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تقرير جمل�س الإدارة

�ســركـــة اإتـ�س اإ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�ســعــوديــة املحـــدودة

ي�سر جمل�س الإدارة اأن يقدم اإىل ال�سادة امل�ساهمني التقرير ال�سنوي ل�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة عن ال�سنة املالية املنتهية 
فـي 31 دي�سمرب 2016.

مقدمة

اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية وقائمة وموؤ�س�سة  اإت�س  �سركة 
)املوافق  27/06/1427هـ  بتاريخ  ال�سادر   1010221555 ت�سجيل  برقم  ال�سعودية،  العربية  اململكة  فـي  النافذة  والأنظمة  القواعد  مبوجب 
17/01/2006م(،  )املوافق  17/12/1426هـ  بتاريخ  ال�سادر   102030104697 رقم  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  ترخي�س  وبرقم  23/07/2006م(، 

وعنوان مقرها الرئي�سي 7267 العليا – املروج، الريا�س 2255-12283، اململكة العربية ال�سعودية.
وكما فـي 31 دي�سمرب 2016، اآلت ملكية ال�سركة اإىل امل�ساهمني التاليني بالن�سب املبينة اأدناه:  

اإت�س اإ�س بي �سي اآ�سيا القاب�سة
بي فـي )اإت�س اإ�س بي �سي(  

البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(
الإجمايل

245,000,000

255,000,000

500,000,000

ما فـي
31 دي�سمرب 2016

4,900

5,100

10,000

عدد الأ�سهم

49%

51%

100%

ح�سة الأ�سهم

وفقا املالية  الأوراق  فـي  التعامل  اأن�سطة  خدمات  من  ومتكاملة  �ساملة  جمموعة  تقدمي  فـي  ال�سركة  تاأ�سي�س  من  الرئي�سي  الغر�س  يتمثل    
للوائح هيئة ال�سوق املالية والتي ت�سمل خدمات التعامل والرتتيب والإدارة وتقدمي امل�سورة واحلفظ. وي�سمل اأي�سا نطاق اخلدمات التي تقدمها 
ال�سركة كافة اأن�سطة اخلدمات امل�سرفـية ال�ستثمارية، مبا فـي ذلك ال�ست�سارات ال�ستثمارية امل�سرفـية، ومتويل امل�سروعات وا�ست�سارات الديون 
ال�ستثمارية اخلا�سة وخدمات  واملحافظ  امل�سرتكة  ال�ستثمار  �سناديق  واإدارة  ال�سريعة،  اأحكام  مع  املتوافق  والتمويل  التقليدي  التمويل  ومنها 
املالية غري  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  املثال ل احل�سر،  �سبيل  العمالء، منهم على  وا�سعة من  ال�سركة قاعدة  املالية. وتخدم  الأوراق  فـي  التعامل 

امل�سرفـية والأفراد.
وقد ا�ستحوذت �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية فـي تاريخ 1 يوليو 2011 على جميع اأ�سول وخ�سوم �سركة �ساب لالأوراق املالية   
املحدودة اإ�سافة اإىل اأن�سطتها التجارية، والتي كانت تابعة ومملوكة بن�سبة 100% للبنك ال�سعودي الربيطاين. ويجرى حالًيا حل اأعمال �سركة 

�ساب لالأوراق املالية املحدودة وت�سفـية اأعمالها اختيارًيا بناًء على قرار ال�سركاء، وتقرتب اإجراءات الت�سفـية من اإكتمالها.

اأهم النتائج املالية خالل خم�سة اأعوام

ال�سنة  
2012  2013  2014  2015  2016 باملليون ريال �سعودي 

حقوق امل�ساهمني
�سافـي ال�ستثمارات

اإجمايل الأ�سول
�سافـي الأرباح

التوزيعات الكلية

765

615

1,028

140

211

865

1,029

1,168

279

157

785

902

1,148

229

192

795

872

1,016

258

163

731

438

994

218

164
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�سافـي الأرباح

ُقدرت اأرباح ال�سركة عن ال�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2016 مببلغ 140 مليون ريال �سعودي، بانخفا�س قدره 139 مليون ريال �سعودي مقارنًة 
باأرباحها عن نف�س الفرتة من العام 2015 والتي بلغت 279 ريال �سعودي. وخالل العام 2016، انخف�ست الأرباح الت�سغيلية مبقدار 180 مليون 
مليون ريال �سعودي والإيرادات املتح�سلة من خدمات   109 اأتعاب الإدارة مببلغ وقدره  ريال �سعودي، حيث تراجعت الإيرادات املتح�سلة من 
وقدره الت�سغيلية مببلغ  امل�سروفات  فـي  الإدخار  النخفا�س عن طريق  ذلك  تعوي�س  وقد مت  �سعودي.  ريال  مليون  و40  وقدره   الو�ساطة مببلغ 

30 مليون ريال �سعودي.

 
التوزيعات النقدية

مت توزيع �سافـي الدخل ال�سنوي لل�سركة على النحو التايل:
احت�ساب املبالغ اخلا�سة بدفع الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�سريبة امل�ستحقة على ال�سريك غري ال�سعودي وتخ�سي�سها  .1 
مبا يتما�سى مع القواعد واللوائح النافذة فـي اململكة العربية ال�سعودية. و�ستقوم ال�سركة بدفع هذه املبالغ من �سافـي الأرباح املوزعة على   

هوؤلء الأطراف.   
يتم جتنيب ن�سبة 10% من �سافـي الدخل اإىل الحتياطي النظامي بحيث ت�سبح ن�سبته 30% من اأ�سهم راأ�س املال املدفوع لل�سركة.  .2

فـي املعتمدة  الإدارة  جمل�س  تو�سيات  ح�سب  م�ساهم  لكل  اململوكة  الأ�سهم  عدد  مع  بالتنا�سب  للم�ساهمني  الأ�سهم  اأرباح  توزيعات  دفع   .3 
اجلمعية العمومية العادية.  

ويرحل الدخل ال�سافـي املتبقي من التوزيعات فـي �سكل اأرباح حمتجزة.  .4

وقد اأو�سى جمل�س الإدارة بتوزيع الأرباح على النحو التايل:  
باآلف الريالت          

ال�سعودية                   
139,750 الدخل ال�سافـي للعام 2016     
227,600          الأرباح املحتجزة من العام ال�سابق     
367,350 الإجمايل       

وقد وزعت على النحو التايل:
13,975 خم�س�س الحتياطي النظامي     
33,961 الزكاة وال�سريبة على الدخل     

210,723          �سافـي التوزيعات املدفوعة / املقرتحة     
108,691 الأرباح املحتجزة للعام 2016     

         

املدفوعات النظامية
ما يلي بيان باملدفوعات النظامية للعام:

باآلف الريالت          
ال�سعودية                   

2,113 خم�س�س الزكاة اخلا�س بامل�ساهمني ال�سعوديني للعام 2015    
38,329 خم�س�س ال�سريبة على الدخل للم�ساهمني غري ال�سعوديني للعام 2015   
12,729 مدفوعات املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية     
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

�ســركـــة اإتـ�س اإ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�ســعــوديــة املحـــدودة

�سافـي الأرباح - )تتمة(

اأر�سدة وتعامالت الأطراف ذات العالقة
ت�سم اأطراف ال�سركة ذات العالقة جمموعة ال�سركات وم�ساهميها واأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة. 

جتري ال�سركة والأطراف ذات العالقة تعامالت مع بع�سهم البع�س ب�سورة اعتيادية، حيث يتم امتام تلك التعامالت مع الأطراف ذات 
العالقة وفقا ل�سروط متفق عليها من كال اجلانبني وتوافق عليها الإدارة.

باآلف الريالت          
ال�سعودية         2016         

م�ستحقات من الأطراف ذات العالقة اأ( 
944,303  1 مبالغ م�ستحقة القب�س من ال�سناديق ال�ستثمارية امل�سرتكة     

51,840,760  2 مبالغ م�ستحقة القب�س من بنك �ساب      
6,712,695  3 مبالغ م�ستحقة القب�س من بنك اإت�س اإ�س بي �سي     
1,523,441  4 مبالغ م�ستحقة القب�س من بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود             

61,021,199          
         

م�ستحقات اإىل الأطراف ذات العالقة ب( 
6,719,578  5 مبالغ م�ستحقة الدفع اإىل بنك �ساب      
3,359,900  6 مبالغ م�ستحقة الدفع اإىل بنك اإت�س اأ�س بي �سي      
8,286,035  7 مبالغ م�ستحقة الدفع اإىل بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود    
1,150,017  8 مبالغ م�ستحقة الدفع اإىل موؤ�س�سة هوجن كوجن و�سنغاهاي امل�سرفـية             

19,515,530          
         

 
امل�سرتكة ال�سناديق ال�ستثمارية  القب�س من  امل�ستحقة  الإدارة  اأتعاب  امل�سرتكة  ال�سناديق ال�ستثمارية  القب�س من  املبالغ م�ستحقة  متثل   .1 
ال�سعر على  بناًء  احت�سابها  والتي مت   )” امل�سرتكة ال�ستثمارية  املحدودة )“ال�سناديق  ال�سعودية  العربية  �سي  بي  اإ�س  اإت�س  ل�سركة  التابعة    

املتفق عليه بينهما.  
و�سافـي ال�ست�سارية  اخلدمات  عن  رئي�سة  ب�سورة  ناجتة  مبالغ  )�ساب(  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  من  القب�س  م�ستحقة  املبالغ  متثل   .2 

الر�سيد من التعامالت فـيما بني ال�سركات مع بنك �ساب.  
متثل املبالغ م�ستحقة القب�س من بنك اإت�س اإ�س بي �سي مبالغ ناجتة ب�سورة رئي�سة عن عمولت عمليات مقاي�سة الأ�سهم بقيمة 2.8 مليون  .3 

ريال �سعودي ومبالغ ناجتة عن تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية.  
ت�ستمل املبالغ م�ستحقة القب�س من بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود على مبالغ ناجتة ب�سورة رئي�سة من اخلدمات املقدمة  .4 

مبوجب اتفاقية م�ستوى اخلدمة.  
متثل املبالغ م�ستحقة الدفع اإىل البنك ال�سعودي الربيطاين )بنك �ساب( مبالغ م�ستحقة ب�سورة رئي�سة لقاء اخلدمات املقدمة.  .5

اتفاقية م�ستوى اأ�س بي �سي على مبالغ ناجتة ب�سورة رئي�سة من اخلدمات املقدمة مبوجب  اإت�س  اإىل بنك  الدفع  املبالغ م�ستحقة  ت�ستمل   .6 
اخلدمة ومبالغ م�ستحقة من اخلدمات ال�ست�سارية املقدمة.  

اأ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود على مبالغ ناجتة ب�سورة رئي�سة من اخلدمات املقدمة اإت�س  ت�ستمل املبالغ م�ستحقة الدفع اإىل بنك   .7 
مبوجب اتفاقية م�ستوى اخلدمة ومبالغ م�ستحقة من اخلدمات ال�ست�سارية املقدمة.  

املقدمة اخلدمات  من  رئي�سة  ب�سورة  ناجتة  مبالغ  على  امل�سرفـية  و�سنغاهاي  كوجن  هوجن  موؤ�س�سة  اإىل  الدفع  م�ستحقة  املبالغ  ت�ستمل   .8 
مبوجب التفاقية.  
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�سافـي الأرباح - )تتمة(

اأر�سدة وتعامالت الأطراف ذات العالقة - )تتمة(
الدخل وامل�سروفات اخلا�سة بالأطراف ذات العالقة امل�سمولة فـي القوائم املالية مو�سحة على النحو التايل:

2016 البيان        معاملة مع   
)23,697,780( تكلفة اخلدمات مبوجب اتفاقية م�ستوى اخلدمة – �سافـي  البنك ال�سعودي الربيطاين )بنك �ساب( 

86,111 الدخل من الإيداع الآجل         
239,768,181 النقدية، وما فـي حكمها         
125,571,260 النقدية لدى البنك من عمليات مقاي�سة        

47,868,090 اإيرادات من خدمة الرتتيب مبوجب اتفاقية م�ستوى اخلدمة       
الأتعاب املدفوعة خلدمة املحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة و�سناديق موؤ�س�سة هوجن كوجن و�سنغاهاي امل�سرفـية 

)11,974,887(           ال�ستثمار امل�سرتكة   
)363,998( تكلفة اخلدمات مبوجب التفاقية         

71,854,769 اإيرادات الو�ساطة واأتعاب الإدارة من ال�سناديق، �سافـي  ال�سناديق امل�سرتكة التابعة ل�سركة 
10,825,187 اأرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات    اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة 

608,415,378 ا�ستثمارات فـي �سناديق     )” )“ال�سناديق امل�سرتكة
10,158,420 اإيرادات من عمليات مقاي�سة الأ�سهم   بنك اإت�س اإ�س بي �سي  
)1,125,659( تكلفة اخلدمات مبوجب التفاقية         

3,937,500 اإيرادات من اخلدمات ال�ست�سارية         
2,401,511 النقدية، وما فـي حكمها    بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود 

)4,173,424( تكلفة اخلدمات مبوجب اتفاقية م�ستوى اخلدمة، �سافـي       
4,553,669 النقدية، وما فـي حكمها         

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة
)1,481,000( ومكافاآت اأع�ساء اللجان        
)6,526,121( الرواتب والتعوي�سات    تعوي�سات الإدارة العليا 
)3,260,777( البدلت          

)11,933,240( املكافاآت الدورية وال�سنوية    )ي�سمل موظفي الإدارة العليا كبار التنفـيذيني( 

اخلطط ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية

تقوم ال�سركة حاليًا بتعديل كيانها القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة م�ساهمة مقفلة. وقد مت احل�سول على املوافقات الالزمة 
من اجلهات التنظيمية واحلكومية على تعديل الكيان القانوين لل�سركة. و�سي�ساف ثالثة �سركات، وهي �سركات تابعة ومملوكة بالكامل للبنك 

ال�سعودي الربيطاين )�ساب(، اإىل قائمة امل�ساهمني احلاليني والبالغ عددهم اثنان.
روؤية ال�سركة هو اأن ت�سبح اأكرب �سركة رائدة فـي تقدمي اخلدمات امل�سرفـية ال�ستثمارية فـي اململكة العربية ال�سعودية. ولتحقيق هذه الروؤية   

توا�سل ال�سركة تركيزها على الأهداف ال�سرتاتيجية الرئي�سة وهي كالتايل:
العمل �سمن اإطار م�ستوى املخاطر امل�سموح به واملعتمد من جمل�س اإدارة ال�سركة مع الأخذ فـي العتبار م�ستوى املخاطر املعمول به لدى م�ساهمي   

ال�سركة وهما: اإت�س اإ�س بي �سي وبنك �ساب  
تطبيق املعايري الدولية اخلا�سة بال�سركة واللتزام بكافة القواعد واللوائح املعمول بها  

ا�ستقطاب الكفاءات والحتفاظ بهم والعمل على تنمية مهاراتهم  
حت�سني الكفاءة الت�سغيلية وتعزيز الفعالية التنظيمية  

تنويع طرح املنتجات والبدء فـي معاجلتها رقميًا  



8

تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

�ســركـــة اإتـ�س اإ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�ســعــوديــة املحـــدودة

العقوبات والغرامات والقيود التنظيمية

خالل العام 2016، مت فر�س غرامات مالية على �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية من اجلهة التنظيمية لرتكابها خمالفتها ب�سيطة والتي 
متت معاجلتها لحقًا.

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة

ُقدرت مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل العام 2016 مببلغ 1,355,000 ريال �سعودي. وعدا مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة، فقد مت دفع مبلغ 
126,000 ريال �سعودي كبدل ح�سور.

مت ت�سمني تفا�سيل مكافاآت 
الأع�ساء التنفـيذيني ال�ستة 

الذين ح�سلوا على اأعلى 
املكافاآت والتعوي�سات من 

ال�سركة. كما مت ت�سمني مكافاآت 
الرئي�س التنفـيذي واملدير املايل 

ح�سب املتطلبات

اأع�ساء جمل�س الإدارة  غري 
التنفـيذيني/ امل�ستقلني اأع�ساء جمل�س الإدارة 

التنفـيذيني

التفا�صيل
بالألف ريال �صعودي

6,526,121 ل ينطبق – الرواتب واملكافاآت
3,260,777 ل ينطبق – البدلت

11,933,240 ل ينطبق – املكافاآت ال�سنوية والدورية*
– ل ينطبق – اخلطط التحفـيزية

– 1,481,000 –

 اأي مكافاآت اأو مزايا عينية اأخرى
     تدفع ب�سكل �سهري اأو �سنوي

*املكافاآت

مزايا املوظفـني وخطط احلوافز

مبقت�سى اأحكام نظام العمل ال�سعودي وال�سيا�سات الداخلية لل�سركة، ت�ستحق مزايا املوظفـني خالل اأو بنهاية مدة خدمة املوظف. وقد قدرت 
قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة امل�ستحقة كما فـي تاريخ 31 دي�سمرب 2016 مببلغ 42.7 مليون ريال �سعودي.
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�سمانات جمل�س الإدارة

يوؤكد جمل�س الإدارة للم�ساهمني وغريهم من الأطراف املعنية، وحلد علمه ومن جميع النواحي اجلوهرية، على اأن:
حتتفظ ال�سركة بدفاتر ح�سابات �سليمة ودقيقة  

تطبق ال�سركة نظام مايل فّعال و�سليم  
لي�س هناك ثمة دليل قد يطرح �سكوكًا ب�ساأن قدرة ال�سركة على ال�ستمرار كمن�ساأة قائمة  

اأو اأي اأو املدير املايل  اأو الرئي�س التنفـيذي  اأن لي�س لأحد من اأع�ساء جمل�س الإدارة  اأو �سفقة ال�سركة طرفًا فـيها، كما  ل يوجد اأي عقد    
�سخ�س ذي عالقة باأي منهم م�سلحة فـيها، با�ستثناء ما مت الف�ساح عنه فـي جزء تعامالت الأطراف ذات العالقة فـي هذا التقرير  

لي�س لل�سركة اأي �سركة تابعة مبعنى اأنه لي�س لها اأي ح�سة فـي اأ�سهم راأ�س مال اأي �سركة  
ال�سركة اأ�سهم  فـي  اكتتاب  حقوق  اأو  تعاقدية  مالية  اأوراق  اأو  م�سلحة  اأي  بهم  عالقة  له  �سخ�س  لأي  اأو  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  تعود  ل    

خالل العام  
مل حت�سل ال�سركة على اأي قر�س خالل العام  

كما اأو�سحوا فـي تقرير املراجعة، فقد اعترب مراجعو ال�سركة، فـيما يت�سل باأعمال مراجعة القوائم املالية لل�سركة، اأن اإجراءات الرقابة   
نهم من اإعداد اإجراءات املراجعة  الداخلية املعمول بها بال�سركة وثيقة ال�سلة باإعداد القوائم املالية لل�سركة والعر�س العادل لها مبا اأتاح لهم ومكَّ
املنا�سبة، غري اأن تلك الإجراءات لي�ست لإبداء راأي حول فعالية اإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة. وقد اأ�سدر املراجع اخلارجي تقرير مراجعة 

غري معتمد ب�ساأن القوائم املالية لل�سركة.

املعايري املحا�سبية

اأنه لي�س هناك ثمة  اإعداد القوائم املالية لل�سركة مبا يتفق واملعايري املحا�سبية ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. كما  مت 
انحراف جوهري فـي املعايري املحا�سبية املطبقة فـي �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة مقارنًة باملعايري املحا�سبية ال�سادرة من 

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني خالل ال�سنة املالية املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2016.

تعيني مراجعني خارجيني

فـي اجلمعية العمومية ال�سنوية لل�سركة التي عقدت فـي 30 مار�س 2016، وافق امل�ساهمون على اختيار �سركة كي بي اإم جي الفوزان و�سركاه 
لأداء مهام املراجع اخلارجي لل�سركة بتو�سية من جلنة املراجعة الداخلية لل�سركة، من اأجل مراجعة القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة عن ال�سنة 

املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2016.

جمل�س الإدارة واللجان التابعة له

يتاألف جمل�س اإدارة ال�سركة من عدد 9 )ت�سعة( اأع�ساء، والذين يتم تعيينهم وعزلهم على النحو التايل:
ُيعنيِّ اإت�س اإ�س بي �سي 3 )ثالثة( مديرين ويعزلهم؛ اأ( 

ُيعنيِّ بنك �ساب 3 )ثالثة( مديرين ويعزلهم؛ ب( 
يتم تعيني 3 )ثالثة( مديرين م�ستقلني ويتم عزلهم مبوافقة واإجماع كال من بنك �ساب واإت�س اإ�س بي �سي. ج( 
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

�ســركـــة اإتـ�س اإ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�ســعــوديــة املحـــدودة

اأع�ساء جمل�س الإدارة

وما يلي ت�سكيل جمل�س الإدارة كما فـي 31 دي�سمرب 2016:

ا�صم ع�صو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ/ من�سور الب�سيلي

الأ�ستاذ/ ماجد جنم

ال�سيد/ ديفـيد ديو

الأ�ستاذ/ جورج احلي�سري

ال�سيد/ �سريدهار �ساندرا�سيخاران

الأ�ستاذ/ حمد العمر

الأ�ستاذ/ حممد ال�سايع

الأ�ستاذ/ عبداللطيف ال�سيف

�ساغر

الت�صنيف

رئي�س جمل�س الإدارة
وع�سو جمل�س غري

تنفـيذي

الرئي�س التنفـيذي
وع�سو جمل�س اإدارة

تنفـيذي
ع�سو جمل�س اإدارة

غري تنفـيذي
ع�سو جمل�س اإدارة

غري تنفـيذي

ع�سو جمل�س اإدارة
غري تنفـيذي

ع�سو جمل�س اإدارة
م�ستقل

ع�سو جمل�س اإدارة
م�ستقل

ع�سو جمل�س اإدارة
م�ستقل

-

تاريخ التعيني/
ال�صتقالة

1 يناير 2015

1 يناير 2015

1 يناير 2015

15 مار�س 2016

31 اأكتوبر 2016

1 يناير 2015

1 يناير 2015

15 مار�س 2016

-

ا�صم )ا�صماء( ال�صركات امل�صاهمة الذي ي�صغل فـيها 
من�صب ع�صو جمل�س اإدارة

ع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سعودية  
للخدمات الأر�سية  

ع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اإعادة للتاأمني   
التعاوين  

ع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اأمالك الوطنية  
ع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة جبل عمر للتطوير  

ع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة املتحدة   
لالإلكرتونيات )اإك�سرتا(  

ل يوجد

ع�سو جمل�س اإدارة والع�سو املنتدب بالبنك   
ال�سعودي الربيطاين  

ع�سو جمل�س اإدارة ببنك اإت�س اإ�س بي �سي م�سر  
ع�سو جمل�س اإدارة بالبنك ال�سعودي الربيطاين  

ع�سو جمل�س اإدارة ببنك اإت�س اإ�س بي �سي   
ال�سرق الأو�سط املحدود  

ع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اإت�س اإ�س بي �سي   
لإدارة الأ�سول العاملية املحدودة  

ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفـيذي ب�سركة   
�سانغ �سينغ لإدارة ال�ستثمار املحدودة  

ل يوجد

ع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سعودية   
للخدمات الأر�سية  

ع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة جنم خلدمات   
التاأمني  

ل يوجد

-



11

اأع�ساء جمل�س الإدارة - )تتمة(

اأع�صاء جمل�س الإدارة اللذين قدموا ا�صتقالتهم خالل العام 2016

عدد الجتماعات التي ح�سرها كل ع�سو جمل�س اإدارة فـي العام 2016:
جلنة       

الرت�سيحات جلنة  جلنة  اللجنة  اجتماعات    
واملكافاآت املخاطر  املراجعة  التنفـيذية  املجل�س  ال�سم        م 

7  4  –  –  4 الأ�صتاذ/ من�صور الب�صيلي   1
–  –  –  6  4 الأ�صتاذ/ ماجد  جنم   2
1  –  –  6  4 ال�صيد/ ديفـيد ديو   3
6  4  –  4  4 الأ�صتاذ/ جورج احلي�صري   4
–  –  –  –  – ال�صيد/ �صريدهار �صاندرا�صيخاران   5
–  4  –  –  4 الأ�صتاذ/ حمد العمر   6
–  –  5  –  4 الأ�صتاذ/ حممد ال�صايع   7
6  –  –  –  4 الأ�صتاذ/ عبداللطيف ال�صيف   8
–  1  –  –  1 الأ�صتاذ/ فهد ال�صيف   9
–  –  –  –  1 الأ�صتاذ/ حممد التويجري   10

تواريخ اجتماعات جمل�س الإدارة واحل�سور:
الن�سبة املئوية للح�سور عدد احلا�سرين   تاريخ الجتماع       م 

%100   9 30 مار�س 2016    1
%100   1 7 28 يونيو 2016    2
%100   7 19 اأكتوبر 2016    3
%100   2 8 14 دي�صمرب 2016    4

تواريخ اإجتماعات جلنة املراجعة واحل�سور:
ن�سبة احل�سور عدد احلا�سرين   تاريخ الجتماع       م 

%75   3 6 مار�س 2016    1
%100   4 27 مار�س 2016    2
%100   4 26 يونيو 2016    3
%100   3 3 18 اأكتوبر 2016    4
%100   3 13 دي�صمرب 2016    5

1   يلزم التنويه اإىل اأنه تقدم ع�سوين مبجل�س الإدارة با�ستقالتهما الأول بتاريخ 8 مايو 2016 والثاين بتاريخ 25 مايو 2016 ولذلك نق�س عدد اأع�ساء املجل�س اإىل 7 اأع�ساء. 
2   يلزم التنويه اإىل اأنه مت تعيني ع�سو جديد مبجل�س الإدارة بتاريخ 31 اأكتوبر 2016 ولذلك زاد عدد اأع�ساء املجل�س اإىل 8 اأع�ساء.

3   يلزم التنويه اإىل اأنه تقدم ع�سو بلجنة املراجعة من خارج املجل�س با�ستقالته فـي 22 �سبتمرب 2016 ولذلك نق�س عدد اأع�ساء اللجنة اإىل 3 اأع�ساء.

ا�صم ع�صو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ/ فهد ال�سيف

الأ�ستاذ/ حممد التويجري

ال�سيد/ مارتن �سبريلنج

الت�صنيف

ع�سو جمل�س الإدارة
غري تنفـيذي

ع�سو جمل�س الإدارة
غري تنفـيذي

ع�سو جمل�س الإدارة
غري تنفـيذي

تاريخ التعيني/
ال�صتقالة

م�ستقيل اعتبارًا من
25 مايو 2016

م�ستقيل اعتبارًا من
8 مايو 2016

م�ستقيل اعتبارًا من
1 فرباير 2016

ا�صم )ا�صماء( ال�صركات امل�صاهمة الذي ي�صغل فـيها 
من�صب ع�صو جمل�س اإدارة

ل يوجد

ع�سو جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الربيطاين  
ع�سو جمل�س اإدارة بنك اإت�س اإ�س بي �سي م�سر  

ع�سو جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للتقاعد  
ل يوجد
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

�ســركـــة اإتـ�س اإ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�ســعــوديــة املحـــدودة

اأع�ساء جمل�س الإدارة - )تتمة(

تواريخ اإجتماعات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحل�سور:
ن�سبة احل�سور عدد احلا�سرين  تاريخ الجتماع     م 

%100  54 4 مار�س 2016   1

%100  4 2 10 مار�س 2016    2

%100  4 4 �صبتمرب 2016    3

%100  4 19 اأكتوبر 2016   4

%100  4 25 اأكتوبر 2016   5

%100   4 5 دي�صمرب 2016   6

%100  4 14 دي�صمرب 2016   7

تواريخ اإجتماعات اللجنة التنفـيذية واحل�سور:
ن�سبة احل�سور عدد احلا�سرين  تاريخ الجتماع     م 

%100  6 2 10 يناير 2016   1

%100  7 3 30 مار�س 2016   2

%100  3 4 مايو 2016   3

%100  3 24 مايو 2016   4

%100  3 29 اأغ�صط�س 2016   5

%100  3 27 نوفمرب 2016   6

تواريخ اجتماعات جلنة املخاطر واحل�سور:
ن�سبة احل�سور عدد احلا�سرين  تاريخ الجتماع     م 

%100  6 28 مار�س 2016   1

%100  8 4 27 يونيو 2016   2

%100  9 5 18 اأكتوبر 2016   3

%100  5 13 دي�صمرب 2016   4

4   يلزم التنويه اإىل اأنه تقدم ع�سو بلجنة الرت�سيحات واملكافاآت با�ستقالته فـي 22 دي�سمرب  2015 ولذلك نق�س عدد اأع�ساء اللجنة اإىل ع�سوين. 
5   يلزم التنويه اإىل اأنه مت تعديل اخت�سا�سات  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت لزيادة عدد الأع�ساء اإىل 4 اأع�ساء.

6   يلزم التنويه اإىل اأنه ب�سبب ا�ستقالة اأحد اأع�ساء اللجنة التنفـيذية نق�س عدد اأع�ساء اللجنة اإىل ع�سوين. 
7   يلزم التنويه اإىل اأنه مت تعيني ع�سو جديد باللجنة التنفـيذية بتاريخ 10 مار�س 2016 ولذلك زاد عدد اأع�ساء اللجنة من 2 اإىل 3 اأع�ساء. 

8   يلزم التنويه اإىل اأنه تقدم ع�سوين بلجنة املخاطر با�ستقالتهما، الأول فـي 3 مايو 2016 و الثاين فـي 25 مايو 2016 ولذلك نق�س عدد اأع�ساء املجل�س من 6 اإىل 4 اأع�ساء. 
9   يلزم التنويه اإىل اأنه مت تعيني ع�سو جديد بلجنة املخاطر بتاريخ 18 اأغ�سط�س 2016 ولذلك زاد عدد اأع�ساء اللجنة من 4 اإىل 5 اأع�ساء. 
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جلنة املراجعة

تاأ�س�ست جلنة املراجعة التابعة ل�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة فـي عام 2011، والتي تتبع مبا�سرًة جمل�س اإدارة ال�سركة، 
وجتتمع اأربع مرات �سنويًا بحد اأدنى، وتتكون من ثالثة اأع�ساء على الأقل – منهم اأع�ساء جمل�س اإدارة غري تنفـيذيني اأو م�ستقلني واأع�ساء من 

خارج املجل�س.
تر�سد اللجنة مهام املراجعة الداخلية واخلارجية لل�سركة، كما تراجع نقاط �سعف الرقابة وعيوب النظام املتبع بال�سركة. بالإ�سافة اإىل   
ذلك، فاللجنة م�سوؤولة عن �سمان اإعداد جميع املعلومات املالية باأعلى جودة ممكنة، مع الرتكيز على اأمور العمل اجلوهرية، مبا يتيح للمراجعني 

اخلارجيني للبنك ولالإدارة الرتكيز على اجلوانب ذات املخاطر الأعلى على العمل.
وتاألفت جلنة املراجعة خالل العام 2016 من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:  

الأ�ستاذ/ حممد ال�سايع، رئي�سًا للجنة املراجعة  .1
الأ�ستاذ/ ح�سني اليامي، ع�سوًا من خارج املجل�س  .2

ال�سيد/ جيم�س ماد�سون، ع�سوًا من خارج املجل�س  .3
ال�سيد/ مارك بروثريو، ع�سوًا من خارج املجل�س )ا�ستقال بتاريخ 22 �سبتمرب 2016(  .4

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

اأع�ساء من  2011، وجتتمع مرة واحدة على الأقل �سنويًا. وت�سم اللجنة ثالثة  19 يوليو  ل جمل�س الإدارة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت فـي  �سكَّ
جمل�س الإدارة عينهم املجل�س. وتتبع جلنة الرت�سيحات واملكافاآت جمل�س الإدارة مبا�سرًة.

وترفع اللجنة تو�سياتها برت�سيحات املجل�س لع�سوية الأع�ساء، وتنظر �سنويًا فـي املهارات والقدرات الالزمة لالأفراد املوؤهلني ل�سغل ع�سوية   
جمل�س الإدارة، مبا فـي ذلك الوقت الذي يحتاجه ع�سو جمل�س الإدارة ملمار�سة العمل، كما اأنها تنظر فـي هيكل جمل�س الإدارة وتقدم التو�سيات 

الالزمة فـي هذا ال�سدد.
تاألفت جلنة الرت�سيحات واملكافاآت خالل العام 2016 من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:  

الأ�ستاذ/ عبداللطيف ال�سيف، رئي�سًا للجنة  .1
الأ�ستاذ/ من�سور الب�سيلي، ع�سوًا  .2
الأ�ستاذ/ جورج احلي�سري، ع�سوًا  .3

الأ�ستاذ/ اأحمد ال�سدي�س، ع�سوًا من خارج املجل�س  .4

اللجنة التنفـيذية

للجنة(  )رئي�ًسا  لل�سركة  التنفـيذي  الرئي�س  من  اللجنة  وتتكون  مبا�سرًة.  الإدارة  جمل�س  اللجنة  وتتبع  التنفـيذية  اللجنة  اأع�ساء  املجل�س  ُيعني 
وع�سوين من اأع�ساء جمل�س الإدارة.

وتتمثل املهمة الرئي�سة للجنة فـي م�ساعدة الرئي�س التنفـيذي لل�سركة، فـي حدود ال�سلطات املمنوحة للرئي�س التنفـيذي من قبل املجل�س، وفـي   
التعامل مع الأمور التي يحيلها املجل�س اإىل الرئي�س التنفـيذي. ف�سال عن ذلك، وتراجع اللجنة، من بني جملة اأمور اأخرى، تقارير اأداء الأعمال 
اأخرى.  الب�سرية وتقارير  ال�سنوي وتقارير املوارد  الت�سغيل  وتقارير الأ�سواق املالية وتقرير ال�ستثمارات امل�سرفـية ومتابعة تقارير تقدم خطة 

وجتتمع اللجنة �ستة مرات �سنوًيا.
تاألفت اللجنة التنفـيذية خالل العام 2016 من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:  

الأ�ستاذ/ ماجد جنم، رئي�سًا للجنة  .1
ال�سيد/ ديفـيد ديو، ع�سوًا  .2

الأ�ستاذ/ جورج احلي�سري، ع�سوًا )اعتبارًا من 15 مار�س 2016(  .3
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�ســركـــة اإتـ�س اإ�س بـي �سـي الـعــربـيــة الــ�ســعــوديــة املحـــدودة

جلنة املخاطر

ل املجل�س جلنة املخاطر للتعامل مع �سوؤون اإدارة املخاطر. وفقا لخت�سا�سات اللجنة، فاإنها تتكون من 3 اأع�ساء على الأقل مبا فـيهم ع�سو  �سكَّ
جمل�س اإدارة م�ستقل غري تنفـيذي وع�سو من خارج املجل�س على الأقل، وتتبع اللجنة جمل�س الإدارة مبا�سرًة.

وجتتمع اللجنة اأربعة مرات �سنوًيا وت�سرف على كافة الأمور املتعلقة باأعلى م�ستويات املخاطر اخلا�سة باأعمال ال�سركة كما اأنها تقدم امل�سورة   
اإىل املجل�س فـيما يخ�س تلك الأمور، اإ�سافة اإىل التوجيه ال�سرتاتيجي للمخاطر على م�ستوى ال�سركة ومنها و�سع روؤية لإدارة املخاطر وحتديد 

الأولويات والإ�سراف على املبادرات الرئي�سة ومتابعة تنفـيذ مبادرات خماطر التحول اجلوهرية.
تاألفت اللجنة التنفـيذية خالل العام 2016 من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:   

الأ�ستاذ/ جورج احلي�سري، رئي�سًا للمجل�س )اعتبارًا من 15 مار�س 2016(   .1
الأ�ستاذ/ من�سور الب�سيلي، ع�سوًا  .2

الأ�ستاذ/ حمد العمر، ع�سوًا  .3
ال�سيد/ جيم�س ماد�سون، ع�سو من خارج املجل�س  .4

ال�سيد/ ريت�سارد هين�سلي، ع�سو من خارج املجل�س )اعتبارًا من 18 اأغ�سط�س 2016(  .5
ال�سيد/ ديفـيد كيني، ع�سو من خارج املجل�س )ا�ستقال بتاريخ 3 مايو 2016(  .6

الأ�ستاذ/ فهد ال�سيف، ع�سو من خارج املجل�س )ا�ستقال بتاريخ 25 مايو 2016(  .7

اإدارة املخاطر

يتوىل جمل�س اإدارة ال�سركة م�سوؤولية طريقة اإدارة املخاطر ب�سورة كلية فـي �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة والنظر فـي مدى 
فعالية هذه الطريقة.

واللجنة اخلا�سة باإدارة اأمور املخاطر التابعة للمجل�س هي جلنة املخاطر، وتكون مكلفة باعتماد والإ�سراف على اإطار عمل خماطر ال�سركة   
وخططها واأهداف الأداء، والتي تت�سمن اإن�ساء بيانات حد املخاطر امل�سموح به وا�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر وتعيني كبار املوظفـني وتفوي�س 

وندب �سالحيات الئتمان واملخاطر الأخرى، ف�ساًل عن و�سع اإجراءات الرقابة الفعالة.
اإدارة ق�سم  اإىل ذلك، يوجد بال�سركة مدير م�ستقل يتوىل  اإدارة املخاطر داخل ال�سركة. بالإ�سافة  اإدارة املخاطر م�سوؤولية  ويتوىل رئي�س   

املطابقة واللتزام ومكافحة اجلرائم املالية، وكالهما يتبع مبا�سرًة الرئي�س التنفـيذي لل�سركة، وتتمثل مهامهما الرئي�سية فـيما يلي:
رئي�س اإدارة املخاطر:

اإدارة املخاطر  
املخاطر الت�سغيلية  

خماطر الأمن والحتيال  
معايري �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية  

مدير املطابقة واللتزام:
مكافحة اجلرائم املالية  

اللتزام التنظيمي  
الرئي�سة  املخاطر  موؤ�سر  دورية  من خالل  تقارير  اإعداد  وا�سرتاتيجياتها عن طريق  وعملياتها  واإجراءاتها  ال�سركة  �سيا�سات  توثيق  ويتم   

و�سوابط املخاطر وترفع هذه التقارير اإىل جلان الإدارة واحلوكمة.
تطبق ال�سركة ثالثة م�ستويات من منوذج الدفاع لإدارة املخاطر فـي العمل، مع مراقبة فعالية ال�سوابط.  

امل�ستوى الأول – م�سوؤولية الإدارة متمثلة فـي مهام العمل ومراقبة املخاطر التي يديرونها – بدعم من مديري املخاطر والرقابة على الأعمال.  
امل�ستوى الثاين – م�سوؤويل املخاطر والإ�سراف على امل�ستوى الأول  

امل�ستوى الثالث – ق�سم املراجعة الداخلية امل�ستقل  
ومن خالل الإجراءات الداخلية لتقييم كفاية راأ�س املال، يراجع جمل�س الإدارة وينظر فـي خماطر ال�سركة مقابل راأ�س املال املتاح. وب�سكل   
م�ستمر، تتم مراجعة معلومات خماطر ال�سركة مقابل بيان حد املخاطر امل�سموح به وخماطر الإجراءات الداخلية لتقييم كفاية راأ�س املال بغر�س 

التحقق من بقاء املخاطر �سمن احلد املعقول.
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املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية

تتوىل اإدارة ال�سركة م�سوؤولية تطبيق اإطار عمل الرقابة الداخلية املعتمد من جمل�س الإدارة مع النظر فـي مدى فعاليته.
ولقد و�سعت ال�سركة معايري وا�سحة ينبغي على جميع موظفـي ال�سركة واإداراتها واأق�سامها وال�سركة ككل اللتزام بها. وي�ستهدف تطبيق   
الأنظمة والإجراءات داخل ال�سركة اكت�ساف اأي انحرافات والرقابة والإبالغ عن املخاطر الرئي�سة، وي�سمل ذلك خماطر الئتمان وتقلبات اأ�سعار 
�سوق الأدوات املالية وخماطر ال�سيولة وخماطر الأخطاء الت�سغيلية وخماطر خمالفات الأنظمة واللوائح والأن�سطة غري امل�سرح بها والأن�سطة 
الحتيالية. وبالإ�سافة اإىل املراجعة امل�ستمرة من جانب الإدارة، تقوم عدة جلان تابعة لالإدارة بر�سد تلك املخاطر، وهي اللجان التي تاأ�س�ست 
ل�سمان فعالية اإطار عمل رقابة ال�سركة وال�ستمرار فـي الإ�سراف وعلى وجه التحديد على املخاطر الرئي�سية، مثل خماطر الئتمان واملخاطر 

الت�سغيلية وخماطر اللتزام والحتيال.
ويتم ب�سكل دوري اإعداد خطط ا�سرتاتيجية لل�سركة، وتطبق هذه اخلطط ال�سرتاتيجية وتخ�سع للر�سد واملراقبة من خالل خطط الت�سغيل   

ال�سنوية التي يتم اإعدادها واعتمادها من جميع اأق�سام العمل والدعم، والتي تو�سح مبادرات العمل الرئي�سة واآثارها املالية املحتملة.
وتخ�سع جميع عمليات وجوانب التطوير فـي نظم الكمبيوتر للرقابة الوظيفـية املركزية. ويتم ت�سغيل نظم �سائعة ال�ستخدام لإجراءات العمل   

املماثلة، حيثما اأمكن.
بالإ�سافة اإىل ذلك، تتوىل الإدارة م�سوؤولية و�سع ال�سيا�سات والإجراءات واملعايري اخلا�سة بجميع جوانب املخاطر، وي�سمل ذلك تلك املتعلقة   
بالئتمان وال�سوق وال�سيولة واملخاطر الت�سغيلية وخماطر تقنية املعلومات واملخاطر املحا�سبية وخماطر املعلومات واملخاطر القانونية وخماطرة 
خمالفة اللتزام التنظيمي وخماطر املوارد الب�سرية وخماطر ال�سمعة التجارية وال�سراء. وتخ�سع هذه ال�سيا�سات ملراجعة م�ستمرة ويتم مقارنة 

ومطابقتها مع اأف�سل املمار�سات املعمول بها.
ويتوىل ق�سم اإدارة املخاطر دور الرقابة الثانوية من خالل الإ�سراف امل�ستمر على خماطر الئتمان وال�سوق واملخاطر الت�سغيلية جنبًا اإىل   
جنب مع مهام اأخرى، مثل خماطر الأمن والحتيال. ويتوىل ق�سم املطابقة واللتزام الإ�سراف على العمليات التجارية واإجراءات الإدارة مبا 
ي�سمن اللتزام باملتطلبات التنظيمية. وتعترب اإجراءات اإدارة املخاطر متكاملة متامًا مع التخطيط ال�سرتاتيجي وخطط الت�سغيل ال�سنوية ف�ساًل 
عن دورة تخطيط راأ�س املال. بالإ�سافة اإىل ذلك، ُيتوقع من كل موظف اأن يكون م�سوؤوًل عن املخاطر مع اإدارتها والتعامل معها �سمن اإطار املهام 

وامل�سوؤوليات املكلف بها تبعًا ملبادئ احلوكمة املعتمدة من ال�سركة، والتي يتم التعريف بها خالل برامج التدريب.
وقد ا�ستمر خالل العام تطبيق الأنظمة والإجراءات اخلا�سة بالتحديد والتقييم امل�ستمر لإدارة املخاطر اجلوهرية التي واجهتها ال�سركة.   

وبف�سل هذه الإجراءات، متكنت ال�سركة من تغطية التزاماتها مبوجب القواعد واللوائح ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية.
الرقابة داخل  بيئة  اإدارة املخاطر وق�سم املطابقة واللتزام جزًءا ل يتجزاأ من  اإىل جنب مع ق�سم  الت�سغيلية جنبًا  وي�سكل ق�سم املخاطر   
اأداة رقابة م�ستقلة، يرفع ق�سم املخاطر الت�سغيلية اإىل الإدارة، من خالل جلنة املخاطر وجلنة املراجعة وجمل�س الإدارة،  ال�سركة. وباعتباره 

تقييمًا م�ستقاًل ومو�سوعيًا عن مدى فعالية وكفاية اإطار عمل اإدارة املخاطر واإجراءات الرقابة واحلكومة التي ت�سممها وتقرها الإدارة.
ويتاح لق�سم املخاطر الت�سغيلية تنفـيذ ذلك عرب املراجعة امل�ستقلة، من خالل منهج قائم على املخاطر، لقيا�س مدى فعالية الت�سميم وكفاءة   
مهمة  الت�سغيلية  املخاطر  ق�سم  يتوىل  كما  العمل.  اإدارة  خالل  من  وتنفـيذها  اإعدادها  يتم  التي  الداخلية  الرقابة  و�سيا�سات  لأنظمة  الت�سغيل 
مراجعة واإعداد تقارير حول مدى كفاية وفعالية اإ�سراف اأق�سام الدعم، مثل ق�سمّي املطابقة واللتزام واإدارة املخاطر، مبا ي�سمن عمل ال�سركة 

�سمن حد املخاطر امل�سموح به واللتزام بالإطار التنظيمي.
والرقابة داخل  العمل  اأق�سام  وتقييم  الدفاع من خالل مراجعة  الثالث من  امل�ستوى  بتنفـيذ مهام  بال�سركة  الداخلية  املراجعة  يقوم فريق   

ال�سركة مقابل اللوائح املحلية واأف�سل املمار�سات الدولية. ويتبع فريق املراجعة رئي�س جلنة املراجعة مبا�سرًة.
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خماطر الئتمان

تدير ال�سركة التعر�س ملخاطر الئتمان، وهي خماطر عدم وفاء طرف فـي اأداة مالية من تنفـيذ التزاماته والت�سبب فـي تكبده خ�سارة مالية. 
وتن�ساأ خماطر الئتمان فـي ال�سركة ب�سكل رئي�سي من منظور ائتماين من خالل اأن�سطة اإدارة الأ�سول وا�ستثمارات راأ�س مال ال�سركة والتزامات 

الئتمان املرتبطة باأن�سطة الو�ساطة لل�سركات وخدمات الأوراق املالية التي تقدمها �سركة اإت�س اإ�س بي �سي.
حمددة  نظرية  اأطراف  مع  املعامالت  وتقييد  الئتمان  ملخاطر  التعر�س  مراقبة  خالل  من  الئتمان  خماطر  من  للحد  ال�سركة  وت�سعى   
وال�ستمرار فـي تقييم اجلدارة الئتمانية لالأطراف النظرية. وقد روعي فـي ت�سميم �سيا�سات اإدارة خماطر ال�سركة حتديد املخاطر وو�سع 

احلدود املنا�سبة لها ور�سد املخاطر واللتزام بحدودها.

خماطر ال�سوق

تتمثل خماطر ال�سوق فـي تقلبات القيمة العادلة لالأدوات املالية ب�سبب التغريات فـي العنا�سر املتنوعة بال�سوق، مثل معدلت العمولت اخلا�سة 
واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم. وت�سنف ال�سركة التعر�س ملخاطر ال�سوق اإما اإىل دفاتر التداول اأو دفاتر غري التداول.

كما اأن خماطر ال�سوق التي تتعر�س لها ال�سركة حمدودة، وتعمل ال�سركة �سمن حدود خماطر ال�سوق املعتمدة.  

دفرت التداول مع خماطر ال�سوق

و�سع جمل�س اإدارة ال�سركة حدودًا معينة مل�ستوى املخاطر املقبول فـي اإدارة دفرت التداول. وقد مت تعيني حدود ا�سمية لتغطية املنتج ومتييز احلدود 
املرجعية للخ�سارة فـي �سوء اأحوال ال�سوق ب�سكل يومي اأو �سهري.

واإ�سدارات احلقوق مع وجود حدود  العام  التداول، اعتمد جمل�س الإدارة حدود تعهد الكتتاب لتغطية عمليات الطرح  وفـي نطاق حدود   
ا�سمية. وتركز طبيعة ال�سوق املالية حاليًا على تعهد الكتتاب منخف�س املخاطر حيث ل تكون ال�سركة عر�سة ملخاطر اأ�سعار الأ�سهم، برغم اأن 

بع�س املعامالت املعينة )املتعلقة باإ�سدارات احلقوق( قد تنطوي على حدود تعهد اكتتاب عالية املخاطر حيث تكون ال�سركة عر�سة لها.

دفاتر التداول بدون خماطر ال�سوق

ا�ستخدمت ال�سركة فائ�س راأ�س املال فـي �سناديق اإدارة اأ�سول ال�سركة والتي ن�ساأ عنها التعر�س ملخاطر ال�ستثمارات فـي اأ�سواق املال ال�سعودية 
والدولية وال�ستثمارات حمددة الدخل مبا ين�ساأ عنها التعر�س ملخاطر العمولت اخلا�سة واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. وتتم هذه ال�ستثمارات 

�سمن حدود ا�سمية معتمدة من جمل�س الإدارة، وي�سمل ذلك احلدود املرجعية للت�سعري فـي �سوء اأحوال ال�سوق.

خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة فـي عجز ال�سركة عن الوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها فـي الأحوال العتيادية والأزمات. وبالنظر اإىل طبيعة اأن�سطة 
ال�سركة )من حيث كونها غري من�سبة على الإقرا�س املبا�سر ب�سكل عام(، تقل حدة هذه املخاطر من خالل ا�ستخدام فائ�س راأ�س مال ال�سركة 

فـي ا�ستثمارات ال�سناديق امل�سرتكة. وتكون خماطر �سيولة اإدارة الأ�سول م�سمولة فـي املخاطر ال�ستئمانية.

املخاطر ال�ستئمانية

تتمثل هذه املخاطر فـي خمالفة ال�سركة ملهامها وواجباتها ال�ستئمانية عند العمل ب�سفتها اأمني ا�ستثمار اأو مدير ا�ستثمار اأو و�سيط )بالن�سبة لالأر�سدة 
النقدية املحفوظة لدى البنك ال�سعودي الربيطاين( ح�سب املن�سو�س عليه فـي النظام اأو الالئحة املعنية. غري اأن هذه املخاطر فـي ال�سركة �سمن 

حدود اأن�سطة اإدارة الأ�سول، حيث ن�ستثمر فـي الأموال بالنيابة عن العمالء وفـي خدمات الأوراق املالية التي نقوم فـيها بدور اأمني احلفظ.
وتخ�سع خماطر اإدارة الأ�سول فـي الأ�سا�س لالإدارة من جانب ال�سركة من خالل املزيد من احلدود وال�سوابط مع ن�سرات الإ�سدار الفردية   
اأو تعليمات العمالء – وتتم مراقبة هذه احلدود ب�سكل م�ستقل من خالل ق�سم اإدارة املخاطر، بينما ُتدار خماطر الأوراق املالية من خالل تعليمات 

العمالء وال�سوابط الداخلية التي ت�سعها ال�سركة.

خماطر املطابقة واللتزام

تتمثل خماطر اللتزام فـي ال�سركة فـي خمالفة املتطلبات التنظيمية املحلية واأف�سل املعايري الدولية فـيما يتعلق باللتزام التنظيمي واللتزام 
مبكافحة اجلرائم املالية. وتوجد فـي ال�سركة خماطر من هذا النوع فـي جميع جمالت العمل بها.

غري اأن هذه املخاطر تتم اإدارتها ب�سكل رئي�سي من خالل ال�سركة وق�سم املطابقة واللتزام امل�ستقل املكلف بتقدمي ما يلزم من توجيهات   
ومراقبة م�ستقلة ومراجعة ملخاطر املطابقة واللتزام داخل ال�سركة.
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اأداء الأعمال

امل�صرفـية ال�صتثمارية
تعد �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية ال�سركة الرائدة فـي جمال الكتتابات الأولية والندماج وال�ستحواذ. وحافظت �سركة اإت�س اإ�س 
 بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة خالل عام 2016 على مركزها الرائد فـي ال�سوق مثلما كانت عليه فـي الأعوام ال�سابقة. وخالل العام 2016،
و�سعت ال�سركة ب�سكل كبري  نطاق اأعمالها فـيما يتعلق بخدمات ال�ست�سارات امل�سرفـية ال�ستثمارية لتلبية الطلب احلايل واملتنامي من عمالئها 
بقيمة اأ�سهم  حقوق  ا�سدار  وهما  ال�سعودية  العربية  اململكة  فـي  �سفقتني  اإنهاء  فـي  ال�سركة  جنحت  وقد  واخلا�س.  احلكومي  القطاعني   فـي 

600 مليون ريال �سعودي ل�سركة تكوين لل�سناعات املتقدمة، وتقدمي امل�سورة نيابة عن جمموعة الطيار لل�سفر فـيما يتعلق بال�ستحواذ على ح�سة 
30% فـي �سركة ذاخر من خالل اإ�سدار اأ�سهم. وقد ح�سلت ال�سركة على عدة جوائز نظري ما قدمته من اجنازات ومن بني تلك اجلوائز “جائزة 
” من موؤ�س�سة يورومني )حيث كان لالجنازات التي حققت بال�سعودية دورًا قويًا وُذكرت فـي بيان  اأف�سل م�سرف ا�ستثماري فـي ال�سرق الأو�سط

.EMEA Finance من موؤ�س�سة ” اجلائزة(، وجائزة  “اأف�سل م�سرف ا�ستثماري اأجنبي فـي اململكة العربية ال�سعودية

اأ�صواق الدين ومتويل القرو�س امل�صرتكة
اململكة �سندات بقيمة 2016 كانت �سفقة ا�سدار  فـي عام  ال�سركة  التي قادتها  امل�سرتكة  القرو�س  املال ومتويل  راأ�س  اأ�سواق   من بني �سفقات 

الكتتاب  الكتتاب ومدير �سجل  الرتويج ومدير  بدور مدير  �سي  بي  اإ�س  اإت�س  فـيها  التي قامت  و  �سرائح  اأمريكي على ثالثة  مليار دولر   17.5
بال�سرتاك مع بنوك اأخرى، و�سفقة ا�سدار �سكوك لأول مرة من خالل بنك البالد والتي قامت فـيها اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية بدور 
مدير الكتتاب ومدير �سجل الكتتاب بال�سرتاك مع بنوك اأخرى. ومن بني اجلوائز التي ح�سلت عليها ال�سركة واأدت فـيها دورًا رائدًا خالل عام 
2016 جائزة “�سفقة العام مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا” من موؤ�س�سة Trade Finance وذلك عن دور اإت�س اإ�س بي �سي كمدير ترويج 

ل�سفقة الت�سهيالت الئتمانية الحتياطية الدوارة بقيمة 10 مليار دولر اأمريكي ل�سركة اأرامكو ال�سعودية.

متويل امل�صاريع وال�صادرات
اإنهاء �سفقة ميناء امللك عبداهلل  2016 هي جناحه فـي  التي قام بها ق�سم متويل امل�ساريع وال�سادرات فـي عام  من بني الجنازات الرئي�سة 
والذي ُيعد اأول مرفاأ جتاري خا�س فـي اململكة العربية ال�سعودية. ومن بني اجلوائز التي ح�سلت عليها ال�سركة واأدت فـيها دورًا رائدًا هي جائزة 
“اأف�سل �سفقة فـي جمال حتلية مياه ال�سرب فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا” من موؤ�س�سة IJ Global وذلك عن م�سروعي توفـري 
املياه ال�ساحلة لل�سرب ونظام التربيد املركزي مبطار امللك خالد الدويل، وجائزة “اأف�سل �سفقة فـي جمال البرتوكيماويات فـي منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا” من موؤ�س�سة IJ Global اأي�سا وذلك عن م�سروع وحدة ف�سل الهواء جليزان.

اإدارة الأ�صول
ح�سل ق�سم اإدارة الأ�سول ب�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية على اجلوائز التالية خالل العام 2016 وهم: جائزة “اأف�سل مدير اأ�سول 
اأداء  “اأف�سل  وجائزتي   ،Global ISF من  للعام"  اأ�سهم  مدير  "اأف�سل  وجائزة   ،MENA Fund Manager من   ”2016 العام  فـي  بال�سعودية 
لل�سناديق” عن اأداء �سندوق اإت�س اإ�س بي �سي لالأ�سهم اخلليجية و�سندوق اإت�س اإ�س بي �سي للموؤ�س�سات املالية والتي ح�سلت عليهما من �سندوق 

.Lipper

و�صاطة الأ�صهم
قام ق�سم و�ساطة الأ�سهم باإعادة هيكلة خدمات الو�ساطة من خالل تاأ�سي�س من�سات م�ستقلة لبيع الأ�سهم وتنفـيذ العمليات بهدف حت�سني دعم 
احتياجات كال من العمالء الأفراد واملوؤ�س�سات. وقامت اأي�سا ال�سركة بتو�سيع نطاق تواجدها من خالل فتح مركزين ا�ستثمار  جديدين وبذلك 
زاد عدد مراكزها من ع�سرة اإىل اثنى ع�سر. وفـي 31 دي�سمرب 2016، اأجرت ال�سركة تغيريات اأ�سا�سية على البنية التحتية لنظم الو�ساطة بهدف 

زيادة حت�سني اخلدمات املقدمة لعمالئها.

خدمات الأوراق املالية
وا�سلت �سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية تفوقها ال�سوقي فـي جمال اخلدمات املقدمة للموؤ�س�سات املالية الأجنبية املوؤهلة لال�ستثمار 
والدخول فـي ال�سوق ال�سعودي، وحافظت على مركزها الريادي من حيث احل�سة ال�سوقية لالأ�سول حتت احلفظ للموؤ�س�سات املالية الأجنبية 
املوؤهلة QFIs. وخالل العام 2016، جنح ق�سم خدمات الأوراق املالية فـي تاأمني تفوي�س حفظ واإدارة من اأكرب مدير اأ�سول فـي اململكة العربية 

ال�سعودية، باإجمايل اأ�سول حتت الإدارة تزيد قيمتها عن 3 مليار ريال �سعودي.


