تقرير مجلس اإلدارة

للسادة مساهمي شركة الجزيرة كابيتال عن أداء وأنشطة الشركة
للعام المالي 2016م

السادة مساهمي شركة الجزيرة لألسواق المالية المحترمين،،،
الحمد لله رب العالمين والصالة والســـام على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد ،يســـر أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة لألسواق المالية أن يضعوا بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الجزيرة لألسواق المالية عن السنة
المالية المنتهية في  31ديســـمبر 2016م مصحوبا ً بالقوائم المالية المرفقة ومتضمنا ً أهم التطورات والنتائج واألنشـــطة التي قامت بها الشركة
منذ تأسيسها.

التكوين والنشاط
تأسست شركة الجزيرة لألسواق المالية كشركة مساهمة سعودية مقفلة بالقرار الوزاري رقم /57ق بتاريخ  20صفر 1429هـ الموافق  27فبراير

2008م وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب الســـجل التجاري رقم  1010351313بتاريخ 1433/11/13هـ .وتزاول الشركة

األنشطة التالية وفقا لقرار هيئة السوق المالية بترخيص رقم : 07076 -37
1 .1التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ووكيل
2 .2الترتيب
3 .3اإلدارة

4 .4المشورة
5 .5الحفظ

فيما يلي الشركات التابعة المدرجة في القوائم المالية الموحدة للشركة:
نسبة الملكية
اسم الشركة التابعة

صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

بلد التأسيس

المملكة العربية السعودية

٪43.34

المملكة العربية السعودية

٪45.51

صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العالمية الناشئة

المملكة العربية السعودية

صندوق الجزيرة المتنوع المتحفظ

المملكة العربية السعودية

صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

2016م

2015م

٪43.64

٪70.44

٪76.21

٪78.43

٪93.34

٪67.83

* على الرغم من أن ملكية الشـــركة في صندوق الجزيرة للمشـــاريع السكنية (الصندوق) تقل عن  %50ولكن يتم اعتباره كشركة تابعة حيث يمكن للشركة توجيه السياسيات المالية

والتشغيلية للصندوق وفقا ً لما هو وارد في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.

منذ تأســـيس الشـــركة وهي تعمل على تطوير أعمالها وخدماتها وتعزيز ريادتها في أعمال األوراق المالية تحت إشراف ومتابعة الهيئة الشرعية،
حيث أن جميع خدماتها ومنتجاتها متوافقة مع أحكام الشـــريعة اإلسالمية.

حققت الجزيرة كابيتال عاما أخر من األرباح في  ،2016بالرغم من انخفاض حجم التداول في السوق خالل العام ،كما حافظت الشركة على مكانتها
القيادية في سوق الوساطة المحلية بحصة بلغت .)%16.2 :2015( %14.8

من خالل التركيز الكبير على تلبية متطلبات العمالء ،حافظت الجزيرة كابيتال على قدرتها التنافســـية في أعمال الوساطة المحلية من خالل منصة
التداول اإللكتروني ،تداولكم ،وبفضل التزام الشـــركة في االســـتثمار الالزم لترقية وتطوير قدرات الوساطة المالية عبر اإلنترنت .قامت الجزيرة

كابيتال في عام  2016بتنفيذ  342مليار ريال ســـعودي من أحجام التداول في ســـوق األسهم المحلي ( 539 :2015مليون ريال سعودي).

واصلت الشـــركة أيضا االستثمار في تطوير األعمال األخرى التي تشمل إدارة األصول وطرح منتجات الخدمات المصرفية االستثمارية ،لترتفع قيمة

األصول التي تقوم الشـــركة بإدارتها نيابة عن العمالء في صناديق االســـتثمار خالل العام بنسبة  %42من  2.6مليار ريال سعودي إلى  3.7مليار
ريال ســـعودي .بصفة خاصة ،يسر إدارة الشركة أن تعلن أن صندوقها االستثماري ،صندوق القوافل (صندوق استثمار في أسواق النقد متوافق مع

الشـــريعة اإلسالمية) ،تم تصنيفه ضمن أفضل ثالث صناديق أداء في فئته خالل عام  ،2016حيث انعكس التفوق في األداء بنمو األصول المدارة في

هذا الصندوق بنســـبة  %192خالل العام  2016لترتفع من  1.3مليار ريال سعودي إلى  2.5مليار ريال سعودي كما في نهاية العام .شهد أيضا عام
 2016تنوعا في الخدمات الجديدة المقدمة للعمالء ،مثل إدارة المحافظ االســـتثمارية الخاصة والمحافظ الخاصة في أسواق المال.

كذلك نحن ســـعداء بحصولنا على جائزة “بيت الوساطة اإلسالمية األســـرع نموا للعام  ”2016وجائزة “أفضل رئيس تنفيذي للوساطة في المملكة
العربية الســـعودية للعام  ”2016من مجلة “انترناشـــيونال فاينانس” ،حيث تعد كال الجائزتين تقديرا لنجاح أعمال خدمات الوساطة في الشركة.
األداء المالي للشركة
شـــهد األداء المالي لشركة الجزيرة كابيتال لعام  2016انخفاضا ً في األداء مقارن ًة بعام  2015وذلك نتيجة النخفاض حجم االستثمارات في السوق

الســـعودي واألسواق العالمية األخرى حيث بلغ إجمالي اإليرادات  200.4مليون ريال مقارنة بمبلغ  276.5مليون ريال في  ، 2015وبلغت إجمالي
المصاريف التشـــغيلية ما يقارب  153.4مليون ريال مقارنة بمبلغ  163.3مليون ريال في  ، 2015مما نتج عنه ربحا ً صافيا ً بلغ  43.9مليون ريال

تقريبا ً في  2016مقارنة بمبلغ  108.9مليون ريال في .2015
قائمة الدخل (آالف الرياالت)
البيان

االيرادات

مصروفات التشغيل

2016م

188,679

267,245

342,448

267,455

342,067

()153,439

()163,313

()151,075

()145,868

()140,511

11,745

9,277

9,033

8,142

11,833

الدخل ( /الخسارة) من العمليات الرئيسية

35,240

صافي الدخل ( /الخسارة) للسنة

43,925

إيرادات عمولة خاصة  /أخرى

2015م

2014م

2013م

2012م

103,932

108,989

191,373

196,199

121,587

129,338

201,556

213,761

قائمة المركز المالي (آالف الرياالت)
البيان

موجودات متداولة

2016م

705,211

2015م

333,517

موجودات غير متداولة

207,475

مطلوبات متداولة

140,972

74,667

182,813

115,890

إجمالي الموجودات

912,686

مطلوبات غير متداولة

41,841

حقوق المساهمين

729,873

مجموع المطلوبات

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

912,686

507,767

841,284
41,223

725,394

841,284

2014م

789,626

158,070

947,696

78,896

35,326

114,222

833,474

947,696

2013م

246,961

601,270

848,231

77,721

30,761

108,482

739,749

848,231

2012م

355,564

477,309

832,873

84,844

24,983

109,827

723,046

832,873

تم مراجعة القوائم المالية الموحدة بواســـطة كي بي ام جي الفوزان والسدحان حيث كان رأيهم بأن القوائم المالية ككل:
1 .1تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للشـــركة كما في  31ديســـمبر 2016م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية
للســـنة المنتهية بذلك التاريخ ،وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية المالئمة لظروف الشركة..
2 .2تتفق مع متطلبات نظام الشـــركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تشـــتمل األطراف ذات العالقة بالشركة على المساهمين (بنك الجزيرة) وشركاتهم التابعة والشقيقة .تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل

السير االعتيادي لألعمال بموجب شروط متفق عليها بين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة.
فيما يلي أهم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الســـنة والمبالغ المرتبطة بها:
األطراف ذات العالقة

بنك الجزيرة

دخل عمولة خاصة

2016م (آالف الرياالت)

2015م (آالف الرياالت)

11,809

8,072

9,355

9,198

مرصوفات دعم خدمات

3,988

أتعاب إدارة التمويل بالهامش

31,838

مرصوفات إيجار

أعضاء مجلس اإلدارة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
صناديق استثمارية

أتعاب إدارة األصول

1,820
17,403

3,988

51,520

1,320
23,152

سياسة إدارة المخاطر
مخاطر األسعار

مخاطر األســـعار هي مخاطر التغير في القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في أســـعار السوق .تتعرض استثمارات المجموعة لمخاطر أسعار

الســـوق الناشئة عن عدم التأكد فيما يتعلق باألسعار المســـتقبلية .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع محفظتها االستثمارية من

حيث التركيز المعتمد على الصناعة والقطاع.
مخاطر أسعار العموالت الخاصة

مخاطر أســـعار العموالت الخاصة هي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أســـعار العموالت الســـائدة على المركز المالي

للمجموعة وتدفقاتها النقدية .تنشـــأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة للمجموعة بشكل رئيســـي من ودائع نقاء بالمرابحة المحتفظ بها لدى بنك
الجزيرة والتي تستند إلى أســـعار ثابتة وال تتعرض لتقلبات أسعار العموالت الخاصة.

فيما يتعلق باتفاقيات التمويل مع البنك ،لدى الشـــركة مخاطر محدودة بأســـعار العموالت الخاصة وذلك ألن التســـهيالت تستغل بين حين وآخر
خالل الفترة بسيطة جداً.
مخاطر االئتمان

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتســـبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .الموجودات المالية التي تتعرض
لمخاطر االئتمان تتكون بصورة رئيســـية من األرصدة لدى البنوك والمســـتحق من األطراف ذات العالقة .كال الرصيدين من البنك لذا فإن مخاطر

االئتمان محدودة.
مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر الســـيولة في عدم مقدرة المجموعة على توفير التمويل الالزم للوفاء بالتزاماته تجاه األداة المالية .قد تنتج مخاطر الســـيولة من عدم
القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة .وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل التأكد من توافر األموال

الكافية للوفاء بأي التزامات قد تنشـــأ .باإلضافة لذلك قامت المجموعة بإبرام اتفاقيات تمويلية مع البنك للوفاء بمتطلبات السيولة عند استحقاقها.

مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا ً للتغيرات في أســـعار صرف العمالت األجنبية .وتتم معامالت الشـــركة بشكل
أساســـي بالريال السعودي والدوالر األمريكي .وحيث أن سعر صرف الريال السعودي ثابت امام الدوالر األمريكي فإن المجموعة غير معرضة ألي

مخاطر ناتجة عن صرف العمالت األجنبية.
القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو ســـداد التزام بين أطراف ذو علم وراغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف

األخرى .تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه والمســـتحق من األطراف ذات العالقة واالســـتثمارات .وتتكون المطلوبات
المالية من المصروفات المســـتحقة .إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية.
االرتباطات
خالل الســـنة المنتهية في  31ديســـمبر 2016م ،حصلت الشركة على تسهيالت إســـامية متجددة من بنك الجزيرة بإجمالي مبلغ  124.4مليون
ريال ســـعودي (124.4مليون ريال سعودي بعام  .)2015يتم احتساب عمولة على هذه التسهيالت بمعدل  6شهور وفقا ً لسعر الفائدة بين البنوك
الســـعودية ( )SIBORباإلضافة إلى هامش ربح يستحق شهريا ً حسب سعر السوق.
سياسة توزيع األرباح
توزع أرباح الشـــركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي :
1 .1تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.

2 .2يجنـــب ( )%10من األرباح الصافية لتكويـــن احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هـــذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
المذكور  %30من رأس المال المدفوع.
3 .3للجمعية العامـــة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشـــركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر
اإلمكان على المســـاهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشـــاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو
لمعاونة ما يكون قائما ً من هذه المؤسسات.
4 .4مع مراعاة األحكام المقررة في المادة العشـــرين من النظام األساسي لشـــركة ،والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحســـب ما تقره الجهات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على المســـاهمين كحصة إضافية في األرباح أو
يرحل إلى األعوام القادمة حسب ما تقره الجمعية العامة.
ّ

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
تطبيقا ألحكام المادة ( )17من النظام األساســـي للشركة ،يتكون مجلس اإلدارة من ستة أعضاء كما هو موضح في الجدول التالي:
اسم العضو

تنفيذي

تصنيف العضوية
غير تنفيذي

مستقل

عضويته في مجالس اإلدارة
لشركات أخرى

أ .محمد عبدالله الحقباني

“ -بنك الجزيرة
 -اسرتا للتعدين”

أ .نبيل داوود الحوشان

 -بنك الجزيرة

أ .خالد سالم الرويس

“-رشكة معادن للفوسفات
رشكة معادن وعد الشمالللفوسفات”

كابيتال

“ -لجنة االستثمار
 -لجنة املراجعة”

“ -لجنة االستثمار
 لجنة الرتشيحات واملكافئات” -لجنة الرتشيحات واملكافئات

أ .عبدالله صالح السويلمي

“ -رشكة أمد الدولية
 رشكة خدمات املالحة الجوية الرشكة السعودية لنظم الطريان -رشكة مركز ايداع األوراق املالية”

أ .زياد طارق أبالخيل

 -رشكة الجزيرة تكافل التعاوني

أ .ناصر عبدالله الهالبي

عضويته في لجان الجزيرة

 لجنة االستثمار -لجنة االستثمار

“ -لجنة االستثمار
 -لجنة الرتشيحات واملكافئات”

*وافق المجلس على طلب اســـتقالة األســـتاذ طارق عثمان القصبي بتاريخ  2016 /01/26وقامت هيئة السوق المالية بالغاء تســـجيل األستاذ طارق عثمان القصبي بتاريخ
 ، 2016 /02/24تـــم انتخاب أعضاء المجلس خالل الجمعية العمومية للشـــركة والمنعقدة بتاريخ  29يونيو .2016

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:
سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات المجلس التي عقدت خالل عام 2016م وعددها ( )4اجتماعات:
أسماء األعضاء

األول

أ .نبيل داوود الحوشان

حضر

أ .محمد عبدالله الحقباني

حضر

أ .خالد سالم الرويس

 5أبريل

سجل حضور اجتماعات المجلس لعام 2016م
الثاني

الثالث

 29يونيو

 18أكتوبر

لم يحضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

أ .عبدالله صالح السويلمي

حضر

حضر

حضر

أ .زياد طارق أبالخيل

حضر

حضر

حضر

أ .ناصر عبدالله الهالبي

الرابع

 06ديسمبر

حضر

لم يحضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجمالي
3

3

4

4

2

4

*تم انتخاب أعضاء المجلس للدورة الجديدة للمجلس ( 3ســـنوات) خالل الجمعية العمومية للشركة والمنعقدة بتاريخ  29يونيو .2016

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
لم تبرم الشركة أية عقود فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة ،أو رئيس الشركة ،أو المدير المالي ،أو الي شخص ذي عالقة بأي منهم.

مكافئات وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
المكافئات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل عام ٢٠١٦م هي على النحو التالي:

البيان

أعضاء املجلس التنفيذيني

أعضاء المجلس غير
التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى
المكافئات والتعويضات يضاف اليهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم

30,000

105,000

720,000

الرواتب والتعويضات

-

البدالت

-

8,581,235

املكافئات الدورية والسنوية

300,000

1,423,334

3,524,782

أي تعويضات أو مزايا أخرى

-

-

-

املجموع

330,000

الخطط التحفيزية

-

-

1,528,334

-

12,826,017

كمـــا أنه ﻻ ﻳوﺟد أﻳﺔ ﺗرﺗﻳﺑﺎت أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض
إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة اآلتي:
1 .1أنه تم اعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح

2 .2أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية

3 .3أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها:
.

أ لجنة املراجعة

تتكون اللجنة من األعضاء التالية أسماؤهم:
1 .1األستاذ محمد عبدالله الحقباني – رئيس اللجنة
2 .2األستاذ طه محمد أزهري – عضو اللجنة
3 .3األستاذ فؤاد الراشد – عضو اللجنة
عقـــدت لجنة المراجعة عدد أربع اجتماعات خالل العام المالي 2016م وتتلخص مهام اللجنة بما يلي:
.

أاإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

 .بدراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

 .جدراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة في هذه التقارير.

 .دالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاســـبين القانونيين و فصلهم و تحديد أتعابهم و ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم
 .همتابعة أعمال المحاســـبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

 .ودراسة خطة المراجعة مع المحاسبين القانونيين وإبداء مالحظاتهم على هذه الخطة.

 .ز دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم إقراره بشأنها.

 .حدراســـة القوائم المالية األولية و السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي و التوصيات بشأن هذه القوائم.
 .طدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي و التوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.

 .يتعيين ،وتغيير أو إقالة مدير التدقيق الداخلي

 .كاالجتماع بشـــكل منفصل مع مدير التدقيق الداخلي لمناقشة أي مسائل ملزمة للنقاش بحسب رأي لجنة المراجعة أو التدقيق الداخلي

 .لمراجعـــة فعالية النظام لرصد المطابقة وااللتزام للقوانين واللوائح ونتائـــج تحقيق اإلدارة والمتابعة في أي حاالت عدم االمتثال (بما في ذلك
اتخاذ إجراءات تأديبية)

 .ممراجعة نتائج ومالحظات المنظمين والمدققين بكل ما هو متعلق بالمطابقة وااللتزام

 .نالحصول على المســـتجدات بشـــكل دوري من اإلدارة العليا وإدارة المطابقة وااللتزام بشأن المســـائل المتعلقة لاللتزام واالمتثال للقوانين
واللوائح
 .ساســـتعراض وتقييم الئحة اللجنة ،وطلب موافقة المجلس على التعديالت المقترحة ،وضمان اإلفصاح المناســـب ما قد يكون مطلوبا من قبل
القانون أو اللوائح

 .علجنة المراجعة  /رئيس اللجنة هو المســـؤول عن التقييم بصفة دورية ما إذا كان الغرض من أنشطة التدقيق الداخلي ،وسلطتها ،ومسؤوليتها،
هي كما هو محدد في الالئحة وهي ال تزال كافية لتمكين اللجنة من تحقيق أهدافها .ومســـؤولة أيضا عن التواصل بشـــكل سنوي مع اإلدارة
العليا ومجلس اإلدارة بنتائج التقييم (على شكل تقرير مكتوب)
 .فلجنة المراجعة لديها الصالحية إلجراء أو تفويض مشـــاريع خاصة أو تحقيقات تراها اللجنة ضرورية ألداء واجباتها ومســـؤولياتها .كما لها
الصالحية لطلب المشورة من أطراف مســـتقلة خارجية ومحاسبين وغيرهم للمساعدة إلجراء أي تحقيق

 .بلجنة الرتشيحات واملكافئات

تتكون اللجنة من األعضاء التالية أسماؤهم:
1 .1األستاذ نبيل بن داود الحوشان – رئيس اللجنة
2 .2األستاذ زياد طارق أباالخيل – عضو اللجنة
3 .3األستاذ خالد بن سالم الرويس – عضو اللجنة
عقدت لجنة الترشيحات والمكافئات عدد اجتماعين خالل العام المالي 2016م.
تتلخص مهام اللجنة بما يلي:
.

أالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشـــيح لعضوية المجلس بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على
نحو فعال وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.

 .بالمراجعة الســـنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناســـبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة ،وتشـــمل دون حصر على مايلي:
•النزاهةوالمصداقيةوالمســـئولية.

•الخبرة الناجحة في مجال القيادة.
•الفطنة اإلدارية والعملية.

•االستقاللية وعدم وجود تضارب في المصالح.

•القدرة على تخصيص الوقت الالزم للقيام بالمســـئوليات ا لتي تمليها عليه عضويته في المجلس

 .جمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

 .دتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 .هالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 .ووضع سياســـات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير
ترتبط باألداء.

 .زاعتماد وضع وتغيير السياسات والبرامج الخاصة بالموظفين والمتعلقة بالحوافز.
 .حالتأكد من وجود برنامج تعريفي بأعمال الشركة لألعضاء الجدد في المجلس.
 .طالتوصية بتعيين اإلدارة التنفيذية بالشركة (مدير عام وما أعلى).
 .يعلى اللجنة تأدية المهام أو المســـئوليات األخرى التي يكلفها بها مجلس اإلدارة من حين آلخر

 .جلجنة االستثمار

تتكون اللجنة من األعضاء التالية أسماؤهم:
.1
.2
.3
.4
.5

1األستاذ ناصر عبدالله الهالبي– رئيس اللجنة
2األستاذ نبيل داوود الحوشان– عضو اللجنة
3األستاذ عبدالله صالح السويلمي– عضو اللجنة
4األستاذ زياد طارق أباالخيل – عضو اللجنة
5األستاذ وليد عبدالعزيز بن غيث – عضو اللجنة

عقدت لجنة االستثمار أربع اجتماعات خالل العام المالي 2016م.
تتلخص مهام اللجنة بما يلي:
1 .1مراجعة واعتماد سياسة واسرتاتيجية االستثمار بأموال الرشكة

2 .2وضع وتعديل المبادئ التوجيهية لالستثمار حسب ما تراه اللجنة مناسبا ً
3 .3مراجعة واعتماد الدخول والخروج في االستثمار حسب الحاجة

4 .4مراجعة وتقييم بشكل دوري أداء االستثمار بأموال الشـــركة مقارنة بمؤشرات استرشادية مناسبة (التقييم يأخذ في االعتبار االمتثال مع
سياسات االستثمار والمبادئ التوجيهية ومستوى تحمل المخاطر)

5 .5التأكد من متابعة محفظة االستثمار بأموال الشركة وامتثالها للسياسات والمبادئ التوجيهية المعتمدة لالستثمار
6 .6التوصيه بتغيير \ مراجعة السياسات والمبادئ التوجيهية حسب ماتراه اللجنة مناسبا ً
7 .7تأكد من علم مجلس اإلدارة بالشركة بكافة األمور المتعلقة باالستثمار بأموال الشركة

8 .8التأكد من وجود السياسات واالجراءات المناسبة إلدارة وتفادي أي تضارب محتملة في المصالح
9 .9التأكد من اتخاذ اإلجراءات المناسبة ألية انتهاكات قد تحصل

الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

هنالك ثالث عقوبات فرضت على الشركة خالل السنة المالية  2016تبلغ قيمتها االجمالية حوالي مائة واثنان وسبعون الفا وخمسمائة وثمانية عشرة ريال سعودي
على النحو التالي:
التفاصيل

الهيئة العامه للزكاة والدخل

القيمة ( ريال )

1,028

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

1,490

االجمايل

172,518

هيئة السوق املالية

170,000

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية واجراءات الرقابة الداخلية
المراجعة الداخلية هي نشاط أساسي وحيوي ومســـتقل ،الغرض منه إضافة مستوى رقابي فاعل لعمليات الشركة بحيث يكون عامل مساعد للشركة

في تحقيق األهداف الموضوعة عبر توفير أســـس منتظمة لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي للشركة.

بناءا ً على ما تقدم ،فقد قامت الشـــركة بإنشاء البنية األساسية إلدارة المراجعة الداخلية بناءا ً على أفضل المعايير المتبعة ويتم مراقبة فاعليتها من قبل
لجنة التدقيق والمراجعة بالشـــركة والتي ترتبط مباشر ًة بمجلس اإلدارة .تشرف اللجنة بشكل دوري ومنتظم على فاعلية اإلجراءات الداخلية من خالل

تطبيق خطة المراجعة الســـنوية والحث على سرعة تطبيق اإلجراءات التصحيحة لمناطق الضعف المكتشفة ،باإلضافة إلجتماعات اللجنة الدورية مع

أعضاء اإلدارة التنفيذية لمناقشـــة مدى تقيدهم بتطبيق تعليمات الهيئات الرقابية ،إدارة المراجعة ،لجنة التدقيق والمراجعة و مجلس إدارة الشركة.

هذا وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ خطة المراجعة الســـنوية لكافة نشاطات الشركة وإداراتها المختلفة والتي كان من شأنها التأكد من دقة

وفعالية األداء ،وقد تم رفع التقرير النهائي عن نتائج المراجعة إلى لجنة التدقيق والمراجعة بالشركة لتقييمها وتم عرض التقريرعلى مجلس اإلدارة.

أخيراً ،يبقى هناك تفاؤل كبير حول فرص التطوير والنمو في األســـواق المحلية خالل عام  ،2017حيث تتوقع إدارة الشركة نمو االقتصاد السعودي،
على الرغم من التوترات السياسية في المنطقة  ،ليتطور معها السوق المالي في المملكة العربية السعودية.

