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�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية

تقرير جمل�س الإدارة
ي�سر جمل�س الإدارة �أن يقدم �إىل ال�سادة امل�ساهمني التقرير ال�سنوي ل�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة عن ال�سنة املالية املنتهية
فـي  31دي�سمرب .2015
مقدمة
�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية وقائمة وم�ؤ�س�سة مبوجب
القواعد والأنظمة النافذة فـي اململكة العربية ال�سعودية ،برقم ت�سجيل  1010221555ال�صادر بتاريخ ( 27/06/1427املوافق 23/07/2006
م) ،وبرقم ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار رقم  102030104697ال�صادر بتاريخ ( 17/12/1426املوافق  17/01/2006م) ،وعنوان مقرها
الرئي�سي � 7267شارع العليا – حي املروج ،الريا�ض  ،12283-2255اململكة العربية ال�سعودية.
وكما فـي  31دي�سمرب � ،2015آلت ملكية ال�شركة �إىل امل�ساهمني التاليني بالن�سب املبينة �أدناه:

�إت�ش �إ�س بي �سي �آ�سيا القاب�ضة بي فـي
البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
الإجمايل

عدد الأ�سهم

ح�صة الأ�سهم

كما فـي  31دي�سمرب

4,900

49%

245,000,000

5,100

51%

255,000,000

10,000

100%

500,000,000

2015

يتمثل الغر�ض الرئي�سي من ت�أ�سي�س ال�شركة فـي تقدمي جمموعة �شاملة ومتكاملة من اخلدمات امل�صرفـية اال�ستثمارية ،مبا فـي ذلك اال�ست�شارات
اال�ستثمارية امل�صرفـية والتمويل امل�صرفـي اال�ستثماري ومتويل امل�شروعات وا�ست�شارات الديون بالإ�ضافة �إىل خدمات التمويل الإ�سالمي .كما
تدير ال�شركة جمموعة من �صناديق اال�ستثمار امل�شرتكة واملحافظ اخلا�صة امل�ستثمرة ح�سب تقدير ال�شركة حل�ساب املودعني .وتخدم ال�شركة
قاعدة وا�سعة من العمالء ،منهم على �سبيل املثال ال احل�صر ،ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفـية والأفراد.
وقد ا�ستحوذت �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية على جميع �أ�صول وخ�صوم �شركة �ساب للأوراق املالية املحدودة �إ�ضافة �إىل
�أن�شطتها التجارية ،والتي كانت تابعة ومملوكة بن�سبة  100%للبنك ال�سعودي الربيطاين ،وذلك اعتبا ًرا من  1يوليو  .2011وقد كانت الأن�شطة
الرئي�سة ل�شركة �ساب للأوراق املالية املحدودة متمثلة فـي حفظ و�إيداع الأوراق املالية والتعامل ب�صفة وكيل ،با�ستثناء �أن�شطة التعهد بالتغطية.
وقد وافقت هيئة ال�سوق املالية على �صفقة ا�ستحواذ �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية على �ساب للأوراق املالية املحدودة ،كما رخ�صت
لها الهيئة باال�ستمرار فـي مزاولة العمليات والأن�شطة التجارية التي كانت متار�سها �ساب للأوراق املالية املحدودة فـي ال�سابق.
�ساهمو �شركة �ساب للأوراق املالية املحدودة �إنهاء �أعمال �شركتهم وحلها بطريق الت�صفـية االختيارية مبوجب بنود النظام
وقد قرر ُم ِ
الأ�سا�سي لل�شركة ومبقت�ضى �أحكام الت�صفـيات الواردة فـي لوائح ال�شركات .وقد مت تعيني ُم�ص ِفي وجاري اتخاذ ما يلزم من �إجراءات قانونية
فـي هذا ال�صدد.
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�أهم النتائج املالية خالل خم�سة �أعوام
باملليون ريال �سعودي
العام
حقوق امل�ساهمني
�صافـي اال�ستثمارات
�إجمايل الأ�صول
�صافـي الأرباح
التوزيعات الكلية

2

2015

2014

2013

2012

2011

865

785

795

731

707

1,029

902

872

438

516

1,168

1,148

1,016

994

908

279

229

258

218

172

157

192

163

164

-
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الأرباح
ُقدرت �أرباح ال�شركة عن ال�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب  2015مببلغ  279مليون ريال �سعودي ،بزيادة قدرها  50مليون ريال �سعودي مقارن ًة
ب�أرباحها عن نف�س الفرتة من العام  2014والتي بلغت  229مليون ريال �سعودي ،وهو ما يعزى ب�شكل رئي�سي ملا يلي:
.1
.2

زيادة الإيرادات املتح�صلة من اخلدمات اال�ست�شارية مبقدار  30مليون ريال �سعودي.
انخفا�ض اخل�سائر الت�شغيلية مبقدار  151مليون ريال �سعودي.

وقد جنحت ال�شركة فـي مواجهة االنخفا�ض فـي ايرادات �أتعاب �إدارة الأ�صول و�إيرادات الو�ساطة بواقع  36و 54مليون ريال �سعودي على التوايل
والزيادة فـي تكاليف املوظفـني بقيمة  30مليون ريال �سعودي.
التوزيعات النقدية
مت توزيع �صافـي الدخل ال�سنوي لل�شركة على النحو التايل:
.1
.2
.3

.4

تنتهج ال�شركة �سيا�سة تتمثل فـي دفع �أق�صى توزيعات لأرباح الأ�سهم كل عام (وتبلغ ن�سبة التوزيعات حالي ًا  90%من �صافـي الدخل).
يتم جتنيب ن�سبة  10%من �صافـي الدخل �إىل االحتياطي النظامي بحيث ت�صبح ن�سبته  50%من �أ�سهم ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة.
دفع توزيعات �أرباح الأ�سهم للم�ساهمني بالتنا�سب مع عدد الأ�سهم اململوكة ح�سب تو�صيات جمل�س الإدارة املعتمدة فـي اجلمعية العمومية
العادية.
ويرحل الدخل ال�صافـي املتبقي من التوزيعات فـي �شكل �أرباح حمتجزة.

وقد �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع الأرباح على النحو التايل
بالألف ريال �سعودي
الدخل ال�صافـي للعام
الأرباح املحتجزة من العام ال�سابق
الإجمايل
2015

279,071
173,768
452,839

وقد وزعت على النحو التايل:
خم�ص�ص االحتياطي النظامي
الزكاة وال�ضريبة على الدخل

27,907
40,795

التوزيعات الكلية
الأرباح املحتجزة للعام 2015

156,537
227,600

املدفوعات النظامية
ما يلي بيان باملدفوعات النظامية للعام:

بالألف ريال �سعودي

• خم�ص�ص الزكاة اخلا�ص بامل�ساهمني ال�سعوديني للعام
• خم�ص�ص ال�ضريبة على الدخل للم�ساهمني غري ال�سعوديني للعام 2014
• مدفوعات امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
2014

2,609
47,342
11,039
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)
�أر�صدة وتعامالت الأطراف ذات العالقة
ت�ضم �أطراف ال�شركة ذات العالقة جمموعة ال�شركات وم�ساهميها و�أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة.
جتري ال�شركة والأطراف ذات العالقة تعامالت مع بع�ضهم البع�ض ب�صورة اعتيادية ،حيث يتم امتام تلك التعامالت مع الأطراف ذات العالقة
وفقا ل�شروط متفق عليها من كال اجلانبني وتوافق عليها الإدارة.
م�ستحقات من الأطراف ذات العالقة
( )iمبالغ م�ستحقة القب�ض من ال�صناديق امل�شرتكة
( )iiمبالغ م�ستحقة القب�ض من بنك �ساب
( )iiiمبالغ م�ستحقة القب�ض من �شركات تابعة – �صافـي

بالألف ريال �سعودي
726
21,095
4,937
26,758

م�ستحقات �إىل الأطراف ذات العالقة
( )ivم�ستحق الدفع �إىل �شركات تابعة – �صافـي
( )vم�ستحق الدفع �إىل بنك �ساب

8,555
11,739
20,294
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�أر�صدة وتعامالت الأطراف ذات العالقة ( -تتمة)
.1

متثل املبالغ م�ستحقة القب�ض من ال�صناديق اال�ستثمارية امل�شرتكة �أتعاب الإدارة امل�ستحقة القب�ض من ال�صناديق اال�ستثمارية امل�شرتكة
التابعة ل�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة (“ال�صناديق اال�ستثمارية امل�شرتكة”) والتي مت احت�سابها بنا ًء على ال�سعر املتفق
عليه بينهما.

.2

متثل املبالغ م�ستحقة القب�ض من البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) مبالغ ناجتة ب�صورة رئي�سة عن اخلدمات اال�ست�شارية و�صافـي الر�صيد
من التعامالت فـيما بني ال�شركات مع بنك �ساب.

.3

متثل املبالغ م�ستحقة القب�ض من ال�شركات التابعة مبالغ ناجتة ب�صورة رئي�سة عن عموالت عمليات مقاي�ضة الأ�سهم من �إحدى �شركات �إت�ش
�إ�س بي �سي.

.4

املبالغ م�ستحقة الدفع �إىل ال�شركات التابعة تتكون ب�صورة رئي�سة من مبالغ م�ستحقة �إىل �شركات �إت�ش �إ�س بي �سي.

.5

متثل املبالغ م�ستحقة الدفع �إىل بنك �ساب ب�صورة رئي�سة مبالغ م�ستحقة لقاء خدمات مقدمة.

معاملة مع

قائمة الدخل

البنك ال�سعودي الربيطاين (بنك �ساب)

تكلفة اخلدمات مبوجب اتفاقية م�ستوى اخلدمة – �صافـي
الأتعاب املدفوعة خلدمة املحافظ اال�ستثمارية اخلا�صة
و�صناديق اال�ستثمار امل�شرتكة

ال�صناديق امل�شرتكة التابعة ل�شركة �إت�ش
�إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة
(“ال�صناديق امل�شرتكة”)

�إيرادات الو�ساطة� ،صافـي

�أتعاب الإدارة من ال�صناديق
�أرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي

�إيرادات من عمليات مقاي�ضة الأ�سهم
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مكاف�آت �أع�ضاء اللجان

بالألف ريال �سعودي
)(28,620

)(26,838

2,151

107,574
1,007

18,555
)(1,741
)(506

اخلطط والقرارات الهامة
تقوم ال�شركة حال ًيا بتعديل كيانها القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة م�ساهمة مغلقة وفقا لنظام ال�شركات ال�سعودي .وقد
وافقت هيئة ال�سوق املالية على طلب تعديل الكيان القانوين وقائمة املالك والتي تتكون من خم�سة ( )5م�ساهمني .وفـيما عدا ما ُذكر �أعاله ،ال
تنوي ال�شركة �إجراء �أي تغيري على كيانها �أو تو�سعة �أعمالها �أو وقف �أي ًا من عملياتها.
العقوبات والغرامات والقيود التنظيمية
خالل العام 2015م مت فر�ض عدة غرامات مالية على �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية  ،تتعلق بعدم الإلتزام مع بع�ض من التوجيهات
الإ�شرافـية ،والتي جرى العمل على ت�صحيحها فـي حينه.
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ُقدرت مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل العام  2015مببلغ  1,480,000ريال �سعودي .وعدا مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،فقد مت دفع مبلغ
 261,000ريال �سعودي كبدل ح�ضور.
التفا�صيل بالألف
ريال �سعودي

�أع�ضاء جمل�س
الإدارة التنفـيذيني

�أع�ضاء جمل�س الإدارة غري
التنفـيذيني /امل�ستقلني

تفا�صيل املكاف�آت املدفوعه ل�سته من كبار
التنفـيذيني الأع�ضاء التنفـيذيني الذين ح�صلوا
على �أعلى املكاف�آت والتعوي�ضات من ال�شركة ،ومن
�ضمنهم الرئي�س التنفـيذي واملدير املايل

-

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي

-

 1,741,000ريال �سعودي

الرواتب واملكاف�آت
البدالت
املكاف�آت ال�سنوية والدورية*
اخلطط التحفـيزية
�أي مكاف�آت �أو مزايا عينية
�أخرى تدفع ب�شكل �شهري �أو
�سنوي

6,447,500
3,199,417
13,444,589

*املكاف�آت
مزايا املوظفـني وخطط احلوافز
مبقت�ضى �أحكام نظام العمل ال�سعودي وال�سيا�سات الداخلية لل�شركة ،ت�ستحق مزايا املوظفـني خالل �أو بنهاية مدة خدمة املوظف .وقد قدرت
قيمة مكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة كما فـي تاريخ  31دي�سمرب  2015مببلغ  45,2مليون ريال �سعودي.
�ضمانات جمل�س الإدارة
ي�ؤكد جمل�س الإدارة للم�ساهمني وغريهم من الأطراف املعنية ،وحلد علمه ومن جميع النواحي اجلوهرية ،على �أن:
•	�أن �سجالت احل�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح.
•	�أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة ونفذ بفاعلية.
•	�أنه ال يوجد �أي �شك يذكر فـي قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
•	ال يوجد �أي �صفقات �أو عقود �أو �أعمال تكون ال�شركة طرفا فـيها �أو يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفـيذي �أو الرئي�س املايل
	�أو �أي �شخ�ص ذو عالقة م�صلحة فـيها با�ستثناء ما مت االف�صاح عنه فـي جزء تعامالت الأطراف ذات العالقة فـي هذا التقرير.
• لي�س لل�شركة �أي �شركة تابعة مبعنى �أنه لي�س لها �أي ح�صة فـي �أ�سهم ر�أ�س مال �أي �شركة.
•	ال تعود لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لأي �شخ�ص ذو عالقة بهم �أي م�صلحة �أو �أوراق مالية تعاقدية �أو حقوق اكتتاب فـي �أ�سهم ال�شركة خالل
العام.
• مل حت�صل ال�شركة على �أي قر�ض خالل العام.
كما �أو�ضحوا فـي تقرير املراجعة ،فقد اعترب مراجعو ال�شركة ،فـيما يت�صل ب�أعمال مراجعة القوائم املالية لل�شركة� ،أن �إجراءات الرقابة
الداخلية املعمول بها بال�شركة وثيقة ال�صلة ب�إعداد القوائم املالية لل�شركة والعر�ض العادل لها مبا �أتاح لهم وم َّكنهم من �إعداد �إجراءات املراجعة
املنا�سبة ،غري �أن تلك الإجراءات لي�ست لإبداء ر�أي حول فعالية �إجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة .وقد �أبلغ املراجعون جمل�س الإدارة بجوانب
نق�ص معينة �أو تو�صيات خرجوا بها من �أعمال املراجعة .وترى الإدارة �أن هذه البنود ال متثل نقاط �ضعف جوهرية .وقد �أ�صدر املراجع اخلارجي
تقرير مراجعة غري معتمد ب�ش�أن القوائم املالية لل�شركة.
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املعايري املحا�سبية
مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة مبا يتفق واملعايري املحا�سبية ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .كما �أنه لي�س هناك ثمة
انحراف جوهري فـي املعايري املحا�سبية املطبقة فـي �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة مقارن ًة باملعايري املحا�سبية ال�صادرة من
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني خالل ال�سنة املالية املنتهية فـي  31دي�سمرب .2015
تعيني مراجعني خارجيني
فـي اجلمعية العمومية ال�سنوية لل�شركة التي عقدت فـي  15يونيو  ،2015وافق امل�ساهمون على اختيار �شركة كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه لأداء
مهام املراجع اخلارجي لل�شركة بتو�صية من جلنة املراجعة الداخلية لل�شركة ،من �أجل مراجعة القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة عن ال�سنة املنتهية
فـي  31دي�سمرب .2015
جمل�س الإدارة واللجان التابعة له
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
يت�ألف جمل�س �إدارة ال�شركة من عدد ( 9ت�سعة) �أع�ضاء ،والذين يتم تعيينهم وعزلهم على النحو التايل:
يعي �إت�ش �إ�س بي �سي ( 3ثالثة) مديرين ويعزلهم؛
• ِّ
يعي بنك �ساب ( 3ثالثة) مديرين ويعزلهم؛
• ِّ
• يتم تعيني ( 3ثالثة) مديرين م�ستقلني ويتم عزلهم مبوافقة و�إجماع كال من بنك �ساب و�إت�ش �إ�س بي �سي.
وما يلي ت�شكيل جمل�س الإدارة كما فـي  31دي�سمرب :2015
الأ�ستاذ /من�صور الب�صيلي ،رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضو جمل�س غري تنفـيذي
كما ي�شغل الأ�ستاذ /من�صور الب�صيلي من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة فـي ال�شركات امل�ساهمة التالية:
ع�ضو جمل�س �إدارة بال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية
ع�ضو جمل�س �إدارة ب�شركة �إعادة للت�أمني التعاوين
ع�ضو جمل�س �إدارة ب�شركة �أمالك الوطنية
الأ�ستاذ /ماجد جنم ،الرئي�س التنفـيذي وع�ضو جمل�س �إدارة تنفـيذي ب�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية.
كما ي�شغل �أي�ضا الأ�ستاذ /ماجد جنم من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �ساب تكافل.
ال�سيد /ديفـيد ديو ،ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي،
كما ي�شغل �أي�ضا ال�سيد /ديفـيد ع�ضو جمل�س �إدارة والع�ضو املنتدب بالبنك ال�سعودي الربيطاين
الأ�ستاذ /حممد التويجري ،ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي،
كما ي�شغل �أي�ضا الأ�ستاذ /حممد من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة بال�شركات امل�ساهمة التالية:
ع�ضو جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الربيطاين
ع�ضو جمل�س �إدارة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي م�صر
ع�ضو جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
الأ�ستاذ /فهد ال�سيف ،ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي
ال�سيد /مارتن �سبريلنج ،ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي ،وامل�ستقيل اعتبار ًا من  1فرباير .2016
وي�شغل الأ�ستاذ /مارتن من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة بالبنك ال�سعودي الربيطاين.
الأ�ستاذ /مازن الرميح ،ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل ،وامل�ستقيل فـي  22دي�سمرب .2015
وي�شغل �أي�ضا الأ�ستاذ /مازن من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة فـي:
ع�ضو جمل�س �إدارة بالبنك ال�سعودي الفرن�سي
ع�ضو جمل�س �إدارة ب�شركة جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�ضة
ع�ضو جمل�س �إدارة ب�شركة جمموعة عبد اللطيف العي�سى
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه ( -تتمة)
الأ�ستاذ /حمد العمر ،ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
الأ�ستاذ /حممد ال�شايع ،ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
كما ي�شغل الأ�ستاذ /حممد ال�شايع ع�ضو جمل�س �إدارة بال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية
ونود �أن ن�سرتعي انتباه ال�سادة امل�ساهمني �إىل �أنه مت تعيني اثنني ( )2من �أع�ضاء مبجل�س الإدارة اعتبار ًا من  1مار�س  2016بعد احل�صول على
موافقة هيئة ال�سوق املالية ليحال حمل الع�ضوين امل�ستقلني.
عدد االجتماعات التي ح�ضرها كل ع�ضو جمل�س �إدارة يف العام 2015

م

اال�سم

1

الأ�ستاذ /من�صور الب�صيلي
الأ�ستاذ /ماجد جنم
ال�سيد /ديفـيد ديو
الأ�ستاذ /حممد التويجري
ال�سيد /مارتن �سبريلنج
الأ�ستاذ /حمد العمر
الأ�ستاذ /مازن الرميح
الأ�ستاذ /حممد ال�شايع
الأ�ستاذ /فهد ال�سيف

2
3
4
5
6
7
8
9

جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت

اجتماعات
املجل�س

اللجنة
التنفـيذية

جلنة
املراجعة

جلنة
املخاطر

5

-

-

4

3

5

6

-

-

-

5

6

-

-

4

3

-

-

4

-

4

-

-

-

-

5

-

-

4

-

4

6

-

-

4

5

-

7

-

-

5

-

-

-

-

اجتماعات جمل�س الإدارة
م

تاريخ االجتماع

عدد احلا�ضرين

1

 12مار�س
 6مايو 2015
 21يونيو 2015
� 10سبتمرب 2015
 15دي�سمرب 2015

9

100%

9

100%

8

89%

2
3
4
5

8

2015

 1( 7بالإنابة
 1( 8بالإنابة)
)

الن�سبة املئوية للح�ضور

78%
89%

�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية

يو�ضح التايل ح�ضور الأع�ضاء اجتماعات اللجان التابعة للمجل�س:
جلنة املراجعة
م

تاريخ االجتماع

عدد احلا�ضرين

1

 8فرباير
 26فرباير 2015
 11مار�س 2015
 19مار�س 2015
 24مايو 2015
� 9سبتمرب 2015
 14دي�سمرب 2015

2

66%

3

100%

3

100%

3

100%

14

100%

4

100%

4

100%

2
3
4
5
6
7

2015

الن�سبة املئوية للح�ضور

 1يلزم التنويه �إىل �أنه مت تعيني ال�سيد /مارك بروثريو ،ع�ضو جلنة املراجعة فـي مايو  2015ولذلك زاد عدد احلا�ضرين من � 3أع�ضاء �إىل .4
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
م

تاريخ االجتماع

1

� 25أغ�سط�س
� 27أكتوبر 2015
 9دي�سمرب 2015
 15دي�سمرب 2015

2
3
4

2015

عدد احلا�ضرين
2

 1( 3بالإنابة

الن�سبة املئوية للح�ضور
66%

)

100%

3

100%

3

100%

اللجنة التنفـيذية
م

تاريخ االجتماع

عدد احلا�ضرين

1

 24فرباير
� 24أبريل 2015
 15يونيو 2015
� 17أغ�سط�س 2015
� 22أكتوبر 2016
 23نوفمرب 2015

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

2
3
4
5
6

2015

الن�سبة املئوية للح�ضور
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)
جلنة املخاطر
م

تاريخ االجتماع

عدد احلا�ضرين

1

 9مار�س
 24مار�س 2015
� 8سبتمرب 2015
 13دي�سمرب 2015

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

2
3
4

10

2015

الن�سبة املئوية للح�ضور

�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية

جلنة املراجعة
ت�أ�س�ست جلنة املراجعة التابعة ل�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة فـي عام  ،2011والتي تتبع مبا�شر ًة جمل�س �إدارة ال�شركة،
وجتتمع �أربع مرات �سنوياً ،وتتكون من ثالثة �أع�ضاء على الأقل – منهم �أع�ضاء جمل�س �إدارة غري تنفـيذيني �أو م�ستقلني و�أع�ضاء من خارج
املجل�س.
تر�صد اللجنة مهام املراجعة الداخلية واخلارجية لل�شركة ،كما تراجع نقاط �ضعف الرقابة وعيوب النظام املتبع بال�شركة .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
فاللجنة م�س�ؤولة عن �ضمان �إعداد جميع املعلومات املالية ب�أعلى جودة ممكنة ،مع الرتكيز على �أمور العمل اجلوهرية ،مبا يتيح للمراجعني
اخلارجيني للبنك وللإدارة الرتكيز على اجلوانب ذات املخاطر الأعلى على العمل.
وقد اتخذ جمل�س الإدارة فـي اجتماعه الذي عقد فـي  29دي�سمرب  2014قرار ًا بتعيني ال�سادة التالية �أ�سمائهم �أع�ضا ًء فـي جلنة املراجعة
اعتبارا من تاريخ  1يناير :2015
الأ�ستاذ /حممد ال�شايع ،رئي�سً ا للجنة املراجعة
الأ�ستاذ /ح�سني اليامي ،ع�ضو ًا من خارج املجل�س
ال�سيد /جيم�س ماد�سون ،ع�ضو ًا من خارج املجل�س
كما مت تعيني ع�ضو �أخر من خارج املجل�س وهو ال�سيد /مارك بروثريو فـي اللجنة اعتبارا من  24مايو .2015
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
�شكَّل جمل�س الإدارة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت فـي  19يوليو  ،2011وجتتمع مرة واحدة على الأقل �سنوياً .وت�ضم اللجنة ثالثة �أع�ضاء من
جمل�س الإدارة عينهم املجل�س .وتتبع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت جمل�س الإدارة مبا�شرةً.
وترفع اللجنة تو�صياتها برت�شيحات املجل�س لع�ضوية الأع�ضاء ،وتنظر �سنوي ًا فـي املهارات والقدرات الالزمة للأفراد امل�ؤهلني ل�شغل ع�ضوية
جمل�س الإدارة ،مبا فـي ذلك الوقت الذي يحتاجه ع�ضو جمل�س الإدارة ملمار�سة العمل ،كما �أنها تنظر فـي هيكل جمل�س الإدارة وتقدم التو�صيات
الالزمة فـي هذا ال�صدد.
عي ال�سادة التالية �أ�سمائهم �أع�ضا ًء بلجنة الرت�شيحات واملكاف�آت اعتبارا من  1يناير :2015
وفـي اجتماع املجل�س بتاريخ  11دي�سمرب َّ ،2011
الأ�ستاذ /مازن الرميح ،رئي�سً ا للجنة (ا�ستقال بتاريخ  22دي�سمرب )2015
الأ�ستاذ /من�صور الب�صيلي
ال�سيد /ديفـيد ديو
اللجنة التنفـيذية
يُعني املجل�س �أع�ضاء اللجنة التنفـيذية وتتبع اللجنة جمل�س الإدارة مبا�شرةً .وتتكون اللجنة من الرئي�س التنفـيذي لل�شركة (رئي�سً ا للجنة)
وع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
وتتمثل املهمة الرئي�سة للجنة فـي م�ساعدة الرئي�س التنفـيذي لل�شركة ،فـي حدود ال�سلطات املمنوحة للرئي�س التنفـيذي من قبل املجل�س ،وفـي
التعامل مع الأمور التي يحيلها املجل�س �إىل الرئي�س التنفـيذي .ف�ضال عن ذلك ،وتراجع اللجنة ،من بني جملة �أمور �أخرى ،تقارير �أداء الأعمال
وتقارير الأ�سواق املالية وتقرير اال�ستثمارات امل�صرفـية ومتابعة تقارير تقدم خطة الت�شغيل ال�سنوي وتقارير املوارد الب�شرية وتقارير �أخرى.
وجتتمع اللجنة �ستة مرات �سنويًا.
فـي اجتماع املجل�س بتاريخ  29دي�سمرب  2014قام بتعيني ال�سادة التالية �أ�سمائهم �أع�ضا ًء باللجنة التنفـيذية اعتبارا من  1يناير :2015
الأ�ستاذ /ماجد جنم ،رئي�سً ا للجنة
الأ�ستاذ /مازن الرميح (ا�ستقال بتاريخ  22دي�سمرب )2015
ال�سيد /ديفـيد ديو
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)
جلنة املخاطر
�شكَّل املجل�س جلنة املخاطر للتعامل مع �ش�ؤون �إدارة املخاطر.
وفقا الخت�صا�صات اللجنة ،ف�إنها تتكون من � 3أع�ضاء على الأقل مبا فـيهم ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل غري تنفـيذي وع�ضو من خارج املجل�س
على الأقل ،وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شر ًة �إىل املجل�س.
وجتتمع اللجنة �أربعة مرات �سنويًا وت�شرف على كافة الأمور املتعلقة ب�أعلى م�ستويات املخاطر اخلا�صة ب�أعمال ال�شركة كما �أنها تقدم امل�شورة
�إىل املجل�س فـيما يخ�ص تلك الأمور� ،إ�ضافة �إىل التوجيه اال�سرتاتيجي للمخاطر على م�ستوى ال�شركة ومنها و�ضع ر�ؤية لإدارة املخاطر وحتديد
الأولويات والإ�شراف على املبادرات الرئي�سة ومتابعة تنفـيذ مبادرات خماطر التحول اجلوهرية.
فـي اجتماع املجل�س بتاريخ  29دي�سمرب  2014قام بتعيني ال�سادة التالية �أ�سمائهم �أع�ضا ًء بلجنة املخاطر اعتبارا من  1يناير :2015
الأ�ستاذ /حممد التويجري ،رئي�سً ا للمجل�س
الأ�ستاذ /من�صور الب�صيلي ،ع�ضو ًا
الأ�ستاذ /حمد العمر ،ع�ضو ًا
ال�سيد /جيم�س ماد�سون ،ع�ضو من خارج املجل�س
ال�سيد /ديفـيد كيني ،ع�ضو من خارج املجل�س
�إدارة املخاطر
يتوىل جمل�س �إدارة ال�شركة م�س�ؤولية طريقة �إدارة املخاطر ب�صورة كلية فـي �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة والنظر فـي مدى
فعالية هذه الطريقة.
واللجنة اخلا�صة ب�إدارة �أمور املخاطر التابعة للمجل�س هي جلنة املخاطر ،وهي مكلفة باعتماد والإ�شراف على �إطار عمل خماطر ال�شركة
وخططها و�أهداف الأداء ،والتي تت�ضمن �إن�شاء بيانات حد املخاطر امل�سموح به وا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر وتفوي�ض وندب �صالحيات االئتمان
واملخاطر الأخرى ،ف�ض ًال عن حتديد �إجراءات املراقبة الفعالة.
ويتوىل رئي�س �إدارة املخاطر م�س�ؤولية �إدارة املخاطر داخل ال�شركة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يوجد بال�شركة مدير م�ستقل يتوىل �إدارة ق�سم
املطابقة وااللتزام ومكافحة اجلرائم املالية ،وكالهما يتبع مبا�شر ًة الرئي�س التنفـيذي لل�شركة ،وتتمثل مهامهما الرئي�سية فـيما يلي:
رئي�س �إدارة املخاطر:
•	�إدارة املخاطر
• املخاطر الت�شغيلية
• خماطر الأمن واالحتيال
• معايري �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية
مدير املطابقة وااللتزام:
• مكافحة اجلرائم املالية
• االلتزام التنظيمي
ويتم توثيق �سيا�سات و�إجراءات وعمليات وا�سرتاتيجيات ال�شركة عن طريق �إعداد تقارير دورية من خالل م�ؤ�شر املخاطر الرئي�سة و�ضوابط
املخاطر وترفع هذه التقارير �إىل جلان الإدارة واحلوكمة.
تطبق ال�شركة ثالثة م�ستويات من منوذج الدفاع لإدارة املخاطر فـي العمل ،مع مراقبة فعالية ال�ضوابط.
• امل�ستوى الأول – م�س�ؤولية الإدارة متمثلة فـي مهام العمل ومراقبة املخاطر التي يديرونها – بدعم من مديري مراقبة خماطر العمل.
• امل�ستوى الثاين – املخاطر الت�شغيلية
• امل�ستوى الثالث – ق�سم املراجعة الداخلية امل�ستقل
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�إدارة املخاطر ( -تتمة)
ومن خالل الإجراءات الداخلية لتقييم كفاية ر�أ�س املال ،يراجع جمل�س الإدارة وينظر فـي خماطر ال�شركة مقابل ر�أ�س املال املتاح .وب�شكل
م�ستمر ،تتم مراجعة معلومات خماطر ال�شركة مقابل بيان حد املخاطر امل�سموح به وخماطر الإجراءات الداخلية لتقييم كفاية ر�أ�س املال بغر�ض
التحقق من بقاء املخاطر �ضمن احلد املعقول.
املراجعة ال�سنوية لفعالية �إجراءات الرقابة الداخلية
تتوىل �إدارة ال�شركة م�س�ؤولية تطبيق �إطار عمل الرقابة الداخلية املعتمد من جمل�س الإدارة مع النظر فـي مدى فعاليته.
ولقد و�ضعت ال�شركة معايري وا�ضحة ينبغي على جميع موظفـي ال�شركة و�إداراتها و�أق�سامها وال�شركة ككل االلتزام بها .وي�ستهدف تطبيق
الأنظمة والإجراءات داخل ال�شركة اكت�شاف �أي انحرافات والرقابة والإبالغ عن املخاطر الرئي�سية ،مبا ي�شمل خماطر االئتمان وتقلبات �أ�سعار
�سوق الأدوات املالية وخماطر ال�سيولة وخماطر الأخطاء الت�شغيلية وخماطر خمالفات الأنظمة واللوائح والأن�شطة غري امل�صرح بها والأن�شطة
االحتيالية .وبالإ�ضافة �إىل املراجعة امل�ستمرة من جانب الإدارة ،تقوم جلان متنوعة تابعة للإدارة بر�صد تلك املخاطر ،وهي اللجان التي ت�أ�س�ست
ل�ضمان فعالية �إطار عمل رقابة ال�شركة واال�ستمرار فـي الإ�شراف وعلى وجه التحديد على املخاطر الرئي�سية ،مثل خماطر االئتمان واملخاطر
الت�شغيلية وخماطر االلتزام واالحتيال.
ويتم ب�شكل دوري �إعداد خطط ا�سرتاتيجية لل�شركة ،وتطبق هذه اخلطط اال�سرتاتيجية وتخ�ضع للر�صد واملراقبة من خالل خطط الت�شغيل
ال�سنوية التي يتم �إعدادها واعتمادها من جميع �أق�سام العمل والدعم ،والتي تو�ضح مبادرات العمل الرئي�سية و�آثارها املالية املحتملة.
وتخ�ضع جميع عمليات وجوانب التطوير فـي نظم الكمبيوتر للرقابة الوظيفـية املركزية .ويتم ت�شغيل نظم �شائعة اال�ستخدام لإجراءات العمل
املماثلة ،حيثما �أمكن.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتوىل الإدارة م�س�ؤولية و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات واملعايري اخلا�صة بجميع جوانب املخاطر ،مبا ي�شمل تلك املتعلقة
باالئتمان وال�سوق وال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية وخماطر تقنية املعلومات واملخاطر املحا�سبية وخماطر املعلومات واملخاطر القانونية وخماطرة
خمالفة االلتزام التنظيمي وخماطر املوارد الب�شرية وخماطر ال�سمعة التجارية وال�شراء .وقد �أجريت جتربة تف�صيلية ملراجعة �إطار عمل
ال�سيا�سة جلميع الأق�سام الرئي�سة خالل العام.
ويتوىل ق�سم �إدارة املخاطر دور الرقابة الثانوية من خالل الإ�شراف امل�ستمر على خماطر االئتمان وال�سوق واملخاطر الت�شغيلية جنب ًا �إىل
جنب مع مهام �أخرى ،مثل خماطر الأمن واالحتيال .ويتوىل ق�سم املطابقة وااللتزام الإ�شراف على العمليات التجارية و�إجراءات الإدارة مبا
ي�ضمن االلتزام باملتطلبات التنظيمية .وتعترب �إجراءات �إدارة املخاطر متكاملة متام ًا مع التخطيط اال�سرتاتيجي وخطط الت�شغيل ال�سنوية ف�ض ًال
عن دورة تخطيط ر�أ�س املال .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتوقع من كل موظف �أن يكون م�س�ؤو ًال عن املخاطر مع �إدارتها والتعامل معها �ضمن �إطار املهام
وامل�س�ؤوليات املكلف بها تبع ًا ملبادئ احلوكمة املعتمدة من ال�شركة ،والتي يتم التعريف بها خالل برامج التدريب.
وقد ا�ستمر خالل العام تطبيق الأنظمة والإجراءات اخلا�صة بالتحديد والتقييم امل�ستمر لإدارة املخاطر الكبرية التي واجهتها ال�شركة.
وبف�ضل هذه الإجراءات ،متكنت ال�شركة من تغطية التزاماتها مبوجب القواعد واللوائح ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية.
وي�شكل ق�سم املخاطر الت�شغيلية جنب ًا �إىل جنب مع ق�سم �إدارة املخاطر وق�سم املطابقة وااللتزام جز ًء ال يتجز�أ من بيئة الرقابة داخل
ال�شركة .وباعتباره �أداة رقابة م�ستقلة ،يرفع ق�سم املخاطر الت�شغيلية �إىل الإدارة ،من خالل جلنة املخاطر وجلنة املراجعة وجمل�س الإدارة،
تقييم ًا م�ستق ًال ومو�ضوعي ًا عن مدى فعالية وكفاية �إطار عمل �إدارة املخاطر و�إجراءات الرقابة واحلكومة التي ت�صممها الإدارة.
ويتاح لق�سم املخاطر الت�شغيلية تنفـيذ ذلك عرب املراجعة امل�ستقلة ،من خالل منهج قائم على املخاطر ،لقيا�س مدى فعالية الت�صميم وكفاءة
الت�شغيل لأنظمة و�سيا�سات الرقابة الداخلية التي يتم �إعدادها وتنفـيذها من خالل �إدارة العمل .كما يتوىل ق�سم املخاطر الت�شغيلية مهمة
مراجعة و�إعداد تقارير حول مدى كفاية وفعالية �إ�شراف �أق�سام الدعم ،مثل ق�سميّ املطابقة وااللتزام و�إدارة املخاطر ،مبا ي�ضمن عمل ال�شركة
�ضمن حد املخاطر امل�سموح به وااللتزام بالإطار التنظيمي.
وفـي الربع الأول من العام  ،2015مت ت�أ�سي�س فريق مراجعة داخلية داخل ال�شركة والذي يقوم بتنفـيذ مهام امل�ستوى الثالث من الدفاع من
خالل مراجعة وتقييم �أق�سام العمل والرقابة داخل ال�شركة مقابل اللوائح املحلية و�أف�ضل املمار�سات الدولية .و�سيتبع فريق املراجعة رئي�س جلنة
املراجعة مبا�شرةً.
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تقرير جمل�س الإدارة
خماطر االئتمان
تدير ال�شركة التعر�ض ملخاطر االئتمان ،وهي خماطر �إخفاق طرف فـي �أداة مالية فـي تنفـيذ التزاماته والت�سبب فـي تكبده خ�سارة مالية .وتن�ش�أ
خماطر االئتمان ( -تتمة)
خماطر االئتمان فـي ال�شركة ب�شكل رئي�سي من منظور ائتماين من خالل �أن�شطة �إدارة الأ�صول وا�ستثمارات ر�أ�س مال ال�شركة والتزامات االئتمان
املرتبطة ب�أن�شطة الو�ساطة لل�شركات وخدمات الأوراق املالية التي تقدمها �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي.
وت�سعى ال�شركة للحد من خماطر االئتمان من خالل مراقبة التعر�ض ملخاطر االئتمان وتقييد املعامالت مع �أطراف نظرية حمددة
واال�ستمرار فـي تقييم اجلدارة االئتمانية للأطراف النظرية .وقد روعي فـي ت�صميم �سيا�سات �إدارة خماطر ال�شركة حتديد املخاطر وو�ضع
احلدود املنا�سبة لها ور�صد املخاطر وااللتزام بحدودها.
خماطر ال�سوق
تتمثل خماطر ال�سوق فـي تقلبات القيمة العادلة للأدوات املالية ب�سبب التغريات فـي العنا�صر املتنوعة بال�سوق ،مثل معدالت العموالت اخلا�صة
و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الأ�سهم .وت�صنف ال�شركة التعر�ض ملخاطر ال�سوق �إما �إىل دفاتر التداول �أو دفاتر غري التداول.
كما �أن خماطر ال�سوق التي تتعر�ض لها ال�شركة حمدودة ،وتعمل ال�شركة �ضمن حدود خماطر ال�سوق املعتمدة.
دفرت التداول مع خماطر ال�سوق
و�ضع جمل�س �إدارة ال�شركة حدود ًا معينة مل�ستوى املخاطر املقبول فـي �إدارة دفرت التداول .وقد مت تعيني حدود ا�سمية لتغطية املنتج ومتييز احلدود
املرجعية للخ�سارة فـي �ضوء �أحوال ال�سوق ب�شكل يومي �أو �شهري
وفـي نطاق حدود التداول ،اعتمد جمل�س الإدارة حدود تعهد االكتتاب لتغطية عمليات الطرح العام و�إ�صدارات احلقوق مع وجود حدود
ا�سمية .وتركز طبيعة ال�سوق املالية حالي ًا على تعهد االكتتاب منخف�ض املخاطر حيث ال تكون ال�شركة عر�ضة ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم ،برغم �أن
بع�ض املعامالت املعينة (املتعلقة ب�إ�صدارات احلقوق) قد تنطوي على حدود تعهد اكتتاب عالية املخاطر حيث تكون ال�شركة عر�ضة لها.
دفاتر التداول بدون خماطر ال�سوق
ا�ستخدمت ال�شركة فائ�ض ر�أ�س املال فـي �صناديق �إدارة �أ�صول ال�شركة والتي ن�ش�أ عنها التعر�ض ملخاطر اال�ستثمارات فـي �أ�سواق املال ال�سعودية
والدولية واال�ستثمارات حمددة الدخل مبا ين�ش�أ عنها التعر�ض ملخاطر العموالت اخلا�صة و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .وتتم هذه اال�ستثمارات
�ضمن حدود ا�سمية معتمدة من جمل�س الإدارة ،مبا ي�شمل احلدود املرجعية للت�سعري فـي �ضوء �أحوال ال�سوق.
خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة فـي عجز ال�شركة عن الوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها فـي الأحوال االعتيادية والأزمات .وبالنظر �إىل طبيعة �أن�شطة
ال�شركة (من حيث كونها غري من�صبة على الإقرا�ض املبا�شر ب�شكل عام) ،تقل حدة هذه املخاطر من خالل ا�ستخدام فائق ر�أ�س مال ال�شركة
فـي ا�ستثمارات ال�صناديق امل�شرتكة .وتكون خماطر �سيولة �إدارة الأ�صول م�شمولة فـي املخاطر اال�ستئمانية.
املخاطر اال�ستئمانية
تتمثل هذه املخاطر فـي خمالفة ال�شركة ملهامها وواجباتها اال�ستئمانية عند العمل ب�صفتها �أمني ا�ستثمار �أو مدير ا�ستثمار �أو و�سيط (بالن�سبة
للأر�صدة النقدية املحفوظة لدى البنك ال�سعودي الربيطاين) ح�سب املن�صو�ص عليه فـي النظام �أو الالئحة املعنية .غري �أن هذه املخاطر فـي
ال�شركة �ضمن حدود �أن�شطة �إدارة الأ�صول ،حيث ن�ستثمر فـي الأموال بالنيابة عن العمالء وفـي الأوراق املالية التي نقوم فـيها بدور �أمني احلفظ.
وتخ�ضع خماطر �إدارة الأ�صول فـي الأ�سا�س للإدارة من جانب ال�شركة من خالل املزيد من احلدود وال�ضوابط مع ن�شرات الإ�صدار الفردية
�أو تعليمات العمالء – وتتم مراقبة هذه احلدود ب�شكل م�ستقل من خالل ق�سم �إدارة املخاطر ،بينما تُدار خماطر الأوراق املالية من خالل
تعليمات العمالء وال�ضوابط الداخلية التي ت�ضعها ال�شركة.
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خماطر املطابقة وااللتزام
تتمثل خماطر االلتزام فـي ال�شركة فـي خمالفة املتطلبات التنظيمية املحلية و�أف�ضل املعايري الدولية فـيما يتعلق بااللتزام التنظيمي وااللتزام
مبكافحة اجلرائم املالية .وفـي ال�شركة توجد خماطر من هذا النوع فـي جميع جماالت العمل بال�شركة.
غري �أن هذه املخاطر تتم �إدارتها ب�شكل رئي�سي من خالل ال�شركة وق�سم املطابقة وااللتزام امل�ستقل املكلف بتقدمي ما يلزم من توجيهات
ومراقبة م�ستقلة ومراجعة ملخاطر املطابقة وااللتزام داخل ال�شركة.
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�أداء الأعمال
امل�صرفـية اال�ستثمارية
اال�ست�شارات اال�ستثمارية امل�صرفـية
تركز اال�ست�شارات اال�ستثمارية امل�صرفـية على �أ�سواق ر�أ�س املال والذي ي�شمل االكتتابات الأولية و�إ�صدارات احلقوق واالندماج واال�ستحواذ فـي
اململكة العربية ال�سعودية .فمنذ �إن�شاء هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية فـي عام  ،2004كانت ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية الرائدة �ضمن نطاق
عملها كما ت�صدرت املراكز العليا لقائمة ال�شركات العاملة فـي جمال االكتتابات الأولية والطروحات العامة واالندماج واال�ستحواذ.
وحافظت �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة خالل عام  2015على مركزها الرائد فـي ال�سوق على �صعيد �أ�سواق ر�أ�س املال والتي
�شملت اكتتابني �أولني كبريين ( ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية ،وال�شركة ال�سعودية للعدد والأدوات “�ساكو”) من �أ�صل �أربع اكتتابات �أولية
معتمدة من هيئه ال�سوق املالية.
وعلى اجلانب الآخر ،حافظت �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة على مركزها الرائد فـي جمال االندماج واال�ستحواذ ،مبا فـي
ذلك تقدمي امل�شورة لل�شركات ال�سعودية املدرجة بالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�شورة ل�شركات خا�صة فـيما يتعلق بعمليات اندماج وا�ستحواذ ذات �أهمية
داخل اململكة وخارجها .وقد �شملت ال�صفقات الرئي�سية التي قادتها �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة فـي عام  ،2015تقدمي
امل�شورة ل�شركة تكوين لل�صناعات املتقدمة فـيما يتعلق باال�ستحواذ على �شركة �أنظمة �صافوال للتغليف ،وخدمات امل�شورة ل�شركة الت�صنيع الوطنية
فـيما يتعلق باال�ستحواذ على ح�صة  13%فـي �شركة كري�ستال وامل�ست�شار املايل ملجموعة الطيار لل�سفر فـيما يتعلق باال�ستحواذ على ح�صة 30%
من �شركة ذاخر اال�ستثمار للتطوير العقاري من خالل �إ�صدار �أ�سهم جديدة.
متويل اال�ستثمارات امل�صرفـية – �أ�سواق ر�أ�س املال ومتويل القرو�ض امل�شرتكة
توا�صل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة تعزيز مركزها الرائد فـي تقدمي اال�ست�شارات والهيكلة وترتيب التمويل عرب �أ�سواق
القرو�ض ورا�س املال ومتويل عمليات اال�ستحواذ .وترتكز هذه الريادة حتديدا فـي �سوق ال�صكوك حيث ت�صدرت �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية
ال�سعودية املحدودة املراكز الأوىل فـي جداول �إدارة ال�صكوك فـي كل �سنة منذ ن�ش�أة �سوق �سندات الدين فـي اململكة .كما قادت �شركة �إت�ش �إ�س
بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة فـي عام � 2015أربع �إ�صدارات �صكوك لكل من ال�شركة الوطنية للنقل البحري والبنك العربي الوطني و�شركة
املراعي والبنك ال�سعودي الربيطاين.
متويل امل�شاريع وال�صادرات
�إن فريق متويل امل�شاريع وال�صادرات فـي �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة هو امل�ست�شار واملرتب الرائد لتمويل امل�شاريع فـي
اململكة العربية ال�سعودية �إ�ضافة �إىل التمويالت املعززة من وكالة ائتمان ال�صادرات .ويرتاوح عمالء الق�سم بني مطورين من القطاع اخلا�ص �إىل
م�ؤ�س�سات حكومية تبحث عن �شراكات فـي القطاع اخلا�ص .ويتميز الفريق بخربة وا�سعة فـي قطاعات النفط والغاز والبرتوكيماويات والتعدين
واملعادن والكهرباء واملرافق العامة والنقل والبنية التحتية.
وقد �أنهى الق�سم بنجاح خالل العام �صفقتني ا�ست�شاريتني كبريتني مل�شروعني كبريين ل�شركة �أرامكو ال�سعودية بخ�صو�ص تنفـيذ م�شروع
وحدة ف�صل الهواء جليزان ،ومع �شركة �سوميتومو للكيماويات بخ�صو�ص تو�سعة جممع رابغ للتكرير والبرتوكيماويات� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني العديد
من التفوي�ضات الأخرى فـي قطاعي البرتوكيماويات والبنية التحتية ،مبا فـي ذلك ترتيب الدين لأول مرف�أ جتاري خا�ص وكامل اخلدمات
التجارية ،وهو ميناء امللك عبد اهلل.
�إدارة الأ�صول
وا�صل ق�سم �إدارة الأ�صول فـي �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة تبو�أه مركز ًا رائد ًا فـي �إدارة الأ�سهم املحلية لعمالء امل�صرفـية
اخلا�صة والتجزئة وامل�ؤ�س�سات ،حيث تدير ال�شركة �أكرب عدد من ال�صناديق اال�ستثمارية التي ت�شمل �صناديق الأ�سهم املحلية والإقليمية و�صناديق
خا�صة بقطاعات معينة والتي ت�شمل القطاعات االقت�صادية الرئي�سة فـي اململكة العربية ال�سعودية على �سبيل املثال �شركات البرتوكيماويات
وامل�ؤ�س�سات املالية .وتوفر ال�شركة خيارات ا�ستثمارية خمتلفة ت�شمل ا�سرتاتيجيات ن�شطة وغري ن�شطة وت�شمل على �صندوق امل�ؤ�شر املتداول املدرج
فـي تداول.
هذا وقد ح�صلت �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة على العديد من اجلوائز خالل العام ،حيث فازت بثماين جوائز �ضمن
“جوائز �أداء مديري ال�صناديق ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا( )MENA Fund Managerوالتي �شملت جائزة “�أف�ضل مدير �أ�صول للعام
2014م” ،وجائزة “�أف�ضل مدير �أ�سهم للعام” من جملة غلوبال �إنف�ستور .كما فازت �أي�ضا بجائزتني خالل ال�سنة من �صندوق ليرب  Lipperعن
�أف�ضل �أداء لل�صناديق.
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و�ساطة الأ�سهم
يقدم ق�سم الو�ساطة �سل�سلة �شاملة من اخلدمات لعمالء امل�صرفـية اخلا�صة والتجزئة وامل�ؤ�س�سات مبا فـي ذلك لتداول فـي �أ�سواق املال من خالل
خمتلف و�سائط �إي�صال اخلدمات والتي ت�شمل قناة الو�صول املبا�شر لل�سوق ( )DMAمثل ات�ش ا�س بي �سي تداول و ات�ش ا�س بي �سي مبا�شر
وخدمة فـيك�س �إن  Fix-Inوخدمة الهاتف امل�صرفـي من خالل مركز الو�ساطة املبا�شر �إ�ضافة �إىل ثمانِ مراكز ا�ستثمارية منت�شرة عرب اململكة و
خم�س مراكز ا�ستثمارية جديدة مُقرر افتتاحها فـي الربع الأول من العام .2016
مت حت�سني تطبيق التداول اخلا�ص ب�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية “�إت�ش �إ�س بي �سي تداول” لأداء �أعمال ال�صناديق امل�شرتكة� .أي�ضا
مت حت�سني �أنظمة ال�شركة اخلا�صة بطريقة احلفظ امل�ستقل ( )ICMلل�شركات الأجنبية امل�ؤهلة ( )QFIلقبول �أوامر ال�سوق مبا�شرة ( )DMAعرب
خدمة فـيك�س �إن ( )Fix-Inدون احلاجة ل�شرط التحقق امل�سبق .كما مت دمج ذلك بنجاح مع نظام  X-stream INETاجلديد اخلا�ص بتداول.
�أبحاث الأ�سهم
متكنت �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة من تر�سيخ قاعدة �أبحاث رائدة فـي جمال الأ�سهم تلبي احتياجات مدراء ال�صناديق
املحليني والعامليني .ويغطي فريق الأبحاث � 55سهم ًا �سعودي ًا متثل �أكرث من  80%من ر�أ�سمال �سوق الأ�سهم ال�سعودية .وعلى مدار �سبع �سنوات
حقق فريق �أبحاث الأ�سهم املرتبة الأوىل فـي �أبحاث الأ�سهم على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا كما حقق عدد من حملليه
مراتب عليا فـي قطاعاتهم الفردية .كما وا�صل م�ؤمتر م�ستثمري الأ�سهم ال�سنوي الذي ينظمه الق�سم ا�ستقطابه لكربى ال�شركات ال�سعودية
و�أكرث من  100عميل عاملي.
خدمات الأوراق املالية
مَ ثّل عام  2015نقطة حتول رئي�سة لوحدة احلفظ املبا�شر واملقا�صة بق�سم خدمات الأوراق املالية مع فتح �سوق الأ�سهم ال�سعودي �أمام امل�ؤ�س�سات
الأجنبية .وا�ستعداد ًا لفتح ال�سوق �أمام امل�ؤ�س�سات الأجنبية ،قام الق�سم ب�إجراء �إعادة هيكلة كبرية لفريق العمل واال�ستثمار من حيث توفـري
املوارد و�أنظمة الت�شغيل الآيل .وقد جنحت �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية فـي القيام ب�أول ت�سجيل مل�ؤ�س�سة �أجنبية وتنفـيذ �أول �صفقات
وت�سويتها فـي ال�سوق ال�سعودي� .أي�ضا قام الق�سم ب�إجراء حمالت تعريفـية فـي الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا و�آ�سيا� ،إ�ضافة �إىل القيام
بالعديد من االت�صاالت لتقدمي املعلومات الالزمة عن ال�سوق ال�سعودي للم�ستثمرين املحتملني .ووا�صلت �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية
املحدودة �سيطرتها على ال�سوق من ناحية طلبات الت�سجيل املقدمة ،حيث حافظت حتى  31دي�سمرب  2015على الن�سبة الأكرب من احل�صة
ال�سوقية للأ�صول حتت احلفظ للم�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة .QFIs
�إ�ضافة لفتح ال�سوق �أمام امل�ؤ�س�سات من خارج اململكة ،فقد عَ مِ لَ �سوق الأ�سهم ال�سعودية على حت�سني البنية التحتية لإجراءات الت�سوية مع طرح
طريقة احلفظ امل�ستقل ،و�أ�صبح ق�سم خدمات الأوراق املالية واحدً ا من �أوائل وكالء احلفظ الذين يتم ت�أهيلهم لطريقة احلفظ اجلديدة و�أي�ضا
ال�ستقبال العمالء بنا ًء على تلك الطريقة.
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