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االقتصاد السعودي الكلي

 .1لمحة عن الوضع االقتصادي
ً
ً
رئيسيا في عام  ،2021حيث كان العالم غير مستقر بين آمال طرح التطعيم
موضوعا
ظلت التقلبات
ومخاوف من ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا .كما ساهم التضخم ،والتغيير المحتمل في اتجاه
السياسات النقدية ،واضطرابات سلسلة التوريد في تفاقم حالة من عدم اليقين بشكل عام .ومع ذلك،
تعافى الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بقوة في عام  2021مع عودة النشاط االقتصادي إلى
طبيعته بعد فيروس كورونا مع تدابير الدعم المستمرة من قبل مختلف الحكومات .فقد سجل الناتج
ً
ً
مدفوعا باالقتصادات المتقدمة
نموا بلغ  ٪5.9في عام  ،2021وكان
المحلي اإلجمالي العالمي
ً
ً
سنويا) .واتسع االقتصاد األمريكي بنسبة  ،٪5.6بينما سجلت
سنويا) واألسواق الناشئة (٪6.5
(٪5.0
ً
نموا بنسبة  ٪5.2على أساس سنوي و  ٪8.1على التوالي.
منطقة اليورو والصين

ال تزال رؤية  2030هي المحرك الرئيسي لنمو االقتصاد السعودي .إن التقدم المحرز في مختلف برامج
تحقيق الرؤية ،وبرنامج “شريك” ،والمساهمة المتزايدة لصناديق التنمية (صندوق االستثمارات العامة
( )PIFوصندوق التنمية الوطني( ))NDFستمكن القطاع الخاص من زيادة مشاركته في االقتصاد ،مما
يؤدي إلى نمو مستدام طويل األجل .ونتيجة لذلك ،من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي
ً
ً
ً
مدفوعا بالنمو القوي للناتج
ملحوظا بنسبة  ٪7.4في عام ( 2022وفقا لوزارة المالية)،
نموا
السعودي
المحلي اإلجمالي النفطي وغير النفطي .وجاء نمو الناتج المحلي اإلجمالي السعودي لعام 2022
بعد توسع اقتصادي بنسبة  ٪3.3في عام  2021وانكماش بنسبة  ٪4.2في عام .2020

بدعم من االنتعاش القوي في االقتصاد العالمي في عام  ،2021واصلت أسواق األسهم زخمها
اإليجابي الذي بدأ في عام  .2020فبعد مكاسب قوية بلغت  ٪14.1في عام  ،2020ارتفع مؤشر
( )MSCIالعالمي بنسبة  ٪20أخرى في عام  .2021باإلضافة إلى ذلك ،فقد بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز
 500وهو أعلى مستوى على اإلطالق ،حيث ارتفع بنسبة  ٪27على أساس سنوي ،بينما ارتفع مؤشر
ً
سنويا .وكان استيعاب السياسات النقدية ،ووفرة السيولة في السوق،
يورو ستوكس  50بنسبة ٪12.7
ونمو األرباح القوي من األسباب الرئيسية وراء األداء القوي للسوق .ومع ذلك ،تأخر أداء األسواق
مدفوعا بشكل أساسي بالتغيرات
الناشئة ،حيث انخفض مؤشر ( )MSCIلألسواق الناشئة بنسبة ،٪4.6
ً
التنظيمية في الصين ،والتي أثرت على قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات.
ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة  ٪4.4في عام  .2022ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد
ً
مدعوما في المقام األول بمشروع قانون البنية التحتية الرئيسي .ومن المتوقع
األمريكي بنسبة ،٪4.0
أن تنمو منطقة اليورو بنسبة  ٪3.9في عام  ،2022في حين من المتوقع أن تنمو االقتصادات الناشئة
ً
مدفوعا بشكل رئيسي بالهند ( )٪9.0والصين (.)٪4.8
بنسبة  .٪4.8وسيكون النمو

على أساس سنوي

النمو العالمي ()٪

التقديرات

Est.
2020

2021

2022

2023

اإلنتاج العالمي

-3.1

5.9

4.4

3.8

الفرق عن تقديرات
أكتوبر 2021م
2023
2021
0.2
-0.5

على أساس ربع سنوي
التقديرات

Est.
2021

2022

2023

4.2

3.9

3.4

االقتصاداتالمتقدمة

-4.5

5.0

3.9

2.6

-0.6

0.4

4.4

3.5

1.8

الواليات المتحدة األمريكية

-3.4

5.6

4.0

2.6

-1.2

0.4

5.3

3.5

2.0

منطقة اليورو

-6.4

5.2

3.9

2.5

-0.4

0.5

4.8

3.2

1.8

االقتصادات المتقدمة األخرى

-1.9

4.7

3.6

2.9

-0.1

0.0

3.8

3.4

2.5

األسواق الناشئة

-2.0

6.5

4.8

4.7

-0.3

0.1

4.0

4.3

4.8

الصين

2.3

8.1

4.8

5.2

-0.8

-0.1

3.5

5.1

5.0

الهند

-7.3

9.0

9.0

7.1

0.5

0.5

4.3

5.8

7.5

الشرق األوسط وآسيا الوسطى

-2.8

4.2

4.3

3.6

0.2

-0.2

-

-

-

ومن المتوقع أن يؤدي النشاط االقتصادي القوي وديناميكيات سوق النفط المواتية إلى فائض في
ً
عاما .ويعكس ذلك
الميزانية قدره  90مليار ريال سعودي في عام  ،2022وهو أول فائض منذ 13
الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم االستدامة المالية العامة وتعزيز وضعها المالي مع االستمرار في
تنفيذ اإلصالحات الهيكلية.

النفط
بعد عام مليء بالتحديات في عام  ،2020تحركت أسعار النفط في مسار إيجابي خالل عام .2021
ً
ً
ً
ً
أمريكيا ،وبلغ متوسطها
دوالرا
أمريكيا ،ووصلت إلى 86.7
دوالرا
وبدأت األسعار هذا العام عند 51.5
ً
ً
أمريكيا ( ٪+64.4على أساس سنوي) في عام  .2021وكان الطلب القوي على
دوالرا
71.0
ً
مدفوعا بانتعاش االقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19 -واضطرابات
النفط
العرض الرئيسية في جميع أنحاء العالم .ومع ذلك ،حافظت سياسات أوبك بلس الحكيمة واستخدام
االحتياطيات االستراتيجية على توازن السوق .ومن المتوقع أن يستمر االنتعاش في سوق النفط في
ً
مدفوعا بارتفاع الطلب ،وخاصة من آسيا.
المستقبل،
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البنوك السعودية
أداء متميزً ا في عام  2021بفضل تحسن البيئة الكلية والنمو
حقق القطاع المصرفي السعودي ً
االستثنائي في اإلقراض .وحافظ القطاع على مرونته من خالل مقاييس جودة االئتمان المستقرة
ومستويات السيولة الجيدة والرسملة القوية .واستمر التمويل العقاري في دفع أنشطة اإلقراض نتيجة
لمبادرات برنامج اإلسكان في إطار رؤية  .2030وبلغت قيمة الرهون العقارية الجديدة  152مليار ريال
سعودي في عام  ،2021أي أعلى بشكل طفيف من  151مليار ريال سعودي في عام .2020
وال تزال توقعات القطاع المصرفي السعودي إيجابية ،مدفوعة بالبيئة الكلية المواتية ،وارتفاع أسعار
ً
ً
رئيسيا
مستفيدا
النفط ،وتسارع المشاريع الضخمة وبرنامج “شريك” .وعالوة على ذلك ،سيكون القطاع
من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

األسواق السعودية واإلقليمية
ً
عاما ،حيث ارتفع بنسبة  ٪29.8على أساس
سجل السوق السعودي أفضل أداء له منذ أكثر من 14
ً
مدفوعا بنمو األرباح غير المسبوق،
سنوي ليغلق عند  11,281نقطة .وكان األداء القوي للسوق
والمعنويات اإليجابية ،وارتفاع مستويات السيولة .وكان قطاع البنوك وقطاع المواد هما المحركان
الرئيسيان للسوق ،حيث زادا بنسبة  ٪61على أساس سنوي و  ٪28على أساس سنوي ،على التوالي.
وبلغ متوسط القيمة اليومية المتداولة  8.9مليار ريال سعودي مقابل  7.2مليار ريال سعودي في عام
 ،2020وكان أعلى بكثير من المتوسط التاريخي للسوق البالغ  5.7مليار ريال سعودي.
ً
ً
أيضا .وكانت أبوظبي السوق األفضل أداء ،حيث
قويا
وكان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
ارتفعت بنسبة  ٪68.2على أساس سنوي ،تليها السوق المالية السعودية (تداول) ( ٪+29.8على أساس
سنوي) والكويت ( ٪+29.3على أساس سنوي).
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 .2النتائج المالية
ارتفع الدخل التشغيلي المجمع لشركة األهلي المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م بنسبة
 ٪30من  1,142مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  1,487مليون ريال سعودي ،وذلك بسبب
أنشطة األعمال واالندماج بين شركة األهلي المالية وشركة سامبا كابيتال إلدارة االستثمار (“سامبا
كابيتال”) .وأنهت الشركة العام بصافي ربح قبل الزكاة قدره  1,048مليون ريال سعودي مقابل صافي
دخل بلغ  815مليون ريال سعودي في عام 2020م .وارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 2,278
مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  4,691مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة لالندماج
بين األهلي كابيتال وسامبا كابيتال.
كما ارتفع إجمالي األصول لعام 2021م إلى  6,423مليون ريال سعودي ( 2,982مليون ريال
سعودي في عام 2020م) مع زيادة االستثمارات إلى  3,346مليون ريال سعودي (مقابل
1,628مليون ريال سعودي في عام 2020م)ـ فيما بلغ إجمالي األرصدة لدى البنوك  454مليون ريال
سعودي (مقابل  199مليون ريال سعودي في عام 2020م).

قائمة المركز المالي

2021

2020

2019

2018

2017

المبالغ بآالف الرياالت السعودية

األصول
453,988

198,666

97,215

126,471

150,030

النقد وما يعادله

3,345,958

1,628,177

970,364

693,315

736,939

2,161

2,173

18,101

29,605

31,825

أمالك ومعدات

146,646

127,884

117,947

188,294

170,383

أمالك استثمارية

75,440

76,272

77,333

-

-

حق استخدام األصول

8,584

10,557

11,715

استثمارات
استثمار في شركة تابعة

مستحقات هامش )(Margin Receivables
مبالغ مدفوعة مقدماً وأصول أخرى
مجموع األصول

1,802,031

635,137

378,552

246,765

78,577

587,949

302,986

242,967

191,600

133,606

6,422,757

2,981,852

1,914,194

1,476,050

1,301,360

الخصوم

بيان الربح أو الخسارة

إدارة األصول

668,194

538,737

502,244

512,185

عمولة وساطة

546,384

428,524

123,431

136,769

149,921

خدمات مصرفية استثمارية

125,948

117,231

88,886

48,709

32,272

إيرادات تشغيل أخرى

146,109

57,740

72,281

25,932

23,396

1,486,635

1,142,232

786,842

723,595

648,317

رواتب موظفين ونفقات ذات صلة

240,813

200,871

219,925

229,173

217,955

استهالك

22,232

19,896

19,085

15,955

19,894

مصاريف إدارية وعمومية أخرى

168,374

101,094

87,109

104,784

118,826

مجموع نفقات التشغيل

431,419

321,861

326,119

349,912

356,675

تكلفة تمويل

)(12,293

)(5,912

)(2,072

)(1,832

-

5011

330

)(1,195

3,865

12,118

1,047,934

814,789

457,456

375,716

303,760

مجوع الدخل التشغيلي

المبلغ المستحق للبنك األهلي التجاري

35,000

مستحقات إيجار

9,782

11,470

12,039

إيرادات غير تشغيلية أخرى

1,122,566

288,341

32,123

صافي الدخل قبل الزكاة للسنة

مستحقات الموظفين

94,378

93,942

97,158

51,651

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

470,444

275,465

222,244

238,453

222,474

1,732,170

703,994

394,689

327,289

294,891

مجموع الخصوم
حقوق المساهمين
رأس المال

1,000,000

أسهم شركة األهلي المالية الممولة
خدمات االندماج

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

)(247,807

)(246,004

)(222,870

)(213,698

االحتياطي النظامي

535,248

285,248

209,248

167,248

134,248

احتياطيات أخرى

25,479

2,174

)(211

)(26,609

6,859

مدفوعات مبنية على األسهم

24,164

17,334

5,901

51,434

22,938

2,604,932

1,213,418

540,833

169,790

45,485

764

7,491

9,738

9,768

10,637

4,690,587

2,277,858

1,519,505

1,148,761

1,006,469

األرباح المحتجزة
حصة األقلية
مجموع حقوق المساهمين

المبالغ بآالف الرياالت السعودية
442,728

34,776

64,156

2020

صافي الرسوم من الخدمات

31,125

قروض بنكية

37,185

8,261

2021

2019

2018

2017

2018

2017

صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التشغيلية

)(1,696,043

)(134,352

21,262

336,150

304,671

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) /األنشطة
االستثمارية

1,136,178

)(11,921

)(27,439

)(161,363

18,774

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) /األنشطة التمويلية

815,187

247,724

)(23,079

)(198,346

)(286,447

صافي التغير في النقد وما يعادله

255,322

101,451

)(29,256

)(23,559

36,998

بيان التدفقات النقدية

2021

2020

2019

المبالغ بآالف الرياالت السعودية

لم ُيدرج المراجع الخارجي لشركة األهلي المالية أي تحفظات على البيانات المالية لعام 2021م.
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 .3أبرز التطورات على صعيد األعمال
ال تزال شركة األهلي المالية (أو “الشركة”) ،وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة ونتاج اندماج شركة
األهلي كابيتال وشركة سامبا كابيتال إلدارة االستثمار والذي تم تنفيذه في  9يوليو 2021م ،في
وضع جيد يمكنها من تحقيق النمو المستقبلي .وقد شملت مجاالت التركيز االستراتيجي للشركة في
عام 2021م ما يلي:
• الحفاظ على مركزها الريادي في السوق وتعزيزه من خالل ابتكار المنتجات.
• زيادة اإليرادات المتكررة عن طريق زيادة األصول المدارة.
• زيادة حصتها في سوق خدمات الوساطة واألوراق المالية.
• دعم االحتياجات المتزايدة للمؤسسات المرتبطة بالحكومة بما يتماشى مع رؤية . 2030
• االستمرار في تعزيز الكفاءة وزيادة اإلنتاجية.
ومع تأسيس االستثمارات الرئيسية ،تدير شركة األهلي المالية اآلن خمسة خطوط أعمال :إدارة األصول،
وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية االستثمارية ،واألوراق المالية ،واالستثمارات الرئيسية ،وهي
مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ،للقيام بالتعامل وتقديم المشورة
والترتيب والحفظ وإدارة االستثمارات وصناديق التشغيل ،فيما يتعلق باألوراق المالية.
وفي عام 2021م ،تمكنت شركة األهلي المالية من زيادة اإليرادات التشغيلية بنسبة 1,487( ٪30
مليون ريال سعودي في عام 2021م مقابل  1,142مليون ريال سعودي في عام 2020م) ،وصافي
الدخل قبل الزكاة بنسبة  1,048( ٪29مليون ريال سعودي في عام 2021م مقابل  815مليون ريال
سعودي في عام 2020م) .كما واصلت شركة األهلي المالية تحسين الكفاءة واإلنتاجية ،حيث
حافظت على نسبة التكلفة إلى الدخل على الرغم من عدد من النفقات المتعلقة باالندماج لمرة واحدة
( ٪30في عام 2021م مقابل  ٪29في عام 2020م).
في المرحلة القادمة ،تهدف شركة األهلي المالية إلى أن تصبح البنك االستثماري الرائد في المنطقة،
مع مواصلة التركيز على تحسين جودة إيراداتنا وأرباحنا من خالل اتباع الركائز االستراتيجية التالية:
• تعزيز األعمال التجارية القائمة وحمايتها في المستقبل
• صياغة نمو أسواق رأس المال المحلية واإلقليمية
• تعزيز كفاءة وإنتاجية األصول واألفراد

تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية 2021
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 .4األنشطة الرئيسية للشركة
إدارة األصول
تتولى أعمال إدارة األصول مسؤولية إطالق وإدارة صناديق االستثمار المشتركة التقليدية والمتوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،والصناديق المغلقة ،والحسابات المدارة بشكل منفصل عبر فئات األصول
التالية :سوق المال والدخل الثابت ،واألسهم المحلية والدولية ،واألصول المتعددة ،والبدائل (بما في
ذلك األسهم الخاصة والعقارات واالئتمان الخاص).
وفي مجال إدارة األصول ،ال تزال شركة األهلي المالية أكبر مدير أصول في المملكة برصيد 251
ً
اعتبارا من ديسمبر
مليار ريال سعودي من األصول المدارة عبر مختلف فئات األصول المحلية والدولية
2021م .وخالل العام ،أطلق فريق تطوير المنتجات في شركة األهلي المالية في المملكة العربية
السعودية صندوقين 1 :صندوق أوقاف عام (صندوق األهلي و جامعة الملك سعود الوقفي) ،وصندوق
عالمي خاص ( .)NCB Capital Asia Mobility Fundكما أطلقت شركة األهلي المالية في مركز دبي
المالي العالمي صندوق عالمي خاص ( )NCB Capital Credit Fund II L.P.بالتعاون مع شركة عالمية
رائدة في مجال إدارة األصول .كما حافظت شركة األهلي المالية على تصنيفها  MQ1من موديز
(( )Moodyأعلى تصنيف من مودي لجودة مدير االستثمار) باإلضافة إلى مطالبتها باالمتثال لمعايير أداء
االستثمار العالمية (.)“GIPS”) Global Investment Performance Standards
قويا في عام 2021م ،حيث احتلت
أداء ً
حققت غالبية الصناديق العامة في شركة األهلي المالية ً
المرتبة األولى والثانية مقارنة بأقرانها .واحتلت سبعة من صناديق األسهم التابعة لشركة األهلي
المالية المرتبة األولى في الربع األعلى مقارنة بأقرانها .وشملت هذه الصناديق الصناديق “ المرنة” و
“الفريد” ،وصناديق األسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم التابعة لشركة األهلي المالية ،والتي صنفت
أيضا ضمن أفضل الصناديق في المملكة عبر جميع فئات األصول .وفي سوق المال والدخل الثابت،
فقد تضمنت صناديق الربع األعلى صندوق األهلي للمتاجرة العالمية ،صندوق األهلي للمتاجرة بالريال
السعودي ،وصندوق األهلي المتنوع بالريال السعودي ،وصندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالدوالر
وأخيرا ،في مجال األصول المتعددة فقد أنهت استراتيجيات النمو المعتدلة لشركة األهلي
األمريكي.
ً
المالية العام بالوصول في النصف العلوي مقابل أقرانها .باإلضافة إلى ذلك ،كان أداء صندوق األهلي
ً
تماما من
جيدا مع توزيعات أرباح بنسبة ( ٪7.0زيادة  ٪55مقارنة بعام 2020م) ،حيث تعافى
ريت (ً )1
آثار الوباء على القطاع العقاري .كما حصلت شركة األهلي المالية على العديد من الجوائز من ليبر،
ومجلة جلوبال بيزنس ،جلوبال بيزنس أوتلوك ،وجلوبال إسالمي فاينانس ،ومجلة وورلد إيكونوميك،
ومجلة إنترناشيونال فاينانس ،ووورلد بيزنس أوتلوك.

إدارة الثروات
تخدم أعمال إدارة الثروات عمالء شركة األهلي المالية المؤسسيين ذوي الثروات العالية المتطورين
بشكل متزايد والمتخصصين في تجارة التجزئة وتقدم لهم خدمات استشارية استثمارية ،باإلضافة إلى
إمكانية الوصول إلى عروض إدارة األصول الرائدة في السوق من شركة األهلي المالية .باإلضافة
ً
أيضا برامج ادخار الموظفين ألصحاب العمل الرائدين في القطاعين العام
إلى ذلك ،تقدم إدارة الثروات
والخاص في المملكة ،مما يضع الشركة كأكبر جهة ائتمانية  /مزود لمدخرات الموظفين في المملكة
العربية السعودية.
وخالل العام ،نجحت إدارة الثروات في شركة األهلي المالية في جمع األموال عبر عدد من فئات
األصول بما في ذلك األسهم اإلقليمية واألصول المتعددة والبدائل .وفي مجال البدائل ،نجحت
إدارة الثروات في إغالق  NCB Capital Asia Mobility Fund ، NCB Capital Credit Fund Iلإلغالق
الثاني . NCB Capital Credit Fund II ،كما أضافت األعمال عميلين جديدين من المؤسسات االدخارية
للشركات إلى برنامج ادخار الموظفين ،مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر مزودي هذه البرامج في
المنطقة.

الخدمات المصرفية االستثمارية
تقدم أعمال الخدمات المصرفية االستثمارية للعمالء من القطاعين العام والخاص مجموعة كاملة من
الخدمات المصرفية االستثمارية ،بما في ذلك :أسواق رأس المال (االكتتابات األولية ،وحقوق االكتتاب،
واالكتتابات الخاصة) ،وأسواق الديون الرأسمالية ،وعمليات الدمج واالستحواذ ،والخدمات االستشارية
للديون.
وفي عام 2021م ،قامت شركة األهلي المالية بدور مدير االكتتاب الرئيسي المشترك ومدير االكتتاب
العام إلعادة الشراء المبكر وإصدار الصكوك الحكومية السعودية بقيمة  33.4مليار ريال سعودي،
ومدير االكتتاب الرئيسي المشترك إلصدار السندات السيادية السعودية بقيمة  5مليارات دوالر أمريكي؛
ومدير االكتتاب الوحيد والمدير الرئيسي لصكوك األهلي كابيتال الدائمة من المستوى األول بقيمة
 1.3مليار دوالر أمريكي ،ومدير االكتتاب الرئيسي المشترك إلصدار صكوك أرامكو السعودية الدولية
بقيمة  6مليارات دوالر أمريكي ،ومدير االكتتاب الرئيسي المشترك ومدير االكتتاب لصكوك بنك
ستاندرد تشارترد بقيمة  1مليار دوالر أمريكي .باإلضافة إلى ذلك ،قامت شركة األهلي المالية بدور
المستشار المالي والمدير الرئيسي ومدير االكتتاب لطرح شركة االتصاالت السعودية ( )STCبالكامل
بقيمة  12مليار ريال سعودي (األول من نوعه في المملكة) ،والمدير الرئيسي والمستشار المالي،
ومدير االكتتاب ،والمنسق العالمي وأمين االكتتاب العام لمجموعة تداول السعودية بقيمة  3.8مليار
ريال سعودي ،ومدير االكتتاب الرئيسي المشترك ومدير االكتتاب العام لشركة االتصاالت السعودية
( )STCبقيمة  3.6مليار ريال سعودي ،باإلضافة إلى العديد من المعامالت البارزة األخرى عبر خطوط
خدماتها.
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األوراق المالية
تقدم أعمال األوراق المالية لعمالء الشركة من المؤسسات وأصحاب الثروات المالية العالية واألثرياء
والتجزئة )1( :خدمات الوساطة في األسهم المحلية والدولية والدخل الثابت من خالل قنوات تداول
متعددة )2( ،تغطية مخصصة ألبحاث األسهم على أرض الواقع عبر مجموعة واسعة من القطاعات
والشركات المدرجة ،باإلضافة إلى ( )3عروض خدمات األوراق المالية الرائدة في السوق من شركة
األهلي المالية والتي تشمل التداول بالهامش ،والحفظ العالمي ،وخدمات خطة أسهم الموظفين
والتغطية المؤسسية .وفي مجال األوراق المالية ،نجحت شركة األهلي المالية في الحفاظ على
مركزها رقم  1بحصة سوقية تبلغ  ٪20.4في سوق الوساطة لعام 2021م ،مع الحفاظ على نظام
التسعير.
ً
ً
رائدا في تنفيذ عرض شركة االتصاالت السعودية ( )STCالذي تم تسويقه
دورا
كما لعبت الشركة
ً
ً
عميال جديدا إلى خدمات خطة أسهم الموظفين (“ESPS”) Employee Share Plan
بالكامل وأضافت
 .)Servicesوتشمل اإلنجازات األخرى التي حققتها في مجال األوراق المالية خالل العام إطالق
تطبيق األهلي تداول الجديد للهواتف المحمولة ،باإلضافة إلى تعزيز أنظمة التداول بالهامش وعروض
ً
وأخيرا ،وبناء على تحالف شركة األهلي المالية مع شركة  BNY Mellonلتقديم خدمات
المنتجات.
الحفظ المحلية والدولية المتكاملة ،وسعت شركة األهلي المالية تعاونها إلطالق أول حل من نوعه
إلدارة البيانات لكبار مالكي األصول في المملكة العربية السعودية.

االستثمارات الرئيسية
أعمال االستثمارات الرئيسية هي المسؤولة عن إدارة( :أ) السيولة بما يتماشى مع متطلبات أعمال
الشركة واللوائح المعمول بها ،و (ب) االستثمارات عبر مجموعة واسعة من فئات األصول .وباإلضافة
ً
أيضا عن
إلى تقديم عوائد مناسبة معدلة حسب المخاطر ،فإن أعمال االستثمارات الرئيسية مسؤولة
توفير متطلبات التمويل لخطوط األعمال المختلفة للشركة حسب الحاجة.
وفي مجال االستثمارات الرئيسية ،نجحت شركة األهلي المالية في نقل محافظ األهلي كابيتال
وسامبا كابيتال القديمة ،ووضع اللمسات األخيرة على إطار الحوكمة في القسم ،باإلضافة إلى تعزيز
فريق االستثمارات الرئيسية.
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 .5مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين
أعضاء مجلس اإلدارة
البيان

أعضاء المجلس التنفيذيين

أعضاء المجلس غير التنفيذيين

أعضاء المجلس المستقلين

بدل حضور جلسات المجلس

30,000

95,000

40,000

بدل حضور جلسات اللجان

15,000

30,000

25,000

المكافآت الدورية والسنوية

275,685

999,453

461,782

الخطط التحفيزية

__

__

__

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

__

__

__

320,685

1,124,453

526,782

المجموع

كبار التنفيذيين
البيان

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت
والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
إن لم يكونا ضمنهم

الرواتب واألجور

5,009,210

البدالت

2,737,023

الخطط التحفيزية (بما في ذلك قيمة المكافآت المقدمة للمديرين
التنفيذيين المغادرين)

6,215,360

المكافآت الدورية والسنوية

16,193,800

العموالت

غير متوفر

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

غير متوفر

المجموع

30,155,393

ال توجد أي ترتيبات تنازل بموجبها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عن أي تعويض أو مكافأة.
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 .6مجلس اإلدارة واللجان

عمار بن عبدالواحد
الخضيري

فيصل بن عمر السقاف

 11مارس

سعيد بن محمد الغامدي
اعتبارا من تاريخ  31مارس 2021
استقال
ً

يتكون مجلس إدارة شركة األهلي المالية من  6أعضاء ،اثنان منهم مستقالن ،تُ َع ِّينُ ُهم الجمعية العامة
ً
ضروريا.
العادية ،ويجتمع المجلس بشكل ربع سنوي أو أكثر من ذلك وفق ما يراه

االسم

سجل حضور االجتماعات:
االسم

مجلس اإلدارة

المنصب /صفة المنصب

• رئيس المجلس
• عضو غير تنفيذي

• نائب الرئيس
• عضو غير تنفيذي

العضوية في مجالس إدارة أخرى
• البنك األهلي السعودي
• أموال كابيتال بارتنرز
• الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)
• صندوق التنمية العقاري
• شركة المراعي
• شركة فاروق ومأمون محمد سعيد تامر القابضة للصناعات المحدودة
• مجموعة شركات عصام خيري قباني
• شركة األمار الغذائية

راشد بن إبراهيم الشريف

• الرئيس التنفيذي
• عضو تنفيذي

• البنك األهلي السعودي
• شركة االتصاالت السعودية
• مجموعة أكور إنفست
• شركة نيوم التقنية والرقمية

محمد بن عبداهلل آل الشيخ

• عضو غير تنفيذي

• الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة)
• منتدى الرياض االقتصادي

احمد بن براهيم الربيعه

• عضو مستقل

• شركة الربيعة لالستشارات المالية – أرمالي
• شركة أمانة للتطوير بالمنطقة الشرقية (األشراق)

عبداهلل بن فهد العبد الجبار

• عضو غير تنفيذي

• شركة االستثمارات العربية السعودية «سنابل لالستثمارات»
• شركة ريتشارد أتياس وشركاه
• شركة المدفوعات الرقمية السعودية إس تي سي باي «»STC Pay
• شركة كافيين
• بيرفورمانس  54جروب ليمتد

31

 24يونيو

 11يوليو

 13أكتوبر  23ديسمبر  29ديسمبر

المجموع

√

------

------

------

------

------

1

دايفد جيفري ميك
حتى  8يوليو 2021

√

√

------

------

------

------

2

طالل أحمد الخريجي
حتى  8يوليو 2021

√

√

------

------

------

------

2

عدنان بن عبدالفتاح صوفي
حتى  8يوليو 2021

√

√

------

------

------

------

2

عبداهلل بن فهد العبد الجبار

√

√

√

x

√

√

5

------

√

√

√

√

√

5

عمار بن عبدالواحد الخضيري
اعتبارا من تاريخ  01أبريل 2021
ً

فيصل بن عمر السقاف
اعتبارا من تاريخ  09يوليو 2021
ً
راشد بن إبراهيم الشريف
احمد براهيم الربيعه
اعتبارا من تاريخ  09يوليو 2021
ً
محمد بن عبداهلل آل الشيخ
اعتبارا من تاريخ  14يوليو 2021
ً

------

------

√

√

√

√

4

√

√

√

√

√

√

6

------

------

√

√

√

√

4

------

------

------

√

√

√

3

يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة شؤون وأعمال
الشركة داخل المملكة وخارجها وتشمل مسؤولياته ما يلي:
 .1إعداد ومراقبة ومراجعة وتوجيه استراتيجية وسياسات شركة األهلي المالية والشركات التابعة
لها ُ(يشار إليها مجتمعة باسم “المجموعة”) بما في ذلك الموافقة على رؤية المجموعة ورسالتها
وفلسفتها ومبادئها التوجيهية.
 .2اعتماد خطة العمل السنوية والميزانية التي يقدمها الرئيس التنفيذي ،ومراقبة أداء الشركة ،بما في
ذلك نتائجها الفصلية والسنوية.
المحرز في ضوء هذه األهداف.
 .3اعتماد أهداف األداء العام للمجموعة ومراجعة التقدم
ِ
 .4اعتماد السياسات والتقارير الرئيسية على مستوى الشركة مثل التقرير السنوي ،وكذلك ممارسة
الرقابة على مدى كفاية إدارة المخاطر االئتمانية العامة داخل المجموعة.
 .5مراقبة حاالت التضارب المحتمل وإدارتها في المصالح بين أعضاء اإلدارة التنفيذية وأعضاء المجلس
والمساهمين .وعلى المجلس أن يتخذ جميع الخطوات الممكنة في حدود المعقول لتجنب حاالت
تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة أو المتوقعة داخل المجموعة.
 .6مراقبة التطبيق السليم إلطار حوكمة الشركات ،والمراجعة الدورية لترتيبات حوكمة الشركات.
 .7االكتفاء بسالمة المعلومات المالية للمجموعة وضمان سالمة أنظمة المحاسبة والتقارير المالية
للمجموعة ،ووجود أنظمة رقابية مناسبة.
 .8التأكد من وجود أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر ،بما في ذلك أطر المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية
وإعداد التقارير وأطر االمتثال وتشغيلها بكفاءة.
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مسؤوليات لجنة المراجعة وتقريرها

لجنة المراجعة

 .1مراجعة فعالية الضوابط الداخلية في جميع أنحاء المجموعة والموافقة على نظام
الضوابط الداخلية على التقارير المالية السنوية والمؤقتة ،بما في ذلك األمن والرقابة على
تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء المجموعة.

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء ،جميعهم غير تنفيذيين ،واثنان منهم مستقالن ،وتجتمع اللجنة
ً
ضروريا.
بشكل ربع سنوي أو أكثر وفق ما تراه

االسم

األعضاء

أحمد الظبي

رئيس اللجنة

فيصل السويلم

عضو مستقل

عبدالعزيز البابطين

عضو مستقل

 .2مراجعة البيانات المالية السنوية والمرحلية ،بما في ذلك أي مالحظات و/أو إفصاحات قبل
إصدارها والنظر في دقة واكتمال المعلومات واتساقها مع البيانات المالية.
 .3اإلشراف على عمل مدقق الحسابات الخارجي ،واعتماد جميع خدمات التدقيق والخدمات
غير الرقابية المسموح بها التي يقوم بها مدققو الحسابات الخارجيون.
 .4تقييم وظائف التدقيق الداخلي واالمتثال .ويقدم رؤساء وظائف التدقيق الداخلي 		
واالمتثال تقاريرهم الوظيفية إلى رئيس لجنة المراجعة.
 .5الوصول إلى مسؤولي المجموعة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها في شركة
األهلي المالية والشركات التابعة لها أو مدققي الحسابات الخارجيين أو المستشارين 		
الخارجيين ،بما في ذلك الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة ،حسب الضرورة لتنفيذ
أنشطتها.

سجل حضور االجتماعات:
االسم

 .6مراجعة خطاب إدارة المدقق الخارجي ورد اإلدارة  ،وأي استفسارات جوهرية يطرحها
المدقق الخارجي على اإلدارة ؛ ومراجعة التقرير السنوي لالمتثال ومكافحة غسل األموال
ً
جنبا إلى جنب مع التقرير السنوي لمكتب مكافحة غسل األموال.
المقدم من رئيس االمتثال،
		
 .7مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والموافقة عليها وعند الضرورة التوصية للمجلس 		
بالخطوات الالزمة للتخفيف من المشكالت التي يثيرها التدقيق الداخلي.

 17يناير

 18أبريل

 25يوليو

 19أكتوبر

المجموع

السيدة لمى غزاوي
حتى  09فبراير 2021

√

----

----

----

1

عبداهلل العنزي
حتى  8يوليو 2021

√

√

----

----

2

أحمد الظبي
اعتباراً من تاريخ 10
مارس 2021

----

√

√

√

3

 .8مراجعة واعتماد نطاق ونهج التدقيق المقترح من قبل المدققين الخارجيين ،بما في ذلك
تنسيق جهود التدقيق مع التدقيق الداخلي.

فيصل السويلم
اعتباراً من تاريخ 09
يوليو 2021

----

----

√

√

2

 .9تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجان والقضايا التي تنشأ فيما يتعلق
بجودة وسالمة البيانات المالية للمجموعة وأداء واستقاللية المدققين الخارجيين والداخليين.

عبدالعزيز البابطين

√

√

√

√

4

تهتم إدارة الشركة بمسؤولية وضع نظام فعال للرقابة الداخلية والمحافظة عليه؛ من أجل تنفيذ
السياسات واالستراتيجيات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .ونظام الرقابة الداخلية للشركة مبني على
ً
مناسبا لنشاطات الشركة ،وألهمية القوائم المالية والمخاطر األخرى المرتبطة
ما تعتبره إدارة الشركة
بتلك النشاطات ،باإلضافة إلى تكاليف وفوائد تنفيذ اإلجراءات الرقابية المحددة .وهو مصمم إلدارة
ً
ً
معقوال
ضمانا
المخاطر الناشئة عن عدم تحقيق أهداف الشركة وليس للقضاء عليها ،وبالتالي فهو يوفر
مطلقا ضد األخطاء والخسائر الجوهرية .و باإلضافة إلى ذلك ،فقد َّ
مجلس إدارة الشركة
شكل
وليس
ً
ُ
لجنة للمراجعة تتولى بشكل دوري مراجعة التقارير التي يقدمها قسم المراجعة الداخلية (تقارير مراجعة
الحسابات)  /المدققون الخارجيون (خطاب اإلدارة).
ً
أيضا تقييم فعالية الضوابط الداخلية على نطاق العمل المنصوص عليه أو عدم
وتشمل هذه التقارير
فعاليتها .وفي ضوء ما سبق ،نعتقد أن الشركة لديها نظام سليم وفعال بشكل معقول من الضوابط
الداخلية المعمول بها ،سواء في التصميم أو التنفيذ .وخالل العام ،لم تكن هناك مالحظات جوهرية
فيما يتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات الشركة.
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المسؤوليات:

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

االسم

األعضاء

عبداهلل العبد الجبار

رئيس اللجنة

محمد آل الشيخ

عضو غير تنفيذي

صخر الربيعان

عضو غير تنفيذي

 .1وضع السياسة العامة للتعويضات وإطارها للشركة والشركات التابعة لها ،بعد المناقشة الواجبة مع
اإلدارة ثم رفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
 .2اإلشراف على تطوير وتنفيذ إطار التعويضات داخل الشركة والشركات التابعة لها للتأكد من أنه
يتماشى مع مختلف اللوائح القضائية.
 .3وضع واعتماد مكافآت مجلس اإلدارة ولجان المجلس .وإذا كان تعويض أعضاء المجلس على شكل
قدم اللجنة توصية بهذا الشأن إلى المجلس ،ثم إلى الجمعية العامة للموافقة عليها؛
جزء من األرباح؛ فتُ ِّ
وفقا لنظام الشركات.
ً
 .4مراجعة التوصيات المقترحة واعتمادها بشأن برنامج صندوق شركة األهلي المالية لحوافز المديرين
التنفيذيين.

سجل حضور االجتماعات:
االسم

لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة

 26يناير

 07مارس

 12يوليو

 28ديسمبر

المجموع

دايفد ج .ميك
حتى  08يوليو 2021

√

√

----

----

2

تتكون لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء وتجتمع أربع مرات في السنة أو أكثر وفق
ً
ضروريا.
ما تراه

عدنان ع .صوفي
حتى  08يوليو 2021

√

√

----

----

2

االسم

األعضاء

عبداهلل ف .العبد الجبار

√

x

√

√

3

دُ .شجاعات نديم

رئيس اللجنة

محمد آل الشيخ
اعتبارا من تاريخ
ً
 11يوليو 2021

----

----

√

√

2

راشد شريف

عضوا
ً

رمزي درويش

عضوا
ً

صخر الربيعان
اعتبارا من تاريخ
ً
 11يوليو 2021

----

----

√

√

2

سجل حضور االجتماعات:
 08مارس

 15يوليو

 12أكتوبر

المجموع

االسم
ديفيد ج .ميك
حتى  08يوليو 2021

√

----

----

1

طالل أ .الخريجي
حتى  08يوليو 2021

√

----

----

1

دُ .شجاعات نديم
اعتباراً من تاريخ 11
يوليو 2021

----

√

√

2

راشد شريف

√

√

√

3

رمزي درويش
اعتباراً من تاريخ 08
يوليو 2021

----

√

√

2
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المسؤوليات:

تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية 2021

 .9القروض البنكية

 .1المراجعة السنوية والتوصية بموافقة مجلس اإلدارة على استراتيجية إدارة المخاطر وسياسات إدارة
المخاطر ومدى تقبل المخاطر وحدودها؛
 .2مراجعة تنفيذ إطار إدارة المخاطر المؤسسية والتحديثات الدورية عند االقتضاء والتوصية بموافقة
مجلس اإلدارة؛
 .3المراجعة السنوية لهياكل إدارة المخاطر وخطط التشغيل السنوية.

يؤكد مجلس اإلدارة أن الشركة قد استخدمت خط تسهيالت من البنك األهلي السعودي بمبلغ
ً
واعتبارا من  31ديسمبر  2021كان إجمالي
 1,113.06مليون ريال سعودي لمدة أقصاها عام واحد
المبلغ األصلي للتسهيالت قائما غير مسدد.

 .10التعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها

 .4مراجعة تقارير إدارة المخاطر بشكل ربع سنوي ومخاطر التشغيل ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر االئتمان،
وكفاية رأس المال ،وتقارير التداول بالهامش ،والمخاطر االئتمانية ،ومخاطر السمعة ،والتداول بالهامش.

يوجد لدى الشركة تعامالت مع أطراف ذات عالقة وبصفة أساسية مع البنك األهلي السعودي
وأعضاء اإلدارة الرئيسيين والصناديق التي تديرها الشركة ،ولالطالع على مزيد من التفاصيل ،يرجى
الرجوع إلى اإليضاح رقم  19من القوائم المالية.

 .5مراجعة اإلجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس المال بشكل سنوي ،ورفعها إلى المجلس العتمادها
ومراجعة مراقبة كفاية رأس المال بشكل ربع سنوي.
 .6مراجعة إطار إدارة المخاطر ورفعه إلى مجلس اإلدارة العتماده ومراقبة ُك ّتيب اإلدارة الخاص
بالشركة.

(أ) التعامالت مع البنك األهلي السعودي (البنك – الشركةاألم):

 .7مراجعة برنامج التداول بالهامش ،ورفع التوصيات بشأنه إلى مجلس اإلدارة العتماده بما في ذلك
برنامج التمويل والمنتجات ومخاطر التداول بالهامش وإطار مراقبته.

 .7المصالح التعاقدية واألوراق المالية وامتيازات الحقوق
التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية
وعائالتهم في أسهم الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها
يؤكد مجلس اإلدارة على عدم وجود مصالح تعاقدية أو أوراق مالية أو ضمانات لدى أي عضو من
أعضائه أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو لعائالتهم في أي أسهم أو سندات دين صادرة عن الشركة ،ويوجد
عددا من
ويمنح بعض أعضاء اإلدارة التنفيذية
لدى الشركة برنامج حوافز طويل األجل لموظفيهاُ ،
ً
مكافأة لهم على جهودهم .ولالطالع على مزيد من التفاصيل حول هذه المزايا ،يرجى الرجوع
األسهم
ً
إلى القوائم المالية.

 .8أي التعامالت التجارية أو العقود التي تضم مؤسسة
ً
طرفا فيها ويمتلك المدير أو الرئيس
سوق رأس المال
التنفيذي أو رئيس الشؤون المالية أو أي شخص ذو عالقة
مصلحة فيها.
ألي من أعضائه – ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة،
مجلس اإلدارة أنه ليس
يؤكد
ُ
ٍّ
طرفا فيها.
أي تعامالت تجارية أو عقود تمثل شركة األهلي المالية
ً
أي شخص ذي عالقةَّ ،
أو ِّ

2021

2020

المعامالت المدرجة في بيان الربح أو
الخسارة الموحد:
رسوم اإلدارة واألداء المحملة على البنك
رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية المحملة
على البنك

19,063

19,833

--

310

3,200

7,134

مصروفات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات
يتقاضاها البنك

32,889

30,608

المصاريف المتعلقة بالمباني التي يتقاضاها البنك

5,070

6,292

تكلفة التمويل على االقتراض من البنك

9,506

4,019

المحمل على البنك
دخل اإليجار
ّ

5,056

5,056

2021

2020

حوافز يتقاضاها البنك
مصروفات
ٍ

األرصدة المدرجة في بيان المركز المالي
الموحد:
أرصدة لدى البنك

412,424

125,867

مبلغ مستحق للبنك

35,000

34,776

1,122,566

288,341

القروض المصرفية (متضمنة تكلفة التمويل
المستحقة) (اإليضاح ( )1أدناه)

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020حصلت الشركة على تمويل من البنك األهلي التجاري(«الشركة األم» أو «البنك»)
بحد تسهيلي معتمد قدره  850مليون ريال سعودي (تم تمديده إلى  1,150مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،)2021مع سداد نهائي مستحق في  18ديسمبر  2022وأرباح دفترية بسعر السوق التجاري.
موجودات تديرها الشركة بالوكالة
موجودات للبنك تديرها الشركة

3,774,490

3,225,844
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(ب) المعامالت مع صناديق االستثمار التي تديرها المجموعة:
2021

2020

المعامالت المدرجة في بيان الربح أو الخسارة
الموحد:
رسوم إدارية مكتسبة من صناديق تديرها المجموعة

511,117

448,833

رسوم أداء ومعامالت مكتسبة من صناديق تديرها
المجموعة

5,816

20,759

األرصدة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:
االستثمار في صناديق تديرها المجموعة
(اإليضاح )9

979,853

1,346,268

رسوم إدارة وأداء مستحقة من صناديق تديرها المجموعة

157,243

108,782

 .11الشركات التابعة
اسم الشركة
شركة األهلي المالية
لالستثمار العقاري
شركة األهلي المالية
دبي
شركة كابيتال بارتنرشيب
(كايمان) القابضة
1
المحدودة (مخصصة الغرض)
صندوق أوركس لألسهم
الخاصة اإلقليمية

2

شركة باكو ذ.م.م

2021

صندوق سامبا األمريكي
للخدمات اللوجستية جي
بي
2020

المعامالت المدرجة في بيان الربح أو الخسارة
الموحد:

اللوجستية المحدود

مستحقات قصيرة األجل

15,718

مزايا  KEEPوغيرها من المزايا طويلة األجل

6,830

18,149

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2,820

2,820

المقر الرئيسي ومكان
العمل

رأس المال

نسبة الملكية

النشاط

 10,000ريال سعودي

100%

امتالك العقارات
وتسجيلها بالنيابة عن
الصناديق العقارية

 2,500,000دوالر
أمريكي

100%

خدمات إدارة االستثمار

مركز دبي المالي
العالمي ،دبي

 50,000دوالر أمريكي

100%

االستثمار

جزر كايمان

 1,000دينار بحريني

50%

شركة صندوق

البحرين

 20,000دينار بحريني

100%

برنامج مخطط استثمار
الموظفين

البحرين

 20,000ريال سعودي

100%

التعامل في االستثمارات
العقارية

السعودية

 1دوالر أمريكي

100%

عقد وإدارة االستثمارات
الرئيسية

جزر كايمان

-

-

عقد وإدارة االستثمارات
الرئيسية

جزر كايمان

السعودية

 .1تم إنشاء بعض الشركات التابعة بواسطة شركة األهلي المالية كأدوات ذات أغراض خاصة ()SPVs
ليس لها أنشطة تجارية حقيقية .ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في البيانات المالية المدققة.
 .2من خالل الشركة القابضة ،شركة األهلي المالية دبي

األرصدة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:
القروض والسلف

صندوق سامبا األمريكي
للخدمات
3

35,824

مستحقات نهاية الخدمة

2

شركة سامبا لالستثمار
العقاري

(ج) التعامالت مع كبار موظفي اإلدارة:

10,811

9,049

691

153

39

ً
عاما.
 .3هيكل شراكة يكون فيه صندوق سامبا األمريكي للخدمات اللوجستية جي بي
شريكا ً

12

نتيجة المراجعة
السنوية لفعالية
إجراءات الرقابة
الداخلية في
الشركة
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 .12نتيجة المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في
الشركة
إدارة المراجعة الداخلية في الشركة هي إدارة مستقلة تتولى مهمة تقييم هيكل الرقابة الداخلية في
الشركة وتقدم المشورة لإلدارة العليا بشأن وضع حلول الرقابة ،ومتابعة تطبيق هذه التدابير.
وتهتم إدارة المراجعة الداخلية بمهمة وضع خطة المراجعة السنوية للجنة المراجعة التابعة للمجلس،
والتي تشمل عمليات التدقيق السنوية والمراجعات التنظيمية ،والمشاركات االستشارية ،والمتابعة
رض خالل
المستمرة للمسائل التي تكشفها عمليات التدقيق؛ لضمان معالجة هذه المسائل بشكل ُم ٍ
العام ،وقد أجرت إدارة المراجعة الداخلية خالل عام  2021م وأنجزت خطة التدقيق للعام ،بما في ذلك
وفقا لما أقرته لجنة التدقيق .كما تصادق على اإلغالق الناجح للعديد من
أي تعديالت ،واالنتهاء منها،
ً
النتائج خالل العام.

رأي لجنة المراجعة
ً
استنادا إلى التقارير الدورية التي قدمتها إدارة المراجعة الداخلية وإدارة االلتزام والمدققون الخارجيون
ولجنة االلتزام إلى لجنة المراجعة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2021م؛ تؤكد لجنة
المراجعة أن تدابير الرقابة الداخلية لم تظهر أي ثغرات جوهرية في بيئة الرقابة على أعمال الشركة ،بما
قد يؤثر على سالمة األنظمة واإلجراءات الرقابية والمالية والتشغيلية وفعاليتها وكفاءتها ،وأن تقييم
التدابير الرقابية المعتمدة من قبل اإلدارة التنفيذية ستستمر طوال العام.
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13

إدارة المخاطر
بشركة األهلي
المالية
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 .13إدارة المخاطر بشركة األهلي المالية
تشكل إدارة المخاطر وظيفة أساسية في شركة األهلي المالية (الشركة) ،وهي مسؤولة عن تصميم
ووضع وتنفيذ إجراءات وسياسات إدارة المخاطر واإلطار العام (بما في ذلك السياسات واإلجراءات
والعمليات واألنظمة) والتي تُ عنى بتحديد المخاطر المرتبطة بالسوق واالئتمان ،والسيولة ،والتشغيل،
والمخاطر االستراتيجية ،و أمن المعلومات والمخاطر الطارئة التي تنشأ من األنشطة التجارية لشركة
األهلي المالية في جميع خطوط عملها وأقسام الدعم فيها ،وتقييم تلك المخاطر ومتابعتها ومراقبتها
والحد منها ،ويساعد قسم إدارة المخاطر لضمان التوافق بين مستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة
مع المستويات المقبولة المقررة من قبل مجلس اإلدارة.

 13.1حوكمة إدارة المخاطر
ً
ً
هيكل إلدارة المخاطر على النحو التالي:
إدراكا لدور إدارة المخاطر ،فقد وضعت الشركة

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )(RICC
ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
)(IS

ويدعم هيكل حوكمة المخاطر في األهلي المالية ما يلي:
ُ
تحك ُم ممارسة إدارة المخاطر في شركة األهلي المالية،
سياسات المخاطر :تم وضع سياسات للمخاطر
من خالل تحديد مجموعة واضحة من األدوار ،والمسؤوليات ،ومبادئ إدارة المخاطر.
إجراءات التشغيل الموحدة ( :)SOPsإضافة إلى ما سبق ،فإن جميع أقسام األعمال والدعم بشركة
راج ُع بشكل دوري.
األهلي المالية تعمل باالستناد إلى إجراءات التشغيل الموحدة المعتمدة ،والتي تُ َ
حدود المخاطر :وضعت األهلي المالية مجموعة من الحدود للمخاطر على مستوى الشركة كلها،
وض ُع حدود المخاطر هذه من أجل مراقبة مدى التزام الشركة بحدود المخاطر المقبولة المقررة من
وتُ َ
قبل مجلس اإلدارة.

 13.2إدارة المخاطر

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )(BRC

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ )(ERM

إداريا
المخاطرة المعتمدة من مجلس اإلدارة ،ويرأس هذا القسم مسؤول مخاطر االئتمان الذي يتبع
ًّ
التنفيذي تحت إشراف لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.
الرئيس
َ
َّ
وفي إطار سعيها إلنشاء هيكل حوكمة قوي للمخاطر؛ فقد ّ
شكلت إدارة األهلي المالية عدة لجان من
اإلدارة العليا؛ من أجل إدارة المخاطر ،وشؤون األعمال ،والمسائل االستراتيجية ،التي قد تؤثر على الوضع
العام لمخاطر الشركة ،وتضم معظم لجان اإلدارة العليا األساسية في عضويتها رئيس إدارة المخاطر،
أساسيا من هيكل الحوكمة وعملية صنع القرارات في شركة
جزءا
ًّ
مما يجعل قسم إدارة المخاطر ً
األهلي المالية.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )(ORM

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
)(FRM

ﺍﻟﻤ�ﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
لجنة المخاطر التابعة للمجلس ( :)BRCتهتم بمهمة مساعدة المجلس في تأدية مسؤولياته المتعلقة
بالرقابة على إدارة المخاطر ،وتضمن اللجنة اإلشراف على إدارة المخاطر ومواءمة حوكمة المخاطر
عين أعضاء اللجنة من ِق َبل مجلس اإلدارة ،وال تتضمن
وقبول المخاطر وإدارة رأس المال بوجه عامُ ،
وي َّ
في عضويتها رئيس إدارة المخاطر ،لكنه ُيدعى لحضور اجتماعاتها ،وتجتمع اللجنة أربع مرات على األقل
في السنة.
لجنة المخاطر والرقابة الداخلية ( :)RICCتدعم الرئيس التنفيذي في اإلشراف على إدارة المخاطر
قوية تغطي إطار المراجعة والحوكمة فيما يخص
داخلية
رقابة
بيئة
ٍ
ٍ
ٍ
التشغيلية داخل الشركة ،وتوفير ِ
السياسات واإلجراءات ،ومخاطر استمرارية األعمال ،وإدارة مخاطر إسناد األعمال إلى جهات خارجية،
ومخاطر أمن المعلومات ،ومخاطر االحتيال والمخاطر التشغيلية والحوادث.
عد خط الدفاع الثاني في الشركة ،ويوفر رقابة
قسم إدارة المخاطر ( :)RMDهو قسم مستقل ُ
وي ُّ
مستقلة ،ويضمن أن مستوى المخاطر لدى الشركة يتماشى في جميع األوقات مع مستويات

مخاطر االئتمان
من أجل إدارة مخاطر االئتمان المرتبطة باألطراف النظيرة؛ تعمل شركة األهلي المالية ضمن حدود
اإلطار المعتمد لألطراف األخرى في التعامل على مستوى جميع قطاعات العمل ،ويشمل هذا
األسس العامة لالئتمان  -في
المراجعة الدورية لهذه األطراف والوسطاء وشروط االستثمار ،وتضمن
ُ
اعتماد الحدود االئتمانية فقط لألطراف النظيرة التي تستوفي معايير االئتمان
األهلي المالية -
َ
والمراجعة االئتمانية المناسبة ،وبشكل خاص ،تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من صناديق أسواق
النقد واألصول المتعددة ،من خالل عمليات المرابحة مع البنوك والمؤسسات المالية ذات التصنيف
تحمل هذه الصناديق للمخاطر المرتبطة بالجهات المصدرة ،لكن
االئتماني العالي ،ويضاف إلى ذلكُّ :
بتركيز أقل ،وذلك من خالل االستثمارات في الصكوك.
َ
مجالي :االستثمار ،والتداول
وتتعرض األهلي المالية لمخاطر االئتمان من خالل أنشطتها الرئيسية في
تتكون بشكل رئيسي من الودائع لدى البنوك
بالهامش ،ويتم احتواء مخاطر األنشطة السابقة ،والتي
ّ
واالستثمارات في الصكوك ،وغيرها من أدوات الدخل الثابت من خالل التعامل مع بنوك ذات تصنيف
ائتماني عالي وإجراء مراجعة شاملة للمخاطر ،أما مخاطر التداول بالهامش؛ فيتم التعامل معها من
خالل قواعد ضمان صارمة ،تتوافق مع المتطلبات التنظيمية لهيئة السوق المالية ،مع وضع حدود أولية
لنسبة تغطية الهامش ،وحدود للمحافظة على هذه النسبة ،وحدود للتصفية الجزئية ،والتصفية الكاملة،
وذلك بنسبة  % 200و  %175و  % 165و  % 150على التوالي ،ويدعم برنامج التداول بالهامش أيضا
سياسة مخاطر قوية وإطار عام للحوكمة.
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مخاطر السوق
فيما يتعلق بمحفظتها االستثمارية الخاصة ،تتعرض الشركة لمخاطر السوق المتمثلة في مخاطر أسعار
الفائدة ومخاطر العمالت (الصرف األجنبي) ومخاطر أسعار األسهم ،وفيما يخص االستثمارات الخاصة؛
معتم ًدا إلدارة االستثمارات الخاصة ،بما في ذلك حدود استثمار معتمدة
عاما
فإن لدى الشركة
إطارا ًّ
ً
َ
من قبل مجلس اإلدارة لمختلف فئات األصول ،األمر الذي يحدد حجم المخاطر بمستوى المخاطر
المعتمد ،وتجرى مراقبة حدود المخاطر هذه بشكل مستقل من قبل قسم إدارة المخاطر ،وإضافة إلى
ما سبق؛ فإن لدى الشركة سياسات مفصلة للمخاطر فيما يخص إدارة مخاطر السوق.
وتجدر المالحظة أن األنشطة المصرفية االستثمارية قد تؤدي إلى ظهور مخاطر السوق (وكذلك
مخاطر االئتمان) في حالة عدم قدرة األهلي المالية على الدخول في تعامالت مضمونة بالكامل مع
المستثمرين ،وتتم إدارة هذه المخاطر وفق كل حالة ويتم الحد منها من خالل ترتيبات مختلفة ،بما في
ذلك الحدود ،ومستويات كفاية رأس المال ،وسجل بناء األوامر ،التي تقلل من مخاطر االضطرار لشراء
األوراق غير المكتتب فيها إلى أدنى حد ممكن.

مخاطر استثمار الميزانية العمومية
كجزء من جهود تحقيق القيمة بعد الدمج ،أنشأت الشركة وظيفة استثمار رئيسي ،مسؤولة عن إدارة
الميزانية العمومية ،وتحسين كفاية رأس المال ونشر الميزانية العمومية وتمويلها بشكل عام .وكانت
المهمة األولية لهذه الوظيفة هي وضع مبادئ توجيهية لسياسة االستثمار وحدود لهذه األنشطة
تحت إشراف لجنة إدارة االستثمار ولجنة إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة .وتتم مراقبة جميع أنشطة
االستثمار من قبل إدارة المخاطر وإبالغ الهيئات الرقابية بانتظام.

مخاطر واجب األمانة
تقدم شركة األهلي المالية خدمات إدارة الصناديق والوساطة والخدمات االستشارية ،ولذلك فإن الخطر
كاف بواجب األمانة في إدارة صناديق االستثمار ومحافظ العمالء،
الرئيسي يتعلق بااللتزام بشكل
ٍ
ويتم الحد من هذه المخاطر من خالل تنفيذ عمليات استثمار محددة ،ويتم مراقبتها من خالل مراجعة
ً
تماما هذه
المحافظ المستثمرة بالمقارنة مع شروطها األساسية وخصائص السوق ،وتدرك إدارة الشركة
المخاطر ،وتضمن التزام الشركة بواجبها االئتماني.
ومن منظور الحوكمة فإن لدى شركة األهلي المالية لجنة ائتمانية فاعلة تتكون من رؤساء إدارات
الثروات ،و الشؤون القانونية والمالية والمخاطر وااللتزام ،وهي مكلفة بمهام اإلشراف على الوفاء
بااللتزامات االئتمانية تجاه العمالء على مستوى الشركة ،ويضاف إلى ذلك :وجود عدة مجالس لدى
الشركة لصناديق االستثمار تتولى مهام توفير الرقابة على صناديق األسهم العامة و صناديق أسواق
النقد وصناديق الدخل الثابت والصناديق العقارية على نحو منفصل.

صناديق االستثمار
تدير الشركة كميات كبيرة من أصول العمالء ضمن صناديق االستثمار أو بالوكالة ،وتدار جميع صناديق
ً
وفقا لسياسات االستثمار وحدود المخاطر المعتمدة ،ومن منظور استثماري؛
شركة األهلي المالية
سبيا من مخاطر السوق؛ ألنها
منخفض
مستوى
على
تنطوي
النقد
أسواق
في
االستثمار
فإن صناديق
نِ ًّ
تتكون بشكل أساسي من ودائع مرابحة محفوظة لدى مؤسسات مالية عالية الجدارة االئتمانية ،وهذه
الودائع بطبيعتها قصيرة األجل ،ما يجعلها في الغالب بعيدة عن مخاطر تغيرات أسعار الفائدة ،وتبقى
ً
نسبيا وتعتمد على أغراض إدارة العائد والمدة،
نسبة الصكوك المخصصة من هذه الصناديق متواضعة
ومن التدابير المتاحة ،حرص إدارة المخاطر على مراجعة مجموعة من المؤشرات ومراقبتها ،مثل:
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المتوسط المرجح ألجل استحقاق الصناديق وتوزيع آجال االستحقاق ومستويات االستثمار والتركز في
الجهات المصدرة ،ومجموعات الجهات المصدرة لألوراق المالية والقطاعات االقتصادية.
من ناحية أخرى ،تُ عد صناديق األسهم مقارنة بأدوات سوق النقد وصناديق الدخل الثابت عرضة لتقلبات
السوق بسبب مخاطر أسعار األسهم ،وتدار هذه المخاطر من خالل وضع استراتيجيات محددة؛ لتوزيع
األصول وشروط استثمارية للصناديق.

المحافظ االستثمارية التي تديرها الشركة
وتراقب الحدود
تدار جميع المحافظ االستثمارية وفقا لشروط االستثمار وسياسة االستثمار المعتمدة،
َ
والقيود المقررة للمحافظ االستثمارية بشكل يومي وبشكل منفصل ،من قبل قسم إدارة المخاطر،
باستخدام نظام آلي متطور.

الصناديق المقفلة االشتراك
وأجرت إدارة المخاطر خالل العام مراجعات دورية لمخاطر صناديق الشركة المقفلة االشتراك ،ورفعت
النتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة االئتمانية ولجنة المخاطر .وضمن عملية مراقبة مخاطر الصناديق
المقفلة االشتراك؛ تقوم إدارة المخاطر أيضا بمراقبة التزام الصناديق المقفلة االشتراك بشروط وحدود
ً
وفقا لمستندات مذكرة الطرح الخاصة بكل صندوق.
االستثمار األساسية الخاصة بها

مخاطر السيولة
تساعد اإلدارة الفعالة لمخاطر السيولة في ضمان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة
ً
وغالبا تنشأ مخاطر السيولة لعدم
بالتدفقات النقدية واالحتفاظ بمصادر تمويل متنوعة لدعم نشاطها،
توافق هيكل آجال االستحقاق بين الموجودات والمطلوبات ،وتتسم استراتيجية الشركة إلدارة السيولة
بالعناصر التالية:
 .1المبادئ التوجيهية للتعرض للمخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة التي تتطلب أن يكون جزء كبير من
االستثمارات المسجلة في صورة سائلة؛
 .2تدار مخاطر السيولة للمحافظ االئتمانية الخاصة بالعمالء والصناديق من خالل الشروط والحدود
واألدوات المعتمدة للسيولة والقيود الخاصة بالفترة المتبقية من مدة االستحقاق ومدة االستحقاق
المرجحة لصناديق أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت.
 .3االحتفاظ بالسيولة واألوراق المالية النقدية من خالل االستثمار في صناديق أسواق النقد التي
توفرها الشركة ،أو ً
بدال من ذلك ،لدى جهات معتمدة باستخدام الودائع أو المرابحات قصيرة األجل.
 .4استثمار النقدية لدى جهات عالية الجدارة االئتمانية ،وتُ جرى مراقبة تصنيفها االئتماني ووضعها
المالي باستمرار ،وبشكل مستقل من قبل قسم إدارة المخاطر.
وتعتمد الشركة على التدفقات النقدية التشغيلية الداخلية ورأس المال كمصادر رئيسة لألموال بشكل
مستمر ،فإذا طرأت ظروف كانت فيها الحاجة ماسة إلى السيولة؛ فإن هناك احتياطات أو تسهيالت
متاحة من داخل المجموعة.
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إدارة مخاطر المنشأة ()ERM
يوجد لدى شركة األهلي المالية وظيفة إلدارة مخاطر المنشأة ضمن قسم إدارة المخاطر ،وتتمثل
المسؤولية الرئيسية لهذه الوظيفة في إعداد إطار عام لمخاطر المنشأة وتطبيقه (بما في ذلك
السياسات والعمليات والنظم) بما يتوافق مع الئحة هيئة السوق المالية ،ومع أفضل الممارسات
العالمية (مثل إطار .)COSO ERM
وتشمل المسؤوليات الرئيسية األخرى للقسم ما يلي :تقييم حالة مخاطر الشركة (بما في ذلك المخاطر
تحمل المخاطر ،ومراقبتها وإعداد تقرير عملية
االستراتيجية والناشئة) ومراجعة قدرة الشركة على ّ
التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (( )ICAAPبما في ذلك :تقييم مخاطر الركيزة  2واختبار التحمل
لخطة أعمال الشركة وميزانيتها) وتقرير اإلفصاح للركيزة  ،3واإلبالغ المنتظم عن المخاطر إلى اإلدارة
العليا ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.
وخالل العام ،كانت وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية تدعم فريق إدارة المخاطر والشركة بشكل عام
في جهود الدمج (بما في ذلك مواءمة إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية ،وترحيل محفظة التداول
بالهامش).

المخاطر التشغيلية
يهتم قسم المخاطر التشغيلية بمسؤولية تنفيذ أطر المخاطر التشغيلية وإدارة استمرارية األعمال
توقع التغييرات المتزايدة
والسياسات وإجراءات التشغيل الموحدة ،والتأكد من قدرة الشركة على ّ
والتكيف معها.
واالضطرابات المفاجئة ،واالستعداد لمواجهتها واالستجابة لها
ّ
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 )1تأمين التعويض المهني.
 )2التأمين على مسؤولية المدراء والمسؤولين.
 )3التأمين على المسؤولية العامة.
 )4التأمين على المسؤولية عن الجرائم اإللكترونية.
 )5التأمين البنكي الشامل.
 )6تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر.

ب .إدارة المرونة التنظيمية:
وتضم وحدتين فرعيتين ،هما:
إدارة استمرارية العمل والدعم ( :)BCMيهدف برنامج استمرارية العمل إلى المحافظة على المرونة
التشغيلية للشركة ،وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف األوضاع الطارئة ،ولهذا الغرض؛ تحتفظ بخطط
وإجراءات مختلفة مثل خطط استمرار العمل ،وخطة التعامل مع الحوادث واألزمات واالستراتيجية،
التكيف مع المستجدات.
والحلول ذات الصلة ،وذلك من أجل تعزيز مرونة أعمال الشركة وقدرتها على
ّ
وفي عام  ،2021بدأت الشركة في مراجعة شاملة وتحديث لنظام إدارة استمرارية األعمال الخاص بها
بما في ذلك مراجعة إطار عمل التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات .واستمر إطار عمل الشركة
في إدارة استمرارية األعمال في الحصول على شهادة األيزو (.)ISO 22301
السياسات وإجراءات التشغيل الموحدة ( :)SOPsوضع اإلطار العام لحوكمة سياسات وإجراءات
التشغيل الموحدة ،بما يضمن فعالية التواصل ضمن الشركة وسالسته ،ووجود سياسات واضحة
ومكتوبة وإجراءات تشغيل موحدة تعكس الممارسة الحالية وتوقعات المجتمع ،وتساعد في عملية
ً
دليال
توفر
المساءلة وتحديد المسؤوليات ،ويضاف إلى ذلك :كون السياسات واإلجراءات المكتوبة ّ
ملموسا على الممارسات المنشودة التي تتوافق مع قيم الشركة ومبادئها .وفي عام  ،2021بدأت
ً
الشركة بعد االندماج في مراجعة وتحديث جميع السياسات وإجراءات التشغيل القياسية عبر الشركة.

أمن المعلومات
وينقسم قسم المخاطر التشغيلية إلى وحدتين رئيسيتين:
أ .المخاطر التشغيلية:
تتولى هذه الوحدة مهمة تطبيق إطار المخاطر التشغيلية في الشركة ،ووفقا لهذا اإلطار ،تَ ُع ُّد الشركة
أن الخلل في الرقابة الداخلية ونظام الحوكمة هو أهم جوانب المخاطر التشغيلية؛ ألن هذا الخلل
يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية من خالل الخطأ أو االحتيال أو عدم التصرف في الوقت المناسب،
وتؤكد الشركة أن نظم المعلومات اإلدارية الجيدة ،وثقافة الرقابة الداخلية القوية ،وخطط الطوارئ
جميعها عناصر أساسية إلدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية ،وأنها تتخذ التدابير الالزمة لوضع اإلجراءات
وتراجع المخاطر التشغيلية باستمرار؛ من أجل تحديث بيانات
والنظم باستمرار لدعم هذه المتطلبات،
َ
حالة المخاطر ،وضمان إعادة صياغة الضوابط الداخلية بشكل استباقي؛ بغرض الحد من المخاطر الناشئة،
ويهتم كل مدير قسم بالمسؤولية عن تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها لقسمه ويدعم هذه العملية
رئيس إدارة المخاطر.
طريقة منهجية لتحديد المخاطر التشغيلية والحد منها ،والتي تشمل تحديد المخاطر
وتتّ بع الشركة
ً
وحجمها ومراقبتها.
تستخدم الشركة وثائق تأمين مناسبة لمخاطر التشغيل قليلة االحتمال وذات التأثير المحتمل الكبير على
األصول ويمكن التأمين عليها ،ولهذا الغرض تحتفظ الشركة بغطاء تأمين بموجب وثائق التأمين التالية:

أنشأت الشركة قسم مخاطر أمن المعلومات داخل قسم إدارة المخاطر في إطار اتفاقية مستوى
الخدمة ( )SLAمع الشركة .ويشير أمن المعلومات إلى توفير التدابير التنظيمية والتقنية واإلجرائية
الالزمة لحماية أصول المعلومات من :الوصول غير المصرح به ،والكشف ،واالزدواجية ،والحرمان من
االستخدام ،والتعديل  ،والتحويل ،والفقدان  ،والسرقة أو سوء االستخدام ،سواء عن قصد أو من
غيرقصد .وتتم مراجعة وتحديث جميع ضوابط أمن المعلومات بانتظام.
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الموظفون
بلغ عدد العاملين في الشركة والشركات التابعة لها في نهاية العام نهاية ديسمبر 367 ، 2021
موظفا وبنسبة سعودة قدرها .% 91
ً
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 .15الغرامات والعقوبات
كمثيالتها من المؤسسات المالية األخرى والتي تقدم خدمات مالية متعددة ،منذ تأسيسها تخضع
شركة األهلي المالية من وقت آلخر إلجراءات تنظيمية وقانونية حيث لم ينتج عن هذه اإلجراءات -في
تقديرنا -ما يمكن أن يكون له أثر سلبي على قدرة الشركة على تقديم خدماتها أو الوفاء بالتزاماتها
تجاه العمالء .في عام 2021م تعرضت الشركة لعدد من الغرامات التي فرضتها هيئة السوق المالية
حيث بلغ مجموع قيمتها  1.23مليون ريال سعودي ،منها  930ألف ريال سعودي تتعلق بأخطاء في
ِّ
“مكن” ،والباقي يتعلق بأخطاء إجرائية طفيفة فيما يختص
تقديم البيانات في نظام “نافذ” ونظام
بمتطلبات هيئة السوق المالية لقواعد أموال العمالء ،وبناء سجل األوامر ،وسلوكيات العمالء في
ً
علما بأن إجراءات معالجة هذه المالحظات سيتضمن تطوير إطار العمل الحالي لضمان عدم
السوق.
ً
مستقبال.
حدوثها

 .16شكر وتقدير
يغتنم مجلس اإلدارة هذه الفرصة للتعبير عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان .كما نعرب عن تقديرنا وامتناننا
لعمالء شركة األهلي المالية ومراسليها ومساهميها وموظفيها على دعمهم خالل عام  .2021كما
يتقدم المجلس بخالص الشكر والعرفان إلى هيئة السوق المالية على دعمها ومساهمتها في تطوير
قطاع السوق المالية.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
مجلس اإلدارة
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