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االقتصاد العالمي
كان عــام 2016م إيجابيــًا فــي معظمــه ألســواق األســهم العالميــة حيــث أرتفــع مؤشــر مورغــان ســتانلي للســلع العالميــة )MSCI( بنســبة ٪5.4، 
 ،)٪6.7+ MSCI G7( أفضــل مــن أســواق مجموعــة الســبعة  )٪8.5 + MSCI EM( وقــد كان أداء مؤشــر مورغــان ســتانلي لألســواق الناشــئة

)MSCI FM - 3.9٪( )Frontier Markets( فــي حيــن تراجــع مؤشــر مورغــان ســتانلي لألســواق المبتدئــة
ــي العالمــي 3.1٪، أي أقــل ممــا كان متوقعــًا فــي بدايــة عــام 2016م وبانخفــاض طفيــف عــن النمــو فــي  وكان نمــو الناتــج المحلــي اإلجمال
عــام 2015 الــذي بلــغ 3.2٪، وأقــل بكثيــر مــن النمــو فيمــا بعــد األزمــة والــذي بلــغ 4.2٪ فــي عــام 2011م، بالرغــم مــن الدعــم الحكومــي 
المســتمر. وبعــد ســنوات عديــدة منــذ األزمــة الماليــة، فقــد أدى ذلــك إلــى عــدم فعاليــة التيســير النقــدي فــي أوروبــا، حيــث ارتفــع الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي بنســبة 1.5٪، وكذلــك فــي اليابــان )حيــث نمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 0.5٪(. وقــد أدى ذلــك أيضــًا إلــى فــرض القيــود علــى  
الحصــول علــى التحفيــز المالــي، بينمــا ال يــزال التضخــم منخفضــًا. وقــد أدت النتائــج الغيــر متوقعــة لالســتفتاء علــى عضويــة المملكــة المتحــدة 
فــي منطقــة اليــورو واالنتخابــات الرئاســية للواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى اضطــراب األســواق، حيــث أدى انتخــاب الرئيــس دونالــد ترامــب 
إلــى اســتمرار حالــة مــن عــدم الوضــوح بالنســبة للسياســة الخارجيــة وسياســة التجــارة، خاصــة مــع الصيــن والمكســيك. ومــن المتوقــع أن تكــون 
السياســة االقتصاديــة المحليــة األمريكيــة توســعية ممــا ســيؤدي إلــى ارتفــاع أســواق األســهم األمريكيــة. وال زال نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
قويــًا فــي الصيــن حيــث نمــا بنســبة قدرهــا 6.6٪ وأقــوى فــي الهنــد )+7.6٪(. أمــا فــي منطقــة الشــرق األوســط، فقــد ارتفــع الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي بنســبة 3.3٪، بالرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط التــي واجهتهــا المنطقــة خــالل معظــم الســنة، وإن كان ذلــك أقــل بكثيــر مقارنــة 

بغيرهــا مــن مناطــق األســواق الناشــئة/ المبتدئــة مثــل جنــوب آســيا التــي نمــت بنســبة ٪7.2.

االقتصاد السعودي الكلي
شــهد االقتصــاد الســعودي نمــوًا متواضعــًا بنســبة +1.4٪ فــي عــام 2016م )مقابــل +3.4٪ فــي عــام 2015م( وذلــك جــراء تراجــع أســعار 
النفــط، وانخفــاض اإلنفــاق الحكومــي وانكمــاش الســيولة. هــذا بالرغــم مــن ارتفــاع إنتــاج النفــط إلــى 10.4 مليــون برميــل/ يــوم )مقابــل 
10.2 مليــون برميــل/ يــوم فــي عــام 2015م(. وعلــى الرغــم مــن المســتوى القياســي لإلنتــاج، فقــد أدى انخفــاض أســعار النفــط )متوســط 
الســعر 45 دوالر أمريكــي للبرميــل فــي عــام 2016 مقابــل 54 دوالر أمريكــي للبرميــل فــي عــام 2015م( إلــى انخفــاض إجمالــي اإليــرادات 
الحكوميــة بنســبة - 14٪ لتصــل إلــى 528 مليــار ريــال ســعودي. وقــد ســاهمت اإليــرادات النفطيــة بنســبة 62٪ مــن إجمالــي اإليــرادات مقارنــة 
بنســبة 90٪ فــي عــام 2013م. دخــل المــواد غيــر النفطيــة زاد بشــكل ملحــوظ بنســبة بلغــت +19٪ علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 199 
مليــار ريــال ســعودي، لتشــكل 38٪ مــن إجمالــي اإليــرادات، حيــث جــاء النمــو مــن دخــل االســتثمار المرتفــع، فــي حيــن شــكلت اإليــرادات غيــر 
النفطيــة مــا نســبته 8٪ )103 مليــار ريــال ســعودي( مــن اإليــرادات فــي عــام 2012م. وعلــى الرغــم مــن النمــو النســبي الكبيــر، إال أنــه لــم يكــن 
كافيــًا مــن حيــث القيمــة المطلقــة لموازنــة انخفــاض اإليــرادات النفطيــة بنســبة - 26٪. وقــد بلغــت النفقــات 825 مليــار ريــال ســعودي، مــا 
أدى إلــى عجــز فــي الميزانيــة بمقــدار 297 مليــار ريــال ســعودي )-18٪ علــى أســاس ســنوي(. وتــم تمويــل العجــز بشــكل أساســي مــن صافــي 
ــى 4.0٪ فــي عــام 2016م مــن 2.2٪ فــي عــام  ــة. وقــد ارتفــع التضخــم إل ــة ومحلي ــن دولي ــى جانــب إصــدار ســندات دي ــة إل األصــول األجنبي
2015م وذلــك نتيجــة لزيــادة أســعار الخدمــات العامــة والوقــود. وعلــى الرغــم مــن االنخفــاض فــي صافــي األصــول األجنبيــة، إال أنهــا ال تــزال 
مرتفعــة وتبلــغ 544 مليــار دوالر أمريكــي، فيمــا ارتفعــت نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســعودي إلــى 12.3٪ فــي عــام 2016م 

)مقابــل 7٪ فــي عــام 2015م(، ولكنهــا ال تــزال واحــدة مــن أدنــى المعــدالت علــى المســتوى العالمــي. 

وقــد طرحــت المملكــة العربيــة الســعودية رؤيــة 2030 كخطــة تحوليــة تهــدف إلــى التغييــر االجتماعــي االقتصــادي فــي المملكــة مــن خــالل 
االســتفادة مــن قــدرات البــالد. وتقــوم رؤيــة 2030 علــى ثالثــة محــاور )1( المجتمــع النشــط )2( االقتصــاد المزدهــر، و )3( الدولــة الطموحــة. 
كذلــك تــم إطــالق برنامــج التحــول الوطنــي 2020 كأول خارطــة طريــق لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030. وفــي ديســمبر 2016م، أعلــن مجلــس 
الــوزراء عــن برنامــج التــوازن المالــي، وهــو امتــداد لبرنامــج التحــول الوطنــي 2020، بهــدف تحقيــق ميزانيــة متوازنــة بحلــول عــام 2020م. 
وقــد نفــذت الحكومــة فــي عــام 2016م عــددًا مــن التدابيــر التــي تتوافــق مــع أهــداف برنامــج التــوازن المالــي، مثــل خفــض إعانــات الخدمــات 
العامــة والتعديــل التصاعــدي لرســوم وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. وتعتــزم الحكومــة مواصلــة إجــراء المزيــد مــن اإلصالحــات اإلضافيــة 
فــي الســنوات المقبلــة. وســوف تؤثــر مبــادرات برنامــج التــوازن المالــي علــى معظــم القطاعــات وســوف تعتمــد درجــة التأثيــر بشــكل رئيســي 
علــى مــدى اعتمــاد القطاعــات علــى )1( الطاقــة المدعومــة والوقــود والمــواد األوليــة، و )2( العمالــة الوافــدة، و )3( اإلنفــاق الرأســمالي الحكومــي. 
ومــع المبــادرات التــي يجــري اتخاذهــا، فــإن الوضــع المالــي الســعودي فــي طريقــه إلــى االنتعــاش حيــث يتوقــع تقليــص العجــز فــي الميزانيــة 

والتجــارة فــي عــام 2017م.

النفط
شــهد عــام 2016م تقلبــًا فــي أســعار النفــط حيــث كان ســعر خــام برنــت ضمــن نطــاق تــداول بنســبة 114٪، وكانــت أدنــى نقطــة 27.10 دوالر 
أمريكــي وأعلــى نقطــة 57.89 دوالر أمريكــي، وممــا تســبب بهــذا االنخفــاض التخــوف مــن زيــادة العــروض وارتفــاع مســتويات المخــزون. وقــد 
بلغــت مخزونــات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 3.1 مليــار برميــل فــي نهايــة عــام 2016م، وهــو أعلــى بنســبة 19.3٪ مــن متوســط 

ملحة عن الوضع االقتصادي  .1
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الفتــرة مــا بيــن 2010-2015م والبالــغ 2.7 مليــار برميــل، وهــو مــا يعــادل حوالــي 62 يومــًا مــن االســتهالك. وفــي شــهري نوفمبــر وديســمبر 
2016م، وافــق األعضــاء فــي منظمــة أوبــك وغيــر األعضــاء فيهــا )بمــا فيهــا روســيا والمكســيك وعمــان وكازاخســتان( علــى خفــض اإلنتــاج 
بمقــدار 1.8 مليــون برميــل يوميــًا بهــدف خفــض االرتفــاع غيــر العــادي فــي المخــزون ممــا أدى إلــى ارتفــاع ســعر النفــط )برنــت( بنســبة ٪20، 
ليصــل إلــى أعلــى مســتوى خــالل العــام وهــو 57.89. وقــد شــجعت الزيــادة فــي أســعار النفــط شــركات النفــط الصخــري علــى إعــادة تشــغيل 
اإلنتــاج، حيــث ارتفــع عــدد منصــات الحفــر بنســبة 57٪ ليصــل إلــى 498 منصــة فــي ينايــر 2017م مــن أدنــى مســتوياتها فــي مايــو 2016م 
والبالــغ 316 منصــة حفــر، فــي حيــن أن زيــادة الكفــاءة التــي حققهــا منتجــو النفــط الصخــري لــم يقابلهــا فــي الوقــت نفســه انخفــاض بنفــس 
نســبة عــدد المنصــات. ووفقــًا لمركــز وود ماكنــزي، فــإن متوســط ســعر التعــادل للنفــط الصخــري فــي أمريــكا الشــمالية هــو اآلن أقــل مــن 50 
دوالرًا للبرميــل. ومــن المتوقــع أن يتوقــف اتجــاه أســعار النفــط فــي المــدى القصيــر علــى مســتوى االلتــزام بخفــض اإلنتــاج المتفــق عليــه بيــن 

أعضــاء منظمــة أوبــك والمنتجيــن اآلخريــن ومعــدل زيــادة إنتــاج النفــط الصخــري فــي الواليــات المتحــدة.

البنوك السعودية
فــي عــام 2016م ارتفــع إجمالــي ودائــع القطــاع المصرفــي بشــكل طفيــف، ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى نمــو بنســبة + 13.1٪ علــى 
أســاس ســنوي فــي ودائــع األجــل وودائــع التوفيــر، وهــو مــا عــوض انخفــاض الودائــع تحــت الطلــب بنســبة – 0.2٪ علــى أســاس ســنوي. وقــد 
ســجلت القــروض والســلف نمــوًا طفيفــًا بنســبة + 1.5٪ علــى أســاس ســنوي فــي عــام 2016 مقابــل + 8.5 ٪ علــى أســاس ســنوي فــي عــام 
2015م. كمــا زادت نســبة القــروض/ الودائــع بشــكل طفيــف لتصــل إلــى 83.2٪ فــي عــام 2016م مقابــل 82.5٪ فــي عــام 2015م، مقابــل 
النســبة التنظيميــة المفروضــة والمحــددة بنســبة 90٪. وقــد انخفــض إجمالــي الدخــل الصافــي للقطــاع المصرفــي بنســبة - 5.4 ٪ علــى أســاس 
ــار ريــال ســعودي فــي عــام 2016م مقابــل نمــو بنســبة +5.4 ٪ فــي عــام 2015م. وُيعــزى هــذا االنخفــاض  ســنوي ليصــل إلــى 41.3 ملي
ــعر  ــع س ــام 2016م، ارتف ــي ع ــتثمارات. ف ــان واالس ــائر االئتم ــات خس ــة لمخصص ــاض القيم ــوم انخف ــي رس ــو إجمال ــى نم ــي إل ــكل أساس بش
ســايبور )الفائــدة علــى الريــال الســعودي بيــن البنــوك( مــن 1.6٪ إلــى 2.4٪ نتيجــة لضغــط الســيولة بســبب )1( إصــدار الســندات المحليــة، التــي 
ارتفعــت إلــى 178.4 مليــار ريــال ســعودي مــن 86.2 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2015م، ممــا أحــدث أثــرًا ســلبيًا ضاغطــًا بالنســبة للقطــاع 
الخــاص و )2( التأخيــر فــي ســداد المســتحقات الحكوميــة وزيــادة رأس المــال العامــل ومتطلبــات القــروض بالنســبة للشــركات. وقــد تحســنت 
الســيولة ومعنويــات الســوق  بعــد نجــاح إصــدار الســندات الدوليــة بقيمــة 17.5 مليــار دوالر أمريكــي وتســديد المســتحقات مــن قبــل الحكومــة، 
حيــث ارتفــع حجــم الكتلــة النقديــة )م 3( بنســبة +1.8 ٪ علــى أســاس ربــع ســنوي فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2016 مقابــل انخفــاض بنســبة 
- 0.5 ٪ فــي األشــهر التســعة األولــى مــن العــام نفســه. ومــع المعالجــة المقــررة لهــذه العوامــل، فقــد شــهدنا انخفــاض ســعر ســايبور إلــى أقــل 
مــن 1.8٪ ونتوقــع فــي الفتــرة القادمــة أن يتأثــر ســايبور بشــكل رئيســي بالتغيــر فــي ســعر الفائــدة علــى الــدوالر األمريكــي. ونعتقــد أن النجــاح 

فــي إصــدار ســندات ديــن دوليــة جديــدة سيســتمر فــي تحســين معنويــات الســوق بالنســبة لوضــع الســيولة.

قطاعا البناء والعقارات وغيرهما
فــي إطــار خطــة التحــول الوطنــي 2020، تعتبــر النفقــات الرأســمالية علــى أنشــطة البنــاء أقــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه فــي الســنوات الســابقة. 
ونــرى أن ذلــك ســيؤثر ســلبًا علــى شــركات المقــاوالت وشــركات اإلســمنت. وكان أداء قطــاع اإلســمنت ضعيفــًا فــي عــام 2016م، حيــث تراجعــت 
مبيعــات اإلســمنت بنســبة - 9.5 ٪ علــى أســاس ســنوي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســتمر مخــزون الكلنكــر فــي االرتفــاع إلــى أعلــى مســتوياته علــى 
اإلطــالق حيــث وصــل إلــى 28 مليــون طــن فــي عــام 2016م. ونتيجــة لهــذه التغييــرات، فإننــا نعتقــد أن القطــاع العقــاري قــد تأثــر ســلبًا. ومــن 
المتوقــع أن يؤثــر التباطــؤ فــي األنشــطة التجاريــة علــى قطــاع المكاتــب، فــي حيــن يتوقــع أن يؤثــر انخفــاض اإلنفــاق االختيــاري علــى قطــاع 
الضيافــة. وبالرغــم مــن التأثيــر الســلبي لرســوم األراضــي البيضــاء علــى أنشــطة القطــاع الســكني، فإننــا نعتقــد أن مشــاريع وزارة اإلســكان 
قــد تدعــم أنشــطة القطــاع الســكني فــي المســتقبل. وقــد تــم طــرح صناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة  )REITs( فــي الربــع الرابــع مــن 
عــام 2016م كفئــة جديــدة مــن األصــول المتداولــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(. وهــذه الصناديــق هــي صناديــق مغلقــة وتســتثمر 
حصــرًا فــي العقــارات وتــوزع أرباحــًا ثابتــة بنســب عوائــد مرتفعــة. ويطبــق حاليــًا مفهــوم صناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة فــي أكثــر مــن 
36 دولــة. وعلــى الصعيــد العالمــي، زادت القيمــة الســوقية لصناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة لتصــل إلــى 1.700 مليــار دوالر أمريكــي 
بتاريــخ يوليــو 2016م مــن 300 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2003م. وفــي الوقــت الحاضــر، هنــاك فقــط صندوقــان لالســتثمار العقــاري 
المتــداول مدرجــان فــي الســوق الســعودية، وهمــا ريــاض ريــت والجزيــرة ريــت، بقيمــة إجماليــة قدرهــا 616 مليــون ريــال ســعودي. ونتوقــع 
أن يشــهد عــدد صناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة فــي المملكــة زيــادة كبيــرة خــالل العاميــن القادميــن، وذلــك الرتفــاع العــرض مــن كبــار 
مــالك العقــارات والطلــب القــوي علــى االســتثمارات المــدرة للدخــل المســتقر. ومــع فــرض رســوم علــى األراضــي البيضــاء فــي المملكــة، فــإن 
ــن ممــن يملكــون العقــارات بإيجــاد الســيولة مــن خــالل  ــار المســتثمرين العقاريي ــة يســمح لكب ــكل صناديــق االســتثمار العقــاري المتداول هي
إنشــاء صناديــق اســتثمار عقــاري متداولــة. ويمكــن اســتخدام األمــوال التــي يتــم جمعهــا مــن خــالل إدراج صناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة 
فــي تطويــر األراضــي البيضــاء وبالتالــي الحــد مــن دفــع الرســوم علــى هــذه األراضــي. ومــن المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى إنشــاء دورة فعالــة 
مــن خــالل المبانــي المطــورة التــي تبــاع لصناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة واســتخدام العوائــد لتطويــر المزيــد مــن األراضــي البيضــاء، 
ــتثمار  ــق االس ــى صنادي ــوي عل ــب الق ــى الطل ــع أن يلق ــل. ونتوق ــدرة للدخ ــول م ــى أص ــتغلة إل ــر المس ــاء غي ــي البيض ــل األراض ــي تحوي وبالتال
العقــاري المتداولــة دعمــًا مــن جانــب المســتثمرين الراغبيــن فــي تحقيــق أربــاح مســتدامة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد أثــر تباطــؤ االقتصــاد 
ــن  ــع م ــا نتوق ــك، فإنن ــمنت. ولذل ــاع اإلس ــل قط ــة مث ــاح عالي ــع أرب ــي بتوزي ــي الماض ــت ف ــي قام ــات الت ــركات والقطاع ــى بعــض الش ــلبَا عل س
المســتثمرين الــذي يبحثــون عــن أصــول مــدرة للدخــل أن يعمــدوا إلــى التنويــع مــن خــالل االنتقــال مــن القطاعــات التــي دأبــت تاريخيــًا علــى 

توزيــع أربــاح عاليــة إلــى صناديــق االســتثمار العقــاري المتداولــة.

٤



٥تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١٦م

االكتتابات العامة
كانــت هنــاك 3 اكتتابــات عامــة فــي عــام 2016م )شــركة الشــرق األوســط للرعايــة الصحيــة، شــركة اليمامــة للصناعــات الحديديــة، وشــركة 
ــال  ــار ري ــر عــن 4.2 ملي ــال ســعودي، وهــو مــا يقــل بشــكل كبي ــار ري ــي قــدره 2.7 ملي ــغ إجمال الزوردي للمجوهــرات( أســفرت عــن جمــع مبل
ســعودي و 25.2 مليــار ريــال ســعودي التــي ُجمعــت فــي عامــي 2015 و 2014م علــى التوالــي. كذلــك انخفــض عــدد االكتتابــات الجديــدة فــي 
عــام 2016 مــن أربعــة فــي عــام 2015م وســتة فــي عــام 2014م. وقــد شــهد نشــاط االكتتــاب العــام ارتفاعــًا فــي عــام 2017م بفعــل إطــالق 

نمــو – الســوق الموازيــة، حيــث زاد عــدد االكتتابــات العامــة عــن ضعــف عــدد االكتتابــات التــي تــم إطالقهــا فــي عــام 2016م.

األسواق السعودية والخليجية والعالمية
شــهد أداء المؤشــر العــام لســوق األســهم الســعودية )تاســي( فــي عــام 2016م مســتوىًا عاليــًا مــن التقلــب، حيــث انخفــض بشــكل حــاد فــي 
ينايــر 2016م بنســبة 20.1٪ مــع هبــوط أســعار النفــط، مســجال أدنــى مســتوياته فــي 12 عامــًا، حيــث تــم تــداول خــام برنــت 27.10 دوالر 
أمريكــي. ومــع انتعــاش أســعار النفــط تحســن أداء المؤشــر. وقــد ارتفــع مســتوى الترابــط بيــن ســعر النفــط ومؤشــر تاســي إلــى 0.9 منــذ أن 
قــررت أوبــك اإلبقــاء علــى مســتويات إنتــاج النفــط، وذلــك مقابــل 0.2 فــي الســنوات الثــالث الماضيــة. وفــي اآلونــة األخيــرة، انخفــض هــذا 
االرتبــاط إلــى 0.6. ومــع اإلعــالن عــن إلغــاء البــدالت فــي أكتوبــر 2016م، تراجــع مؤشــر تــداول العــام بنســبة 21٪ منــذ بدايــة العــام، متقلبــًا 
بيــن صعــود وهبــوط فــي بيئــة ســوق هابطــة، حتــى أنــه كان فــي بعــض األحيــان واحــدًا مــن أســوأ 10 أســواق فــي العالــم، بيــد أن المؤشــر 
تحســن عقــب نجــاح إصــدار ســندات دوليــة بقيمــة 17.5 مليــار دوالر أمريكــي، واســتمر تراكــم هــذه المكاســب بعــد اإلعــالن عــن نيــة الحكومــة 
تدفــع المســتحقات المتأخــرة واالتفــاق بيــن أوبــك ومنتجــي النفــط غيــر األعضــاء فيهــا علــى خفــض اإلنتــاج. وقــد جــاء إعــالن الموازنــة العامــة 
لعــام 2017م دافعــًا إيجابيــًا للســوق ليكــون مؤشــر تــداول العــام بحلــول نهايــة العــام مرتفعــًا بنســبة + 4.3 ٪ مســجاًل بذلــك العــام األول مــن 

األداء اإليجابــي فــي ثــالث ســنوات. وضمــن أســواق المنطقــة، ارتفــع ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة بنســبة +5.6 ٪، وســوق دبــي المالــي 
+ 12.1 ٪، وسوق الكويت + 2.4 ٪، بينما بقي السوق القطري مستقرًا حيث ارتفع بنسبة +0.1 ٪ فقط.

علــى صعيــد القطاعــات التــي يشــملها مؤشــر تاســي، فقــد كان أداء القطــاع متفاوتــًا فــي عــام 2016م حيــث كان قطــاع الطاقــة هــو األفضــل 
أداًء والــذي ارتفــع بنســبة +41 ٪  نتيجــة الرتفــاع أســعار الخدمــات العامــة. كذلــك حقــق قطــاع البتروكيماويــات ارتفاعــًا قويــًا بنســبة 

+25 ٪، مدفوعًا بارتفاع أسعار البتروكيماويات وهوامشها. وفي المقابل،  تراجع أداء قطاعي الفنادق واإلعالم بنسبة - 44 ٪ و
ــى  ــل إل ــنوي ليص ــاس س ــى أس ــبة 5.3٪ عل ــعودية بنس ــهم الس ــوق األس ــل لس ــي الدخ ــي صاف ــض إجمال ــد انخف ــي. وق ــى التوال - 23.5 ٪ عل
94 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2016م. وقــد أدى تطبيــق نظــام المســتثمر األجنبــي المؤهــل إلــى فتــح الســوق أمــام المســتثمرين مــن 
المؤسســات األجنبيــة فــي يونيــو 2015م. ولكــن مــا زال المســتثمرين الدولييــن يمثلــون نســبة صغيــرة مــن حجــم التــداول فــي ســوق األســهم 
الســعودية مــن خــالل التــداول المباشــر أو عقــود المبادلــة )swap(، وذلــك ألن الســوق الســعودية ليســت جــزءا مــن مؤشــر معيــاري عالمــي. وقــد 
أســفرت مراجعــة مؤشــر مورغــان ســتانلي العالمــي )MCSI( فــي نوفمبــر 2016 إلــى إضافــة 14 شــركة إلــى مؤشــر مورغــان ســتانلي الســعودي 
و 7 شــركات إلــى مؤشــر مورغــان ســتانلي للشــركات الصاعــدة ليصــل العــدد اإلجمالــي للشــركات المضافــة إلــى 33 و 43 شــركة علــى التوالــي. 
وتبلــغ القيمــة الســوقية للشــركات الـــ 76 مــا مجموعــه 1.384 مليــار ريــال ســعودي، أي مــا يمثــل 84٪ مــن إجمالــي القيمــة الســوقية لجميــع 
الشــركات المدرجــة فــي الســوق، ومــن المتوقــع أن يــؤدي هــذا إلــى جانــب تخفيــف القواعــد المتعلقــة بشــروط المســتثمر األجنبــي المؤهــل إلــى 
زيــادة اهتمــام المســتثمرين األجانــب بالمؤشــر العــام لســوق األســهم الســعودية )تاســي( فــي المســتقبل. ويبلــغ مكــرر الربحيــة ومكــرر القيمــة 

.16.2x 1.6، علــى التوالــي، ويزيــد مكــرر الربحيــة عــن المتوســط التاريخــي لخمــس ســنوات والبالــغx 17.3 وx الدفتريــة لتاســي

النتائج املالية  .2

شــهد الدخــل التشــغيلي الموحــد للشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م انخفاضــًا بنســبة 16٪ متراجعــًا مــن 680 مليــون ريــال 
فــي العــام 2015م إلــى 573 مليــون ريــال، وهــو مــا يعــود بشــكل أساســي إلــى انخفــاض نشــاط الوســاطة الماليــة. وقــد انخفضــت المصروفات 
العامــة بنســبة 4٪ متراجعــة مــن 371 مليــون ريــال فــي 2015م إلــى 355 ريــال فــي عــام 2016م. وأنهــت الشــركة الســنة  بصافــي دخــل قبــل 
الــزكاة المســتحقة علــى الشــركة األم قــدره 240 مليــون ريــال مقابــل 326 مليــون ريــال فــي عــام 2015م. كذلــك انخفــض إجمالــي حقــوق 
المســاهمين مــن 1.099 مليــون ريــال فــي عــام 2015م إلــى 1.019 مليــون ريــال فــي عــام 2016م. ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي 
إلــى توزيــع أربــاح علــى األســهم بقيمــة 300 مليــون ريــال، وافقــت عليــه الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا الــذي ُعقــد فــي 13 ديســمبر 2016م.

وقــد بلــغ إجمالــي األصــول لعــام 2016م 1.267 مليــون ريــال )1.731 مليــون ريــال فــي العــام 2015م( مــع تراجــع االســتثمارات إلــى 760 
ــدى البنــوك 113 مليــون ريــال )517 مليــون ريــال العــام  مليــون ريــال )847 مليــون ريــال فــي العــام 2015م(، فــي حيــن بلغــت األرصــدة ل

2015م(.



تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١٦م

األوراق المالية أ( 
ــن  ــنة م ــجلة أول س ــة، مس ــتوى 7.210 نقط ــد مس ــق عن ــام 2016م، لتغل ــي ع ــبة +4.3 ٪ ف ــعودية بنس ــهم الس ــوق األس ــت س ارتفع  
المكاســب فــي ثــالث ســنوات بعــد الهبــوط بنســبة - 17.1٪ فــي عــام 2015م و - 2.4٪ فــي عــام 2014م. وقــد تأثــر االقتصــاد الســعودي 
ــات  ــض اإلعان ــيولة وخف ــي للس ــع المحل ــط والوض ــعار النف ــذب أس ــل تذب ــذه العوام ــمل ه ــة الشركاتوتش ــي ربحي ــرت ف ــل أث ــدة عوام بع

ــة. ــي الحكوم ــدالت موظف ــض ب ــة وخف الحكومي

ــار ريــال، بانخفــاض بنســبة - ٪31  ــة فــي الســوق الســعودية 1.157  ملي فــي عــام 2016م، كانــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم المتداول  
علــى أســاس ســنوي. وكان متوســط القيمــة اليوميــة المتداولــة 4.7 مليــار ريــال، وهــو أقــل بكثيــر مــن مســتوى 6.6 مليــار ريــال فــي عــام 
2015م. ونتيجــة لذلــك، بلــغ صافــي اإليــرادات التشــغيلية 205 مالييــن ريــال، بانخفــاض بنســبة - 25٪  عــن العــام 2015م. ومــع ذلــك، 
فقــد تمكنــت إدارة األوراق الماليــة بالشــركة مــن زيــادة حصتهــا مــن الســوق فــي عــام 2016م إلــى 12.21٪ مقابــل 11.31٪ فــي عــام 

2015م. 

وقد نفذت الشركة ما يقارب 8.3 مليون صفقة، وهو ثاني أكبر عدد من الصفقات المنفذة في السوق.  

أبرز التطورات على صعيد األعمال  .3

٦

أداء المؤشر العام لسوق األسهم السعودية )تاسي( ومتوسط القيمة اليومية المتداولة*

إجمالي القيمة المتداولة السنوية – 5 سنوات*

*تداول

*تداول



٧تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١٦م

إدارة األصول ب( 
بالرغــم مــن البيئــة الصعبــة التــي ســادت الســوق فــي عــام 2016م، فقــد ارتفــع أداء قســم إدارة األصــول مســتفيدًا مــن الزخــم اإليجابــي   
الــذي توفــر فــي عــام 2015م. وأســهمت خطــة التحــول التــي تــم إطالقهــا فــي عــام 2014م مــن قبــل إدارة الشــركة  فــي تحســن ملحــوظ 
ــام  ــى لع ــة األول ــي المرتب ــرن ف ــركة  الم ــدوق الش ــف صن ــم تصني ــول، ت ــة التح ــة  لخط ــت اإلدارة. ونتيج ــول تح ــواع األص ــع أن ألداء لجمي
2016م. كمــا تعــزز أداء محافــظ الدخــل الثابــت وســوق النقــد مــع المحافظــة علــى حصتهــا فــي الســوق. كذلــك أصبحــت منصــة األصــول 

المتعــددة لدينــا أكبــر منصــة للصناديــق اإلســالمية علــى المســتوى العالمــي نتيجــة لعمليــة إعــادة هيكلــة اســتمرت لمــدة ســنتين.

الصناديق الجديدة  
ــي  ــدوق األهل ــة وصن ــي لألســهم العالمي ــدوق األهل ــن جديديــن لألســهم العامــة، همــا صن فــي عــام 2016م، أطلقــت الشــركة صندوقي  
لألصــول المتعــددة والدخــل اإلضافــي، وصندوقــًا خــاص باســم صنــدوق مكــة للضيافــة. وســوف تســهم هــذه الصناديــق فــي زيادة تشــكيلة 

المنتجــات المقدمــة  للعمــالء.

األصول المدارة   
فــي ديســمبر 2016م، بلــغ إجمالــي األصــول التــي تديرهــا الشــركة و تقــدم المشــورة بخصوصهــا 114.6 مليــار ريــال مقابــل 77.8 مليــار   

ــال فــي 31 ديســمبر 2015م.  ري

الخدمات المصرفية االستثمارية ج( 
كان عــام 2016م عامــا آخــر مــن النمــو بالنســبة لقســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية وكان اإلنجــاز األبــرز تولــي دور المديــر المشــترك   
فــي إصــدار ســندات دوليــة بقيمــة 17.5 مليــار دوالر أمريكــي مــن قبــل الحكومــة الســعودية، وهــي العمليــة األكبــر لبيــع الســندات فــي 
األســواق الناشــئة علــى اإلطــالق. وعــالوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات الكبيــرة التــي شــهدها العــام، فقــد أدى اســتثمارنا 
الســليم فــي رأس المــال الفكــري، إلــى جانــب تركيزنــا علــى العالقــات طويلــة األمــد مــع العمــالء ومبــدأ “العميــل أواًل” إلــى تعزيــز مكانــة 

المصرفيــة االســتثمارية الرائــدة فــي مختلــف خطــوط منتجاتنــا.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى ستة مدراء تنفيذيين  .4

أعلى 6 مديرين تنفيذيين )بمن فيهم الرئيس 
التنفيذي والمدير المالي(

)مليون ريال(

األعضاء غير التنفيذيين/ 
المستقلين )ألف ريال(

األعضاء 
التنفيذيون
)ألف ريال(

البند

5.955 1.200.000 200.000 الرواتب والتعويضات
3.657 66.000 15.000 البدالت

14.700 - - المكافآت الدورية والسنوية
7.77 - - برنامج الخطط التحفيزية

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

سنوي 
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مجلس اإلدارة ولجان املجلس  .5

مجلس اإلدارة أ( 
يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن 6 أعضــاء، منهــم اثنــان مســتقالن، تــم تعينهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة. ويجتمــع المجلــس   

ــك بحســب الضــرورة. ــر مــن ذل ــع ســنوي أو أكث بشــكل رب

العضوية في مجالس إدارة أخرى المنصب/ طبيعة المنصب االسم

البنك األهلي التجاري )السعودية(  •
سنابل السعودية )السعودية(  •

رئيس المجلس  •
عضو غير تنفيذي   •

منصور بن صالح الميمان

السوق المالية السعودية )تداول(   •
شركة األهلي المالية دي آي أف سي المحدودة )دبي(  •

شركة باكو )البحرين(  •

الرئيس التنفيذي  •
عضو تنفيذي  •

سارة بنت جماز السحيمي 

 • عضو غير تنفيذي   • طالل بن أحمد الخريجي

الصندوق السعودي للتطوير العقاري  • عضو غير تنفيذي  • حامد بن محمد فايز

الشركة السعودية لخدمات النقل )السعودية(  •
الشركة السعودية الوطنية للتأمين )البحرين(   •

الشركة الوطنية للتأمين )السعودية(  •

عضو مستقل  • فيصل بن محمد شرارة

وارد للخدمات اللوجستية )السعودية(  • عضو مستقل  • مروان بن فيصل الفضل

المجموع 21 ديسمبر 1 نوفمبر 24 يوليو 1 مايو 5 فبراير االسم
5      منصور بن صالح الميمان
5      سارة بنت جماز السحيمي 
5      طالل بن أحمد الخريجي
5      حامد بن محمد فايز
2 -  -  - فيصل بن محمد شرارة
5      مروان بن فيصل الفضل

سجل الحضور



تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١٦م

المسؤوليات:
إعــداد ومراقبــة ومراجعــة وتوجيــه اســتراتيجية مجموعــة شــركة األهلــي الماليــة وسياســاتها، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد رؤيــة المجموعــة   •

ــا. ــد مبادئه ورســالتها وفلســفتها وتحدي
اعتمــاد خطــة العمــل الســنوية والميزانيــة التــي يقدمهــا الرئيــس التنفيــذي ومراقبــة أداء الشــركة بمــا فــي ذلــك نتائجهــا الفصليــة   •

والســنوية.
اعتماد مستويات األداء الكلي المستهدفة لمجموعة شركة األهلي المالية ومراجعة التقدم في ضوء هذه األهداف.  •
اعتماد االستثمارات والنفقات الرأسمالية وعمليات االستحواذ والبيع الكبرى غير المدرجة ضمن الميزانية السنوية.  •

مراقبــة وإدارة حــاالت التضــارب المحتمــل فــي المصالــح بيــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة وأعضــاء المجلــس والمســاهمين، بمــا فــي ذلــك   •
إســاءة اســتخدام أصــول الشــركة وســوء الســلوك فــي التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة. وعلــى المجلــس أن يتخــذ جميــع الخطــوات 
الممكنــة فــي حــدود المعقــول لتجنــب حــاالت تضــارب المصالــح الفعليــة أو المحتملــة أو المتوقعــة مــع مجموعــة شــركة األهلــي الماليــة.

٩

المنصب االسم
الرئيس لما بنت أحمد غزاوي

عضو أحمد بن عبدالرحمن جابر*
عضو مستقل مروان بن فيصل الفضل
عضو مستقل عبد اهلل بن صايل العنزي

عضو صبا خفاجي** 

المسؤوليات وتقرير لجنة المراجعة
اإلشــراف علــى عمــل مراجــع الحســابات الخارجــي واعتمــاد جميــع الخدمــات المجــازة غيــر المتعلقــة بالمراجعــة التــي يؤديهــا مراجعــو   •

ــون. ــابات الخارجي الحس
ــة  ــس لجن ــام رئي ــؤواًل أم ــزام مس ــة وااللت ــة الداخلي ــس المراجع ــون رئي ــى أن يك ــزام، عل ــة وااللت ــة الداخلي ــي المراجع ــم إدارت تقيي  •

المراجعــة.
الوصــول إلــى مســؤولي مجموعــة شــركة األهلــي الماليــة وأعضــاء المجلــس أو مســؤولي الشــركة والشــركات التابعــة لهــا، أو مراجعــي   •
الحســابات الخارجييــن أو المستشــار الخارجــي، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى جميــع المعلومــات ذات الصلــة، بحســب الضــرورة، مــن أجــل 

القيــام بأعمالهــا ومهامهــا.
التأكد من كفاية الموارد المتاحة للقيام بأعمالها ومهامها.  •

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

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

 
إدارة الشــركة هــي المســؤولة عــن وضــع نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة والمحافظــة عليــه وذلــك لتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات التــي تمــت 
الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. نظــام الرقابــة الداخليــة  للشــركة مبنــي علــى أســاس ماتعتبــرة إدارة الشــركة مناســبًا لنشــاطات 
البنــك وألهميــة القوائــم الماليــة والمخاطــر األخــرى المرتبطــة بتلــك النشــاطات، باإلضافــة إلــى تكاليــف وفوائــد تنفيــذ تلــك النظــم. نظــام 
الرقابــة الداخليــة مصمــم إلدارة المخاطــر الناشــئة عــن عــدم تحقيــق أهــداف الشــركة عوضــًا عــن القضــاء عليهــا وبالتالــي يوفــر ضمــان معقــول 
ضــد األخطــاء و الخســائر الجوهريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام مجلــس إدارة الشــركة بتأســيس لجنــة المراجعــة والتــي تقــوم بشــكل دوري 
ــم نظــم  ــر تقيي ــك التقاري ــن، وتتضمــن تل ــن الخارجيي ــة و المراجعي ــل إدارة  المراجعــة الداخلي ــم تقديمهــا مــن قب ــي ت ــر الت بمراجعــة التقاري
الرقابــة الداخليــة. باإلشــارة إلــى مــا تــم ذكــره، نحــن نعتقــد أن الشــركة تطبــق نظــم رقابــة داخليــة فعالــة مــن ناحيتــي التصميــم والتنفيــذ. 

وخــالل العــام، لــم تكــن هنالــك أي مالحظــات جوهريــة فيمــا يتعلــق بفعاليــة النظــم واإلجــراءات الداخليــة للشــركة.

لجنة المراجعة ب( 
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن 4 أعضــاء جميعهــم  غيــر تنفيذييــن ومنهــم اثنــان مســتقالن. وتجتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي أو أكثــر   

ــًا. ــراه ضروري ــبما ت حس

* استقال األستاذ أحمد جابر في 1 أكتوبر 2016م. ** تم تعيين األستاذة صبا خفاجي في 1 نوفمبر 2016م.



١٠تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١٦م

المجموع 11 أكتوبر 10 أغسطس 24 إبريل 12 إبريل 1 مارس 12 يناير االسم
6       لما بنت أحمد غزاوي
5 -      أحمد بن عبدالرحمن جابر*
4 -     - مروان بن فيصل الفضل
6       عبد اهلل بن صايل العنزي

سجل الحضور

* استقال األستاذ أحمد جابر في 1 أكتوبر 2016م

المسؤوليات
تطويــر السياســة العامــة لألجــور لمجموعــة شــركة االهلــي الماليــة بعــد مناقشــتها مــع اإلدارة ومــن ثــم رفعهــا إلــى المجلــس للموافقة   •

عليهــا. 
اإلشراف على وضع وتطبيق إطار األجور في الشركة والشركات التابعة لها وضمان تماشيه مع األنظمة المحلية ذات الصلة.   •

الموافقــة علــى  مكافــآت أعضــاء المجلــس واللجــان وتقديــم التوصيــات الالزمــة بشــأنها. وإذا كان تعويــض أعضــاء المجلــس علــى   •
شــكل جــزء مــن األربــاح، تقــدم اللجنــة توصيــة بهــذا الشــأن إلــى المجلــس ومــن ثــم إلــى الجمعيــة العامــة للموافقــة عليهــا وفقــًا 

ــركات. ــام الش لنظ
مراجعة واعتماد التوصيات المقترحة بشأن برنامج صندوق شركة األهلي المالية لحوافز المديرين التنفيذيين.  •

موافقــة ممثلــي شــركة األهلــي الماليــة  فــي مجالــس إدارة الشــركات والمؤسســات التــي تملكهــا الشــركة كليــًا أو جزئيــًا داخــل المملكــة   •
وخارجهــا.

لجنة الترشيحات والمكافآت ج( 
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من 4 أعضاء، وتجتمع مرتين في السنة أو أكثر بحسب الضرورة.  

المنصب االسم
الرئيس عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد

عضو بليهيد بن ناصر البليهيد
عضو مستقل فيصل بن محمد شرارة

عضو  سارة بنت جماز السحيمي

المجموع 3 نوفمبر 7 أغسطس 7 يناير االسم
3    عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد
3    بليهيد بن ناصر البليهيد
1 - -  فيصل بن محمد شرارة
3    سارة بنت جماز السحيمي

سجل الحضور



١١تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١٦م

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

مراجعــة اإلطــار العــام لتنفيــذ إدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة وتحديثــه بشــكل دوري وعنــد الحاجــة ورفعــه إلــى مجلــس اإلدارة   •
العتمادهــا.

مراجعة هياكل إدارة المخاطر سنويا والخطط التشغيلية السنوية.  •
مراجعــة تقاريــر إدارة المخاطــر علــى أســاس ربــع ســنوي بمــا فــي ذلــك مخاطــر التشــغيل ومخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان وكفايــة   •

رأس المــال وتقاريــر التــداول بالهامــش والمخاطــر االئتمانيــة ومخاطــر الســمعة والتــداول بالهامــش.
ــة  ــى المجلــس العتمادهــا ومراجعــة مراقب ــا إل ــى أســاس ســنوي ورفعه ــة رأس المــال عل ــم كفاي ــة لتقيي مراجعــة اإلجــراءات الداخلي  •

ــنوي.  ــع س ــاس رب ــى أس ــال عل ــة رأس الم كفاي
مراجعة إطار إدارة المخاطر ورفعه إلى مجلس اإلدارة العتماده ومراقبة كتيب اإلدارة الخاص بالشركة.  •

مراجعــة برنامــج التــداول بالهامــش ورفــع التوصيــات بشــأنه إلــى مجلــس اإلدارة العتمــاده بمــا فــي ذلــك برنامــج التمويــل والمنتجــات   •
ومخاطــر التــداول بالهامــش وإطــار مراقبتــه. 

لجنة المخاطر د( 
فــي عــام 2016م، شــكل المجلــس لجنــة مخاطــر تابعــة لــه وتتكــون مــن ثالثــة أعضــاء وتجتمــع أربــع مــرات فــي الســنة أو أكثــر حســب   

الضــرورة.

المنصب االسم
الرئيس حامد فايز

عضو ماجد حمدان الغامدي
عضو  سارة بنت جماز السحيمي

المجموع 15 نوفمبر االسم
1  حامد فايز
1  ماجد حمدان الغامدي
1  سارة بنت جماز السحيمي

سجل حضور االجتماعات:
بالنظر إلى أن اللجنة تشكلت في نوفمبر 2016م، فهي لم تجتمع سوى مرة واحدة في عام 2016م.

باع عضو المجلس األستاذ حامد فايز 35.000 سهمًا في برنامج شركة األهلي المالية طويل األجل لألسهم. 

املصالــح التعاقديــة واألوراق املاليــة وامتيــازات الحقــوق التــي يملكهــا أعضــاء   .6
مجلــس اإلدارة فــي أســهم الشــركة أو أدوات الديــن الصــادرة عنهــا



١٢تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١٦م

يؤكــد مجلــس اإلدارة أنــه ليــس لــدى أي مــن أعضائــه أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر الماليــة أي تعامــالت تجاريــة أو عقــود تضــم الشــركة 
طرفــًا فيهــا.

التعامــات التجاريــة أو العقــود التــي تضــم الشــخص املرخــص لــه طرفــا فيهــا   .7
ويمتلــك أي مــن أعضــاء املجلــس أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر املالــي، أو أي 

شــخص ذي عاقــة، مصلحــة فيهــا

الشركات التابعة  .10

المقر الرئيس ومكان 
العمل الهدف نسبة 

الملكية رأس المال اسم الشركة

السعودية امتالك وتسجيل العقارات 
بالنيابة عن الصناديق 

العقارية 

100٪  100.000
ريال سعودي

لالســتثمار  الماليــة  األهلــي  شــركة 
العقــاري

مركز دبي المالي العالمي، 
دبي

تقديم خدمات إدارة 
االستثمار

100٪  2.500.000
دوالر األمريكي

أف  آي  دي  الماليــة  األهلــي  شــركة 
ســي المحــدودة )مــن خــالل الشــركة 

القابضــة(**
جزر الكايمان االستثمار 100٪  50.000

دوالر األمريكي
كابيتــال بارتنرشــب )كيمــان( هولدنغــز 

لمتــد )مخصصــة الغــرض(*
البحرين شركة صندوق استثماري 50٪  1.000

دينار بحريني
الخاصــة  لألســهم  أوركــس  صنــدوق 

* اإلقليميــة 
البحرين تنفيذ برنامج تملك أسهم 

الموظفين
100%  20.000

دينار بحريني
شركة باكو ذ.م.م

دبلن، إيرلندا شركة استثمارية برأس مال 
متغير

100% - شركة األهلي المالية إلدارة 
االستثمارات  بي إل سي*

ــل  ــن قب ــدارة م ــق الم ــا والصنادي ــاء اإلدارة العلي ــاري وأعض ــي التج ــك األهل ــع البن ــية م ــة أساس ــة بصف ــراف ذات عالق ــع أط ــالت م ــم  التعام تت
ــة. ــات المالي ــن البيان ــة 17 م ــى المالحظ ــوع إل ــى الرج ــل، يرج ــن التفاصي ــد م ــركة. ولمزي الش

التعامات مع األطراف ذات العاقة وأرصدتها  .٩

يؤكد مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي تسهيالت تمويلية من البنوك أو أي مؤسسات مالية أخرى

القروض البنكية  .٨

*بعض الشركات التابعة هي شركات تأسست من قبل شركة األهلي المالية ألغراض خاصة )SPVs(  والتقوم بأنشطة تجارية وذلك كما هو موضح في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية المدققة.

** تم تغيير اسم شركة إيستجيت كابيتال جروب المحدودة إلى شركة األهلي المالية دي آي أف سي المحدودة بتاريخ 29 أبريل 2016م.
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ُتعــّد إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة إدارة مســتقلة، تقّيــم هيــكل الرقابــة الداخليــة بالشــركة، وتقــدم المشــورة لــإلدارة العليــا بشــأن وضــع 
حلــول الرقابــة ومتابعــة تطبيــق هــذه التدابيــر. 

وتضطلــع هــذه اإلدارة بمهمــة وضــع خطــة المراجعــة الســنوية للجنــة المراجعــة التابعــة للمجلــس، وهــي تشــمل عمليــات التدقيــق الســنوية 
والمراجعــات التنظيميــة والمتابعــة المســتمرة للمســائل التــي تكشــفها عمليــات التدقيــق لضمــان معالجــة هــذه المســائل بشــكل مــرض خــالل 
ــة  ــالغ لجن ــم إب ــن ت ــتثناء عمليتي ــررة باس ــة المق ــات المراجع ــزت عملي ــام 2016م وأنج ــالل ع ــة خ ــة الداخلي ــرت إدارة المراجع ــد أج ــام. وق الع
المراجعــة بهمــا. كذلــك أتمــت بنجــاح معالجــة مختلــف المالحظــات التــي تــم تحديدهــا خــالل العــام. وأجــرت عــدة عمليــات مراجعــة خاصــة بطلــب 

مــن الرئيــس التنفيــذي و/ أو اإلدارة العليــا. 

نتيجة املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة  .11

تشــكل إدارة المخاطــر وظيفــة أساســية فــي الشــركة، وهــي مســؤولة عــن تصميــم ووضــع وتنفيــذ إجــراءات وسياســات إدارة المخاطــر واإلطــار 
ــن  ــأ م ــغيل وتنش ــة والتش ــيولة واألمان ــان والس ــوق واالئتم ــة بالس ــر المرتبط ــة المخاط ــة ومراقب ــم ومتابع ــد وتقيي ــى بتحدي ــذي ُيعن ــام ال الع
ــل  ــوغ عوام ــدم بل ــان ع ــي ضم ــر ف ــن دور إدارة المخاط ــا. ويكم ــم فيه ــام الدع ــا وأقس ــوط عمله ــع خط ــي جمي ــركة ف ــة للش ــطة التجاري األنش
ــة دور إدارة المخاطــر، أنشــأت الشــركة  ــي. وإدراكًا ألهمي ــى وضــع رأس مــال الشــركة ومركزهــا المال ــة بالنســبة إل المخاطــرة مســتويات عالي

ــذي يتبــع مباشــرة الرئيــس التنفيــذي. قســمًا خاصــًا متكامــاًل إلدارة المخاطــر برئاســة رئيــس إدارة المخاطــر ال

إطار إدارة المخاطر والحوكمة
انطالقــًا مــن إيمــان إدارة الشــركة بضــرورة وجــود نظــام قــوي إلدارة المخاطــر، شــكلت عــدة لجــان إداريــة تعنــى ليــس بــإدارة المخاطــر فحســب، 
بــل ومعالجــة جميــع المســائل المرتبطــة بأعمــال الشــركة واســتراتيجيتها وتؤثــر فــي الوضــع العــام للمخاطــر التــي تواجــه الشــركة. ومــن هنــا، 
ــي  ــا األساســية. وفيمــا يل ــة أهــم لجــان اإلدارة العلي تشــكل إدارة المخاطــر جــزءًا أساســيًا مــن نظــام الحوكمــة ويشــارك رئيســها فــي عضوي

الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر بالشــركة: 

إدارة مخاطر رأس املال بالشركة  .12

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي 

لجنة المخاطر

لجنة المخاطر 
والرقابة الداخلية 

رئيس إدارة المخاطر

وحدة مخاطر السوق 
واالئتمان

وحدة المخاطر 
التشغيلية 

وحد التداول بالهامش
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لجنة المخاطر التابعة للمجلس 
فــي عــام 2016، وافــق مجلــس إدارة شــركة األهلــي الماليــة علــى تشــكيل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس والتــي تتمثــل مهمتهــا األساســية 
فــي مســاعدة المجلــس فــي تنفيــذ الرقابــة علــى إدارة المخاطــر. وقــد جــاء تشــكيل هــذه اللجنــة الفرعيــة تأكيــدا اللتزاماتــه بضمــان الرقابــة 
الســليمة علــى إدارة المخاطــر والمواءمــة بيــن إطــار حوكمــة المخاطــر والقــدرة علــى تحمــل المخاطــر وإدارة رأس المــال بشــكل عــام. ويتــم 
ــور  ــى حض ــى إل ــا يدع ــر إنم ــس إدارة المخاط ــا رئي ــي عضويته ــم ف ــس اإلدارة. وال تض ــل مجل ــن قب ــر م ــة إدارة المخاط ــاء لجن ــن أعض تعيي

اجتماعتهــا. وتجتمــع اللجنــة أربــع مــرات فــي الســنة علــى األقــل.

سياسات المخاطر وحدودها
وضعــت الشــركة سياســات وحــدودًا لمراقبــة المخاطــر فــي مختلــف األقســام وعلــى مســتوى الشــركة ككل. وُتعــّد حــدود المخاطــر هــذه نقاطــًا 
ــى الشــركة. وبمجــرد تجــاوز حــدود  ــة بالنســبة إل ــا عــن المســتويات المعقول ــي وضمــان عــدم خروجه ــة عناصــر الخطــر الفعل محــددة لمراقب
المخاطــر، تبــادر اإلدارة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لضبــط المخاطــر ذات الصلــة. إضافــة إلــى ذلــك، تعمــل جميــع أقســام العمــل وأقســام 

الدعــم فــي الشــركة وفقــًا إلجــراءات عمــل موحــدة معتمــدة تجــري مراجعتهــا باســتمرار.

إدارة المخاطر لألطراف النظيرة 
إلدارة المخاطــر المرتبطــة باألطــراف النظيــرة، تعمــل الشــركة ضمــن حــدود معينــة معتمــدة فيمــا يتعلــق باألطــراف النظيــرة للتعامــل علــى 
ــة لهــذه األطــراف والوســطاء وقواعــد االســتثمار. وتضمــن األســس العامــة  ــع قطاعــات العمــل، وهــذا يشــمل المراجعــة الدوري مســتوى جمي
لالئتمــان فــي الشــركة اعتمــاد الحــدود االئتمانيــة فقــط لألطــراف النظيــرة التــي تســتوفي معاييــر االئتمــان والمراجعــة االئتمانيــة المناســبة. 
ــك األطــراف ضمــن اختصاصــات قســم إدارة المخاطــر. ويدعــم هــذه الحــدود  ــة للتعامــل مــع تل ــف المخاطــر االئتماني ــدرج إجــراءات تخفي وتن

المراقبــة اليوميــة الحثيثــة للحــدود مــن قبــل إدارة القســم مــع تقاريــر دوريــة ُترفــع إلــى لجــان المخاطــر ومجلــس الصنــدوق.

إدارة مخاطر السوق
فيمــا يتعلــق بمحفظتهــا االســتثمارية الخاصــة، تتعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق التــي تتمثــل فــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــالت 
)الصــرف األجنبــي( ومخاطــر أســعار األســهم. وبالنســبة إلــى االســتثمارات الخاصــة، لــدى الشــركة إطــار عــام معتمــد إلدارة االســتثمارات الخاصــة 
ــر  ــتوى المخاط ــتثمار بمس ــد االس ــذي يقي ــر ال ــول، األم ــات األص ــف فئ ــس اإلدارة لمختل ــل مجل ــن قب ــدة م ــتثمار معتم ــدود اس ــك ح ــي ذل ــا ف بم
ــدى  ــى مــا ســبق، ل ــل قســم إدارة المخاطــر. وإضافــة إل ــة حــدود االســتثمار/ المخاطــر هــذه بشــكل مســتقل مــن قب المعتمــد. وتجــري مراقب

الشــركة سياســات مفصلــة للمخاطــر بخصــوص إدارة مخاطــر الســوق.

المخاطر الخاصة بصناديق االستثمار
تديــر الشــركة كميــات كبيــرة مــن أصــول العمــالء ضمــن صناديــق االســتثمار أو بالوكالــة. وتــدار كل صناديــق الشــركة وفقــًا لقواعــد االســتثمار 
ــوق  ــر الس ــن مخاط ــتوى م ــى مس ــد عل ــواق النق ــي أس ــتثمار ف ــق االس ــوي صنادي ــتثماري، تنط ــور اس ــن منظ ــدة. وم ــر المعتم ــدود المخاط وح
منخفــض نســبيًا نظــرًا إلــى طبيعــة ســيولتها؛ إذ إنهــا تتكــون بشــكل أساســي مــن ودائــع مرابحــة ذات ســيولة لــدى مؤسســات ماليــة عاليــة 
الجــدارة االئتمانيــة، وهــي بطبيعتهــا قصيــرة األجــل، مــا يجعلهــا فــي الغالــب بعيــدة عــن مخاطــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة، وبالتالــي ال 
تخضــع لمخاطــر كبيــرة مــن ناحيــة أســعار الســوق أو الســلع، ويبقــى توزيــع الصكــوك لهــذه الصناديــق معتــداًل نســبيًا ويعتمــد علــى عاملــي 
العائــد والمــدة. ومــن بيــن التدابيــر المعتمــدة، قيــام إدارة المخاطــر بمراجعــة ومراقبــة مجموعــة مــن المؤشــرات مثــل المتوســط المرجــح لمــدة 
اســتحقاق الصناديــق وتوزيــع أجــل االســتحقاق ومســتويات المخاطــر واالســتثمار المرتبطــة بالجهــات المصــدرة، ومجموعــات مصــدري األوراق 

الماليــة والقطاعــات االقتصاديــة.

مــن ناحيــة أخــرى، ُتعــّد صناديــق األســهم مقارنــة بــأدوات ســوق النقــد وصناديــق الدخــل الثابتعرضــة لتقلبــات الســوق بســبب مخاطــر أســعار 
األســهم. وتــدار هــذه المخاطــر مــن خــالل وضــع إســتراتيجيات محــددة لتوزيــع األصــول وشــروط اســتثمارية للصناديــق. ومــن زاويــة اإلشــراف 
اإلداري، لــدى الشــركة مجلســان إلدارة الصناديــق يضطلعــان بمهمــة توفيــر الرقابــة علــى صناديــق األســهم وصناديــق الدخــل الثابــت بشــكل 

منفصــل.

المخاطر الخاصة بالمحافظ االستثمارية المدارة من قبل الشركة
ــب  ــع المحافــظ االســتثمارية المــدارة مــن قبــل الشــركة وفقــًا لنصــوص تفويــض االســتثمار وسياســة االســتثمار المعتمــدة. وتراَق ــدار جمي ت
الحــدود والقيــود المقــررة للمحافــظ االســتثمارية علــى أســاس يومــي وبشــكل منفصــل مــن قســم إدارة المخاطــر باســتخدام نظــام آلــي متطور.
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مخاطر السيولة
ــة لمخاطــر الســيولة تســاعد علــى ضمــان قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة واالحتفــاظ  إن اإلدارة الفعال
بمصــادر تمويــل متنوعــة لدعــم نشــاط الشــركة. وغالبــًا مــا ينشــأ خطــر الســيولة نتيجــة لعــدم توافــق هيــكل آجــال االســتحقاق بيــن الموجودات 

والمطلوبــات. وتتســم اســتراتيجية الشــركة إلدارة الســيولة بالعناصــر التاليــة:

اعتمد المجلس جملة من السياسات التي تشترط وجود جزء كبير من االستثمارات الخاصة في أدوات ذات سيولة.  .1
بالنســبة إلــى المحافــظ االســتثمارية المــدارة مــن قبــل الشــركة والصناديــق، تــدار مخاطــر الســيولة مــن خــالل األســس والقواعــد والحــدود   .2
واألدوات المعتمــدة للســيولة والقيــود المفروضــة علــى الفتــرة المتبقيــة مــن مــدة االســتحقاق ومــدة االســتحقاق المرجحــة لصناديــق ســوق 

النقــد وأدوات الدخــل الثابــت.
االحتفــاظ بالســيولة والنقديــة المضمونــة مــن خــالل االســتثمار فــي صناديــق أســواق النقــد التــي توفرهــا الشــركة، أو فقــط لــدى األطــراف   .3

المعتمــدة باســتخدام الودائــع أو المرابحــات قصيــرة األجــل.
اســتثمار النقديــة لــدى جهــات عاليــة الجــدارة االئتمانيــة بحيــث تجــري مراقبــة تصنيفهــا االئتمانــي ووضعهــا الماليــة باســتمرار وبشــكل   .4

ــل قســم إدارة المخاطــر. مســتقل مــن قب
ــا طــرأت  ــإذا م ــة كمصــادر رئيســة لألمــوال بشــكل مســتمر. ف ــة التشــغيلية والرأســمالية الداخلي ــى التدفقــات النقدي تعتمــد الشــركة عل  .5

ــة. ــل المجموع ــن داخ ــة م ــهيالت متاح ــات أو تس ــاك احتياط ــإن هن ــيولة، ف ــى الس ــة إل ــة ماس ــا حاج ــروف كان فيه ظ

المخاطر التشغيلية
تعتبــر 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 اإلدارية الجيــدة وثقافة 
الرقابــة الداخليــة القويــة وخطــط للطــوارئ جميعهــا عناصــر أساســية لــإلدارة الفعالــة للمخاطــر التشــغيلية. ولــذا فهــي تتخــذ التدابيــر الالزمــة 
لوضــع اإلجــراءات والنظــم باســتمرار لدعــم هــذه المتطلبــات. وتراجــع المخاطــر التشــغيلية بشــكل مســتمر مــن أجــل تحديــث بيانــات المخاطــر 
وضمــان إعــادة صياغــة الضوابــط الداخليــة بشــكل اســتباقي بغــرض الحــد مــن المخاطــر الناشــئة. ويطلــع كل مديــر قســم بالمســؤولية عــن 

تحديــد وتقييــم المخاطــر التشــغيلية لقســمه ويدعــم هــذه العمليــة رئيــس إدارة المخاطــر.

تتبــع الشــركة طريقــة منظمــة لتحديــد المخاطــر التشــغيلية والحــد منهــا وهــذا يشــمل تحديــد المخاطــر وحجمهــا ومتابعتهــا. وفي عــام 2016م، 
أجــرت الشــركة عمليــة تقييــم شــاملة للمخاطــر التشــغيلية تهــدف إلــى تحديــث نهجهــا فــي إدارة المخاطــر التشــغيلية وأنجــزت مشــروعا شــامال 

للتعامــل مــع المخاطــر وإدارتهــا مــن أجــل تحديــث إجراءاتهــا فــي هــذا المجــال وإعــادة تقييــم المخاطــر التشــغيلية داخــل الشــركة.

وكجــزء مــن التحســينات التــي بــدأت فــي عــام 2016م، تــم تعزيــز آليــات اإلبــالغ عــن المخاطــر التشــغيلية مــن أجــل إدارة وتحجيــم الحــوادث 
المرتبطــة بالمخاطــر التشــغيلية وباتــت بيانــات الخســائر التشــغيلية اآلن مرتبطــة بإجــراءات اإلبــالغ عــن حــاالت المخاطــر التشــغيلية وإجــراءات 

الرقابــة الماليــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، وافــق مجلــس اإلدارة علــى إطــار جديــد لسياســة إدارة المخاطــر التشــغيلية.

بالنســبة لمخاطــر التشــغيل قليلــة االحتمــال وذات التأثيــر المحتمــل الكبيــر علــى األصــول ويمكــن التأميــن عليهــا، فــإن الشــركة تســتخدم وثائــق 
التأميــن. 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 جرائم اإللكترونية   •

التأمين البنكي الشامل،  و  •
تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر  •

إدارة استمرارية العمل
أعــدت الشــركة برنامجــا شــامال إلدارة اســتمرارية العمــل مــن أجــل المحافظــة علــى جاهزيتهــا للتعامــل مــع مختلــف حــاالت الطــوارئ والظــروف 
االســتثنائية. ولهــذا الغــرض، فهــي تحتفــظ بخطــط وإجــراءات مختلفــة منهــا خطــط لضمــان اســتمرارية العمــل وإجــراءات للتعامــل مــع الحــوادث 
وحــاالت الطــوارئ واســتراتيجية الســتعادة األعمــال وضمــان اســتمرارية العمليــات األساســية لمجموعــة كاملــة مــن األقســام األساســية ووظائــف 
الدعــم وتشــكيل إطــار الســتمرار تصريــف األعمــال. ولضمــان اعتمــاد اإلطــار العــام الســتمرارية العمــل علــى مســتوى الشــركة، فقــد تــم إنشــاء 
لجنــة توجيهيــة الســتمرارية تصريــف األعمــال مــن أجــل وضــع برنامــج الســتمرارية األعمــال وتنفيــذه ومتابعتــه. وفــي عــام 2016م، أجــرت 
ــام  ــف األقس ــي مختل ــؤولين ف ــرفين ومس ــن مش ــك تعيي ــي ذل ــا ف ــال، بم ــتمرارية األعم ــام إلدارة اس ــار الع ــى اإلط ــالت عل ــركة تعدي إدارة الش

القســم لإلبــالغ عــن الحــوادث ذات العالقــة تحــت إشــراف رئيــس إدارة العمليــات والتكنولوجيــا.
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ــز الجهــود والمــوارد  ــة العــام 2016م 273 موظفــا بنســبة ســعودة قدرهــا 82.5٪. وبهــدف تركي ــن فــي الشــركة فــي نهاي ــغ عــدد العاملي بل
وزيــادة الفعاليــة والكفــاءة فــي األداء العــام للشــركة، فقــد تــم إجــراء تغييــرات هيكليــة فــي إدارة الثــروات واألصــول وإدارة األوراق الماليــة وإدارة 

العمليــات والتكنولوجيــا. 

13. املوظفون

ختامــًا، يســر مجلــس اإلدارة أن يغتنــم هــذه الفرصــة ليعــرب عــن تقديــره وامتنانــه لعمــالء شــركة األهلــي الماليــة ومســاهميها وموظفيهــا 
علــى دعمهــم خــالل العــام 2016م. كذلــك يقــدم المجلــس شــكره إلــى هيئــة الســوق الماليــة لتوفيرهــا كل مــا يســهم فــي تطويــر قطــاع 
ــن  ــه مــن خــادم الحرمي ــة االســتثمارية، وهــو مــا تظهــر نتائجــه فــي النمــو االقتصــادي المطــرد للمملكــة بإشــراف وتوجي الخدمــات المصرفي

ــي العهــد حفظهــم اهلل. ــي ول ــي العهــد وول الشــريفين وصاحبــي الســمو الملكــي ول

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

في عام 2016م، تم تغريم الشركة مبلغ 10.000 ريال. 
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