تقرير مجلس اإلدارة للعام 2015م

املحتويات

.1

ملحة عن الوضع االقتصادي

3

 .2النتائج املالية

4

 .3تطورات األعمال

5

 .4مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

6

 .5مجلس اإلدارة ولجان املجلس

7

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

9

.6

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

9

 .٨القروض البنكية

10

 .٩التعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها

10

 .١٠الشركات التابعة

10

 .١١نتيجة املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

11

 .12إدارة املخاطر بالشركة:

11

 .١٣الغرامات والعقوبات

13

تقرير مجلس اإلدارة للعام 2015م

٢

 .1ملحة عن الوضع االقتصادي
تبايــن أداء األســواق العالميــة فــي عــام 2015م الــذي شــهد تباطــؤاً فــي وتيــرة نمــو االقتصــاد العالمــي؛ إذ قوبــل ارتفــاع النمــو فــي منطقــة
اليــورو بانخفــاض النمــو فــي الصيــن واالقتصــادات الناشــئة الرئيســة .وانخفــض مؤشــر مورجــان ســتانلي للســلع العالميــة ( )MSCIبنســبة
 ،٪2.7فيمــا انخفــض مؤشــر  MSCIلألســواق الناشــئة بنســبة  .٪17وعموم ـًا ،اســتمر ضعــف أســعار النفــط فــي عــام 2015م ملقي ـ ًا بظاللــه
علــى ســوق األســهم الســعودية ليخســر المؤشــر العــام للســوق (تاســي)  .٪17.1ومــن بيــن قطاعــات المؤشــر ،كانــت أكبــر الخســائر مــن نصيــب
قطاعــات البتروكيماويــات واإلســمنت والتجزئــة والبنــاء والتشــييد .و ُيتوقــع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام
2015م بنحــو  ،٪3.4وهــو تقريب ـًا نفــس المعــدل  ٪3.5فــي عــام 2014م ،متفوق ـًا بذلــك علــى معــدل النمــو فــي االقتصــاد العالمــي .ومــن
الالفــت لالهتمــام أن المحفــز فــي 2015م هــو أن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع النفطــي ُيتوقــع أن يكــون  ٪3.1مقابــل  ٪1.5فــي عــام
2014م .ومــن ناحيــة أخــرى ،مــن المتوقــع أن يكــون نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للقطــاع غيــر النفطــي الخــاص والقطــاع الحكومــي
فــي عــام 2015م بنســبة  ٪3.7و  ٪3.3علــى التوالــي ،وهــذا يقــل عــن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للقطــاع غيــر النفطــي الخــاص
والقطــاع الحكومــي فــي عــام 2014م البالغيــن  ٪5.6و  ٪3.7علــى التوالــي.

هبوط سعر النفط

خــال 2015م ،تراجــع ســعر نفــط خــام برنــت بنســبة ( ٪35بدايــة الســنة 57.3 :دوالراً /برميــل ،نهايــة العــام 37.3 :دوالراً /برميــل) .وبنــا ًء
علــى التأثيــر المرتفــع للعــام 2014م ،يكــون متوســط الســعر لعــام 2015م أقــل بنســبة  ٪46عنــه فــي العــام 2014م .كذلــك انخفــض
ســعر الخــام العربــي الخفيــف بنســبة  ٪43ليتراجــع بذلــك متوســط ســعره لعــام 2015م علــى أســاس ســنوي بنحــو  .٪50وبحســب التقديــرات
األوليــة ،بلــغ متوســط إنتــاج النفــط الســعودي قرابــة  10.2مالييــن برميــل يوميـًا خــال عــام 2015م ،وهــو مــا يزيــد بنحــو  ٪5عنــه فــي عــام
2014م حيــن بلــغ  9.7مالييــن برميــل يوميـًا .كذلــك ،يقــدر أن إجمالــي عائــدات الحكومــة الســعودية تراجــع فــي عــام 2015م بنســبة  ٪42عــن
مســتواه فــي العــام الماضــي الــذي بلــغ  608مليــارات ريــال ،وهــو يقــل بنســبة  ٪15عــن اإليــرادات المقــدرة بقرابــة  715مليــار ريــال .وتقــدر
نفقــات الدولــة بنحــو  975مليــار ريــال ،وهــذا مــا يزيــد بنســبة  ٪13علــى المبلــغ المخصــص فــي الميزانيــة ،ولكنــه يقــل بنســبة  ٪11عنــه فــي
عــام 2014م .وفــي عــام 2015م ،ســجلت المملكــة للســنة الثانيــة علــى التوالــي عجــزاً ماليـًا ،بلــغ مقــداره هــذه المــرة  367مليــار ريــال (66
مليــار ريــال فــي عــام 2014م) ،وهــو مــا يشــكل  ٪15تقريبـاً مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

البنوك السعودية

شــهد القطــاع المصرفــي الســعودي فــي عــام  2015تراجع ـًا كبيــراً فــي وتيــرة النمــو؛ إذ نمــت محفظــة القــروض بنســبة  ٪7.1لتصــل إلــى
 1.354مليــار ريــال مقابــل نمــو بنســبة  ٪12فــي عــام 2014م .ويقــدر أن صافــي هوامــش الفائــدة ( )NIMsبقــي ثابت ـًا عنــد مســتواه فــي
عــام 2014م؛ إذ قوبلــت التحســينات التــي حققتهــا البنــوك مــن اســتخدام الســيولة الزائــدة فــي الســندات الحكوميــة ذات العائــد المرتفــع
بارتفــاع تكلفــة التمويــل .ونتيجــة لذلــك ،ارتفــع صافــي اإليــرادات مــن الفوائــد بنســبة  ٪7.1ليصــل إلــى  53.94مليــار ريــال ،ولكــن هــذا النمــو
المتواضــع قوبــل بزيــادة طفيفــة فــي الدخــل مــن غيــر الفوائــد بنســبة  ٪1.2فقــط خــال 2015م مقابــل ارتفــاع بنســبة  ٪10.5فــي عــام
2014م .ونتيجــة لذلــك ،ارتفــع إجمالــي الدخــل التشــغيلي للبنــوك الســعودية بنســبة .٪5.1
ومــع أن االحتياطيــات التــي ُخصصــت خــال العــام زادت بنســبة  ٪3فقــط عنهــا فــي العــام الماضــي ،ال يــزال تراجــع جــودة االئتمــان مصــدر قلــق
فــي المســتقبل .وقــد نمــت الودائــع فــي عــام  2015بنســبة  ،٪5.1وهــذا رقــم جيــد إذا مــا نظرنــا إلــى إصــدار ســندات حكوميــة بقيمــة 98
مليــارات ريــال ،تــم االكتتــاب فيهــا بشــكل رئيــس مــن قبــل المؤسســات المرتبطــة بالحكومــة ،التــي ســحبت ودائعهــا مــن البنــوك لهــذا الغــرض.
ونعتقــد أن الحفــاظ علــى نفــس المســتوى مــن النمــو فــي محفظــة القــروض فــي عــام 2016م ســيكون صعبـ ًا فــي ظــل تدنــي أســعار النفــط.
ومــع ذلــك ،نتوقــع أن يســتفيد القطــاع المصرفــي فــي عــام 2016م مــن االرتفــاع األخيــر فــي أســعار الفائــدة الــذي مــن شــأنه أن يرفــع مــن
مســتوى عوائــد األصــول ويزيــد مــن هوامــش صافــي الفائــدة.

قطاعا البناء والعقار وغيرها

شــهد عامــا 2014م و 2015م تباطــؤاً كبيــراً فــي قطاعــي البنــاء والمقــاوالت نتيجــة لنقــص العمالــة وتراجــع اإلنفــاق الحكومــي .وهــذا مــا
يتضــح مــن خــال حقيقــة أن قطاعــي اإلســمنت والبنــاء والتشــييد كانــا مــن بيــن القطاعــات األســوأ أدا ًء فــي ســوق األســهم الســعودية فــي
عــام 2015م .ونتوقــع اســتمرار االتجاهــات الضعيفــة لهذيــن القطاعيــن فــي عــام 2016م فــي ظــل انخفــاض أســعار النفــط الخــام وترشــيد
النفقــات مــن قبــل الحكومــة .وعلــى أي حــال ،نتوقــع أن تســتمر هــذه االتجاهــات فــي القطاعــات التــي تعتمــد علــى االقتصــاد المحلــي مثــل
الصناعــات الغذائيــة والتجزئــة .وقــد بلــغ متوســط نســبة التضخــم فــي الســعودية  ٪2.2فــي عــام  2015مقابــل  ٪2.7فــي العــام 2014م ،وهــو
مــا يرجــع إلــى ارتفــاع ســعر الــدوالر األمريكــي وانخفــاض أســعار كل الســلع األساســية .و ُيتوقــع أن يكــون متوســط مؤشــر أســعار المســتهلك
الســعودي للمأكــوالت والمشــروبات  ٪1.7فــي عــام 2015م ،وهــو مــا يقــل بشــكل ملحــوظ عنــه فــي عــام 2014م حيــن بلــغ  .٪3.3كذلــك
ُيتوقــع أن يكــون متوســط مؤشــر أســعار المســتهلك الســعودي للمفروشــات المنزليــة  ٪2.8فــي عــام  2015مقابــل  ٪4.6فــي عــام 2014م.
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ومــن جهــة أخــرىُ ،يتوقــع أن يكــون متوســط مؤشــر أســعار المســتهلك لإلســكان والمرافــق الخدميــة  ٪3.4فــي عــام 2015م ،وهــو أعلــى
قليـ ً
ا مــن  ٪3.5فــي عــام 2014م .أيضـاً ُيتوقــع أن يكــون لضريبــة األراضــي البيضــاء التــي فرضتهــا الحكومــة مؤخــراً آثــار بعيــدة المــدى فــي
قطاعــات العقــار والبنــاء والمقــاوالت فــي المملكــة .وتأتــي هــذه الخطــوة جــزءاً مــن مبــادرات المملكــة الهادفــة إلــى توفيــر المســاكن المنخفضــة
التكلفــة لشــرائح واســعة مــن المجتمــع .ومــن المؤمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى تســريع تطويــر مشــاريع اإلســكان وتحفيــز أنشــطة البنــاء فــي
األجليــن المتوســط والطويــل.

الطروحات العامة الرئيسية

كان هنــاك أربعــة اكتتابــات فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) خــال عــام 2015م :شــركة األندلــس العقاريــة ،والســعودية للخدمــات
األرضيــة ،والشــركة الســعودية للعــدد واألدوات (ســاكو) ،وشــركة الشــرق األوســط للــورق .وقــد بلــغ إجمالــي مــا تــم جمعــه مــن هــذه االكتتابــات
 4.2مليــارات ريــال ،وهــو أقــل بكثيــر مــن مبلــغ الـــ  25.2مليــار ريــال الــذي تــم جمعــه فــي عــام 2014م الــذي شــهد ســتة اكتتابــات شــملت البنك
األهلــي التجــاري ،والصناعــات الكهربائيــه ،والحمــادي ،وعبــد المحســن الحكيــر ،وإســمنت أم القــرى ،والســعودية للتســويق (أســواق المزرعــة).
وفــي عــام 2013م ُطرحــت خمســة اكتتابــات جمعــت  1.96مليــار ريــال .وقبــل ذلــك ،شــهد عــام 2012م ســبعة اكتتابــات جمعــت  5.4مليــارات
ريــال.

األسواق السعودية والخليجية والعالمية

كان أداء الســوق الماليــة الســعودية فــي عــام  2015هــو األســوأ بيــن األســواق الخليجيــة؛ فقــد ســجل مؤشــر الســوق الســعودي (تاســي) تراجعـًا
بنســبة  ،٪17.1فــي حيــن انخفضــت أســواق الكويــت ودبــي وأبــو ظبــي بنســبة  ٪13و  ٪16.5و  ٪4.9علــى التوالــي .وبالمثــل ،هبــط الســوق
القطــري بنســبة  ، ٪15.1وتراجــع كل مــن ســوقي عمــان والبحريــن بنســبة  .٪14.8ومــن التطــورات الرئيســة التــي شــهدها العــام 2015م
فــي المملكــة العربيــة الســعودية الســماح للمســتثمرين األجانــب المؤهليــن باالســتثمار فــي ســوق األســهم الســعودية .وفــي الواليــات المتحــدة،
بقــي مؤشــر  500 S&Pثابتـًا تقريبـًا (تراجــع بنســبة  .)٪0.7وقــد شــهدت األســواق األمريكيــة خــال العــام فتــرة مــن التقلبــات الحــادة .وقوبلــت
المكاســب التــي تحققــت علــى المحــور االقتصــادي بضعــف التوقعــات لــدى شــركات الطاقــة ،وهــو مــا أحــدث ضغطــ ًا علــى ســوق الســندات
مرتفعــة العائــد غيــر المرغــوب فيهــا ( .)junk bond marketأمــا األســواق األوروبيــة ،فــكان أداؤهــا متفاوت ـاً؛ إذ تراجعــت الســوق البريطانيــة
بنحــو  ،٪5فيمــا ارتفعــت ســوقا فرنســا وألمانيــا بنســبة  ٪8.5و  ٪9.6علــى التوالــي ،وارتفعــت الســوق اإليطاليــة  ،٪12.7فــي حيــن انخفضــت
الســوق اإلســبانية بنســبة  .٪7.2وفــي األســواق اآلســيوية ،عــدا اليابــان ،كان األداء ضعيف ـًا بوجــه عــام .أمــا ســوق اليابــان ،فقــد قفــزت بنحــو
 ٪10علــى أســاس ســنوي فــي عــام 2015م فــي ظــل تحســن التوقعــات االقتصاديــة .ومــع أن ســوق الصيــن تمكنــت مــن تحقيــق مكاســب
بنســبة  ،٪9.4فقــد أغلقــت متراجعــة بنســبة  ٪31عــن مســتواها فــي منتصــف عــام 2015م .كذلــك انخفضــت أســواق هونــغ كونــغ وســنغافورة
والهنــد بنســبة  ٪7.2و ٪14.3و  ٪0.8علــى التوالــي .وبالمثــل ،تراجعــت األســواق الناشــئة كالبرازيــل وروســيا بنســبة  ٪13.3و  ٪4.2علــى
التوالــي خــال العــام 2015م.

 .2النتائج املالية
شــهد الدخــل التشــغيلي الموحــد للشــركة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015م انخفاضـ ًا بنســبة  ٪10متراجعـًا مــن  757مليــون ريــال في
العــام 2014م إلــى  680مليــون ريــال ،وهــو مــا يعــود بشــكل أساســي إلــى انخفــاض نشــاط الوســاطة الماليــة .وقــد انخفضــت المصروفــات
العامــة بنســبة  ٪18متراجعــة مــن  454مليــون ريــال فــي 2014م إلــى  371ريــال فــي عــام 2015م .وأنهــت الشــركة الســنة بصافــي دخــل
قبــل الــزكاة المســتحقة علــى الشــركة األم قــدره  326مليــون ريــال مقابــل  325مليــون ريــال فــي عــام 2014م .كذلــك انخفــض إجمالــي
حقــوق المســاهمين مــن  1.332مليــون ريــال فــي عــام 2014م إلــى  1.099مليــون ريــال فــي عــام 2015م .ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل
أساســي إلــى توزيــع أربــاح علــى األســهم بقيمــة  400مليــون ريــال ،وافقــت عليــه الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا الــذي ُعقــد فــي  22ديســمبر
2015م.
وقــد بلــغ إجمالــي األصــول لعــام 2015م  1,731مليــون ريــال ( 1,648مليــون ريــال فــي العــام 2014م) مــع تراجــع االســتثمارات إلــى 911
مليــون ريــال ( 1,205مليــون ريــال فــي العــام 2014م) ،فــي حيــن بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك  517مليــون ريــال ( 201مليــون ريــال العــام
2014م).
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 .3تطورات األعمال
أ) األوراق المالية

انخفضــت ســوق األســهم الســعودية  ٪17.1فــي عــام 2015م ،لتغلــق عنــد مســتوى  6912نقطــة ،هــو أســوأ أداء لهــا منــذ عــام 2008م،
بعــد انخفــاض بنســبة  ٪2.4فــي عــام 2014م ،وارتفــاع بنســبة  ٪25.5فــي عــام 2013م .وقــد تأثــر االقتصــاد بعــدة عوامــل أثــرت فــي
ربحيــة الشــركات وتوقعــات اإليــرادات .وتشــمل هــذه العوامــل انخفــاض أســعار النفــط والتوتــرات السياســية فــي اليمــن وخفــض الدعــم
الحكومــي والتغييــرات فــي األنظمــة واللوائــح.
فــي عــام 2015م ،كانــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم المتداولــة فــي الســوق  1.660مليــار ريــال ،بانخفــاض بنســبة  ٪22علــى أســاس
ســنوي .وكان متوســط القيمــة اليوميــة المتداولــة  6.5مليــارات ريــال ،وهــو أقــل بكثيــر مــن مســتوى  8.5مليــارات ريــال فــي عــام 2014م.
ونتيجــة لذلــك ،بلــغ صافــي اإليــرادات التشــغيلية  215مليــون ريــال ،بانخفــاض بنســبة  ٪25عنــه فــي العــام 2014م .ومــع ذلــك ،حافــظ
قســم األوراق الماليــة بالشــركة علــى حصتــه مــن الســوق فــي عــام 2015م عنــد  ٪11.31مقابــل  ٪11.43فــي عــام 2014م .وقــد نفــذت
الشــركة مايقــارب  8.8مالييــن صفقــة ،وهــو ثانــي أكبــر عــدد مــن الصفقــات المنفــذة فــي الســوق.

أداء مؤشر السوق (تاسي) والمتوسط اليومي للقيمة المتداولة
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ب) إدارة األصول

كان العــام 2015م عام ـًا إيجابي ـًا إلدارة األصــول؛ حيــث تــم تحديــث شــروط واحــكام الصناديــق مــن أجــل تطبيــق هيــكل حوكمــة أفضــل
إضافــة إلــى تحســين نظــام التقاريــر ،ممــا أســهم فــي تنفيــذ تغييــرات هيكليــة فــي أســلوب ممارســة األعمــال .وهــي تغييــرات مــن شــأنها
أن تســاعد علــى االســتمرار فــي تعزيــز األدائ وخدمــات العمــاء.

الصناديق الجديدة

فــي عــام 2015م ،أطلقــت الشــركة صندوقيــن جديديــن لألســهم العامــة ،همــا صنــدوق األهلــي المــرن لألســهم الســعودية ،وصنــدوق
األهلــي للطروحــات األوليــة .وقــد أســهما فــي زيــادة تشــكيلة المنتجــات المقدمــة للعمــاء وســد النقــص فــي محفظــة الصناديــق للشــركة.

األصول المدارة

فــي ديســمبر 2015م ،بلــغ إجمالــي األصــول التــي تديرهــا الشــركة بالوكالــة  77.8مليــار ريــال مقابــل  55.1مليــار ريــال فــي  31ديســمبر
2014م.

ج) الخدمات المصرفية االستثمارية

اســتفاد قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية مــن الزخــم الــذي تحقــق العــام الماضــي مســج ً
ال مســتوى قياســيًا فــي اإليــرادات منــذ
تأســيس الشــركة وذلــك مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن التعاقــدات التــي تــم تنفيذهــا عــام 2015م والتــي بلغــت أحــد عشــر عقــداً فــي
مجالــي المشــورة والترتيــب.
فــي عــام 2015م ،قدمــت الشــركة خدمــات استشــارية لصنــدوق االســتثمارات العامــة بخصــوص شــراء حصــة بقيمــة  1.1مليــار دوالر
أمريكــي فــي شــركة بوســكو لإلنشــاءات فــي كوريــا ،ولشــركة إنوكيــم بخصــوص جمــع رأس مــال قــدره  800مليــون ريــال مــن القطــاع
الخــاص ،ولشــركة العثيــم العقاريــة بخصــوص إصــدار صكــوك بالريــال ،ولشــركة ســامة للتأميــن التعاونــي بخصــوص إصــدار أســهم
حقــوق أولويــة ،ولجولدمــان ســاكس و ( IFFImالبنــك الدولــي) بخصــوص إصداراتهمــا لصكــوك بالــدوالر األمريكــي.
ونتيجــة لذلــك ،ازداد مســتوى الوعــي بقدراتنــا المصرفيــة االســتثمارية فــي األوســاط اإلقليميــة بشــكل كبيــر ،وأصبحــت الشــركة تحتــل
المرتبــة الثانيــة فــي ســوق ادوات الديــن وحــازت مؤخــراً “جائــزة أفضــل شــركة فــي الخدمــات االستشــارية” فــي الحفــل الســنوي العاشــر
لألعمــال والتمويــل اإلســامي.

 .4مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

البند

األعضاء
التنفيذيون
(ألف ريال)

األعضاء غير التنفيذيين/
المستقلون (ألف ريال)

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

الرواتب والتعويضات

130

799

6,084

البدالت

17

94

3,753

المكافآت الدورية والسنوية

-

-

برنامج الخطط التحفيزية

-

-

أي تعويضات أو مزايا عينية
أخرى تُدفع بشكل شهري أو
سنوي

-

-

15,711
اليتم تحديد البرنامج مقدم ًا حيث ترتبط قيمته
باألداء المستقبلي للشركة ولم يستحق أي ًا منها
بعد.
-
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 .5مجلس اإلدارة ولجان املجلس
أ) مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن  6أعضــاء ،منهــم اثنــان مســتقالن ،تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة .ويجتمــع المجلــس بشــكل ربــع
ســنوي أو أكثــر مــن ذلــك بحســب الضــرورة.

االسم

العضوية في مجالس إدارة أخرى

المنصب /طبيعة المنصب

منصور بن صالح الميمان

•
•

رئيس المجلس
عضو غير تنفيذي

•
•
•
•

البنك األهلي التجاري (السعودية)
معادن (السعودية)
سنابل السعودية (السعودية)
تداول العقارية (السعودية)

عبد العزيز بن عبداهلل الزيد

•
•

نائب الرئيس
عضو غير تنفيذي

•
•

البنك األهلي التجاري (السعودية)
التعاونية (السعودية)

سارة بنت جماز السحيمي

•
•

الرئيس التنفيذي
عضو تنفيذي

•
•

مجموعة إيستجيت كابيتال المحدودة (دبي)
شركة باكو (البحرين)

طالل بن أحمد الخريجي

•

عضو غير تنفيذي

حامد بن محمد فايز

•

عضو غير تنفيذي

فيصل بن محمد شرارة

•

عضو مستقل

مروان بن فيصل الفضل

عضو مستقل

•
•
•

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

•

وارد للخدمات اللوجستية (السعودية)

*استقال األستاذ /عبدالعزيز الزيد في  1مايو ** .انضمت األستاذة /سارة السحيمي إلى المجلس في  1مايو.

سجل الحضور
 12فبراير

 10مايو

 31أغسطس

 28أكتوبر

المجموع

االسم
منصور بن صالح الميمان









4

عبد العزيز بن عبداهلل الزيد



-

-

-

1

سارة بنت جماز السحيمي

-







3

طالل بن أحمد الخريجي





-



3

حامد بن محمد فايز









4

فيصل بن محمد شرارة







-

3

مروان بن فيصل الفضل

-



-



2

*استقال األستاذ /عبدالعزيز الزيد في  1مايو ** .انضمت األستاذة /سارة السحيمي إلى المجلس في  1مايو.

تقرير مجلس اإلدارة للعام 2015م

٧

المسؤوليات:
•

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

•

اعتمــاد خطــة العمــل الســنوية والموازنــة التــي يقدمهــا الرئيــس التنفيــذي ومراقبــة أداء الشــركة بمــا فــي ذلــك نتائجهــا الفصليــة
والســنوية.

•

اعتماد مستويات األداء الكلي المستهدفة للمجموعة ومراجعة التقدم المحرز في ضوء هذه األهداف.

•

اعتماد االستثمارات والنفقات الرأسمالية وعمليات االستحواذ والبيع الكبرى غير المدرجة ضمن الموازنة 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 التعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة .وعلــى المجلــس أن يتخــذ جميــع الخطــوات
الممكنــة فــي حــدود المعقــول لتجنــب حــاالت تضــارب المصالــح الفعليــة أو المحتملــة أو المتوقعــة مــع المجموعــة.

ب) لجنة المراجعة

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن  4أعضــاء جميعهــم مــن غيــر التنفيذييــن (وتشــمل عضــوان مســتقالن) .وتجتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي
أو أكثــر حســبما تــراه ضروري ـًا.

االسم

المنصب

لما بنت أحمد غزاوي

الرئيس

أحمد بن عبدالرحمن جابر

عضو

مروان بن فيصل الفضل

عضو مستقل

عبد اهلل بن صايل العنزي

عضو مستقل

المسؤوليات
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلشــراف علــى عمــل مراجــع الحســابات الخارجــي واعتمــاد جميــع الخدمــات المجــازة غيــر المتعلقــة بالمراجعــة التــي يؤديهــا مراجعــو
الحســابات الخارجيــون.
تقييــم إدارتــي المراجعــة الداخليــة وااللتــزام ،علــى أن يكــون رئيــس المراجعــة الداخليــة وااللتــزام مســؤو ً
ال أمــام رئيــس لجنــة
المراجعــة.
التواصــل مــع مســؤولي المجموعــة وأعضــاء المجلــس أو مســؤولي الشــركة والشــركات التابعــة لهــا ،أو مراجعــي الحســابات الخارجييــن
أو المستشــار الخارجــي ،بمــا فــي ذلــك االطــاع علــى جميــع المعلومــات ذات الصلــة ،بحســب الضــرورة ،مــن أجــل القيــام بأعمالهــا
ومهامهــا.
التأكد من كفاية الموارد المتاحة للقيام بأعمالها ومهامها.
وضع اإلجراءات الالزمة للتعامل مع المسائل التي تهم الموظفين فيما يخص المحاسبة والرقابة والمراجعة الداخلية.
القوائم المالية.
إجراءات الرقابة الداخلية.
المراجعة الداخلية.
المراجعة الخارجية.
االلتزام ومكافحة غسل األموال.
رفع التقارير الالزمة إلى مجلس اإلدارة.

سجل الحضور
 20يناير

 21إبريل

 9يوليو

 13أكتوبر

 16ديسمبر

المجموع

االسم
لما بنت أحمد غزاوي











5

أحمد بن عبدالرحمن جابر











5

مروان بن فيصل الفضل









-

4

عبد اهلل بن صايل العنزي











5

تقرير مجلس اإلدارة للعام 2015م

٨

أ) لجنة الترشيحات والمكافآت

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

االسم

المنصب

عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد

الرئيس

بليهيد بن ناصر البليهيد

عضو

فيصل بن محمد شرارة

عضو مستقل

سارة بنت جماز السحيمي

عضو

المسؤوليات
•
•
•

•
•

وضع السياسة العامة لألجور للشركة بعد مناقشتها مع اإلدارة ومن ثم رفعها إلى المجلس إلقرارها.
اإلشراف على وضع وتطبيق إطار األجور في الشركة والشركات التابعة لها وضمان تماشيه مع األنظمة المحلية ذات الصلة.
مراجعــة 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 وفق ـ ًا لنظــام الشــركات.
مراجعة واعتماد التوصيات المقترحة بشأن برنامج صندوق شركة األهلي المالية لحوافز المديرين التنفيذيين.
اعتماد ممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات التي تملكها الشركة كلي ًا أو جزئي ًا داخل المملكة وخارجها.

سجل الحضور
 8يناير

 29إبريل

المجموع

االسم
عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد





2

بليهيد بن ناصر البليهيد





2

فيصل بن محمد شرارة



-

1

سارة بنت جماز السحيمي





2

 .6املصالــح التعاقديــة واألوراق املاليــة وامتيــازات الحقــوق التــي يملكهــا أعضــاء
مجلــس اإلدارة فــي أســهم الشــركة أو أدوات الديــن الصــادرة عنهــا:
يملك السيد حامد فايز  35,000سهمًا في برنامج شركة األهلي المالية طويل األجل لألسهم.

 .7التعامــات التجاريــة أو العقــود التــي تضــم الشــخص املرخــص لــه طرفــا فيهــا
ويمتلــك أي مــن أعضــاء املجلــس أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر املالــي ،أو أي
شــخص ذي عالقــة ،مصلحــة فيهــا:
يؤكــد مجلــس اإلدارة أنــه ليــس لــدى أي مــن أعضائــه أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أي تعامــات تجاريــة أو عقــود تكــون الشــركة
طرف ـاً فيهــا.
تقرير مجلس اإلدارة للعام 2015م

٩

 .8القروض البنكية
يؤكد مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي تسهيالت تمويلية من البنوك أو أي مؤسسات مالية أخرى.

 .9التعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها
تتــم التعامــات 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  21مــن القوائــم الماليــة.

 .10الشركات التابعة
رأس مال الشركة

اسم الشركة

نسبة
الملكية

الهدف

المقر الرئيس ومكان
العمل

شــركة األهلــي الماليــة لالســتثمار
العقــاري

10,000
ريال سعودي

٪100

امتالك وتسجيل العقارات
بالنيابة عن الصناديق
العقارية

السعودية

شــركة إيســتجيت كابيتــال جــروب
المحــدودة (مــن خــال الشــركة
ا لقا بضــة )

2,500,000
دوالر أمريكي

٪100

تقديم خدمات إدارة
االستثمار

مركز دبي المالي العالمي،
دبي

-

٪100

شركة استثمارية برأس مال
متغير ذات هيكل نظامي
كمظلة

دبلن ،إيرلندا

كابيتــال بارتنرشــب (كيمــان) هولدنغــز
لمتــد (مخصصــة الغــرض) *

50,000
دوالر أمريكي

٪100

االستثمار

جزر الكايمان

صنــدوق أوركــس لألســهم الخاصــة
اإلقليميــة *

1,000
دينار بحريني

%50

شركة صندوق استثماري

البحرين

شركة باكو دبليو أل أل*

20,000
دينار بحريني

٪100

تنفيذ برنامج تملك أسهم
الموظفين.

البحرين

مظلــة األهلــي
*
االســتثمارات

كابيتــال

إلدارة

*بعض الشركات التابعة هي شركات مؤسسة ألغراض خاصة ( )SPVsوال تقوم بأنشطة تجارية وذلك كما هو موضح في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية المدققة.

تقرير مجلس اإلدارة للعام 2015م

١٠

 .11نتيجة املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
ـد إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة إدارة مســتقلة ،تق ّيــم هيــكل الرقابــة الداخليــة بالشــركة ،وتقــدم المشــورة لــإدارة العليــا بشــأن وضــع
تُعـ ّ
حلــول الرقابــة ومتابعــة تطبيــق هــذه التدابيــر.
وتضطلــع هــذه اإلدارة بمهمــة وضــع خطــة المراجعــة الســنوية للجنــة المراجعــة التابعــة للمجلــس ،وهــي تشــمل عمليــات التدقيــق الســنوية
والمراجعــات التنظيميــة والمتابعــة المســتمرة للمســائل التــي تكشــفها عمليــات التدقيــق لضمــان معالجــة هــذه المســائل بشــكل مــرض خــال
العــام .وقــد أجــرت إدارة المراجعــة الداخليــة خــال 2015م عمليــة تقييــم للمخاطــر علــى مســتوى الشــركة ككل مــن أجــل صياغــة خطــط
للمراجعــة علــى مــدى  3ســنوات ولســنة واحــدة .كذلــك أجــرت إدارة التدقيــق الداخلــي خــال العــام مراجعــات خاصــة وفق ـًا لتوجيهــات الرئيــس
التنفيــذي و /أو اإلدارة العليــا.

 .12إدارة املخاطر بالشركة
تشــكل إدارة المخاطــر وظيفــة أساســية فــي الشــركة ،وهــي مســؤولة عــن تصميــم ووضــع وتنفيــذ إجــراءات وسياســات إدارة المخاطــر واإلطــار
العــام الــذي ُيعنــى بتحديــد وتقييــم ومتابعــة ومراقبــة المخاطــر المرتبطــة بالســوق واالئتمــان والســيولة واألمانــة والتشــغيل وتنشــأ مــن
األنشــطة التجاريــة للشــركة فــي جميــع خطــوط عملهــا وأقســام الدعــم فيهــا .ويكمــن دور إدارة المخاطــر فــي ضمــان عــدم بلــوغ عوامــل
المخاطــرة مســتويات عاليــة بالنســبة إلــى وضــع رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي .وإدراك ًا ألهميــة دور إدارة المخاطــر ،أنشــأت الشــركة
قســمًا خاص ـاً متكام ـ ً
ا إلدارة المخاطــر برئاســة رئيــس إدارة المخاطــر الــذي يتبــع مباشــرة الرئيــس التنفيــذي.

إطار إدارة المخاطر

انطالقـًا مــن إيمــان إدارة الشــركة بضــرورة وجــود نظــام قــوي إلدارة المخاطــر ،شــكلت عــدة لجــان إداريــة تعنــى ليــس بــإدارة المخاطــر فحســب،
بــل ومعالجــة جميــع المســائل المرتبطــة بأعمــال الشــركة واســتراتيجيتها وتؤثــر فــي الوضــع العــام للمخاطــر التــي تواجــه الشــركة .ومــن
هنــا ،تشــكل إدارة المخاطــر جــزءاً أساســياً مــن نظــام الحوكمــة ويشــارك رئيســها فــي عضويــة أهــم لجــان اإلدارة العليــا األساســية .وفــي عــام
2015م ،أعــادت الشــركة هيكلــة لجنــة الرقابــة الداخليــة لتصبــح “لجنــة المخاطــر” ،وأســندت إليهــا مهمــة اإلشــراف العــام علــى إطــار مخاطــر
الشــركة وسياســات المخاطــر والعمليــات واســتمرارية األعمــال ومراجعــة إجــراءات التشــغيل الموحــدة ومراقبــة مســتوى الخدمــة .ويــرأس اللجنــة
رئيــس إدارة المخاطــر.

سياسات وحدود المخاطر

وضعــت الشــركة سياســات وحــدوداً لمراقبــة المخاطــر فــي مختلــف األقســام وعلــى مســتوى الشــركة ككل .وتُعـ ّد حــدود المخاطــر هــذه نقاطـًا
محــددة لمراقبــة عناصــر الخطــر الفعلــي وضمــان عــدم خروجهــا عــن المســتويات المعقولــة بالنســبة إلــى الشــركة .وبمجــرد تجــاوز حــدود
المخاطــر ،تبــادر اإلدارة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لضبــط المخاطــر ذات الصلــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تعمــل جميــع أقســام العمــل وأقســام
الدعــم فــي الشــركة وفق ـاً إلجــراءات عمــل موحــدة معتمــدة تجــري مراجعتهــا باســتمرار.

إدارة المخاطر لألطراف النظيرة

إلدارة المخاطــر المرتبطــة باألطــراف النظيــرة ،تعمــل الشــركة ضمــن حــدود معينــة معتمــدة فيمــا يتعلــق باألطــراف النظيــرة للتعامــل علــى
مســتوى جميــع قطاعــات العمــل ،وهــذا يشــمل المراجعــة الدوريــة لهــذه األطــراف والوســطاء وقواعــد االســتثمار .وتضمــن األســس العامــة
لالئتمــان فــي الشــركة اعتمــاد الحــدود االئتمانيــة فقــط لألطــراف النظيــرة التــي تســتوفي معاييــر االئتمــان والمراجعــة االئتمانيــة 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.
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إدارة مخاطر السوق

فيمــا يتعلــق بمحفظتهــا االســتثمارية الخاصــة ،تتعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق التــي تتمثــل فــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات
(الصــرف األجنبــي) ومخاطــر أســعار األســهم .وبالنســبة إلــى االســتثمارات الخاصــة ،لــدى الشــركة إطــار عــام معتمــد إلدارة االســتثمارات الخاصــة
بمــا فــي ذلــك حــدود اســتثمار معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة لمختلــف فئــات األصــول ،األمــر الــذي يقيــد االســتثمار بمســتوى المخاطــر
المعتمــد .وتجــري مراقبــة حــدود االســتثمار /المخاطــر هــذه بشــكل مســتقل مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر .وإضافــة إلــى مــا ســبق ،لــدى
الشــركة سياســات مفصلــة للمخاطــر بخصــوص إدارة مخاطــر الســوق.

المخاطر الخاصة بصناديق االستثمار

تديــر الشــركة كميــات كبيــرة مــن أصــول العمــاء ضمــن صناديــق االســتثمار أو بالوكالــة .وتــدار كل صناديــق الشــركة وفقـًا لقواعــد االســتثمار
وحــدود المخاطــر المعتمــدة .ومــن منظــور اســتثماري ،تنطــوي صناديــق االســتثمار فــي أســواق النقــد علــى مســتوى مــن مخاطــر الســوق
منخفــض نســبيًا نظــراً إلــى طبيعــة ســيولتها؛ إذ إنهــا تتكــون بشــكل أساســي مــن ودائــع مرابحــة ذات ســيولة لــدى مؤسســات ماليــة عاليــة
الجــدارة االئتمانيــة ،وهــي بطبيعتهــا قصيــرة األجــل ،مــا يجعلهــا فــي الغالــب بعيــدة عــن مخاطــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة ،وبالتالــي ال
تخضــع لمخاطــر كبيــرة مــن ناحيــة أســعار الســوق أو الســلع ،ويبقــى توزيــع الصكــوك فــي هــذه الصناديــق معتــد ً
ال 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 والتركيــز المرتبطــة بالجهــات المصــدرة ،ومجموعــات مصــدري األوراق
الماليــة والقطاعــات االقتصاديــة.
ـد صناديــق األســهم  -بخــاف أدوات ســوق النقــد وصناديــق الدخــل الثابــت -عرضــة لتقلبــات الســوق بســبب مخاطــر أســعار
مــن ناحيــة أخــرى ،تُعـ ّ
األســهم .وتــدار هــذه المخاطــر مــن خــال وضــع إســتراتيجيات محــددة لتوزيــع األصــول وشــروط اســتثمارية للصناديــق .ومــن زاويــة اإلشــراف
اإلداري ،لــدى الشــركة مجلســان إلدارة الصناديــق يضطلعــان بمهمــة توفيــر الرقابــة علــى صناديــق األســهم وصناديــق الدخــل الثابــت بشــكل
منفصــل.

المخاطر الخاصة بالمحافظ االستثمارية المدارة من قبل الشركة

َ
وتراقــب
تــدار جميــع المحافــظ االســتثمارية المــدارة مــن قبــل الشــركة وفق ـاً لنصــوص تفويــض االســتثمار وسياســة االســتثمار المعتمــدة.
الحــدود والقيــود المقــررة للمحافــظ االســتثمارية علــى أســاس يومــي وبشــكل منفصــل مــن قســم إدارة المخاطــر باســتخدام نظــام آلــي متطور.

مخاطر السيولة

إن اإلدارة الفعالــة لمخاطــر الســيولة تســاعد علــى ضمــان قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة واالحتفــاظ
بمصــادر تمويــل متنوعــة لدعــم نشــاط الشــركة .وغالبـًا مــا ينشــأ خطــر الســيولة نتيجــة لعــدم توافــق هيــكل آجــال االســتحقاق بيــن الموجودات
والمطلوبــات .وتتســم إســتراتيجية الشــركة إلدارة الســيولة بالعناصــر التاليــة:
 .1اعتمد المجلس جملة من السياسات التي تشترط وجود جزء كبير من االستثمارات الخاصة في أدوات ذات سيولة.
 .2بالنســبة إلــى المحافــظ االســتثمارية المــدارة مــن قبــل الشــركة والصناديــق ،تــدار مخاطــر الســيولة مــن خــال األســس والقواعــد والحــدود
واألدوات المعتمــدة للســيولة والقيــود المفروضــة علــى الفتــرة المتبقيــة مــن مــدة االســتحقاق ومــدة االســتحقاق المرجحــة لصناديــق ســوق
النقــد وأدوات الدخــل الثابــت.
 .3االحتفــاظ بالســيولة والنقديــة المضمونــة مــن خــال االســتثمار فــي صناديــق أســواق النقــد التــي توفرهــا الشــركة ،أو فقــط لــدى األطــراف
المعتمــدة باســتخدام الودائــع أو المرابحــات قصيــرة األجــل.
 .4اســتثمار النقديــة لــدى جهــات عاليــة الجــدارة االئتمانيــة بحيــث تجــري مراقبــة تصنيفهــا االئتمانــي ووضعهــا الماليــة باســتمرار وبشــكل
مســتقل مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر.
 .5تعتمــد 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.
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المخاطر التشغيلية

تتبــع الشــركة طريقــة منهجيــة لتحديــد المخاطــر التشــغيلية وتقييمهــا وإدارتهــا والحــد منهــا ،بمــا فــي ذلــك تحديــد هــذه المخاطــر وتقديــر
حجمهــا ومراقبتهــا .وفــي عــام 2015م ،أعــادت الشــركة مراجعــة وتحديــث نهــج إدارة المخاطــر التشــغيلية ونفــذت مشــروعًا لدراســة المخاطــر
التشــغيلية علــى مســتوى الشــركة؛ بغــرض تحديــث عوامــل الخطــر وإعــادة تقييــم المخاطــر التشــغيلية فــي الشــركة .ومــن المتوقــع أن يــؤدي
هــذا المشــروع إلــى تعزيــز اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر فــي الشــركة ككل والمخاطــر الخاصــة بــكل قســم مــن أقســامها ،األمــر الــذي سيســاعد
رؤســاء األقســام علــى إدارة المخاطــر التشــغيلية ألقســامهم بشــكل اســتباقي .إضافــة إلــى ذلــك ،لــدى الشــركة برنامــج شــامل إلدارة اســتمرارية
األعمــال يهــدف إلــى المحافظــة علــى القــدرة التشــغيلية وتعزيزهــا ،كذلــك هنــاك خطــط وإجــراءات أخــرى مثــل اســتمرارية األعمــال وإدارة
الحــوادث وإجــراءات االســتجابة للطــوارئ وخطــط اســتئناف العمــل وإســتراتيجية للتعامــل مــع اســتمرارية العمليــات األساســية وضمــان ســير
العمــل ودعــم الوظائــف وتشــكيل اإلطــار العــام إلدارة اســتمرارية العمــل التــي تخضــع لالختبــار والمراجعــة مــن قبــل اإلدارة بشــكل دوري.

 .١٣الغرامات والعقوبات
تلقت الشركة خالل العام 2015م غرامات مالية بمبلغ وقدرها  8.920.000ريال من قبل هيئة السوق المالية.

ختام ـًا ،يســر مجلــس اإلدارة أن يغتنــم هــذه الفرصــة ليعــرب عــن تقديــره وامتنانــه لعمــاء شــركة األهلــي الماليــة ومســاهميها وموظفيهــا
علــى دعمهــم خــال العــام 2015م .كذلــك يقــدم المجلــس شــكره إلــى هيئــة الســوق الماليــة لتوفيرهــا كل مــا يســهم فــي تطويــر قطــاع
الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية ،وهــو مــا تظهــر نتائجــه فــي النمــو االقتصــادي المطــرد للمملكــة بإشــراف وتوجيــه مــن لــدن خــادم الحرميــن
الشــريفين وصاحبــي الســمو الملكــي ولــي العهــد وولــي ولــي العهــد حفظهــم اهلل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مجلس اإلدارة
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