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العنوان

المقـــدمـــــة

بين يدي التقرير

نقلــٌة نوعيــٌة وتحــوٌل تاريخــٌي مشــهود ســعت إليــه شــركة البــالد الماليــة - الــذراع االســتثماري لبنــك البــالد - ألكثــر مــن أربعــة عشــر عامــًا، مســتهدفة االعتمــاد 
علــى اقتصــاد المعرفــة وتوطيــن االســتثمارات الماليــة المحليــة والعالميــة كخيــاٍر اســتراتيجٍي أمثــل، ُيســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة وتهيئــة منــاخ يتســم 

بالتنافســية والترويــج للمملكــة العربيــة الســعودية كبيئــة مؤهلــة لالســتثمار.

ونحــو عالــم ملــيء بالفــرص، كانــت البــالد الماليــة علــى موعــد ُمتجــدد لتحســين تجربــة عمالئهــا االســتثمارية، بالتطلــع دائمــًا نحــو األفضــل وفــق رؤيــة واضحــة، تعتمــد علــى التقنيات 
الحديثــة كوســيلة فــي تقديــم حلــوٍل ماليــٍة مبتكــرٍة وذات جــودٍة عاليــة المســتوى باعتبارهــا المؤسســة الماليــة الرائــدة فــي تحقيــق تطلعات المســتثمرين أفرادًا ومؤسســات.

وتعتمــد فلســفة عمــل شــركة البــالد الماليــة علــى تعزيــز مقومــات جــذب رؤوس األمــوال وتوفيــر الخدمــات الالزمــة الســتقطاب االســتثمارات فــي ظــل منــاخ التحــرر االقتصــادي 
الــذي تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية، كذلــك تعظيــم فــرص االســتفادة مــن االتفاقــات اإلقليميــة والدوليــة التــي تــم التوقيــع عليهــا عبــر ســنوات. األمــر الــذي يرجــع إلــى 

تنفيــذ اســتراتيجية واعــدة وضعــت بأيــٍد وطنيــٍة شــابٍة اســتلهمتها مــن رؤيــة 2030 الطموحــة والتــي تســعى إلــى ترســيخ اقتصــاد مزدهــر ومســتقبل مزهــر. 

2021
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مالمح عام 2021م

أكــدت البــالد الماليــة قوتهــا ومكانتهــا كواحــدٍة من 
أكثــر الشــركات الماليــة نمــًوا وابتــكارًا وقــدرة علــى 
تلبيــة تطلعــات عمالئهــا فــي مختلــف نشــاطاتها 

لتواكــب المســيرة المشــرقة لبنــك البــالد

لنعبر معًا للمستقبل
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العنوان

تحـــــــــت  زيـــــادة األصـــــــول 
ــدد  ــة عــــــ اإلدارة ومضاعفــــــ
الخاصـــة المحافـــظ  عمـــالء 

نتـائـجـنا

المحقـــــــق  الدخـــل  تجــــــاوز 
الوســـــــــاطة  نشـــــــاط  مـــن 
بالهامــــــــــش  والتمويــــــــــل 

إغــالق طــرح صنــدوق صفا نجد 
بفتــرة قياســية وتحقيق فائض 
المســتهدف  للمبلــغ  تغطيــة 

الســـوقية  الحصـــة  زيــــــــادة 
لعمـــــــالء الحفــــــــظ وتجـــــاوز 
األصـــول تحـــت الحفـــظ قيمـــة 

بنــسبـة %100400 مليــون ريــــال 150 ملـيــار ريال بنـســـــبــة 11%

المقـــدمـــــة
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العنوان

نمــو محفظــة التمويــل بالهامــش 4 مــرات عــن حجمهــا 
ــال. ــون ري ــاوز 450 ملي ــام 2020م لتتج ــة ع فــي نهاي

اســتحداث إدارة االســتراتيجية والتطوير المؤسســي حيث تمت 
الموافقــة مــن قبــل الهيئــة علــى طــرح وإدراج باكــورة منتجــات اإلدارة 

وصنــدوق البــالد أم إس ســي آي المتــداول لألســهم األمريكيــة

أعمـالـنا

المشـــاركــــــة في ترتيــــــب إصـــــدار صكـــــــوك تفوق قيمتها 28 
مليــار ريــال.

إضافــة أصــول واســتثمارات دوليــة والعمــل علــى 
بنــاء شــراكات عالميــة حيــث تــم االســتحواذ علــى مبنــى 

ميرتشــانت فــي المملكــة المتحــدة.

3

4 2

1

المقـــدمـــــة
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ـــة، تســـاهم  ـــات وخدمـــات اســـتثمارية عصري ـــر منتج ـــكار وتطوي ـــى ابت ـــا عل ـــا، وقدرته ـــرز مكانته ـــة ُتب ـــز عالمي ـــى خمســـة جوائ ـــام 2021م عل ـــة خـــالل ع ـــالد المالي ـــت الب حصل
ـــة هـــي: ـــة القطـــاع االســـتثماري فـــي المملك فـــي تنمي

نجاحاتنا

أنســــان  “صنــدوق  فــوز 
الوقفــي”  االســتثماري 
صنــدوق  أفضــل  بجائــزة 
مــن  وقفــي  اســتثماري 
حيـــــث عائــــد التوزيعـــــات عــن 
ــار  فئــــة صناديــــــق االستثمـــــ
ــالل )صناديــق( ــة خـــ الوقفيــــ

الصنـــــدوق الوقــــــفي 
األســرع نمًوا - صنـدوق 
إنســـان االســـتثــمـــاري 
 International( الوقفي

)Finance Awards

ـــدوق االســـتثماري  الصن
األكثـــر ابتـــــــكاًرا فــــــــي 
المملكــــــة العــــربــــــــية 
ـــة -  السعــــــوديــــــــــــــــــــ
صنـــدوق البـــالد المتـــداول 

للذهـــب )صناديـــق(

جائــــــزة التمـــيــــــــــــز 
)إدارة األصـــــــــــــــول 
اإلســـــالميــة( 2021 
 Global Islamic( مــن

)Finance Awards

أفضــل رئيــس تنفيــذي 
لالستثمـــــار الناشــــــئ، 
االستـــــاذ زيــد المفــــــرح

 International(
)Finance Awards

المقـــدمـــــة
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آفاق ممتدة  
عن البالد المالية 

الباب األول
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العنوان

الباب األول

شـــركة البـــالد لالســـتثمار البـــالد الماليـــة هـــي: شـــركة شـــخص واحـــد مســـاهمة مقفلـــة مملوكـــة بالكامـــل لبنـــك البـــالد وتـــم تســـجيل الشـــركة بالســـجل التجـــاري 
ـــر 2007م، كشـــركة ذات مســـئولية محـــدودة قبـــل أن تتحـــول إلـــى شـــركة  لمدينـــة الريـــاض برقـــم 1010240489 وتاريـــخ 11 ذو القعـــدة 1428هــــ الموافـــق 20 نوفمب
مســـاهمة مقفلـــة بتاريـــخ 16 شـــوال 1438ه الموافـــق 10 يوليـــو 2017م. وحاصلـــة علـــى ترخيـــص هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم )37 – 08100( ألنشـــطة التعامـــل 
فـــي األوراق الماليـــة، الترتيـــب فـــي األوراق الماليـــة، تقديـــم المشـــورة فـــي األوراق الماليـــة، الحفـــظ فـــي األوراق الماليـــة، إدارة االســـتثمارات وتشـــغيل الصناديـــق.

يبلـــغ رأســـمال الشـــركة 200 مليـــون ريـــال ســـعودي، وتمـــارس نشـــاطها بصـــورة مســـتقلة فـــي كافـــة مجـــاالت االســـتثمار والخدمـــات المصرفيـــة االســـتثمارية 
بمـــا فـــي ذلـــك االستشـــارات المصرفيـــة االســـتثمارية، الحلـــول التمويليـــة للشـــركات، كمـــا تقـــدم خدمـــات إدارة األصـــول الماليـــة مـــن خـــالل الصناديـــق االســـتثمارية 

والمحافـــظ الخاصـــة، باإلضافـــة الـــى أعمـــال الحفـــظ والوســـاطة الماليـــة.

عن البالد المالية

الرسالةالرؤية

أن نكــون الشــركة المحليــة األولــى والرائــدة فــي تقديــم الحلــول الماليــة 
المبتكــرة والمنتجــات االســتثمارية بهــدف أن نكــون بين أفضل 5 مؤسســات 

ماليــة مــن حيــث العائــد علــى حقــوق الملكيــة.

مــن خــالل المبــادرة واالبتــكار، نســعى إلى تقديــم أفضل الخدمــات والمنتجات 
الماليــة لتلبيــة تطلعات شــركائنا وعمالئنا وموظفينا ومســاهمينا.
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البالد المالية ورؤية المملكة 2030

تســـير البـــالد الماليـــة وفـــق اســـتراتيجية تتوافـــق مـــع توجهـــات رؤيـــة المملكـــة 2030، تســـتهدف تهيئـــة المنـــاخ 
الجـــاذب لـــرؤوس األمـــوال وتنميـــة االســـتثمارات بخدمـــات ومنتجـــات تحقـــق الريـــادة والتميـــز

اســـتمرت الشـــركة خـــالل عـــام 2021م فـــي خلـــق فـــرص اســـتثمارية جديـــدة وإيجـــاد شـــراكات اســـتراتيجية مـــع 
جهـــات مرموقـــة علـــى رأســـها “، صنـــدوق التنميـــة الســـياحي وصنـــدوق االســـتثمارات العامـــة، وذلـــك كمبـــادرة مـــن البـــالد 

ـــة المملكـــة 2030. ـــق أهـــداف رؤي ـــة للمســـاهمة فـــي تحقي المالي

الباب األول

إلى جانب تنمية طاقات منسوبيها من أبناء الوطن الذين هم ثروتها األولى
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ننمو باقتدار

تقـريـر
مجلس اإلدارة.. 

الباب الثاني
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الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله
المساهمون األعزاء

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

فهد بن عبدالله بن دخيل
رئيس مجلس اإلدارة 

الباب الثاني

ــا فــي تاريــخ االقتصــاد الحديــث، شــركة البــالد الماليــة فخــورة باختبــار قــوة ومرونــة فريقنــا وقــدرات مجلــس إدارتنــا. لقــد مكننــا تاريخنــا الــذي يمتــد علــى  فــي أكثــر األعــوام تحدًي
مــدى أربعــة عشــر عاًمــا مــن الخبــرة الماليــة وفهــم الســوق والحيويــة االقتصاديــة مــن تــرك بصمــة ناجحــة فــي عــام 2021م. قدرتنــا علــى فهــم تغيــرات الظــروف الحاليــة مكنتنــا مــن 
المســاهمة فــي الحفــاظ علــى النجــاح باســتمرار. فعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي أعقبــت جائحــة كورونــا تمّكنــا مــن إنهــاء العــام بمجموعــة مــن اإلنجــازات التــي تميزنــا، تعكــس 

قيمنــا وتجعــل عمالءنــا يحافظــون علــى ثقتهــم بنــا. 
نحـــن ال نقيـــس نجاحنـــا وحجـــم إنجازاتنـــا علـــى أســـاس القيمـــة النقديـــة لعائداتنـــا والنمـــو المهنـــي لعمالئنـــا فقـــط. نقيـــس إنجازاتنـــا مـــن خـــالل التأثيـــر الـــذي يمكننـــا إحداثـــه علـــى االقتصـــاد المحلـــي 
واإلقليمـــي والعالقـــات التـــي نخلقهـــا مـــع عمالئنـــا. شـــملت إنجازاتنـــا لهـــذا العـــام نمـــو وارتفـــاع ملحـــوظ فـــي اإليـــرادات واألربـــاح المتحصلـــة مـــن األنشـــطة المختلفـــة التـــي نقدمهـــا، انعكـــس ذلـــك علـــى 
ـــا  ـــي تعكـــس نجاحن ـــة. ومـــن العالمـــات المهمـــة الت ـــة االســـتثمارية باإلضافـــة لحفـــظ األوراق المالي ـــا فـــي الســـوق الســـعودي فـــي نشـــاط الوســـاطة وإدارة األصـــول والمصرفي الحصـــة الســـوقية لخدماتن
ـــا علـــى القيـــام بعمـــل أفضـــل ويؤكـــد البراعـــة الحقيقيـــة لفريقنـــا وإمكاناتنـــا فـــي خلـــق قيمـــة مضافـــة للمجتمـــع  فـــي القطـــاع المالـــي واالســـتثماري هـــو ذكرنـــا فـــي أهـــم دور النشـــر العالميـــة، ممـــا يحفزن

ـــة فـــي المملكـــة.  ـــن المؤسســـات المالي ـــة بي ـــالد المالي ـــع بهـــا الب ـــي تتمت ـــة المرموقـــة الت ـــدة تعـــزز مـــن المكان ـــز عدي ـــة علـــى جوائ ـــالد المالي ـــت الب ـــام 2021م، حصل االســـتثماري. فـــي ع
ومـــع ذلـــك، فكـــون الجوائـــز واإلنجـــازات التـــي تحققـــت هـــي مؤشـــر علـــى الخدمـــات الفريـــدة وأخالقيـــات العمـــل والقـــرارات المســـتنيرة لفريـــق شـــركة البـــالد الماليـــة بإدارتهـــا ومنســـوبيها، إال أنهـــا تعكـــس 
ـــراز  ـــي واالســـتثماري، وإب ـــر القطـــاع المال ـــى وضـــع معايي ـــاس، نهـــدف إل ـــة للقي ـــج القابل ـــا. فمـــن خـــالل هـــذه النتائ ـــى تحقيقه ـــا إل ـــة دائًم ـــالد المالي ـــي تهـــدف شـــركة الب ـــة المحترفـــة الت ـــوع الرؤي بوضـــوح ن
فهمنـــا وإمكاناتنـــا فـــي األســـواق التـــي نهـــدف إلـــى قيادتهـــا، وإنشـــاء معاييـــر إقليميـــة يمكنهـــا خلـــق وتطويـــر فـــرص اســـتثمارية وتمكيـــن المنافســـة اإليجابيـــة ووضـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 

ـــجميع الشـــركات والمؤسســـات الماليـــة.  طليعـــة الـــدول فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا والعالـــم أجمـــع، لنصبـــح مصـــدر إلهـــام لـ
المســـتقبل يبـــدو مشـــرقًا ونحـــن بدورنـــا نضـــع أعيننـــا علـــى أفـــق ملـــيء بالفـــرص، لننهـــض بالقطـــاع االســـتثماري فـــي المملكـــة لينافـــس األســـواق العالميـــة بمـــا يحقـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030، 

وسنســـتمر فـــي البـــالد الماليـــة فـــي تشـــكيل القطـــاع بتـــوازن بيـــن المهـــارة والتركيـــز والرعايـــة واالبتـــكار المســـتمر، فماضينـــا دليـــل ورؤيتنـــا هـــي المســـتقبل.
ـــن  ـــرب ع ـــز هـــذه الفرصـــة ألع ـــا أنته ـــم المتواصـــل. كم ـــة ودعمه ـــم الغالي ـــى ثقته ـــالد عل ـــك الب ـــس إدارة بن ـــس وأعضـــاء مجل ـــه بالشـــكر لرئي ـــس اإلدارة أتوج ـــن أعضـــاء مجل ـــة ع ـــام باســـمي ونياب وفـــي الخت
خالـــص شـــكري وتقديـــري لكافـــة العامليـــن فـــي إدارات الشـــركة لتفانيهـــم وإخالصهـــم ولمـــا قدمـــوه وبذلـــوه مـــن جهـــود مقـــدرة خـــالل العـــام 2021م، متطلعيـــن إلـــى المزيـــد والمزيـــد مـــن النمـــو االزدهـــار 

ـــر معـــًا للمســـتقبل.....   والتقـــدم لنعب
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بنسـبــــــــــــــة زيــــــــادة 23% 
مقارنــــة بالعـــام المــــاضي.

لعام 2021م بنسبة نمو 32% 
مقــــارنة بالعـــــام المــــاضـــــــي. 

تقـريـر مجلس اإلدارة عن العـام المالــي 2021م

النتائج المالية كما في 31 ديسمبر 2021م

المبيعات / اإليرادات

تكلفة المبيعات / اإليرادات

مجمل الربح

إيرادات تشغيلية - أخرى

زكاة

الربح )الخسارة( التشغيلي

238,737,767

119,198,204

119,539,563

11,953,956

 107,585,607

181,355,537

96,801,966

84,553,571

-

8,455,357

76,098,214

 57,382,230  

 22,396,238  

34,985,992  

-

 3,498,599   

31,487,393   

32%

23%

41%

0%

41%

41%

نسبة التغيرالتغيرات )+( أو )-(20212020البيان

إجمــالي دخـل العمليـات إجمالي المصاريف التشغيلية

119 لعام 2021م بارتفاع بنسبة 41% 
مقـــــارنة بـالعــــــــــام المــــــاضــــــي.

صـــافـــي الـــدخـــل

108
مليون ريال سعودي

238
مليـون ريال سعـوديمليـون ريال سعـودي

الباب الثاني

يســعد مجلــس إدارة الشــركة أن يقــدم للســادة مســاهمي الشــركة التقريــر الســنوي عــن أداء وأنشــطة الشــركة والبيانــات الماليــة المدققــة للســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 / 12 / 2021م.
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تقـريـر مجلس اإلدارة عن العـام المالــي 2021م

مقارنة نتائج األعمال

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0

2017 2018 2019 2020 2021

الباب الثاني
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تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م وفقــا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة، وبشــكل يظهــر عدالــة المركــز 
المالــي لهــا، علًمــا بــأن تقريــر المحاســب القانونــي لــم يتضمــن أي تحفظــات علــى القوائــم الماليــة الســنوية.

المعايير المحاسبية المطبقة

إجمالي األصول

إجمالي الخصوم

874,731,430

203,490,661

1,206,561,182

428,083,877

798,664,604

202,605,616

862,231,998

345,861,266

835,707,369

389,455,096

20212020201920182017البيان

تقـريـر مجلس اإلدارة عن العـام المالــي 2021م

مقارنة األصول والخصوم

الباب الثاني
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230,000,000

)30,000,000(

2,118,750

2,500,000

433,662

92,090

172,500

3,905,833

137,500

1,230,081

عقود بيع آجل مع بنك البالد لتمويل العمالء 

سداد عقد بيع آجل مع بنك البالد لتمويل عمالء منتج تمويل الهامش المنتهي في 30 نوفمبر 2021

ايراد رسوم إدارية إلدارة األصول

عقد خدمات المساندة 

إيجار مكتب في فرعين من فروع البنك

الدخل من عقود المرابحة مع البنك

رسوم خدمات حفظ الصكوك 

رسوم استشارات

رسوم خطاب الضمان

مصروفات عقد البيع اآلجل  

القيمة1.بنك البالد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 المعامالت مع أطراف ذوي العالقة 

تعامالت بين الشركة وأشخاص ذوي عالقة 1

الباب الثاني

تتعامل الشـركة خالل دورة أعمالها العادية مع أطراف ذوي عالقة، تتكون األطراف ذوي العالقة الرئيسـية من بنك البالد، والصناديق االسـتثمارية، وأعضاء مجلس اإلدارة، والشـركات 
المملوكـة ألعضـاء المجلـس. وفيمـا يلـي المعامـالت التـي تمـت خالل السـنة واألرصدة في نهاية السـنة الناتجـة عن هذه المعامالت والمدرجة في القوائم المالية للشـركة:
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رسوم إدارة األصول للصناديق الخاصة

رسوم اشتراك للصناديق الخاصة

رسوم إدارة األصول للصناديق العامة

رسوم اشتراك للصناديق العامة

توزيعات أرباح الصناديق العامة

توزيعات أرباح الصناديق الخاصة

استثمارات في فرص بريطانيا للدخل 1 

رسوم اشتراك وهيكلة في فرص بريطانيا للدخل 1 

 رسوم استشارات استثمارية للعقارات الدولية

رسوم الهيكلة للعقارات المحلية

تمويل للصناديق الخاصة

القيمة2.الصناديق االستثمارية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 المعامالت مع أطراف ذوي العالقة 

الباب الثاني

تعامالت بين الشركة وأشخاص ذوي عالقة 1

33,456,276

3,506,145

20,675,291

509,384

131,633

1,316,174

23,934,084

8,146,429

 1,559,255

11,657,104

)12,167,131(
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

68,947,432

1,484,500

2,142,089

373,943

12,826,093

2,248,350

تمويل الهامش 

مكافآت مجلس اإلدارة

ايراد تمويل الهامش

ايراد عمولة الوساطة

التسوية المبكرة لألعضاء المستحقة من تداول 

عقد ايجار مقر شركة البالد المالية مع شركة خالد عبد العزيز المقيرن وأوالده القابضة

القيمة3.أعضاء مجلس اإلدارة والشركات المملوكة ألعضاء المجلس - عالقات مباشرة

15,704,956 مكافآت وتعويضات اإلدارة العليا 

القيمة4.مكافآت وتعويضات اإلدارة العليا 

المعامالت مع أطراف ذوي العالقة 

تعامالت بين الشركة وأشخاص ذوي عالقة 1

الباب الثاني
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عمليات تمويل الهامش مع األطراف ذوي العالقة التي تمت خالل العام 2021م، والتي تمت بنفس الشروط لجميع العمالء، وال توجد شروط 
تفضيلية في هذه العقود.

المعامالت مع أطراف ذوي العالقة 1

الباب الثاني

فهد بن عبدالله بن دخيل
رئيس المجلس

عبدالله فهد بن دخيل

لمياء مشاري العنقري

الجوهرة فهد بن 
دخيل

Apr-21-18,999,935.1529تمويل بالهامش

15,743,983.1312-Aug-21

5,759,925.5120-Dec-21

32,500,000.0017-Jan-21

480,744.8022-Dec-21

1,662,692.3122-Dec-21

تمويل بالهامش
ابنه

ابن

زوجة

تمويل بالهامش

تمويل بالهامش

تمويل بالهامش

تمويل بالهامش

1

2

3

الطرف ذو العالقة تاريخ العقدمبلغ العقدنوع/ طبيعة المعاملة / العقدالعالقة# صاحب المصلحة المباشرة أو غير المباشرة
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القيمة

64,222,646

)200,000,000(

)136,151,065(

)493,905(

)100,000,000(

1,481,380

القيمة1.بنك البالد

أرصدة لدى بنك البالد

تمويل قصير األجل- مرابحة

المستحق لبنك البالد

عمولة خاصة عن تمويل مرابحة قصيرة اجل

قيمة خطاب الضمان نيابة عن الشركة

رسوم إدارة مستحقة

رسوم إدارة مستحقة

تمويل قائم لصناديق خاصة 

االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

52,983,350

5,151,610

380,166,033

2.الصناديق االستثمارية

31 ديسمبر 2021

أرصدة التعامالت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة في نهاية العام  2
أرصدة التعامالت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة

الباب الثاني
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99,666,469

2,086,982

)1,645,500(

القيمة3.أعضاء مجلس اإلدارة والشركات المملوكة ألعضاء المجلس

رصيد عقود تمويل الهامش

ايراد تمويل الهامش المستحق

مكافآت مجلس اإلدارة

)3,409,812( مكافآت وتعويضات اإلدارة العليا 

القيمة4.مكافآت وتعويضات اإلدارة العليا 

31 ديسمبر 2021

أرصدة التعامالت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة في نهاية العام  2
أرصدة التعامالت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة

الباب الثاني
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البيان
2021

وصف موجز لها
المستحق حتى نهايةالمسدد

الفترة المالية ولم يسدد

بيان األسباب

الزكاة السنوية لسنة 2021

ضريبة على غير المقيم في المملكة المستحقة لشهر ديسمبر 2021

ضريبة القيمة المضافة المستحقة لشهر ديسمبر 2021

اشتراكات التأمينات لشهر ديسمبر 2021

تجديد رسوم اإلقامات ورسوم الخروج والعودة ونقل الكفالة

رسوم رخص العمل للموظفين األجانب

رسوم هيئة السوق المالية باإلضافة إلى
رسوم تسجيل الموظفين لدى الهيئة

رسوم البلدية السنوية

رسوم تعديل السجل التجاري

الزكاة المستحقة لسنة 2020

ضريبة على غير المقيم في المملكة

ضريبة القيمة المضافة

اشتراكات التأمينات المسددة خالل 2021

تجديد رسوم اإلقامات ورسوم
الخروج والعودة ونقل الكفالة

رسوم رخص العمل للموظفين األجانب

رسوم هيئة السوق المالية

رسوم البلدية السنوية

رسوم تعديل السجل التجاري

11,953,956

55,938

7,314,885

494,574

-

-

-

-

-

8,455,357

791,612

30,411,553

5,536,672

27,450

142,680

305,247

9,825

2,002

الزكاة

الضريبة

ضريبة القيمة المضافة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات

رسوم مكتب العمل

هيئة السوق المالية

أمانة منطقة الرياض

وزارة التجارة والصناعة

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة.

الباب الثاني
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الشركات التابعة

خطط الشركة والتوقعات المستقبلية

لــم تشــتمل القوائــم الماليــة للشــركة علــى أيــة قوائــم ماليــة ألي مــن الشــركات التــي تشــارك فيهــا البــالد الماليــة، والتــي هــي عبــارة عــن شــركات “ذات غــرض 
خــاص” تقــوم الشــركة بإنشــائها كمتطلــب لحفــظ أصــول الصناديــق االســتثمارية حســب أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة، وتتفــاوت نســبة تملــك الشــركة بهــذه 

الشــركات علًمــا بــأن جميــع الشــركات ســعودية المنشــأ. 

ــي  ــادة التحــول فــي القطــاع المال ــا وقي ــا مــع عمالئن ــدد طريقــة تعاملن ــى خمــس أركان أساســية تح ــت عل ــي بني ــة، والت ــى اســتراتيجية طموح ــة تعمــل عل ــالد المالي شــركة الب
واالســتثماري تدريجيــًا فــي المملكــة، وتشــمل هــذه األركان البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة والماديــة، وابتــكار المنتجــات، وخدمــة العمــالء، وتنميــة مهــارات الفريــق وإبــراز هويــة 
الشــركة وتنويــع خدماتنــا االســتثمارية، نهــدف مــن خــالل جمــع هــذه الركائــز الخمــس ألن نكــون الرائديــن فــي القطــاع االســتثماري وقيــادة المؤسســات الماليــة نحــو المســتقبل، 

هــذه هــي مهمتنــا.
ــكار  ــادة الثقــة وابت ــة وزي ــي التقني ــر المســتمر وتبّن ــزام بالتطوي ــا، مــع االلت ــاؤه بقدراتن ــزم بن يرتبــط مســتقبلنا بمســتقبل القطــاع االســتثماري وهــذا هــو المســتقبل الــذي نعت

ــادل.  ــز علــى النمــو واالزدهــار المتب ــا وإنشــاء عالقــات ترك منتجــات ذات قيمــة مضافــة لمجتمعاتن
تــم بنــاء الخطــة االســتراتيجية فــي البــالد الماليــة لتتوافــق مــع برنامــج تطويــر القطــاع المالــي واســتراتيجية هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك عــن 
طريــق تقديــم منتجــات وخدمــات تخــدم الخطــط االســتراتيجية للقطــاع وقيــادة مؤسســات الســوق الماليــة فــي هــذه المبــادرات، واكمــاال مــا بــدأت بــه البــالد الماليــة خــالل األعــوام 
الماضيــة فــي رفــع كفــاءة الشــركة عــن طريــق تدعيــم البنيــة التحتيــة والتوســع فــي تقديــم خدمــات اســتثمارية تقنيــة، حيــث أثبتــت خطــة البــالد الماليــة نجاحهــا فــي أصعــب 

الظــروف وتكيفهــا مــع المتغيــرات فــي تحقيــق أهدافهــا خــالل العــام المنصــرم،  
ونتوقــع ان يكــون هــذا العــام مليئــا بالتحديــات االقتصاديــة الصعبــة والتــي تنعكــس علــى أداء أســواق رأس المــال، ونثــق فــي أن البــالد الماليــة تســتطيع تخطــي هــذه التحديــات 

مســتعينين بقــدرة فريــق العمــل واإلدارة العليــا فــي تحديــد األهــداف الواضحــة ذات الرؤيــة والمرونــة العاليــة وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع لتعظيــم أعمالنــا خــالل هــذا العــام، 
نــدرك بــأن النمــو والنجــاح المســتمر همــا نتــاج التطويــر المتواصــل واالســتمرار فــي خلــق طــرق جديــدة لممارســة األعمــال التجاريــة. وألن العالــم يتحــرك بخطــى ســريعة جــًدا، 
ــا بتحديــد المســتقبل مــن خــالل خدمــة  ــا والرؤيــة لمواكبــة هــذه الوتيــرة والمضــي قدًم ــا المهــارات والتكنولوجي ــة نــدرك أن لدين ولحســن الحــظ نحــن فــي شــركة البــالد المالي

عمالئنــا بأكثــر الطــرق ابتــكاًرا وبثقــة عاليــة.

الباب الثاني
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تمــارس البــالد الماليــة نشــاطها فــي كافــة مجــاالت االســتثمار والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية بمــا فــي ذلــك االستشــارات المصرفيــة االســتثمارية، 
والحلــول التمويليــة للشــركات، كمــا تقــدم خدمــات إدارة األصــول الماليــة مــن خــالل الصناديــق االســتثمارية والمحافــظ الخاصــة، باإلضافــة الــى أعمــال الحفــظ 

والوســاطة الماليــة.

خدمات إدارة األصول

النشاطات الرئيسة للبالد المالية

كما أنها تقدم خدمات تأسيس وإدارة الصناديق االستثمارية الوقفية، وتقوم حاليًا بإدارة صندوق إنسان االستثماري الوقفي. 

صندوق البالد لألسهم 
السعودية للدخل

صندوق البالد لألسهم 
الخليجية للدخل

صندوق البالد لألسهم 
السعودية النقية

صندوق البالد لألسهم 
الكويتية

صندوق البالد 
لالستثمار في 

صناديق االستثمار 
العقارية المتداولة

صناديق المؤشرات 
المتداولة والتي تشمل 
صندوق البالد المتداول 

للصكوك السيادية 
السعودية وصندوق البالد 

المتداول للذهب.

الباب  الثالث

010203040506

ــادئ الشــريعة اإلســالمية، مــن بينهــا إدارة الصناديــق االســتثمارية، شــاملة  تقــدم إدارة األصــول خدمــات ومنتجــات اســتثمارية متنوعــة متوافقــة مــع مب
ــال الســعودي،  ــوع بالري ــالد المتن ــدوق الب ــال الســعودي وصن ــة بالري ــالد للمرابح ــدوق الب ــي تشــمل صن ــق أســواق النقــد واألصــول المتعــددة والت صنادي

ــق االســتثمار باألســهم وتشــمل:  وصنادي
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ــادئ الشــريعة اإلســالمية، مــن ضمنهــا الصناديــق  ــزة متوافقــة مــع مب ــة خدمــات ومنتجــات اســتثمارية متنوعــة ومتمي تقــدم إدارة االســتثمارات العقاري
ــن  ــة م ــع نخب ــرة بالشــراكة م ــة مبتك ــول تمويلي ــر حل ــث تقــوم االدارة بتوفي ــام. حي ــاص والع ــا الخ ــل بنوعيه ــق المــدرة للدخ ــة والصنادي ــة التطويري العقاري

ــة. ــة المتنوع ــات العقاري ــر فــي القطاع ــاح كبي ــق نج ــن لتمكينهــم مــن تحقي ــن العقاري المســتثمرين والمطوري

وخــالل العــام 2021 تــم التركيــز علــى توســيع قاعــدة العمــالء والمطوريــن والشــركاء االســتراتيجيين للبــالد الماليــة ممــا أدى إلــى 
ارتفــاع كبيــر فــي الفــرص العقاريــة قيــد الدراســة. وتتويجــا لهــذه الجهــود، نجحــت اإلدارة بإتمــام شــراكة مــع أحــد أفضــل المطوريــن 

العقارييــن فــي قطــاع الشــقق الســكنية ليتــم إطــالق 

ليكــون أكبــر صنــدوق عقــاري ســكني مــن نوعــه والــذي يتمتــع بميــزات وهيكلــة مميــزة ســاهمت بتغطيــة طرحــه بمــا يفــوق ال 400%، 
ليعــد هــذا مــن أهــم إنجــازات البــالد الماليــة خــالل العــام والــذي اســتطاعت اإلدارة بموجبــه زيــادة أصولهــا تحــت اإلدارة لتتجــاوز 6 مليــار 

ريــال فــي األصــول العقاريــة.

ــار المســتثمرين مــن أفــراد ومؤسســات،  ــي تســاهم فــي مســاعدة كب ــل إدارة األصــول خدمــات المحافــظ الخاصــة الت ومــن الخدمــات المقدمــة مــن قب
الذيــن يفضلــون أن تكــون محافظهــم االســتثمارية مــدارة مــن خــالل مــدراء اســتثمار محترفيــن، وذلــك بمســاعدة متخصصيــن فــي مجالــي التحليــل المالــي 
والبحــوث، حيــث يتــم تصميــم المحفظــة االســتثمارية بنــاًء علــى االحتياجــات واألهــداف االســتثمارية للعميــل والعوائــد المتوقعــة والمخاطــر المناســبة لــه، 
مــع أخــذ اآلفــاق الزمنيــة فــي الحســبان. أيضــًا تقــدم الشــركة خدمــات الودائــع الخاصــة فــي أســواق النقــد للعمــالء 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 االستثمارات العقارية

صندوق صفا نجد بقيمة تصل الى 1.2 مليار ريال

الباب  الثالث
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تعــد إدارة الملكيــة الخاصــة والمصرفيــة االســتثمارية فــي شــركة البــالد الماليــة أحــد أهــم إدارات الشــركة، فهــي تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات 
المتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية، حيــث تهــدف اإلدارة إلــى تقديــم حلــول تمويليــة واستشــارات ماليــة مبتكــرة لتحقيــق أهــداف العمــالء، ويتكــون 
ــدم إدارة  ــول المناســبة، وتق ــم الحل ــى تقدي ــة عل ــة الكافي ــن لديهــم القــدرة والدراي ــراء مؤهلي ــة االســتثمارية مــن خب ــة الخاصــة والمصرفي ــق الملكي فري

الملكيــة الخاصــة والمصرفيــة االســتثمارية الخدمــات التاليــة:

ــات الخاصــة  ــق االكتتاب ــك عــن طري ــع أو إصــدار األســهم وذل ــل مــن خــالل بي ــب التموي ــة الخاصــة بترتي تشــمل خدمــات أســواق األســهم الخدمــات المالي
والعامــة )فــي ســوق تــداول أو الســوق المــوازي – نمــو(، حيــث تقــوم البــالد الماليــة بمهــام المستشــار المالــي ومديــر الطــرح، وذلــك مــن خــالل إعــداد 
الشــركات التــي تنــوي طــرح أســهمها ودراســة وتحليــل الوضــع المالــي والقانونــي للشــركة وإجــراءات الحوكمــة ومراجعــة خطــة العمــل وتقديــم االستشــارات 
الماليــة الخاصــة بعمليــة الطــرح. وتكــون البــالد الماليــة جهــة التواصــل مــع هيئــة الســوق الماليــة لتوفــي كافــة المتطلبــات النظاميــة، كمــا تقــوم بالتنســيق 
ــك بهــدف إقفــال  ــرة، وذل ــن مــن المؤسســات والمســتثمرين ذوي الخب ــن الشــركة والمستشــارين اآلخريــن والتواصــل مــع المســتثمرين المحتملي مــا بي
الطــرح بنجــاح. كمــا تقــوم شــركة البــالد الماليــة بــدور المتعهــد بالتغطيــة فيمــا يتعلــق باالكتتابــات العامــة فــي الســوق األساســي والســوق المــوازي، وقــد 
شــاركت البــالد الماليــة فــي عــام 2021 كمتعهــد تغطيــة مشــارك فــي اكتتــاب شــركة أكوابــاور بقيمــة 4.5 مليــار ريــال ســعودي، والشــركة العربيــة للتعهــدات 

الفنيــة “العربيــة” بقيمــة 1.5 مليــار ريــال ســعودي.

وتتضمن خدمات أسواق األسهم الخدمات التالية:

)ECM( خدمات أسواق األسهم

االكتتابات العامة األولية
 )IPO(

إصدارات حقوق األولوية
)Rights Issues(

الطروحات الخاصة
)Private Placements(

التعهد بالتغطية
)Underwriting(

إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية
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ــر أســواق الديــن فــي  ــة خدمــات التمويــل عــن طريــق ترتيــب إصــدارات الصكــوك والتمويــل البنكــي. كمــا تعمــل علــى تطوي تقــدم شــركة البــالد المالي
المملكــة عبــر المســاهمة فــي هيكلــة الصكــوك المتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية، وتتمتــع الشــركة بخبــرة واســعة فــي هيكلــة وإدارة عمليــات 
الصكــوك، ســواًء صكــوك المرابحــة أو المضاربــة أو اإلجــارة أو غيرهــا مــن أي صيغــة أخــرى تتناســب مــع متطلبــات وبيئــة التمويــل ممــا يوّفــر للعمــالء أدوات 

ماليــة مختلفــة تســاعدهم فــي تنويــع قنــوات التمويــل الخاصــة بشــركاتهم. 

وقد شاركت البالد المالية في ترتيب إصدارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29.6 مليار ريال سعودي في عام 2021، وشملت:

وتشتمل خدمات أسواق الدين الخدمات التالية:

صكوك شركة روابي القابضة )الشريحة 4، 5، 6، و7(صكوك بنك البالد

صكوك أرامكو السعودية المقّومة بالدوالر األمريكيصكوك المراكز العربية المقّومة بالدوالر األمريكي

0102

0304

إصدارات الصكوك عن طريق االكتتابات 
العامة والخاصة

)Sukuk Issuances(

ترتيب التمويل بالدين
)Debt Arranging(

ترتيب القروض المشتركة
)Debt Syndication(

)DCM( ين خدمات أسواق الدَّ
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ــذ  ــرة للشــركات والمؤسســات، بهــدف مســاعدتهم لتنفي ــول مبتك ــاد حل ــة إليج ــة مــن الخدمــات االستشــارية المالي ــة مجموعــة متنوع ــالد المالي تقــدم الب
خططهــم المســتقبلية. وخدمــات تمويــل المشــاريع، وخدمــات االندمــاج واالســتحواذ، وإعــادة الهيكلــة وغيرهــا مــن الخدمــات االستشــارية المتخصصــة. 

ــي تقــوم  ــادرات الت ــدى المب ــة الخاصــة إح ــر خدمــات الملكي تعتب
بهــا البــالد الماليــة حاليــًا، وفقــًا لخطتهــا االســتراتيجية للتوســع 
فــي نطــاق خدمــات الشــركة، وتطويــر حلــول ومنتجــات ماليــة 
مبتكــرة. 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 فرص 
اســتثمارية مميــزة ذات قيمــة مضافــة وخطــط عمــل مبتكــرة 

ــة المملكــة 2030. ومتوافقــة مــع أهــداف رؤي

االستثمار الجريء

استثمارات الملكية الخاصة

وتشمل خدمات الملكية الخاصة الخدمات التالية:

)Financial Advisory( خدمات االستشارات المالية

خدمات الملكية الخاصة
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واصلــت إدارة خدمــات األوراق الماليــة مســيرتها الناجحــة فــي تطويــر نشــاطها وتعزيــز مركزهــا، عــن طريــق المحافظــة علــى مكانتهــا الرائــدة فــي الســوق ممــا 
أدى إلــى النمــو فــي إيــرادات اإلدارة والتــي بلغــت %35 عــن العــام الــذي قبلــه. ومــن أهــم الخدمــات التــي تقــوم بهــا إدارة خدمــات األوراق الماليــة: تقديــم 
خدمــات حفــظ األصــول للصناديــق العقاريــة وصناديــق الملكيــة الخاصــة وخدمــات صناديــق االســتثمار. إضافــة إلــى ذلــك، تقــوم اإلدارة بتقديــم خدمــات: 

وفــي ســبيل حرصهــا علــى تقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة ودعــم منتجــات القســم، تــم اختيــار نظــام متطــور لدعــم منتجــات القســم حيــث يســاعد هــذا النظــام فــي 
رفــع اإلنتاجيــة وتقليــل عامــل الخطــأ. وخــالل األعــوام الســتة الماضيــة، أصبحــت البــالد الماليــة هــي الرائــدة فــي الســوق الســعودي فــي خدمــات الحفــظ بعــد أن 

وصلــت األصــول تحــت الحفــظ ألكثــر مــن 150 مليــار ريــال ســعودي بمعــدل زيــادة %12 عــن العــام الســابق، للصناديــق االســتثمارية بمختلــف فئاتهــا.

ــزة الرئيســية لنشــاط إدارة خدمــات األوراق الماليــة، لذلــك فهــي تبحــث  وتشــكل خدمــات الحفــظ المباشــرة ألصــول الصناديــق االســتثمارية الخاصــة والعامــة الركي
باســتمرار عــن الفــرص الواعــدة فــي مختلــف القطاعــات الداعمــة للصناديــق االســتثمارية، والتــي تســاعد مــدراء الصناديــق فــي إدارة الصناديــق والمحافــظ بكفــاءة 

عاليــة.

ومــن ضمــن اســتراتيجية تطويــر وتعزيــز الخدمــات المطروحــة، اســتثمرت إدارة الحفــظ فــي بنــاء فريــق عمــل ذو كفــاءة عاليــة ورفــع مســتوى الخدمــات اإللكترونيــة 
المقدمــة للعمــالء، وعلــى مســتوى الشــراكات العالميــة ارتبطــت البــالد الماليــة بشــراكة اســتراتيجية مــع مجموعــة “إبكــس” العالميــة لتقديــم مجموعــة مــن خدمــات 
المســاندة والدعــم للصناديــق االســتثمارية، حيــث تتولــى “إبكــس” مســؤولية تقديــم خدمــات محاســبية متخصصــة للبــالد الماليــة وتوفيــر الدعــم الــالزم لالســتفادة 

مــن الخبــرات العالميــة فــي هــذا المجــال.

خدمات األوراق المالية

حفظ أصول صناديق
األسهم المدرجة

وخدمات الصكوك
خدمات حملة الصكوك ومدير الدفعات

وخدمات االكتتابات عن طريق القيام
بدور مدير االكتتاب. 010203
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خدمات الوساطة

تقــوم إدارة الوســاطة فــي البــالد الماليــة بخدمــة العمــالء وتنفيــذ طلبــات التــداول الخاصــة بهــم عبــر الهاتــف باالتصــال المباشــر مــع الوحــدة المركزيــة لتداول 
األســهم المحليــة، حيــث يقــوم نخبــة مــن الوســطاء األكفــاء بتنفيــذ أوامــر العمــالء مباشــرة فــي الســوق والــرد علــى استفســاراتهم بــكل احترافيــة. كمــا 
يمكــن للعمــالء مــن خــالل منصــة “البــالد تــداول” االطــالع علــى األســعار بســهولة، وبيــع وشــراء األســهم الســعودية إلكترونيــًا مــن أي مــكان فــي العالــم.

وتتميــز الخدمــة اإللكترونيــة بالســرعة وســهولة االســتخدام، كمــا تتميــز بأنهــا اقتصاديــة ومأمونــة للغايــة. ويمكــن الوصــول إلــى خدمــة التــداول اإللكترونــي 
مــن خــالل االنضمــام لخدمــات “البــالد تــداول” كمــا يشــمل تقديــم الخدمــات مــن خــالل األجهــزة الذكيــة كـــ “اآليبــاد” وتطبيــق “األيفــون واألندرويــد”. 

وتحــرص الشــركة علــى االســتثمار فــي تطويــر خدمــات الوســاطة لديهــا، لترقــى إلــى تطلعــات عمالئهــا 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 ليمكــن العمــالء مــن إبــرام عقــود مرابحــة متعــددة تتناســب مــع أهدافهــم االســتثمارية. كل هــذا انعكــس على إجمالــي اإليرادات 
الُمحققــة مــن نشــاط الوســاطة وتمويــل الهامــش، حيــث نمــت اإليــرادات إلــى مــا يقــارب 92.06 مليــون ريــال ســعودي فــي 2021م مقارنــة بـــ 84.7 
مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، وذلــك بنســبة ارتفــاع بلغــت حوالــي %8.7، ونمــت إيــرادات تمويــل الهامــش 12.26 
مليــون ريــال ســعودي فــي 2021م مقارنــة بـــ 5.61 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، وذلــك بنســبة ارتفــاع بلغــت حوالــي 

%118.5 كمــا نمــت قيمــة التــداوالت للبــالد الماليــة فــي الســوق الســعودية بحوالــي %21.5 مقارنــة بمتوســط العــام الســابق. 
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تلتــزم البــالد الماليــة بتنفيــذ وتطويــر ممارســات حوكمــة فعالــة وشــفافة ومســؤولة. وتتمثــل فلســفتها للحوكمــة بتبنــي ممارســات تهــدف إلــى أن تكــون الحوكمــة أداة 
فاعلــة تســاعد مجلــس اإلدارة فــي تنفيــذ مهامــه بصــورة بنــاءة وتحقيــق اإلشــراف الفعلــي علــى الشــركة وأنشــطتها. ويتحقــق ذلــك عــن طريــق االلتــزام بقواعــد هيئــة 

الســوق الماليــة الســعودية وأفضــل الممارســات العالميــة ومتطلبــات التشــريعات األخــرى.

ويشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المالــي 2021م كافــة المعلومــات المطلوبــة التــي وردت فــي الملحــق 6 – 1 فــي الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة الصــادرة عــن 
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 1 – 83 – 2005 وتاريــخ 21/05/1426ه الموافــق 28/06/2005م بنــاء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم 

الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 2/6/1424ه المعــدل بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 2 – 75 – 2020 وتاريــخ 22/12/1441ه الموافــق 12/08/2020م، 

وبذلــك تكــون الشــركة قــد أوفــت بالمتطلبــات المتعلقــة بتأســيس لجــان مجلــس اإلدارة، واســتقاللية مجلــس اإلدارة، وتنفيــذ هيــكل حوكمــة الشــركات 
الــذي تتبنــاه هيئــة الســوق الماليــة.

الحوكمة

الباب الرابع
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ـــة مـــن ســـتة  ـــالد المالي يتشـــكل مجلـــس إدارة الب
أعضـــاء، تـــم تعييـــن 4 منهـــم مـــن قبـــل الجمعيـــة 
العامـــة إضافـــة إلـــى اختيـــار اثنيـــن مســـتقلين بعـــد 
ترشـــيحهم مـــن قبـــل األعضـــاء المعينيـــن ممـــن 
تتوافـــر فيهـــم متطلبـــات االســـتقاللية والخبـــرة 
ـــر  ـــة العامـــة غي المشـــروطة، فـــي اجتمـــاع الجمعي
العاديـــة المنعقـــد فـــي 30/03/2020م ولمـــدة 
ـــخ 09/04/2020م  ـــدأت مـــن تاري ـــالث ســـنوات ب ث

وتنتهـــي بتاريـــخ 08/04/2023م. 

مجلس اإلدارة

الباب الرابع
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* تقدم باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 15/09/2021م

وعلى ضوء ذلك، فقد كان تشكيل مجلس اإلدارة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021م من األعضاء التالية أسماؤهم:

فهد بن عبد الله بن دخيل

خالد بن صالح الهذال

عبد العزيز بن محمد العنيزان

صالح بن عبد الله الحناكي

خالد بن عبد الرحمن الراجحي

تركي بن محمد الماضي

رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

مستقل

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: 

تشكيل مجلس اإلدارة

*

الباب الرابع
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فهد بن عبد الله بن دخيل

الوظائف الحالية:

الخبرات:المؤهالت:

الوظائف السابقة:
رجل أعمال

أكثر من 32 سنة خبرات متنوعة مصرفية وتجارية.بكالوريوس أساليب كمية.

مدير عام للخدمات الخاصة واالستثمار ببنك 

“ساب”.

الباب الرابع

مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة.
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عبدالعزيز بن محمد العنيزان

الوظائف الحالية:

الخبرات:المؤهالت:

الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي لبنك “البالد” من 2016م.

شهادة البكالوريوس

تخصص أساليب كمية – 1987م.

العديــد مــن الــدورات والبرامــج التدريبيــة المتخصصــة واإلدارية – 

32 عــام مــن العمــل فــي المجــال البنكــي والمؤسســات المالية.

المدير التنفيذي لألعمال بنك “البالد” 2014-2016

مدير عام الخزينة -مصرف “اإلنماء” 2008م- 2014م

شركة “اإلنماء لالستثمار” 2014-2008م.

البنك العربي الوطني 2008-2004م.

مجموعة “سامبا” المالية 2004-1991م.

الباب الرابع

مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة.
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خالد بن عبدالرحمن الراجحي

الوظائف الحالية:

المؤهالت:

الوظائف السابقة:
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات 

عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه.

بكالوريوس في اإلدارة المالية

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوطنيــة  للشــركة  التنفيذيــة  اللجنــة  وعضــو  إدارة  مجلــس  عضــو 
البحــري  للنقــل  الســعودية 

عضو مجلس إدارة شركة ناس )البحرين(
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي للتجارة 

عضــو مجلــس إدارة وعضــو لجنــة المخاطــر ورئيــس لجنــة االســتثمار 
فــي شــركة والء للتأميــن التعاونــي

تكويــن  شــركة  فــي  المكافــآت  لجنــة  ورئيــس  إدارة  مجلــس  عضــو 
المتطــورة  للصناعــات 

عضو مجلس إدارة لدى شركة دانة غاز )االمارات العربية المتحدة( 
عضو مجلس إدارة لدى الشركة السعودية لالتصاالت

الخبرات:
اإلدارة المالية.

التعامالت والتحويالت النقدية.
االستثمارات.

الباب الرابع

مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة.
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خالد صالح سليمان الهذال

الوظائف الحالية:

الخبرات:المؤهالت:

الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي لشركة 

“مزن لالستثمار والتطوير “

أكثر من 27 سنة خبرات متنوعة مصرفية ماجستير إدارة أعمال
وتجارية وعقارية.

خبير في الهيكلة المؤسساتية.

وزارة اإلسكان واألشغال العامة
شركة “جنرال إلكتريك”

الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة بمجموعة 
“الفيصلية”

نائب الرئيس لمدينة “حائل االقتصادية”
الرئيس التنفيذي لشركة آن المحدودة

الباب الرابع

مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة.
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صالح بن عبدالله الحناكي

الوظائف الحالية:

الخبرات:المؤهالت:

الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي لشركة نطاق المالية.

ماجستير الرياضيات المالية جامعة ميتشيفان – آن آربور – 
الواليات المتحدة األمريكية

ماجستير اقتصاد جامعة كولورادو – بودلر – الواليات المتحدة 
األمريكية

بكالوريوس األساليب الكمية جامعة الملك سعود – الرياض – 
المملكة العربية السعودية

خبرة عملية تمتد لـ 25 عامًا في المجال 
المصرفي واالستثمارات والتطوير العقاري.

* تقدم باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 15/09/2021م

شركة محمد السبيعي وأوالده لالستثمار ماسك- الرئيس 
التنفيذي.

شركة اإلنماء لالستثمار - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
اإلدارة

فالكم للخدمات المالية - مدير إدارة األصول
مصرف الراجحي – المجموعة المالية - مدير محافظ, إدارة 

األصول
مؤسسة النقد العربي السعودي - مسؤول الفحص المصرفي

الباب الرابع

*

مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة.
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تركي بن محمد الماضي

الوظائف الحالية:

الخبرات:المؤهالت:

الوظائف السابقة:
الرئيس التنفيذي لالستثمار - دسر

ماجستير مالية.
ماجستير إدارة أعمال

بكالوريوس هندسة كيميائية

خبرة ألكثر من 20 عامًا في عمليات الخزينة 
وإدارة النقد والدين وشئون المستثمرين، 

وعمليات االستثمار بجميع مراحلها.

مدير عام إدارة االستثمار واالندماجات 
واالستحواذات - سابك

مدير إدارة الدين وشئون المستثمرين - سابك

الباب الرابع

مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة.
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الباب الرابع

فهد بن عبد الله بن دخيل

رئيس مجلس إدارة “شركة البالد المالية”
عضو مجلس إدارة بنك البالد.

رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة لالستثمار التجاري والصناعي.
رئيس مجلس إدارة شركة الوفاء العالمية للصناعات المحدودة.

عضو مجلس إدارة شركة تداوي السعودية للرعاية الصحية
عضو مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي.

الشركة الوطنية للخدمات النفطية دبي

مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة

مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

مسؤولية محدودة

الكيان القانونيالكيان القانوني

خارج المملكةداخل المملكة

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

العضوية في مجالس إدارات الشركات الحالية 
أو من مديريها

العضوية في مجالس إدارات الشركات السابقة 
أو من مديريها

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية 
والسابقة أو من مديريها.



20
21

ي 
نو

س
 ال

ير
قر

الت

43

نائب رئيس مجلس إدارة “شركة البالد المالية”
عضو مجلس إدارة بنك البالد

رئيس مجلس إدارة شركة بيان للمعلومات االئتمانية.

عضو مجلس إدارة شركة اإلنماء لالستثمار

مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة

مساهمة عامة

الكيان القانونيالكيان القانوني

داخل المملكةداخل المملكة

عبدالعزيز بن محمد العنيزان

01

02

03

01

02

03

01

الباب الرابع

01

العضوية في مجالس إدارات الشركات الحالية 
أو من مديريها

العضوية في مجالس إدارات الشركات السابقة 
أو من مديريها

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية 
والسابقة أو من مديريها.
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عضو مجلس إدارة “شركة البالد المالية”
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة اإلسمنت 

السعودية.
عضو مجلس إدارة بنك البالد وعضو اللجنة التنفيذية.

عضو مجلس إدارة شركة تنامي العربية.

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.
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

شركة االتصاالت السعودية.
مجمع مدارس السالم.

مستشفى الرعاية الصحية.
مستشفى فخري والراجحي

مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسئولية محدودة

الكيان القانونيالكيان القانونيالكيان القانوني

داخل المملكةخارج المملكةداخل المملكة

خالد بن عبدالرحمن الراجحي

01

02

03

04

01

02

03

04

01

02

01

02

01

02

03

04

05

06

07

01

02

03

04

05

06

07

الباب الرابع

العضوية في مجالس إدارات الشركات الحالية 
أو من مديريها

العضوية في مجالس إدارات الشركات السابقة 
أو من مديريها

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية 
والسابقة أو من مديريها.
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عضو مجلس إدارة شركة “البالد المالية”
عضو مجلس اإلدارة محمد السبيعي وأوالده لالستثمار-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

عضو لجنة الترشيحات والتعويضات بنك البالد
عضو مجلس إدارة شركه الرياض للتعمير

عضو مجلس إدارة شركه تنال

وزارة اإلسكان واألشغال العامة
شركة جنرال إلكتريك

الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة مجموعه الفيصلية
نائب الرئيس لمدينة حائل االقتصادية
الرئيس التنفيذي لشركة آن المحدودة

مساهمة مقفلة
أخرى

مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة

مسؤولية محدودة
مساهمه عامه

مسؤولية محدودة

حكومية
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة

الكيان القانونيالكيان القانوني

داخل المملكةداخل المملكة

خالد صالح سليمان الهذال

01

02

03

04

05

06

07

08

09

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

06

07

01

02

03

04

05

الباب الرابع

العضوية في مجالس إدارات الشركات الحالية 
أو من مديريها

العضوية في مجالس إدارات الشركات السابقة 
أو من مديريها

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية 
والسابقة أو من مديريها.
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شركة مهارة للموارد البشرية
سبيماكو الدوائية.

شركة ذاخر للتطوير المحدودة.
ماسك اللوجستية.

شركة الوطنية لإلسكان.
طيران ناس

شركة إسكان حقل الفاضلي للتطوير العقاري
شركة اإلنماء لالستثمار - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

فالكم للخدمات المالية - مدير إدارة األصول
مصرف الراجحي – المجموعة المالية - مدير محافظ, إدارة األصول

مؤسسة النقد العربي السعودي - مسؤول الفحص المصرفي

مساهمة عامة
مساهمة عامة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة مقفلة
مساهمة عامة

ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة

مساهمة عامة
حكومية

الكيان القانونيالكيان القانوني

داخل المملكةداخل المملكة

صالح بن عبدالله الحناكي
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الباب الرابع

العضوية في مجالس إدارات الشركات الحالية 
أو من مديريها

العضوية في مجالس إدارات الشركات السابقة 
أو من مديريها

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية 
والسابقة أو من مديريها.
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البالد كابيتال
ايليسنت للتقنيات النظيفة

شركة الدارة الطبية
شركة المواقف الذكية

01

02

03

04

سابك كابيتال
شركة صدف

شركة بتروكيميا
شركة دسر

شركة نساند

01

02

03

04

05

تركي بن محمد الماضي

01

02

03

04

01

02

03

04

05

مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة 

داخل المملكة
الواليات المتحدة

داخل المملكة
داخل المملكة

هولندا
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة

الكيان القانونيالكيان القانوني

الباب الرابع

العضوية في مجالس إدارات الشركات الحالية 
أو من مديريها

العضوية في مجالس إدارات الشركات السابقة 
أو من مديريها

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية 
والسابقة أو من مديريها.



20
21

ي 
نو

س
 ال

ير
قر

الت

48

فهد بن عبد الله بن دخيل - الرئيس

عبدالعزيز بن محمد العنيزان – نائب الرئيس

خالد بن عبدالرحمن الراجحي

خالد بن صالح الهذال

صالح بن عبدالله الحناكي

تركي بن محمد الماضي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

نوع العضويةاألعضاء
تاريخ االجتماع

30/316/615/915/12

عقد مجلس إدارة البالد المالية خالل عام 2021م أربع اجتماعات، يبين الجدول التالي بياناتها وسجل حضور األعضاء:

* تقدم باستقالتة من مجلس اإلدارة بتاريخ 15/09/2021م

اجتماعات مجلس االدارة 

الباب الرابع

*
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أســـهمت وتســـهم الهيئـــة الشـــرعية للبـــالد الماليـــة بمـــا يخـــدم المحافظـــة علـــى هويتهـــا اإلســـالمية فـــي السياســـات والمعاييـــر واإلجـــراءات ونحوهـــا، 
انطالًقـــا مـــن رؤيـــة البـــالد الماليـــة ورســـالتها الُمتمثلـــة فـــي تقديـــم الحلـــول االســـتثمارية المبنيـــة علـــى مبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية الســـمحة. 

ـــة المنعقـــد فـــي 30/03/2020م لمـــدة  ـــر العادي ـــة العامـــة غي ـــة العامـــة للشـــركة فـــي اجتمـــاع الجمعي ـــل الجمعي ـــة الشـــرعية مـــن قب ـــد تشـــكيل أعضـــاء الهيئ أعي
ثـــالث ســـنوات بـــدأت مـــن تاريـــخ 09/04/2020م وتنتهـــي بتاريـــخ 08/04/2023م، حيـــث تألفـــت الهيئة الشرعية مـــن ثالثـــة أعضاء من أهل العلم واالختصاص 

المتمكنين في فقه المعامالت المالية واالقتصاد، وهم:

فضيلة الشيخ
أ. د. يوسف بن عبداهللا الشبيلي

فضيلة الشيخ
أ. د. مساعد بن عبداهللا الحقيل

فضيلة الشيخ
د. محمد بن سعود العصيمي

ال تعتمد الشركة أي منتٍج أو عقد أو اتفاقية إال بعد العرض على الهيئة الشرعية وموافقتها عليها.
قرارات الهيئة الشرعية ُملزمة لكل إدارات الشركة. 

تعزيز مشاركة الشركة في التعريف بالمصرفية اإلسالمية واإلسهام في تطويرها.

الهيئة الشرعية

ومن أبرز ما جاء في الئحة الهيئة الشرعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة ما يأتي: 

الباب الرابع
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وقد عقدت الهيئة الشرعية في عام 2021م )6( اجتماعات، ويعمل مع الهيئة فريق أمانة الهيئة الشرعية، ومن أبرز مهامها:

دراسة هياكل المنتجات تمهيدًا لعرضها 
على الهيئة الشرعية للبت فيها.

دراسة االتفاقيات والوثائق تمهيدًا 
لعرضها على الهيئة الشرعية للبت فيها.

دراسة االستفسارات الشرعية 
المتعلقة باألمور المالية الواردة من 
موظفي الشركة وعمالئها والتوجيه 
بشأنها وفًقا لقرارات الهيئة الشرعية.

تنسيق اجتماعات الهيئة الشرعية 
وإعداد مسودات القرارات، ثم تبليغها 

إلى اإلدارات المعنية.

متابعة تطبيق اإلدارات المعنية لجميع 
ما يصدر عن الهيئة الشرعية من قرارات 

وتوجيهات.

فحص عمليات الشركة وتقييم مدى 
التزامها بقرارات الهيئة الشرعية، 

وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الهيئة 
الشرعية.

الهيئة الشرعية

الباب الرابع
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قامت الشركة بتشكيل عدد من اللجان لمساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته اإلشرافية، هي: 

اللـجـــان

لجنة المراجعة

لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطراللجنة التنفيذيةلجنة الترشيحات والمكافآتلجنة المراجعة
01020304

تتمثـــل مســـؤولية لجنـــة المراجعـــة فـــي اإلشـــراف علـــى إدارة المراجعـــة الداخليـــة ويشـــمل ذلـــك التحقـــق مـــن اســـتقاللية وفعاليـــة اإلدارة والتحقـــق مـــن 
توافـــر المـــوارد البشـــرية ودراســـة التقاريـــر الصـــادرة عنهـــا ومتابعـــة اإلجـــراءات التصحيحيـــة واعتمـــاد خطـــة المراجعـــة الداخليـــة، كمـــا تقـــوم اللجنـــة بترشـــيح 
المراجـــع الخارجـــي للشـــركة وتحديـــد أتعابـــه واإلشـــراف علـــى نشـــاطاته ومراجعـــة خطـــة عملـــه وتقييـــم أدائـــه والتحقـــق مـــن اســـتقالله ومناقشـــة مالحظاتـــه، 
ودراســـة القوائـــم الماليـــة والتوصيـــة باعتمادهـــا مـــن مجلـــس اإلدارة، كمـــا تقـــوم اللجنـــة بأعمـــال رقابيـــة أخـــرى تدخـــل فـــي نطـــاق عمـــل اللجنـــة وفـــق الئحتهـــا 

ـــة العامـــة. الُمعتمـــدة مـــن الجمعي

الباب الرابع
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تشكيل لجنة المراجعة واجتماعاتها

أعيـــد تعييـــن أعضـــاء لجنـــة المراجعـــة مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة للشـــركة فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة المنعقـــد فـــي 30/03/2020م لمـــدة ثـــالث 
ســـنوات بـــدأت مـــن تاريـــخ 09/04/2020م وتنتهـــي بتاريـــخ 08/04/2023م، حيـــث تألفـــت لجنـــة المراجعـــة كمـــا فـــي تاريـــخ 31 ديســـمبر 2021م، مـــن األعضـــاء 

التالـــي أســـماؤهم. 

كما بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام )5( اجتماعات، جاءت على النحو التالي:

الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس )رئيس اللجنة(

د. عبدالله بن محمد الفهيد )عضو اللجنة(

مصعب بن عبدالرحمن آل الشيخ )عضو اللجنة(

من خارج المجلس

من خارج المجلس

من خارج المجلس

نوع العضويةاألعضاء
تاريخ االجتماع

28/229/417/89/1130/12

الباب الرابع
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لجنة الترشيحات والمكافآت 

01

02

03

04

لمجلـــس  التابعـــة  والمكافـــآت  الترشـــيحات  لجنـــة  تقـــوم 
إدارة الشـــركة بمســـاعدة مجلـــس اإلدارة فـــي االضطـــالع 
بمســـؤولياته الرقابيـــة اإلشـــرافية فيمـــا يتعلـــق باآلتـــي:

تحديـــد األفـــراد المؤهليـــن ليصبحـــوا أعضـــاء مجلـــس إدارة ورفـــع توصيـــات 
إلـــى مجلـــس اإلدارة بالمرشـــحين لالنتخـــاب أثنـــاء الجمعيـــة العموميـــة 

الســـنوية التاليـــة.

رفـــع التوصيـــات إلـــى مجلـــس اإلدارة عـــن كل مرشـــح فـــي كل لجنـــة تابعـــة 
لمجلـــس اإلدارة.

ــة بمكافـــآت كل عضـــو مجلـــس  ــائل المتعلقـ ــة المسـ ــراف علـــى كافـ اإلشـ
ـــذي. ـــر تنفي إدارة أو مدي

السياســـات  وتشـــمل  البشـــرية  المـــوارد  بمجـــال  متعلقـــة  مســـائل 
والتوظيـــف والتقييـــم والمكافـــآت واإلحـــالل الوظيفـــي لمناصـــب اإلدارة 

العليـــا ومناصـــب أخـــرى حساســـة

الباب الرابع
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أعيـــد تعييـــن أعضـــاء لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت مـــن قبـــل مجلـــس إدارة الشـــركة فـــي 27/09/1441ه الموافـــق 20/05/2020م وتشـــكلت لجنـــة الترشـــيحات 
والمكافـــآت كمـــا فـــي تاريـــخ 31 ديســـمبر 2021م مـــن األعضـــاء التاليـــة أســـماؤهم، والذيـــن صنفـــت عضويتهـــم بحســـب وثيقـــة مبـــادئ حوكمـــة الشـــركة. 

ـــة خـــالل العـــام أربعـــه اجتماعـــات، جـــاءت علـــى النحـــو التالـــي: ـــغ عـــدد اجتماعـــات اللجن حيـــث بل

* تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت في 15/09/2021م
** تم تكليفه بترأس لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 15/09/2021م

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واجتماعاتها

صالح بن عبدالله الحناكي )رئيس اللجنة(

الدكتور فهد بن موسى الزهراني )عضو اللجنة(

هيثم محمد المديني )عضو اللجنة(

عضو مجلس إدارة مستقل

من خارج المجلس

من خارج المجلس

العضويةاألعضاء
تاريخ االجتماع

03/329/629/928/12

الباب الرابع
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تقـــوم اللجنـــة بمســـاعدة المجلـــس فـــي أداء األنشـــطة والمهـــام حســـب 
الصالحيـــات المفوضـــة لهـــا مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة، وذلـــك لتســـهيل 
عمليـــات الشـــركة والمســـاعدة فـــي تطويـــر أهدافهـــا االســـتراتيجية 
ــا، كذلـــك  ــا أيًضـ ــة عليهـ ــتثمار والموافقـ ــتراتيجيات االسـ ــة واسـ الرئيسـ
ــت  ــا إذا كانـ ــد مـ ــكل دوري لتحديـ ــركة بشـ ــتراتيجية أداء الشـ ــة اسـ مراجعـ
الشـــركة قامـــت بتحقيـــق أهدافهـــا علـــى المـــدى القصيـــر والبعيـــد، 
والموافقـــة علـــى جميـــع القـــرارات االســـتثمارية الكبـــرى وذلـــك تماشـــًيا 
مـــع اســـتراتيجيات الشـــركة المعتمـــدة، إلـــى جانـــب مســـؤولية تشـــكيل 
ــا فـــي ذلـــك أي  ــترك أو شـــراكة بمـ ــادة هيكلـــة أي مشـــروع مشـ أو إعـ
نفقـــات مرتبطـــة بهـــا، واســـتعراض قـــدرات الشـــريك التجاري/المطوريـــن 

المشـــاركين فـــي المشـــاريع التـــي تقـــوم بهـــا الشـــركة.

اللجنة التنفيذيةالعنوان هنا

ومـــن مهامهـــا اســـتعراض وتقديـــم التوصيـــات المناســـبة إلـــى المجلـــس 
فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة الشـــركة “للمســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركة” 
االمتثـــال  ومراقبـــة  والبيئـــة،  والمجتمـــع  بالموظفيـــن  والمتعلقـــة 
لسياســـات الشـــركة فيمـــا يتعلـــق “بالمســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركة”.

الباب الرابع
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أعيـــد تعييـــن أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة مـــن قبـــل مجلـــس إدارة الشـــركة فـــي اجتماعـــه المنعقـــد بتاريـــخ 04/09/1441ه الموافـــق 27/04/2020م وتشـــكلت 
ــة  ــادئ حوكمـ ــة مبـ ــة أســـماؤهم، والذيـــن صنفـــت عضويتهـــم بحســـب وثيقـ ــاء التاليـ ــخ 31 ديســـمبر 2021م مـــن األعضـ ــا فـــي تاريـ ــة كمـ ــة التنفيذيـ اللجنـ

الشـــركة. حيـــث بلـــغ عـــدد اجتماعـــات اللجنـــة خـــالل العـــام )6( اجتماعـــات، جـــاءت علـــى النحـــو التالـــي:

تشكيل اللجنة التنفيذية واجتماعاتها

الباب الرابع

فهد بن عبدالله بن دخيل رئيس اللجنة

عبدالعزيز بن محمد العنيزان عضو اللجنة

زيد بن محمد المفرح عضو اللجنة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تنفيذي

العضويةاألعضاء
تاريخ االجتماع

23/316/631/814/1015/1228/12
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ــه األخــرى بشــأن إدارة المخاطــر المتعلقــة بأعمــال الشــركة، بهــدف تطبيــق الخطــط  تقديــم النصــح واالستشــارة لمجلــس اإلدارة ولجان
ــة  ــالل وضــع مســتويات المخاطــر المقبول ــى تحمــل المخاطــر مــن خ ــا عل ــة الشــركة وقدرته ــة بقابلي ــة والمســتقبلية المتعلق واالســتراتيجيات الحالي

ومراقبتهــا مــع المراجعــة الدائمــة لمؤشــرات المخاطــر الرئيســة.

إضافــة إلــى أيــة مهــام أو مســؤوليات أخــرى قــد ُتســند إليهــا مؤقتــًا مــن مجلــس اإلدارة، وبمــا ال يتعــارض مــع مهــام ومســؤوليات لجــان 
المجلــس األخــرى، وللجنــة طلــب مــا تحتاجــه - مــن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة وغيرهــا-، مــن مســتندات ووثائــق  وتقاريــر لحــاالت خاصــة واســتدعاء مــن 

ترغــب مــن الموظفيــن إذا لــزم األمــر. 

تتولــى لجنــة الحوكمــة وااللتــزام والمخاطــر بمســؤولية دعــم والحفــاظ علــى تطبيــق أعلــى المعاييــر فــي الحوكمــة وااللتــزام وإدارة المخاطــر، 
وذلــك مــن خــالل: 

التأكــد مــن ضمــان التزامهــا بجميــع األنظمــة والقوانيــن الســعودية والدوليــة 
ذات الصلــة بأنشــطتها.

ويتمثل غرضها الرئيس فيما يتعلق بالمخاطر في:

قيـــام اللجنـــة بالعمـــل علـــى التأكـــد مـــن اتبـــاع ممارســـات 
الحوكمـــة الســـليمة فـــي الشـــركة. 12

لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر

الباب الرابع
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تركي بن محمد الماضي )رئيس اللجنة(

محمد بن عبدالرحمن الرميزان )عضو اللجنة(

عبدالله بن محمد العريفي )عضو اللجنة(

مستقل عضو مجلس إدارة 

من خارج المجلس

من خارج المجلس

 نوع العضويةاألعضاء
تاريخ االجتماع

03/0505/0817/1121/12

أعيــد تعييــن أعضــاء لجنــة الحوكمــة وااللتــزام والمخاطــر مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة فــي 27/09/1441ه الموافــق 20/05/2020م وتشــكلت لجنــة الحوكمــة 
وااللتــزام والمخاطــر كمــا فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2021م مــن األعضــاء التاليــة أســماؤهم، والذيــن صنفــت عضويتهــم بحســب وثيقــة مبــادئ حوكمــة الشــركة. حيــث 

بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــالل العــام أربعــه اجتماعــات، جــاءت علــى النحــو التالــي:

الباب الرابع

تشكيل لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر
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تقوم الشركة بدفع مكافآت مصاريف حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذين حسب 
العقود المبرمة معهم. وفيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت والرواتب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

* بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة

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

األعضاء غير التنفيذييناألعضاء التنفيذيين البيان

جدول المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة  للعام المالي 2021م

األعضاء المستقلين

18,000

9,000

180,000

-

-

207,000

42,000

18,000

480,000

-

-

540,000

-

-

-

-

-

-

بدل حضور جلسات المجلس

بدل حضور جلسات اللجان

المكافآت الدورية والسنوية

الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

المجموع

الباب الرابع

*
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خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات مضافًا البيان
إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

4,532,543

2,455,709

4,680,250

600,452

3,409,812

26,190

15,704,956

الرواتب واألجور

البدالت

المكافآت الدورية والسنوية

العموالت

مخصص مكافأة نهاية الخدمة + مكافأة مؤجلة  

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

المجموع

المكافآت والبدالت المصروفة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:
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تتركـــز المخاطـــر االئتمانيـــة فـــي النشـــاط التمويلـــي واالســـتثماري، مـــن خـــالل 
تمويـــل عمـــالء صفقـــات التـــداول بهامـــش التغطيـــة علـــى أســـهم الســـوق 
ــر االئتمانيـــة  ــة المخاطـ ــة وتحديـــد درجـ ــم دراسـ ــداول«، حيـــث يتـ الســـعودي »تـ

ــالء. ــع العمـ لجميـ

ــة  ــدم ُمالءمـ ــل أو ضعـــف أو عـ ــة عـــن فشـ ــائر الناتجـ ــة بالخسـ ــر المرتبطـ هـــي المخاطـ
آليـــة ســـير األعمـــال واألنظمـــة التشـــغيلية أو الناتجـــة عـــن األخطـــاء البشـــرية أو خلـــل 
فـــي النظـــم التقنيـــة المســـتخدمة أو الناتجـــة عـــن عوامـــل خارجيـــة. وتنطبـــق علـــى كافـــة 
ــلبي  ــر سـ ــه تأثيـ ــركة لـ ــال الشـ ــم أعمـ ــي تدعـ ــة التـ ــل األنظمـ ــركة. إن فشـ إدارات الشـ

علـــى نشـــاط الشـــركة ومـــن الممكـــن أن يؤثـــر علـــى اســـتقرار أعمالهـــا. 

تقــوم الشــركة باتبــاع إجــراءات إلدارة المخاطــر االئتمانيــة عــن طريــق دراســة 
وتحليــل البيانــات للتوصــل إلــى مؤشــرات عن إمكانية الســداد، كذلــك تقوم إدارة 
المخاطــر بعــد منــح التســهيالت وبشــكل يومــي بمراقبــة الضمانــات الممنوحــة 
مــن قبــل العمــالء مقابــل التســهيالت، وذلــك لضمــان ُمالءمــة هــذه الضمانــات 

للتســهيالت الممنوحــة لهــم.
وفيمــا يتعلــق بأســواق النقــد تقــوم الشــركة بإجراء تقييــم دوري لمخاطر األطراف 
النظيــرة والموافقــة علــى الحــدود االســتثمارية للودائــع الماليــة ومراقبــة هــذه 

الحــدود بشــكل دوري.

     دراســـة وتقييـــم جميـــع النقـــاط الرقابيـــة الداخليـــة للشـــركة، وتعتمـــد آليـــة مراقبـــة 
ــة باألهـــداف  ــا علـــى تحليـــل وتقييـــم األنشـــطة مقارنـ ــد منهـ ــات والحـ ــر العمليـ مخاطـ
الموضوعـــة والعمـــل علـــى تخفيـــف التعـــرض لتلـــك المخاطـــر وأيًضـــا تحليـــل مخاطـــر 
العمليـــات فـــي المنتجـــات الحاليـــة والجديـــدة وجميـــع األنشـــطة المتعلقـــة بهـــا ومقارنـــة 
المؤشـــرات الحاليـــة المتبعـــة بالمؤشـــرات الواجـــب اتباعهـــا، ومـــن ثـــم تعديـــل اإلجـــراءات 
والسياســـات التـــي تتضمـــن تلـــك الخطـــوات التصحيحيـــة، والعمـــل علـــى مراقبـــة تلـــك 

ـــات. ـــة مســـتوى التعـــرض لمخاطـــر العملي المؤشـــرات ومراقب

     وضـــع الخطـــط والسياســـات لقيـــاس مخاطـــر اســـتمرارية االعمـــال ووضـــع الخطـــط 
ـــر العمليـــات بالشـــركة والتخطيـــط للتعافـــي مـــن الكـــوارث.  لضمـــان عـــدم تأث

ــزام  ــة، مخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية«، وهــي المســؤولة عــن االلت ــى مخاطــر رئيســة هــي: »المخاطــر االئتماني وبطبيعــة عمــل الشــركة وأنشــطتها المختلفــة تتعــرض إل
ــة: ــل المخاطــر بالشــركة المخاطــر التالي ــة تحلي ــة فيمــا يتعلــق بتقييــم مســتوى كفــاءة رأس المــال، وتشــمل عملي ــة الســوق المالي ــات هيئ بمتطلب

تتعــرض البــالد الماليــة فــي ممارســة أعمالهــا إلــى عــدة مخاطــر تتــراوح فــي حدتهــا وأثرهــا واحتمــال حدوثهــا، هــذا ويوجــد لــدى الشــركة إدارة خاصــة للمخاطــر، كمــا تــم وضــع 
السياســات واإلجــراءات واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة مــن أجــل تحديــد المســتويات المقبولــة للمخاطــر، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي حــال تجــاوزت المخاطــر الحــدود المســموح 

بهــا، بمــا يكفــل مصلحــة الشــركة وعمالئهــا ويقلــل مــن احتمــال حــدوث الخســائر غيــر المتوقعــة.

مخاطر االئتمان

الضوابط المتبعة
الضوابط المتبعة

الباب الرابع

المخاطر التشغيلية 12
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تشـــير مخاطـــر الســـيولة إلـــى مخاطـــر عـــدم توفـــر الســـيولة للوفـــاء بااللتزامـــات المرتبطـــة 
ـــة الخطـــوات الالزمـــة  ـــة. وتنشـــأ مخاطـــر ســـيولة الشـــركة مـــن عـــدم كفاي ـــاألدوات المالي ب
لترتيـــب التمويـــل، باإلضافـــة إلـــى عـــدم التطابـــق فـــي التدفقـــات النقديـــة التـــي تؤثـــر 
ــا الماليـــة فـــي حـــال اســـتحقاقها فـــي جميـــع  علـــى قـــدرة الشـــركة للوفـــاء بالتزاماتهـ

االوقـــات.

تعتمـــد الشـــركة علـــى آليـــة لتالفـــي المخاطـــر المتعلقـــة بالســـيولة، وهـــي الحفـــاظ 
ـــات، وتقـــوم الشـــركة بربـــط مرابحـــات  ـــة بالمطلوب علـــى نســـبة أعلـــى للموجـــودات مقارن
ـــرة األجـــل وذلـــك لضمـــان توفـــر معـــدل ســـيولة مناســـبة للشـــركة فـــي  اســـتثمارية قصي
جميـــع األوقـــات، وتقـــوم اإلدارة الماليـــة بالشـــركة بمهـــام مراقبـــة مســـتوى الســـيولة، 
والتأكـــد مـــن وجـــود ســـيولة كافيـــة لـــدى الشـــركة بجميـــع األوقـــات ومراقبـــة مســـتوى 
ــذا  ــة بهـ ــة الســـوق الماليـ ــة لـــإلدارة وهيئـ ــر دوريـ ــع تقاريـ ــركة ورفـ ــة للشـ ــة الماليـ الكفايـ

الشـــأن. 

الضوابط المتبعة

مخاطر السيولة

ــة  ــات أســـعار األوراق الماليـ ــر تذبذبـ ــات الســـوق، حيـــث تؤثـ ــة بتقلبـ ــر المتعلقـ هـــي المخاطـ
وأســـعار العمـــالت وأســـعار الفائـــدة علـــى قيمـــة االســـتثمارات ممـــا قـــد يؤثـــر عليهـــا 
ــظ  ــة بمحافـ ــات المتعلقـ ــة الضمانـ ــر علـــى قيمـ ــد تؤثـ ــوق قـ ــر السـ ــا أن مخاطـ ــلب. كمـ بالسـ
تمويـــل الهامـــش وأنشـــطة إدارة األصـــول، الســـيما فيمـــا يتعلـــق باالســـتثمار فـــي األســـهم 

ــة. ــظ الخاصـ ــتثمارية وإدارة المحافـ ــق االسـ ــل الصناديـ ــن قبـ مـ

الضوابط المتبعة

مخاطر السوق
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قامـــت إدارة المخاطـــر بوضـــع سياســـات لمراقبـــة مخاطـــر الســـوق. والهـــدف مـــن إدارة 
ــا  ــة تأثيرهـ ــد قيمـ ــة وتحديـ ــعار األوراق الماليـ ــب أسـ ــة أداء وتقلـ ــو مراقبـ ــوق هـ ــر السـ مخاطـ
ــة األوراق  ــى قيمـ ــوق علـ ــر السـ ــر مخاطـ ــدى تأثيـ ــا ومـ ــركة وعمالئهـ ــتثمارات الشـ ــى اسـ علـ
األصـــول،  إدارة  وأنشـــطة  الهامـــش  تمويـــل  بمحافـــظ  المتعلقـــة  والضمانـــات  الماليـــة 
الســـيما فيمـــا يتعلـــق باالســـتثمار فـــي األســـهم مـــن قبـــل الصناديـــق االســـتثمارية وإدارة 
ـــل قطـــاع إدارة  ـــارات التحمـــل بشـــكل دوري مـــن قب ـــراء اختب ـــم إج ـــك يت المحافـــظ الخاصـــة. كذل
ــا يتعلـــق بأســـعار الفائـــدة فـــإن الشـــركة تتخـــذ سياســـة  المخاطـــر )Stress Testing(.  وفيمـ
ــعار  ــر تقلـــب أسـ ــن مخاطـ ــد مـ ــراض للحـ ــة اإلقـ ــد علـــى تكلفـ ــا تعتمـ ــعير منتجاتهـ ــة لتسـ مرنـ
ـــة منتجـــات الشـــركة. كذلـــك تقـــوم الشـــركة بتقييـــم اســـتثماراتها  ـــدة وتأثيرهـــا علـــى ربحي الفائ
المقومـــة بعمـــالت عـــدا الريـــال الســـعودي لمراقبـــة مـــدى تأثيـــر تغيـــر ســـعر الصـــرف لتلـــك 
ــة  ــركة للعمـــالت األجنبيـ ــات الشـ ــر لتعرضـ ــد وزن مخاطـ العمـــالت بشـــكل دوري ويتـــم تحديـ
فـــي تقييـــم كفايـــة رأس المـــال لتقييـــم مـــدى كفايتـــه لتغطيـــة هـــذه التعرضـــات لمـــا لتقلبـــات 

أســـعار الصـــرف مـــن تأثيـــر علـــى قيمـــة االســـتثمارات وعوائدهـــا علـــى الشـــركة.
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الضوابط المتبعة

الضوابط المتبعة

مخاطر االلتزاممخاطر السمعة

ــج مــن بعــض الممارســات  ــي قــد تنت ــى ســمعة الشــركة والت ــر الســلبي عل هــي التأثي
غيــر المتوافقــة مــع رســالة الشــركة أو مــن بعــض اإلجــراءات التــي تؤثــر ســلبًا علــى رضــا 

العمــالء.

ــاع اإلجــراءات والتقييمــات  ــة اســتباقية للحــد مــن هــذه المخاطــر بإتب تعتمــد الشــركة َالي
ورفــع مســتوى األداء. 

هـــي المخاطـــر المرتبطـــة بعـــدم التـــزام الشـــركة باألنظمـــة واللوائـــح والتنظيمـــات التشـــريعية 
المتعلقـــة بالبيئـــة التشـــغيلية والعمليـــة والتـــي قـــد تـــؤدي الـــى عقوبـــات ضـــد الشـــركة.

ــراءات معتمـــدة مـــن لجنـــة الحوكمـــة وااللتـــزام  ــد إدارة االلتـــزام بالشـــركة علـــى سياســـات وإجـ تعتمـ
والمخاطـــر ومجلـــس اإلدارة لدعـــم الرقابـــة علـــى عمليـــات االلتـــزام التنظيميـــة داخـــل الشـــركة بمـــا 

ــة.  ــات التنظيميـ ــح الجهـ ــع لوائـ ــق مـ يتطابـ

56
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نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

ُتعتبـــر اإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة مســـؤولة عـــن إيجـــاد نظـــام رقابـــة داخليـــة مالئـــم وفعـــال يتضمـــن سياســـات وإجـــراءات تـــم إعدادهـــا تحـــت 
إشـــراف مجلـــس اإلدارة لتحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية للشـــركة. وعليـــه تـــم وضـــع نظـــام متكامـــل للرقابـــة الداخليـــة علـــى النحـــو الُموصـــي بـــه مـــن ِقبـــل 
ـــه  ـــة من ـــان الُمنبثق ـــس اإلدارة واللج ـــة لمجل ـــدد األدوار والمســـؤوليات الموكل ـــذي يح ـــام للحوكمـــة فـــي الشـــركة وال ـــدأ باإلطـــار الع ـــة يب ـــة والرقابي الجهـــات التنظيمي
وكذلـــك لجـــان اإلدارة التنفيذيـــة، بمـــا يكفـــل توفـــر الرقابـــة المناســـبة علـــى مســـتوى الشـــركة. كمـــا تقـــوم جميـــع إدارات الشـــركة ببـــذل جهـــود متضافـــرة ومتكاملـــة 
لتحســـين بيئـــة الرقابـــة مـــن خـــالل التطويـــر والمراجعـــة الُمســـتمرة للسياســـات واإلجـــراءات للحـــد مـــن أي تجـــاوزات ولتجنـــب وتصحيـــح أي قصـــور فـــي نظـــام الرقابـــة 

ـــة.  الداخلي

باإلضافـــة إلـــى األعمـــال الرقابيـــة التـــي تقـــوم بهـــا قطاعـــات االلتـــزام والمخاطـــر، ُتعتبـــر المراجعـــة الداخليـــة خـــط دفـــاع ُمســـتقل عـــن اإلدارة التنفيذيـــة، 
ويدخـــل ضمـــن نطـــاق عملهـــا تقييـــم فعاليـــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك االلتـــزام بالسياســـات واإلجـــراءات الُمعتمـــدة. كمـــا يتـــم رفـــع تقاريـــر المراجعـــة 
التـــي تتضمـــن نقـــاط الضعـــف فـــي نظـــام الرقابـــة الداخليـــة وكذلـــك اإلجـــراءات التصحيحيـــة إلـــى لجنـــة المراجعـــة واإلدارة التنفيذيـــة. وتقـــوم لجنـــة المراجعـــة 

ـــح الشـــركة. ـــة مصال ـــة للحـــد مـــن المخاطـــر وحماي ـــة الداخلي ـــة نظـــام الرقاب ـــة وفعالي ـــة كفاي بمراقب

ـــه  ـــة المعمـــول ب ـــة الداخلي ـــرى أن نظـــام الرقاب ـــة المراجعـــة ت ـــة خـــالل العـــام 2021م، فـــإن لجن ـــة الداخلي ـــم الُمســـتمر لنظـــام الرقاب ـــج التقيي ـــاًء علـــى نتائ بن
حاليـــًا كاٍف ويعمـــل بشـــكل فعـــال ويتـــم مراقبتـــه بصـــورة منتظمـــة، ومـــع ذلـــك تســـعى إدارة الشـــركة باســـتمرار إلـــى تعزيـــز نظـــام الرقابـــة الداخليـــة. ويـــرى مجلـــس 
اإلدارة أن نظـــام الرقابـــة الداخليـــة ُصمـــم بشـــكل كاٍف وأعـــد علـــى أســـس ســـليمة وُنفـــذ بفاعليـــة وأنـــه ال يوجـــد ثغـــرات رقابيـــة أو ضعـــف جوهـــري فـــي أعمـــال 
ـــة، علمـــًا  ـــة الداخلي ـــق نظـــام الرقاب ـــة تطبي ـــم وفاعلي ـــدى مجلـــس اإلدارة عـــن ســـالمة تصمي ـــة ل ـــدات المعقول ـــى التأكي ـــاًء عل ـــي هـــذا بن الشـــركة للعـــام 2021م، ويأت

ـــدًا مطلقـــًا. ـــة تطبيقـــه ال يمكـــن أن يوفـــر تأكي ـــة بغـــض النظـــر عـــن مـــدى ســـالمة تصميمـــه وفاعلي ـــة داخلي ـــأن أي نظـــام رقاب ب

الباب الرابع
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المخالفات / العقوبات المفروضة على الشركة

كما انه تم استالم اشعار بثالث مخالفات تتعلق بـ: 

    اإلفصاح عن الموجودات االستثمارية لعدد من العمالء
    خلل في النظام االلكتروني للتداول

بمبلغ 10,000 ريال تتعلق بمالءمة االشتراك في صناديق استثمارية

وقد تم عمل الالزم وتعديل اإلجراءات لتفادي وقوع هذه المخالفات مستقبال

الباب الرابع

ـــة وأي جهـــة  ـــة الســـوق المالي ـــح والتوجيهـــات الصـــادرة مـــن هيئ ـــزام باللوائ ـــة علـــى االلت انطالقـــا مـــن حـــرص شـــركة البـــالد المالي
ـــة الســـوق الماليـــة ســـوى مخالفـــة ماليـــة واحـــدة خـــالل العـــام 2021م  ـــة، لـــم يصـــدر بحـــق الشـــركة مـــن هيئ إشـــرافية أو تنظيمي



إقرارات من مجلس االدارة 

20
21

ي 
نو

س
 ال

ير
قر

الت

66

طبقـــًا لالئحـــة مؤسســـات الســـوق الماليـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة بموجـــب القـــرار رقـــم 1 – 83 – 2005 وتاريـــخ 21/05/1426ه 
ـــخ 2/6/1424ه المعـــدل بقـــرار مجلـــس  ـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م/30 وتاري ـــى نظـــام الســـوق المالي ـــاء عل الموافـــق 28/06/2005م بن
هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم 2 – 75 – 2020 وتاريـــخ 22/12/1441ه الموافـــق 12/08/2020م الملحـــق 6 – 1 “المعلومـــات المطلوبـــة فـــي تقريـــر 

مجلـــس اإلدارة” فـــإن مجلـــس اإلدارة يؤكـــد مـــا يلـــي: 

ال يوجـــد علـــى الشـــركة َأيـــة أدوات ديـــن قابلـــة للتحويـــل أو االســـترداد أو أوراق ماليـــة تعاقديـــة ولـــم تصـــدر أيـــه أدوات ديـــن خـــالل 
العـــام 2021م.

ال يوجـــد أي مصلحـــة أو أوراق ماليـــة تعاقديـــة أو حقـــوق اكتتـــاب تعـــود ألعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة أو كبـــار التنفيذييـــن أو أقربائهـــم 
فـــي أســـهم الشـــركة خـــالل عـــام 2021م.

ـــة أو ضعـــف  ـــرات رقابي ـــد ثغ ـــه ال يوج ـــة وأن ـــذ بفاعلي ـــى أســـس ســـليمة وُنف ـــد عل ـــة ُصمـــم بشـــكل كاٍف وأع ـــة الداخلي أن نظـــام الرقاب
جوهـــري فـــي أعمـــال الشـــركة للعـــام 2021م.

الباب الرابع



الباب هنا

فــي الختــام يتوجــه رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن ومعالــي رئيــس 
هيئــة الســوق الماليــة وكافــة منســوبيها، ومعالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار وكافــة منســوبيها، بالشــكر واالمتنــان لمــا يبدونــه 

مــن رعايــة واهتمــام ودعــم مســتمر.

والشــكر موصــول لمجلــس إدارة بنــك البــالد علــى ثقتهــم الغاليــة ودعمهــم المتواصــل. كمــا ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه الفرصــة 
ليعــرب عــن خالــص شــكره وتقديــره لكافــة العامليــن فــي إدارات الشــركة لجهودهــم المخلصــة خــالل العــام 2021م، وإلــى المزيــد 

مــن االزدهــار والتقــدم فــي األعــوام القادمــة. 

والله ولي التوفيق
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