــر النفطــي. 

النفط
ــة  ــات جائح ــا كان لتداعي ــا. كم ــا و68.9 دوالًرا أمريكًي ــن 19.3 دوالًرا أمريكًي ــت بي ــث تراوح ــام 2020، حي ــي ع ــة ف ــط متقلب ــعار النف ــت أس كان
فايــروس كوفيــد -19. علــى االقتصــاد العالمــي تأثيــرا قويــا علــى الطلــب علــى النفــط، حيــث انخفضــت أســعار النفــط إلــى أدنــى مســتوياتها 
ــا فــي أبريــل 2020. ومــع ذلــك، كان االتفــاق التاريخــي بيــن منظمــة أوبــك والــدول المنتجــة للبتــرول مــن خارجهــا  عنــد 19.3 دوالًرا أمريكًي
لخفــض إنتــاج النفــط بمقــدار 10 مالييــن برميــل فــي اليــوم عامــاًل رئيســيًا فــي اســتعادة تــوازن العــرض وإعــادة الطلــب ودعــم األســعار. ومــع 
بــدء انتعــاش الطلــب العالمــي للنفــط بعــد تخفيــف إجــراءات اإلغــالق، اســتمرت األســعار فــي التحســن واتفــق المنتجــون للبتــرول علــى 
زيــادة انتــاج النفــط تدريجيــًا. وفــي نهايــة العــام، انخفــض ســعر خــام البرنــت بنســبة 21.5-% علــى أســاس ســنوي عنــد 51.8 دوالًرا أمريكًيــا 

بينمــا بلــغ متوســط   أســعار النفــط 43.2 دوالًرا أمريكًيــا فــي عــام 2020 بالمقارنــة بـــ 64.2 دوالًرا أمريكًيــا فــي عــام 2019.

البنوك السعودية
ــى  ــاع عل ــدرة القط ــز ق ــم تعزي ــد -19. ت ــة كوفي ــر جائح ــن تأثي ــم م ــى الرغ ــام 2020، عل ــي ع ــدا ف ــعودي صام ــي الس ــاع المصرف ــل القط ظ
التعامــل مــع التحديــات الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد -19 مــن خــالل اتخــاذ الحكومــة الســعودية لمجموعــة مــن اإلجــراءات، بمــا فــي ذلــك 
ــع  ــعودي يتمت ــي الس ــاع المصرف ــل القط ــعودي. ظ ــي الس ــد العرب ــة النق ــه مؤسس ــذي قدمت ــب ال ــت المناس ــي الوق ــوي وف ــم الق الدع
ــوي  ــو الق ــك، أدى النم ــى ذل ــالوة عل ــدة. وع ــيولة الجي ــتويات الس ــاع ومس ــان القط ــودة ائتم ــس ج ــتقرار مقايي ــل اس ــوي بفض ــمال ق برأس
لنشــاط التمويــل إلــى التخفيــف مــن تأثيــر انخفــاض أســعار الفائــدة. باإلضافــة الــى ذلــك، فــإن نمــو نشــاط التمويــل كان مدعوًمــا بالتوســع 
الكبيــر والســريع فــي نشــاط التمويــل العقــاري نتيجــة لمبــادرات برنامــج اإلســكان الحكومــي فــي إطــار رؤيــة 2030.كمــا شــهد اإلقــراض 
العقــاري نمــوا بنســبة 83% علــى أســاس ســنوي فــي العــام 2020 ليصــل إلــى مســتوى قياســي بلــغ 135 مليــار ريــال. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن نســبة اإلنجــاز فــي بنــاء المشــاريع الضخمــة مثــل مشــروع نيــوم والقديــة والبحــر األحمــر إلــى جانــب اســتراتيجية صنــدوق االســتثمارات 

العامــة )2021 – 2025( مــن شــأنها أن تدعــم النظــرة اإليجابيــة للقطــاع المصرفــي الســعودي. 

األسواق السعودية واإلقليمية
فــي عــام 2020، تــم تــداول مؤشــر ســوق األســهم الســعودية الرئيســي – تاســي )TASI( فــي نطــاق واســع، حيــث يتــراوح المؤشــر بيــن 5959 
و8760 نقطــة. وصــل تاســي إلــى مســتوى مرتفــع بلــغ 8760 نقطــة فــي ديســمبر 2020 مدفوًعــا بإطــالق لقاحــات كوفيــد -19والتحفيــز 
الحكومــي، حيــث ارتفــع تاســي بنســبة 47 ٪ مــن أدنــى مســتوى لــه بلــغ 5959 نقطــة فــي مــارس 2020. وبشــكل عــام، حقــق الســوق أرباحــا 
فــي نهايــة العــام بنســبة 3.6% فــي عــام 2020 مقابــل ارتفاعــا بنســبة 7.2% فــي عــام 2019. ارتفــع متوســط قيمــة األســهم المتداولــة 

)باستثناء صفقة سابك وأرامكو( بنسبة 112% على أساس سنوي إلى 7.2 مليار ريال، لتصل إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات.

كان الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( مــن أفضــل األســواق أداًء فــي المنطقــة، يليــه بذلــك ســوق قطــر )ارتفاعــا بنســبة 0.1+%( بينمــا 
سجلت أسواق دبي وعمان انخفاضًا بنسبة 9.9-% و8 -%.
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النتائج المالية
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النتائج المالية 

ارتفــع الدخــل التشــغيلي المجمــع لشــركة األهلــي الماليــة )“األهلــي كابيتــال”(  للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م بنســبة %45.1 
مــن 787 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى 1,142 مليــون ريــال ســعودي، وهــو مــا يرجــع بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع عائــدات 
الوســاطة. بلغــت إجمالــي نفقــات الشــركة 322 مليــون ريــال ســعودي ، متماشــيا مــع الميزانيــة التقديريــة لهــذا العــام البالغــة  قدرهــا 322 
مليــون ريــال ســعودي. أنهــت الشــركة العــام بصافــي ربــح قبــل الــزكاة قــدره 815 مليــون ريــال ســعودي مقابــل صافــي دخــل قــدره 457 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019. وارتفــع إجمالــي حقــوق المســاهمين مــن 1،520 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019 إلــى 2،278 

مليون ريال سعودي في عام 2020.

كمــا ارتفــع إجمالــي األصــول لعــام 2020م إلــى  2,982 مليــون ريــال ســعودي ) 1,914 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م( مــع زيــادة 
االســتثمارات إلــى  1,628 مليــون ريــال ســعودي )مقابــل  970مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م(، فيمــا بلــغ إجمالــي األرصــدة لــدى 

البنوك 199 مليون ريال سعودي )مقابل  97 مليون ريال سعودي في عام 2019م(.

20202019201820172016قائمة المركز المالي 

المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

األصول 

198,66697,215126,471150,030113,032النقد وما يعادله

1,628,177970,364693,315736,939832,699استثمارات 

2,17318,10129,60531,82525,196استثمار في شركة تابعة

127,884117,947188,294170,383172,990أمالك ومعدات 

---76,27277,333أمالك استثمارية

10,55711,715حق استخدام األصول 

)Margin Receivables( 635,137378,552246,76578,577مستحقات هامش-

302,986242,967191,600133,606120,019مبالغ مدفوعة مقدمًا وأصول أخرى 

2,981,8521,914,1941,476,0501,301,3601,263,936مجموع األصول 

الخصوم

34,77631,12537,1858,26117,336مبلغ مستحق للبنك األهلي التجاري

11,47012,039مستحقات إيجار

288,34132,123قروض بنكية 

93,94297,15851,65164,15652,984مستحقات الموظفين

275,465222,244238,453222,474174,457ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

703,994394,689327,289294,891244,777مجموع الخصوم 

حقوق المساهمين  

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000رأس المال

)202,904()213,698()222,870()246,004()247,807(أسهم شركة األهلي المالية الممولة

285,248209,248167,248134,248104,248االحتياطي النظامي

6,85915,058)26,609()211(2,174احتياطيات أخرى

17,3345,90151,43422,93819,173مدفوعات مبنية على األسهم 

1,213,418540,833169,79045,48573,046األرباح المحتجزة 

7,4919,7389,76810,63710,538حصة األقلية

2,277,8581,519,5051,148,7611,006,4691,019,159مجموع حقوق المساهمين 
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20202019201820172016قائمة األرباح أو الخسائر

المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

صافي الرسوم من الخدمات

538,737502,244512,185442,728322,526إدارة األصول

428,524123,431136,769149,921197,776عمولة وساطة 

117,23188,88648,70932,27243,275خدمات مصرفية استثمارية

57,74072,28125,93223,39618,559إيرادات تشغيل أخرى 

1,142,232786,842723,595648,317582,136مجوع الدخل التشغيلي

200,871219,925229,173217,955207,558رواتب موظفين ونفقات ذات صلة

19,89619,08515,95519,89434,825استهالك 

101,09487,109104,784118,826112,564مصاريف إدارية وعمومية أخرى

321,861326,119349,912356,675354,947مجموع نفقات التشغيل

--)1,832()2,072()5,912(تكلفة تمويل 

3,86512,11820,117)1,195(330إيرادات غير تشغيلية أخرى

814,789457,456375,716303,760247,306صافي دخل السنة 

20202019201820172016قائمة التدفقات النقدية 

المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

21,262336,150304,671350,940)134,352(صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)92,535(18,774)161,363()27,439()11,921(صافي النقد الناتج من )المستخدم في(/ األنشطة االستثمارية

)662,127()286,447()198,346()23,079(247,724صافي النقد الناتج من )المستخدم في(/ األنشطة التمويلية 

)403,722(36,998)23,559()29,256(101,451صافي التغير في النقد وما يعادله

هذا ولم ُيظِهر المراجع الخارجي للشركة أي تحفظات على القوائم المالية لعام 2020م.
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03
أبرز التطورات على صعيد األعمال
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أبرز التطورات على صعيد األعمال

كأكبــر بنــك اســتثماري فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومديــر لألصــول ، تســتمر األهلــي كابيتــال فــي احتــالل مكانــة جيــدة لتحقيــق 
النمو المستقبلي. في عام 2020، وقد شملت مجاالت التركيز االستراتيجي للشركة في عام 2020 ما يلي:

الحفاظ على مركزها الريادي في السوق وتعزيزه من خالل ابتكار المنتجات.   •
زيادة اإليرادات المتكررة عن طريق زيادة األصول المدارة.  •

زيادة حصتها في سوق خدمات الوساطة واألوراق المالية.  •
دعم االحتياجات المتزايدة للمؤسسات المرتبطة بالحكومة بما يتماشى مع رؤية 2030.   •

االستمرار في تعزيز الكفاءة وزيادة اإلنتاجية.  •

فــي 24 ديســمبر 2020 ، أعلــن البنــك األهلــي التجــاري فــي تــداول أن اللجنــة المســؤولة عــن إعــداد خطــة التكامــل لدمــج البنــك األهلــي 
التجــاري ومجموعــة ســامبا الماليــة قــد وافقــت علــى اندمــاج األهلــي كابيتــال وشــركة ســامبا كابيتــال بمجــرد قيــام البنــك الدامــج. ومــن 
المتوقــع أن يــؤدي الدمــج المقتــرح لألهلــي كابيتــال و ســامبا كابيتــال يــؤدي إلــى إنشــاء أكبــر مديــر لألصــول دار وســاطة وبنــك اســتثماري 

في المملكة.

فــي ضــوء مــا ســبق ، ســتواصل األهلــي كابيتــال فــي عــام 2021 التركيــز علــى: )1( االســتراتيجيات المذكــورة أعــاله ، )2( متابعــة االندمــاج 
المقتــرح بيــن األهلــي كابيتــال وشــركة ســامبا كابيتــال ، باإلضافــة إلــى )3( التخطيــط لمشــروع تكامــل الشــركتين التــي يمكــن توقعهــا مــن 

الصفقة المقترحة المعنية. 
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األنشطة التجارية الرئيسية للشركة
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األنشطة التجارية الرئيسية للشركة

أنشطة التعامل: األوراق المالية 
ــا  تــم تــداول الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( فــي نطــاق واســع فــي عــام 2020 بيــن 5،959 و8،760 نقطــة حيــث ســجلت انتعاًشــا قوًي
بنســبة +47 ٪ بالمقارنــة مــع أدنــى مســتوياتها التــي تــم تســجيلها فــي مــارس 2020. وبحلــول نهايــة العــام، ارتفعــت أربــاح تــداول بنســبة 
ــو(  ــابك وأرامك ــة س ــتثناء صفق ــة )باس ــهم المتداول ــة األس ــط   قيم ــع متوس ــام 2019. ارتف ــي ع ــبة 7.2+% ف ــاع بنس ــة باالرتف 3.6+% مقارن
بنســبة 112+% علــى أســاس ســنوي ليبلــغ 7.2 مليــار ريــال والــذي يعتبــر مــن أعلــى المســتويات منــذ 7 ســنوات. حافــظ المســتثمرون األفــراد 
علــى صافــي مبيعاتهــم فــي عــام 2020 بقيمــة 31.8 مليــار ريــال مقابــل 42.2 مليــار ريــال فــي عــام 2019. بلغــت نســبة قيمــة التــداول 

للمستثمرين األفراد 85.0% من إجمالي قيمة التداول لعام 2020، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات. 

ونتــج عــن إدراج الســوق الماليــة الســعودية فــي مؤشــرات األســواق الناشــئة فــي عــام 2019  صافــي تدفقــات نقديــة قدرهــا 99.0 ريــال،كان 
المســتثمرين األجنبييــن المؤهليــن مشــترين صافيــن  فــي العــام 2020 نتــج عــن ذلــك صافــي تدفقــات نقديــة قدرهــا22.4 مليــار ريــال ممــا 

أدى إلى ارتفاع ملكيتهم لتبلغ 159 مليار ريال )12.2% من إجمالي األسهم الحرة بالسوق(. 

ــة  ــال ترســيخ مكانتهــا فــي هــذا القطــاع فــي نهاي ــذي يتســم بالتنافســية ، اســتطاعت األهلــي كابيت ــة ال وفــي قطــاع الوســاطة المحلي
العــام بإغــالق العــام كثانــي أكبــر وســيط فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، حيــث قفــزت حصــة األهلــي كابيتــال لــألوراق الماليــة فــي عــام 
2020 إلــى 13.95% بالمقارنــة مــع 10.40% فــي عــام 2019. كمــا نفــذ األهلــي كابيتــال حوالــي 25.6 مليــون صفقــة وهــو ثانــي أكبــر عــدد 

من الصفقات في السوق. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، حســمت األعمــال التجاريــة عبــر اإلنترنــت تصنيفهــا كثانــي أكبــر وســيط عبــر اإلنترنــت فــي المملكــة، حيــث نمــت حصــة 
األهلــي كابيتــال لــألوراق الماليــة فــي عــام 2020 إلــى 14.98% بالمقارنــة مــع 12.72% فــي عــام 2019. وارتفــع صافــي اإليــرادات التشــغيلية 
ــة، فحصلــت  ــى مجــال الوســاطة الدولي ــال، بارتفــاع بنســبة 242% علــى أســاس ســنوي. أمــا بالنســبة إل ــى 418.9 مليــون ري بشــكل حــاد إل
األهلــي كابيتــال علــى 10% مــن حصــة ، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن األهلــي كابيتــال قــد انضمــت للتــو إلــى الســوق الدوليــة عبــر منصــة علــى 

اإلنترنت العام الماضي. 
معظــم هــذه النتائــج تعــود بشــكل رئيســي إلــى تقويــة عــروض التجزئــة والمؤسســية )وعلــى ســبيل المثــال، الدعــم القــوي عبــر اإلنترنــت 

باإلضافة إلى التوسع في عمليات البحث وأنشطة التداول بالهامش(.

* أداء تاسي ومتوسط القيمة اليومية المتداولة
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* إجمالي القيمة السنوية المتداولة – 5 سنوات 

2016 2017 2018 2019 2020

1,157

836

1,829

871 880

* المصدر: )تداول(.

أنشطة اإلدارة:
إدارة األصول

ــع  ــي جمي ــى األداء ف ــاظ عل ــن الحف ــال م ــي كابيت ــت األهل تمكن
ــول  ــة تح ــداف خط ــب أه ــإلدارة ، بموج ــة ل ــول الخاضع ــات األص فئ
متعــددة الســنوات ، والتــي تــم إطالقهــا فــي عــام 2014 . حافظنــا 
علــى التزامنــا بفلســفتنا وعملياتنــا االســتثمارية األساســية. و قــد 
أغلقــت معظــم صناديــق االســتثمار المشــتركة العامــة لدينــا 
ــى  ــالوة عل ــث األداء. ع ــن حي ــي م ــع األول أو الثان ــي الرب ــام ف الع
ذلــك ، ظــل عــدد مــن الصناديــق فــي مرتبــة مماثلــة العــام 

الماضي مقابل أقرانهم.

، كان صنــدوق األهلــي ألســهم  الدخــل  بيــن صناديــق  و مــن 
ــث  ــام ، حي ــذا الع ــل أداًء له ــط   األفض ــر والمتوس ــركات الصغي الش
حقــق عوائــد فــي الربــع األعلــى. كمــا فــاز الصنــدوق بجائــزة ليبــر 
)MENA Lipper Fund( فانــد للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
لعــام 2020 عــن األداء لمــدة عــام )1Year Performance( . عــالوة 
المــرن  تــم اإلعــالن عــن فــوز صنــدوق األهلــي   ، علــى ذلــك 
لألســهم الســعودية بجائــزة ليبــر فانــد للشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا )MENA Lipper Fund( لعــام 2020 ألداءه لمــدة 3 ســنوات 
)3Years Performance( . بالنســبة لصناديــق ســوق النقــد والدخــل 
الثابــت ، ظلــت ثالثــة صناديــق مــدارة )صنــدوق األهلــي المتنــوع 
بالــدوالر  المتنــوع  األهلــي  وصنــدوق   ، الســعودي  بالريــال 
األمريكــي ، صنــدوق األهلــي للصكــوك بالــدوالر األمريكــي( فــي 
الربــع األعلــى. عــززت صناديــق األهلــي متعــددة األصــول ســجلها 
ــة ونمــو  الحافــل فــي عــام 2020 مــن خــالل اســتراتيجيات معتدل
حيــث أنهــت العــام كأفضــل الصناديــق أداًء فــي المملكــة العربية 
الســعودية فــي كل فئــة علــى مــدى 1 و 3 و 5 و 7 ســنوات. فــاز 
صنــدوق األهلــي متعــدد األصــول للنمــو بجائــزة ليبــر فانــد 
للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )MENA Lipper Fund( لعــام 

2020 ألداءه لمدة 3 سنوات.

علــى الرغــم مــن التأثيــر الشــديد لفايــروس كوفيــد19-  علــى 
ســوق العقــارات كان أداء صنــدوق األهلــي ريــت )1( جيــًدا إلــى حــد 
مــا فــي عــام 2020 مــع توزيــع أربــاح بنســبة 4.5 ٪ . كان ذراع 
العقــارات قــادًرا علــى تقليــل التأثيــر الســلبي للوبــاء نظــًرا إلدارتــه 
االســتباقية للممتلــكات األساســية واالســتثمار الجديــد فــي قطــاع 

المكاتب التي قدمت تدفقات نقدية أقوى وفوائد التنويع.

مــع تحســن إنتاجيــة فريقنــا علــى مــدار العــام ، وســع قســم إدارة 
ــواق  ــول واألس ــات األص ــن فئ ــد م ــمل المزي ــه لتش ــول تغطيت األص
تــم اســتكمال األداء مــن خــالل رؤيتنــا  الماليــة. كمــا  واألوراق 

المحسنة للتوقعات االقتصادية والسوقية العالمية واإلقليمية.

المبادرات الجديدة
تواصــل األهلــي كابيتــال االســتثمار فــي تحســين جــودة عملياتهــا 
وأنظمتهــا وموظفيهــا فــي قســم إدارة األصــول. كمــا حافظــت 
ــز  ــن مودي ــول م ــف MQ1 إلدارة األص ــى تصني ــال عل ــي كابيت األهل
)Moody( فــي عــام 2020. تحافــظ األهلــي كابيتــال علــى مطالبتها 

باالمتثال لمعايير أداء االستثمار العالمي 
وهــي   )”GIPS“( Global Investment Performance Standards(
مجموعــة مــن المبــادئ التــي تــم تطويرهــا لتوفيــر إطــار لحســاب 

وعرض أداء االستثمار للشركات.

األصول المدارة
فــي 31 ديســمبر 2020م، بلــغ إجمالــي األصــول التــي تديرهــا 

األهلي كابيتال 189 مليار ريال سعودي.
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األنشطة التجارية الرئيسية للشركة

أنشطة الترتيب وتقديم المشورة:
الخدمات المصرفية االستثمارية

بعــد النجاحــات المذهلــة التــي حققتهــا فــي عــام 2019 ، واصلــت الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية الحفــاظ علــى مســار نموهــا حتــى عــام  
2020م . بــدًءا مــن العــام تــم إصــدار الســندات الســيادية للمملكــة وصكــوك بنــك أبوظبــي األول فــي أوائــل الربــع األول. تــال ذلــك اإلغــالق 
ــار  ــدور المستش ــال ب ــي كابيت ــت األهل ــث قام ــة )InoChem( ،  حي ــر العضوي ــات غي ــر للكيماوي ــات الخي ــركة صناع ــروع ش ــل مش ــح لتموي الناج

المالي وترتيب الديون للشركة.

وقــد جلــب فايــروس كوفيــد -19 تحدياتــه فــي الربــع الثانــي مــن هــذا العــام ، وواصلــت األهلــي كابيتــال إظهــار مرونتهــا القويــة مــع إغــالق 
صكــوك البنــك األهلــي التجــاري )الفئــة 1( )حيــث كان األهلــي كابيتــال مديــر ســجل االكتتــاب ومديــر اإلصــدار ومديــر االكتتــاب الوحيــد(. تلــى 
ــورة  ــال المش ــي كابيت ــا االهل ــت فيه ــاب قدم ــة اكتت ــي أول عملي ــة ، وه ــالك العالمي ــركة أم ــي لش ــاب األول ــي االكتت ــر ف ــاح كبي ــك نج ذل

واإلشراف واالكتتاب عن طريق التكنولوجيا االفتراضية بعد انقطاع دام بسبب كوفيد-19.

اســتمرت قصــة النجــاح فــي النصــف الثانــي مــن العــام مــع إدراج “تــداول” لشــركة بــن داود القابضــة ، تــاله إصــدار أرامكــو لســندات ضخمــة 
بالدوالر األمريكي.

بالنســبة الــى الجانــب االستشــاري ، واصلــت الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية كونهــا المستشــار المفضــل فــي عــدد كبيــر مــن صفقــات 
 SNK ــركة ــي ش ــة ف ــى حص ــتحواذها عل ــأن اس ــة بش ــك الخيري ــة مس ــورة لمؤسس ــم المش ــك تقدي ــي ذل ــا ف ــتحواذ ، بم ــاج واالس االندم

Corporation اليابانية المدرجة في سوق األسهم الكوري )KOSDAQ( ، وهي شركة برمجيات وأجهزة ألعاب الفيديو اليابانية.

ــي  ــالء ف ــا العم ــي منحه ــة الت ــد الثق ــتقبلية تؤك ــط المس ــام 2021 م  والخط ــوة ع ــأة لق ــتثمارية مهي ــة االس ــات المصرفي ــزال الخدم ال ت
األهلي كابيتال مع دعم قدرة البنك االستثماري على قيادة الصفقات بنجاح.



تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية 2020م
23

أنشطة الحفظ:

أنشطة خدمات الحفظ واألوراق المالية
ــا لشــركة األهلــي كابيتــال فيمــا  كان عــام 2020 عاًمــا تحويلًي
األوراق  وخدمــات  الحفــظ  واســتراتيجية  بنشــاط  يتعلــق 
الماليــة. وخــالل العــام، قمنــا بتنفيــذ ثالثــة عقــود جديــدة 
وصافــوال  الســعودية  االتصــاالت  لشــركة  ســنوات  لعــدة 
ــات األوراق  ــال خدم ــق بأعم ــا يتعل ــعودية فيم ــو الس وأرامك
الماليــة لدينــا، حيــث قمنــا بتقديــم خدماتنــا لــكل منهــم 

تتعلق بخطط مشاركة الموظفين. 

ــال  ــي كابيت ــل األهل ــظ داخ ــام الحف ــة مه ــا بمراجع ــا قمن كم
وشــرعنا فــي تنفيــذ مســار اســتراتيجي لنصبــح مــزود الحفــظ 
ــك  ــع بن ــا م ــالل تحالفن ــن خ ــة م ــي المملك ــد ف ــي الرائ العالم
ــظ  ــال الحف ــة أعم ــي تنمي ــا ف ــدأت جهودن ــون. ب ــورك ميل نيوي
مــن خــالل االســتحواذ الناجــح علــى أنشــطة الحفــظ لعــدة 
شــركات رئيســية فــي الســعودية ونتوقــع أن يقــدم عــام 2021 
المزيــد مــن التفويضــات لخدمــات الحفــظ علــى المســتوى 

المحلي والعالمي. 

ــة  ــظ واألوراق المالي ــات الحف ــن خدم ــرادات م ــن أن اإلي ــي حي ف
ــة  ــرادات طويل ــام 2020، إال أن اإلي ــي ع ــدأت ف ــد ب ــون ق ــد تك ق
األجــل التــي ســيتم تحقيقهــا مــن العقــود التــي تــم تنفيذهــا، 
ــن  ــد م ــذب المزي ــالل ج ــن خ ــل م ــو المحتم ــى النم ــة إل باإلضاف
العمــالء ســوف يســتمر فــي النمــو فــي عــام 2021 وفــي 
الســنوات الالحقــة. إن العامــل الرئيســي الــذي يميــز هــذا النــوع 
مــن األعمــال هــو عــدم االعتمــاد علــى أحجــام الســوق أو 
النشــاط التجــاري أو معامــالت العميــل، واإليــرادات الناتجــة عــن 
ــرادات  ــب إي ــي الغال ــي ف ــة ه ــظ واألوراق المالي ــات الحف خدم
التــي  بالمعامــالت  المتعلقــة  غيــر  الخدمــات  عــن  متكــررة 

تقدمها األهلي كابيتال للعميل.
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين الخمسة

05
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 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
التنفيذيين الخمسة

أعضاء المجلس التنفيذيينالبيان
أعضاء المجلس غير 

التنفيذيين/ وأعضاء المجلس 
المستقلين

 6 من كبار التنفيذيين )بما 
في ذلك الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي(
)ريال سعودي(

350,0001,905,0005,846,047الرواتب واألجور

3,424,713--البدالت

15,449,090--المكافآت الدورية والسنوية

13,349,774--برنامج الخطط التحفيزية 

---العموالت

 أي تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل
---شهري أو سنوي 

ال توجد أي ترتيبات تنازل بموجبها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عن أي تعويض أو مكافأة. 
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مجلس اإلدارة ولجانه

06
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مجلس اإلدارة ولجانه

ُنُهــم الجمعيــة العامــة العاديــة، ويجتمــع المجلــس  يتكــون مجلــس إدارة شــركة األهلــي الماليــة مــن 6 أعضــاء، اثنــان منهــم مســتقالن، ُتَعيِّ
بشكل ربع سنوي أو أكثر من ذلك وفق ما يراه ضروريا. 

االسم
صفــة  المنصــب/ 

المنصب
العضوية في مجالس إدارة أخرى

رئيس المجلسسعيد محمد الغامدي   •
عضو غير تنفيذي  •

رئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجاري.   •
عضو مجلس إدارة مؤسسة مسك.   •

رئيس مجلس إدارة شركة مانجا لإلنتاج.  •
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة العقارية.  •

.)IIF( عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي  •

نائب الرئيسدايفد جيفري ميك   •
عضو غير تنفيذي   •

عضو مجلس إدارة البنك األهلي التجاري.  •
رئيس لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة األهلي كابيتال في مركز دبي المالي العالمي )دبي(.  •

.Equitti Capital UK رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة  •
عضو غير تنفيذي مستقل، رئيس لجنة االستثمار وعضو لجنة التدقيق والمخاطر في شركة   •

هذه األرض العقارية. 
.Innomotion Limited مؤسس ومدير  •

.GETTING ON BOARD رئيس مجلس أمناء  •
أمين مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر ورئيس مجموعة العمل الرقمية   •

واالتصاالت التابعة للصندوق االئتماني البريطاني للكبد. 
Equiti Capital UK Limited رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في  •

الرئيس التنفيذيسارة جماز السحيمي   •
عضو تنفيذي  •

رئيس السوق المالية السعودية )تداول(.   •
رئيس وعضو مجلس إدارة شركة األهلي كابيتال دي أي إف سي )دبي( .   •

عضو مجلس إدارة باكو )البحرين( .   •
  . )IFRS( أمين مؤسسة معايير تقارير المحاسبة الدولية  •

عضو غير تنفيذي طالل أحمد الخريجي  •

عضو اللجنة التنفيذية للبنك األهلي التجاري  •
عضو لجنة المخاطر بالبنك األهلي التجاري  •

رئيس اللجنة اإلدارية العليا للبنك األهلي التجاري  •
رئيس لجنة األصول والخصوم بالبنك األهلي التجاري  •

رئيس لجنة إدارة ومعالجة االئتمان بالبنك األهلي التجاري  •
رئيس لجنة أمن المعلومات بالبنك األهلي التجاري  •

رئيس لجنة األعمال الصغيرة والمتوسطة بالبنك األهلي التجاري  •
رئيس لجنة خدمة العمالء بالبنك األهلي التجاري  •

رئيس لجنة االلتزام بالبنك األهلي التجاري  •
عضو لجنة البنوك السعودية ، البنوك السعودية  •

عضو مستقل عدنان عبدالفتاح صوفي   •

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة االستثمار في صافوال.  •
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في مجموعة فتيحي.  •

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار في بندة.   •
عضو مجلس إدارة وادي جدة )شركة مساهمة تملكها جامعة الملك عبد العزيز(.  •

عضو المجلس االستشاري لمعهد االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز.   •
عضو مجلس اإلدارة في شركة الخدمات الصناعية التخصصية المحدودة )سيسكو(  •

عضو مستقلعبدهللا العبدالجبار   •

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة االستثمارات السعودية “سنابل لالستثمار”.   •
عضو مجلس إدارة ريتشارد اتياس وشركاؤه.  •

.”STC Pay“ الشركة السعودية للمدفوعات الرقمية  •
).Caffeine Inc( شركة كافين انك  •
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سجل حضور االجتماعات:

المجموع14 ديسمبر29 سبتمبر11 مايو29 ينايراالسم

4سعيد محمد الغامدي

4دايفد جيفري ميك

4سارة جماز السحيمي

4طالل أحمد الخريجي

4عدنان عبدالفتاح صوفي 

4عبدهللا العبدالجبار 

الشركة  شؤون  إدارة  في  الصالحيات  بأوسع  اإلدارة  مجلس  يتمتع 
وأعمالها داخل المملكة وخارجها، وتشمل مسؤولياته ما يلي: 

إعــداد ومراقبــة ومراجعــة وتوجيــه اســتراتيجية مجموعــة شــركة األهلــي الماليــة وسياســاتها، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد رؤيــة المجموعــة   •
ورسالتها وفلسفتها وتحديد مبادئها.

اعتمــاد خطــة العمــل الســنوية والميزانيــة التقديريــة التــي يقدمهــا الرئيــس التنفيــذي، ومراقبــة أداء الشــركة، بمــا فــي ذلــك نتائجهــا   •
الفصلية والسنوية.

اعتماد مستويات األداء الكلي المستهدفة لمجموعة شركة األهلي المالية ومراجعة التقدم المحِرز في ضوء هذه األهداف.  •
اعتماد االستثمارات والنفقات الرأسمالية وعمليات االستحواذ والبيع الكبرى التي لم ُتدرج في الميزانية التقديرية السنوية.  •

مراقبــة حــاالت التضــارب المحتمــل وإدارتهــا فــي المصالــح بيــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة وأعضــاء المجلــس والمســاهمين، ومــن ذلــك   •
ــع  ــذ جمي ــس أن يتخ ــى المجل ــة، وعل ــراف ذات العالق ــع األط ــالت م ــي التعام ــلوك ف ــوء الس ــركة وس ــول الش ــتخدام أص ــاءة اس إس
الخطــوات الممكنــة فــي حــدود المعقــول؛ لتجنــب حــاالت تضــارب المصالــح الفعليــة أو المحتملــة أو المتوقعــة فــي مجموعة شــركة 

األهلي المالية.
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لجنة المراجعة
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء، جميعهــم غيــر تنفيذييــن، واثنــان منهــم مســتقالن، وتجتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي أو أكثــر 

وفق ما تراه ضروريًا.

المنصباالسم

رئيس اللجنةلمى غزاوي

عضو مستقلعبدهللا العنزي

عضو مستقلعبدالعزيز البابطين

مسؤوليات لجنة المراجعة وتقريرها
اإلشــراف علــى عمــل مدقــق الحســابات الخارجــي، واعتمــاد جميــع الخدمــات المجــازة، غيــر المتعلقــة بالمراجعــة التــي يؤديهــا مدققــو   •

الحسابات الخارجيون.
تقييم إدارَتي المراجعة الداخلية وااللتزام، على أن يكون رئيس المراجعة الداخلية وااللتزام مسؤوال أمام رئيس لجنة المراجعة.  •

الوصــول إلــى مســؤولي مجموعــة شــركة األهلــي الماليــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو مســؤولي األهلــي الماليــة والشــركات التابعــة   •
لهــا، ومراجعــي الحســابات الخارجييــن أو المستشــار الخارجــي، والوصــول إلــى جميــع المعلومــات ذات الصلــة، وفــق الضــرورة؛ مــن أجــل 

تأدية أعمالها ومهامها.
التأكد من كفاية الموارد المتاحة لتأدية أعمالها ومهامها.  •

وضع اإلجراءات الالزمة للتعامل مع المسائل التي تهم الموظفين فيما يخص المحاسبة والرقابة والتدقيق الداخلي.   •
القوائم المالية.  •

االلتزام ومكافحة غسل األموال.  •
رفع التقارير الالزمة )إلى مجلس اإلدارة(.  •

ــتراتيجيات  ــات واالس ــذ السياس ــل تنفي ــن أج ــه؛ م ــة علي ــة والمحافظ ــة الداخلي ــال للرقاب ــام فع ــع نظ ــؤولية وض ــركة بمس ــم إدارة الش تهت
ه إدارة الشــركة مناســبا لنشــاطات الشــركة،  ــدُّ ــة الداخليــة للشــركة مبنــي علــى مــا تُع المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، ونظــام الرقاب
ــة  ــراءات الرقابي ــذ اإلج ــد تنفي ــف وفوائ ــى تكالي ــة إل ــاطات، باإلضاف ــك النش ــة بتل ــرى المرتبط ــر األخ ــة والمخاط ــم المالي ــة القوائ وألهمي
ــًا  المحــددة، وهــو مصمــم إلدارة المخاطــر الناشــئة عــن عــدم تحقيــق أهــداف الشــركة وليــس للقضــاء عليهــا، وبالتالــي فهــو يوفــر ضمان
ــة للمراجعــة  ــُس إدارة الشــركة لجن ل مجل ــقد شــكَّ ــك، فــــ ــى ذل ــة، و باإلضافــة إل ــا ضــد األخطــاء والخســائر الجوهري معقــواًل وليــس مطلًق
تتولــى بشــكل دوري مراجعــة التقاريــر التــي يقدمهــا قســم المراجعــة الداخليــة / المدققــون الخارجيــون )ML(. وتتضمــن هــذه التقاريــر تقييــم 
ــق نظاًمــا فعــااًل إلجــراءات الرقابة  كفــاءة إجــراءات الرقابــة علــى نطــاق العمــل المقــرر، وفــي ظــل مــا ورد ذكــره، فإننــا نعتقــد أن الشــركة ُتَطبِّ
ــام  ــة نظ ــق بفعالي ــا يتعل ــة، فيم ــلبية جوهري ــات س ــك أي ملحوظ ــن هنال ــم يك ــام، ل ــالل الع ــذ، وخ ــم والتنفي ــي التصمي ــن ناحيَت ــة م الداخلي

الرقابة الداخلية للشركة وإجراءاته.
سجل حضور االجتماعات

المجموع30 نوفمبر18 أكتوبر21 يوليو23 إبريل21 ينايراالسم 

5لمى أحمد غزاوي

5عبد هللا صايل العنزي

5عبدالعزيز البابطين
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لجنة الترشيحات والمكافآت
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء، وتجتمع مرتين في السنة أو أكثر وفق ما تراه ضروريا. 

المنصباالسم

رئيس اللجنةدايفد جيفري ميك

عضو مستقلعدنان عبدالفتاح صوفي

عضو مستقلعبدهللا العبدالجبار

المسؤوليات:
إعداد السياسة العامة لألجور لشركة األهلي المالية بعد مناقشتها مع اإلدارة، ثم رفعها إلى المجلس للموافقة عليها.   •

اإلشراف على وضع إطار األجور في الشركة والشركات التابعة لها وتطبيقه وضمان تماشيه مع األنظمة المحلية ذات الصلة.   •
الموافقــة علــى مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجــان المجلــس وتقديــم التوصيــات الالزمــة بشــأنها، وإذا كان تعويــض أعضــاء المجلــس على شــكل   •

م اللجنة توصية بهذا الشأن إلى المجلس، ثم إلى الجمعية العامة للموافقة عليها؛ وفًقا لنظام الشركات. جزء من األرباح؛ فُتقدِّ
مراجعة التوصيات المقترحة واعتمادها بشأن برنامج صندوق شركة األهلي المالية لحوافز المديرين التنفيذيين.  •

ــا داخــل  ــا أو جزئيًّ الموافقــة علــى ممثلــي شــركة األهلــي الماليــة فــي مجالــس إدارة الشــركات والمؤسســات التــي تملكهــا الشــركة كليًّ  •
المملكة وخارجها.

توضيح العالقة بين المكافآت المدفوعة وسياسة المكافآت المتبعة ، وإبراز أي انحرافات جوهرية  •
اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  •

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ومناصب اإلدارة التنفيذية  •
يضمــن ســنوًيا اســتقاللية أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين وعــدم وجــود أي تضــارب فــي المصالــح إذا كان عضــو مجلــس اإلدارة يعمــل   •

أيًضا كعضو في مجلس إدارة شركة أخرى
تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصية بالحلول العالجية التي تخدم مصالح الشركة.  •

سجل حضور االجتماعات:

المجموع14 ديسمبر04 أبريل28 ينايراالسم

3دايفد جيفري ميك

3عدنان عبدالفتاح صوفي

3عبدهللا العبدالجبار
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مجلس اإلدارة ولجانه

لجنة المخاطر
تتكون لجنة المخاطر من ثالثة أعضاء وتجتمع أربع مرات في السنة أو أكثر وفق ما تراه ضروريًا.

المنصباالسم

رئيس اللجنةدايفد جيفري ميك

عضًواطالل أحمد الخريجي

عضًواسارة بنت جماز السحيمي

المسؤوليات:
مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر وسياساتها وحدودها سنويا ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.  •

ــى  ــه إل ــك، ورفع ــى ذل ــة إل ــد الحاج ــكل دوري، وعن ــه بش ــركة وتحديث ــتوى الش ــى مس ــر عل ــذ إدارة المخاط ــام لتنفي ــار الع ــة اإلط مراجع  •
مجلس اإلدارة العتماده.

مراجعة هياكل إدارة المخاطر سنويًا والخطط التشغيلية السنوية.  •
مراجعــة تقاريــر إدارة المخاطــر بشــكل ربــع ســنوي ومخاطــر التشــغيل، ومخاطــر الســيولة، ومخاطــر االئتمــان، وكفايــة رأس المــال، وتقاريــر   •

التداول بالهامش، والمخاطر االئتمانية، ومخاطر السمعة، والتداول بالهامش.
مراجعــة اإلجــراءات الداخليــة لتقييــم كفايــة رأس المــال بشــكل ســنوي، ورفعهــا إلــى المجلــس العتمادهــا ومراجعــة مراقبــة كفايــة   •

رأس المال بشكل ربع سنوي. 
مراجعة إطار إدارة المخاطر ورفعه إلى مجلس اإلدارة العتماده ومراقبة ُكتّيب اإلدارة الخاص بالشركة.  •

مراجعــة برنامــج التــداول بالهامــش، ورفــع التوصيــات بشــأنه إلــى مجلــس اإلدارة العتمــاده بمــا فــي ذلــك برنامــج التمويــل والمنتجــات   •
ومخاطر التداول بالهامش وإطار مراقبته.

سجل حضور االجتماعات:

المجموع7 ديسمبر 16 سبتمبر14 مايو10 مايو9 أبريل28 ينايراالسم

6سارة بنت جماز السحيمي

6دايفد جيفري ميك 

6طالل أحمد الخريجي
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المصالح التعاقدية واألوراق المالية وامتيازات 
الحقوق التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة أو 
أعضاء اإلدارة التنفيذية وعائالتهم في أسهم 

الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها

07
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المصالح التعاقدية واألوراق المالية وامتيازات 
الحقوق التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة أو 
أعضاء اإلدارة التنفيذية وعائالتهم في أسهم 

الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها

يؤكــد مجلــس اإلدارة علــى عــدم وجــود مصالــح تعاقديــة أو أوراق ماليــة أو ضمانــات لــدى أي عضــو مــن أعضائــه أو أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 
أو لعائالتهــم فــي أي أســهم أو ســندات ديــن صــادرة عــن الشــركة، ويوجــد لــدى الشــركة برنامــج حوافــز طويــل األجــل لموظفيهــا، وُيمنــح 
بعــض أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة عــدًدا مــن األســهم مكافــأًة لهــم علــى جهودهــم. ولالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه المزايــا، 

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية.
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08
التعامالت التجارية أو العقود التي تضم شخًصا 

مرخًصا له كطرًفا فيها ويمتلك أي عضو من 
أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير 
المالي، أو أي شخص ذو عالقة، مصلحة فيها
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التعامالت التجارية أو العقود التي تضم شخًصا 
مرخًصا له كطرًفا فيها ويمتلك أي عضو من أعضاء 
المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، أو 

أي شخص ذو عالقة، مصلحة فيها

يؤكــد مجلــُس اإلدارة أنــه ليــس أليٍّ مــن أعضائــه – ومــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي للشــركة -، أو أيِّ شــخص ذي عالقــة، 
أيَّ تعامالت تجارية أو عقود تمثل شركة األهلي المالية طرًفا فيها.
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09
القروض البنكية
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القروض البنكية

يؤكــد المجلــس أن األهلــي كابيتــال اســتخدمت خــط تســهيالت مــن البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة 286.75 مليــون ريــال ســعودي لمــدة 
عام واحد، وفي 31 ديسمبر 2020م، كان المبلغ األصلي للتسهيالت قائما غير مسدد.
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التعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها
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التعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها

يوجــد لــدى الشــركة تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة وبصفــة أساســية مــع البنــك األهلــي التجــاري وأعضــاء اإلدارة العليــا والصناديــق التــي 
تديرها الشركة، ولالطالع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 19 من القوائم المالية.

التعامالت مع البنك األهلي التجاري )البنك – البنك األم(:

 20202019

التعامالت:

19,8338,106رسوم اإلدارة واألداء المحملة على البنك

310310رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية المحملة على البنك

588460مصروفات حوافٍز يتقاضاها البنك 

30,60827,357مصروفات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات يتقاضاها البنك 

6,2921,236نفقات متعلقة باإليجار يتقاضاها البنك

4,019123تكلفة التمويل على االقتراض من البنك

--5,056نفقات متعلقة باإليجار يتحملها البنك

20202019

بيان المركز المالي الموحد

125,86774,488أرصدة لدى البنك

34,77631,123مبلغ مستحق للبنك

288,34132,123موجودات محفوظة بصفة ائتمانية )متضمنة تكلفة التمويل المستحقة(

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، حصلت الشركة على تمويل من البنك األهلي التجاري )“البنك األم” أو “البنك”( بحد أقصى معتمد 
للتسهيالت قدره 250 مليون ريال سعودي )تم تمديده إلى 800 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م( مع السداد 

النهائي المستحق في 26 أغسطس 2021 م بنسبة ربح بسعر سايبور 12 شهر +30 نقطة أساس. بسعر السوق التجاري

موجودات تديرها الشركة بالوكالة

3,225,8443,180,122موجودات للبنك تديرها الشركة
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التعامالت مع الصناديق التي تديرها المجموعة:

20202019

قائمة اآلرباح أو الخسائر الموحدة

448,833298,013رسوم إدارية مكتسبة من صناديق تديرها المجموعة

20,75921,344رسوم أداء ومعامالت مكتسبة من صناديق تديرها المجموعة

قائمة المركز المالي الموحد

1,346,268718,580االستثمار في صناديق تديرها المجموعة )اإليضاح 9( 

9,375--   دفعة مقدمة مقابل شراء االستثمار

108,78293,938رسوم إدارة وأداء مستحقة من صناديق تديرها المجموعة

التعامالت مع كبار موظفي اإلدارة:
ــة  ــل المكافــآت المحمل ــا ومجلــس اإلدارة، وفيمــا يلــي تفاصي ــة العلي ــار موظفــي اإلدارة فــي الشــركة أعضــاء اإلدارة التنفيذي يشــمل كب

على قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة للمجموعة واألرصدة القائمة ذات الصلة في نهاية السنة:

20202019

قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة

35,82434,976مستحقات قصيرة األجل

2,8203,120مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

قائمة المركز المالي الموحد

9,0497,356 مستحقات نهاية الخدمة

153814القروض والسلف
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الشركات التابعة
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الشركات التابعة

المقر الرئيسي ومكان الغرضنسبة الملكيةرأس المالاسم الشركة
العمل

شركة األهلي المالية لالستثمار 
العقاري

10.000 ريال 
امتالك العقارات وتسجيلها بالنيابة 100%سعودي

السعوديةعن الصناديق العقارية

شركة األهلي المالية دي آي أف سي 
المحدودة *

2.500.000 دوالر 
مركز دبي المالي العالمي، تقديم خدمات إدارة االستثمار100%األمريكي

دبي

شركة كابيتال )كايمان( القابضة 
المحدودة )مخصصة الغرض(**

50.000 دوالر 
جزر كايماناالستثمار100%األمريكي

صندوق أوركس لألسهم الخاصة 
اإلقليمية *

1.000 دينار 
البحرينشركة صندوق استثماري50%بحريني

20.000 دينار شركة باكو ذ.م.م 
البحرينتنفيذ برنامج االستثمار للموظفين100%بحريني

من خالل الشركة القابضة، شركة األهلي المالية دبي  *
بعــض الشــركات التابعــة هــي شــركات أنشــأتها شــركة األهلــي الماليــة ألغــراض خاصــة )SPVs( وال تــزاول أنشــطة تجاريــة فعليــا، وهنــاك   **

مزيد من التفاصيل في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية المدققة.
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نتيجة المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة 

الداخلية في الشركة
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الرقابة  إجراءات  لفعالية  السنوية  المراجعة  نتيجة 
الداخلية في الشركة

إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة هــي إدارة مســتقلة تتولــى مهمــة تقييــم هيــكل الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وتقــدم المشــورة 
لإلدارة العليا بشأن وضع حلول الرقابة، ومتابعة تطبيق هذه التدابير. 

ــات  ــمل عملي ــي تش ــس، والت ــة للمجل ــة التابع ــة المراجع ــنوية للجن ــة الس ــة المراجع ــع خط ــة وض ــة بمهم ــة الداخلي ــم إدارة المراجع وتهت
ــذه  ــة ه ــان معالج ــق؛ لضم ــات التدقي ــفها عملي ــي تكش ــائل الت ــتمرة للمس ــة المس ــة، والمتابع ــات التنظيمي ــنوية والمراجع ــق الس التدقي
المســائل بشــكل ُمــرٍض خــالل العــام، وقــد أجــرت إدارة المراجعــة الداخليــة خــالل عــام 2020م وأنجــزت عمليــات المراجعــة المقــررة عــدا بعــض 
االســتثناءات التــي أبلغــت للجنــة المراجعــة، وأتمــت بنجــاح معالجــة مختلــف الملحوظــات التــي تــم تحديدهــا خــالل العــام، وأجــرت عــدة عمليات 

مراجعة خاصة، بطلب من الرئيس التنفيذي )و/ أو( اإلدارة العليا. 

رأي لجنة المراجعة
اســتنادا إلــى التقاريــر الدوريــة التــي قدمتهــا إدارة المراجعــة الداخليــة وإدارة االلتــزام والمدققــون الخارجيــون ولجنــة االلتــزام إلــى لجنــة 
المراجعــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م؛ تؤكــد لجنــة المراجعــة أن تدابيــر الرقابــة الداخليــة لــم تظهــر أي ثغــرات 
ــغيلية  ــة والتش ــة والمالي ــراءات الرقابي ــة واإلج ــالمة األنظم ــى س ــر عل ــد يؤث ــا ق ــركة، بم ــال الش ــى أعم ــة عل ــة الرقاب ــي بيئ ــة ف جوهري

وفعاليتها وكفاءتها، وأن تقييم التدابير الرقابية المعتمدة من قبل اإلدارة التنفيذية ستستمر طوال العام.
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إدارة المخاطر بشركة األهلي المالية
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إدارة المخاطر بشركة األهلي المالية

ــذ إجــراءات  ــم ووضــع وتنفي ــة )الشــركة(، وهــي مســؤولة عــن تصمي ــي المالي تشــكل إدارة المخاطــر وظيفــة أساســية فــي شــركة األهل
ــر  ــد المخاط ــى بتحدي ــذي ُيعن ــة( ال ــات واألنظم ــراءات والعملي ــات واإلج ــك السياس ــي ذل ــا ف ــام )بم ــار الع ــر واإلط ــات إدارة المخاط وسياس
المرتبطــة بالســوق واالئتمــان، والســيولة، واألمانــة، والتشــغيل، والمخاطــر االســتراتيجية، و أمــن المعلومــات والمخاطــر الطارئــة التــي تنشــأ 
ــا  ــر ومتابعته ــك المخاط ــم تل ــا، وتقيي ــم فيه ــام الدع ــا وأقس ــوط عمله ــع خط ــي جمي ــة ف ــي المالي ــركة األهل ــة لش ــطة التجاري ــن األنش م
ومراقبتهــا والحــد منهــا، ويســاعد قســم إدارة المخاطــر لضمــان التوافــق بيــن مســتوى المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة مــع 

المستويات المقبولة المقررة من قبل مجلس اإلدارة.

حوكمة إدارة المخاطر  1
إدراًكا لدور إدارة المخاطر فقد وضعت الشركة هيكاًل إلدارة المخاطر على النحو التالي:

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي 

رئيس إدارة المخاطر

لجنة المخاطر

لجنة المخاطر والرقابة 
الداخلية 

مخاطر السوق واالئتمان

مراجعة مستقلة من قبل إدارة التدقيق الداخلي

المخاطر التشغيلية 
والمرونة التنظيمية إدارة مخاطر المنشأة

لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس: تهتــم بمهمــة مســاعدة المجلــس فــي تأديــة مســؤولياته المتعلقــة بالرقابــة علــى إدارة المخاطــر، 
ــن أعضــاء  وتضمــن اللجنــة اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر ومواءمــة حوكمــة المخاطــر وقبــول المخاطــر وإدارة رأس المــال بوجــه عــام، وُيعيَّ
اللجنــة مــن ِقَبــل مجلــس اإلدارة، وال تتضمــن فــي عضويتهــا رئيــس إدارة المخاطــر، لكنــه يدعــى لحضــور اجتماعاتهــا، وتجتمــع اللجنــة أربــع 

مــرات علــى األقــل فــي الســنة. 

لجنــة المخاطــر والرقابــة الداخليــة: تدعــم الرئيــس التنفيــذي فــي اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر التشــغيلية داخــل الشــركة، وتوفيــر بيئــِة 
ــال،  ــتمرارية األعم ــر اس ــراءات، ومخاط ــات واإلج ــص السياس ــا يخ ــة فيم ــة والحوكم ــار المراجع ــي إط ــا تغط ــٍة وتطبيقه ــٍة قوي ــٍة داخلي رقاب

وإدارة مخاطر إسناد األعمال إلى جهات خارجية، ومخاطر أمن المعلومات، ومخاطر االحتيال والمخاطر التشغيلية والحوادث.

قســم إدارة المخاطــر: هــو قســم مســتقل وُيعــدُّ خــط الدفــاع الثانــي فــي الشــركة، ويوفــر رقابــة مســتقلة، ويضمــن أن مســتوى المخاطــر 
ــؤول  ــم مس ــذا القس ــرأس ه ــس اإلدارة، وي ــن مجل ــدة م ــرة المعتم ــتويات المخاط ــع مس ــات م ــع األوق ــي جمي ــى ف ــركة يتماش ــدى الش ل

ا الرئيَس التنفيذيَّ تحت إشراف لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.  مخاطر االئتمان الذي يتبع إداريًّ

قسم إدارة المخاطر
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وفــي إطــار ســعيها إلنشــاء هيــكل حوكمــة قــوي للمخاطــر؛ فقــد شــّكلت إدارة األهلــي الماليــة عــدة لجــان مــن اإلدارة العليــا؛ مــن أجــل 
إدارة المخاطــر، وشــؤون األعمــال، والمســائل االســتراتيجية، التــي قــد تؤثــر علــى الوضــع العــام لمخاطــر الشــركة، وتضــم معظــم لجــان اإلدارة 
ا مــن هيــكل الحوكمــة وعمليــة صنــع  العليــا األساســية فــي عضويتهــا رئيــس إدارة المخاطــر، ممــا يجعــل قســم إدارة المخاطــر جــزًءا أساســيًّ

القرارات في شركة األهلي المالية.

ويدعم هيكل حوكمة المخاطر في األهلي المالية ما يلي:

ــد  ــالل تحدي ــن خ ــة، م ــي المالي ــركة األهل ــي ش ــر ف ــة إدارة المخاط ــُم ممارس ــر تحُك ــات للمخاط ــع سياس ــم وض ــر: ت ــات المخاط سياس  •
مجموعــة واضحــة مــن األدوار، والمســؤوليات، ومبــادئ إدارة المخاطــر.

إجــراءات التشــغيل الموحــدة: ُيضــاف إلــى مــا ســبق: أن جميــع أقســام األعمــال والدعــم بشــركة األهلــي الماليــة تعمــل باالســتناد إلــى   •
إجــراءات التشــغيل الموحــدة المعتمــدة، والتــي ُتراَجــُع بشــكل دوري.

حــدود المخاطــر: وضعــت األهلــي الماليــة مجموعــة مــن الحــدود للمخاطــر علــى مســتوى الشــركة كلهــا، وُتوَضــُع حــدود المخاطــر هــذه   •
مــن أجــل مراقبــة مــدى التــزام الشــركة بحــدود المخاطــر المقبولــة المقــررة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

إدارة المخاطر  2
مخاطر االئتمان 

ــراف  ــد لألط ــار المعتم ــدود اإلط ــن ح ــة ضم ــي المالي ــركة األهل ــل ش ــرة؛ تعم ــراف النظي ــة باألط ــان المرتبط ــر االئتم ــل إدارة مخاط ــن أج م
ــروط  ــطاء وش ــراف والوس ــذه األط ــة له ــة الدوري ــذا المراجع ــمل ه ــل، ويش ــات العم ــع قطاع ــتوى جمي ــى مس ــل عل ــي التعام ــرى ف األخ
االســتثمار، وتضمــن األســُس العامــة لالئتمــان - فــي األهلــي الماليــة - اعتمــاَد الحــدود االئتمانيــة فقــط لألطــراف النظيــرة التــي تســتوفي 
ــق أســواق النقــد  ــة المناســبة، وبشــكل خــاص، تنشــأ مخاطــر االئتمــان بشــكل أساســي مــن صنادي ــر االئتمــان والمراجعــة االئتماني معايي
واألصــول المتعــددة، مــن خــالل عمليــات المرابحــة مــع البنــوك والمؤسســات الماليــة ذات التصنيــف االئتمانــي العالــي، ويضــاف إلــى ذلــك:  

ل هذه الصناديق للمخاطر المرتبطة بالجهات المصدرة، لكن بتركيز أقل، وذلك من خالل االستثمارات في الصكوك. تحمُّ

ــي: االســتثمار، والتــداول بالهامــش، ويتــم احتــواء  وتتعــرض األهلــي الماليــة لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل أنشــطتها الرئيســية فــي مجاَل
ــوك واالســتثمارات فــي الصكــوك، وغيرهــا مــن أدوات  ــدى البن ــع ل مخاطــر األنشــطة الســابقة، والتــي تتكــّون بشــكل رئيســي مــن الودائ
الدخــل الثابــت مــن خــالل التعامــل مــع بنــوك ذات تصنيــف ائتمانــي عالــي وإجــراء مراجعــة شــاملة للمخاطــر، أمــا مخاطــر التــداول بالهامــش؛ 
فيتــم التعامــل معهــا مــن خــالل قواعــد ضمــان صارمــة، تتوافــق مــع المتطلبــات التنظيميــة لهيئــة الســوق الماليــة، مــع وضــع حــدود أولية 
لنســبة تغطيــة الهامــش، وحــدود للمحافظــة علــى هــذه النســبة، وحــدود للتصفيــة الجزئيــة، والتصفيــة الكاملــة، وذلــك بنســبة 200% و 

175% و 165% و 150% على التوالي، ويدعم برنامج التداول بالهامش أيضا سياسة مخاطر قوية وإطار عام للحوكمة.

مخاطر السوق 
فيمــا يتعلــق بمحفظتهــا االســتثمارية الخاصــة، تتعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق المتمثلــة فــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــالت )الصــرف 
ــا معتَمــًدا إلدارة االســتثمارات الخاصــة، بمــا  األجنبــي( ومخاطــر أســعار األســهم، وفيمــا يخــص االســتثمارات الخاصــة؛ فــإن لــدى الشــركة إطــاًرا عامًّ
فــي ذلــك حــدود اســتثمار معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة لمختلــف فئــات األصــول، األمــر الــذي يحــدد حجــم المخاطــر بمســتوى المخاطــر المعتمد، 
ــدى الشــركة  وتجــرى مراقبــة حــدود االســتثمار/ المخاطــر هــذه بشــكل مســتقل مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر، وإضافــة إلــى مــا ســبق؛ فــإن ل

سياسات مفصلة للمخاطر فيما يخص إدارة مخاطر السوق.

وتجــدر المالحظــة أن األنشــطة المصرفيــة االســتثمارية قــد تــؤدي إلــى ظهــور مخاطــر الســوق )وكذلــك مخاطــر االئتمــان( فــي حالــة عــدم قــدرة 
األهلــي الماليــة علــى الدخــول فــي تعامــالت مضمونــة بالكامــل مــع المســتثمرين، وتتــم إدارة هــذه المخاطــر وفــق كل حالــة ويتــم الحــد منهــا مــن 
خــالل ترتيبــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الحــدود، ومســتويات كفايــة رأس المــال، وســجل بنــاء األوامــر، التــي تقلــل مــن مخاطــر االضطــرار لشــراء األوراق 

غير المكتتب فيها إلى أدنى حد ممكن.

مخاطر واجب األمانة 
تقــدم شــركة األهلــي الماليــة خدمــات إدارة الصناديــق والوســاطة والخدمــات االستشــارية، ولذلــك فــإن الخطــر الرئيســي يتعلــق بااللتــزام 
بشــكل كاٍف بواجــب األمانــة فــي إدارة صناديــق االســتثمار ومحافــظ العمــالء، ويتــم الحــد مــن هــذه المخاطــر مــن خــالل تنفيــذ عمليــات 
اســتثمار محــددة، ويتــم مراقبتهــا مــن خــالل مراجعــة المحافــظ المســتثمرة بالمقارنــة مــع شــروطها األساســية وخصائــص الســوق، وتــدرك 

إدارة الشركة تمامًا هذه المخاطر، وتضمن التزام الشركة بواجبها االئتماني.
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إدارة المخاطر بشركة األهلي المالية

ومــن منظــور الحوكمــة فــإن لــدى شــركة األهلــي الماليــة لجنــة ائتمانيــة فاعلــة تتكــون مــن رؤســاء إدارات الثــروات، و الشــؤون القانونيــة 
والماليــة والمخاطــر وااللتــزام، وهــي مكلفــة بمهــام اإلشــراف علــى الوفــاء بااللتزامــات االئتمانيــة تجــاه العمــالء علــى مســتوى الشــركة، 
ويضــاف إلــى ذلــك: وجــود عــدة مجالــس لــدى الشــركة لصناديــق االســتثمار يتــوالن مهــام توفيــر الرقابــة علــى صناديــق األســهم العامــة و 

صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت والصناديق العقارية على نحو منفصل.

صناديق االستثمار
ــا  ــال وفق ــي كابيت ــق األهل ــع صنادي ــدار جمي ــة، وت ــتثمار أو بالوكال ــق االس ــن صنادي ــالء ضم ــول العم ــن أص ــرة م ــات كبي ــركة كمي ــر الش تدي
ــى  ــوي عل ــد تنط ــواق النق ــي أس ــتثمار ف ــق االس ــإن صنادي ــتثماري؛ ف ــور اس ــن منظ ــدة، وم ــر المعتم ــدود المخاط ــتثمار وح ــات االس لسياس
ا مــن مخاطــر الســوق؛ ألنهــا تتكــون بشــكل أساســي مــن ودائــع مرابحــة محفوظــة لــدى مؤسســات ماليــة عاليــة  مســتوى منخفــض ِنســبيًّ
الجــدارة االئتمانيــة، وهــذه الودائــع بطبيعتهــا قصيــرة األجــل، مــا يجعلهــا فــي الغالــب بعيــدة عــن مخاطــر تغيــرات أســعار الفائــدة، وتبقــى 
نســبة الصكــوك المخصصــة مــن هــذه الصناديــق متواضعــة نســبيا وتعتمــد علــى أغــراض إدارة العائــد والمــدة، ومــن التدابيــر المتاحــة، حــرص 
ــال  ــع آج ــق وتوزي ــتحقاق الصنادي ــل اس ــح ألج ــط المرج ــل: المتوس ــا، مث ــرات ومراقبته ــن المؤش ــة م ــة مجموع ــى مراجع ــر عل إدارة المخاط

االستحقاق ومستويات االستثمار والتركز في الجهات المصدرة، ومجموعات الجهات المصدرة لألوراق المالية والقطاعات االقتصادية.

مــن ناحيــة أخــرى، ُتعــد صناديــق األســهم مقارنــة بــأدوات ســوق النقــد وصناديــق الدخــل الثابــت عرضــة لتقلبــات الســوق بســبب مخاطــر أســعار 
األسهم، وتدار هذه المخاطر من خالل وضع استراتيجيات محددة؛ لتوزيع األصول وشروط استثمارية للصناديق. 

المحافظ االستثمارية التي تديرها الشركة
تــدار جميــع المحافــظ االســتثمارية وفقــا لشــروط االســتثمار وسياســة االســتثمار المعتمــدة، وتراَقــب الحــدود والقيــود المقــررة للمحافــظ 

االستثمارية بشكل يومي وبشكل منفصل، من قبل قسم إدارة المخاطر، باستخدام نظام آلي متطور.
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الصناديق المقفلة االشتراك
وأجــرت إدارة المخاطــر خــالل العــام مراجعــات دوريــة لمخاطــر صناديق 
ــا  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــت النتائ ــتراك، ورفع ــة االش ــركة المقفل الش
ــًرا  ــك ، نظ ــى ذل ــالوة عل ــر ع ــة المخاط ــة ولجن ــة االئتماني ــى اللجن إل
ــي  ــى صندوق ــد- 19 عل ــة كوفي ــبب أزم ــبوق بس ــر المس ــر غي للتأثي
الطيــران التابعيــن لألهلــي كابيتــال ، فقــد تــم تنفيــذ عــدد مــن 
ســيناريوهات اختبــار اإلجهــاد وإبــالغ لجنــة تطويــر المنتجــات بهــا. مــن 
خــالل مراجعــة المخاطــر والتوصيــات الخاصــة بمقترحــات منتجــات 
صناديــق االســتثمار المغقلــة الجديــدة ، ودعمــت إدارة المخاطــر أيًضــا 
ــذه  ــة به ــرار الخاص ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ــات ف ــر المنتج ــة تطوي لجن

االستثمارات.
وضمــن عمليــة مراقبــة مخاطــر الصناديــق المقفلــة االشــتراك؛ تقوم 
إدارة المخاطــر أيضــا بمراقبــة التــزام الصناديــق المقفلــة االشــتراك 
بشــروط وحــدود االســتثمار األساســية الخاصــة بهــا وفقــًا لمســتندات 

مذكرة الطرح الخاصة بكل صندوق.

مخاطر السيولة
تســاعد اإلدارة الفعالــة لمخاطــر الســيولة فــي ضمــان قــدرة 
الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة 
واالحتفــاظ بمصــادر تمويــل متنوعــة لدعــم نشــاطها، وغالبــًا تنشــأ 
ــن  ــتحقاق بي ــال االس ــكل آج ــق هي ــدم تواف ــيولة؛ لع ــر الس مخاط
الموجــودات والمطلوبــات، وتتســم اســتراتيجية الشــركة إلدارة 

السيولة بالعناصر التالية: 

بمســتويات  يتعلــق  فيمــا  المعتمــدة  المجلــس  سياســات   •
المخاطــر/ االســتثمار والتــي تشــترط وجــود جــزء كبيــر مــن 

االستثمارات الخاصة في أدوات ذات سيولة عالية.
تــدار مخاطــر الســيولة للمحافــظ االئتمانيــة الخاصــة بالعمــالء   •
ــق مــن خــالل الشــروط والحــدود واألدوات المعتمــدة  والصنادي
مــدة  مــن  المتبقيــة  بالفتــرة  الخاصــة  والقيــود  للســيولة 
ــواق  ــق أس ــة لصنادي ــتحقاق المرجح ــدة االس ــتحقاق وم االس

النقد وأدوات الدخل الثابت.
خــالل  مــن  النقديــة  الماليــة  واألوراق  بالســيولة  االحتفــاظ   •
االســتثمار فــي صناديــق أســواق النقــد التــي توفرها الشــركة، 
أو بــدال مــن ذلــك، لــدى جهــات معتمــدة باســتخدام الودائــع أو 

المرابحات قصيرة األجل.
اســتثمار النقديــة لــدى جهــات عاليــة الجــدارة االئتمانيــة،   •
المالــي  ووضعهــا  االئتمانــي  تصنيفهــا  مراقبــة  وُتجــرى 

باستمرار، وبشكل مستقل من قبل قسم إدارة المخاطر.

وتعتمــد الشــركة علــى التدفقــات النقديــة التشــغيلية الداخليــة 
ورأس المــال كمصــادر رئيســة لألمــوال بشــكل مســتمر، فــإذا 
ــإن  ــيولة؛ ف ــى الس ــة إل ــة ماس ــا الحاج ــت فيه ــروف كان ــرأت ظ ط

هناك احتياطات أو تسهيالت متاحة من داخل المجموعة.

)ERM( إدارة مخاطر المنشأة
مخاطــر  إلدارة  وظيفــة  الماليــة  األهلــي  شــركة  لــدى  يوجــد 
المســؤولية  وتتمثــل  المخاطــر،  إدارة  قســم  ضمــن  المنشــأة 
الرئيســية لهــذه الوظيفــة فــي إعــداد إطار عــام لمخاطر المنشــأة 
وتطبيقــه )بمــا فــي ذلــك السياســات والعمليــات والنظــم( يتوافق 
مــع الئحــة هيئــة الســوق الماليــة، ومــع أفضــل الممارســات 

.)COSO ERM العالمية )مثل إطار

وتشــمل المســؤوليات الرئيســية األخــرى للقســم مــا يلــي: تقييــم 
ــتراتيجية  ــر االس ــك المخاط ــي ذل ــا ف ــركة )بم ــر الش ــة مخاط حال
المخاطــر،  تحّمــل  علــى  الشــركة  قــدرة  ومراجعــة  والناشــئة( 
ومراقبتهــا وإعــداد تقريــر عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس 
المــال )ICAAP( )بمــا فــي ذلــك: تقييــم مخاطــر الركيــزة 2 واختبــار 
التحمــل لخطــة أعمــال الشــركة وميزانيتهــا( وتقريــر اإلفصــاح 
ــا  ــى اإلدارة العلي ــر إل ــن المخاط ــم ع ــالغ المنتظ ــزة 3، واإلب للركي

ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

وقــد واصــل إدارة مخاطــر المنشــأة خــالل العــام تنفيــذ إطــار 
ــا  ــزه، بم ــركة وتعزي ــاص بالش ــأة الخ ــر المنش ــل إدارة مخاط عم
تــم  التــي  المخاطــر  تحمــل  قابليــة  بيــان  تجديــد  ذلــك  فــي 

اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

المخاطر التشغيلية والمرونة التنظيمية للمنشأة 

التنظيميــة  والمرونــة  التشــغيلية  المخاطــر  قســم  يهتــم 
بمســؤولية تنفيــذ أطــر المخاطــر التشــغيلية وإدارة اســتمرارية 
األعمــال والسياســات وإجــراءات التشــغيل الموحــدة، والتأكــد 
المتزايــدة  التغييــرات  توّقــع  علــى  الشــركة  قــدرة  مــن 
ــتجابة  ــا واالس ــتعداد لمواجهته ــة، واالس ــات المفاجئ واالضطراب

لها والتكّيف معها.
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إدارة المخاطر بشركة األهلي المالية

وينقسم قسم المخاطر التشغيلية والمرونة التنظيمية إلى وحدتين رئيسيتين:

المخاطر التشغيلية:  .1

تتولــى هــذه الوحــدة مهمــة تطبيــق إطــار المخاطــر التشــغيلية فــي الشــركة، ووفقــا لهــذا اإلطــار، َتُعــدُّ الشــركة أن الخلــل فــي الرقابــة 
الداخليــة ونظــام الحوكمــة هــو أهــم جوانــب المخاطــر التشــغيلية؛ ألن هــذا الخلــل يمكــن أن يــؤدي إلــى خســائر ماليــة مــن خــالل الخطــأ أو 
االحتيــال أو عــدم التصــرف فــي الوقــت المناســب، وتؤكــد الشــركة أن نظــم المعلومــات اإلداريــة الجيــدة، وثقافــة الرقابــة الداخليــة القويــة، 
وخطــط الطــوارئ جميعهــا عناصــر أساســية لــإلدارة الفعالــة للمخاطــر التشــغيلية، وأنهــا تتخــذ التدابيــر الالزمــة لوضــع اإلجــراءات والنظــم 
باســتمرار لدعــم هــذه المتطلبــات، وتراَجــع المخاطــر التشــغيلية باســتمرار؛ مــن أجــل تحديــث بيانــات حالــة المخاطــر، وضمــان إعــادة صياغــة 
ــر  ــد المخاط ــن تحدي ــؤولية ع ــم بالمس ــر قس ــم كل مدي ــئة، ويهت ــر الناش ــن المخاط ــد م ــرض الح ــتباقي؛ بغ ــكل اس ــة بش ــط الداخلي الضواب

التشــغيلية وتقييمهــا لقســمه ويدعــم هــذه العمليــة رئيــس إدارة المخاطــر.

وتّتبع الشركة طريقًة منهجية لتحديد المخاطر التشغيلية والحد منها، والتي تشمل تحديد المخاطر وحجمها ومراقبتها. 

تســتخدم الشــركة وثائــق تأميــن مناســبة لمخاطــر التشــغيل قليلــة االحتمــال وذات التأثيــر المحتمــل الكبيــر علــى األصــول ويمكــن التأميــن 
عليهــا، ولهــذا الغــرض تحتفــظ الشــركة بغطــاء تأميــن بموجــب وثائــق التأميــن التاليــة:

تأمين التعويض المهني.  •
التأمين على مسؤولية المدراء والمسؤولين.  •

التأمين على المسؤولية العامة.  •
التأمين على المسؤولية عن الجرائم اإللكترونية.   •

التأمين البنكي الشامل.   •
تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر.  •
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إدارة المرونة التنظيمية:  .2

وتضم وحدتين فرعيتين، هما:

إدارة اســتمرارية العمــل والدعــم )BCM(: يهــدف برنامــج اســتمرارية العمــل إلــى المحافظــة علــى المرونــة التشــغيلية للشــركة، وتعزيــز 
جاهزيتهــا للتعامــل مــع مختلــف األوضــاع الطارئــة، ولهــذا الغــرض؛ تحتفــظ بخطــط وإجــراءات مختلفــة مثــل خطــط اســتمرار العمــل، وخطــة 
التعامــل مــع الحــوادث واألزمــات واالســتراتيجية، والحلــول ذات الصلــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز مرونــة أعمــال الشــركة وقدرتهــا علــى التكّيــف 

مع المستجدات. 

السياســات وإجــراءات التشــغيل الموحــدة )SOPs(: وضــع اإلطــار العــام لحوكمــة سياســات وإجــراءات التشــغيل الموحــدة، بمــا يضمــن فعاليــة 
التواصــل ضمــن الشــركة وسالســته، ووجــود سياســات واضحــة ومكتوبــة وإجــراءات تشــغيل موحــدة تعكــس الممارســة الحاليــة وتوقعــات 
المجتمــع، وتســاعد فــي عمليــة المســاءلة وتحديــد المســؤوليات، ويضــاف إلــى ذلــك: كــون السياســات واإلجــراءات المكتوبــة توّفــر دليــاًل 

ملموًسا على الممارسات المنشودة التي تتوافق مع قيم الشركة ومبادئها.

أمن المعلومات
خــالل عــام 2020 ، أنشــأت الشــركة قســم مخاطــر أمــن المعلومــات داخــل قســم إدارة المخاطــر. يشــير أمــن المعلومــات إلــى توفيــر التدابيــر 
التنظيميــة والتقنيــة واإلجرائيــة الالزمــة لحمايــة أصــول المعلومــات مــن: الوصــول غيــر المصــرح بــه ، والكشــف ، واالزدواجيــة، والحرمــان 

من االستخدام ، والتعديل ، والتحويل ، والفقدان ، والسرقة أو سوء االستخدام ، سواء عن قصد أو غير مقصود.
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14
الموظفون
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الموظفون

وبنســبة موظًفــا   269  ،  2020 ديســمبر  نهايــة  العــام  نهايــة  فــي  لهــا  التابعــة  والشــركات  الشــركة  فــي  العامليــن  عــدد   بلــغ 
سعودة قدرها %90.

إدارة االلتزام

إدارة الشؤون 
القانونية 

والحوكمة 
إدارة الموارد إدارة المخاطر 

البشرية 
اإلدارة المالية 

والعمليات

إدارة 
االستثمار 
المصرفي

إدارة 
المراجعة
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أمين مجلس 
اإلدارة

إدارة األوراق 
المالية 

إدارة 
االستثمار 
المصرفي

إدارة الثرواتإدارة األصول

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
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15
الغرامات والعقوبات
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الغرامات والعقوبات

تكبــدت الشــركة فــي عــام 2020م عقوبتيــن فرضتهمــا هيئــة الســوق الماليــة بمبلــغ 130,000  ريــال ســعودي، بســبب عــدم تطبيــق العناية 
و الخبــرة المطلوبــة و العنايــة المهنيــة الالزمــة فــي إبالغهــا بالمعلومــات حــول الحســاب االســتثماري وممتلكاتــه والتأخيــر فــي تحديــث 
ــز/ تنظيــم  معلومــات )“اعــرف عميلــك”( ألحــد عمــالء األهلــي كابيتال.وســوف تكــون وســائل معالجــة هاتيــن المخالفتيــن مــن خــالل تعزي

إطار العمل الحالي؛ لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه الملحوظات مستقبال.
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ــليها  ــة ومراس ــي المالي ــركة األهل ــالء ش ــه لعم ــره وامتنان ــغ تقدي ــن بال ــرب ع ــة ليع ــذه الفرص ــم ه ــس اإلدارة أن يغتن ــر مجل ــًا، يس ختام
ومســاهميها وموظفيهــا علــى دعمهــم خــالل العــام 2020م ، كمــا يتقــدم المجلــس بخالــص الشــكر والعرفــان إلــى هيئــة الســوق الماليــة؛ 
لدعمهــا لــكل مــا يســهم فــي تطويــر قطــاع الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، وهــو مــا تظهــر نتائجــه فــي النمــو االقتصــادي للمملكــة 
بإشــراف وتوجيــه كريــم مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي 

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مجلس اإلدارة
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