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بتقريره السنوي عن أداء الشركة يسر مجلس إدارة شركة بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار أن يتقدم 

و أھم منجزاتھا و استراتيجيتھا و نتائجھا المالية، و معلومات عن مجلس ا&دارة و لجانه المختلفة و 

  معلومات أخرى تھدف إلى تلبية احتياجات المطلعين على ھذا التقرير.

  مقدمة:

ھي مؤسسة مالية مرخصة من  و ذات مسؤولية محدودة ،بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار شركة 

. و المقر الرئيسي للشركة ھو برج الفيصلية الدور  13173-37ھيئة السوق المالية تحت رخصة رقم 

  .11425الرياض  18771صندوق بريد  –الرابع 

  أنشطة الشركة الرئيسية:

المالية و التي ھيئة السوق ا:نشطة المرخص لھا من قبل  فيتتمثل ا:نشطة التي تقوم بھا الشركة 

الرخص التالية ( التعامل بصفة أصيل و وكيل و التعھد بالتغطية، الترتيب، الحفظ، تقديم  تتضمن

  مشورة و إدارة صناديق اDستثمار).ال

  نتائج المالية:ال

  .83,559,118إجمالي ا:صول لشركة بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار م بلغ  2016خ�ل العام 

  F سعودي. مليون.74,927,119المضاف النقد و النقد المعادل حيث كان F سعودي.  مليون

بلغت  2016نھاية في  أرباحأعلنت عن صافي ن بي باريبا السعودية ل�ستثمار بي إبيان الدخل: 

مليون F  .8,494,412و صافي الدخل خ�ل نفس الفترة بلغ  مليون F سعودي  .2,524,100

  سعودي.

حيث بلغت  2015مقارنة بعام   3,902,881الخسائر من العمليات بلغت  2016 خ�ل السنة

  مليون F سعودي. 11,033,952

  حقوق المساھمين: 

مليون F سعودي. الخسائر المتراكمة   .77,570,637بلغت ا:سھم  2016-ديسمبر -31بنھاية 

  مليون F سعودي. .10,030,457وصلت إلى 

  القروض المستحقة: 
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 D م  2016يوجد لديھا أي قروض مستحقة الدفع بنھاية سنة بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار  

  الصفقات التي يجب ا&فصاح عنھا: 

جوھرية :حد أعضاء مجلس ا&دارة، أو الرئيس التنفيذي أو  لم تبرم الشركة أي صفقات فيھا مصلحة

م. جميع الصفقات كانت مع شركات 2016المدير المالي أو أي شخص له ع�قة بأي منھم خ�ل عام 

  معروفة و كبيرة مباشرة. 

  م و التغييرات التي طرأت على الشركة:2016خطة الشركة لعام 

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة و سوف يتم تغيير الوضع القانوني للشركة 

م. وافقت الشركة ا:م على ھذا التغيير و سوف يتم العمل بتغيير الوضع 2017بنھاية شھر ابريل ذلك 

  .القانوني للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد

العمل على إيجاد صفقات جديدة و با&شارة إلى التغير أع�ه و استراتيجية البنك فإن الشركة تھدف إلى 

) كما تود الشركة التوسع في DCM( أسواق الدينل ا:سواق العالمية و مجال م في مجا2017خ�ل 

مواكباً للتطور في السوق مجال الدمج و اDستحواذ ، المشورة و التعامل بصفة وكيل. ھذا التطور يأتي 

. و قد كونت الشركة أسواق الدينع للعمل في مجال المالية بالمملكة العربية السعودية و النمو المتوق

مما يفتح باباً واسعاً  ع�قات قوية مع مجموعة كبيرة من كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية

  لبي إن بي باريبا أن تلعب دوراً مھماً في ترتيب رفع رأس المال لھذه الشركات و التوسع في عملياتھم. 

  إدارة المخاطر:

ا&جراءات تقوم الشركة بإدارة مخاطرھا بناء على اتفاقية بين الشركة و بي إن بي باريبا البحرين. 

طبقت بشكل صارم من مجموعة بي إن بي باريبا و بما فيھم بي إن بي باريبا المخاطر التشغيلية  لتفادي

يوجد خسائر ناتجة عن  Dه السعودية ل�ستثمار لتتماثل مع اللوائح بالمملكة العربية السعودية. كما أن

  مخاطر تشغيلية بالشركة.

لم تتعرض بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار  :ي مخاطر متعلقة بمخاطر السوق حيث أن رأس 

م تم اDنتھاء منھا بشكل إيجابي 2016المال محتفظ به نقداً و غير مستثمر. كما أن جميع الصفقات خ�ل 

  لمالية بدون وجود أي مخاطر متعلقة بالسوق. و رفعت جميعھا لھيئة السوق ا
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تتعلق بصفقات الترتيب أو المشورة أو التعامل بصفة وكيل خ�ل كما أنه D يوجد أي مخاطر تمويلية 

  م.2016

بي إن بي باريبا البحرين فإن مجموعة و  ل�ستثماربناء على اDتفاقية بين بي إن بي باريبا السعودية 

ق سياسة مراقبة صارمة &دارة جميع المخاطر في بي إن بي باريبا السعودية تطبالتفتيش ا&قليمية 

  ل�ستثمار. 

  الشركات التابعة للشركة:

  D يوجد لدى بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار أي شركات تابعة.

  مصالح أعضاء مجلس ا#دارة أو ا"شخاص ذوي الع�قة:

نفيذي في مجموعة بي إن بي باريبا. ھؤDء ا:عضاء جزء من أعضاء مجلس ا&دارة يشغلون منصب ت

لم يتحصلوا على أي مكافآت أو تعويضات لشغلھم منصب عضو مجلس إدارة في بي إن بي باريبا 

  السعودية ل�ستثمار. 

D توجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود :عضاء مجلس ا&دارة في أسھم و 

  . أدوات دين الشركة

  تقرير مراجعي الحسابات و القوائم المالية: 

أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوھرية و ليست ھناك أي  يظھر تقرير مراجعي الحسابات

  تحفظات اتجاھھا.

-12-31الحسابات المالية إلى نھاية  يو مدقق يمراجع واليكونكوبرز  لقد تم تعيين برايس ووتر ھاوس

  م.2016

  مجلس ا#دارة:  أعضاء

منھم عضوين   أعضاء ، 6مجلس إدارة مؤلف من إدارة بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار  يتولى 

مستقلين. جميع أعضاء المجلس لديھم خبرات عالية في مجال اDستثمار كما أنھم يحملون مناصب عليا 

  في مجلس ا&دارة.  في مختلف المجاDت. كما أن الرئيس التنفيذي للشركة ھو أيضاً عضو
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عدا التعويضات أو المكافآت أو ا:تعاب D يوجد أي مكافآت مالية مدفوعة :عضاء مجلس ا&دارة 

المدفوعة :عضاء المجلس المستقلين غير التنفيذيين وذلك نظير خدماتھم كأعضاء في المجلس ولجانه 

المستقلين غير التنفيذيين  عضاء المجلسالمختلفة. جميع التعويضات أو المكافآت أو ا:تعاب المدفوعة :

 31عن السنة المنتھية في ھذا التقريروكذلك تعويضات و مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة موضحة 

  .م2016ديسمبر 

  :تكوين مجلس ا#دارة و تصنيف أعضائه و المناصب التي يشغلھا في شركات أخرى

  

  اسم العضو

  عضويته في مجالس الشركات ا"خرى

  د.عبد7 القويز

 دارةا#رئيس مجلس  

 وعضو مستقل 

 النائب ا"ول لمجلس محافظي معھد أكسفورد لدراسات الطاقة •

 ا>بتكار المالي عضو مجلس إدارة مركز دراسات  •

 المجلس ا>ستشاري لشركة أكوى بور رئيس •

  " good neighbourhoodعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية " •

  جاكوس ميشيل

  غير تنفيذي مجلس إدارةعضو 

  

  

  > يوجد 

  حميد نورزاده

  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

  

  

  > يوجد 

  ايريك جوسيراند

  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

  

  TEB Yatirim Istanboulعضو  •

  عضو بي إن بي باريبا موسكو  •

  جميعھم شركات تابعة لمجموعة بي إن بي باريبا

  إلھام حسن

  مستقل عضو مجلس إدارة

  

 مجمع العنزور للع�ج الطبيعيرئيسة  •

 BBKعضو بنك البحرين و الكويت  •

 عضو في سوليدرتي  •

 شركة ممتلكات القابضةعضو في  •

 شركة إدامةعضو في  •

  كريستوف ماريوت

و تنفيذي عضو مجلس إدارة 

  تنفيذي للشركةالرئيس ال

  

  > يوجد 
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  اجتماعات أعضاء مجلس ا#دارة: 

 لمناقشة ا:عضاء اخر يحددهفي أي وقت  أومرات سنوياً  3يجتمع أعضاء مجلس ا&دارة على ا:قل 

من رئيس مجلس ا&دارة، أو أي عضوين  تدخل ضمن واجبات مجلس ا&دارة بدعوةالتي المسائل 
  آخرين. 

. نوفمبرو  مارس, يونيومرات في شھر  3 تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركةم 2016خ�ل عام 

  Dجتماعات مجلس ا&دارة على النحو التالي:وكان حضور ا:عضاء 

  أعضاء مجلس ا&دارة
  م 2016تواريخ اجتماعات مجلس ا&دارة خ�ل العام 

  م2016نوفمبر  29  م2016يونيو  02  م2016مارس  13

   �   �   �  الدكتور عبدW القويز

   �   �    X  السيد جاكوس ميشيل

   �   �   �  السيد حميد نورزاده

   �     X   �  السيد ايريك جوسيراند

   �   �   �  السيدة إلھام حسن

   �   �   �  السيد كريستوف ماريوت

  

 لجان مجلس ا#دارة و اختصاصاتھا:

لتطبيق أھداف الشركة و القيام من قبل مجلس ا&دارة اللجان التالية المفوضة رسمياً  تم تأسيس

  للشركة. بالمسؤوليات الموكلة إليھم و التي توجد في نظام الحوكمة

  أوDً: لجنة المراجعة:

السياسات اللجنة  حيث تناقش. ديسمبر وذلك خ�ل شھري مارس وم 2016خ�ل  مرتينعقدت اللجنة 

مسائل المالية وكذلك والمتعلقة بالشركة بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار  وا&جراءات الداخلية في

القانوني الوضع  . كذلك يتم مناقشة كل ما يتعلق باXتي:الماليةإجراءات الرقابة الداخلية ودقة التقارير 

للشركة، التوصية لمجلس ا&دارة بتعيين المحاسبين القانونيين والتأكد من استق�ليتھم, دراسة القوائم 

والتأكد من عدم مخالفة الشركة لYنظمة أعمال الشركة  قبل عرضھا على مجلس ا&دارة, متابعةالمالية 

بي إن بي باريبا المالية لمخاطر وإدارة الو تقييم ين السارية في المملكة العربية السعودية والقوان

  السعودية ل�ستثمار.
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تتكون اللجنة من عضو مجلس ا&دارة المستقل السيدة إلھام حسن بمنصب رئيسة اللجنة، و سيسيل إيتين 

والذين حضروا ك�  ير المالي ا&قليميالشرق ا:وسط و عابد حسين المد في مدير عام إدارة المراجعة

  .اDجتماعين المنعقدين

  :الترشيحات و المكافآت: لجنة ثانياً 

. و ناقشت اللجنة مقترحات التعويضات لعام م في شھر نوفمبر2016اجتمعت اللجنة مرة واحدة خ�ل 

  م.2016

رئيس اللجنة، جين موك بوردين، ھيرف ريناد،  أعضاء و ھم يان جاردان 6ھذه اللجنة من  تكونت

  ماري بيير جوبيرت، جاك ميشيل و نانسي ماركيز مدير عام الموارد البشرية الشرق ا:وسط. 

  إن ھدف لجنة الترشيحات و المكافآت ھو:

مديرين التنفيذيين من أعضاء مجلس ا&دارة و كبار البدDت التي تمنح للتأكد من أن ا:جور و  •

 . يين في شركة معقولة و تتماشى مع أداء الشركةالتنفيذ

لمديرين وكبار المديرين التنفيذيين و المھارات والخبرات Dستمرارية االنظر في التخطيط  •

  و داخل ا&دارة التنفيذية العليا، أو استقطاب آخرين في حال استقالة البعض.ال�زمة في المجلس 
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   ا#دارة:مكافآت أعضاء مجلس 

المكافآت و التعويضات المدفوعة :عضاء مجلس ا&دارة و كبار التنفيذيين بما فيھم الرئيس التنفيذي 

  م موضح في الجدول التالي:2016ام والمدير المالي لع

  البيان
أعضاء المجلس 

  التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

  التنفيذيين / المستقلين

 التنفيذيينمن كبار  5

ممن تلقوا أعلى 

المكافآت و التعويضات 

با&ضافة إلى المدير 

  المالي.

  F سعودي

  1,632,030.00  440,000.00  -  الرواتب و التعويضات

 -  البدDت
3,000.00  42,000.00  

 - -  المكافآت الدورية والسنوية
300,038.50  

 - - -  مكافآت أخرى تدفع لمرة واحدة

 - - -  الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايل عينية 

أخرى تدفع بشكل شھري أو 

  سنوي

- - - 

 -  ا&جمالي
443,000.00 1,974,068.50  

  

 : الجزاءات والعقوبات المفروضة على بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار

م كانت مبلغ 2016الغرامات المالية المفروضة على الشركة من قبل ھيئة السوق المالية خ�ل عام 

) استنادا إلى 1/6/9/15ذلك لمخالفة الشركة للتعميم الھيئة رقم (ت/و ف F سعوديأD 10وقدره 

  .الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية
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  : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية و إجراءات الرقابة الداخلية

م للمراجعة الداخلية من جانب إدارة المراجعة الداخلية 2014من عام  ينايرخضعت الشركة في شھر 

التابعة للشركة ا:م وذلك بناء على اتفاقية تقديم الخدمات بين بي إن بي باريبا السعودية ل�ستثمار وبين 

  بي إن بي باريبا البحرين. 

على اDلتزام وتطوير ا:عمال في بي إن بي  عة التدقيق الداخلي أن الشركة تحرصنتائج مراج وأكدت

اسات و السي يةسوق المالالھيئة  ومتطلبات باريبا السعودية ل�ستثمار بما يتماشى مع توقعات

ية على الشركة تفتيشية دور خلية ستقوم بزيارةأن إدارة الرقابة الداوا&جراءات الداخلية للشركة. كما 

  م. 2017عام خ�ل كون والتي سوف ت

  

  

  


