معلومات عن شركة بي ان باريبا لالستثمار في المملكة العربية السعودية

شركة بي ان باريبا لالستثمار في المملكة العربية السعودية شركة مساهمة مغلقة )"بي أي سي" او "الشركة"( وقد تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في
 25أغسطس  2008م ومرخصة من قبل هيئة سوق المال اعتبارا من  28أغسطس  2010م .الشركة مرخصة لمزاولة األعمال المصرفية
واألوراق المالية بصفتها موكل ووكيل ،وإدارة الصناديق المالية المشتركة والضمان واإلستشارات والتنظيم وحفظ األوراق المالية.

لقد تحولت الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة في نوفمبر  2017م وتملك حاليا رأس مال مدفوع بمبلغ
 87.500.000لاير سعودي وتم اعتماده كزيادة في رأس المال من قبل هيئة سوق المال في  23ديسمبر  2014م .تعتبر الشركة تابعة ل بي ان
بي باريبا اس .ايه .وتعمل في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم 1010270533 :ترخيص هيئة سوق المال رقم13173-37 :

توجد مكاتب الشركة في الدور الرابع من برج الفيصلية طريق الملك فهد في حي العليا بمدينة الرياض ،ص.ب  ،18771الرياض ،المملكة العربية
السعودية ،هاتف+966 11 273 9134 :

األنشطة الحالية
التنظيم:
ان فريق االستثمار في الشركة باالشتراك مع الفرق المتخصصة ذات العالقة في بي ان بي باريبا الموجودة خارج المملكة العربية السعودية يشارك في
إنشاء وتنظيم المعامالت الخاصة في أسواق سندات الدين وأسواق رأس مال األسهم وأسواق رأس المال المختلطة.

الوصاية:
تقدم الشركة خدمات الوصاية والرعاية الى عمالئها باستخدام منصة الرعاية العالمية من بنك بي ان بي باريبا مدعومة بشبكتها من الشركات التابعة والرعاة
الفرعيين لتوفير القدرات المحلية في المملكة العربية السعودية.

التعامل كوكيل:
تقدم الشركة خدمات الوساطة في أسواق البورصة المحلية في المملكة العربية السعودية وكذلك تسويق األدوات المالية واألوراق المالية نيابة عن كيانات
بي ان بي باريبا وشامال األدوات المالية ذات الدخل الثابت والصرف األجنبي ومعامالت السندات المشتقة خارج السوق الرسمي.

اإلدارة:
تقدم الشركة خدمات إدارة الثروات الى قطاع عمالءها في الداخل

أعضاء المجلس
د /.عبدهللا القويز  -رئيس مجلس اإلدارة و عضو المجلس المستقل
أمين ابن الحاج السلمي – عضو مجلس إدارة
ريما محمد األسمري – عضو مجلس إدارة
عمار فرعون  -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بي ان بي باريبا السعودية لالستثمار بالمملكة
الهام حسن -عضو مستقل

كبار المديرين التنفيذيين
عمار فرعون  -العضو المنتدب والمدير التنفيذي
بيان بن زرعه  -رئيس االلتزام و مسؤول اإلبالغ عن غسيل األموال
علي العريبي  -رئيس اإلدارة المالية

