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شركة جي بي مورجان العربية السعودية

 .1نظرة عامة
تأسست شركة جي بي مورجان العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة مملوكة لمساهم واحد) ("جي بي مورجان العربية
ورخصت من جانب هيئة السوق المالية
السعودية" أو "الشركة") كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  27نوفمبر ُ 2007
ا
وكيًل في األسواق الدولية لتقديم خدمات الترتيب والمشورة والحفظ وبدأت مزاولة
منذ  22يوليو  2007للتعامل بصفتها
نشاطها في  14يناير  .2008في  11نوفمبر  ،2012حصلت شركة جي بي مورجان العربية السعودية على ترخيص هيئة
ا
ا
وكيًل في السوق المحلية واالكتتاب ،وبدأت
أصيًل والتعامل بصفتها
السوق المالية بتعديل أنشطتها لتشمل التعامل بصفتها
مزاولة هذه األنشطة في  6أكتوبر .2015
في عام  ،2017تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة مملوكة لمساهم واحد بناء على
توجيهات هيئة السوق المالية .تعد الشركة شركة تابعة بشكل مباشر لشركة جي بي مورجان المالية العالمية المحدودة
(" J.P.Morgan International Finance Limitedجي بي مورجان المالية العالمية") التي تمتلك نسبة  %100من
الشركة .تمتلك الشركة حالياا رأس مال مدفوع قدره  93,750,000لاير سعودي حيث اعتمدت هيئة السوق المالية هذا المبلغ
كزيادة في رأس المال بتاريخ  26أبريل .2015
يقع مقر الشركة في الرياض في الطابق الثامن من برج الفيصلية .ويشمل عمًلؤها البنوك والمؤسسات الحكومية والعمًلء من
الشركات الكبرى والمجموعات العائلية الكبيرة .وال تمتلك جي بي مورجان العربية السعودية أو تتحكم في أي شركة أخرى،
وليس لديها أي شركات تابعة.

تواصل الشركة االستثمار في موظفيها وتوسيع قدرات نظامها لتستطيع تنفيذ المعامًلت مع عمًلئها المحليين والدوليين
بسهولة ويسر .كما طورت الشركة أعمال الوساطة والحفظ المباشر لديها في عام  ،2019استحساناا لعمليات التنفيذ
والتسويات التي تتسم بالسًلسة خًلل جميع أحداث إعادة التوازن في السوق السعودية.

 .2التراخيص
الترتيب
يشارك فريق الخدمات المصرفية االستثمارية في شركة جي بي مورجان العربية السعودية في ترتيب صفقات األسهم أو الدين
أو العروض الهجينة.

تقديم المشورة
يُرخص لشركة جي بي مورجان العربية السعودية بتقديم المشورة إلى العمًلء بشأن عمليات الدمج واالستحواذ والتصرف في
االستثمارات والمشاريع المشتركة وإعادة هيكلة الشركات والخصخصة والخدمات المالية.

التعهد بالتغطية
يُرخص للشركة بالتعهد بتغطية الصفقات العامة في المملكة العربية السعودية.
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الحفظ
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

تدعم شركة جي بي مورجان العربية السعودية عمًلء خدمات الحفظ العالميين لدى جي بي مورجان الذين يستثمرون في
األصول الدولية من خًلل توفير قدرات إدارة العًلقات وخدمة العمًلء محلياا في المملكة .وتدعم الشركة العمًلء السعوديين
وعمًلء دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الهيئات الحكومية وشركات االستثمار والبنوك .باإلضافة إلى ذلك ،قامت
الشركة بنشر منتج الحفظ المباشر في عام  .2018وسيعمل هذا المنتج على تمكين جي بي مورجان العربية السعودية من
تقديم الخدمات إلى العمًلء الداخليين والخارجيين.

التعامل بصفة الوكيل واألصيل
تقدم شركة جي بي مورجان العربية السعودية خدمات الوساطة على منصة تداول للعمًلء المحليين وعمًلء دول مجلس
التعاون الخليجي والمستثمرين األجانب المؤهلين .وقد بدأت الشركة العمل بنشاط الوكالة في السوق المالية العالمية والتداول
الخوارزمي في  .2018ولتوفير فرصة الدخول في السوق السعودية للعمًلء األجانب ،تقدم الشركة فرصة الوجود عبر
ا
وكيًل بالنيابة عن كيانات جي بي
األدوات المالية التركيبية عن طريق األداة المربوطة بحقوق الملكية .وتعمل الشركة
مورجان األخرى في تسويق األوراق المالية وغيرها من األدوات المالية بما في ذلك معامًلت المشتقات المالية المتداولة
خارج المنصة والعمًلت األجنبية ومعدالت الفائدة وتداول االئتمان.

 .3البيانات المالية
أجرت برايس وترهاوس كوبرز تدقيقاا خارجياا لشركة جي بي مورجان العربية السعودية عن العام المالي  2019وقدمت رأياا
تدقيقياا غير متحفظ مفاده أن القوائم المالية تعرض بشكل عادل ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة وفقاا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية وغيرها
من المعايير واآلراء الصادرة عن الهيئة.

في  ،2019بلغ الدخل التشغيلي للشركة  111مليون لاير سعودي ،محققاا زيادة عن العام الماضي (65 :2018
مليون لاير سعودي) بفضل زيادة اإليرادات في أنشطة الوساطة والحفظ .كما زادت المصاريف التشغيلية (:2019
 39مليون لاير سعودي) مقارنة بالعام السابق ( 30 :2018مليون لاير سعودي) بسبب زيادة النفقات العامة
واإلدارية والرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين .ويُعد معدل الزيادة في الدخل والمصاريف التشغيلية على مدار
السنوات الخمس متشاب اها إلى ح ٍد ما بمعدل  %76و %77على الترتيب .وقد قدمت أنشطة األسواق المالية
والخدمات المصرفية االستثمارية المساهمات األساسية في الدخل على مدى الفترة ذاتها .ومع ذلك ،قدمت أنشطة
الوساطة والحفظ أيضاا مساهمات كبيرة في الدخل اإلجمالي خًلل العام المالي  ،2019ومن المحتمل أن يقلل ذلك
من تركيز الدخل التشغيلي في المستقبل .وقد شهد صافي الهامش خًلل نفس الفترة زيادةا بسيطة عن مستوى
 ،%50وكان هناك انخفاض طفيف في العام المالي  2016والعام المالي  2017ويرجع ذلك في األساس إلى
تكاليف البناء المرتبطة بطرح المنتجات الجديدة .وفي عام  ،2019بلغ صافي الربح بعد الضريبة  57مليون لاير
سعودي وهو ما يمثل ارتفاعاا من مبلغ  28مليون لاير سعودي المحقق في عام  2018ويرجع ذلك إلى زيادة
اإليرادات في عام  .2019ويرجع االنخفاض في الموجودات بقيمة  1.3مليار لاير سعودي في عام  2019إلى
تحول أعمال المبادالت إلى حيازات المستثمرين األجانب المؤهلين.وتتوقّع الشركة بلوغ أهدافها المنقّحة وتوقعاتها
ملخص ألهم المؤشرات المالية آلخر  5سنوات:
ال ُمحدّثة .وفيما يلي
ٌ
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مليون لاير سعودي

العام المالي
2019

العام المالي
2018

العام المالي
2017

العام المالي
2016

العام المالي
2015

إجمالي الموجودات

407

1,729

159

150

147

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

173
234
407

1,553
176
1,729

10
149
159

10
140
150

16
131
147

الدخل
المصاريف
الضرائب

111
)(39
)(15

65
)(30
)(7

37
)(24
)(3

42
)(30
)(3

63
)(22
)(8

صافي الدخل

57

28

10

9

33

يرد تلخيص للمعامًلت المهمة مع األطراف ذات العًلقة خًلل دورة األعمال العادية في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

 .4المخاطر التي تواجهها الشركة
ا
متأصًل من أنشطة األعمال التي تنفذها شركة جي بي مورجان تشيس .ويتمثل الهدف العام للشركة في
تمثل المخاطر جز اءا
إدارة أعمالها والمخاطر ذات الصلة بطريقة تحقق التوازن بين خدمة مصالح عمًلئها ومستثمريها وتحمي سًلمة الشركة وقوتها.
ا
مسؤوال عن تحديد المخاطر بصفة مستمرة ،وكذلك تصميم وتنفيذ الضوابط ،بما في ذلك
يُعد كل خط من خطوط األعمال
الضوابط المحدّدة إلدارة المخاطر المستقلة ،بغرض إدارة هذه المخاطر .ولدعم هذا النشاط ،تطبّق الشركة عمليةا لتحديد المخاطر
يقوم فيها خط الدفاع األول بتحديد المخاطر المادية المتأصلة التي تواجهها الشركة وتصنيفها في مستودع مركزي ومراجعة
معظم المخاطر المادية على أساس منتظم .ويعمل خط الدفاع الثاني على إنشاء إطار تحديد المخاطر وتنسيق العملية والحفاظ
على المستودع المركزي ومراجعة ومعارضة عملية تحديد المخاطر التي أجراها خط الدفاع األول.
قامت شركة جي بي مورجان العربية السعودية بتطوير دليل المخاطر الذي يحدد السياسات الرئيسية وإطار التوثيق المرتبط بها
إلدارة المخاطر التي تواجه الشركة بشكل فعال .ويتم تحديث هذه الوثيقة مرة واحدة على األقل في السنة والموافقة عليها من
جانب لجنة إدارة الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،تطبق الشركة عملية تحديد وتقييم المخاطر السنوية الوارد تلخيصها في الوثيقة
السنوية لعملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي ،والتي توضح بالتفصيل النُ ُهج المعتمدة ومستوى المخاطر وكيفية إدارتها.
حددت الشركة المخاطر المنطبقة والمادية التالية :مخاطر األعمال ،ومخاطر رأس المال بما في ذلك مخاطر الصرف األجنبي
الواقعة على نسب رأس المال ،ومخاطر المجموعة ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر السمعة ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر السوق،
ومخاطر أسعار الفائدة في دفتر الحسابات المصرفية ،والمخاطر التشغيلية ،ومخاطر الدولة ،ومخاطر المعاشات التقاعدية.
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-

-

-

-

-

-

مخاطر األعمال :المخاطر المرتبطة بخطط وأهداف األعمال الحالية والمستقبلية لدى الشركة .وتشمل مخاطر األعمال
المخاطر الواقعة على األرباح الحالية أو المتوقعة أو رأس المال أو السيولة أو قيمة المؤسسة أو سمعة الشركة والتي
تنشأ عن قرارات األعمال السلبية أو سوء تنفيذ قرارات األعمال أو عدم االستجابة للتغيرات في الصناعة أو البيئة
الخارجية.
ا
ى وتكوينا كافيين لرأس المال بما يمكنها من دعم أنشطة أعمال
مخاطر رأس المال :مخاطر عدم امتًلك الشركة مستو ا
الشركة والمخاطر المرتبطة بها خًلل البيئات االقتصادية العادية وفي ظل الظروف ال ُمرهِقة .تمتلك الشركة رأس
مال جيد ،وتتم تغطية مخاطر رأس المال بشكل جوهري من خًلل عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي .وتُعرف
مخاطر الصرف األجنبي الواقعة على نسب رأس المال بأنها مخاطر التأثير السلبي لسعر الصرف على نسب رأس
المال .وتنشأ مخاطر الصرف األجنبي الواقعة على نسب رأس المال بالشركة من التعرضات المرجحة بالمخاطر
المقومة بعمًلت غير اللاير السعودي.
ّ
مخاطر السيولة  :مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والطارئة عند نشوئها أو عدم امتًلكها
للمبلغ والتكوين والمدة المناسبة للتمويل والسيولة بما يمكنها من دعم موجوداتها ومطلوباتها.
 oتُعد موجودات الشركة باألساس ودائع سائلة ليوم واحد أو حسابات بالعمًلت األجنبية في الخارج لدى
البنوك.
 oقد تحتاج الشركة إلى بعض التمويل في حال رفض الصفقات بموجب نموذج الحفظ المستقل في أنشطة
الوساطة في حقوق الملكية الخاصة بها .وعلى الرغم من أن احتمالية هذا الرفض منخفضة نسبياا ،فقد
وضعت الشركة عمليات لتوفير السيولة الًلزمة لها في مثل هذه السيناريوهات من جانب كيانات جي بي
مورجان األخرى.
 oكما في العام المالي  ،2019لم تحصل جي بي مورجان العربية السعودية على أي قروض ولكن لديها
مطلوبات بمبلغ  173مليون لاير سعودي ،منها  144مليون لاير سعودي بسبب األدوات المربوطة بحقوق
الملكية ( .)ELNويُعتبر هذا نتيجة لعروض المبادالت التي تصدر الشركة فيها األدوات المربوطة بحقوق
الملكية إلى شركة جي بي مورجان لألوراق المالية وتتحوط من التعرضات عن طريق شراء األسهم
األساسية .وقد قدّم المصرف السعودي البريطاني تسهيل ضمان إلى البورصة (تداول) نيابة عن الشركة
لدعم نشاط تسوية عمليات حقوق الملكية وأعمال الحفظ .وكما في العام المالي  ،2019أصدرت شركة
جي بي مورجان العربية السعودية ضماناا مضاداا للمصرف السعودي البريطاني في صورة إشعار سندات
مالية بمبلغ  10.3مليار لاير سعودي ،مما يعكس زيادة ا خًلل العام لتسهيل األحداث الكبيرة لإلدراج في
المؤشر.
مخاطر السمعة :مخاطر احتمالية أن يؤثر التصرف أو عدم التصرف سلباا على نزاهة الشركة ويقلل الثقة في كفاءتنا
المكونة لها ،بما في ذلك العمًلء أو األطراف المقابلة أو المستثمرين أو الجهات التنظيمية
من جانب األجزاء المختلفة
ِّ
ا
أو الموظفين أو المجتمعات أو الجمهور األوسع نطاقا .وتتبنى جي بي مورجان نه اجا نوعياا للتعامل مع مستوى تقبل
مخاطر السمعة بالنظر إلى طبيعة المخاطر.
مخاطر االئتمان  :المخاطر المرتبطة بالتخلف عن السداد أو التغيير في الملف االئتماني للعميل أو الطرف المقابل.
 oيُعد ملف مخاطر االئتمان لدى شركة جي بي مورجان العربية السعودية محدوداا وقصير األجل ،كما أنه
ع بالودائع ال ُمحتفظ بها لدى بنك جي بي مورجان تشيس إن أيه أو البنوك المحلية المصنفة ضمن
مدفو ٌ
الفئة ( -Aأو ما يعادلها) على األقل من جانب وكاالت التصنيف الرئيسية.
 oوترتبط مخاطر تركيز االئتمان لدى الشركة بتركيز االسم الفردي (مجموعة جي بي مورجان والمصرف
السعودي البريطاني) وتركيز الصناعة (القطاع المالي) والتركيز الجغرافي (المملكة العربية السعودية
والواليات المتحدة األمريكية).
مخاطر السوق :المخاطر المرتبطة بتأثير التغيرات في عوامل السوق ،مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف األجنبي
أو أسعار حقوق الملكية والسلع أو فروق االئتمان أو التقلبات الضمنية ،على قيمة الموجودات والمطلوبات المحتفظ
بها على المدى القصير والطويل.
o

o

تقتصر مخاطر السوق التي تواجهها شركة جي بي مورجان العربية السعودية على مخاطر الصرف
األجنبي التي تنشأ من المراكز بخًلف اللاير السعودي .وتكمن مراكز العمًلت المفتوحة بخًلف اللاير
السعودي في الدوالر األمريكي بشكل أساسي.
تُعتبر مخاطر السوق التي تواجهها الشركة فيما يتعلق بأعمال مبادالت حقوق الملكية مستوية (يتم تعويض
األسهم الطويلة باألدوات المربوطة بحقوق الملكية القصيرة) .وقد تتعرض الشركة لمخاطر السوق في
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شركة جي بي مورجان العربية السعودية

حال رفض الصفقات بموجب أعمال الوساطة في حقوق الملكية الخاصة بنموذج الحفظ المستقل (أكثر من
 5أيام) ،والتي تعتبر احتمالية وقوعها منخفضة.
-

مخاطر أسعار الفائدة في دفتر الحسابات المصرفية :تنتج عن األنشطة المصرفية التقليدية للشركة (االستحقاق الذي
تتم المحاسبة على أساسه والمراكز خارج الميزانية العمومية) التي تشمل تمديد القروض وتسهيًلت االئتمان وأخذ
الودائع وإصدار الديون (يُشار إليها مجتمعة باسم األنشطة "غير المتعلقة بالتداول") .وتُعد مخاطر أسعار الفائدة لدى
نظرا للطبيعة قصيرة األجل للودائع
شركة جي بي مورجان العربية السعودية في دفتر الحسابات المصرفية ضئيلة ا
ال ُمحتفظ بها لدى البنوك لمدة يوم واحد.

-

المخاطر التشغيلية :تعد المخاطر التشغيلية هي المخاطر المرتبطة بالنتائج السلبية الناتجة عن عدم كفاية أو فشل
العمليات أو األنظمة الداخلية أو العوامل البشرية أو األحداث الخارجية التي تؤثر على عمليات المجموعة أو أنظمتها.
تشمل المخاطر التشغيلية مخاطر االلتزام ومخاطر السلوك والمخاطر القانونية .والمخاطر التشغيلية متأصلة في
أنشطة الشركة ويمكن أن تتجلى بطرق مختلفة ،بما في ذلك األعمال االحتيالية وتعطل األعمال وهجمات األمن
السيبراني وسلوك الموظفين غير المًلئم والفشل في االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها أو فشل الموردين في
األداء وفقاا التفاقياتهم .يمكن أن تؤدي هذه األحداث إلى خسائر مالية والتقاضي والغرامات التنظيمية ،باإلضافة إلى
األضرار األخرى للشركة.
مخاطر استحقاقات التقاعد :تنجم هذه المخاطر عن التزام الشركة بشأن استحقاقات نهاية الخدمة .وتكون هذه المخاطر
مدفوعة بعوامل السوق والعوامل الديموغرافية حيث قد ال تكون الشركة قادرة على تلبية مدفوعات المنافع المتوقعة
في المستقبل.
مخاطر المجموعة ومخاطر البلدان ال يتم تحديدها بشكل منفصل ويتم إدارتها كجزء من عمليات حوكمة المخاطر
التي تشكل جز اءا منها (بما في ذلك مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة).

-

-

 .5مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
تم ادراج تفاصيل مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ممن هم أعضاء في مجالس ادارة شركات أخرى في الملحق رقم ( .)1ليس
هنالك سندات او مصالح تعاقدية او حقوق اكتتاب تخص أعضاء مجلس اإلدارة او أي من الجهات المرتبطة بهم في أسهم او
مديونية للشركة.

 .6أعضاء مجلس اإلدارة واجتماعات المجلس
يتكون مجلس اإلدارة كما في نهاية سنة  2019من ستة أعضاء منهم أعضاء مستقلين .وبعد استقالة السيد سجورد لينارت في
 ،2018تم شغل المنصب الشاغر في  2019بتعيين السيدة تارا المونت .اجتمع المجلس خًلل عام  2019مرتين بحضور
أغلبية أعضائه .يتضمن الملحق رقم ( )2عدد مرات حضور كل عضو الجتماعات المجلس.

أعضاء المجلس:
االسم

الوظيفة

صاحب السمو الملكي األمير محمد خالد الفيصل آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة مستقل

بدر العمودي

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

زياد الصالح

عضو مجلس إدارة مستقل

تارا المونت

*

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

محمد عجوه

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

فهد الدويش

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي

* تم تعيينها خًلل العام
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المكافآت والتعويضات
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

يحصل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين على  100,000لاير ،وال يحصل أعضاء مجلس اإلدارة
اآلخرين على أي اجر من الشركة بصفتهم أعضاء مجلس إدارة .والشركة مملوكة بنسبة  %100لشركة لجي بي مورجان
المالية العالمية المحدودة ،وليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو األقارب أي أسهم أو أوراق مالية
دائنة في الشركة.
يوضح الملحق رقم ( )3المرفق تفاصيل المكافآت واألجور المدفوعة إلى مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين الخمسة
بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

 .7اللجان الرئيسية لمجلس اإلدارة
شكلت لجنة المراجعة الداخلية ،ولجنة االلتزام ،ولجنة الترشيحات والمكافآت وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

لجنة المراجعة الداخلية
أعضاء اللجنة:
االسم

الوظيفة

بدر العمودي

الرئيس

محمد عجوه

عضو

فؤاد خواجة

عضو وسكرتير

تتمثل مسؤوليات اللجنة فيما يلي:


مراجعة الخطط السنوية بشأن المراجعة وااللتزام لكل خط أعمال ،بما يشمل المجاالت ذات األولوية والتركيز وعملية
تحديد هذه المجاالت؛



مراجعة الموارد المالية والبشرية لهاتين اإلدارتين الًلزمة لتحقيق أهداف الخطط السنوية ،واستجابة اإلدارة لمسائل
الموارد التي قد تنشأ؛



متابعة التقدم المحرز للخطط الموضوعة ،بما في ذلك ملخص التغيرات الهامة التي أدخلت على هذه الخطط؛



تلقي ،من المراجعة الداخلية وااللتزام بصفة دورية ،ومن اإلدارة حسب الحاجة ،االتصاالت والعروض التقديمية حول
المسائل المتعلقة بالتشغيل والتحكم والتي تم ذكرها في تقرير المراجعة الداخلي ،وتقرير مراجعة االلتزام ،وخطابات
اإلدارة ،والزيارات التفتيشية من قبل الجهات التنظيمية ذات السلطة واستجابة اإلدارة لها.



التوصية لمجلس اإلدارة بالتعيين أو الفصل أو تحديد أجور المراجعين الخارجيين مع مراعاة استقًللية هؤالء
المراجعين؛



اإلشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين ،والموافقة على أي عمل أو نشاط خارج نطاق المراجعة المناط بهم أثناء
أداء مهامهم؛ و



إصدار أي استعًلمات أخرى حسب الضرورة أو الحاجة.



تقوم لجنة المراجعة بمراجعة القوائم المالية للشركة وتقارير ومًلحظات مراجع الحسابات وتقدم رأيها بشأنها ،إن
تقريرا عن رأيها بشأن كفاءة الرقابة الداخلية داخل الشركة ،وعن أي أنشطة أخرى تدخل في
وجد .كما تُعد اللجنة
ا
اختصاصها.
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لجنة االلتزام
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

أعضاء اللجنة:
االسم

الوظيفة

فهد الدويش

رئيس اللجنة والمدير التنفيذي

سفيان كوت

عضو

فؤاد خواجة

عضو

عدنان الزهراني

عضو وسكرتير

تتمثل مسؤوليات اللجنة فيما يلي:


اإلشراف على نطاق وهيكل وأنشطة وظيفة االلتزام لضمان قيام اإلدارة بالمهمة الموكلة إليها؛



تقييم استقًللية وظيفة االلتزام بانتظام؛



التأكد من التزام الشركة بكافة المتطلبات النظامية واللوائح التنفيذية؛



تقييم أنظمة ووسائل التحكم الخاصة بااللتزام بانتظام؛



مراجعة ورصد تنفيذ الخطط التصحيحية وخطة االلتزام؛



مراجعة مدى كفاية السياسات واإلجراءات الداخلية من حيث شمولها على كافة المتطلبات النظامية؛ و



رفع تقارير بأوجه القصور والتوصيات إلى مجلس إدارة الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت
أعضاء اللجنة:
االسم

الوظيفة

بدر العمودي

الرئيس

فهد الدويش

عضو

كارين أوفيجرين

عضو وسكرتير

خًلل عام  ،2019تمت إعادة هيكلة عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت حيث استقال السيد فهد الدويش والسيدة كارين
أوفيجرين ،وتم تعيين السيدة تارا المونت والسيد محمد عجوة عضوين في اللجنة .عًلوة على ذلك ،تم تعيين السيدة تارا
سا للجنة .اجتمعت اللجنة مرة واحدة خًلل عام  2019بحضور أغلبية أعضائها.
المونت رئي ا
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تتمثل مسؤوليات اللجنة فيما يلي:
شركة جي بي مورجان العربية السعودية



التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيحات لعضوية المجلس وفقا ا للسياسات والمعايير المعتمدة ،كما يجب على اللجنة التأكد
من عدم ترشيح أي شخص سبق وتمت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف أو األمانة؛



المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لعضوية مجلس إدارة الشركة ،وإعداد وصف للقدرات والمؤهًلت المناسبة لهذه
العضوية ،بما يشمل ،من بين أشياء أخرى ،الوقت الذي يجب أن يكرسه عضو مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس؛



مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصية بالتغييرات؛



تحديد نقاط القوة ومواطن الضعف في تشكيل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة؛



إجراء مراجعة سنوية لضمان استقًللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب مصالح في حال كان أحد أعضاء
مجلس اإلدارة عضوا ا في مجلس إدارة شركة أخرى؛



رسم سياسات واضحة لتحديد تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،واتباع معايير األداء عند
وضع هذه السياسة.

 .8المخالفات
لم تفرض هيئة السوق المالية غرامات على الشركة في العام .2019

 .9المراجعات الداخلية ورأي لجنة المراجعة
تشير المادة  62من أنظمة األشخاص المرخصين الخاصة بهيئة السوق المالية بأنه يتوجب على المراجعين الداخليين
والخارجيين للشخص المرخص مراجعة الدفاتر والحسابات والسجًلت األخرى المتعلقة بنشاط األوراق المالية مرة واحدة
سنوياا على األقل .قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة نشاط األسهم لدى شركة جي بي مورجان العربية السعودية في عام
 2019الستيفاء متطلب المراجعة السنوية .وتمت معالجة المشكلة التي حددتها المراجعة في وقت الحق من قبل الشركة ولكن
لم يتم التحقق منها بعد من قبل لجنة المراجعة.
يراجع فريق المراجعة الداخلية بيئة الرقابة الداخلية بنا اء على منهجية مخاطر المراجعة الداخلية ويحضر اجتماعات لجنة
المراجعة حيث تتم مناقشة خطط وتقارير المراجعة وتقديمها .استناداا إلى المراجعة التي أجراها فريق المراجعة الداخلية في
عام  2019ونتائجها ،إلى جانب المراجعة الخارجية السنوية والرصد من جانب إدارة اإلشراف والرقابة واختبار االلتزام،
ترى لجنة المراجعة أن بيئة الرقابة الداخلية التي تعمل فيها الشركة كافية.
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شركة جي بي مورجان العربية السعودية

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن خالد الفيصل آل سعود
رئيس مجلس إدارة شركة جي بي مورجان العربية السعودية

فهد الدويش
الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان العربية السعودية

عادل نور الدين
المدير المالي لشركة جي بي مورجان العربية السعودية
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الملحق :1
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

أ .عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات األخرى
األمير محمد بن خالد عبدهللا الفيصل آل سعود
رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة مستقل
الكيان
شركة االتصاالت السعودية
مجموعة الفيصلية
شركة الخزامى لإلدارة

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس
عضو مجلس إدارة

مؤسسة الملك فيصل
مؤسسة الملك خالد
مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
خريج جامعة هارفارد ،المملكة العربية
السعودية
كلية هارفارد لألعمال

عضو الجمعية العامة
عضو مجلس األمناء
عضو مجلس األمناء
عضو مجلس إدارة

المساهمة /مصالح أخرى
مساهم
رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة االستثمار
-

عضو المجلس االستشاري لمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأسيا
الوسطى

عضو جلوبال ليدرشيب سيركل

بدر العمودي
نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الكيان
-

المساهمة /مصالح أخرى
-

المنصب
-

زياد الصالح
عضو مجلس إدارة مستقل
الكيان
عبدالقادر المهيدب وأوالده شركة مساهمة
مقفلة سعودية (مجموعة )AMG
مجموعة شركة كابًلت الرياض  -شركة
مساهمة مقفلة
الرومانسية
شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب
للخدمات الطبية القابضة
شركة الرواد القابضة ش.م ،.جمهورية
مصر العربية
شركة الزهراوي الطبية  -اإلمارات
العربية المتحدة

المنصب
عضو مجلس إدارة

المساهمة /مصالح أخرى
-

عضو مجلس إدارة

-

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

-

عضو مجلس إدارة

-

عضو مجلس إدارة

-
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فهد الدويش
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي
الكيان
مدرسة الملك فيصل

المنصب
عضو مجلس إدارة

المساهمة /مصالح أخرى
-

تارا المونت
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الكيان
-

المساهمة /مصالح أخرى
-

المنصب
-

محمد عجوه
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الكيان
-

المساهمة /مصالح أخرى
-

المنصب
-
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الملحق :1
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

ب .مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
األمير محمد بن خالد عبدهللا الفيصل آل سعود
رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة مستقل
المصالح

اسم العقد

المبلغ

الفترة

عضو مجلس إدارة شركة
الخزامى لإلدارة

عقد ايجار مكاتب في برج الفيصلية (مساحة
 346متر مربع) مع رسوم الخدمات

643,560
لاير/العام

 5سنوات من 1
أغسطس 2017

عضو مجلس إدارة شركة
االتصاالت السعودية

خدمات االتصاالت

 83,778لاير

رسوم خدمات في
2019
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الملحق  :2سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2019
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2019

الوظيفة

االسم

25/03/2019

12/11/2019

صاحب السمو الملكي األمير
محمد خالد الفيصل آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس
إدارة مستقل

نعم

نعم

بدر العمودي

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو
مجلس إدارة غير تنفيذي

نعم

نعم

زياد الصالح

عضو مجلس إدارة مستقل

نعم

نعم

تارا المونت

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

نعم

نعم

محمد عجوه

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

نعم

نعم

فهد الدويش

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة
تنفيذي

نعم

نعم

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عن عام 2019
الوظيفة

االسم

05/11/2019

بدر العمودي

الرئيس

نعم

فهد الدويش

عضو والرئيس التنفيذي

نعم

كارين أوفيجرين

عضو وسكرتير

نعم
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سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية لسنة 2019
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

االسم

الوظيفة

19/03/2019

20/05/2019

30/09/2019

10/12/2019

بدر العمودي

الرئيس

نعم

ال

نعم

نعم

محمد عجوه

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

فؤاد خواجة

عضو
وسكرتير

نعم

نعم

نعم

نعم

سجل حضور اجتماعات لجنة االلتزام لسنة 2019
االسم

الوظيفة

18/03/2019

22/05/2019

02/09/2019

11/12/2019

فهد الدويش

الرئيس
والمدير
التنفيذي

نعم

نعم

نعم

نعم

سفيان كوت

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

فؤاد خواجة

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

عدنان الزهراني

عضو
وسكرتير

نعم

نعم

نعم

نعم
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الملحق  :3المكافآت والتعويضات
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

اإلفصاح عن المكافآت والتعويضات باللاير السعودي
أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيون*

أعضاء مجلس اإلدارة غير
التنفيذيين والمستقلين

كبار المسؤولين التنفيذيين
الخمسة بمن فيهم الرئيس
التنفيذي والمدير المالي

األجور والرواتب

-

200,000

5,487,924

البدالت

-

-

87,354

العالوات السنوية والدورية

-

-

3,589,630

خطط الحوافز

-

-

536,070

العموالت

-

-

البند

-

أية مزايا أو تعويضات
عينية أخرى يتم دفعها
بصورة شهرية أو سنوية
مالحظة:
* يتم تضمين الرئيس التنفيذي في كبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة كما أنه عضو مجلس إدارة تنفيذي ولكنه ال يحصل على
أي أتعاب خاصة بهذا الدور.
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الملحق  :4القوائم المالية المدققة
شركة جي بي مورجان العربية السعودية

شركة جي بي مورجان العربية السعودية
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة لمساهم واحد)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
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