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نظرة على االقتصاد العالمي
----------

بعــد الحركــة التصحيحيــة الحــادة فــي نهايــة عــام 2018م والتــي ســاعدت فــي تهدئــة المخــاوف تجــاه التقييمــات المبالــغ فيهــا؛ اســتهلت أســواق 
األســهم العالميــة عــام 2019م بــأداء قــوي، و إن كان ذلــك مــن نطــة متدنيــة، ومــع ذلــك فقــد اســتمرت المخــاوف بشــأن العالقــات التجاريــة بيــن 
الواليــات المتحــدة والصيــن فــي االســتحواذ علــى اهتمــام المســتثمرين فــي النصــف األول مــن عــام 2019م، ممــا أدى إلــى ارتفــاع وتيــرة التقلبــات 
ــات المتحــدة  ــت الوالي ــا اتفق ــي مــن عــام 2019م، حينم ــي النصــف الثان ــم عــاودت األســواق اكتســاب الزخــم ف ــن ث ــا وشــراء، وم ــداول بيع والت
والصيــن علــى شــروط المرحلــة األولــى مــن االتفــاق التجــاري فيمــا بينهمــا، وانتقلــت الواليــات المتحــدة مــن سياســة الحيــاد واإلبقــاء علــى أســعار 
الفائــدة إلــى اتبــاع سياســة توســعية وخفضــت األســعار ثــالث مــرات، األمــر الــذي كان لــه تأثيــر مــزدوج فــي التخفيــف مــن مخــاوف المســتثمرين 
 MSCI مــن الركــود العالمــي، وقــد نتــج عــن ذلــك ارتفــاع قــوي فــي العوائــد )بأكثــر مــن 10%( فــي غالــب المؤشــرات المعياريــة، إذ ارتفــع مؤشــر
العالمــي بنســبة 25.2%، وكان أداء األســواق الســبعة الكبــار G7( +26%( أفضــل مــن أداء األســواق الناشــئة )MSCI EM +26%(، فيمــا شــهدت 

 .)%13.5+ MSCI FM( أيضــاً عوائــد إيجابيــة )Frontier( األســواق المبتدئــة

االقتصاد السعودي الكلي
----------

تظــل رؤيــة الســعودية 2030م المحــرك الرئيســي طويــل المــدى لالقتصــاد الســعودي، ففــي عــام 2019م توســع القطــاع غيــر النفطــي بنســبة %3 
مدعوًمــا بحزمــة حوافــز للقطــاع الخــاص، وزيــادة عــالوِة تكلفــة المعيشــة، واإلصالحــات الهيكليــة، ممــا وفــر فرًصــا جديــدة لالســتثمار وتطويــر 
القطــاع الخــاص غيــر النفطــي، وقــد نمــا االقتصــاد الســعودي العــام بنســبة 0.4%، بالرغــم مــن انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع النفــط؛ 

بســبب انخفــاض أســعار النفــط الخــام وتراجــع اإلنتــاج.

مــن جهــة أخــرى، ال بــد أن يســهم التقــدم فــي برامــج تحقيــق الرؤيــة، إلــى جانــب إنفــاق متحصــالت االكتتــاب العــام األولــي لشــركة أرامكــو محلًيــا، 
فــي نمــو القطــاع غيــر النفطــي، وممــا يدعــو إلــى التفــاؤل أيضــا أن المبــادرات الحكوميــة مــا زالــت تكتســب مزيــدا مــن الزخــم، ومــن المتوقــع أن 
تســتفيد العديــد مــن القطاعــات - مثــل اإلســكان والســياحة والترفيــه - مــن مبــادرات رؤيــة 2030م. وبالنظــر إلــى عــام 2020م؛ فــإن وزارة الماليــة 
تتوقــع نمــو االقتصــاد الســعودي بنســبة 2.3% بدعــم مــن القطــاع غيــر النفطــي، ويقــدر أن يبلــغ معــدل التضخــم 2%، فيمــا يتوقــع أن تســتمر السياســة 
النقديــة التســهيلية حتــى نهايــة عــام 2020م. وعلــى المــدى المتوســط، يتوقــع أن يحافــظ نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى وتيرتــه مدعومــا إلــى 

حــد كبيــر بنمــو القطــاع غيــر النفطــي. 

على أساس ربع سنويعلى أساس سنويالنمو العالمي )%(

Est.الفرق عن تقديرات التقديرات
التقديرات.Estأكتوبر 2019م

2021 م2020 م2019 م2021 م2020 م2021 م2020 م2019 م2018 م
2.93.53.3–0.2–3.62.93.33.40.1اإلنتاج العالمي 

1.51.91.4-–2.21.71.61.60.1االقتصادات المتقدمة
2.32.01.6-–2.92.32.01.70.1الواليات المتحدة 

1.01.71.2-–1.91.21.31.40.1منطقة اليورو 
0.11.42.42.3–2.61.51.92.40.1االقتصادات المتقدمة األخرى 

4.04.84.8–0.2–4.53.74.44.60.2األسواق الناشئة 
5.95.95.8–6.66.16.05.80.20.1الصين 

4.36.96.1–0.9–6.84.85.86.51.2الهند 
-–1.90.82.83.20.1الشرق األوسط وآسيا الوسطى 

2.72.2–0.9-–2.40.21.92.20.3المملكة العربية السعودية
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النفط
----------

لت المرحلــة األولــى  اتســمت أســعار النفــط بالتذبــذب فــي عــام 2019م، إذ تراوحــت مــا بيــن 53.8 دوالر أمريكــي و74.6 دوالر أمريكــي. وقــد شــكَّ
ــا وإيــران؛  مــن االتفــاق التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن، والتــزام اإلنتــاج مــن جانــب مجموعــة أوبــك + وانخفــاض اإلمــداد مــن ليبي
ــد 66 دوالرا  ــا مكاســب بلغــت 22.7% عن ــام محقق ــت الع ــق خــام برن ــي مــن عــام 2019م، ليغل ــي النصــف الثان ــط ف عوامــل دعــم ألســعار النف

أمريكيــا، وكان متوســط أســعار النفــط: 64.2 دوالرا أمريكيــا فــي عــام 2019م.

البنوك السعودية
----------

خــالل عــام 2019م، ظــلَّ القطــاع المصرفــي متينــا وقويــا، وبقيــت البنيــة الرأســمالية قويــة بمســتويات ســيولة صحيــة، وجــودة ائتمانيــة عاليــة، 
وتغطيــة تمويليــة كافيــة، وبيئــة تنظيميــة حكيمــة، حافظــت علــى ربحيــة القطــاع، وتــم تعزيــز النشــاط التمويلــي مــن خــالل التوســع الســريع فــي 
اإلقــراض العقــاري نتيجــة لمبــادرات برنامــج اإلســكان الحكومــي بمقتضــى رؤيــة 2030م، ويســعى برنامــج اإلســكان إلــى تحقيــق أهــداف طموحــة، 
كوصــول نســبة ملكيــة المنــازل إلــى 60% فــي عــام 2020م، و 70% فــي عــام 2030م، مقابــل نقطــة خــط األســاس البالغــة 50% فــي عــام 2016م، 
ــذ  ــك أن التســارع فــي تنفي ــى ذل ــام هــذه الفــرص، ويضــاف إل ــة للبنــوك الغتن ــدرة إضافي ــع العمــالء فــي عــام 2019م ق ــادة ودائ ــد وفــرت زي وق

ــة ومشــروع البحــر األحمــر وغيرهــا، يعــزز النظــرة المســتقبلية اإليجابيــة للقطــاع المصرفــي الســعودي. يَّ المشــاريع الضخمــة مثــل: نيــوم والِقدِّ

األسواق السعودية واإلقليمية
----------

كانــت حركــة مؤشــر تاســي للتــداول فــي عــام 2019م ضمــن نطــاق واســع مــا بيــن 7.481 و9.362 نقطــة، إذ بلــغ أعلــى مســتوى لــه عنــد 9.362 
نقطــة فــي مايــو 2019م مدفوعــا بــإدراج الســوق الســعودي فــي مؤشــرات معياريــة عالميــة لألســواق الناشــئة، وقــد ســجل مســبًقا أدنــى مســتوياته 
عنــد 7.481 نقطــة فــي أكتوبــر 2019م، بعــد أحــداث رئيســة تتعلــق بــاإلدراج، وفــي المجمــل قــد أنهــى الســوق العــام كاســبا 7.2% فــي 2019م، 

مقابــل ارتفــاع بنســبة 8.3% فــي عــام 2018م، ومتوســط عائــد بنســبة 3.2% فــي الســنوات العشــر الماضيــة.

وكان تاســي رابــع أفضــل ســوق فــي المنطقــة مــن حيــث األداء، بينمــا كانــت الكويــت األفضــل أداء بيــن األســواق الخليجيــة مرتفعــة بنســبة %32.4، 
وتلتهــا البحريــن )+20.4%( ثــم دبــي )+9.3%(، وقــد ســجل الســوق الُعمانــي انخفاضــا بنســبة %7.9. 
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ارتفــع الدخــل التشــغيلي المجمــع لشــركة األهلــي الماليــة )»األهلــي كابيتــال«(  للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م بنســبة 8.7% مــن 724 
مليــون لاير ســعودي فــي عــام 2018م إلــى 787 مليــون لاير ســعودي، وهــو مــا يرجــع بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع إيــرادات الخدمــات المصرفيــة 
ــون لاير  ــو 326 ملي ــة وه ــة التقديري ــي الميزاني ــدرج ف ــم الم ــع الرق ــيا م ــات متماش ــي النفق ــتثمارات، وكان إجمال ــن االس ــل م ــتثمارية والدخ االس
ــزكاة قــدره 457 مليــون لاير، مقابــل صافــي دخــل قــدره 376 مليــون لاير فــي عــام  ــد أنهــت الشــركة العــام بصافــي ربــح قبــل ال ســعودي، وق

2018م. وارتفــع إجمالــي حقــوق الملكيــة مــن 1.149 مليــون لاير فــي عــام 2018م إلــى 1.520 مليــون لاير فــي عــام 2019م.

ــادة  ــع زي ــام 2018م( م ــي ع ــعودي ف ــون لاير س ــعودي )1.476 ملي ــون لاير س ــى 1.914 ملي ــام 2019م إل ــي األصــول لع ــع إجمال ــا ارتف كم
االســتثمارات إلــى 970 مليــون لاير ســعودي )مقابــل 693 مليــون لاير ســعودي فــي عــام 2018م(، فيمــا بلــغ إجمالــي األرصــدة لــدى البنــوك 97 

مليــون لاير ســعودي )مقابــل 126 مليــون لاير ســعودي فــي عــام 2018م(.

النتائج املالية

قائمة المركز المالي 
2015م2016م2017م2018م2019م

المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

األصول 
97,215126,471150,030113,032516,754أرصدة لدى البنوك 

970,364693,315736,939832,699911,420استثمارات 
18,10129,60531,82525,19625,221استثمار في شركة تابعة

117,947188,294170,383172,990171,966أمالك ومعدات 
----77,333أمالك استثمارية

11,715حق استخدام األصول 
)Margin Receivables( 378,552246,76578,577مستحقات هامش--

242,967191,600133,606120,01999,505مبالغ مدفوعة مقدماً وأصول أخرى 
1,914,1941,476,0501,301,3601,263,9361,724,866مجموع األصول 

الخصوم  
31,12537,1858,26117,336488مبلغ مستحق للبنك األهلي التجاري

12,039مستحقات إيجار
32,123قروض بنكية 

97,15851,65164,15652,98460,987مستحقات الموظفين
222,244238,453222,474174,457564,167ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

394,689327,289294,891244,777625,642مجموع الخصوم 
حقوق المساهمين  

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000رأس المال
)181,215()202,904()213,698()222,870()246,004(أسهم شركة األهلي المالية الممولة

209,248167,248134,248104,24880,248االحتياطي النظامي
6,85915,05811,953)26,609()211(احتياطيات أخرى

5,90151,43422,93819,17310,194مدفوعات مبنية على األسهم 
540,833169,79045,48573,046165,293األرباح المحتجزة 

9,7389,76810,63710,53812,751حصة األقلية
1,519,5051,148,7611,006,4691,019,1591,099,224مجموع حقوق المساهمين 
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قائمة األرباح أو الخسائر
20192018201720162015

المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

صافي الرسوم من الخدمات
502,244512,185442,728322,526363,526إدارة األصول

123,431136,769149,921197,776274,446عمولة وساطة 
88,88648,70932,27243,27539,541خدمات مصرفية استثمارية

72,28125,93223,39618,5592,049إيرادات تشغيل أخرى 
786,842723,595648,317582,136679,562مجوع الدخل التشغيلي

219,925229,173217,955207,558227,648رواتب موظفين ونفقات ذات صلة
19,08515,95519,89434,82524,072استهالك 

686---مخصص انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
87,109104,784118,826112,564118,235مصاريف إدارية وعمومية أخرى

326,119349,912356,675354,947370,641مجموع نفقات التشغيل
---)1,832()2,072(تكلفة تمويل 

3,86512,11820,11715,041)1,195(إيرادات غير تشغيلية أخرى
457,456375,716303,760247,306323,962صافي دخل السنة 

قائمة التدفقات النقدية 
20192018201720162015

المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

21,262336,150304,671350,940515,898صافي النقد من األنشطة التشغيلية
)34,807()92,535(18,774)161,363()27,439(صافي النقد الناتج من )المستخدم في(/ األنشطة االستثمارية
)164,888()662,127()286,447()198,346()23,079(صافي النقد الناتج من )المستخدم في(/ األنشطة التمويلية 

316,203)403,722(36,998)23,559()29,256(صافي التغير في النقد وما يعادله

هذا ولم يظِهر المراجع الخارجي للشركة أي تحفظات على القوائم المالية لعام 2019م.
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03
أبرز التطورات على صعيد األعمال 
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تتمتــع األهلــي كابيتــال بوضــع قــوي يؤهلهــا النتهــاز فــرص النمــو مســتقبالً كونهــا أكبــر بنــك اســتثماري ومديــر لألصــول فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، وقــد شــملت مجــاالت التركيــز االســتراتيجي للشــركة فــي عــام 2019م مــا يلــي:

•  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. 

•  االستمرار في تعزيز الكفاءة وزيادة اإلنتاجية.

ــا فــي عــام 2019م إْذ تــم دمــج قســمي الماليــة والعمليــات بصفــة مؤقتــة؛ مــن أجــل رفــع مســتوى  إضافــة إلــى ذلــك، فقــد أُجــري تغييــرا تنظيميــا مهّمً
الكفــاءة والفعاليــة فــي عمليــات األهلــي كابيتــال.

الخطط المستقبلية
----------

في عام 2020م، ستواصل األهلي كابيتال التركيز على مواطن التركيز االستراتيجي التي َسَبَق ِذكرها إلى جانب دعم رؤية 2030م.

أبرز التطورات على صعيد األعمال 
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04
األنشطة التجارية الرئيسية للشركة
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األوراق المالية
----------

كانــت حركــة التــداول فــي الســوق الســعودي فــي عــام 2019م ضمــن نطــاق واســع وشــهد مؤشــر تاســي ارتفاعــا بنســبة 7.2% لينهــي العــام عنــد 
8.389 نقطــة، ويرجــع هــذا النطــاق الواســع للتــداول بشــكل رئيســي إلــى إدراج الســوق الســعودي فــي المؤشــرات المعياريــة العالميــة لألســواق 
الناشــئة، وقــد ارتفــع مؤشــر الســوق الســعودي، تاســي، بنســبة 7.2% و 8.3% فــي عامــي 2019م و 2018م علــى التوالــي، بعــد االســتقرار الــذي 
شــهده فــي عــام 2017م، وارتفــاع بنســبة 4.3% فــي عــام 2016م، وفــي عــام 2019م، بلــغ إجمالــي قيمــة التــداول فــي الســوق الرئيســي 880.1 
مليــار لاير ســعودي، بزيــادة 1.1% عــن العــام الســابق، وبلــغ متوســط القيمــة اليوميــة المتداولــة 3.52 مليــار لاير ســعودي، وهــو أعلــى قليــال مــن 
3.49 مليــار لاير ســعودي فــي 2018م، وفــي عــام 2019م بلــغ إجمالــي قيمــة تــداول المســتثمرين األجانــب المؤهليــن 339 مليــار لاير ســعودي، 
مقابــل 52.4 مليــار لاير ســعودي فــي عــام 2018م، ممــا رفــع إجمالــي ملكيتهــم إلــى 133.1 مليــار لاير ســعودي )11.1% مــن األســهم الحــرة(، 
بينمــا بلغــت إجمالــي القيمــة المتداولــة لعمليــات المبادلــة )ســواب( 5.8 مليــار لاير ســعودي فــي عــام 2019م، مقابــل 36.9 مليــار لاير ســعودي 

فــي عــام 2018م، ليصــل حجــم ملكيتهــم إلــى 3.17 مليــار لاير ســعودي )0.3% مــن ســوق األســهم الحــرة(.

وفــي قطــاع الوســاطة الماليــة المحلــي الــذي يتســم بالمنافســة العاليــة، نجــح قســم األوراق الماليــة باألهلــي كابيتــال فــي تحســين ترتيبــه ليغلــق العــام 
ــا المرتبــة الثانيــة فــي ترتيــب أكبــر شــركات الوســاطة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وظلــت حصــة الشــركة مــن ســوق األوراق  محقًق
الماليــة فــي عــام 2019م ثابتــة تقريًبــا عنــد 10.40% مقابــل 10.50% فــي 2018م. ونفَّــذت األهلــي كابيتــال مــا يقــارب 8 مالييــن صفقــة، وهــو 
ثانــي أكبــر عــدد مــن الصفقــات فــي الســوق. وُيضــاف إلــى ذلــك أْن واصــل قســم األوراق الماليــة عبــر اإلنترنــت زيــادة حصتــه فــي الســوق إذ 
قفــز مــن المركــز الثالــث إلــى المركــز الثانــي فــي عــام 2019م، وتصيــر حصتــه 12.72%. وقــد بلــغ صافــي اإليــرادات التشــغيلية 123.7 مليــون 

لاير، منخفضــا بنســبة 9% عــن العــام الماضــي.

ويمكــن أن يعــزى الكثيــر مــن هــذه النتائــج إلــى زيــادة معروضــات الشــركة مــن المنتجــات والخدمــات للعمــالء مــن األفــراد والمؤسســات )علــى 
ســبيل المثــال: إطــالق خدمــة الوســاطة الدوليــة والتحســينات الملموســة فــي مجــال اإلنترنــت، وُيضــاُف إلــى ذلــك زيــادة أنشــطة األبحــاث والتــداول 
ــن:  ــام 2019م« م ــعودية لع ــة الس ــة العربي ــي المملك ــاث ف ــزة »أفضــل شــركة أبح ــال بجائ ــي كابيت ــازت األهل ــام 2019م ف ــي ع ــش(، وف بالهام

.Global Business Outlook

األنشطة التجارية الرئيسية للشركة
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إدارة األصول
----------

تمكنــت األهلــي كابيتــال مــن مواصلــة تحســين أدائهــا فــي جميــع فئــات األصــول التــي تديرهــا، وقــد ســارت خطــة التحــول المتعــددة الســنوات التــي 
أطلقتهــا فــي عــام 2014م وفقــا لألهــداف المرجــّوة، وحافظــت علــى التزامهــا بفلســفتها االســتثمارية وإجــراءات عملهــا األساســية، وقــد أغلقــت 10 
صناديــق مــن بيــن 27 صندوقــا العــام، ضمــن الشــريحة األولــى للصناديــق مــن حيــث األداء، بينمــا بقــي صنــدوق واحــد فقــط فــي الشــريحة الثالثــة، 
وتمكنــت 7 صناديــق مــن تحســين أدائهــا عــن العــام الســابق مــن ناحيــة ترتيبهــا بيــن الصناديــق المماثلــة فــي الســوق، فــي حيــن احتفظــت 7 صناديــق 
بمراكزهــا، ومقارنــة بالعــام الســابق مــن جهــة ترتيــب الصناديــق المماثلــة؛ بقيــت منهــا 4 ضمــن الشــريحة األعلــى، ومــن بيــن صناديــق األســهم، 
ــا، وفــي مجــال أســواق النقــد والدخــل  ــد بنســبة 16.8% تقريب ــادة فــي العائ ــا زي كان صنــدوق األهلــي المــرن هــو األفضــل أداء فــي العــام، محقق
ــداول  ــوع للت ــي المتن ــدوق األهل ــداول بالــلاير الســعودي وصن ــوع للت ــي المتن ــدوق األهل ــُة اإلدارة النشــطة )صن ــُق صاحب الثابــت؛ ســجلت الصنادي
ــًة فــي العوائــد، وحافظــت علــى مراكزهــا ضمــن الشــريحة األولــى مــن حيــث األداء، كمــا عــززت صناديــق  ــادًة إيجابي بالــدوالر األمريكــي( زي
األهلــي متعــددة األصــول ســجلها المتميــز فــي 2019م؛ لتنهــي العــام محققــًة أفضــل الصناديــق أداء فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي كل فئــة، 
ــَع قســم إدارة األصــول نطــاق تغطيتــه؛ ليشــمل مزيــًدا  علــى مــدى ســنة و 3 ســنوات و 5 ســنوات، وبعــد تعزيــز اإلنتاجيــة فــي مختلــف األقســام؛ َوسَّ

مــن األســواق واألوراق الماليــة، كمــا تــم تعزيــز األداء مــن خــالل تحّســن رؤيتنــا للتوقعــات االقتصاديــة والســوقية العالميــة واإلقليميــة.

المبادرات الجديدة
----------

تســتمر األهلــي كابيتــال فــي االســتثمار فــي رفــع مســتوى جــودة عملياتهــا وأنظمتهــا وموظفيهــا فــي قســم إدارة األصــول، وقــد أطلــق فريــق األصــول 
ة للدخــل، متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، كمــا حافظــت  المتعــددة خــالل عــام 2019م أول صنــدوق خــاص مفتــوح االشــتراك باســتراتيجية ُمــِدرَّ

األهلــي كابيتــال فــي عــام 2019م علــى تصنيــف نشــاط إدارة األصــول لديهــا، وهــو MQ1، الــذي حصلــت عليــه مــن وكالــة: )موديــز(.

األصول المدارة
----------

في 31 ديسمبر 2019م، بلغ إجمالي األصول التي تديرها األهلي كابيتال 159.1 مليار لاير سعودي.

الخدمات المصرفية االستثمارية
----------

 كان عــام 2019م عامــا ناجحــا للغايــة بالنســبة لقســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية فــي األهلــي كابيتــال، إذ حــاز علــى فرصــة قيــادة العديــد
ًزا ســجلها َة مكانــة األهلــي كابيتــال، الرائــدة فــي الســوق، معــزِّ  مــن العمليــات الرائــدة فــي الســوق، وتقديــم المشــورة بشــأنها، وأظَهــَر هــذا العــاُم قـُـوَّ

.الحافــل بالتميــز فــي كل خطــوط اإلنتــاج لديهــا

ــة  ــا يخــص ســنداتها الدولي ــة الســعودية فيم ــة العربي ــة المملك ــم المشــورة لحكوم ــام بتقدي ــة االســتثمارية الع ــات المصرفي ــد اســتهل قســم الخدم وق
مــت المشــورة ألرامكــو الســعودية بشــأن أول  ــد، إذ قدَّ ــر اإلصــدار المشــارك الســعودي الوحي ــال مدي ــي كابيت ــت األهل ــدوالر األمريكــي، وكان بال
ــر ســجل  ــي، ومدي ــال دور المستشــار المال ــي كابيت ــت األهل ــا، كمــا تولَّ ــا الفًت ــق نجاًح ــذي حق ــدوالر األمريكــي، وال إصــدار لهــا مــن الســندات بال
األوامــر المشــارك لشــركة المراكــز العربيــة، وقدمــت لهــا المشــورة بشــأن أول طــرح عــام أولــي )دولــي/ محلــي( مــواٍز فــي المملكــة؛ وفــق الالئحــة 

َج العــام بالطــرح العــام األولــي التاريخــي لشــركة أرامكــو الســعودية. ــوِّ 144A/ Reg S، ثــم ُت

وكان عــام 2019م بمثابــة شــهادة إضافيــة لقــدرة األهلــي كابيتــال علــى تنفيــذ العمليــات الكبــرى بنجــاح، ليــس لتأكيــد ثقــة عمالئهــا بهــا فقــط، بــل 
أكــدت أيًضــا جــدوى اســتراتيجيتنا المركــزة، والتــي تهــدف أن نكــون الشــريك االستشــاري المفضــل للمؤسســات المرتبطــة بالحكومــة.

أنشطة الحفظ والترتيب
----------

تمارس األهلي كابيتال أنشطة الترتيب والحفظ، إال أن هذه األنشطة ال تعدُّ من أنشطتها الرئيسة.
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05
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

التنفيذيين الخمسة
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 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين الخمسة

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

األعضاء غير التنفيذيين/ األعضاء التنفيذيونالبند
المستقلين

أعلى 5 مدراء تنفيذيين )بمن فيهم 
الرئيس التنفيذي والمدير المالي(

325.0591.668.1294,734,144الرواتب والتعويضات
2,967,072--البدالت

16,356,600--المكافآت الدورية والسنوية
12,994,185--برنامج الخطط التحفيزية 

 أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
---تدفع شهرياً أو سنوياً
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06
مجلس اإلدارة ولجانه
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ُنُهــم الجمعيــة العامــة العاديــة، ويجتمــع المجلــس بشــكل ربــع  يتكــون مجلــس إدارة شــركة األهلــي الماليــة مــن 6 أعضــاء، اثنــان منهــم مســتقالن، ُتَعيِّ
ســنوي أو أكثــر مــن ذلــك وفــق مــا يــراه ضروريــا.

مجلس اإلدارة ولجانه

العضوية في مجالس إدارة أخرىالمنصب/ صفة المنصباالسم

•  رئيس المجلس سعيد محمد الغامدي 
•  عضو غير تنفيذي

•  رئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجاري. 
•  رئيس مشروع المجموعة 2 في وزارة الصحة.

•  عضو مجلس إدارة مؤسسة مسك. 
•  عضو مجلس إدارة الهيئة العامة العقارية.

.)IIF( عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي  •
•  عضو المجلس االستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

•  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. 

•  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  •

•  نائب الرئيس التنفيذي للبنك األهلي التجاري.•  عضو غير تنفيذي طالل أحمد الخريجي

•  عضو مستقلعدنان 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 مستقلعبدهللا العبدالجبار

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

.»stc Pay« الشركة السعودية للمدفوعات الرقمية  •
•  شركة الخطوط الجوية السعودية للشحن )1(.

•  شركة الغاز والتصنيع األهلية »غازكو« )2(.

سجل حضور االجتماعات
----------

المجموع4 نوفمبر1 سبتمبر22 مايو13 فبراير15 ينايراالسم 

5سعيد محمد الغامدي
5دايفد جيفري ميك

5سارة جماز السحيمي
5طالل أحمد الخريجي

5عدنان عبدالفتاح صوفي 
5عبدهللا العبدالجبار 

)1(:  إلى ديسمبر 2019م.

)2(:  إلى ديسمبر 2019م.
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يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة شؤون الشركة وأعمالها داخل المملكة وخارجها، وتشمل مسؤولياته ما يلي:

•  إعــداد ومراقبــة ومراجعــة وتوجيــه اســتراتيجية مجموعــة شــركة األهلــي الماليــة وسياســاتها، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد رؤيــة المجموعــة ورســالتها 
وفلســفتها وتحديــد مبادئهــا.

ــة  ــا الفصلي ــك نتائجه ــي ذل ــا ف ــة أداء الشــركة، بم ــذي، ومراقب ــس التنفي ــا الرئي ــي يقدمه ــة الت ــة التقديري •  اعتمــاد خطــة العمــل الســنوية والميزاني
والســنوية.

•  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 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 فــي مجموعــة شــركة األهلــي الماليــة.

لجنة المراجعة
----------

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء، جميعهــم غيــر تنفيذييــن، واثنــان منهــم مســتقالن، وتجتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي أو أكثــر وفــق 
مــا تــراه ضروريــاً.

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 الحســابات   •
الخارجيــون.

تقييم إدارَتي المراجعة الداخلية وااللتزام، على أن يكون رئيس المراجعة الداخلية وااللتزام مسؤوال أمام رئيس لجنة المراجعة.  •
ــا،  ــة له ــركات التابع ــة والش ــي المالي ــؤولي األهل ــس اإلدارة أو مس ــاء مجل ــة وأعض ــي المالي ــركة األهل ــة ش ــؤولي مجموع ــى مس ــول إل الوص  •
ومراجعــي الحســابات الخارجييــن أو المستشــار الخارجــي، والوصــول إلــى جميــع المعلومــات ذات الصلــة، وفــق الضــرورة؛ مــن أجــل تأديــة 

ــا. ــا ومهامه أعماله
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(.  •

تهتــم إدارة الشــركة بمســؤولية وضــع نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة والمحافظــة عليــه؛ مــن أجــل تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات المعتمــدة مــن قبــل 
ه إدارة الشــركة مناســبا لنشــاطات الشــركة، وألهميــة القوائــم الماليــة والمخاطــر  مجلــس اإلدارة، ونظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة مبنــي علــى مــا تُعــدُّ
األخــرى المرتبطــة بتلــك النشــاطات، باإلضافــة إلــى تكاليــف وفوائــد تنفيــذ اإلجــراءات الرقابيــة المحــددة، وهــو مصمــم إلدارة المخاطــر الناشــئة 
عــن عــدم تحقيــق أهــداف الشــركة وليــس للقضــاء عليهــا، وبالتالــي فهــو يفــر ضمانــاً معقــوالً وليــس مطلًقــا ضــد األخطــاء والخســائر الجوهريــة، 
ل مجلــُس إدارة الشــركة لجنــة للمراجعــة تتولــى بشــكل دوري مراجعــة التقاريــر التــي يقدمهــا قســم المراجعــة  و باإلضافــة إلــى ذلــك، فــــــقد شــكَّ
الداخليــة / المدققــون الخارجيــون )ML(. وتتضمــن هــذه التقاريــر تقييــم كفــاءة إجــراءات الرقابــة علــى نطــاق العمــل المقــرر، وفــي ظــل مــا ورد 
ذكــره، فإننــا نعتقــد أن الشــركة ُتَطبِّــق نظاًمــا فعــااًل إلجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن ناحيَتــي التصميــم والتنفيــذ، وخــالل العــام، لــم يكــن هنالــك أي 

ملحوظــات ســلبية جوهريــة، فيمــا يتعلــق بفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة وإجراءاتــه.
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سجل حضور االجتماعات
----------

سجل حضور االجتماعات
----------

لجنة الترشيحات والمكافآت
----------

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

لجنة المخاطر
----------

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

المجموع20 أكتوبر30 يوليو23 إبريل14 ينايراالسم 

4لمى أحمد غزاوي
4عبد هللا صايل العنزي
4عبدالعزيز البابطين

المجموع30 أغسطس12 فبراير15 ينايراالسم

3دايفد جيفري ميك
3عدنان عبدالفتاح صوفي

3عبدهللا 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 علــى شــكل   •
م اللجنــة توصيــة بهــذا الشــأن إلــى المجلــس، ثــم إلــى الجمعيــة العامــة للموافقــة عليهــا؛ وفًقــا لنظــام الشــركات. جــزء مــن األربــاح؛ فُتقــدِّ

مراجعة التوصيات المقترحة واعتمادها بشأن برنامج صندوق شركة األهلي المالية لحوافز المديرين التنفيذيين.  •
ــا داخــل المملكــة  ــا أو جزئّيً الموافقــة علــى ممثلــي شــركة األهلــي الماليــة فــي مجالــس إدارة الشــركات والمؤسســات التــي تملكهــا الشــركة كلّيً  •

ــا.  وخارجه

المنصباالسم
رئيس اللجنةدايفد جيفري ميك

عضو مستقلعدنان عبدالفتاح صوفي
عضو مستقلعبدهللا العبدالجبار

المنصباالسم
رئيس اللجنةدايفد جيفري ميك

عضًواطالل أحمد الخريجي
عضًواسارة بنت جماز السحيمي
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سجل حضور االجتماعات
----------

المجموع4 نوفمبر 1 سبتمبر 22 مايو12 فبرايراالسم 

4سارة بنت جماز السحيمي
4دايفد جيفري ميك 

4طالل أحمد الخريجي

المسؤوليات
----------

مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر وسياساتها وحدودها سنويا ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.  •
ــى ذلــك، ورفعــه إلــى مجلــس  ــد الحاجــة إل ــه بشــكل دوري، وعن ــذ إدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة وتحديث مراجعــة اإلطــار العــام لتنفي  •

اإلدارة العتمــاده.
مراجعة هياكل إدارة المخاطر سنوياً والخطط التشغيلية السنوية.  •

مراجعــة تقاريــر إدارة المخاطــر بشــكل ربــع ســنوي ومخاطــر التشــغيل، ومخاطــر الســيولة، ومخاطــر االئتمــان، وكفايــة رأس المــال، وتقاريــر   •
التــداول بالهامــش، والمخاطــر االئتمانيــة، ومخاطــر الســمعة، والتــداول بالهامــش.

مراجعــة اإلجــراءات الداخليــة لتقييــم كفايــة رأس المــال بشــكل ســنوي، ورفعهــا إلــى المجلــس العتمادهــا ومراجعــة مراقبــة كفايــة رأس المــال   •
بشــكل ربــع ســنوي. 

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 ومخاطــر   •

التــداول بالهامــش وإطــار مراقبتــه. 
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07
املصالح التعاقدية واألوراق املالية وامتيازات الحقوق 

التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة 
التنفيذية وعائالتهم في أسهم الشركة أو أدوات الدين 

الصادرة عنها
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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، يرجــى الرجــوع 

إلــى القوائــم الماليــة.

املصالح التعاقدية واألوراق املالية وامتيازات الحقوق 
التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة 

التنفيذية وعائالتهم في أسهم الشركة أو أدوات 
الدين الصادرة عنها
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08
التعامالت التجارية أو العقود التي تضم شخًصا مرخًصا 
له كطرًفا فيها ويمتلك أي عضو من أعضاء املجلس 

أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي، أو أي شخص ذو 
عالقة، مصلحة فيها
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يؤكــد مجلــُس اإلدارة أنــه ليــس أليٍّ مــن أعضائــه – ومــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي للشــركة -، أو أيِّ شــخص ذي عالقــة، أيَّ 
تعامــالت تجاريــة أو عقــود تمثــل شــركة األهلــي الماليــة طرًفــا فيهــا.

التعامالت التجارية أو العقود التي تضم شخًصا 
مرخًصا له كطرًفا فيها ويمتلك أي عضو من أعضاء 
املجلس أو الرئيس التنفيذي أو املدير املالي، أو أي 

شخص ذو عالقة، مصلحة فيها 
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09
القروض البنكية
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يؤكــد المجلــس أن األهلــي كابيتــال اســتخدمت خــط تســهيالت مــن البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة 32 مليــون لاير ســعودي لمــدة عــام واحــد، وفــي 
31 ديســمبر 2019م، كان المبلــغ األصلــي للتســهيالت قائمــا غيــر مســدد.

القروض البنكية
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10
التعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها



30

تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١9م

يوجــد لــدى الشــركة تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة وبصفــة أساســية مــع البنــك األهلــي التجــاري وأعضــاء اإلدارة العليــا والصناديــق التــي 
تديرهــا الشــركة، ولالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح رقــم 19 مــن القوائــم الماليــة.

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

التعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها

2018 م2019م
التعامالت

8.1067.086رسوم اإلدارة واألداء المحملة على البنك
310310رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية المحملة على البنك

4607.166مصروفات حوافٍز يتقاضاها البنك 
27.35727.138مصروفات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات يتقاضاها البنك 

1.2361.236نفقات متعلقة باإليجار يتقاضاها البنك
123--

 ب(  التعامالت مع كبار موظفي اإلدارة 

يشــمل كبــار موظفــي اإلدارة فــي الشــركة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومجلــس اإلدارة، وفيمــا يلــي تفاصيــل المكافــآت المحملــة علــى قائمــة 
األربــاح أو الخســائر الموحــدة للمجموعــة واألرصــدة القائمــة ذات الصلــة فــي نهايــة الســنة:

2018 م2019مبيان المركز المالي الموحد
أرصدة لدى البنك
74.48839.720مبلغ مستحق للبنك

31.12337.185موجودات محفوظة بصفة ائتمانية
32.123

أ ( خالل العام حصلت الشركة على تمويل من البنك األهلي التجاري )»البنك األم« أو »البنك«( بحد أقصى معتمد للتسهيالت قدره 250 
مليون لاير سعودي بنسبة ربح بسعر سايبور 12 شهر +30 نقطة أساس.

موجودات تديرها الشركة بالوكالة
3,180,1223.080.544موجودات للبنك تديرها الشركة

2018 م2019مقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة

34.97633.269مستحقات قصيرة األجل
3.1203.120مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

قائمة المركز المالي الموحد
7.3566.005مستحقات نهاية الخدمة

814634القروض والسلف
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 ج(  التعامالت مع الصناديق التي تديرها المجموعة

 د(  التعامالت مع الشركات التابعة للمجموعة

2018 م2019مقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
298.013310.867رسوم إدارية مكتسبة من صناديق تديرها المجموعة

21.34434.266رسوم أداء ومعامالت مكتسبة من صناديق تديرها المجموعة

قائمة المركز المالي الموحد
718.580502.174االستثمار في صناديق تديرها المجموعة )اإليضاح 9( 

--9,375دفعة مقدمة مقابل شراء االستثمار
93.93869.062رسوم إدارة وأداء مستحقة من صناديق تديرها المجموعة

قائمة المركز المالي الموحد
Eastgate Global Carry Vehicle L.P. 11.553--مبلغ مستحق لشركة
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11
الشركات التابعة
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الشركات التابعة*

نسبة رأس المالاسم الشركة
المقر الرئيس الغرضالملكية

ومكان العمل

10.000 لاير شركة األهلي المالية لالستثمار العقاري
امتالك العقارات وتسجيلها بالنيابة 100%سعودي

السعوديةعن الصناديق العقارية

2.500.000 شركة األهلي المالية دي آي أف سي المحدودة *
مركز دبي المالي تقديم خدمات إدارة االستثمار100%دوالر األمريكي

العالمي، دبي
شركة كابيتال )كايمان( القابضة المحدودة 

)مخصصة الغرض(**
50.000 

جزر كايماناالستثمار100%دوالر األمريكي

 1.000صندوق أوركس لألسهم الخاصة اإلقليمية *
البحرينشركة صندوق استثماري50%دينار بحريني

 20.000شركة باكو ذ.م.م *
البحرينتنفيذ برنامج االستثمار للموظفين100%دينار 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 مزيــد مــن التفاصيــل فــي اإليضاحــات 

المرفقــة بالقوائــم الماليــة المدققــة.
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12
نتيجة املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة 

الداخلية في الشركة
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إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة هــي إدارة مســتقلة تتولــى مهمــة تقييــم هيــكل الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وتقــدم المشــورة لــإدارة العليــا 
بشــأن وضــع حلــول الرقابــة، ومتابعــة تطبيــق هــذه التدابيــر. 

وتهتــم إدارة المراجعــة الداخليــة بمهمــة وضــع خطــة المراجعــة الســنوية للجنــة المراجعــة التابعــة للمجلــس، والتــي تشــمل عمليــات التدقيــق الســنوية 
والمراجعــات التنظيميــة، والمتابعــة المســتمرة للمســائل التــي تكشــفها عمليــات التدقيــق؛ لضمــان معالجــة هــذه المســائل بشــكل ُمــرٍض خــالل العــام، 
ــة  ــي أبلغــت للجن ــات المراجعــة المقــررة عــدا بعــض االســتثناءات الت ــة خــالل عــام 2019م وأنجــزت عملي ــد أجــرت إدارة المراجعــة الداخلي وق
المراجعــة، وأتمــت بنجــاح معالجــة مختلــف الملحوظــات التــي تــم تحديدهــا خــالل العــام، وأجــرت عــدة عمليــات مراجعــة خاصــة، بطلــب مــن 

الرئيــس التنفيــذي )و/ أو( اإلدارة العليــا. 

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 2019م؛ تؤكــد لجنــة المراجعــة أن تدابيــر الرقابــة الداخليــة لــم تظهــر أي ثغــرات جوهريــة فــي 
بيئــة الرقابــة علــى أعمــال الشــركة، بمــا قــد يؤثــر علــى ســالمة األنظمــة واإلجــراءات الرقابيــة والماليــة والتشــغيلية وفعاليتهــا وكفاءتهــا، وأن تقييــم 

التدابيــر الرقابيــة المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ستســتمر طــوال العــام.

نتيجة املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة 
الداخلية في الشركة
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13
إدارة املخاطر بشركة األهلي املالية 
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تشــكل إدارة المخاطــر وظيفــة أساســية فــي شــركة األهلــي الماليــة )الشــركة(، وهــي مســؤولة عــن تصميــم ووضــع وتنفيــذ إجــراءات وسياســات 
إدارة المخاطــر واإلطــار العــام )بمــا فــي ذلــك السياســات واإلجــراءات والعمليــات واألنظمــة( الــذي ُيعنــى بتحديــد المخاطــر المرتبطــة بالســوق 
واالئتمــان، والســيولة، واألمانــة، والتشــغيل، والمخاطــر االســتراتيجية، والطارئــة التــي تنشــأ مــن األنشــطة التجاريــة لشــركة األهلــي الماليــة فــي 
جميــع خطــوط عملهــا وأقســام الدعــم فيهــا، وتقييــم تلــك المخاطــر ومتابعتهــا ومراقبتهــا والحــد منهــا، ويســاعد قســم إدارة المخاطــر لضمــان التوافــق 

بيــن مســتوى المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة مــع المســتويات المقبولــة المقــررة مــن قبــل مجلــس اإلدارة(

13-1 حوكمة إدارة المخاطر 
----------

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

-  لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس: تهتــم بمهمــة مســاعدة المجلــس فــي تأديــة مســؤولياته المتعلقــة بالرقابــة علــى إدارة المخاطــر، وتضمــن اللجنــة 
ــن أعضــاء اللجنــة مــن ِقَبــل  اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر ومواءمــة حوكمــة المخاطــر وقبــول المخاطــر وإدارة رأس المــال بوجــه عــام، وُيعيَّ
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 رقابــٍة 
داخليــٍة قويــٍة وتطبيقهــا تغطــي إطــار المراجعــة والحوكمــة فيمــا يخــص السياســات واإلجــراءات، ومخاطــر اســتمرارية األعمــال، وإدارة مخاطــر 

إســناد األعمــال إلــى جهــات خارجيــة، ومخاطــر أمــن المعلومــات، ومخاطــر االحتيــال والمخاطــر التشــغيلية والحــوادث.

-  قســم إدارة المخاطــر: هــو قســم مســتقل وُيعــدُّ خــط الدفــاع الثانــي فــي الشــركة، ويوفــر رقابــة مســتقلة، ويضمــن أن مســتوى المخاطــر لــدى 
الشــركة يتماشــى فــي جميــع األوقــات مــع مســتويات المخاطــرة المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، ويــرأس هــذا القســم مســؤول مخاطــر االئتمــان 

ــا الرئيــَس التنفيــذيَّ تحــت إشــراف لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة. الــذي يتبــع إدارّيً

ــن أجــل إدارة  ــا؛ م ــن اإلدارة العلي ــان م ــدة لج ــة ع ــي المالي ــّكلت إدارة األهل ــد ش ــوي للمخاطــر؛ فق ــة ق ــكل حوكم ــاء هي ــعيها إلنش ــي إطــار س وف
المخاطــر، وشــؤون األعمــال، والمســائل االســتراتيجية، التــي قــد تؤثــر علــى الوضــع العــام لمخاطــر الشــركة، وتضــم معظــم لجــان اإلدارة العليــا 
األساســية فــي عضويتهــا رئيــس إدارة المخاطــر، ممــا يجعــل قســم إدارة المخاطــر جــزًءا أساســّيًا مــن هيــكل الحوكمــة وعمليــة صنــع القــرارات 

فــي شــركة األهلــي الماليــة.

إدارة املخاطر بشركة األهلي املالية 

قسم إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي 

لجنة المخاطر

لجنة المخاطر 
والرقابة الداخلية 

رئيس إدارة المخاطر

مخاطر السوق واالئتمان  المخاطر التشغيليةإدارة مخاطر المنشأة
والمرونة التنظيمية

مراجعة مستقلة من قبل إدارة التدقيق الداخلي
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ويدعم هيكل حوكمة المخاطر في األهلي المالية ما يلي:

ــد مجموعــة  ــة، مــن خــالل تحدي ــي المالي ــُم ممارســة إدارة المخاطــر فــي شــركة األهل ــم وضــع سياســات للمخاطــر تحُك -  سياســات المخاطــر: ت
ــادئ إدارة المخاطــر. ــن األدوار، والمســؤوليات، ومب واضحــة م

-  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.

ــى  ــة األساســية، وأقســام الدعــم، وعل ــى مســتوى األقســام الفني ــة مجموعــة مــن الحــدود للمخاطــر عل ــي المالي -  حــدود المخاطــر: وضعــت األهل
مســتوى الشــركة كلهــا، وُتوَضــُع حــدود المخاطــر هــذه مــن أجــل مراقبــة مــدى التــزام الشــركة بحــدود المخاطــر المقبولــة المقــررة مــن قبــل 

ــس اإلدارة.  مجل

13-2  إدارة المخاطر 
----------

مخاطر االئتمان

مــن أجــل إدارة مخاطــر االئتمــان المرتبطــة باألطــراف النظيــرة؛ تعمــل شــركة األهلــي الماليــة ضمــن حــدود اإلطــار المعتمــد لألطــراف األخــرى 
فــي التعامــل علــى مســتوى جميــع قطاعــات العمــل، ويشــمل هــذا المراجعــة الدوريــة لهــذه األطــراف والوســطاء وشــروط االســتثمار، وتضمــن 
األســُس العامــة لالئتمــان - فــي األهلــي الماليــة - اعتمــاَد الحــدود االئتمانيــة فقــط لألطــراف النظيــرة التــي تســتوفي معاييــر االئتمــان والمراجعــة 
االئتمانيــة المناســبة، وبشــكل خــاص، تنشــأ مخاطــر االئتمــان بشــكل أساســي مــن صناديــق أســواق النقــد واألصــول المتعــددة، مــن خــالل عمليــات 
ــل هــذه الصناديــق للمخاطــر المرتبطــة  ــك:  تحمُّ ــى ذل ــي، ويضــاف إل ــي العال ــة ذات التصنيــف االئتمان المرابحــة مــع البنــوك والمؤسســات المالي

بالجهــات المصــدرة، لكــن بتركيــز أقــل، وذلــك مــن خــالل االســتثمارات فــي الصكــوك.

وتتعــرض األهلــي الماليــة لمخاطــر االئتمــان مــن خــالل أنشــطتها الرئيســية فــي مجاَلــي: االســتثمار، والتــداول بالهامــش، ويتــم احتــواء مخاطــر 
األنشــطة الســابقة، والتــي تتكــّون بشــكل رئيســي مــن الودائــع لــدى البنــوك واالســتثمارات فــي الصكــوك، وغيرهــا مــن أدوات 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 أوليــة لنســبة تغطيــة الهامــش، وحــدود 
ــى التوالــي،  ــك بنســبة 200% و 175% و 165% و 150% عل ــة، وذل ــة الكامل ــة، والتصفي ــة الجزئي ــى هــذه النســبة، وحــدود للتصفي للمحافظــة عل

ويدعــم برنامــج التــداول بالهامــش أيضــا سياســة مخاطــر قويــة وإطــار عــام للحوكمــة.

مخاطر السوق 

فيمــا يتعلــق بمحفظتهــا االســتثمارية الخاصــة، تتعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق المتمثلــة فــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــالت )الصــرف 
ــا معتَمــًدا إلدارة االســتثمارات الخاصــة،  األجنبــي( ومخاطــر أســعار األســهم، وفيمــا يخــص االســتثمارات الخاصــة؛ فــإن لــدى الشــركة إطــاًرا عاًمّ
بمــا فــي ذلــك حــدود اســتثمار معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة لمختلــف فئــات األصــول، األمــر الــذي يحــدد حجــم المخاطــر بمســتوى المخاطــر 
ــدى  ــإن ل ــى مــا ســبق؛ ف ــة إل ــل قســم إدارة المخاطــر، وإضاف ــة حــدود االســتثمار/ المخاطــر هــذه بشــكل مســتقل مــن قب المعتمــد، وتجــرى مراقب

الشــركة سياســات مفصلــة للمخاطــر فيمــا يخــص إدارة مخاطــر الســوق.

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 غيــر المكتتــب فيهــا إلــى أدنــى حــد ممكــن.

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 الشــركة تمامــاً هــذه 

المخاطــر، وتضمــن التــزام الشــركة بواجبهــا االئتمانــي. 

ومــن منظــور الحوكمــة فــإن لــدى شــركة األهلــي الماليــة لجنــة ائتمانيــة فاعلــة تتكــون مــن رؤســاء إدارات الشــؤون القانونيــة والماليــة والمخاطــر 
وااللتــزام، وهــي مكلفــة بمهــام اإلشــراف علــى الوفــاء بااللتزامــات االئتمانيــة تجــاه العمــالء علــى مســتوى الشــركة، ويضــاف إلــى ذلــك: وجــود 
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ــى نحــو  ــت عل ــق الدخــل الثاب ــق األســهم العامــة وصنادي ــى صنادي ــة عل ــر الرقاب ــوالن مهــام توفي ــق االســتثمار يت ــدى الشــركة لصنادي مجلســين ل
منفصــل.

صناديق االستثمار

تديــر الشــركة كميــات كبيــرة مــن أصــول العمــالء ضمــن صناديــق االســتثمار أو بالوكالــة، وتــدار جميــع صناديــق األهلــي كابيتــال وفقــا لسياســات 
االســتثمار وحــدود المخاطــر المعتمــدة، ومــن منظــور اســتثماري؛ فــإن صناديــق االســتثمار فــي أســواق النقــد تنطــوي علــى مســتوى منخفــض ِنســبّيًا 
مــن مخاطــر الســوق؛ ألنهــا تتكــون بشــكل أساســي مــن ودائــع مرابحــة محفوظــة لــدى مؤسســات ماليــة عاليــة الجــدارة االئتمانيــة، وهــذه الودائــع 
ــى نســبة الصكــوك المخصصــة مــن هــذه  ــدة، وتبق ــرات أســعار الفائ ــدة عــن مخاطــر تغي ــب بعي ــي الغال ــا ف ــا يجعله ــرة األجــل، م بطبيعتهــا قصي
الصناديــق متواضعــة نســبيا وتعتمــد علــى أغــراض إدارة العائــد والمــدة، ومــن التدابيــر المتاحــة، حــرص إدارة المخاطــر علــى مراجعــة مجموعــة 
مــن المؤشــرات ومراقبتهــا، مثــل: المتوســط المرجــح ألجــل اســتحقاق الصناديــق وتوزيــع آجــال االســتحقاق ومســتويات االســتثمار والتركــز فــي 

الجهــات المصــدرة، ومجموعــات الجهــات المصــدرة لــألوراق الماليــة والقطاعــات االقتصاديــة.

مــن ناحيــة أخــرى، ُتعــد صناديــق األســهم مقارنــة بــأدوات ســوق النقــد وصناديــق الدخــل الثابــت عرضــة لتقلبــات الســوق بســبب مخاطــر أســعار 
األســهم، وتــدار هــذه المخاطــر مــن خــالل وضــع اســتراتيجيات محــددة؛ لتوزيــع األصــول وشــروط اســتثمارية للصناديــق. 

المحافظ االستثمارية التي تديرها الشركة

تــدار جميــع المحافــظ االســتثمارية وفقــا لشــروط االســتثمار وسياســة االســتثمار المعتمــدة، وتراَقــب الحــدود والقيــود المقــررة للمحافــظ االســتثمارية 
بشــكل يومــي وبشــكل منفصــل، مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر، باســتخدام نظــام آلــي متطــور. 

الصناديق المقفلة االشتراك

ــة  ــق المقفل ــر الصنادي ــة مخاط ــار مراقب ــى إط ــي عل ــع المؤسس ــاء الطاب ــى إضف ــة إل ــا الرامي ــت إدارة المخاطــر جهوده ــام 2019م واصل ــي ع ف
االشــتراك ومراجعتهــا الــذي أعــد فــي عــام 2018م، وأجــرت إدارة المخاطــر خــالل العــام مراجعــات دوريــة لمخاطــر صناديــق الشــركة المقفلــة 
االشــتراك، ورفعــت النتائــج التــي توصلــت إليهــا إلــى اللجنــة االئتمانيــة، أصبــح ملخــص مراجعــات مخاطــر الصناديــق المقفلــة االشــتراك جــزًءا 

مــن تقريــر المخاطــر الربــع ســنوي الــذي تصــدره لجنــة المخاطــر.

وضمــن عمليــة مراقبــة مخاطــر الصناديــق المقفلــة االشــتراك؛ تقــوم إدارة المخاطــر أيضــا بمراقبــة التــزام الصناديــق المقفلــة االشــتراك بشــروط 
وحــدود االســتثمار األساســية الخاصــة بهــا وفقــاً لمســتندات مذكــرة الطــرح الخاصــة بــكل صنــدوق.

مخاطر السيولة

تســاعد اإلدارة الفعالــة لمخاطــر الســيولة فــي ضمــان قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة واالحتفــاظ بمصــادر تمويــل 
متنوعــة لدعــم نشــاطها، وغالبــاً تنشــأ مخاطــر الســيولة؛ لعــدم توافــق هيــكل آجــال االســتحقاق بيــن الموجــودات والمطلوبــات، وتتســم اســتراتيجية 

الشــركة إلدارة الســيولة بالعناصــر التاليــة:

سياســات المجلــس المعتمــدة فيمــا يتعلــق بمســتويات المخاطــر/ االســتثمار والتــي تشــترط وجــود جــزء كبيــر مــن االســتثمارات الخاصــة فــي   .1
ــة. أدوات ذات ســيولة عالي

تــدار مخاطــر الســيولة للمحافــظ االئتمانيــة الخاصــة بالعمــالء والصناديــق مــن خــالل الشــروط والحــدود واألدوات المعتمــدة للســيولة والقيــود   .2
الخاصــة بالفتــرة المتبقيــة مــن مــدة االســتحقاق ومــدة االســتحقاق المرجحــة لصناديــق أســواق النقــد وأدوات الدخــل الثابــت.

االحتفــاظ بالســيولة واألوراق الماليــة النقديــة مــن خــالل االســتثمار فــي صناديــق أســواق النقــد التــي توفرهــا الشــركة، أو بــدال مــن ذلــك، لــدى   .3
جهــات معتمــدة باســتخدام الودائــع أو المرابحــات قصيــرة األجــل.

اســتثمار النقديــة لــدى جهــات عاليــة الجــدارة االئتمانيــة، وُتجــرى مراقبــة تصنيفهــا االئتمانــي ووضعهــا المالــي باســتمرار، وبشــكل مســتقل مــن   .4
قبــل قســم إدارة المخاطــر.

وتعتمــد الشــركة علــى التدفقــات النقديــة التشــغيلية الداخليــة ورأس المــال كمصــادر رئيســة لألمــوال بشــكل مســتمر، فــإذا طــرأت ظــروف كانــت فيها 
الحاجــة ماســة إلــى الســيولة؛ فــإن هنــاك احتياطــات أو تســهيالت متاحــة مــن داخــل المجموعــة.
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 )ERM( إدارة مخاطر المنشأة

يوجــد لــدى شــركة األهلــي الماليــة وظيفــة إلدارة مخاطــر المنشــأة ضمــن قســم إدارة المخاطــر، وتتمثــل المســؤولية الرئيســية لهــذه الوظيفــة فــي 
إعــداد إطــار عــام لمخاطــر المنشــأة وتطبيقــه )بمــا فــي ذلــك السياســات والعمليــات والنظــم( يتوافــق مــع الئحــة هيئــة الســوق الماليــة، ومــع أفضــل 

.)COSO ERM الممارســات العالميــة )مثــل إطــار

وتشــمل المســؤوليات الرئيســية األخــرى للقســم مــا يلــي: تقييــم حالــة مخاطــر الشــركة )بمــا فــي ذلــك المخاطــر االســتراتيجية والناشــئة( ومراجعــة 
ــم  ــك: تقيي ــة رأس المــال )ICAAP( )بمــا فــي ذل ــي لكفاي ــم الداخل ــة التقيي ــر عملي ــل المخاطــر، ومراقبتهــا وإعــداد تقري ــى تحّم ــدرة الشــركة عل ق
مخاطــر الركيــزة 2 واختبــار التحمــل لخطــة أعمــال الشــركة وميزانيتهــا( وتقريــر اإلفصــاح للركيــزة 3، واإلبــالغ المنتظــم عــن المخاطــر إلــى 

اإلدارة العليــا ولجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

وقــد واصــل قســم إدارة مخاطــر المنشــأة خــالل العــام تنفيــذ إطــار عمــل إدارة مخاطــر المنشــأة الخــاص بالشــركة وتعزيــزه، بمــا فــي ذلــك إجــراء 
تقييمــات للمخاطــر ومراجعــات دوريــة لبيانــات المخاطــر المقبولــة.

المخاطر التشغيلية والمرونة التنظيمية للمنشأة 

يهتــم قســم المخاطــر التشــغيلية والمرونــة التنظيميــة بمســؤولية تنفيــذ أطــر المخاطــر التشــغيلية وإدارة اســتمرارية األعمــال والسياســات وإجــراءات 
التشــغيل الموحــدة، والتأكــد مــن قــدرة الشــركة علــى توّقــع التغييــرات المتزايــدة واالضطرابــات المفاجئــة، واالســتعداد لمواجهتهــا واالســتجابة لهــا 

والتكّيــف معهــا.

وينقسم قسم المخاطر التشغيلية والمرونة التنظيمية إلى وحدتين رئيسيتين:

1.  المخاطر التشغيلية

ــة  ــة الداخلي ــي الرقاب ــل ف ــدُّ الشــركة أن الخل ــا لهــذا اإلطــار، َتُع ــي الشــركة، ووفق ــق إطــار المخاطــر التشــغيلية ف ــى هــذه الوحــدة مهمــة تطبي تتول
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 لــإدارة 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 الضوابــط الداخليــة بشــكل اســتباقي؛ 
ــة  ــد المخاطــر التشــغيلية وتقييمهــا لقســمه ويدعــم هــذه العملي ــم كل مديــر قســم بالمســؤولية عــن تحدي بغــرض الحــد مــن المخاطــر الناشــئة، ويهت

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.  •

2.  إدارة المرونة التنظيمية: وتضم وحدتين فرعيتين، هما:

إدارة اســتمرارية العمــل والدعــم )BCM(: يهــدف برنامــج اســتمرارية العمــل إلــى المحافظــة علــى المرونــة التشــغيلية للشــركة، وتعزيــز جاهزيتهــا 
ــل  ــل خطــط اســتمرار العمــل، وخطــة التعام ــة مث ــظ بخطــط وإجــراءات مختلف ــذا الغــرض؛ تحتف ــة، وله ــف األوضــاع الطارئ ــع مختل ــل م للتعام
ــف مــع  ــى التكّي ــا عل ــال الشــركة وقدرته ــة أعم ــز مرون ــك مــن أجــل تعزي ــة، وذل ــول ذات الصل مــع الحــوادث واألزمــات واالســتراتيجية، والحل

المســتجدات. 

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، 
ــى  ــا عل ــاًل ملموًس ــر دلي ــة توّف ــون السياســات واإلجــراءات المكتوب ــك: ك ــى ذل ــد المســؤوليات، ويضــاف إل ــاءلة وتحدي ــة المس ــي عملي وتســاعد ف

الممارســات المنشــودة التــي تتوافــق مــع قيــم الشــركة ومبادئهــا. 
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املوظفون
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بلغ عدد العاملين في الشركة والشركات التابعة لها في نهاية العام 2019م 245 موظفاً وبنسبة سعودة قدرها %88.4. 

املوظفون

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس 
التنفيذي

إدارة الرقابة 
الداخلية

 إدارة 
االلتزام

أمين 
مجلس 
اإلدارة

إدارة
االستثمار 
المصرفي

اإلدارة المالية 
والعمليات

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة 
المخاطر 

إدارة الشؤون 
القانونية 
والحوكمة 

إدارة األوراق 
المالية

إدارة
األصول

إدارة
الثروات 
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الغرامات والعقوبات
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تكبــدت الشــركة فــي عــام 2019م عقوبتيــن فرضتهمــا هيئــة الســوق الماليــة بمبلــغ 40.000 لاير ســعودي؛ بســبب خلــل فــي العمليــات الداخليــة 
ذات الصلــة، وســوف تكــون وســائل معالجــة هاتيــن المخالفتيــن مــن خــالل تعزيــز/ تنظيــم إطــار العمــل الحالــي؛ لضمــان عــدم تكــرار حــدوث مثــل 

هــذه الملحوظــات مســتقبال.

ــغ تقديــره وامتنانــه لعمــالء شــركة األهلــي الماليــة ومراســليها ومســاهميها  ختامــاً، يســر مجلــس اإلدارة أن يغتنــم هــذه الفرصــة ليعــرب عــن بال
وموظفيهــا علــى دعمهــم خــالل العــام 2019م، 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 األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز 

آل ســعود حفظهــم هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مجلس اإلدارة

الغرامات والعقوبات
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