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 2015تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية 

 ”)  MSSA(“مورغان ستانلي السعودية 
 
 

 
ديسمبر  31يسر مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية أن يعرض تقريره السنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتھا للسنة المنتھية في 

2015 . 
 .2015ديسمبر  31تم إرفاق القوائم المالية المراجعة وتقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المنتھية في 

 

 : النشاط الرئيس .1
 

مورغان ستانلي السعودية ھي شركة مسجلة بھيئة السوق المالية ومصرح لھا بمزاولة األنشطة المرخصة التالية في المملكة العربية 
 :السعودية

 
i. التعامل  يتعامل الفرد في األوراق المالية بصفته أصياًل أو أوكياًل، ويشمل التعامل عمليات البيع والشراء وإدارة االكتتاب أو ضمان :

 .االكتتاب في األوراق المالية
ii.  التنظيم  ت، أو يسعى يرتب الفرد بين األطراف فيما يتعلق بأعمال األوراق المالية، أو يقدم لھم المشورة بشأن أعمال تمويل الشركا:

 .إلتمام صفقة في أحد األوراق المالية
iii. يدير الفرد فيھا إحدى األوراق المالية التابعة لشخص آخر في ظروف تنطوي على ممارسة السلطة التقديرية: اإلدارة. 
iv. المشورة  المالية أو  يقدم الفرد المشورة لشخص ما بشأن المزايا التي سيحصل عليھا ذلك الشخص نتيجة تعامله في أحد األوراق:

 .ممارسة أي حق من حقوقه المخولة له بموجب أحد األوراق المالية

v. الحفظ  . يقوم الفرد بحفظ األصول المملوكة لشخص آخر، التي تتضمن أوراقًا مالية، أو يتولى الترتيب لقيام شخص آخر بھذا الدور:
  .ويتضمن الحفظ اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة

 
 : نتائج الماليةاألداء المالي وال .2

 
 13تراجع إجمالي عائدات الشركة بواقع  لایر سعودي في  75,185,582لایر سعودي بعد أن كان  65,175,118إلى  2015في %

2014   مدفوًعا بـ 2015جاء انخفاض العائدات في . االنخفاض الكبير في عائدات المعامالت المصرفية االستثمارية نظًرا لتراجع  1(
 2النشاط   3انخفاض عائدات المبيعات والتداول بسبب انخفاض أحجام التداول نتيجة التباطؤ الحاصل في أنشطة السوق ) تراجع عائدات )

 . إدارة األصول نظًرا النخفاض أسعار السوق مما يؤثر على رسوم األداء
 

لایر  43,304,536مقارنة بـ 2015سعودي في  لایر 43,466,239جاء إجمالي النفقات متوافقًا مع إجمالي نفقات العام الماضي، بواقع 
 2014سعودي في   6في حين تراجعت نفقات التعويضات بنسبة .  وھو ما يرجع أساًسا إلى انخفاض رسوم التعويضات المؤجلة% أما .

ا يعكس زيادة في ، ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع نفقات االستھالك، وھو م%8النفقات من غير التعويضات ، فقد شھدت تزايًدا بنسبة 
 . األصول الثابتة

 
لایر  31,881,046حيث حققت  2014مقارنة بتحقيق بعام  2015لایر سعودي في  21,708,879سجلت الشركة دخاًل صافيًا بلغت قيمته 

 .سعودي

  
 :مستجدات الشركة في الفترة األخيرة  .3

 
o   وھو العام الذي ھيمن عليه إصدار 2015شھد النشاط المصرفي االستثماري في المملكة العربية السعودية تراجًعا خالل ،

ومع ذلك، ظلت مشاركة العمالء على مستواھا المرتفع، وشھد قسم المعامالت . سندات دين من جانب الحكومة بالريال السعودي
م نشاط أعمالنا2015لسعودية عدًدا من الحوارات الھادفة خالل المصرفية االستثمارية بمورغان ستانلي ا  .، األمر الذي دعَّ
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o  واصل قسم المبيعات والتداول بمورغان ستانلي بناء قاعدة عمالئه حتى يتسنى تيسير وصول المزيد من المستثمرين الدوليين إلى

وقد أظھر تنفيذ قواعد استثمار   .اإلقليمية في الوقت ذاتهالسوق المالية السعودية، مع توسيع حضورنا بمزيد من األعمال 
وھو ما استقبله المجتمع االستثماري  تطوًرا إيجابيًا بالسوق السعودية المؤسسات المالية األجنبية المؤھلة في األسھم المدرجة

 ونحن نتوقع استمرار اھتمام المستثمرين الدوليين . العالمي بشكل جيد
 

o استقبل المستثمرون في السوق . ل تقديم أداء قوي رغم البيئة الصعبة المشھودة نظًرا النخفاض أسعار النفطواصلت إدارة األصو
المحلي منتجات إدارة االستثمار بمورغان ستانلي بشكل إيجابي، وال تزال تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات على مختلف 

لي لألسھم السعودية على وجوده بين أصحاب األداء األفضل في عام استمر صندوق مورغان ستان. األصول والمناطق الجغرافية
ليكون واحًدا من أفضل الصناديق بين نظرائه، وحل كأفضل صناديق األسھم السعودية أداء لمدة ثالث سنوات، طبقًا  2015

ستقطاب كما تمكن الفريق كذلك من ا  ".MENA Fund Manager Magazine) "جريدة مينا فاند ماندجر(لتصنيف 
وبشكل عام، فإن أداء مورغان ستانلي السعودية .مستثمرين جدد إلى ھذا الصندوق الفريد من نوعه وإلى الحسابات المنفصلة

له أثر مشجع في نفوسنا نحو مزيد من التقدم، ونرى أنه صار له قاعدة عمل قوية يمكن االنطالق منھا نحو أعمال  2015خالل 
2016. 

  
 : مجلس اإلدارة .4

 
 :يتألف مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية من أعضاء مجلس اإلدارة الخمسة التالية أسماؤھم

o  عضو مجلس إدارة ‐ريتشارد دبس، الرئيس 
o  عضو مجلس إدارة مستقل ‐عمار عبدالواحد الخضري، نائب الرئيس 
o  عضو مجلس إدارة مستقل ‐سعود البليھد 
o  عضو مجلس إدارة ‐كلير اليانور وودمان 
o  عضو مجلس إدارة ‐ سامي كايلو 

 :في التواريخ التالية 2015عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في عام 
 

 .بحضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة: 2015أبريل  22
 .بحضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة 2015يوليو  9

 .بحضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة: 2015نوفمبر  19
 .من ريتشارد دبس، وسعود البليھد، وسامي كايلوبحضور كل  : 2015ديسمبر  9

 
 .عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بمجالس إدارة خارجية 1يبين الملحق 

 
 

 :لجان مجلس اإلدارة .5
 

لجنة التعيين والمكافآت، ولجنة االمتثال، ولجنة  2012مارس  27أنشأ مجلس مورغان ستانلي السعودية بموجب القرار الصادر بتاريخ 
 باالختصاصات المناسبة طبقًا لشروط ھيئة السوق الماليةالمراجعة،  مايو  7تم تعديل تشكيل ھذه اللجان وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ .

2013. 
 :2015ديسمبر  31كان األشخاص التالي ذكرھم باألسفل أعضاء بھذه اللجان اعتباًرا من 

a.  لجنة المراجعة : 

o عمار الخضيري، رئيس اللجنة 
o سامي كايلو 
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o مصطفى دومان 

 : تشمل أعمال ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي

i.      اإلشراف على موارد المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتھا في تنفيذ األنشطة والمھام التي يحددھا مجلس اإلدارة. 

ii. استعراض مھام المراجعة الداخلية واعتمادھا. 

iii.  تنفيذ اإلجراءات التصحيحية التي أبرزتھا التقاريراستعراض تقارير المراجعة، واإلشراف على . 

iv. التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تعيين وفصل وأجور مراجعي الحسابات الخارجيين، مع إيالء الرعاية الواجبة الستقالليتھم . 

v. ند إليھم أثناء اإلشراف على أنشطة مراجعي الحسابات الخارجيين، والموافقة على أي نشاط خارج نطاق مھام المراجعة المس
 . اضطالعھم بأعمالھم

vi. استعراض خطة المراجعة بالتنسيق مع مراجعي الحسابات الخارجيين وتقديم التوصيات . 

vii. استعراض تعليقات مراجعي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية ولمتابعة اإلجراءات الواجب اتخاذھا نتيجة ذلك. 

viii.  والسنوية قبل عرضھا على  مجلس اإلدارة، وتقديم المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بذلكاستعراض القوائم المالية المؤقتة. 

ix. استعراض السياسات المحاسبية السارية ورفع التوصيات بشأن التغييرات الالزمة لمجلس اإلدارة حيثما اقتضى األمر. 

x. االستعراض الدوري لفعالية وظيفة إدارة المخاطر واالمتثال بالشركة. 

 .2015لجنة المراجعة أربعة اجتماعات في عقدت 

b.  لجنة االمتثال 

o سامي كايلو، رئيس اللجنة 
o غابرييل عرقتنجي 
o سعود البليھد 
o سيرج أبي شاھين 

 : تشمل أعمال ومسؤوليات لجنة االمتثال ما يلي
 

i.       التأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات المالئمة بشكل صحيح  لتيسير عملية امتثال الشركة للقوانين والقواعد واللوائح ذات
 .الصلة

ii. التأكد من تزويد إدارة االمتثال بالشركة بالموارد المناسبة ومن قدرتھا على الوصول إلى السجالت كافة. 

iii. ال مناسب وتطبيقه وتنفيذه واالستمرار عليهالتأكد من وضع الشركة لبرنامج امتث. 

iv. التأكد من وضع مدونة قواعد السلوك وامتثال جميع الموظفين لھا. 

v. التأكد من تقديم اإلخطارات المطلوبة إلى الھيئات ذات الصلة. 

vi. التأكد من وضع اإلجراءات ذات الصلة لتقديم التقارير إلى جھة اإلدارة بشأن مسائل االمتثال. 

vii. ربع سنوي للجنة المراجعة بخصوص أنشطة إدارة االمتثال رفع تقرير. 

viii.  رفع تقرير ربع سنوي لمجلس اإلدارة بخصوص مداوالت اللجنة ونتائجھا، بما في ذلك اإلبالغ عن جميع حاالت عدم االمتثال
 .للقوانين، أو اللوائح، أو مدونة قواعد السلوك، وتقديم نسخة من التقرير إلى لجنة المراجعة

 .2015جنة االمتثال أربعة اجتماعات في عقدت ل

c.  لجنة التعيين والمكافآت: 
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o سامي كايلو، رئيس اللجنة 
o سعود البليھد 
o كلير وودمان 

 : تشمل أعمال ومسؤوليات لجنة التعيين والمكافآت ما يلي

 
i.      رفع التوصيات لمجلس اإلدارة بخصوص تعيينات عضوية المجلس طبقًا للسياسات والمعايير لدى الشركة . 

ii.  إجراء مراجعة سنوية على المتطلبات المرتبطة بالمھارات الالزمة لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد توصيف بالقدرات
 . على العضو تخصيصه للقيام بأنشطة مجلس اإلدارةوالمؤھالت المطلوبة للعضوية، بما في ذلك الوقت الذي يتعين 

iii. استعراض ھيكل مجلس اإلدارة والتوصية بإجراء تغييرات، إذا لزم األمر . 

iv. تحديد نقاط القوة والضعف الموجودة بمجلس اإلدارة، والتوصية بإجراء التغييرات التي تتوافق مع المصالح العليا للشركة. 

v.  للمصالح ينطبق على أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بشكل سنوي، والتأكد من بقاء استعراض أي تضارب محتمل أو فعلي
 .أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين على استقالليتھم

vi. وضع سياسات التعويضات والمكافآت المناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين. 

 .2015عقدت لجنة التعيين والمكافآت أربعة اجتماعات في  

 
 :التعويضات .6

 
بالتفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين له، الذين حصلوا  2يذكر الملحق 

 . وعةعلى أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، إذا لم بتم إدراجھما في ھذه المجم

 
 :الغرامات .7

 
 ھيئة السوق المالية الى  لایر سعودي 120,000 سددت الشركة مبلغ  

 
 :2015المراجعة الداخلية  .8

 
استعراًضا يُركِّز على تقييم مدى مناسبة تصميم الرقابة وفعاليتھا فيما  2015أجرت إدارة المراجعة الداخلية بمورغان ستانلي في نوفمبر 

وجاءت التصنيفات مرضية وتبين أن الضوابط الشاملة المرتبطة . التجارية والبنية التحتية بمورغان ستانلي السعوديةيرتبط بالعمليات 
تم بحث جميع المسائل مع ). التي تم التعامل معھا(بمورغان ستانلي السعودية تعمل كما ينبغي، باستثناء مسألة واحدة ذات خطورة عالية 

 .ضعت خطة عمل إدارية، وجاري تنفيذھااإلدارة، وبناء عليه فقد وُ 

 
 
 
 



1الملحق   
  

ديسمبر  31 ( اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس ادارتھا بتاريخ  
2015(  

 
المجلس 

 اسم الشركةالنعم أسم عضو اإلدارة#
ميزوھو لألوراق لمالية المحدودة ( الواليات المتحدة االمريكية) ,نيويورك -1نعم دبسريتشارد1

مستقل)مدير (   

بنك ميزوھو ( الواليات المتحدة االمريكية) ,نيويورك -2  

 مدير (عضو مستقل)

مجلس بريتون وودز الدولية, ( الواليات المتحدة االمريكية), واشنطن العاصمة -3  

 رئيس مجلس األدارة

مجلس أعمال الواليات المتحدة و العربية السعودية (الواليات المتحدة) -4  

دارةنائب رئيس مجلس األ  

معھد كولومبيا الشرق االوسط ( الواليات المتحدة االمريكية)، نيويورك -5  

 رئيس مجلس األدارة المشارك

شركة أفراس للتجارة و المقاوالت  -1نعمالبليھدسعودعمرسعود2  

شركة معارف للتعليم والتدريب -2  
 
مجموعة سدر للتجارة والمقاوالت -3  
 
ايجارة -4  

البنك السعودي الفرنسي ( عضو مجلس إدارة) - 1نعمالخضيريعبدالواحدعمار3  



شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (رئيس مجلس األدارة) - 2  

شركة فواز الحكير (عضو مجلس إدارة)  -3  

شركة النادي الرياضي (بودي ماسترز) (رئيس مجلس األدارة) - 4  

مجلس إدارة)شركة زهور الريف ( عضو  - 5  

) (عضو مجلس إدارة)شركة الوطني العامة للسيارات (نات - 6  

انتيما للتطوير العقاري المحدودة (عضو مجلس اإلدارة) - 7  

جمعية األسواق المالية في أوروبا -1  نعموودمنايلينوركلير4  

CityUK سيتي (المملكة المتحدة)   -2  

SA/NV يوروكلير  3-  

ستانلي (اوروبا)مجموعة مورغان  - 4  

مورغان ستانلي الدولية المحدودة - 5  

مورغان ستانلي وشركاه الدولية - 6  

مورغان ستانلي وشركاه الدولية ( فرع باريس) - 7  

مورغان ستانلي سميث بارني القابضة ( المملكة المتحدة) المحدودة - 8  

  الرابطة العالمة لألسواق المالية -9  



 

مجلس معايير المصرفية -10  

  مؤسسة مورغان ستانلي الدولية -11  

كايلوسامي5
 

 ال 



 

5,270,500.00 

1,844,675.00 

2,013,824.74 

0.00 

0.00 

261,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


