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االقتصاد العالمي
كان عــام 2017م إيجابيــًا جــدًا بالنســبة ألســواق األســهم العالميــة حيــث ارتفــع مؤشــرا مورغــان ســتانلي للســلع العالميــة وأســواق مجموعــة 
 MSCI EM ( أداء أقــوى مــن ذلــك )مؤشــرFrontier Markets( بنســبة 20٪، وشــهدت األســواق الناشــئة واألســواق المبتدئــة )MSCI G7(  الســبعة
ارتفــع بنســبة 34٪ ومؤشــر  MSCI FM 24٪(. وســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي نمــوًا بنســبة 3.7٪، متجــاوزًا مــا كان متوقعــًا وهــو 
3.4٪ فــي بدايــة عــام 2017م وأعلــى مــن مســتوى النمــو الــذي ســجله لعــام 2016م، وهــو 3.1٪. جــاءت الســنة األولــى مــن عهــد الرئيــس 
ترامــب بالكثيــر مــن األخبــار ولكــن كان العمــل السياســي محــدودًا. ويواصــل االقتصــاد األمريكــي إبــداء أداء جيــد، وهــذا مــا عكســه أداء ســوق 
األســهم فــي عــام 2017م. وقــد أدى هــذا األداء إلــى ارتفــاع كبيــر فــي تقييمــات األصــول فــي بعــض األســواق ويعــزى ذلــك بشــكل جزئــي 
ــى عــودة  ــي إل ــل البنــك االحتياطــي الفيدرال ــدة مــن قب ــى رخــص التمويــل. ومــن المتوقــع أن تــؤدي مســتويات التقييــم ورفــع أســعار الفائ إل
حالــة التذبــذب، ليــس فقــط فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ولكــن علــى مســتوى العالــم أيضــًا، والتــي كانــت معتدلــة بشــكل خــاص فــي 
عــام 2017. وال بــد أن تكــون التخفيضــات الضريبيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والتــي تخفــف جزئيــًا مــن تكاليــف التمويــل المرتفعــة، 
عامــاًل إيجابيــًا بالنســبة للنمــو المحلــي للواليــات المتحــدة األمريكيــة حتــى عــام 2020م، مــع ارتفــاع االســتهالك المحلــي ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 

الــواردات، ممــا يعــد أمــرًا إيجابيــًا بالنســبة للشــركاء التجارييــن للواليــات المتحــدة األمريكيــة.

وفــي منطقــة اليــورو تســارع النمــو فــي عــام 2017 ووصــل إلــى نســبة 2.4٪، ولكــن يتوقــع أن تشــهد المنطقــة نمــوًا معتــداًل بنســبة ٪2.3 
ــا مــن االتحــاد  و 2٪ فــي عامــي 2018 و 2019. وتظــل العوامــل السياســية فــي أوروبــا مثيــرة للقلــق، مــن حيــث مفاوضــات خــروج بريطاني
األوروبــي )Brexit( ،التحالــف األلمانــي المتزعــزع واالنتخابــات فــي إيطاليــا. ومــع ذلــك، فــإن مؤشــرات مديــري المشــتريات )PMIs( فــي أوروبــا 
ــام  ــبة 6.8 ٪ لع ــي بنس ــي الصين ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــدر نم ــن، فيق ــي الصي ــا ف ــتريات. أم ــر المش ــجل أوام ــد لس ــتوى جي ــى مس ــير إل تش
2017م ويتوقــع أن يظــل قويــًا عنــد مســتوى 6.6 ٪ فــي عــام 2018م. ويبقــى االقتــراض المفــرط فــي الصيــن عامــل قلــق. وفــي الهنــد، كان 
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الهنــدي فــي عــام 2017م مماثــاًل لنظيــره الصينــي حيــث بلــغ 6.7٪، ولكــن يتوقــع أن يشــهد وتيــرة نمــو أســرع 
فــي عامــي 2018 و 2019 ليحقــق نمــوًا بنســبة 7.4٪ و 7.8٪. وفــي منطقــة الشــرق الوســط وشــمال إفريقيــا وباكســتان )MENAP(، تراجــع 
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 2.5٪ فــي عــام 2017م مقابــل 4.9٪ فــي عــام 2016م، ولكــن يتوقــع أن يعــاود االرتفــاع إلــى 3.6 ٪ فــي 
عــام 2018 وإلــى 3.5 ٪ فــي 2019، وإن كان ال يــزال دون معــدالت النمــو فــي أســواق آســيا الناشــئة بنســبة 6.6٪ و 6.4 ٪ خــالل الفتــرة ذاتهــا.

وعلــى المســتوى العالمــي، ظــل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي يشــهد نمــوًا متزايــدًا منــذ منتصــف عــام 2016م، ويتوقــع أن يتســارع 
ــى أحــدث توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي. وهــذا مــا يمكــن أن يــؤدي بــدوره  ــر فــي عامــي 2018 و 2019 ليصــل إلــى 3.9٪، اســتنادًا إل أكث
إلــى تعديــل توقعــات األربــاح صعــودًا، وتخفيــف بعــض المخــاوف المتعلقــة بالتقييــم، إلــى جانــب زيــادة تدفقــات التعامــالت التجاريــة. والخطــر 
المحتمــل علــى ذلــك الســيناريو هــو أن تكــون السياســة التجاريــة األمريكيــة أشــد، والتــي قــد تــؤدي إلــى زيــادة التوجــه نحــو الحمائيــة. وقــد 

تتراجــع حــدة موقــف الواليــات المتحــدة مــع انتخابــات مجلــس الشــيوخ والنــواب مــع اقتــراب نهايــة العــام.

االقتصاد السعودي الكلي
بعــد ثمانــي ســنوات متتاليــة مــن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي، تراجــع االقتصــاد الســعودي فــي عــام 2017م بنســبة ٪0.5 )٪1.4 
ــل  ــوف تواص ــده، س ــا بع ــام 2018م وم ــبة لع ــات. بالنس ــي واإلصالح ــص المال ــط والتقلي ــعار النف ــاض أس ــرًا بانخف ــام 2016م( متأث ــي ع ف
الســعودية متابعــة برنامــج اإلصــالح االقتصــادي وعلــى رأســه رؤيــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي وخطــة التــوازن المالــي. وقــد نتــج عــن 
تلــك الخطــط إصالحــات فــي مجــال اإلعانــات وفــرض الرســوم وضريبــة القيمــة المضافــة وفــرض رســوم علــى العمالــة الوافــدة والمعاليــن مــن 
أجــل تعزيــز اإليــرادات الحكوميــة. ولتخفيــف التأثيــر المالــي، أطلقــت الحكومــة حســاب المواطــن وبرنامــج تحفيــز القطــاع الخــاص، باإلضافــة 
إلــى برامــج إضافيــة للبــدالت ســتفيد حوالــي 5 مالييــن مواطــن ســعودي. كمــا أطلقــت الحكومــة العديــد مــن المشــاريع الضخمــة والتــي ســتدعم 
أهــداف رؤيــة 2030 والمتمثلــة فــي تنويــع االقتصــاد وزيــادة أعــداد الحجــاج والمعتمريــن وتعزيــز الســياحة المحليــة والدوليــة وزيــادة خيــارات 
الترفيــه المحلــي. ارتفعــت اإليــرادات الماليــة الســعودية فــي عــام 2017م بنســبة 33.8٪ مقارنــة بالعــام الســابق لتصــل إلــى 696 مليــار ريــال 
ســعودي، أي أعلــى قليــاًل مــن المبلــغ المــدرج فــي الموازنــة وهــو 692 مليــار ريــال ســعودي. ويعــزى النمــو فــي العائــدات الماليــة بشــكل رئيســي 
إلــى النمــو القــوي بنســبة 32٪ علــى أســاس ســنوي فــي إيــرادات النفــط، حيــث ارتفعــت أســعار النفــط بنســبة 20٪ عنهــا فــي العــام الســابق 
لتصــل إلــى 54 دوالر للبرميــل مدعومــة باالتفــاق بيــن منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط  والــدول الرائــدة غيــر األعضــاء فيهــا لخفــض اإلنتــاج. 
وقــد ســجلت اإليــرادات الســعودية غيــر النفطيــة أعلــى مســتوياتها علــى اإلطــالق، حيــث ارتفعــت بنســبة 34٪ علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 
256 مليــار ريــال ســعودي. وهــذا مــا جــاء نتيجــة لفــرض رســوم علــى العمالــة الوافــدة و ورفــع الرســوم الحكوميــة األخــرى. وفــي المقابــل، 
بلــغ اإلنفــاق المالــي 926 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، مرتفعــًا بنســبة 11.6٪ عنــه فــي العــام الســابق ومتجــاوزًا المبلــغ المــدرج 
فــي الميزانيــة بنســبة 4٪. ويرجــع هــذا الفــرق بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع اإلنفــاق علــى القطاعيــن العســكري والتعليــم بأكثــر مــن المتوقــع 
ــه القطــاع العســكري وقطــاع  ــي اإلنفــاق، ويلي ــم 25٪ مــن إجمال ــى قطــاع التعلي ــل اإلنفــاق عل ــي. ويمث ــى التوال بنســبة 17.4٪ و 13.8٪ عل

الرعايــة الصحيــة بنســبة 24٪ و 14٪ علــى التوالــي.
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وقــد بلــغ إجمالــي العجــز 230 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2017، أي مــا يعــادل 8.9٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مقابــل 311 مليــار 
ريــال ســعودي فــي عــام 2016م مــا يعــادل 12.8٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. ومــع ذلــك، فقــد كان العجــز الفعلــي لعــام 2017م أعلــى مــن 
المتوقــع وهــو 198 مليــار ريــال ســعودي، وذلــك بســبب ارتفــاع اإلنفــاق بأكثــر ممــا كان متوقعــًا. مــن جهــة أخــرى، واصلــت الحكومــة إصــدار 
الصكــوك والســندات لتمويــل العجــز المالــي. ووفقــًا لــوزارة الماليــة، فقــد جمعــت الحكومــة 134 مليــار ريــال ســعودي مــن إصــدارات الســندات 
المحليــة والدوليــة، ممــا رفــع إجمالــي الديــن العــام إلــى 438 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2017م أو 17٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
مقابــل 317 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2016م أو 13٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتتوقــع وزارة الماليــة نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بنســبة 2.7 ٪ فــي عــام 2018م مقابــل -0.5٪ فــي عــام 2017م، فــي حيــن يتوقــع أن ينخفــض معــدل البطالــة إلــى 12٪ فــي عــام 2018م 

مقابــل 12.3٪ فــي عــام 2017م.

النفط
وافقــت منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( والــدول غيــر األعضــاء فيهــا فــي مايــو 2017م علــى تمديــد اتفاقيــة خفــض اإلمــدادات النفطية 
حتــى الربــع األول مــن العــام 2018م، وأتبعــت ذلــك فــي نوفمبــر 2017م بتمديــد إضافــي لهــذه االتفاقيــة حتــى نهايــة عــام 2018م. ويشــهد 
ســوق النفــط حالــة مــن االنقبــاض مــع الســحب مــن مخزونــات النفــط الخــام العالميــة، حيــث انخفضــت مخزونــات النفــط لــدى البلــدان األعضــاء 

فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى 1.486 مليــون برميــل فــي نوفمبــر 2017م، مــن 1.563 مليــون برميــل فــي مايــو 2016م.
تراجعــت فــي الوقــت نفســه مخزونــات النفــط الخــام األمريكيــة حيــث بلغــت 418 مليــون برميــل فــي ينايــر 2018م مــن 536 مليــون برميــل 
ــات  ــى الوالي ــر إل ــك التصدي ــاء أوب ــض أعض ــث خف ــة، حي ــادرات األمريكي ــاج والص ــاع اإلنت ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــك عل ــارس 2017م، وذل ــي م ف
المتحــدة. بشــكل إجمالــي انخفضــت المخزونــات العالميــة بمقــدار 0.52 مليــون برميــل فــي اليــوم فــي عــام 2017م ومــن المتوقــع أن تنمــو 
بوتيــرة متواضعــة بمقــدار 0.2 مليــون برميــل فــي اليــوم فــي عــام 2018م و 0.22 مليــون برميــل فــي اليــوم فــي عــام 2019م، آخذيــن فــي 
االعتبــار تمديــد خفــض اإلنتــاج المفــروض مــن أوبــك حتــى نهايــة عــام 2018م. وتقــدر إدارة معلومــات الطاقــة )EIA( أن إنتــاج النفــط الخــام 
ألوبــك ســينخفض بنســبة 0.1٪ إلــى 32.4 مليــون برميــل فــي اليــوم فــي عــام 2018م ليرتفــع بوتيــرة متواضعــة بنســبة 0.8٪ إلــى 32.7 
مليــون برميــل فــي اليــوم فــي عــام 2019م. ومــع توافــق توقعــات النمو العالمي ، فإنــه مــن المتوقــع أن يرتفــع الطلــب إلــى 100 مليــون برميــل 
ــازة ألســعار النفــط والتــي أعطــت إشــارات  ــر مؤشــرات مديــري المشــتريات مــن المؤشــرات الرائــدة والممت في اليــوم في عام 2018م. وتعتب
إيجابيــة، حيــث وصــل مؤشــر ISM األمريكــي فــي ينايــر 2018 إلــى مســتوى 59.1، مقتربــًا مــن أعلــى مســتوى لــه فــي 13 عامــًا. وبلــغ مؤشــر 
ــه فــي الشــهر الســابق وهــو  ــًا مــن أعلــى مســتوى ل مديــري المشــتريات الصناعــي لمنطقــة اليــورو فــي ينايــر 2018م مســتوى 59.6، قريب
ــا للطلــب ويســاعد أيضــًا فــي خفــض تراكــم المخــزون. وقــد أدى المســتوى  60.6. ويعتبــر الطلــب القــوي مــن األســواق الناشــئة أمــرًا إيجابي
المرتفــع اللتــزام أوبــك والمنتجيــن الغيــر أعضــاء فيهــا، إلــى جانــب انخفــاض المخزونــات، إلــى دعــم أســعار النفــط حيــث تجــاوز ســعر خــام 
برنــت 60 دوالر للبرميــل. وفــي اجتمــاع أوبــك األخيــر فــي نوفمبــر 2017م، تــم تمديــد الخفــض فــي اإلنتــاج حتــى نهايــة عــام 2018م، ممــا 

ســيعرّض تراكــم المخــزون المحتمــل إلــى ســحب آخــر فــي عــام 2018.

البنوك السعودية
ارتفــع صافــي دخــل البنــوك الســعودية بنســبة 8.2٪ فــي عــام 2017م ليصــل إلــى 43.7 مليــار ريــال ســعودي، اســتنادًا إلــى التقريــر الشــهري 
الصــادر عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي شــهر ينايــر 2018م. ويرجــع هــذا النمــو إلــى الزيــادة فــي صافــي دخــل العمــوالت الخاصــة 
)NSCI( بحــد كبيــر، حيــث حافظــت البنــوك علــى عوائــد ثابتــة علــى األصــول، حتــى مــع تراجــع تكاليــف األمــوال بعــد تحســن الســيولة المحليــة. 
ويتوقــع أن يكــون نمــو صافــي الدخــل فــي عــام 2018م مدفوعــًا بارتفــاع صافــي هامــش الفائــدة )NIM(. ويتوقــع أن تحــذو مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي حــذو بنــك االحتياطــي الفدرالــي األمريكــي فــي رفــع أســعار الفائــدة فــي إطــار سياســتها النقديــة ،حيــث مــن المتوقــع أن 
يرفــع البنــك االحتياطــي الفدرالــي ســعر الفائــدة ثــالث مــرات علــى األقــل فــي عــام 2018م ، لتمــارس بالتالــي ضغطــًا علــى ســعر ســايبور 
)SAIBOR( باتجــاه االرتفــاع، والــذي بــدوره يعــزز زيــادة صافــي هامــش الفائــدة. مــن جهــة أخــرى، انخفــض إجمالــي القــروض والســلف بنســبة 
1.1٪ عنــه فــي العــام الســابق ليصــل إلــى 1.378 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، وهــو مــا يعكــس التباطــؤ فــي اإلنفــاق الحكومــي 
وتراجــع الطلــب علــى القــروض مــن جانــب الشــركات. وبالرغــم مــن تحســن الســيولة المحليــة، فقــد تراجــع إجمالــي ودائــع العمــالء بنســبة ٪0.7 
عنــه فــي العــام الســبق ليصــل إلــى 1.664 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، وذلــك بســبب االنخفــاض الكبيــر فــي ودائــع األجــل بنســبة 
6.5٪ عــن مســتواها فــي العــام الســابق. وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض نســبة القــروض/ الودائــع إلــى 82.8٪ فــي عــام 2017م مــن 83.2٪ فــي 
عــام 2016م. ونتوقع أن ينتعــش نمو القروض في عام 2018م وأن يشــهد مزيــدًا مــن االرتفــاع بعد ذلك، مدفوعــًا بــارتفاع اإلنفاق الحكــومي 
وانتعــاش أسعار النفط والتحســن فــي نمو إجمالي الناتج المحلي. هــذا ومــا زالــت مقاييــس الميزانيــة العموميــة قويــة علــى الرغــم مــن تباطــؤ 
االقتصــاد المحلــي. وفــي عــام 2017م، بلغــت نســب القــروض المتعثــرة ونســبة تغطيــة المخصصــات 1.4٪ و 162٪ علــى التوالــي، فــي حيــن 
ــب  ــي المدى القري ــي. ونتوقع أن ترتفع المخصصات ف ــى التوال ــال 18.4٪ و 20.4٪عل ــة رأس الم ــبة كفاي ــى ونس ــريحة األول ــبة الش ــت نس بلغ

بسبب التحول إلــى المعيــار الدولي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقم 9، ولكــن يمكــن التحكــم بذلــك بــارتفاع صافــي دخــل العمــوالت الخاصــة.

٤



٥تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١٧م

األسواق السعودية واإلقليمية
علــى الرغــم مــن األداء القــوي لألســواق العالميــة، فقــد ظلــت حركــة الســوق الســعودي ضمــن نطــاق ضيــق فــي عــام 2017م، منهيــًا العــام دون 
تغييــر عنــد 7.226 نقطــة. وســجل مؤشــر الســوق الرئيســي )تاســي( أعلــى مســتوى لــه عنــد 7.493 نقطــة فــي شــهر يوليــو 2017م مدفوعــًا 
بإدراجــه فــي قائمــة المراقبــة لمؤشــر MSCI لألســواق الناشــئة، بينمــا ســجل أدنــى مســتوى لــه فــي نوفمبــر 2017م حينمــا وصــل إلــى 6.778 
نقطــة. ويرجــع هــذا األداء إلــى المرحلــة االنتقاليــة التــي يشــهدها االقتصــاد الســعودي وهــو اســتمرار لــألداء المتدنــي منــذ عــام 2014م. وقــد 
ارتفــع مؤشــر تاســي بنســبة 4.3٪ فــي عــام 2016م، بعــد انخفاضــات بنســبة 17.1٪ فــي 2015م و 2.4٪ فــي عــام 2014م. مــن المتوقــع أن 
يــؤدي اإلدراج المحتمــل للســوق الســعودي فــي مؤشــرات األســواق الناشــئة لــدى كل مــن MSCI و FTSE إلــى زيــادة حجــم التــداول. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، فقــد اعتمــدت تــداول وهيئــة الســوق الماليــة نهجــًا فعــااًل فــي االســتماع إلــى مخــاوف المســتثمرين األجانــب وتعمــل علــى معالجــة 
هــذه المخــاوف بشــكل اســتباقي. ولتحقيــق هــذه الغايــة عمــدت الســعودية إلــى مراجعــة لوائــح المســتثمر األجنبــي المؤهــل وخفضــت الحــد 
األدنــى المطلــوب مــن األصــول المــدارة لدخــول الســوق الســعودية إلــى 500 مليــون دوالر أمريكــي حيــث كان الحــد األدنــى لدخــول الســوق 
الســعودية 5 مليــارات دوالر، باإلضافــة إلــى تبســيط إجــراءات تقديــم الطلــب بشــكل عــام.  مــن جهــة أخــرى، انتقلــت الســعودية مؤخــرًا مــن 
نظــام التســوية فــي نفــس اليــوم إلــى التســوية فــي يوميــن )T+2( بالنســبة لتــداوالت األســهم، لكــي تتماشــى مــع األســواق الدوليــة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، انتقلــت تــداول إلــى نمــوذج مســتقل للحفــظ. ونعتقــد أن هــذه اإلجــراءات ستســاعد فــي زيــادة عــدد المســتثمرين األجانــب المؤهليــن 
المســجلين حاليًــا. وفــي ينايــر 2017، تبنــت تــداول أيضــًا معيــار تصنيــف الصناعــة العالميــة )GICS( إلعــادة تصنيــف قطاعاتهــا بحيــث يكــون 
نشــاط الشــركة ومصــدر إيراداتهــا أكثــر تواؤمــًا مــع تصنيــف القطــاع، وهــو مــا يســهل إجــراء عمليــات المقارنــة بيــن األســواق. ومــع ذلــك، فقــد 
ــة اليومــي 3.3 مليــار ريــال ســعودي، بانخفــاض ٪27  كان انخفــاض الســيولة فــي الســوق مصــدر قلــق حيــث بلــغ متوســط القيمــة المتداول
عنــه فــي العــام الســابق، وهــو أدنــى مســتوى لــه منــذ عــام 2010م. وقــد أحــرزت خمســة قطاعــات فقــط مكاســب فــي عــام 2017م، وكان أداء 
قطــاع اإلعــالم هــو األفضــل )+51.1٪(. كمــا ســجل قطــاع التجزئــة أداء قويــًا )+14.7٪(، فــي حيــن كان قطاعــا األدويــة والخدمــات االســتهالكية 
األضعــف أداًء، واللــذان تراجعــا بنســبة 26.2٪ و 23.7٪ علــى التوالــي. وكانــت األســهم األفضــل أداء هــي أســهم شــركة دار األركان )+٪134(، 
ومجموعــة األبحــاث والتســويق )+75٪( والجزيــرة ريــت )+60٪(، فــي حيــن كانــت األســهم األســوأ أداء هــي أســهم ميــد غلــف )-59٪( وإســمنت 
الجنــوب )-41٪( وموبايلــي )-38٪(.  وعلــى المســتوى اإلقليمــي، كانــت الكويــت األفضــل أداء بيــن األســواق الخليجيــة حيــث ارتفعــت بنســبة 

11.5٪، وتلتهــا البحريــن )+9.1٪(، فــي حيــن ســجلت قطــر ودبــي وأبــو ظبــي انخفاضــًا بنســبة 18.3٪ و 4.6٪ و 3.3٪ علــى التوالــي. 

النتائج املالية  .2

شــهد إجمالــي الدخــل الموحــد مــن التشــغيل لشــركة األهلــي الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م ارتفاعــًا بنســبة 11٪ مــن 582 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 648 مليــون ريــال ســعودي، وهــو مــا يعــود بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع إيــرادات إدارة األصــول. 
وجــاءت المصروفــات العامــة متوافقــة مــع الموازنــة التقديريــة وهــي 357 مليــون ريــال. وأنهــت الشــركة الســنة بصافــي دخــل بعــد الــزكاة 
قــدره 270 مليــون ريــال ســعودي مقابــل 220 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م، فــي حيــن شــهد إجمالــي حقــوق الملكيــة انخفاضــًا 

طفيفــًا مــن 1.019 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 1.006 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م. 

ــع  ــع تراج ــام 2016م( م ــي ع ــال ف ــون ري ــعودي )1.264 ملي ــال س ــون ري ــى 1.301 ملي ــام 2017م إل ــي ع ــول ف ــي األص ــع إجمال ــد ارتف وق
االســتثمارات إلــى 769 مليــون ريــال ســعودي )858 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2016م(، فــي حيــن بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك 150 

ــال ســعودي فــي عــام 2016م(. ــون ري ــال ســعودي )113 ملي ــون ري ملي
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األوراق المالية أ( 
كانــت حركــة الســوق الســعودي فــي عــام 2017م محصــورة ضمــن نطــاق ضيــق لينهــي العــام عنــد مســتوى 7.226 نقطــة. وهــو مــا   
يرجــع إلــى المرحلــة االنتقاليــة التــي يمــر فيهــا االقتصــاد الســعودي واســتمرارًا لتدنــي مســتوى األداء منــذ عــام 2014م. وقــد ارتفــع مؤشــر 

تاســي بنســبة 4.3٪ فــي عــام 2016م بعــد انخفاضــه بنســبة 17.1٪ فــي عــام 2015 و 2.4٪ فــي عــام 2014م. 

       فــي عــام 2017م، بلــغ إجمالــي القيمــة المتداولــة فــي الســوق 1.676 مليــار ريــال ســعودي، بانخفــاض بنســبة 27.56٪ عنهــا فــي العــام 
الســابق. وبلــغ متوســط القيمــة اليوميــة المتداولــة 3.35 مليــار ريــال ســعودي، أي أقــل بكثيــر مــن 4.64 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 
2016م. ونتيجــة لذلــك، بلــغ صافــي اإليــرادات التشــغيلية 150 مليــون ريــال ســعودي، منخفضــًا بنســبة 26٪ عنــه فــي العــام الســابق. 

وقــد انخفضــت الحصــة الســوقية لشــركة األهلــي الماليــة فــي عــام 2017 إلــى 11.83٪ مقابــل 12.21٪ فــي عــام 2016م.

       وقد نفذت شركة األهلي المالية حوالي 6.7 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*

*المصدر: تداول

*المصدر: تداول
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إدارة األصول ب( 
ــول  ــع األص ــي أداء جمي ــًا ف ــنًا ملحوظ ــاهدنا تحس ــام 2014م ش ــي ع ــركة ف ــا الش ــي أطلقته ــنوات الت ــددة الس ــول متع ــة التح ــل خط بفض  
المــدارة. فقــد تــم تصنيــف اثنيــن مــن صناديــق األســهم لدينــا، وهمــا صنــدوق األهلــي الخليجــي للنمــو والدخــل، وصنــدوق األهلــي ألســهم 
الشــركات المتوســطة و الصغيــرة، ضمــن أفضــل الصناديــق أداء. كمــا شــهدت محافــظ الدخــل الثابــت وســوق النقــد تحســنا ملحوظــا حيــث 
جــاء صنــدوق األهلــي للصكــوك بالــدوالر األمريكــي وصنــدوق األهلــي المتنــوع بالــدوالر األمريكــي ضمــن قائمــة الصناديــق األفضــل أداء. 
كذلــك عــززت منصــة األســهم العالميــة مركزهــا مــن خــالل إطــالق أكبــر منصــة لصناديــق المؤشــرات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية 
علــى مســتوى العالــم وأول صنــدوق عقــاري عالمــي متوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية. أمــا بالنســبة الــى منصــة األصــول المتعــددة فقــد 
تحســن األداء بشــكل كبيــر حيــث جــاءت ثالثــة مــن صناديقهــا، هــي صنــدوق األهلــي متعــدد األصــول المتحفــظ، وصنــدوق األهلــي متعــدد 

األصــول المتــوازن، وصنــدوق األهلــي متعــدد األصــول للنمــو، ضمــن قائمــة الصناديــق األفضــل أداء فــي نهايــة العــام.

الصناديق الجديدة  
فــي عــام 2017م، أطلقــت شــركة األهلــي الماليــة صندوقــًا عامــًا جديــدًا، هــو صنــدوق األهلــي القابــض لصناديــق االســتثمار العقاريــة   
ــي  ــركة ف ــة للش ــزة األولوي ــر مي ــح أن يوف ــن المرج ــة وم ــوق المحلي ــي الس ــه ف ــن نوع ــدوق م ــدوق أول صن ــذا الصن ــة. وكان ه المتداول

المســتقبل.

األصول المدارة   
فــي ديســمبر 2017م، بلــغ إجمالــي األصــول التــي تديرهــا شــركة األهلــي الماليــة 123.3 مليــار ريــال ســعودي مقابــل 114.6 مليــار ريــال   

ســعودي فــي 31 ديســمبر 2015م. 

الخدمات المصرفية االستثمارية ج( 
كان عــام 2017م مــن أفضــل األعــوام ألداء إدارة الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، والــذي حــاز فيــه علــى سلســلة مــن المشــاريع   
والصفقــات المتميــزة، مؤكــدًا مــرة أخــرى علــى أن اســتمرار التركيــز علــى احتياجــات عمالئنــا والعمــل بكفــاءة القتنــاص الفــرص المحتملــة 
يقــود دائمــًا إلــى جنــي عوائــد كبيــرة. وعلــى الرغــم مــن بيئــة العمــل الصعبــة والمليئــة بالتحديــات، فقــد أدى التزامنــا المســتمر بكوننــا 
مــزود الخدمــات األكثــر تنوعــًا وتميــزًا إلــى تعزيــز مكانــة شــركة األهلــي الماليــة كأفضــل خيــار لعمــالء الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية 

فــي المملكــة وعلــى مســتوى الســوق الخليجــي عمومــًا. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة مدراء تنفيذيين  .4

أعلى 5 مديرين تنفيذيين )بمن فيهم الرئيس 
التنفيذي والمدير المالي( )ألف ريال(

األعضاء غير التنفيذيين/ 
المستقلين

األعضاء 
التنفيذيون البند

5.152.128 1.602.000 336.000 الرواتب والتعويضات
3.136.068 - - البدالت

17.581.000 - - المكافآت الدورية والسنوية
9.883.540 - - برنامج الخطط التحفيزية

- - - أي تعويضات أو مزايا عينية 
أخرى تدفع شهريًا أو سنويًا
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مجلس اإلدارة ولجان املجلس  .5

مجلس اإلدارة أ( 
يتكــون مجلــس إدارة شــركة األهلــي الماليــة مــن 6 أعضــاء، اثنــان منهــم مســتقالن، تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة. ويجتمــع المجلــس   

ــًا. ــر مــن ذلــك حســبما يــراه ضروري علــى أســاس ربــع ســنوي أو أكث

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 

ال يوجد  • عضو غير تنفيذي   • طالل أحمد الخريجي

الصندوق السعودي للتنمية العقارية  •
]شركة إنماء الرؤيا[ )السعودية(  •

]نادي صقور السعودية[   •

عضو غير تنفيذي  • حامد محمد فايز

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

الشركة الوطنية للتأمين )السعودية(  •

عضو مستقل  • فيصل محمد شرارة

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

المجموع 25 ديسمبر 3 أكتوبر 2 أغسطس 4 يونيو 14 فبراير االسم
5      منصور بن صالح الميمان
5      سارة بنت جماز السحيمي 
5      طالل بن أحمد الخريجي
5      حامد بن محمد فايز
4 -     فيصل بن محمد شرارة
5      مروان بن فيصل الفضل

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
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مسؤوليات مجلس اإلدارة 
يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة شؤون الشركة وأعمالها داخل المملكة وخارجها. وتشمل مسؤولياتهم ما يلي:

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 التقديريــة التــي يقدمهــا الرئيــس التنفيــذي ومراقبــة أداء الشــركة بمــا فــي ذلــك نتائجهــا   •
ــنوية. ــة والس الفصلي

اعتماد مستويات األداء الكلي المستهدفة لمجموعة شركة األهلي المالية ومراجعة التقدم المحرز في ضوء هذه األهداف.  •
اعتماد االستثمارات والنفقات الرأسمالية وعمليات االستحواذ والبيع الكبرى غير المدرجة ضمن الميزانية التقديرية 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 
ــة أو المتوقعــة ضمــن مجموعــة شــركة األهلــي  ــح الفعليــة أو المحتمل الممكنــة فــي حــدود المعقــول لتجنــب حــاالت تضــارب المصال

الماليــة.

٩

المنصب االسم
الرئيس لما بنت أحمد غزاوي

عضو صبا خفاجي
عضو مستقل مروان بن فيصل الفضل
عضو مستقل عبد اهلل بن صايل العنزي
عضو مستقل عبدالعزيز البابطين *

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

الحســابات الخارجيــون.
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.
إمكانيــة 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 إمكانيــة 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 والتدقيق الداخلي.   •
القوائم المالية.  •

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

 
ــي  ــذ السياســات واالســتراتيجيات الت ــك لتنفي ــه وذل ــة والمحافظــة علي ــة الداخلي إدارة الشــركة هــي المســؤولة عــن وضــع نظــام فعــال للرقاب
تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. ونظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة مبنــي علــى أســاس مايعــد مالئمــًا مــن قبــل إدارة الشــركة 
لنشــاطات البنــك وألهميــة القوائــم الماليــة والمخاطــر األخــرى المرتبطــة بتلــك النشــاطات، باإلضافــة إلــى تكاليــف وفوائــد تنفيــذ تلــك النظــم. 
ونظــام الرقابــة الداخليــة مصمــم إلدارة المخاطــر الناشــئة عــن عــدم تحقيــق أهــداف الشــركة عوضــًا عــن القضــاء عليهــا، وبالتالــي فهــو يوفــر 
ضمانــًا معقــواًل وليــس مطلقــًا ضــد األخطــاء والخســائر الجوهريــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، شــّكل مجلــس إدارة الشــركة لجنــة المراجعــة التــي 
تتولــى بشــكل دوري مراجعــة التقاريــر التــي تقدمهــا إدارة المراجعــة الداخليــة )تقريــر المراجعــة( والمدققــون الخارجيــون )ML(، وتتضمــن تلــك 
التقاريــر تقييــم كفــاءة إجــراءات الرقابــة علــى نطــاق العمــل المقــرر. وفــي ظــل مــا تــم ذكــره، فإننــا نعتقــد أن الشــركة تطبــق نظامــًا فعــااًل 
مــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن ناحيتــي التصميــم والتنفيــذ. وخــالل العــام، لــم تكــن هنالــك أي مالحظــات ســلبية جوهريــة فيمــا يتعلــق 

بفعاليــة نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة.

لجنة المراجعة ب( 
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن 5 أعضــاء جميعهــم غيــر تنفيذييــن، ثالثــة منهــم مســتقلين. وتجتمــع اللجنــة علــى أســاس ربــع ســنوي أو أكثــر   

حســبما تــراه ضروريــًا.

*عين األستاذ عبدالعزيز البابطين في 14 فبراير 2017م. 
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المجموع 9 نوفمبر 3 أغسطس 7 مايو 21 مارس 18 يناير االسم
5      لما بنت أحمد غزاوي
5      صبا خفاجي
3   -  - مروان بن فيصل الفضل
5      عبد اهلل بن صايل العنزي
4     - عبد العزيز البابطين

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة 

المسؤوليات
إعــداد السياســة العامــة لألجــور لمجموعــة شــركة األهلــي الماليــة بعــد مناقشــتها مــع اإلدارة ومــن ثــم رفعهــا إلــى المجلــس للموافقــة   •

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.  •

الموافقــة علــى 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 حسبما تراه ضروريًا.   

المنصب االسم
الرئيس عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد

عضو بليهيد بن ناصر البليهيد
عضو مستقل فيصل بن محمد شرارة

عضو  سارة بنت جماز السحيمي

المجموع 23 أغسطس 5 يناير االسم
2   عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد
2   بليهيد بن ناصر البليهيد
2   فيصل بن محمد شرارة
2   سارة بنت جماز السحيمي

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 
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المسؤوليات
مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر وسياساتها وحدودها سنويًا ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.  •

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

مراجعة هياكل إدارة المخاطر سنويًا 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.
مراجعــة اإلجــراءات الداخليــة لتقييــم كفايــة رأس المــال علــى أســاس ســنوي، ورفعهــا إلــى المجلــس العتمادهــا ومراجعــة مراقبــة   •

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

المنصب االسم
الرئيس حامد فايز

عضو ماجد حمدان الغامدي
عضو  سارة بنت جماز السحيمي

سجل حضور اجتماعات اللجنة 

يؤكــد مجلــس اإلدارة أنــه ليــس لــدى أي مــن أعضائــه أي مصالــح تعاقديــة أو أرواق ماليــة أو ضمانــات فــي أي أســهم أو ســندات ديــن صــادرة 
ــركة عن الش

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

المجموع 14 نوفمبر 6 أغسطس 25 مايو 22 مارس 7 فبراير االسم
5      حامد فايز
5      ماجد حمدان الغامدي
5      سارة بنت جماز السحيمي
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ؤكــد مجلــس اإلدارة أنــه ليــس لــدى أي مــن أعضائــه أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أي تعامــالت تجاريــة أو عقــود تضــم الشــركة طرفــا 
. فيها

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 الغرض نسبة 

الملكية رأس المال اسم الشركة

السعودية امتالك وتسجيل العقارات 
بالنيابة عن الصناديق 

العقارية 

%100  10.000
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
الرأســمالية  التضامنيــة  المجموعــة 
)مخصصــة  المحــدودة  القابضــة 

* ) ض لغــر ا
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 ومصممة كمظلة

%100 - إن سي بي سي إنفستمنت منجمنت 
أمبريال كومباني بي إل سي**

يوجــد لــدى الشــركة تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة بصفــة أساســية مــع البنــك األهلــي التجــاري وأعضــاء اإلدارة العليــا والصناديــق المــدارة 
مــن قبــل الشــركة. ولمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى الرجــوع إلــى المالحظــة 17 مــن القوائــم الماليــة.

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( وال تزاول أنشطة تجارية وذلك كما هو موضح في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية المدققة.

** إن سي بي سي إنفستمنت منجمنت أمبريال كومباني بي إل سي حاليًا تحت التصفية. 
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إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة هــي إدارة مســتقلة تتولــى مهمــة تقييــم هيــكل الرقابــة الداخليــة بالشــركة وتقــدم المشــورة لــإدارة العليــا 
بشــأن وضــع حلــول الرقابــة ومتابعــة تطبيــق هــذه التدابيــر. 

وتطلــع إدارة المراجعــة الداخليــة بمهمــة وضــع خطــة المراجعــة الســنوية للجنــة المراجعــة التابعــة للمجلــس، والتــي تشــمل عمليــات التدقيــق 
ــكل  ــائل بش ــذه المس ــة ه ــان معالج ــق لضم ــات التدقي ــفها عملي ــي تكش ــائل الت ــتمرة للمس ــة المس ــة والمتابع ــات التنظيمي ــنوية والمراجع الس
مــرض خــالل العــام. وقــد أجــرت إدارة المراجعــة الداخليــة خــالل عــام 2017م وأنجــزت عمليــات المراجعــة المقــررة باســتثناء عمليتيــن تــم إبــالغ 
لجنــة 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 
ــة المخاطــر المرتبطــة بالســوق واالئتمــان والســيولة واألمانــة والتشــغيل، وتنشــأ مــن  ــد وتقييــم ومتابعــة ومراقب ــذي يُعنــى بتحدي العــام ال
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
ــة المخاطــر  ــع مباشــرة للرئيــس التنفيــذي تحــت إشــراف لجن ــذي يتب قســمًا خاصــًا متكامــاًل إلدارة المخاطــر برئاســة رئيــس إدارة المخاطــر ال

ــس اإلدارة. ــة لمجل التابع

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 وبمعالجــة جميــع المســائل المرتبطــة بأعمــال الشــركة واســتراتيجيتها وتؤثــر فــي الوضــع العــام للمخاطــر التــي تواجــه الشــركة. ومــن هنــا، 
تشــكل إدارة المخاطــر جــزًء أساســيًا مــن نظــام الحوكمــة ويشــارك رئيســها فــي عضويــة لجــان اإلدارة العليــا األساســية. وفيمــا يلــي الهيــكل 

التنظيمــي إلدارة المخاطــر بالشــركة: 

12. إدارة املخاطر بالشركة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي 

لجنة المخاطر

لجنة المخاطر 
والرقابة الداخلية 

رئيس إدارة المخاطر

وحدة المخاطر 
التشغيلية 

وحدة المخاطر 
التشغيلية 

وحدة مخاطر السوق 
واالئتمان

مراجعة مستقلة من قبل إدارة التدقيق الداخلي 

وحدة التداول بالهامش
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لجنة المخاطر التابعة للمجلس 
فــي عــام 2017، وافــق مجلــس إدارة شــركة األهلــي الماليــة علــى تشــكيل لجنــة المخاطــر التابعــة لــه والتــي تتمثــل مهمتهــا األساســية فــي 
مســاعدة المجلــس فــي تنفيــذ الرقابــة علــى إدارة المخاطــر. وقــد جــاء تشــكيل هــذه اللجنــة تأكيــدًا اللتزاماتــه بضمــان الرقابــة الســليمة علــى 
إدارة المخاطــر والمواءمةبيــن إطــار حوكمــة المخاطــر والقــدرة علــى تحمــل المخاطــر وإدارة رأس المــال بشــكل عــام. ويعيــن أعضــاء لجنــة إدارة 
المخاطــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة. وال تضــم فــي عضويتهــا رئيــس إدارة المخاطــر إنمــا يدعــى إلــى حضــور 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. وتُعــدّ 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 تجــرى مراجعتهــا باســتمرار.

إدارة المخاطر لألطراف النظيرة 
إلدارة المخاطــر المرتبطــة باألطــراف النظيــرة، تعمــل شــركة األهلــي الماليــة ضمــن حــدود معينــة معتمــدة فيمــا يتعلــق باألطــراف النظيــرة 
للتعامــل علــى مســتوى جميــع قطاعــات العمــل، وهــذا يشــمل المراجعــة الدوريــة لهــذه األطــراف والوســطاء وقواعــد االســتثمار. وتضمن األســس 
ــة  ــة االئتماني ــان والمراجع ــر االئتم ــتوفي معايي ــي تس ــرة الت ــراف النظي ــط لألط ــة فق ــدود االئتماني ــاد الح ــركة اعتم ــي الش ــان ف ــة لالئتم العام
المناســبة. وتنــدرج إجــراءات تخفيــف المخاطــر االئتمانيــة للتعامــل مــع تلــك األطــراف ضمــن اختصاصــات قســم إدارة المخاطــر. ويدعــم هــذه 

الحــدود المراقبــة اليوميــة الحثيثــة للحــدود مــن قبــل إدارة القســم مــع تقاريــر دوريــة تُرفــع 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 الخاصة، 
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. وتجــرى 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 أنهــا 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.

ــات الســوق بســبب مخاطــر  مــن ناحيــة أخــرى، تُعــدّ صناديــق األســهم مقارنــة بــأدوات ســوق النقــد وصناديــق الدخــل الثابــت عرضــة لتقلب
أســعار األســهم. وتــدار هــذه المخاطــر مــن خــالل وضــع اســتراتيجيات محــددة لتوزيــع األصــول وشــروط اســتثمارية للصناديــق. ومــن زاويــة 
اإلشــراف اإلداري، لــدى الشــركة مجلســان إلدارة الصناديــق يطلعــان 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 مســتقل مــن قســم إدارة المخاطــر باســتخدام نظــام آلــي متطــور. 
فــي عــام 2017م، أنشــأت اإلدارة لجنــة ائتمانيــة جديــدة لغــرض اإلشــراف علــى تنفيــذ االلتزامــات االئتمانيــة للعميــل علــى مســتوى الشــركة 

ككل. وبالنســبة للعضويــة، تتكــون هــذه اللجنــة مــن رؤســاء الشــؤون القانونيــة والماليــة والمخاطــر وااللتــزام.
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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. غالبــا مــا تنشــأ مخاطــر الســيولة لعــدم توافــق اآلجــال بيــن الموجــودات 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 للمحافــظ االســتثمارية المــدارة مــن قبــل الشــركة والصناديــق، فتــدار 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 تجــرى مراقبــة تصنيفهــا االئتمانــي ووضعهــا المالــي باســتمرار وبشــكل   .4

مســتقل مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر.
وتعتمــد الشــركة علــى التدفقــات النقديــة التشــغيلية والرأســمالية الداخليــة كمصــادر رئيســة لألمــوال بشــكل مســتمر. فــإذا مــا طــرأت ظــروف 

كان فيهــا حاجــة ماســة إلــى الســيولة، فــإن هنــاك احتياطيــات أو تســهيالت متاحــة مــن داخــل المجموعــة.

 )ERM( إدارة المخاطر العامة للشركة
فــي عــام 2017م، اتخــذت لجنــة المخاطــر قــرارًا لتعزيــز إطــار المخاطــر مــن خــالل إنشــاء وحــدة إدارة المخاطــر العامــة للشــركة داخــل إدارة 

ــًا لتجهيــز هــذه الوحــدة. المخاطــر. وال زال العمــل جاري

المخاطر التشغيلية
تعتبــر الشــركة أن الخلــل فــي الرقابــة الداخليــة ونظــام الحوكمــة هــو أهــم جوانــب المخاطــر التشــغيلية ألن هــذا الخلــل يمكــن أن يــؤدي إلــى 
ــدة  ــة الجي ــال أو عــدم التصــرف فــي الوقــت المناســب. وتؤكــد الشــركة أن نظــم المعلومــات اإلداري ــة مــن خــالل الخطــأ أو االحتي خســائر مالي
وثقافــة الرقابــة الداخليــة القويــة وخطــط الطــوارئ جميعهــا عناصــر أساســية لــإدارة 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. ويعــد كل مديــر قســم مســؤول 
عــن تحديــد وتقييــم المخاطــر التشــغيلية لقســمه ويدعــم هــذه العمليــة رئيــس إدارة المخاطر.تتبــع الشــركة طريقــة منهجيــة لتحديــد المخاطــر 
التشــغيلية والحــد منهــا وهــذا يشــمل تحديــد المخاطــر وحجمهــا ومتابعتهــا. وفــي عــام 2017م، أجــرت الشــركة بعــض عمليــات إعــادة الهيكلــة 
ــة  ــز التشــغيلي الســابقة مــع وحــدة المخاطــر التشــغيلية ضمــن وحــدة واحــدة باســم »وحــدة المخاطــر التشــغيلية والمرون بدمــج وحــدة التمي

التنظيميــة« والتــي تدعــم مراقبــة إدارة المخاطــر التشــغيلية وإدارة اســتمرارية األعمــال، والسياســات واإلجــراءات واتفاقيــات الخدمــات.

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 الجرائم 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. 



١٦تقرير مجلس اإلدارة للعام 20١٧م

بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية العام 2017م 297 موظفًا بنسبة سعودة قدرها ٪88. 

وبهــدف تركيــز الجهــود والمــوارد وزيــادة الفعاليــة والكفــاءة فــي األداء العــام للشــركة، فقــد تــم إجــراء تغييــرات هيكليــة فــي إدارة العمليــات 
والتقنيــة. 

13. املوظفون

ختامــًا، يســر مجلــس اإلدارة أن يغتنــم هــذه الفرصــة ليعــرب عــن بالــغ تقديــره وامتنانــه لعمــالء شــركة األهلــي الماليــة ومســاهميها وموظفيهــا 
ــاع  ــر قط ــي تطوي ــهم ف ــا يس ــا كل م ــة لتوفيره ــوق المالي ــة الس ــى هيئ ــكره إل ــس ش ــدم المجل ــا يق ــام 2017م. كم ــالل الع ــم خ ــى دعمه عل
ــن  ــه مــن خــادم الحرمي ــة االســتثمارية، وهــو مــا تظهــر نتائجــه فــي النمــو االقتصــادي المطــرد للمملكــة بإشــراف وتوجي الخدمــات المصرفي

الشــريفين وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد حفظهــم اهلل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

في عام 2017م، فرضت هيئة السوق المالية على الشركة غرامة بمبلغ 10.000 ريال سعودي. 
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