تقرير مجلس إدارة

بي إن بي باريبا السعودية لالستثمار

عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي المنتھي في  14نوفمبر  2017م

1|P ag e

يس####ر مجل####س إدارة ش####ركة ب####ي إن ب####ي باريب####ا الس####عودية لالس####تثمار أن يتق####دم بتقري####ره الس####نوي ع####ن
أداء الش####ركة و أھ####م منجزاتھ####ا و اس####تراتيجيتھا و نتائجھ####ا المالي####ة ،و معلوم####ات ع####ن مجل####س اإلدارة
و لجانه المختلفة و معلومات أخرى تھدف إلى تلبية احتياجات المطلعين على ھذا التقرير.
مقدمة:
ب####ي إن ب####ي باريب####ا الس####عودية لالس####تثمار ش####ركة ذات مس####ؤولية مح####دودة  ،و ھ####ي مؤسس####ة مالي####ة
مرخص####ة م####ن ھيئ####ة الس####وق المالي####ة تح####ت رخص####ة رق####م  . 13173-37و المق####ر الرئيس####ي للش####ركة
ھو برج الفيصلية الدور الرابع – صندوق بريد  18771الرياض .11425
أنشطة الشركة الرئيسية:
تتمث###ل األنش###طة الت###ي تق###وم بھ###ا الش###ركة ف###ي األنش###طة الم###رخص لھ###ا م###ن قب###ل ھيئ###ة الس###وق المالي###ة و
الت####ي تتض####من ال####رخص التالي####ة ) التعام####ل بص#####فة أص####يل و وكي####ل و التعھ####د بالتغطي####ة ،الترتي#####ب،
الحفظ ،تقديم المشورة و إدارة صناديق االستثمار(.
النتائج المالية:
خ####الل الع####ام المنتھ####ي ف####ي  14ن####وفمبر2017م بل####غ إجم####الي األص####ول لش####ركة ب####ي إن ب####ي باريب####ا
الس######عودية لالس######تثمار  75,527,785ملي######ون  Gس######عودي .حي######ث ك######ان النق######د والنق######د المع######ادل
المضاف 71, 450, 482مليون  Gسعودي.
بيان الدخل:
ب###ي إن ب####ي باريب####ا الس####عودية لالس###تثمار أعلن####ت ع####ن ص####افي خس###ائر ف####ي نھاي####ة  14ن####وفمبر 2017
بلغ#######ت  7,391,440ملي#######ون  Gس#######عودي ومجم#######وع االي#######رادات خ#######الل نف#######س الفت#######رة بل#######غ
 2,941,284مليون  Gسعودي.
خ####الل الس####نة المنتھي####ة ف####ي  14ن####وفمبر 2017بلغ####ت الخس####ائر م####ن العملي####ات  6,904,507ملي####ون
 Gسعودي مقارنة بعام  2016حيث بلغت 3,902,881مليون  Gسعودي.
حقوق المساھمين:
بنھاي#####ة  14ن#####وفمبر  2017بل#####غ ص#####افي حق#####وق الش#####ركاء

 70,179,197ملي#####ون  Gس#####عودي.

الخسائر المتراكمة وصلت إلى 17,421,897مليون  Gسعودي.
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القروض المستحقة:
ب####ي إن ب####ي باريب####ا الس####عودية لالس####تثمار ال يوج####د ل####ديھا أي ق####روض مس####تحقة ال####دفع بنھاي####ة الس####نة
المالية المنتھية في  14نوفمبر  2017م
الصفقات التي يجب اإلفصاح عنھا:
ل####م تب####رم الش####ركة أي ص####فقات فيھ####ا مص####لحة جوھري####ة ألح####د أعض####اء مجل####س اإلدارة ،أو ال####رئيس
التنفي#####ذي أو الم#####دير الم#####الي أو أي ش#####خص ل#####ه عالق#####ة ب#####أي م#####نھم خ#####الل ع#####ام 2017م .جمي#####ع
الصفقات كانت مع شركات معروفة و كبيرة مباشرة.
تقرير مراجعي الحسابات و القوائم المالية:
لق###د ت###م تعي###ين ب###رايس ووت###ر ھ###اوس ك###وبرز ليكون###وا مراجع###ي و م###دققي الحس###ابات المالي###ة إل###ى نھاي###ة
 14نوفمبر 2017م.
خطة الشركة لعام 2017م و التغييرات التي طرأت على الشركة:
ت###م تغيي###ر الوض###ع الق###انوني للش###ركة م###ن ش###ركة ذات مس###ؤولية مح###دودة إل###ى ش###ركة مس###اھمة مقفل###ة و
ذل###ك ف###ي ش###ھر ن###وفمبر 2017م .تم###ت الموافق###ة عل###ى تحوي###ل الش###ركة ،ويس###تند تحوي###ل الش###ركة عل###ى
متطلبات نظام الشركات الجديد.
و باإلش###ارة إل###ى التغيي###ر أع###اله و اس###تراتيجية المجموع###ة ف###إن الش###ركة تھ###دف إل###ى العم###ل عل###ى إيج###اد
ص####فقات جدي####دة خ####الل 2018م ف####ي مج####ال األس####واق العالمي####ة و مج####ال أس####واق ال####دين ) (DCMكم####ا
ت####ود الش####ركة التوس####ع ف####ي مج####ال ال####دمج و االس####تحواذ  ،المش####ورة و التعام####ل بص####فة وكي####ل .ھ####ذا
التط###ور ي###أتي مواكب###ا ً للتط###ور ف###ي الس###وق المالي###ة بالمملك###ة العربي###ة الس###عودية و النم###و المتوق###ع للعم###ل
ف####ي مج####ال أس####واق ال####دين .و ق####د كون####ت الش####ركة عالق####ات قوي####ة م####ع مجموع####ة كبي####رة م####ن كب####رى
الش###ركات ف###ي المملك###ة العربي###ة الس###عودية مم###ا يف###تح باب###ا ً واس###عا ً لب###ي إن ب###ي باريب###ا أن تلع###ب دوراً
مھما ً في ترتيب رفع رأس المال لھذه الشركات و التوسع في عملياتھم.
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إدارة المخاطر:
تق####وم الش####ركة ب####إدارة مخاطرھ####ا بن####اء عل####ى اتفاقي####ة ب####ين الش####ركة و ب####ي إن ب####ي باريب####ا البح####رين.
اإلج###راءات لتف###ادي المخ###اطر التش###غيلية والت###ي طبق###ت بش###كل ص###ارم م###ن مجموع###ة ب###ي إن ب###ي باريب###ا
و بم###ا ف###يھم ب###ي إن ب###ي باريب###ا الس###عودية لالس###تثمار لتتماث###ل م###ع الل###وائح بالمملك###ة العربي###ة الس###عودية.
كما أنه ال يوجد خسائر ناتجة عن مخاطر تشغيلية بالشركة.
ل###م تتع###رض ب###ي إن ب###ي باريب###ا الس###عودية لالس###تثمار ألي مخ###اطر متعلق###ة بمخ###اطر الس###وق حي###ث أن
رأس الم###ال مح###تفظ ب###ه نق###داً و غي###ر مس###تثمر .كم###ا أن جمي###ع الص###فقات خ###الل 2017م ت###م االنتھ###اء
منھ####ا بش####كل إيج####ابي و رفع#####ت جميعھ####ا لھيئ####ة الس####وق المالي#####ة ب####دون وج####ود أي مخ####اطر متعلق#####ة
بالس####وق .كم####ا أن####ه ال يوج####د أي مخ####اطر تمويلي####ة تتعل####ق بص####فقات الترتي####ب أو المش####ورة أو التعام####ل
بصفة وكيل خالل 2017م.
بن###اء عل###ى االتفاقي###ة ب###ين ب###ي إن ب###ي باريب###ا الس###عودية لالس###تثمار و ب###ي إن ب###ي باريب###ا البح###رين ف###إن
مجموع###ة التفت###يش اإلقليمي###ة تطب###ق سياس###ة مراقب###ة ص###ارمة إلدارة جمي###ع المخ###اطر ف###ي ب###ي إن ب###ي
باريبا السعودية لالستثمار.
الشركات التابعة للشركة:
ال يوجد لدى بي إن بي باريبا السعودية لالستثمار أي شركات تابعة.
مصالح أعضاء مجلس اإلدارة أو األشخاص ذوي العالقة:
ج###زء م###ن أعض###اء مجل###س اإلدارة يش###غلون منص###ب تنفي###ذي ف###ي مجموع###ة ب###ي إن ب###ي باريب###ا .ھ###ؤالء
األعض####اء ل####م يتحص####لوا عل####ى أي مكاف####آت أو تعويض####ات لش####غلھم منص####ب عض####و مجل####س إدارة ف####ي
بي إن بي باريبا السعودية لالستثمار.
ال توج###د أي مص###لحة أو أوراق مالي###ة تعاقدي###ة أو حق###وق اكتت###اب تع###ود ألعض###اء مجل###س اإلدارة ف###ي
أسھم و أدوات دين الشركة.
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أعضاء مجلس اإلدارة:
يت####ولى إدارة ب####ي إن ب####ي باريب####ا الس####عودية لالس####تثمار مجل####س إدارة مؤل####ف م####ن  6أعض####اء  ،م####نھم
عض###وين مس###تقلين .جمي###ع أعض###اء المجل###س ل###ديھم خب###رات عالي###ة ف###ي مج###ال االس###تثمار كم###ا أنھ###م
يحملون مناصب عليا في مختلف المجاالت.
ال يوج#####د أي مكاف#####آت مالي#####ة مدفوع#####ة ألعض#####اء مجل#####س اإلدارة ع#####دا التعويض#####ات أو المكاف#####آت أو
األتع###اب المدفوع###ة ألعض###اء المجل###س المس###تقلين غي###ر التنفي###ذيين وذل###ك نظي###ر خ###دماتھم كأعض###اء ف###ي
المجل######س ولجان######ه المختلف######ة .جمي######ع التعويض######ات أو المكاف######آت أو األتع######اب المدفوع######ة ألعض######اء
المجل####س المس####تقلين غي####ر التنفي####ذيين وك####ذلك تعويض####ات و مكاف####آت كب####ار التنفي####ذيين ف####ي الش####ركة
موضحة في ھذا التقريرعن السنة المنتھية  14نوفمبر2017م.
تكوين مجلس اإلدارة و تصنيف أعضائه و المناصب التي يشغلھا في شركات أخرى:
اسم العضو

عضويته في مجالس الشركات األخرى

د.عبد :القويز
رئيس مجلس اإلدارة
وعضو مستقل
جاكوس ميشيل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
حميد نوريزاده
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ايريك جوسيراند
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

إلھام حسن
عضو مجلس إدارة مستقل

جان فرانسوا سيبيل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

•
•
•

النائب األول لمجلس محافظي معھد أكسفورد لدراسات الطاقة
عضو مجلس إدارة مركز دراسات االبتكار المالي
عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية "" good neighbourhood

ال يوجد
ال يوجد
• عضو TEB Yatirim Istanboul
• عضو بي إن بي باريبا موسكو
جميعھم شركات تابعة لمجموعة بي إن بي باريبا
•
•
•
•
•
•

رئيسة مجمع العنزور للعالج الطبيعي
عضو مجلس إدارة بنك البحرين و الكويت )الى شھر مارس (2017
عضو مجلس إدارة سوليدرتي
عضو مجلس إدارة شركة ممتلكات القابضة
عضو مجلس إدارة شركة إدامة
عضو مجلس إدارة اي بي كابيتال

ال يوجد

5|P ag e

اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة:
يجتم###ع أعض###اء مجل###س اإلدارة عل###ى األق###ل  3م###رات س###نويا ً أو ف###ي أي وق###ت اخ###ر يح###دده األعض###اء
لمناقش###ة المس###ائل الت###ي ت###دخل ض###من واجب###ات مجل###س اإلدارة ب###دعوة م###ن رئ###يس مجل###س اإلدارة ،أو
أي عضوين آخرين.
خ####الل ع####ام 2017م ت####م انعق####اد اجتم####اع مجل####س إدارة الش####ركة  4م####رات فك####ان حض####ور األعض####اء
الجتماعات مجلس اإلدارة على النحو التالي:
أعضاء مجلس اإلدارة

تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  2017م
 01مارس 2017م

 31مايو 2017م

 25سبتمبر 2017م

 03ديسمبر 2017

الدكتور عبد Vالقويز









السيد جاكوس ميشيل









السيد حميد نوريزاده

X







السيد ايريك جوسيراند



X



X

السيدة إلھام حسن









السيد كريستوف ماريوت







-

-

-

-

السيد جان فرانسوا سيبيل



لجان مجلس اإلدارة و اختصاصاتھا:
ت###م تأس###يس اللج###ان التالي###ة المفوض###ة رس###ميا ً م###ن قب###ل مجل###س اإلدارة لتطبي###ق أھ###داف الش###ركة و القي###ام
بالمسؤوليات الموكلة إليھم و التي توجد في نظام الحوكمة للشركة.
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أوالً :لجنة المراجعة:
عق###دت اللجن###ة ث###الث م###رات خ###الل 2017م وذل###ك خ###الل ش###ھر م###ارس ,م###ايو ون###وفمبر .حي###ث تن###اقش
اللجن#####ة السياس#####ات واإلج#####راءات الداخلي#####ة ف#####ي ش#####ركة ب#####ي إن ب#####ي باريب#####ا الس#####عودية لالس#####تثمار
والمتعلق####ة بالمس####ائل المالي####ة وك####ذلك إج####راءات الرقاب####ة الداخلي####ة ودق####ة التق####ارير المالي####ة .ك####ذلك ي####تم
مناقش#####ة ك#####ل م#####ا يتعل#####ق ب#####اآلتي :الوض#####ع الق#####انوني للش#####ركة ،التوص#####ية لمجل#####س اإلدارة بتعي#####ين
المحاس###بين الق###انونيين والتأك###د م####ن اس###تقالليتھم ,دراس###ة الق###وائم المالي####ة قب###ل عرض###ھا عل###ى مجل####س
اإلدارة ,متابع###ة أعم###ال الش###ركة والتأك###د م###ن ع###دم مخالف###ة الش###ركة لألنظم###ة والق###وانين الس###ارية ف###ي
المملك######ة العربي######ة الس######عودية و تقي######يم وإدارة المخ######اطر المالي######ة لب######ي إن ب######ي باريب######ا الس######عودية
لالستثمار.
تتك###ون اللجن####ة م###ن عض####و مجل###س اإلدارة المس####تقل الس###يدة إلھ####ام حس###ن بمنص####ب رئيس###ة اللجن####ة ،و
توم###اس بونثي###وكس م###دير ع###ام إدارة المراجع###ة ف###ي الش###رق األوس###ط و عاب###د حس###ين الم###دير الم###الي
اإلقليمي والذين حضروا االجتماعات الثالثة المنعقدة.
ثانيا ً :لجنة الترشيحات و المكافآت:
اجتمع####ت اللجن####ة م####رة واح####دة خ####الل 2017م )عل####ى مس####توى االقل####يم( .و ناقش####ت اللجن####ة مقترح####ات
التعويضات لعام 2018م.
تتك###ون ھ###ذه اللجن###ة م###ن ج###اك ميش###يل ال###رئيس التنفي###ذي لب###ي إن ب###ي باريب###ا الش###رق األوس###ط وأفريقي###ا
و نانسي ماركيز مدير عام الموارد البشرية الشرق األوسط وأفريقيا.
إن ھدف لجنة الترشيحات و المكافآت ھو:
• تأك###د م###ن أن األج###ور و الب###دالت الت###ي تم###نح للم###ديرين التنفي###ذيين م###ن أعض###اء مجل###س اإلدارة
و كبار التنفيذيين في شركة معقولة و تتماشى مع أداء الشركة.
• النظ#####ر ف######ي التخط######يط الس#####تمرارية الم######ديرين وكب######ار الم#####ديرين التنفي######ذيين و المھ######ارات
والخب###رات الالزم###ة ف###ي المجل###س و داخ###ل اإلدارة التنفيذي###ة العلي###ا ،أو اس###تقطاب آخ###رين ف###ي
حال استقالة البعض.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
المكاف####آت و التعويض####ات المدفوع####ة ألعض####اء مجل####س اإلدارة و كب####ار التنفي####ذيين بم####ا ف####يھم ال####رئيس
التنفيذي والمدير المالي لعام 2017م موضح في الجدول التالي:
 5من كبار التنفيذيين ممن
البيان

أعضاء المجلس

أعضاء المجلس غير

تلقوا أعلى المكافآت و

التنفيذيين

التنفيذيين  /المستقلين

التعويضات باإلضافة إلى
المدير المالي.

 Gسعودي
الرواتب و التعويضات

-

440,000.00

1,639,565.92

البدالت

-

3,000.00

49,650.00

المكافآت الدورية والسنوية

-

-

505,912.50

مكافآت أخرى تدفع لمرة واحدة

-

-

-

الخطط التحفيزية

-

-

-

أي تعويض######ات أو مزاي######ل عيني######ة
أخ#####رى ت#####دفع بش#####كل ش#####ھري أو

-

-

-

سنوي

الجزاءات والعقوبات المفروضة على بي إن بي باريبا السعودية لالستثمار:
لم يتم فرض أي غرامات مالية على الشركة من قبل ھيئة السوق المالية خالل عام 2017م
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية و إجراءات الرقابة الداخلية:
خض####عت الش####ركة للت####دقيق ال####داخلي ف####ي ش####ھر م####ايو  2017عل####ى إط####ار الرقاب####ة الداخلي####ة ألنش####طة
الش###ركة وعل###ى المواض####يع المتعلق###ة ب###االلتزام .وأك####دت نت###ائج مراجع###ة الت####دقيق ال###داخلي أن الش####ركة
تح###رص عل###ى االلت###زام وتط###وير األعم###ال ف###ي ب###ي إن ب###ي باريب###ا الس###عودية لالس###تثمار بم###ا يتماش###ى
م####ع توقع####ات ومتطلب####ات ھيئ####ة الس####وق المالي####ة و السياس####ات واإلج####راءات الداخلي####ة للش####ركة .كم####ا أن
إدارة الرقاب###ة الداخلي###ة س###تقوم بزي###ارة تفتيش###ية دوري###ة عل###ى الش###ركة والت###ي س###وف تك###ون خ###الل ع###ام
2020م.
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