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بين يدي التقرير

نقلــٌة نوعيــٌة وتحــوٌل تاريخــٌي مشــهود ســعت إليــه شــركة البــاد الماليــة 

عشــر ســنوات مضــت،  مــن  ألكثــر   - البــاد  لبنــك  االســتثماري  الــذراع   -

ــة  ــن االســتثمارات المالي ــة وتوطي ــى اقتصــاد المعرف ــاد عل مســتهدفة االعتم

المحليــة والعالميــة كخيــاٍر اســتراتيجٍي أمثل، ُيســهم في تحقيق أهــداف التنمية 

وتهيئــة منــاخ يتســم بالتنافســية والترويــج للمملكــة العربيــة الســعودية كبيئــة 

ــة لاســتثمار. مؤهل

ونحــو عالــم ملــيء بالفــرص، كانــت البــاد الماليــة علــى موعــد ُمتجــدد لتحســين 

تجربــة عمائهــا االســتثمارية، بالتطلــع دائمــًا نحــو األفضــل وفــق رؤيــة واضحــة، 

تعتمــد علــى التقنيــات الحديثــة كوســيلة فــي تقديــم حلــوٍل ماليــٍة مبتكــرٍة وذات 

جــودٍة عاليــة المســتوى، باعتبارهــا المؤسســة الماليــة الرائــدة فــي تحقيــق 

تطلعــات المســتثمرين أفــرادًا ومؤسســات.

وتعتمــد فلســفة عمــل شــركة البــاد الماليــة علــى تعزيــز مقومــات جــذب رؤوس 

األمــوال وتوفيــر الخدمــات الازمــة الســتقطاب االســتثمارات فــي ظــل منــاخ 

التحــرر االقتصــادي الــذي تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية، كذلــك تعظيــم 

فــرص االســتفادة مــن االتفاقــات اإلقليميــة والدوليــة التــي تــم التوقيــع عليهــا 

ــٍد  ــذ اســتراتيجية واعــدة وضعــت بأي ــى تنفي ــذي يرجــع إل ــر ســنوات. األمــر ال عب

وطنيــٍة شــابٍة اســتلهمتها مــن رؤيــة 2030 الطموحــة والتــي تســعى إلــى 

ترســيخ اقتصــاد مزدهــر ومســتقبل مزهــر. 
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قوتهــا  الماليــة  البــاد  أكــدت 

أكثــر  مــن  كواحــدٍة  ومكانتهــا 

فــي  نمــًوا  الماليــة  الشــركات 

علــى  وقــدرة  نشــاطاتها  مختلــف 

تلبيــة تطلعــات عمائهــا لتواكــب 

المســيرة المشــرقة لبنــك البــاد

نتــائجنـا
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أعمالنا 
إطــاق صناديــق اســتثمارية جديــدة ومبتكــرة تســاهم فــي زيــادة األصــول المــدارة 	 

لــدى الشــركة
تطويــر خدمــات التــداول فــي الصكــوك الســيادية وتقديــم منتجــات جديــدة مــن 	 

فئــة الدخــل الثابــت
إطاق منصة تداول جديدة باستخدام تقنية HTML5 المتطورة 	 
موافقــة “هيئــة الســوق الماليــة الســعودية” علــى طــرح وحــدات صنــدوق البــاد 	 

المتــداول للصكــوك الســيادية الســعودية.
إطــاق “ صنــدوق القريــة الطبيــة 1 “ بنجــاح بقيمــة أصــول تبلــغ 1.5 مليــار ريــال 	 

ســعودي.
إطــاق خدمــات الملكيــة الخاصــة مــن خــال إنشــاء صنــدوق “نســاند” بالتعــاون 	 

مــع شــركة ســابك للمحتــوى المحلــي والشــركة الســعودية لاســتثمار الجــريء 
ــال ســعودي. ــون ري بقيمــة 100 ملي

الدخــول فــي شــراكة اســتراتيجية مع مجموعــة “إبكس العالميــة” لتقديم مجموعة 	 
من خدمات المســاندة والدعم للصناديق االســتثمارية.

ترتيــب إصــدار شــريحة صكــوك بقيمــة 80 مليــون ريــال ســعودي. ويعتبــر اإلصــدار 	 
ريــال  400 مليــون  برنامــج “إصــدار صكــوك” بقيمــة  الثانيــة ضمــن  الشــريحة 
ســعودي تــم إنشــاؤه ســابقًا لصالــح شــركة المرابحــة المرنــة للتمويــل، والــذي 
ســبق وحــاز علــى جائــزة “أفضــل صفقــة صكــوك بالعملــة المحليــة” للعــام 2018م 
ــة الســندات والقــروض والصكــوك، بعــد مــا تــم إصــدار الشــريحة  مــن قبــل مجل

األولــى فــي عــام 2018م.
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نجاحاتنا
حصلــت البــاد الماليــة خــال عــام 2019م علــى ثــاث جوائــز عالميــة - مــن ســي 
بــي آي فاينانشــال - ُتبــرز مكانتهــا، وقدرتهــا علــى ابتــكار وتطويــر منتجــات وخدمــات 
اســتثمارية عصريــة، تســاهم فــي تنميــة القطــاع االســتثماري فــي المملكــة هــي:

جائــزة أفضــل صنــدوق اســتثماري لعــام 2019م 
ضمــن حفــل تكريــم الجهــات الحاصلــة علــى جوائــز 

مجلــة »األعمــال والتمويــل االســامي«

فــي  الوســاطة  لحلــول  ُمــزّود  أفضــل  جائــزة 
األوســط الشــرق 

جائــزة أفضــل صفقــة اســتثمارية فــي الشــرق 
ــة  ــة الطبي ــدوق القري ــر اســتحواذ صن األوســط نظي

علــى مشــروع »ذا ووك«
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البالد المالية.. 

آفاق ممتدة
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عن الباد المالية

ــة” هــي: شــركة  شــركة البــاد لاســتثمار “البــاد المالي
شــخص واحــد مســاهمة مقفلــة مملوكــة بالكامــل لبنــك 

البــاد وتــم تســجيل الشــركة بالســجل التجــاري لمدينــة

ــر 2007م،  ــخ ذو القعــدة 1428هـــ الموافــق 20 نوفمب الريــاض برقــم 1010240489 وتاري
كشــركة ذات مســئولية محــدودة قبــل أن تتحــول الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 16 
شــوال 1438هـــ الموافــق 10 يوليــو 2017م. وحاصلــة علــى ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة 
رقــم )37 – 08100( ألنشــطة التعامــل بصفــة أصيــل، ووكيــل، والتعهــد بالتغطيــة، وإدارة 

صناديــق االســتثمار، وإدارة محافــظ العمــاء، والترتيــب، وتقديــم المشــورة، والحفــظ.
يبلــغ رأســمال الشــركة 200 مليــون ريــال ســعودي، وتمــارس نشــاطها بصورة مســتقلة في 
كافــة مجــاالت االســتثمار والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية بمــا فــي ذلــك االستشــارات 
المصرفيــة االســتثمارية، تمويــل الشــركات، كمــا تقــدم خدمــات إدارة األصــول الماليــة مــن 
خــال الصناديــق االســتثمارية والمحافــظ الخاصــة، باإلضافــة الــى أعمال الحفظ والوســاطة 

المالية.

الرؤية:

أن نكــون الشــركة المحليــة األولــى والرائــدة فــي تقديــم 
الحلــول الماليــة المبتكــرة والمنتجــات االســتثمارية. 

الرسالة:
مــن خــال المبــادرة واالبتــكار، تقــدم البــاد الماليــة 
أفضــل الخدمــات والمنتجــات الماليــة التــي ُتلبــي 
وتحقــق  ومؤسســات،  أفــرادًا  عمائنــا  تطلعــات 
إلــى  منســوبينا  وتدفــع  مســاهمينا  طموحــات 

إنتاجيــة. تحقيــق أفضــل 
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تســير البــاد الماليــة وفــق اســتراتيجية تتوافــق مــع توجهــات رؤيــة المملكــة 2030، 
ــة االســتثمارات بخدمــات  ــرؤوس األمــوال وتنمي ــاذب ل ــاخ الج ــة المن تســتهدف تهيئ
ــاء  ــة طاقــات منســوبيها مــن أبن ــب تنمي ــى جان ــز، إل ــادة والتمي ــات تحقــق الري ومنتج

الوطــن الذيــن هــم ثروتهــا األولــى.
 وخــال عــام 2019م باشــرت الشــركة فــي إيجــاد فــرص اســتثمارية جديــدة فــي 
مجــال الملكيــة الخاصــة مــن خــال إنشــاء صنــدوق “نســاند” بقيمــة 100 مليــون 
ريــال ســعودي وإيجــاد شــراكات اســتراتيجية للصنــدوق مــع جهــات مرموقــة علــى 
رأســها شــركة “ســابك لاســتثمار وتنميــة المحتــوى المحلــي” و”الشــركة الســعودية 
لاســتثمار الجــريء”، وذلــك كمبــادرة مــن البــاد الماليــة للمســاهمة فــي تحقيــق 

أهــداف رؤيــة المملكــة 2030.

الباد المالية ورؤية المملكة2030
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تقـريـر مجلس اإلدارة..

ننمو باقتدار
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الحمد لله رب العالمين والصاة والســام على خاتم األنبياء والمرســلين 
ســيدنا محمد وعلــى آلة وصحبه أجمعين. 

المساهمون األعزاء ..
العــام  الماليــة عــن  البــاد  الســنوي لشــركة  التقريــر  ونحــن نســتعرض 
ــزاز بمــا تحقــق مــن إنجــازات عظيمــة خــال  2019م، نشــعر بالفخــر واالعت
ــات والظــروف  ــوام بالرغــم مــن التحدي العــام 2019م ومــا ســبقه مــن أع
الماليــة واالقتصاديــة التــي تمــر بهــا المنطقــة والعالــم، إال أن ذلــك لــم 
يكــن عائقــًا أمــام شــركتكم الفتيــة، والتــي حققــت أداًء مشــرفًا ونتائــج 
رائعــة عكســت األداء المميــز والعمــل الشــاق والمثابــرة والتفانــي مــن 
الجميــع موظفيــن ومجلــس إدارة ولجــان مــن أجــل تحقيــق تلــك النجاحــات.
لقــد واصلــت بحمــد اللــه البــاد الماليــة أداءهــا المتميــز خــال العــام 

الــزكاة - بنســبة بلغــت 2019م حيــث ارتفعــت األربــاح – قبــل خصــم 
21% مقارنــة بالعــام 2018م بنمــو فــاق التوقعــات، ونمــت األصــول 
المــدارة بنســب بلغــت 100% فــي الصناديــق العامــة والخاصــة و %95   
فــي المحافــظ الخاصــة و 37% فــي الصناديــق العقاريــة. وعــززت الشــركة 
ــة فــي  ــن مثياتهــا مــن شــركات االســتثمار المحلي مكانتهــا وموقعهــا بي
مجــال حفــظ األصــول حيــث بلغــت األصــول تحــت الحفــظ مــا يقــارب 114 
مليــار ريــال ممــا ســاهم فــي َتَصــٌدر الشــركة بيــن الشــركات المحليــة فــي 

حفــظ األصــول.
واســتنادا علــى رؤيــة الشــركة واعتمــادا علــى توفيــق اللــه عــز وجــل وعــزم 
وإصــرار ومثابــرة الجميــع، ســوف تســتمر البــاد الماليــة خــال العــام 
2020م واألعــوام التــي تليــه بــإذن اللــه فــي تحقيــق أهدافهــا وإعــادة 

تعريــف مســتقبل االســتثمار فــي بادنــا الحبيبــة مــن خــال:
المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 وذلــك مــن خــال طــرح 	 

منتجــات وحلــول ماليــة مبتكــرة تتواكــب مــع رؤيــة المملكــة.
المساهمة في تحقيق أهداف المساهمين في بنك الباد.	 

وفــي الختــام باســمي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أتوجــه بالشــكر 
لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة بنــك البــاد علــى ثقتهــم الغاليــة ودعمهــم 
المتواصــل. كمــا أنتهــز هــذه الفرصــة ألعــرب عــن خالــص شــكري وتقديــري 
ــام  ــن فــي إدارات الشــركة لجهودهــم المخلصــة خــال الع ــة العاملي لكاف

2019م، وإلــى المزيــد مــن االزدهــار والتقــدم فــي األعــوام القادمــة. 
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فهد بن عبداللـه بن دخيـل
       رئيس مجلس اإلدارة 

لنجعل من البالد المالية
النموذج األمثل للشركات 

المالية الوطنية



2019التقرير السنوي

16

تقـريـر مجلس اإلدارة عن العـام المالــي 2019م

مقدمة

يســعد مجلــس إدارة الشــركة أن يقــدم للســادة مســاهمي الشــركة التقريــر الســنوي 
عــن أداء وأنشــطة الشــركة والبيانــات الماليــة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة 

 31 / 12 / 2019م.

لقــد كان عــام 2019م عامــًا حافــًا علــى كافــة األصعــدة، حيــث أكــدت البــاد الماليــة 
قوتهــا ومكانتهــا كواحــدٍة مــن أكثــر الشــركات الماليــة نمــًوا فــي مختلــف نشــاطاتها 
وقدرتهــا علــى تلبيــة تطلعــات عمائهــا، لتواكــب المســيرة المشــرقة لبنــك البــاد، 
الشــركات  بيــن  التنافســية  مكانتهــا  تعزيــز  فــي  ســاهمت  مميــزة  نتائــج  بتحقيــق 
الواضــح علــى  االســتثمارية فــي الســوق الســعودية، وكان لهــا األثــر اإليجابــي 
القوائــم الماليــة للشــركة، حيــث ارتفــع صافــي الربــح بحمــد اللــه بنســبة 21% – قبــل 
خصــم الــزكاة – مقارنــة بالعــام 2018م، وبهــذا اســتمرت البــاد الماليــة بتحقيق نســب 
نمــو مرتفعــة تعكــس العمــل المؤسســاتي االحترافــي الــذي تقــوم عليــه الشــركة. 
كمــا نمــت األصــول المــدارة فــي الصناديــق العامــة والمحافــظ االســتثمارية الخاصــة 
بنســبة 90% و 95% علــى التوالــي علــى أســاس ســنوي، األمــر الــذي ســاهم فــي 
ــاد  ــة للب ــة التجاري ــاه العام ــات المســتثمرين تج ــن فئ ــة بي تحســين الصــورة النمطي

الماليــة.  
التــي تهــدف  المبــادرات  عــددًا مــن  الماليــة  البــاد  2019م أطلقــت  عــام  وخــال 
ــر تقديــم منتجــات اســتثمارية مبتكــرة تــم  ــة العمــاء، عب ــراء تجرب مــن خالهــا إلــى إث
تصميمهــا خصيصــًا لتلبيــة كافــة احتياجــات المســتثمرين مــن األفــراد والمؤسســات 

باختــاف أهدافهــم االســتثمارية.
وحرصــت الشــركة خــال العــام علــى تنويــع الخيــارات االســتثمارية، بإطــاق مجموعــة 
مــن الصناديــق االســتثمارية الجديــدة والمبتكــرة التــي ســاهمت فــي زيــادة األصــول 
المــدارة لــدى الشــركة، إضافــة إلــى تطويــر خدمــات التــداول فــي الصكوك الســيادية، 
وتقديــم منتجــات جديــدة مــن فئــة الدخــل الثابــت. أيضــًا واصلــت البــاد الماليــة 
التوســع فــي خدمــات حفــظ األوراق الماليــة وإطــاق منصــة جديــدة كليــًا لتــداول 
األوراق الماليــة والــذي كان عنصــرًا مهمــًا فــي زيــادة إيــرادات الشــركة خــال العــام.

وفيمــا يتعلــق بالصناديــق العامــة حصلــت البــاد الماليــة خــال العــام 2019م علــى 
موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طــرح صندوق البــاد األمين لحمايــة رأس المال، 
وصنــدوق البــاد المتــداول للصكــوك الســيادية الســعودية كأول صنــدوق مؤشــرات 
متــداول “ETF” مختــص بالصكــوك فــي المنطقــة. هــذا وقــد أطلقــت الشــركة أول 
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صناديقهــا الوقفيــة بالتعــاون مــع الجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام بمنطقــة الريــاض 
“إنســان”، كمــا نجحــت الشــركة فــي إدارة األصــول وتحقيــق نمــو فــي إجمالــي 
ــق العامــة والمحافــظ الخاصــة بنســبة فاقــت  األصــول المــدارة فــي مجــال الصنادي

90% مقارنــة بالعــام 2018م لتبلــغ 3.0 مليــار ريــال. 
كذلــك فــي مجــال الصناديــق العقاريــة االســتثمارية، أظهــرت النتائــج ارتفاعــًا فــي 
األصــول العقاريــة تحــت اإلدارة خــال العــام 2019م بنســبة تزيــد عــن 37%  لتصــل 
إلــى 4.6 مليــار ريــال، بمــا يؤكــد ســامة النهــج الــذي تســير عليــه الشــركة ويجعلهــا 

محــط أنظــار الباحثيــن عــن الفــرص المميــزة.
ويعتبــر صنــدوق القريــة الطبيــة الــذي تــم إطاقــه فــي عــام 2019م مــن الصناديــق 
المتميــزة التــي تــم طرحهــا خــال العــام بحجــم أصــول بلغــت 1.5 مليــار ريــال ســعودي، 
حيــث يســتحوذ الصنــدوق علــى واحــدة مــن أهــم المشــاريع العقاريــة فــي المملكــة 
ــر وجهــة مميــزة وحديثــة لســكان ورواد مدينــة  وهــو مشــروع “ذا ووك”، الــذي يعتب

الريــاض. 
وعلــى مســتوى الشــراكات العالميــة، وقعــت البــاد الماليــة عقــد شــراكة اســتراتيجية 
مــع مجموعــة “إبكــس العالميــة” لتقديــم مجموعــة مــن خدمــات المســاندة والدعــم 
للصناديــق االســتثمارية، حيــث تتولــى إبكــس مســؤولية تقديــم خدمــات محاســبية 
متخصصــة للبــاد الماليــة وتوفيــر الدعــم الــازم واالســتفادة مــن الخبــرات العالميــة 

فــي هــذا المجــال.  
وقــد أنهــت البــاد الماليــة عــام 2019م بحصولهــا علــى ثاث جوائز عالمية - من ســي 
بــي آي فاينانشــال - ُتبــرز مــن خالهــا مكانــة الشــركة وقدرتهــا علــى ابتــكار وتطويــر 
منتجــات وخدمــات اســتثمارية عصريــة تســاهم فــي تنميــة القطــاع االســتثماري 
فــي المملكــة، وشــملت هــذه الجوائــز حصــول صنــدوق البــاد المتــداول للصكــوك 
الســعودية علــى جائــزة أفضــل صنــدوق اســتثماري لعــام 2019م، وحصــول الشــركة 
ــزة أفضــل  ــزّود لحلــول الوســاطة فــي الشــرق األوســط، وجائ ــزة أفضــل ُم علــى جائ
ــة  ــة الطبي ــدوق القري ــر اســتحواذ صن صفقــة اســتثمارية فــي الشــرق األوســط نظي

علــى مشــروع “ذا ووك”... واللــه ولــي التوفيــق،

21
ارتفاع صافي الربح قبل خصم 

الزكاة مقارنة بالعام 2018م

%
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النتائج المالية كما في 31 ديسمبر

مقارنة نتائج األعمال:

بلــغ صافــي الدخــل 79.8 مليون ريال ســعودي لعــام 2019م بنمو قدرة 11% مقارنة 
بالعــام الماضــي. فيمــا بلــغ اجمالــي دخــل العمليــات 179 مليــون ريــال ســعودي 
ــي المصاريــف  ــغ اجمال ــة بالعــام الماضــي. وبل لعــام 2019 بنســبة نمــو 8% مقارن
التشــغيلية 91 مليــون ريــال ســعودي بانخفــاض بنســبة  3% مقارنــة بالعام الماضي.

نسبة التغيرالتغيرات )+( أو )-(20192018البيان

8 %179,164,140166,478,62212,685,518المبيعات / اإليرادات

 -3 % - 90,549,88892,972,8642,422,976تكلفة المبيعات / اإليرادات

21 %88,614,25273,505,75815,108,494مجمل الربح

0 %000إيرادات تشغيلية - أخرى

394 %8,861,4251,792,8237,068,602زكاة

11 %79,752,82771,712,9358,039,892الربح )الخسارة( التشغيلي
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مقارنة األصول والخصوم:

المعايير المحاسبية المطبقة

 31 فــي  كمــا  للشــركة  الماليــة  القوائــم  اعــداد  تــم 
ديســمبر 2019م، وفقــا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة، 
ــأن  ــا ب ــا، علم ــي له ــز المال ــة المرك ــر عدال وبشــكل يظه
ــم يتضمــن أي تحفظــات  ــر المحاســب القانونــي ل تقري

علــى القوائــم الماليــة الســنوية.

20192018201720162015البيان

 األصول
557,040,751653,284,665613,350,638444,546,083442,902,010المتداولة

 األصول غير
241,623,853208,947,333222,356,731176,703,7879,893,716المتداولة

798,664,604862,231,998835,707,369621,249,870452,795,726إجمالي األصول

 الخصوم
193,327,511338,089,739381,712,159233,217,688104,913,113المتداولة

 الخصوم الغير
9,278,1057,771,5277,648,0694,944,8944,330,540المتداولة

 إجمالي
202,605,616345,861,266389,360,228238,162,582109,243,653الخصوم
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تعامات بين 
الشركة وأشخاص 

ذو عاقة

تعامات بين الشركة وأشخاص ذو عاقة

 أ   بنك الباد

أواًل: المعامات مع أطراف ذوي العاقة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

20,000,000عقد بيع آجل مع بنك الباد لتمويل عماء منتج تمويل الهامش

                         سداد عقد بيع آجل مع بنك الباد لتمويل عماء منتج تمويل الهامش
)180,000,000(

4,998,318ايراد رسوم إدارية إلدارة األصول

2,500,000 عقد خدمات المساندة

433,668إيجار مكتب في فرعين من فروع البنك

تتعامــل الشــركة خــال دورة أعمالهــا العاديــة مــع أطــراف ذوي عاقــة. تتكون األطراف 
ذوي العاقــة الرئيســية مــن بنــك البــاد والصناديــق االســتثمارية وأعضــاء مجلــس 
اإلدارة والشــركات المملوكــة ألعضــاء المجلــس. وفيمــا يلــي المعامــات التــي تمــت 
خــال الســنة واألرصــدة فــي نهايــة الســنة الناتجــة عــن هــذه المعامــات والمدرجــة 

فــي القوائــم الماليــة للشــركة:
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ب   الصناديق اإلستثمارية

43,509,054رسوم إدارة األصول لصناديق الخاصة

2,174,952رسوم إشتراك لصناديق الخاصة

3,141,046توزيعات أرباح الصناديق الخاصة

13,002,289رسوم إدارة األصول لصناديق العامة

47,844رسوم إشتراك لصناديق العامة

180,684توزيعات أرباح الصناديق العامة

1,391,306الدخل من عقود المرابحة مع البنك

120,000رسوم خدمات الحفظ

137,500رسوم خطاب الضمان

6,248,189مصروفات عقد البيع اآلجل

ج   أعضاء مجلس اإلدارة والشركات المملوكة 
ألعضاء المجلس - عاقات مباشرة

 عقود تمويل الهامش لمدة سنة ،بنفس الشروط لجميع العماء، وال توجد
119,586,559شروط تفضيلية في هذه األعمال والعقود

1,720,500مكافآت مجلس اإلدارة

3,847,769ايراد تمويل الهامش

230,721ايراد عمولة الوساطة

24,818,319ذمم مستحقة لسداد مبكر عقد تمويل الهامش

 عقد ايجار مقر شركة الباد المالية مع شركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأوالده
2,257,200القابضة
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 أ   بنك الباد 

ب   الصناديق اإلستثمارية:

د   مكأفات وتعويضات اإلدارة العليا 

ثانيًا: أرصدة مع  أطراف ذوي العاقة

17,305,134أرصدة لدى بنك الباد

)20,000,000(عقد بيع آجل مع بنك الباد لتمويل عماء منتج تمويل الهامش

)131,668,565(المستحق لبنك الباد

)29,633( المستحق لمصروف عقد بيع آجل مع بنك الباد

)100,000,000(قيمة خطاب الضمان نيابة عن الشركة

4,125,698رسوم إدارة مستحقة

44,088,396رسوم إدارة مستحقة

20,189,874قرض قائمة لصندوق خاص

260,829,109إستثمارات في الصناديق

12,280,946 مكأفات وتعويضات اإلدارة العليا     

أرصدة التعامات بين الشركة وأطرف 
ذوي العاقة في نهاية العام 

في 31 ديسمبر 2019
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 ج   أعضاء مجلس اإلدارة والشركات المملوكة ألعضاء المجلس  

 د   مكأفات وتعويضات اإلدارة العليا

51,806,331اجمالي رصيد عقود تمويل الهامش

 عقد مع السيدة الجوهرة بنت فهد بن دخيل أبنه رئيس مجلس اإلدارة،
ينتهي في 19/01/2020

32,529,998

 عقد مع السيدة الجوهرة بنت فهد بن دخيل أبنه رئيس مجلس اإلدارة،
ينتهي في 04/05/2020

15,199,984

 عقد مع السيد خالد عبدالرحمن الراجحي عضو مجلس اإلدارة في بنك
 الباد، ينتهي في 26/11/2020

868,871

 عقد مع السيد خالد عبدالرحمن الراجحي عضو مجلس اإلدارة في بنك
 الباد، ينتهي في 17/05/2020

707,524

 عقد مع السيدة لمياء العنقري زوجة رئيس مجلس اإلدارة في بنك الباد،
ينتهي في 12/03/2020

2,499,955

2,302,035ايراد تمويل الهامش المستحق

)876,000(مكافآت مجلس اإلدارة

)608,412( مكأفات وتعويضات اإلدارة العليا     
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المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

الشركات التابعة :
لــم تشــتمل القوائــم الماليــة للشــركة علــى أيــة قوائــم 
ماليــة ألي مــن الشــركات التــي تشــارك فيهــا البــاد 
ــارة عــن شــركات “ذات غــرض  ــة، والتــي هــي عب المالي
لحفــظ  كمتطلــب  بإنشــائها  الشــركة  تقــوم  خــاص” 
أصــول الصناديــق االســتثمارية حســب أنظمــة ولوائــح 
هيئــة الســوق الماليــة، وتتفــاوت نســبة تملــك الشــركة 
بهــذه الشــركات علًمــا بــأن جميــع الشــركات ســعودية 

المنشــأ. 

البيان

م

بيان األسبابوصف موجوز لها
المسدد

 المستحق حتى نهاية
 الفترة المالية السنوية

ولم يسدد

 الزكاة المستحقة1,792,8238,861,425الزكاة
لسنة 2018

 الزكاة السنوية لسنة
2019

270,3230 الضريبة
 ضريبة على

 الغير مقيم في
المملكة

 ضريبة على الغير
مقيم في المملكة

 المؤسسة
 العامة للتأمينات

 االجتماعية
4,347,394373,365

 اشتراكات
 التأمينات

 المسددة خال
2019

 اشتراكات التأمينات
المسددة خال 2019

 تكاليف تأشيرات
41,4250وجوازات

 تجديد رسوم
 اإلقامات ورسوم
 الخروج والعودة
ونقل الكفالة

 تجديد رسوم اإلقامات
 ورسوم الخروج

والعودة ونقل الكفالة

 رسوم مكتب
75,0440 العمل

 رسوم رخص
 العمل للموظفين

األجانب

 رسوم رخص العمل
للموظفين األجانب

 هيئة السوق
 رسوم هيئة350,0000المالية

السوق المالية

 رسوم هيئة السوق
 المالية باإلضافة

 الى رسوم تسجيل
الموظفين لدى الهيئة

 أمانة منطقة
 رسوم البلدية9,6250الرياض

رسوم البلدية السنويةالسنوية
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تملــك  نسبـــــــة  تتفــــــاوت 
جميــع  بــأن  علًمــا  الشــركة 
الشــركات ســعودية المنشأ
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النشاطات الرئيسة للشركة 
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خطط الشركة والتوقعات المستقبلية  :
تعتمــد سياســة البــاد الماليــة علــى اســتراتيجية النمــو المتــوازن وكســب حصــة 
ســوقية أكبــر، وذلــك مــن خــال التركيــز علــى التميــز فــي األداء والتنــوع فــي الخدمــة 
إلثــراء تجربــة العمــاء، باإلضافــة الــى العديــد مــن المبــادرات التــي تعــزز العمليــات 
فــي الشــركة، آخــذًة بعيــن االعتبــار تطــورات الســوق ومتطلبــات الجهــات التنظيميــة، 
ــن والمســتقبليين  ــادرات االســتراتيجية لدعــم العمــاء الحاليي ــك المب كمــا تهــدف تل
للشــركة، واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي الســوق حاليــًا للوصــول إلــى النمــو 
األقصــى وزيــادة الحصــة الســوقية ورفــع معاييــر الجــودة للخدمــات المقدمــة بطــرح 
منتجــات وخدمــات جديــدة وتطويــر البنيــة التحتيــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار التوقعــات 

االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
متطــورة  خدمــات  تقديــم  تتضمــن  الرئيســة  االســتراتيجية  الشــركة  أولويــات  إن 
وُمصممــة خصيصــًا للعميــل، بمــا يتناســب مــع احتياجــات عمــاء الشــركة الكــرام. 
ــة وفريــق خــاص مــن  ــة تضــم أنظمــة حديث وذلــك مــن خــال منظومــة دعــم متكامل
الموظفيــن ذوي الخبــرة والمهنيــة، إلــى جانــب التــزام الشــركة بتقديــم خدمــة أوراق 

ماليــة لعمائهــا متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية وفــق أعلــى المعاييــر.
وتطمــح البــاد الماليــة لمزيــد مــن التوســع واالنتشــار مــن خــال اعتمــاد أحــدث 
التقنيــات والتطبيقــات الحديثــة للوصــول إلــى عمائهــا وخدمتهــم آليــًا دون تكبدهــم 
عنــاء مراجعــة فروعهــا، وذلــك لتعزيــز حصتهــا الســوقية ورفــع مســتوى رضــا العمــاء، 
إضافــة إلــى تحقيــق النمــو المســتهدف فــي اإليــرادات. كمــا تعتــزم إطــاق عــدد مــن 
المنتجــات فــي الفتــرة المقبلــة ذات قيمــة مضافــة، ترتكــز علــى قطاعــات حيويــة فــي 

المملكــة بمــا يتوافــق مــع توجــه الحكومــة فــي تحقيــق رؤيتهــا 2030.
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النشاطات الرئيسة للباد المالية
تمــارس البــاد الماليــة نشــاطها فــي كافــة مجــاالت االســتثمار والخدمــات المصرفيــة 
االســتثمارية بما في ذلك االستشــارات المصرفية االســتثمارية، تمويل الشــركات، 
كمــا تقــدم خدمــات إدارة األصــول المالية من خال الصناديق االســتثمارية والمحافظ 

الخاصــة، باإلضافــة الــى أعمــال الحفظ والوســاطة المالية.

خدمات إدارة 
األصول

خدمات األوراق 
المالية

إدارة الملكية 
الخاصة والمصرفية 

االستثمارية

خدمات إدارة 
األصول - العقارية

خدمات 
الوساطة

خدمات الملكية 
الخاصة
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تقــدم إدارة الصناديــق العقاريــة خدمــات ومنتجــات اســتثمارية متنوعــة ومتميــزة 
العقاريــة  الصناديــق  ضمنهــا  مــن  اإلســامية،  الشــريعة  مبــادئ  مــع  متوافقــة 
ــق المــدرة للدخــل بنوعيهــا الخــاص والعــام. كمــا تقــوم اإلدارة  ــة والصنادي التطويري
بإنشــاء صناديــق الملكيــة الخاصــة )Privet Equity Funds( والتــي تســتثمر فــي 
الشــركات العقاريــة. كمــا أن اإلدارة تقــوم بتوفيــر حلــول تمويليــة مبتكــرة للمشــاريع 

العقاريــة الضخمــة فــي مختلــف القطاعــات.

تقــدم إدارة األصــول خدمــات ومنتجــات اســتثمارية متنوعــة متوافقــة مــع مبــادئ 
الشــريعة اإلســامية، مــن بينهــا إدارة الصناديــق االســتثمارية، شــاملة صناديــق 
أســواق النقــد والتــي تشــمل صنــدوق البــاد للمرابحــة بالريــال الســعودي وصنــدوق 
وتشــمل:  باألســهم  االســتثمار  األمريكــي، وصناديــق  بالــدوالر  للمرابحــة  البــاد 
“صنــدوق البــاد لألســهم الســعودية للدخــل، صنــدوق البــاد لألســهم الخليجيــة 
البــاد لألســهم  الخليجيــة، صنــدوق  العقاريــة  البــاد لألســهم  للدخــل، صنــدوق 
الســعودية النقيــة، وصنــدوق البــاد لألســهم الكويتيــة”. وتقــدم إدارة األصــول 
للعمــاء معلومــات دقيقــة وبيانــات عــن اســتثماراتها بــكل شــفافية. كمــا تنشــر أيًضــا 
أســعار وحــدات صناديــق االســتثمار وتقاريــر عــن أداء الصناديــق مــن خــال موقــع 

ــت. ــى شــبكة اإلنترن ــة عل ــاد المالي الب
ومــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل إدارة األصــول خدمــات المحافــظ الخاصــة التــي 
تســاهم فــي مســاعدة كبــار المســتثمرين مــن أفــراد ومؤسســات، الذيــن يفضلــون 
أن تكــون محافظهــم االســتثمارية مــدارة مــن خــال مــدراء اســتثمار محترفيــن، وذلــك 
بمســاعدة متخصصيــن فــي مجالــي التحليــل المالــي والبحــوث، حيــث يتــم تصميــم 
للعميــل  االســتثمارية  واألهــداف  االحتياجــات  علــى  بنــاًء  االســتثمارية  المحفظــة 
والعوائــد المتوقعــة والمخاطــر المناســبة لــه، مــع أخــذ اآلفــاق الزمنيــة فــي الحســبان. 
أيضــًا تقــدم الشــركة خدمــات الودائــع الخاصــة فــي أســواق النقــد للعمــاء الراغبيــن 
فــي ودائــع خاصــة بمعــدالت تنافســية تختلــف مــن وقــت آلخــر وفــق الحــد األدنــى 
مــن المخاطــر التــي مــن شــأنها تحقيــق عوائــد مــع المحافظــة علــى رأس مــال العميــل. 

خدمات إدارة األصول

خدمات إدارة األصول - العقارية
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تعــد إدارة الملكيــة الخاصــة والمصرفيــة االســتثمارية فــي شــركة البــاد الماليــة أحــد 
أهــم إدارات الشــركة، فهــي تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات المتوافقــة مــع 
مبــادئ الشــريعة اإلســامية، حيــث تهــدف اإلدارة إلــى تقديــم حلــول تمويليــة مبتكرة 
لتحقيــق أهــداف العمــاء، ويتكــون فريــق الملكيــة الخاصــة والمصرفيــة االســتثمارية 
مــن خبــراء مؤهليــن لديهــم القــدرة والدرايــة الكافيــة علــى تقديــم الحلــول المناســبة، 

وتقــدم إدارة الملكيــة الخاصــة والمصرفيــة االســتثمارية الخدمــات التاليــة:

 	)ECM( خدمات أسواق األسهم
ــل مــن  ــب التموي ــة الخاصــة بترتي تشــمل خدمــات أســواق األســهم الخدمــات المالي
خــال بيــع أو إصــدار األســهم وذلــك عــن طريــق االكتتابــات الخاصــة والعامــة )فــي 
الماليــة بمهــام  البــاد  تقــوم  المــوازي – نمــو(، حيــث  الســوق  أو  تــداول  ســوق 
المستشــار المالــي ومديــر الطــرح، وذلــك مــن خــال إعــداد الشــركات التــي تنــوي طرح 
أســهمها ودراســة وتحليــل الوضــع المالــي والقانونــي للشــركة وإجــراءات الحوكمــة 
ومراجعــة خطــة العمــل وتقديــم االستشــارات الماليــة الخاصــة بعمليــة الطــرح. وتكــون 
البــاد الماليــة جهــة التواصــل مــع هيئــة الســوق الماليــة لتوفــي كافــة المتطلبــات 
النظاميــة، كمــا تقــوم بالتنســيق مــا بيــن الشــركة والمستشــارين اآلخريــن والتواصــل 
مــع المســتثمرين المحتمليــن مــن المؤسســات والمســتثمرين ذوي الخبــرة، وذلــك 
بهــدف إقفــال الطــرح بنجــاح. هــذا وتقــوم شــركة البــاد الماليــة بــدور المتعهــد 

ــات العامــة فــي الســوق األساســي “تــداول”. بالتغطيــة فيمــا يتعلــق باالكتتاب
وتتضمن خدمات أسواق األسهم الخدمات التالية:

إدارة الملكية الخاصة 
والمصرفية االستثمارية

ــة بالتعــاون مــع عــدة جهــات خاصــة  خــال عــام 2019 قامــت إدارة الصناديــق العقاري
ــة 1 )صنــدوق تطويــر خــاص  وحكوميــة كمــا قامــت بتأســيس صنــدوق القريــة الطبي
مغلــق( لاســتحواذ علــى المرحلــة األولــى مــن مشــروع القريــة الطبيــة والمســمى 
ذا ووك. وبلغــت قيمــة األصــول عنــد االســتحواذ 1.07 مليــار ريــال )حجــم الصنــدوق 
بعــد إتمــام المشــروع يتوقــع أن تصــل إلــى المليــار والنصــف مليــار ريــال(. وبذلــك 
ارتفعــت األصــول العقاريــة تحــت اإلدارة خــال العــام 2019م بنســبة تزيــد عــن %37 
لتصــل إلــى مــا يقــارب الـــ 4.6 مليــار ريــال ممــا يؤكــد عــزم البــاد الماليــة علــى تبــوء 

مكانــة رائــدة ويجعلهــا محــط أنظــار الباحثيــن عــن الفــرص العقاريــة المميــزة. 
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 )IPO( االكتتابات العامة األولية  	
)Rights Issues( إصدارات حقوق األولوية  	
)Private Placements( الطروحات الخاصة  	

)Underwriting( التعهد بالتغطية  	

 	)DCM( ين خدمات أسواق الدَّ
تقــدم شــركة البــاد الماليــة خدمــات التمويــل عــن طريــق ترتيــب إصــدارات الصكــوك 
والتمويــل البنكــي. كمــا تعمــل علــى تطويــر أســواق الديــن فــي المملكــة عبــر 
المســاهمة فــي هيكلــة الصكــوك المتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية، 
وتتمتــع الشــركة بخبــرة كبيــرة فــي هيكلــة وإدارة عمليــات الصكــوك، ســواًء “صكــوك 
المرابحــة أو المضاربــة أو اإلجــارة” أو أي صيغــة أخــرى ممــا يوّفــر للعمــاء أدوات 
ــل الخاصــة بشــركاتهم. وقــد  ــوات التموي ــع قن ــة مختلفــة تســاعدهم فــي تنوي مالي

ــات الصكــوك هــي:  ــز الخاصــة بعملي ــى عــدد مــن الجوائ ــت الشــركة عل حصل
لعــام 	  المملكــة  فــي  صفقــة  ألفضــل   ”IFR Middle East Awards“ جائــزة 

2013م لفئــة اإلصــدارات اإلســامية وذلــك لمشــاركتها فــي طــرح صكــوك شــركة 
“صــدارة”.

جائــزة “Islamic Finance News” ألفضــل صفقــة تمويــل فــي المملكــة لعــام 	 
2013م لتمويــل المشــاريع والبنــى التحتيــة وذلــك لمشــاركتها فــي طــرح صكــوك 

شــركة “صــدارة”.
بالعملــة 	  جائــزة “الســندات والقــروض والصكــوك” ألفضــل صفقــة صكــوك 

المحليــة للعــام 2018م وذلــك لدورهــا الرئيــس فــي هيكلــة وترتيــب برنامــج إصــدار 
المرنــة  ريــال ســعودي لصالــح شــركة “المرابحــة  400 مليــون  صكــوك بقيمــة 

للتمويــل”.

وتشتمل خدمات أسواق الدين الخدمات التالية:
 	)Sukuk Issuances( إصدارات الصكوك عن طريق االكتتابات العامة والخاصة
 	)Debt Arranging( ترتيب التمويل البنكي
 	)Debt Syndication( ترتيب القروض المشتركة

 	)Financial Advisory( خدمات االستشارات المالية
ــاد  ــة إليج ــة مــن الخدمــات االستشــارية المالي ــة متنوع ــة مجموع ــاد المالي تقــدم الب
حلــول تمويليــة مبتكــرة للشــركات والمؤسســات، بهدف مســاعدتهم لتنفيذ خططهم 
المســتقبلية. وخدمــات تمويــل المشــاريع، وخدمــات االندمــاج واالســتحواذ، وإعــادة 

الهيكلــة وغيرهــا مــن الخدمــات االستشــارية المتخصصــة. 
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تعتبــر خدمــات الملكيــة الخاصــة إحــدى المبــادرات التــي تقــوم بهــا البــاد الماليــة 
ــر  ــا االســتراتيجية للتوســع فــي نطــاق خدمــات الشــركة، وتطوي ــًا لخطته ــًا، وفق حالي
حلــول ومنتجــات ماليــة مبتكــرة. وقــد تــم خــال عــام 2019م إطــاق خدمــات الملكيــة 
الخاصــة، مــن خــال إنشــاء صنــدوق “نســاند” بالتعاون مع شــركة “ســابك لاســتثمار 

وتنميــة المحتــوى المحلــي” و”الشــركة الســعودية لاســتثمار الجــريء”.
وتعمــل الشــركة علــى االســتثمار فــي شــركات خاصــة فــي عــدد مــن القطاعــات عــن 
طريــق صناديــق ملكيــة خاصــة أو شــركات ذات غــرض خــاص. وتتمثــل خطــة الشــركة 
بتحديــد فــرص اســتثمارية مميــزة ذات قيمــة مضافــة وخطــط عمل مبتكــرة ومتوافقة 

مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030.
وتشمل خدمات الملكية الخاصة الخدمات التالية:

االستثمار الجريء	 
استثمارات الملكية الخاصة	 

خدمات الملكية الخاصة

نشــاطها  تطويــر  فــي  الناجحــة  الماليــة مســيرتها  األوراق  إدارة خدمــات  واصلــت 
وتعزيــز مركزهــا، عــن طريــق المحافظــة علــى مكانتهــا الرائــدة فــي الســوق ممــا أدى 
إلــى النمــو فــي إيــرادات اإلدارة. ومــن أهــم الخدمــات التــي تقــوم بهــا هــذه اإلدارة 
تقديــم خدمــات حفــظ األصــول للصناديــق العقاريــة وصناديــق الملكيــة الخاصــة. 
إضافــة إلــى هــذا، تقــوم اإلدارة بتقديــم خدمــات: حفــظ أصــول صناديــق األســهم 
المدرجــة، خدمــات الصكــوك “خدمــات حملــة الصكــوك ومديــر الدفعــات”، وخدمــات 

االكتتابــات عــن طريــق القيــام بــدور مديــر لاكتتــاب.
وفــي ســبيل حرصهــا علــى تقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة ودعــم منتجات القســم، 
تــم اختيــار نظــام متطــور لدعــم منتجــات القســم حيــث يســاعد النظــام فــي رفــع 
اإلنتاجيــة وتقليــل عامــل الخطــأ. وفــي غضــون عاميــن فقــط تبــوأت الشــركة الريــادة 
فــي الســوق الســعودي فــي خدمــات الحفــظ بعــد أن وصلــت األصــول تحــت الحفــظ 

خدمات األوراق المالية
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تقــوم إدارة الوســاطة فــي البــاد الماليــة بخدمــة العمــاء وتنفيــذ طلبــات التــداول 
الخاصــة بهــم عبــر الهاتــف باالتصــال المباشــر مــع الوحــدة المركزيــة لتــداول األســهم 
المحليــة، حيــث يقــوم نخبــة مــن الوســطاء األكفــاء بتنفيــذ أوامــر العمــاء مباشــرة في 
ــة. كمــا يمكــن للعمــاء مــن خــال  ــرد علــى استفســاراتهم بــكل احترافي الســوق وال
“البــاد تــداول” االطــاع علــى األســعار بســهولة، وبيــع وشــراء األســهم الســعودية 

مــن أي مــكان فــي العالــم.
بأنهــا  تتميــز  كمــا  االســتخدام،  وســهولة  بالســرعة  اإللكترونيــة  الخدمــة  وتتميــز 
اقتصاديــة ومأمونــة للغايــة. ويمكــن الوصــول إلــى خدمــة التــداول اإللكترونــي مــن 
خــال االنضمــام لخدمــات “البــاد تــداول” كمــا يشــمل تقديــم الخدمــات مــن خــال 

ــد”.  ــق “األيفــون واألندروي ــاد” وتطبي ــة كـــ “اآليب األجهــزة الذكي
وتحــرص الشــركة علــى االســتثمار فــي تطويــر خدمــات الوســاطة لديهــا، لترقــى 
إلــى تطلعــات عمائهــا مــن األفــراد والشــركات حيــث قامــت بتطويــر منصــة التــداول 
لتشــمل أحــدث التقنيــات والمزايــا، بهــدف إثــراء تجربــة التــداول فــي ســوق األســهم 
الســعودية، كمــا قامــت بتحديــث نظــام التمويــل بالهامــش اإللكترونــي الــذي أطلقتــه 
فــي العــام 2017م، ليمكــن العمــاء مــن إبــرام عقــود مرابحــة متعــددة تتناســب مــع 
أهدافهــم االســتثمارية. كل هــذا انعكــس علــى إجمالــي اإليــرادات الُمحققــة مــن 
نشــاط الوســاطة وتمويــل الهامــش، حيــث نمــت اإليــرادات إلــى مــا يقــارب 49 مليون 

خدمات الوساطة

ألكثــر مــن 114 مليــار ريــال ســعودي مــن الصناديــق االســتثمارية بمختلــف فئاتهــا.
وتشــكل خدمــات الحفــظ المباشــرة ألصــول الصناديــق االســتثمارية الخاصــة والعامــة 
المرتكــز الرئيســي لنشــاط إدارة خدمــات األوراق الماليــة، لذلــك فهــي تبحث باســتمرار 
عــن الفــرص الواعــدة فــي مختلــف القطاعــات الداعمــة للصناديــق االســتثمارية، 

والتــي تســاعد مديــري الصناديــق فــي إدارة الصناديــق والمحافــظ بكفــاءة عاليــة.
ــز الخدمــات المطروحــة علــى مســتوى الشــراكات  ــر وتعزي وضمــن اســتراتيجية تطوي
العالميــة. وقعــت البــاد الماليــة عقــد شــراكة اســتراتيجية مــع مجموعــة “إبكــس” 
العالميــة لتقديــم مجموعــة مــن خدمــات المســاندة والدعــم للصناديــق االســتثمارية، 
حيــث تتولــى “إبكــس” مســؤولية تقديــم خدمــات محاســبية متخصصة للبــاد المالية 

وتوفيــر الدعــم الــازم واالســتفادة مــن الخبــرات العالميــة فــي هــذا المجــال.  
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ريــال ســعودي فــي 2019م مقارنــة بـــ 45 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة 
مــن العــام الســابق، وذلــك بنســبة ارتفــاع بلغــت حوالــي 9%، كمــا نمــت الحصــة 
الســوقية للبــاد الماليــة مــن تــداوالت األســهم فــي الســوق الســعودية بحوالــي 

17% مقارنــة بمتوســط الثــاث ســنوات الماضيــة. 
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مجلس اإلدارة واللجان 
المنبثقة عنه
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يتشــكل مجلــس إدارة البــاد الماليــة وفقــًا آلخــر تعديــل تــم إقراره مــن الجمعية العامة 
للشــركة فــي 9\4\2017م مــن ســتة أعضــاء، تــم تعييــن 4 منهــم مــن قبــل الجمعيــة 
العامــة إضافــة إلــى اثنيــن مســتقلين تــم اختيارهمــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة بعــد 
ترشــيحهما مــن قبــل األعضــاء المعينيــن ممــن تتوافــر فيهــم متطلبــات االســتقالية 
ــرة المشــروطة فيمــا ينطبــق علــى الشــركة مــن نظــم ولوائــح األوراق الماليــة  والخب

وســوق المــال.

ــخ 31 ديســمبر  ــك، فقــد كان تشــكيل مجلــس اإلدارة كمــا فــي تاري ــى ضــوء ذل وعل
2019م مــن األعضــاء التاليــة أســماؤهم والذيــن صنفــت عضويتهــم بحســب مــا جــاء 
في التعميم رقم )ص/3/6/6970/18( بتاريخ 22\2\1440هـ الموافق 31\10\2018م:

مجلس اإلدارة

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: 

عضو مجلس إدارة 
مستقل

عضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي

عضو مجلس إدارة 
تنفيذي

اسم العضو
تصنيف العضوية

(تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل(

رئيس مجلس اإلدارة -  غير تنفيذيفهد بن عبدالله بن دخيل

عضو مجلس اإلدارة -  غير تنفيذيخالد بن عبدالرحمن الراجحي

عضو مجلس اإلدارة -  غير تنفيذيخالد بن سليمان الجاسر

عضو مجلس اإلدارة -  غير تنفيذيعبدالعزيز بن محمد العنيزان

عضو مجلس اإلدارة -  مستقلحسام بن يوسف رضوان

عضو مجلس اإلدارة -  مستقلخالد صالح سليمان الهذال
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مؤهات و وظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية 
والسابقة :

الوظيفة الحالية:
رجل أعمال .

الوظيفة السابقة:
مدير عام للخدمات الخاصة واالستثمار ببنك “ساب” .

المؤهات:
بكالوريوس أساليب كمية.

الخبرات:
أكثر من 31 سنة خبرات متنوعة مصرفية وتجارية.

فهد بن عبدالله بن دخيل

الوظيفة الحالية:
 الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة.

الوظيفة السابقة:
عضو مجلس إدارة – شركة “دانا غاز” )اإلمارات العربية المتحدة(.	 
عضو مجلس إدارة – “الشركة السعودية لاتصاالت”.	 
عضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية – “الشركة الوطنية السعودية 	 

للنقل البحري”.
عضو مجلس إدارة – شركة “ناس” )البحرين(.	 
عضو مجلس االدارة  واللجنة التنفيذية - شركة والء للتأمين 	 

التعاوني
رئيس مجلس االدارة – شركة تكوين المتطورة للصناعات	 

المؤهات:
بكالوريوس في اإلدارة المالية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الخبرات:
اإلدارة المالية.	 
التعامات والتحويات النقدية.	 
االستثمارات.	 

خالد بن عبدالرحمن الراجحي
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الوظيفة الحالية:
الرئيس التنفيذي لبنك “الباد” من 2016م.

الوظيفة السابقة:
المدير التنفيذي لألعمال بنك “الباد” 2014-2016	 
مدير عام الخزينة -مصرف “اإلنماء” 2008م- 2014م	 
شركة “اإلنماء لاستثمار” 2014-2008م.	 
البنك العربي الوطني 2008-2004م.	 
مجموعة “سامبا” المالية 2004-1991م.	 

المؤهات:
شهادة البكالوريوس - تخصص أساليب كمية – 1987م.

الخبرات:
العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة واإلدارية – 

31 عام من العمل في المجال البنكي والمؤسسات المالية.

عبدالعزيز بن محمد
العنيزان

الوظيفة الحالية:
 الرئيس التنفيذي لــ “الشركة العقارية السعودية”

الوظيفة السابقة:
الرئيس التنفيذي لشركة “المراكز العربية”.	 
الرئيس التنفيذي لبنك “الباد”.	 
نائب رئيس تنفيذي للموارد البشرية بنك “الرياض”.	 
مدير إقليمي للمنطقة الشرقية بنك “الرياض”.	 
مدير مجموعة فروع ببنك “الرياض”.	 

المؤهات:
بكالوريوس إدارة أعمال.

الخبرات:
خبرة طويلة في المجال المالي والمصرفي.

خالد بن سليمان الجاسر
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الوظيفة الحالية:
 رئيس مجلس إدارة شركه “مزن لاستثمار والتطوير العقاري”

الوظيفة السابقة:
وزارة اإلسكان واألشغال العامة	 
شركة “جنرال إلكتريك”	 
الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة مجموعه “الفيصلية”	 
نائب الرئيس لمدينه “حائل االقتصادية”	 

المؤهات:
ماجستير إدارة أعمال

الخبرات:
أكثر من 26 سنة خبرات متنوعة مصرفية وتجارية وعقارية.	 
خبير في الهيكلة المؤسساتية.	 

 

الوظيفة الحالية:
رجل أعمال

الوظيفة السابقة:
الشريك المؤسس و المدير التنفيذي لشركة              	 

“ب م  س  مينا”
رئيس لجنة االستثمار “بوبا العربية”	 
الرئيس التنفيذي لشركة “أبراج كابيتال السعودية”	 
الرئيس التنفيذي لشركة “ا ف ج هرمس”	 
نائب رئيس في شركة “جولدمان ساكس”	 

المؤهات:
بكالوريوس في التمويل واألعمال الدولية من جامعة 

جورجتاون في واشنطن دس

الخبرات:
28  سنة خبرة في المجال المالي والمصرفي  و إدارة 

األعمال

خالد صالح سليمان الهذال

حسام يوسف رضوان
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو 

من مديريها.

اسم  العضو
العضوية في مجالس 
إدارات الشركات الحالية 

أو من مديريها

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات 
السابقة أو من 

مديريها

داخل المملكة

خارج المملكة
الكيان القانوني

 فهد بن
 عبدالله بن

دخيل

عضو مجلس إدارة 	 
بنك الباد.

رئيس مجلس 	 
إدارة شركة الحكمة 
لاستثمار التجاري 

والصناعي.
رئيس مجلس 	 

إدارة شركة 
الوفاء العالمية 

للصناعات 
المحدودة.

عضو مجلس 	 
إدارة شركة تداوي 
السعودية للرعاية 

الصحية
عضو مجلس إدارة 	 

شركة االستثمار 
العائلي.

 داخل
المملكة

مساهمة مدرجة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

الشركة الوطنية 
مسؤولية محدودةخارج المملكةللخدمات النفطية دبي

 خالد بن
 عبدالرحمن
الراجحي

رئيس مجلس 	 
اإلدارة ورئيس 

اللجنة التنفيذية 
في شركة 
اإلسمنت 
السعودية.

عضو مجلس إدارة 	 
بنك الباد وعضو 

اللجنة التنفيذية.
عضو مجلس 	 

إدارة شركة تنامي 
العربية.

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة عبدالرحمن 

صالح الراجحي 
وشركاه المحدودة.

 داخل
المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة

مسؤولية محدودة

شركة دانا غاز.	 
شركة ناس.	 

نائب رئيس 	 
مجلس اإلدارة 

ورئيس لجنة 
االستثمار وعضو 

لجنة المخاطر 
في الشركة 

السعودية 
المتحدة للتأمين 

التعاوني 
“والء”.

رئيس مجلس 	 
اإلدارة وعضو 

لجنة الترشيحات 
والمكافآت في 

شركة تكوين 
المتطورة 
للصناعات.

خارج المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

 خالد بن
 سليمان
الجاسر

رئيس مجلس 	 
إدارة شركة 

المدفوعات 
الرقمية 

 STC“ السعودية
”Pay

الرئيس التنفيذي 	 
لــ “الشركة 

العقارية 
السعودية”

 داخل
المملكة

مسؤولية محدودة
مساهمة مدرجة

شركة إسمنت 	 
القصيم.

شركة الشيكات 	 
السياحية.

عضو مجلس 	 
إدارة الشركة 

المتحدة للتأمين 
التعاوني

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة المراكز 

العربية

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مسؤولية محدودة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
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اسم  العضو
العضوية في مجالس 
إدارات الشركات الحالية 

أو من مديريها

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

العضوية في مجالس 
إدارات الشركات 
السابقة أو من 

مديريها

داخل المملكة

خارج المملكة
الكيان القانوني

 حسام يوسف
رضوان

عضو مجلس إدارة 	 
BATIC  شركة –

 داخل
 رئيس لجنة االستثمارمساهمة عامةالمملكة

مساهمة عامةداخل المملكةبوبا العربية

 خالد صالح
 سليمان
الهذال

رئيس مجلس 	 
إدارة شركة 
“الخدمات 

اللوجستية” 
التابعة لــ 

“وزارة التجارة 
واالستثمار”

عضو مجلس 	 
اإلدارة محمد 

السبيعي وأوالده 
لاستثمار-ماسك

عضو مجلس إدارة 	 
شركة المكتبة 

للتسويق
عضو مجلس إدارة 	 

شركة سمبلفي 
الدولية

رئيس مجلس 	 
إدارة شركة مزن 

االستثمار
عضو لجنة 	 

الترشيحات 
والتعويضات في 

شركة األرجان

 داخل
المملكة

مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة

مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

وزارة اإلسكان 	 
واألشغال العامة

شركة جنرال 	 
إلكتريك

الرئيس التنفيذي 	 
للخدمات 

المشتركة 
مجموعه 
الفيصلية

نائب الرئيس 	 
لمدينه حائل 
االقتصادية

داخل المملكة

حكومية
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

حكومية



2019التقرير السنوي

44

عقــد مجلــس إدارة البــاد الماليــة خــال عــام 2019م أربعــة اجتماعــات، يبيــن الجــدول 
التالــي بياناتهــا وســجل حضــور األعضــاء:

أســهمت وتســهم الهيئــة الشــرعية للبــاد الماليــة بمــا يخــدم المحافظــة علــى هويتها 
اإلســامية فــي السياســات والمعاييــر واإلجــراءات ونحوهــا، انطاًقــا مــن رؤيــة 
البــاد الماليــة ورســالتها الُمتمثلــة فــي تقديــم الحلــول االســتثمارية المبنيــة علــى 
ــادئ الشــريعة اإلســامية الســمحة. ومــن أبرز ما جاء في الئحة الهيئــة الشــرعية  مب

التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للشــركة ما يأتي: 
ال تعتمد الشركة أي منتٍج أو عقٍد أو اتفاقيٍة إال بعد العرض على الهيئة الشرعية . 1

وموافقتهــا عليها.
قرارات الهيئة الشرعية ُملزمة لكل إدارات الشركة. . 2
ــة اإلســامية واإلســهام فــي . 3 ــف بالمصرفي ــز مشــاركة الشــركة فــي التعري تعزي

تطويرهــا.
وتتشــكل الهيئة الشرعية مــن ثالثــة أعضاء من أهل العلم واالختصاص المتمكنين 

في فقه المعامالت المالية واالقتصاد، وهم:
فضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبداهللا الشبيلي. 1
فضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي. 2
فضيلة الشيخ أ. د. مساعد بن عبداهللا الحقيل. 3

اجتماعات مجلس االدارة 

الهيئة الشرعية

نوع العضويةاألعضاء
 تاريخ االجتماع

19/319/517/917/12

غير تنفيذيفهد بن عبدالله بن دخيل  - الرئيس

غير تنفيذيخالد بن عبدالرحمن الراجحي

غير تنفيذيعبدالعزيز بن محمد العنيزان

غير تنفيذيخالد بن سليمان الجاسر

مستقلحسام بن يوسف رضوان

مستقلخالد بن صالح الهذال
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ــع الهيئة  ــات. ويعمــل م ــة الشــرعية في عام 2019م )6( اجتماع وقد عقــدت الهيئ
ــة الشــرعية، ومن أبرز مهامها: ــة الهيئ ــق أمان الشرعية فري

دراسة هياكل المنتجات تمهيًدا لعرضها على الهيئة الشرعية للبت فيها.. 1
دراسة االتفاقيات والوثائق تمهيًدا لعرضها على الهيئة الشرعية للبت فيها.. 2
دراسة االستفسارات الشرعية المتعلقة باألمور المالية والمصرفية الواردة من . 3

موظفي الشــركة وعمائهــا والتوجيه بشأنها وفًقــا لقــرارات الهيئــة الشــرعية.
تنســيق اجتماعــات الهيئــة الشــرعية وإعــداد مســودات القــرارات، ثــم تبليغهــا إلــى . 4

اإلدارات المعنيــة.
متابعــة تطبيــق اإلدارات المعنيــة لجميــع مــا يصــدر عــن الهيئــة الشــرعية مــن . 5

وتوجيهــات. قــرارات 
فحــص عمليــات الشــركة وتقييــم مــدى التزامهــا بقــرارات الهيئة الشــرعية، وتقديم . 6

تقريــر بهــذا الشــأن إلــى الهيئة الشــرعية.

لجان مجلس اإلدارة
ــس اإلدارة فــي أداء  ــن اللجــان لمســاعدة مجل ــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل عــدد م ق
مســؤولياته اإلشــرافية، هــي:” لجنــة المراجعــة، لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، اللجنة 

التنفيذيــة، ولجنــة الحوكمــة وااللتــزام والمخاطــر”.

لجنة المراجعة
تتمثــل مســؤولية لجنــة المراجعــة فــي اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة 
ويشــمل ذلــك التحقــق مــن اســتقالية وفعاليــة اإلدارة والتحقــق مــن توافــر المــوارد 
البشــرية ودراســة التقاريــر الصــادرة عنهــا ومتابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة واعتمــاد 
خطــة المراجعــة الداخليــة، كمــا تقــوم اللجنة بترشــيح المراجــع الخارجي للشــركة وتحديد 
أتعابــه واإلشــراف علــى نشــاطاته ومراجعــة خطــة عملــه وتقييــم أدائــه والتحقــق مــن 
اســتقاله ومناقشــة ماحظاتــه، ودراســة القوائــم الماليــة والتوصيــة باعتمادهــا مــن 
مجلــس اإلدارة، كمــا تقــوم اللجنــة بأعمــال رقابيــة أخــرى تدخــل فــي نطــاق عمــل اللجنة 

وفــق الئحتهــا الُمعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة.

تشكيل لجنة المراجعة واجتماعاتها
صدر قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 17\9\2019م بتعيين األستاذ مصعب بن عبدالرحمن 
آل الشــيخ لشــغل منصــب عضــو لجنــة المراجعــة، وإكمــال مــدة ســلفه عضــو اللجنــة 
المســتقيل األســتاذ/ يوســف بــن أحمــد البورشــيد والــذي تقــدم باســتقالته مــن 

عضويــة اللجنــة اعتبــارًا مــن 01\07\2019م. 
ــة المراجعــة كمــا فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019م، مــن األعضــاء  ليكــون تشــكيل لجن
التالــي أســماؤهم. كمــا بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال العــام )6( اجتماعــات، جــاءت 
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علــى النحــو التالــي:

نوع العضويةاألعضاء
 تاريخ االجتماع

2/193/125/149/1510/2712/24

 الدكتور أحمد بن عبدالله
المغامس

رئيس اللجنة

عضو مستقل
من خارج المجلس

د. عبدالله بن محمد الفهيد
عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

يوسف بن أحمد البورشيد
عضو اللجنة

عضو مستقل
من خارج المجلس

مصعب بن عبدالرحمن آل الشيخ
عضو اللجنة

عضو مستقل
من خارج المجلس

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت التابعــة لمجلــس إدارة الشــركة بمســاعدة مجلــس 
اإلدارة فــي االضطــاع بمســؤولياته الرقابيــة اإلشــرافية فيمــا يتعلــق باآلتــي:

تحديــد األفــراد المؤهليــن ليصبحــوا أعضــاء مجلــس إدارة ورفــع توصيــات إلــى 	 
مجلــس اإلدارة بالمرشــحين لانتخــاب أثنــاء الجمعيــة العموميــة الســنوية التاليــة.

رفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة عــن كل مرشــح فــي كل لجنــة تابعــة لمجلــس 	 
اإلدارة.

اإلشــراف علــى كافــة المســائل المتعلقــة بمكافــآت كل عضــو مجلــس إدارة أو 	 
ــذي. ــر تنفي مدي

والتوظيــف 	  السياســات  وتشــمل  البشــرية  المــوارد  بمجــال  متعلقــة  مســائل 
والتقييــم والمكافــآت واإلحــال الوظيفــي لمناصــب اإلدارة العليــا ومناصــب 

أخــرى حساســة

تتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت كمــا فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019م من األعضاء 
حوكمــة  مبــادئ  وثيقــة  بحســب  والذيــن صنفــت عضويتهــم  أســماؤهم،  التاليــة 
ــة خــال العــام )3( اجتماعــات، جــاءت علــى  ــغ عــدد اجتماعــات اللجن الشــركة. حيــث بل

النحــو التالــي:

لجنة الترشيحات والمكافآت 

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واجتماعاتها
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نوع العضويةاألعضاء
 تاريخ االجتماع

2/109/312/2

خـــــــالــــد بـــن صــــالــــح الــــهــــــذال
عضو مجلس إدارة مستقلرئيس اللجنة

الدكتور فهد بن موسى الزهراني
عضو اللجنة

عضو مستقل
من خارج المجلس

هيثم محمد المديني
عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

تقــوم اللجنــة بمســاعدة المجلــس فــي أداء األنشــطة والمهــام حســب الصاحيــات 
المفوضــة لهــا مــن قبل مجلس اإلدارة، وذلك لتســهيل عمليات الشــركة والمســاعدة 
فــي تطويــر أهدافهــا االســتراتيجية الرئيســة واســتراتيجيات االســتثمار والموافقــة 
عليهــا أيًضــا، كذلــك مراجعــة اســتراتيجية أداء الشــركة بشــكل دوري لتحديــد مــا إذا 
كانــت الشــركة قامــت بتحقيــق أهدافهــا علــى المــدى القصيــر والبعيــد، والموافقــة 
علــى جميــع القــرارات االســتثمارية الكبــرى وذلــك تماشــًيا مــع اســتراتيجيات الشــركة 
المعتمــدة، إلــى جانــب مســؤولية تشــكيل أو إعــادة هيكلــة أي مشــروع مشــترك أو 
شــراكة بمــا فــي ذلــك أي نفقــات مرتبطــة بهــا، واســتعراض قــدرات الشــريك التجاري/

المطوريــن المشــاركين فــي المشــاريع التــي تقــوم بهــا الشــركة.
ومــن مهامهــا اســتعراض وتقديــم التوصيــات المناســبة إلــى المجلــس فيمــا يتعلــق 
بــإدارة الشــركة “للمســؤولية االجتماعيــة للشــركة” والمتعلقة بالموظفيــن والمجتمع 
والبيئــة، ومراقبــة االمتثــال لسياســات الشــركة فيما يتعلق “بالمســؤولية االجتماعية 

للشركة”.

تشــكلت اللجنــة التنفيذيــة كمــا فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019م مــن األعضــاء التاليــة 
أســماؤهم، والذيــن صنفــت عضويتهــم بحســب وثيقــة مبــادئ حوكمــة الشــركة. حيث 

بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال العــام )8( اجتماعــات، جــاءت علــى النحــو التالــي:

اللجنة التنفيذية

تشكيل اللجنة التنفيذية واجتماعاتها
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نوع العضويةاألعضاء
 تاريخ االجتماع

2/195/167/269/19/1710/311/311/21

 فـــــهـــــد بــن عــبـــدالله
بـــــــــن دخــــيــل
رئيس اللجنة

غير تنفيذي

 عبدالعزيز بن محمد
العنيزان

عضو اللجنة
غير تنفيذي

 زيـــــــد بن محمـــــــــد
المفرح

عضو اللجنة
تنفيذي

تتولــى لجنــة الحوكمــة وااللتــزام والمخاطــر بمســؤولية دعــم والحفــاظ علــى تطبيــق 
أعلــى المعاييــر فــي الحوكمــة وااللتــزام وإدارة المخاطــر، وذلــك مــن خــال قيــام 
اللجنــة بالعمــل علــى التأكــد مــن اتبــاع ممارســات الحوكمــة الســليمة فــي الشــركة، 
والتأكــد مــن ضمــان التزامهــا بجميــع األنظمــة والقوانيــن الســعودية والدوليــة ذات 

ــة بأنشــطتها. الصل
 ويتمثــل غرضهــا الرئيــس فيمــا يتعلــق بالمخاطــر فــي تقديــم النصــح واالستشــارة 
ــه األخــرى بشــأن المخاطــر المتعلقــة بأعمــال الشــركة، بهــدف  لمجلــس اإلدارة ولجان
تطبيــق الخطــط واالســتراتيجيات الحاليــة والمســتقبلية المتعلقــة بقابليــة الشــركة 
وقدرتهــا علــى تحمــل المخاطــر، إضافــة إلــى أيــة مهــام أو مســؤوليات أخــرى قــد 
ــًا مــن مجلــس اإلدارة، وبمــا ال يتعــارض مــع مهــام ومســؤوليات  ُتســند إليهــا مؤقت
لجــان المجلــس األخــرى، وللجنــة طلــب مــا تحتاجــه - مــن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة 
وغيرهــا-، مــن مســتندات ووثائــق  وتقاريــر لحــاالت خاصــة واســتدعاء مــن ترغــب مــن 

ــزم األمــر.  ــن إذا ل الموظفي

تشــكلت لجنــة الحوكمــة وااللتــزام والمخاطــر كمــا فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019م 
مــن األعضــاء التاليــة أســماؤهم، والذيــن صنفــت عضويتهــم بحســب وثيقــة مبــادئ 
حوكمــة الشــركة. حيــث بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال العــام أربعــه اجتماعــات، جاءت 

علــى النحــو التالــي:

لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر

تشكيل لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر
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تقــوم الشــركة بدفــع مكافــآت مصاريــف حضــور الجلســات ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــن  ــار التنفيذي ــب ومكافــآت وتعويضــات لكب ــان، كمــا تقــوم بدفــع روات وأعضــاء اللج
حســب العقــود المبرمــة معهــم. وفيمــا يلــي تفاصيــل المصاريــف والمكافــآت 

والرواتــب المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن:

المكافآت والبدالت المصروفة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي: 

نوع العضويةاألعضاء
 تاريخ االجتماع

3/147/3010/212/23

يوسف بن محمد الخليوي
رئيس اللجنة

غير تنفيذي
من خارج المجلس

حمد بن إبراهيم العيسى
عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

عبدالله بن محمد العريفي
عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

د. عبدالناصر محمد فرغلي
عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

جدول المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 أعضاء المجلسالبيان
التنفيذيين

 أعضاء المجلس
 غير التنفيذيين/

 وأعضاء المجلس
المستقلين

 خمسة من كبار التنفيذيين
 ممن تلقوا أعلى

 المكافآت والتعويضات
 يضاف إليهم الرئيس

 التنفيذي والمدير المالي
إن لم يكونا ضمنهم

003,902,327الرواتب واألجور

097,5002,120,287البدالت

0780,0005,638,731المكافآت الدورية والسنوية

000الخطط التحفيزية

00872العموالت

 أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
00تدفع بشكل شهري أو سنوي

618,728
)تشمل مخصص 

مكافاة نهاية الخدمة(
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تتعــرض البــاد الماليــة فــي ممارســة أعمالهــا إلــى عــدة مخاطــر تتــراوح فــي حدتهــا 
وأثرهــا واحتمــال حدوثهــا، هــذا ويوجــد لــدى الشــركة إدارة خاصــة للمخاطــر، كمــا 
ــد  ــم وضــع السياســات واإلجــراءات واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة مــن أجــل تحدي ت
المســتويات المقبولــة للمخاطــر، واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة في حال تجــاوزت المخاطر 
الحــدود المســموح بهــا، بمــا يكفــل مصلحــة الشــركة وعمائهــا ويقلــل مــن احتمــال 

حــدوث الخســائر غيــر المتوقعــة.
وبطبيعــة عمــل الشــركة وأنشــطتها المختلفــة تتعــرض إلــى مخاطــر رئيســة هــي: 
“المخاطــر االئتمانيــة، مخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية”، وهــي المســؤولة عــن 
االلتــزام بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق بتقييــم مســتوى كفــاءة رأس 

المــال، وتشــمل عمليــة تحليــل المخاطــر بالشــركة المخاطــر التاليــة:

مخاطر االئتمان:	 
تتركــز المخاطــر االئتمانيــة فــي النشــاط التمويلــي واالســتثماري، مــن خــال تمويــل 
عمــاء صفقــات التــداول بهامش التغطية على أســهم الســوق الســعودي “تداول”، 

حيــث يتــم دراســة وتحديــد درجــة المخاطــر االئتمانيــة لجميــع العمــاء.
الضوابط المتبعة:

تقــوم الشــركة باتبــاع إجــراءات إلدارة المخاطــر االئتمانيــة عــن طريــق دراســة وتحليــل 
البيانــات للتوصــل إلــى مؤشــرات عــن إمكانيــة الســداد، كذلــك تقــوم إدارة المخاطــر 
بعــد منــح التســهيات وبشــكل يومــي بمراقبــة الضمانــات الممنوحــة مــن قبــل 
العمــاء مقابــل التســهيات، وذلــك لضمــان ُماءمــة هــذه الضمانــات للتســهيات 

الممنوحــة لهــم.
وفيمــا يتعلــق بأســواق النقــد تقــوم الشــركة بإجــراء تقييــم دوري لمخاطــر األطــراف 
النظيــرة والموافقــة علــى الحــدود االســتثمارية للودائــع الماليــة ومراقبة هــذه الحدود 

بشــكل دوري.

مخاطر السوق:	 
هــي المخاطــر المتعلقــة بتقلبــات الســوق، حيــث تؤثر تذبذبــات أســعار األوراق المالية 
ــر عليهــا  وأســعار العمــات وأســعار الفائــدة علــى قيمــة االســتثمارات ممــا قــد يؤث
بالســلب. كمــا أن مخاطــر الســوق قــد تؤثــر علــى قيمــة الضمانــات المتعلقــة بمحافــظ 
ــق باالســتثمار فــي  ــل الهامــش وأنشــطة إدارة األصــول، الســيما فيمــا يتعل تموي

األســهم مــن قبــل الصناديــق االســتثمارية وإدارة المحافــظ الخاصــة.
الضوابط المتبعة:

قامــت إدارة المخاطــر بوضــع سياســات لمراقبــة مخاطــر الســوق. والهــدف مــن 

المخاطر
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إدارة مخاطــر الســوق هــو مراقبــة أداء وتقلــب األســعار وتحديــد قيمــة تأثيرهــا علــى 
اســتثمارات الشــركة وعمائهــا ومــدى تأثيــر مخاطــر الســوق علــى قيمــة األوراق 
الماليــة والضمانــات المتعلقــة بمحافــظ تمويــل الهامــش وأنشــطة إدارة األصــول، 
الســيما فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم مــن قبــل الصناديــق االســتثمارية 
وإدارة المحافــظ الخاصــة. كذلــك يتــم إجــراء اختبــارات التحمــل بشــكل دوري مــن قبــل 

.)Stress Testing( قطــاع إدارة المخاطــر

مخاطر السيولة:	 
تشــير مخاطــر الســيولة إلــى مخاطــر اضمحــال الســيولة فــي الســوق أو في الشــركة 
وتنشــأ مخاطــر الســيولة مــن عــدم تســويق االســتثمارات التــي ال يتــم شــراؤها أو 
بيعهــا بســرعة كافيــة لتقليــل أو منــع الخســائر فــي حال حدوثها. وتنشــأ مخاطر ســيولة 
الشــركة مــن عــدم كفايــة الخطــوات الازمــة لترتيــب التمويــل، باإلضافــة إلــى عــدم 
التطابــق فــي التدفقــات النقديــة التــي تؤثــر علــى قــدرة الشــركة للوفــاء بالتزاماتهــا 

الماليــة فــي حــال اســتحقاقها فــي جميــع االوقــات.
الضوابط المتبعة:

تعتمــد الشــركة علــى آليــة لتافــي المخاطــر المتعلقــة بالســيولة، وهــي الحفــاظ 
علــى نســبة أعلــى للموجــودات مقارنــة بالمطلوبــات، وتقــوم الشــركة بربــط ودائــع 
قصيــرة األجــل وذلــك لضمــان توفــر معــدل ســيولة مناســبة للشــركة فــي جميــع 
األوقــات، وتقــوم اإلدارة الماليــة بالشــركة بمهــام مراقبــة مســتوى الســيولة، والتأكــد 
مــن وجــود ســيولة كافيــة لــدى الشــركة بجميــع األوقــات ومراقبــة مســتوى الكفايــة 
الماليــة للشــركة ورفــع تقاريــر دوريــة لــإدارة وهيئــة الســوق الماليــة بهــذا الشــأن. 

مخاطر العمليات:	 
هــي المخاطــر المرتبطــة بالخســائر الناتجــة عــن فشــل أو ضعــف أو عــدم ُماءمــة 
ــل  ــة ســير األعمــال واألنظمــة التشــغيلية أو الناتجــة عــن األخطــاء البشــرية أو خل آلي
فــي النظــم التقنيــة المســتخدمة أو الناتجــة عــن عوامــل خارجيــة. وتنطبــق علــى كافــة 
إدارات الشــركة. إن فشــل األنظمــة التــي تدعــم أعمــال الشــركة لــه تأثيــر ســلبي علــى 

نشــاط الشــركة ومــن الممكــن أن يؤثــر علــى اســتقرار أعمالهــا. 
الضوابط المتبعة:

دراســة وتقييــم جميــع النقــاط الرقابيــة الداخليــة للشــركة، وتعتمــد آليــة مراقبــة مخاطر 
العمليــات والحــد منهــا علــى تحليــل وتقييــم األنشــطة مقارنــة باألهــداف الموضوعــة 
والعمــل علــى تخفيــف التعــرض لتلــك المخاطــر وأيًضــا تحليــل مخاطــر العمليــات فــي 
ــة المؤشــرات  ــا ومقارن ــة به ــع األنشــطة المتعلق ــدة وجمي ــة والجدي ــات الحالي المنتج
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الحاليــة المتبعــة بالمؤشــرات الواجــب اتباعهــا، ومن ثم تعديل اإلجراءات والسياســات 
التــي تتضمــن تلــك الخطــوات التصحيحيــة، والعمــل علــى مراقبــة تلــك المؤشــرات 

ومراقبــة مســتوى التعــرض لمخاطــر العمليــات.

ُتعتبــر اإلدارة التنفيذيــة للشــركة مســؤولة عــن إيجــاد نظــام رقابــة داخليــة مائــم 
وفعــال يتضمــن سياســات وإجــراءات تــم إعدادهــا تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة 
ــة  ــه تــم وضــع نظــام متكامــل للرقاب لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة. وعلي
الداخليــة علــى النحــو الُموصــي بــه مــن ِقبــل الجهــات التنظيميــة والرقابيــة يبــدأ 
باإلطــار العــام للحوكمــة فــي الشــركة والــذي يحــدد األدوار والمســؤوليات الموكلــة 
لمجلــس اإلدارة ولجــان الشــركة، بمــا يكفــل توفــر الرقابــة المناســبة علــى مســتوى 
الشــركة. كمــا تقــوم جميــع إدارات الشــركة ببــذل جهــود متضافــرة ومتكاملــة لتحســين 
بيئــة الرقابــة مــن خــال التطويــر والمراجعــة الُمســتمرة للسياســات واإلجــراءات للحــد 

ــة.  ــة الداخلي ــح أي قصــور فــي نظــام الرقاب مــن أي تجــاوزات ولتجنــب وتصحي
ومــن خــال النظــر في تقارير المراجعة الداخليــة وتقارير الجهات الرقابية واالجتماعات 
ــع أخــرى  ــه مــن مواضي ــم بحث ــك مــا ت ــة وكذل مــع المراجــع الخارجــي واإلدارة التنفيذي
خــال اجتماعــات لجنــة المراجعــة تــرى اللجنــة أن نظــام الرقابــة الداخليــة المعمــول 
بــه حاليــًا ُصمــم بشــكل كاٍف ويعمــل بفعاليــة ويتــم مراقبتــه بصــورة منتظمــة وأنــه 
ال يوجــد ضعــف جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة للعــام المالــي 2019 
علمــًا بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن مــدى ســامة تصميمــه وفاعليــة 

تطبيقــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيــدًا ُمطلقــًا.

ســجلت علــى الشــركة خــال العــام المالــي 2019م مخالفــة واحــدة ناتجــة عــن االعمــال 
التشــغيلية، وقــد تمــت معالجتهــا كمــا تــم مناقشــتها فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة، 
ولــم يتــم فــرض آيــة غرامــات علــى الشــركة خــال العــام 2019م، وفيمــا يلــي بيــان 

بالمخالفــة التــي ســجلت علــى الشــركة مــن الجهــة اإلشــرافية:

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية 
بالشركة

المخالفات/العقوبات المفروضة على الشركة
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طبقــا لتعميــم هيئــة الســوق الماليــة رقــم )ص/3/6/6970/18( بتاريــخ 22\2\1440هـــ 
ــات الحوكمــة لألشــخاص المرخــص  ــر ومتطلب ــول معايي ــق 31\10\2018م، ح المواف
لهــم بضــرورة اإلفصــاح فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن بعــض المتطلبــات 

المذكــورة فــي التعميــم، عليــه ُيقــر المجلــس بمــا يلــي:

إقرارات من مجلس االدارة 

مبلغ الغراماتالمخالفاتالجهة

هيئة السوق المالية

 استمرار الحجز التحفظي على حساب العميل
 االستثماري، إذ أوقعت الشركة الحجز التحفظي

 بناء على تعميم الهيئة ، ولم يتم رفع الحجز
 بعد تعميم رفع الحجز إال بتاريخ الحق ، وتم
 مراجعة األجراء وعمل الازم لعدم تكرارها

.مستقبا

ال يوجد

ال يوجــد علــى الشــركة َأيــة التزامــات ماليــة أو قــروض قائمــة 
)خــالف مــا ذكــر فــي تعامــالت بيــن الشــركة وأشــخاص ذوي 
عالقــة فــي هــذا التقريــر ( أو أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو 
االســترداد أو أوراق ماليــة تعاقديــة ولــم تصــدر أيــه أدوات ديــن 

خــال العــام 2019م.

ال يوجــد أي مصلحــة أو أوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب 
تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة فــي أســهم الشــركة خــال 

عــام 2019م.

ال يوجــد هنــاك أي عقــد كانــت الشــركة طرًفــا فيــه، أو توجــد فيــه 
مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، أو للرئيــس 
التنفيــذي، أو المديــر المالــي، أو ألي شــخص تربطــه عاقــة بــأي 
منهــم )خــالف مــا ذكــر فــي تعامــالت بيــن الشــركة وأطــراف ذات 

عالقــة فــي هــذا التقريــر(.
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فــي الختــام يتوجــه رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة لمقــام لخــادم الحرميــن الشــريفين 
وســمو ولــي عهــده األميــن ومعالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة وكافة منســوبيها، 
ومعالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار وكافــة منســوبيها، بالشــكر واالمتنــان لمــا يبدونــه 

مــن رعايــة واهتمــام ودعــم مســتمر.

والشــكر موصول لمجلس إدارة بنك الباد على ثقتهم الغالية ودعمهم المتواصل. 
كمــا ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه الفرصــة ليعــرب عــن خالــص شــكره وتقديــره لكافــة 
العامليــن فــي إدارات الشــركة لجهودهــم المخلصــة خــال العــام 2019م، وإلــى 

المزيــد مــن االزدهــار والتقــدم فــي األعــوام القادمــة. 

والله ولي التوفيق




