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الحوكمة، مجلس اإلدارة و اللجان المنبثقة عنه
الحوكمة

المحتويات

البالد المالية .. آفاق ممتدة

تقرير مجلس اإلدارة

النشاطات الرئيسية للشركة
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بين يدي التقرير

نقلٌة نوعيٌة وتحوٌل تاريخٌي مشهود سعت إليه شركة البالد المالية - الذراع االستثماري لبنك البالد - ألكثر من أربعة عشر عامًا، مستهدفة 
االعتماد على اقتصاد المعرفة وتوطين االستثمارات المالية المحلية والعالمية كخياٍر استراتيجٍي أمثل، ُيسهم في تحقيق أهداف التنمية 

وتهيئة مناخ يتسم بالتنافسية والترويج للمملكة العربية السعودية كبيئة مؤهلة لالستثمار.

ونحو عالم مليء بالفرص، كانت البالد المالية على موعد ُمتجدد لتحسين تجربة عمالئها االستثمارية، بالتطلع دائمًا نحو األفضل وفق 
رؤية واضحة، تعتمد على التقنيات الحديثة كوسيلة في تقديم حلوٍل ماليٍة مبتكرٍة وذات جودٍة عالية المستوى باعتبارها المؤسسة المالية 

الرائدة في تحقيق تطلعات المستثمرين أفرادًا ومؤسسات.

وتعتمد فلسفة عمل شركة البالد المالية على تعزيز مقومات جذب رؤوس األموال وتوفير الخدمات الالزمة الستقطاب االستثمارات في 
ظل مناخ التحرر االقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، كذلك تعظيم فرص االستفادة من االتفاقات اإلقليمية والدولية 
التي تم التوقيع عليها عبر سنوات. األمر الذي يرجع إلى تنفيذ استراتيجية واعدة وضعت بأيٍد وطنيٍة شابٍة استلهمتها من رؤية 2030 

الطموحة والتي تسعى إلى ترسيخ اقتصاد مزدهر ومستقبل مزهر. 



لنعبر معًا للمستقبل
مالمح عام 2020

أكدت البالد المالية قوتها ومكانتها كواحدٍة من أكثر 
تلبية  على  وقدرة  وابتكارًا  نمًوا  المالية  الشركات 
لتواكب  نشاطاتها  مختلف  في  عمالئها  تطلعات 

المسيرة المشرقة لبنك البالد
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نتائجنا 
%20 نمو في الحصة السوقية لمنتج الوساطة مقارنة بعام 2019 ليتجاوز حجم التداول 100 مليار ريال سعودي.

%16 نمو في إجمالي اإليرادات في منتج خدمات األوراق المالية.
حصة سوقية تفوق %45 في الحفظ المباشر المحلي لتصل األصول تحت الحفظ إلى 135 مليار ريال سعودي.

%84 نمو في األصول المدارة في منتجات أسواق رأس المال على أساس سنوي مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 4.5 مليار ريال سعودي.

أعمالنا
إدراج أول صندوق متداول للذهب متوافق مع الشريعة في المنطقة – صندوق البالد المتداول للذهب.

إدراج أول صندوق متداول للصكوك متوافق مع الشريعة في المنطقة – صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية. 
تجاوز حجم أصول صندوق إنسان االستثماري الوقفي 150 مليون ريال سعودي ليصبح أكبر صندوق وقفي في المملكة العربية السعودية.

نجاح تنفيذ صفقات صكوك بقيمة 763 مليون ريال سعودي – األكبر على اإلطالق في السنوات األخيرة.
تأسيس وهيكلة صناعة السوق لصناديق البالد المالية االستثمارية المتداولة.
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نجاحاتنا

حصلت البالد المالية خالل عام 2020م على أربع جوائز عالمية ُتبرز مكانتها، وقدرتها على ابتكار وتطوير منتجات وخدمات استثمارية 
عصرية، تساهم في تنمية القطاع االستثماري في المملكة هي:

 MENA Fund Manager النقية من  السعودية  البالد لألسهم  لثالث سنوات لصندوق  السعودية  أداًء عن فئة األسهم  الصندوق األفضل  جائزة 
.Performance Awards

 Global Business جائزة صندوق المؤشرات المتداول الجديد األكثر ابتكارًا في المملكة لعام 2020 لصندوق البالد المتداول للذهب المقدمة من
.Outlook

.International Business Magazine جائزة الشركة األكثر ابتكارًا في إدارة األصول في المملكة لعام 2020 المقدمة من
.International Business Magazine جائزة أفضل صندوق استثماري جديد في المملكة لعام 2020 لصندوق البالد المتداول للذهب المقدمة من
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عن البالد المالية

الشركة  تسجيل  وتم  البالد  لبنك  بالكامل  واحد مساهمة مقفلة مملوكة  المالية" هي: شركة شخص  "البالد  لالستثمار  البالد  شركة 
مسئولية  ذات  كشركة  2007م،  نوفمبر   20 الموافق  1428هـ  القعدة  ذو  وتاريخ   1010240489 برقم  الرياض  لمدينة  التجاري  بالسجل 
2017م. وحاصلة على ترخيص هيئة  10 يوليو  1438ه الموافق  16 شوال  محدودة قبل أن تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 
المشورة في األوراق  المالية، تقديم  الترتيب في األوراق  المالية،  التعامل في األوراق  08100) ألنشطة   –  37) المالية رقم  السوق 

المالية، الحفظ في األوراق المالية، إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق، إدارة االستثمارات.

ريال سعودي، وتمارس نشاطها بصورة مستقلة في كافة مجاالت االستثمار والخدمات المصرفية  200 مليون  يبلغ رأسمال الشركة 
االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية االستثمارية، الحلول التمويلية للشركات، كما تقدم خدمات إدارة األصول المالية من 

خالل الصناديق االستثمارية والمحافظ الخاصة، باإلضافة إلى أعمال الحفظ والوساطة المالية.
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عن البالد المالية

الرؤية :
أن نكون الشركة المحلية األولى والرائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة والمنتجات االستثمارية بهدف أن نكون بين 

أفضل 5 مؤسسات مالية من حيث العائد على حقوق الملكية.

الرسالة :
وعمالئنا  شركائنا  تطلعات  لتلبية  المالية  والمنتجات  الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  نسعى  واالبتكار،  المبادرة  خالل  من 

وموظفينا ومساهمينا.
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البالد المالية ورؤية المملكة 2030

تسير البالد المالية وفق استراتيجية تتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030، تستهدف تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس 
األموال وتنمية االستثمارات بخدمات ومنتجات تحقق الريادة والتميز، إلى جانب تنمية طاقات منسوبيها من أبناء الوطن 

الذين هم ثروتها األولى.

 واستمرت الشركة خالل عام 2020م في خلق فرص استثمارية جديدة وإيجاد شراكات استراتيجية مع جهات مرموقة 
الجريء"، وصندوق  المحلي" و"الشركة السعودية لالستثمار  المحتوى  على رأسها شركة "سابك لالستثمار وتنمية 

التنمية السياحي وذلك كمبادرة من البالد المالية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.



ننمو بإقتدار...
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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المساهمون األعزاء ..

كان عاما  لبقية األعوام على كل األصعدة بل  أو مشابها  2020 عاما عاديا  لم يكن عام 
استثنائيا مليئا بالتحديات والمفاجآت التي غيرت مسيرة الحياة االعتيادية لكنه أيضا كان 
التحديات، حيث حققت  التي ضاهت  باإلنجازات  المالية عاما حافال مليئا  للبالد  بالنسبة 
الشاق في  المميز والعمل  رائعة عكست األداء  أداًء مشرفًا ونتائج  الله  الشركة بفضل 
أجل  من  ولجان  إدارة  ومجلس  موظفين  الجميع  من  والتفاني  والمثابرة  الظروف  أحلك 

تحقيق تلك النجاحات.
بالفخر  نشعر   ،2020 العام  عن  المالية  البالد  لشركة  السنوي  التقرير  نستعرض  ونحن 
العام وما سبقه من أعوام حيث واصلت  إنجازات عظيمة خالل  واالعتزاز بما تحقق من 
الله البالد المالية أداءها المتميز واستمرت في حصد الجوائز العالمية التي تبرز  بحمد 
بحق مكانتها، وقدرتها على ابتكار وتطوير منتجات وخدمات استثمارية عصرية، تساهم 
في تنمية القطاع االستثماري في المملكة حيث حصلت البالد المالية خالل عام 2020م 

على أربع جوائز عالمية من جهات معتبرة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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واعتمادا على توفيق الله عز وجل وعزم وإصرار ومثابرة الجميع، واستنادا على رؤية الشركة في 
والمنتجات  المبتكرة  المالية  الحلول  تقديم  في  والرائدة  األولى  المحلية  الشركة  نكون  أن 
االستثمارية، سوف تستمر البالد المالية خالل العام 2021م واألعوام التي تليه بإذن الله في 

تحقيق أهدافها وإعادة تعريف مستقبل االستثمار في بالدنا الحبيبة من خالل:

المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خالل طرح منتجات وحلول مالية مبتكرة 
تتواكب مع رؤية المملكة.

المساهمة في تحقيق أهداف المساهمين في بنك البالد.

من خالل المبادرة واالبتكار، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية التي ُتلبي تطلعات عمالئنا 
أفرادًا ومؤسسات، وتحقق طموحات مساهمينا وتدفع منسوبينا إلى تحقيق أفضل إنتاجية.

وفي الختام باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة 
بنك البالد على ثقتهم الغالية ودعمهم المتواصل. كما أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن خالص 
شكري وتقديري لكافة العاملين في إدارات الشركة لجهودهم المخلصة خالل العام 2020م، 

وإلى المزيد من االزدهار والتقدم في األعوام القادمة. 

لنجعل من البالد المالية
النموذج األمثل للشركات

المالية الوطنية.



تقـريـر مجلس اإلدارة
عن العـام المالــي 2020م
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التقرير  الشركة  مساهمي  للسادة  يقدم  أن  الشركة  إدارة  مجلس  يسعد 
السنوي عن أداء وأنشطة الشركة والبيانات المالية المدققة للسنة المالية 

المنتهية في 31 / 12 / 2020م.
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مقدمة

في أكثر األعوام تحدًيا في تاريخ االقتصاد الحديث، شركة البالد المالية فخورة باختبار قوة ومرونة فريقنا وقدرات مجلس إدارتنا. لقد 
مكننا تاريخنا الذي يمتد على مدى أربعة عشر عاًما من الخبرة المالية وفهم السوق والحيوية االقتصادية من ترك بصمة ناجحة في عام 
النجاح باستمرار رغم األوضاع االقتصادية  الحفاظ على  المساهمة في  الحالية مكنتنا من  الظروف  2020. قدرتنا على فهم تغيرات 
العام بمجموعة من اإلنجازات التي تميزنا، تعكس قيمنا وتجعل  إنهاء  الرغم من الصعوبات تمّكنا من  وانتشار جائحة كورونا. فعلى 

عمالءنا يحافظون على ثقتهم بنا. 

نحن ال نقيس نجاحنا وحجم إنجازاتنا على أساس القيمة النقدية لعائداتنا والنمو المهني لعمالئنا فقط. نقيس إنجازاتنا من خالل التأثير 
الذي يمكننا إحداثه على االقتصاد المحلي واإلقليمي والعالقات التي نخلقها مع عمالئنا. شملت إنجازاتنا لهذا العام نمو وارتفاع 
ملحوظ في اإليرادات واألرباح المتحصلة من األنشطة المختلفة التي نقدمها، انعكس ذلك على الحصة السوقية لخدماتنا في السوق 
السعودي في نشاط الوساطة وإدارة األصول والمصرفية االستثمارية باإلضافة لحفظ األوراق المالية. ومن العالمات المهمة التي 
تعكس نجاحنا في القطاع المالي واالستثماري هو ذكرنا في أهم دور النشر العالمية، مما يحفزنا على القيام بعمل أفضل ويؤكد 
البراعة الحقيقية لفريقنا وإمكاناتنا في خلق قيمة مضافة للمجتمع االستثماري. في عام 2020، حصلت البالد المالية على جوائز عديدة 

تعزز من المكانة المرموقة التي تتمتع بها البالد المالية بين المؤسسات المالية في المملكة. 



لنعبر معًا للمستقبل ...
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ومع ذلك، فكون الجوائز واإلنجازات التي تحققت هي مؤشر على الخدمات الفريدة وأخالقيات العمل والقرارات المستنيرة لفريق شركة 
البالد المالية بإدارتها ومنسوبيها، إال أنها تعكس بوضوح نوع الرؤية المحترفة التي تهدف شركة البالد المالية دائًما إلى تحقيقها. فمن 
خالل هذه النتائج القابلة للقياس، نهدف إلى وضع معايير القطاع المالي واالستثماري، وإبراز فهمنا وإمكاناتنا في األسواق التي 
نهدف إلى قيادتها، وإنشاء معايير إقليمية يمكنها خلق وتطوير فرص استثمارية وتمكين المنافسة اإليجابية ووضع المملكة العربية 
الشركات  لـجميع  إلهام  مصدر  لنصبح  أجمع،  والعالم  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الدول  طليعة  في  السعودية 

والمؤسسات المالية. 

القطاع  في  وناجح  نشط  مستقبلي  تغيير  بإحداث  ونلتزم  للمنطقة  المالي  المستقبل  تشكيل  في  نستثمر  المالية  البالد  في 
االستثماري. 
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لعام 2020م بانخفاض بنسبة 
5% مقارنة بالعام الماضي.

بنسبة زيادة 7% مقارنة 
بالعام الماضي.

النتائج المالية كما في 31 ديسمبر



صافي الدخل
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مقارنة نتائج األعمال
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مقارنة األصول والخصوم

المعايير المحاسبية المطبقة

2020

إجمالي األصول

إجمالي الخصوم

874,731,430

203,490,661

798,664,604

202,605,616

862,231,998

345,861,266

835,707,369

389,455,096

621,249,870

238,162,582

2019201820172016

تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2020م، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، وبشكل يظهر عدالة 
المركز المالي لها، علما بأن تقرير المحاسب القانوني لم يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.



البالد والصناديق  الرئيسية من بنك  العالقة  تتكون األطراف ذوي  العادية مع أطراف ذوي عالقة.  أعمالها  تتعامل الشركة خالل دورة 
االستثمارية وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات المملوكة ألعضاء المجلس. وفيما يلي المعامالت التي تمت خالل السنة واألرصدة في 

نهاية السنة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة في القوائم المالية للشركة:

2020
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تعامالت بين الشركة وأشخاص ذوي عالقة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020أوًال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020المعامالت مع أطراف ذوي عالقةأوًال

سداد عقد بيع آجل مع بنك البالد لتمويل عمالء منتج تمويل الهامش المنتهي في 18 يونيو 2020

إيراد رسوم إدارية إلدارة األصول

عقد خدمات المساندة 

إيجار مكاتب من فروع البنك

الدخل من عقود المرابحة مع البنك

رسوم خدمات حفظ الصكوك 

رسوم استشارات

رسوم خطاب الضمان

مصروفات عقد البيع اآلجل المنتهي في 18 يونيو 2020

(20,000,000)

644,698

2,500,000

433,662

300,934

120,000

337,500

137,500

357,717

أ- بنك البالد
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رسوم إدارة األصول للصناديق الخاصة

رسوم إدارة األصول للصناديق العامة

رسوم اشتراك للصناديق العامة

توزيعات أرباح الصناديق العامة

تمويل الهامش 

مكافآت مجلس اإلدارة

إيراد تمويل الهامش

إيراد عمولة الوساطة

التسوية المبكرة لألعضاء المستحقة من تداول 

32,399,348

15,448,296

301,621

114,330

11,442,703

13,796,534مكافآت وتعويضات اإلدارة العليا 

1,887,000

1,411,986

34,562

5,730,755

2,154,600عقد ايجار مقر شركة البالد المالية مع شركة خالد عبد العزيز المقيرن وأوالده القابضة

ب - الصناديق اإلستثمارية

د - مكافآت وتعويضات اإلدارة العليا 

ج - أعضاء مجلس اإلدارة والشركات المملوكة ألعضاء المجلس - عالقات مباشرة
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عمليات تمويل الهامش مع األطراف ذوي العالقة التي تمت خالل العام 2020م، والتي تمت بنفس الشروط لجميع العمالء، وال توجد 
شروط تفضيلية في هذه العقود.

 صاحب المصلحة
نوع/ طبيعة المعاملةالعالقةالمباشرة أو غير المباشرة

تاريخ العقدمبلغ العقد / العقد الطرف ذوي العالقة #

1

2

 فهد بن عبدالله بن دخيل

خالد بن عبدالرحمن الراجحي

الجوهرة بنت فهد بن دخيل

نفسه

ابنة رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عقد تمول الهامش

عقد تمويل الهامش

34,500,000

683,952

من 2020/01/19 الى 2021/01/18

من 2020/05/20 الى 2020/05/14

31 ديسمبر 2020الشركة واألطراف ذوي العالقة في نهاية العامثانيًا

المستحق لبنك البالد

أرصدة لدى بنك البالد

قيمة خطاب الضمان نيابة عن الشركة

رسوم إدارة مستحقة

رسوم استشارات 

35,460,104

(134,168,565)

(100,000,000)

74,916

64,688

أ- بنك البالد
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رسوم إدارة مستحقة

قروض قائمة لصناديق الخاصة 

االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

رصيد عقود تمويل الهامش

إيراد تمويل الهامش المستحق

مكافآت مجلس اإلدارة

51,642,421

17,318,741

307,873,218

30,719,036

(1,748,574)مكافآت وتعويضات اإلدارة العليا 

1,184,063

(1,726,500)

ب - الصناديق اإلستثمارية

د - مكافآت وتعويضات اإلدارة العليا 

ج - أعضاء مجلس اإلدارة والشركات المملوكة ألعضاء المجلس: 
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المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة.

الزكاة 

الضريبة 

المؤسسة العامة
 للتأمينات االجتماعية 

تكاليف تأشيرات وجوازات 

رسوم مكتب العمل 

هيئة السوق المالية 

أمانة منطقة الرياض

الزكاة المستحقة لسنة 2019 

ضريبة على غير المقيم في المملكة

اشتراكات التأمينات 
المسددة خالل 2020 
تجديد رسوم اإلقامات

 ورسوم الخروج والعودة ونقل الكفالة 

رسوم رخص العمل للموظفين األجانب 

رسوم هيئة السوق المالية 

رسوم البلدية السنوية 

الزكاة السنوية لسنة 2020 

ضريبة على غير المقيم في المملكة 

اشتراكات التأمينات لشهر ديسمبر 2020

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
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بيان األسباب المسدد  المستحق حتى نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد 

وصف موجز لها 

2020



لم تشتمل القوائم المالية للشركة على أية قوائم مالية ألي من الشركات التي تشارك فيها البالد المالية، والتي هي عبارة عن شركات 
"ذات غرض خاص" تقوم الشركة بإنشائها كمتطلب لحفظ أصول الصناديق االستثمارية حسب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، 

وتتفاوت نسبة تملك الشركة بهذه الشركات علًما بأن جميع الشركات سعودية المنشأ. 
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الشركات التابعة

تم بناء شركة البالد المالية على خمس أركان أساسية تحدد طريقة تعاملنا مع عمالئنا وقيادة القطاع المالي واالستثماري تدريجيًا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه األركان البنية التحتية التكنولوجية والمادية، وابتكار المنتجات، وخدمة العمالء، 
وتنمية مهارات فريقنا وإبراز ثقافة الشركة وتنويع شراكاتنا. نهدف من خالل جمع هذه الركائز الخمس ألن نكون الرائدين في القطاع 

االستثماري وقيادة المؤسسات المالية نحو المستقبل. هذه هي مهمتنا.

خطط الشركة والتوقعات المستقبلية



يرتبط مستقبلنا بمستقبل القطاع االستثماري. هذا هو المستقبل الذي نعتزم بناؤه بقدراتنا، مع االلتزام بالتطوير المستمر وتبّني 
التقنية وزيادة الثقة وابتكار منتجات ذات قيمة مضافة لمجتمعاتنا وإنشاء عالقات تركز على النمو واالزدهار المتبادل. 

ونظًرا ألن العالم بدأ يتعافى من التغييرات غير المسبوقة التي قدمها لنا العام الماضي، فإننا في شركة البالد المالية، نعتزم البناء 
وتعزيز مرونة وقوة فريقنا وإدارتنا العليا ذات الرؤية العالية لخلق المزيد من النجاحات في األعوام المقبلة، فرغم امتحان العام الماضي 
إال أننا أثبتنا أننا قادرون على تعظيم أعمالنا حتى في أصعب األوقات.  ندرك بأن النمو والنجاح المستمر هما نتاج التعلم المتواصل 
والتطوير واالستمرار في خلق طرق جديدة لممارسة األعمال التجارية. وألن العالم يتحرك بخطى سريعة جًدا، ولحسن الحظ نحن في 
شركة البالد المالية ندرك أن لدينا المهارات والتكنولوجيا والرؤية لمواكبة هذه الوتيرة والمضي قدًما بتحديد المستقبل من خالل خدمة 

عمالئنا بأكثر الطرق ابتكاًرا وبثقة عالية.

المستقبل يبدو مشرقًا ونحن بدورنا نضع أعيننا على أفق مليء بالفرص، لننهض بالقطاع االستثماري في المملكة لينافس األسواق 
والتركيز  المهارة  بين  بتوازن  القطاع  تشكيل  المالية في  البالد  2030. سنستمر في  المملكة  رؤية  يحقق مستهدفات  بما  العالمية 

والرعاية واالبتكار المستمر. ماضينا دليل ورؤيتنا هي المستقبل.
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الباب الثالث
النشاطات الرئيسية للشركة 
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النشاطات الرئيسية للبالد المالية
المالية نشاطها في كافة مجاالت االستثمار والخدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية  البالد  تمارس 
االستثمارية، والحلول التمويلية للشركات، كما تقدم خدمات إدارة األصول المالية من خالل الصناديق االستثمارية والمحافظ الخاصة، 

باإلضافة إلى أعمال الحفظ والوساطة المالية.

خدمات إدارة األصول
تقدم إدارة األصول خدمات ومنتجات استثمارية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، من بينها إدارة الصناديق االستثمارية، 
األمريكي،  بالدوالر  للمرابحة  البالد  وصندوق  السعودي  بالريال  للمرابحة  البالد  صندوق  تشمل  والتي  النقد  أسواق  صناديق  شاملة 
وصناديق االستثمار باألسهم وتشمل: "صندوق البالد لألسهم السعودية للدخل، صندوق البالد لألسهم الخليجية للدخل، صندوق البالد 
لألسهم العقارية الخليجية، صندوق البالد لألسهم السعودية النقية، وصندوق البالد لألسهم الكويتية، وصندوق البالد لالستثمار في 
صناديق االستثمار العقارية المتداولة، إضافة إلى صناديق المؤشرات المتداولة والتي تشمل صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية 
بإدارة  الوقفية، وتقوم حاليًا  أنها تقدم خدمات تأسيس وإدارة الصناديق االستثمارية  المتداول للذهب. كما  البالد  السعودية وصندوق 

صندوق إنسان االستثماري الوقفي. 
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وتقدم إدارة األصول للعمالء معلومات دقيقة وبيانات عن استثماراتها بكل شفافية. كما تنشر أيًضا أسعار وحدات صناديق االستثمار 
وتقارير عن أداء الصناديق من خالل موقع البالد المالية على شبكة اإلنترنت.

أفراد  من  المستثمرين  كبار  مساعدة  في  تساهم  التي  الخاصة  المحافظ  خدمات  األصول  إدارة  قبل  من  المقدمة  الخدمات  ومن 
ومؤسسات، الذين يفضلون أن تكون محافظهم االستثمارية مدارة من خالل مدراء استثمار محترفين، وذلك بمساعدة متخصصين في 
مجالي التحليل المالي والبحوث، حيث يتم تصميم المحفظة االستثمارية بناًء على االحتياجات واألهداف االستثمارية للعميل والعوائد 
المتوقعة والمخاطر المناسبة له، مع أخذ اآلفاق الزمنية في الحسبان. أيضًا تقدم الشركة خدمات الودائع الخاصة في أسواق النقد 
للعمالء الراغبين في ودائع خاصة بمعدالت تنافسية تختلف من وقت آلخر وفق الحد األدنى من المخاطر التي من شأنها تحقيق عوائد 

مع المحافظة على رأس مال العميل.

ضمنها  من  اإلسالمية،  الشريعة  مبادئ  مع  متوافقة  ومتميزة  متنوعة  استثمارية  ومنتجات  خدمات  العقارية  الصناديق  إدارة  تقدم 
الخاصة  الملكية  صناديق  بإنشاء  اإلدارة  تقوم  كما  والعام.  الخاص  بنوعيها  للدخل  المدرة  والصناديق  التطويرية  العقارية  الصناديق 
(Private Equity Funds) والتي تستثمر في الشركات العقارية. كما أن اإلدارة تقوم بتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشاريع العقارية 

الضخمة في مختلف القطاعات.

خدمات إدارة األصول - العقارية



خالل عام 2020 قامت إدارة الصناديق العقارية بالعمل مع عدة جهات خاصة وحكومية كحديقة الملك سلمان، هيئة تطوير بوابة الدرعية، 
الهيئة الملكية لمحافظة العال، كما تم االتفاق مع صندوق التنمية السياحي للعمل على إنشاء صندوق يعمل على تطوير مشروع 
سياحي فريد من نوعه في المملكة العربية السعودية بحجم مستهدف يبلغ 1.8 مليار ريال سعودي. كما قامت بتأسيس 3 صناديق 
عقارية وهي: مجمع مزدلفة العقاري (صندوق استثمار عقاري خاص مغلق) إلنشاء مجمع تجاري في مكة المكرمة بحجم مستهدف 1.6 
مليار ريال سعودي. باإلضافة لصندوق مكة المستقبل وصندوق مكة المستقبل 2 (صناديق ملكية خاصة مغلقة مطروحة طرحا خاصا) 
تهدف إلى االستثمار في محفظة من الشركات العقارية المؤسسة بالمملكة العربية السعودية أو خارجها. مما يؤكد عزم البالد المالية 

على تبوء مكانة رائدة ويجعلها محط أنظار الباحثين عن الفرص العقارية المميزة.

تعد إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية في شركة البالد المالية أحد أهم إدارات الشركة، فهي تقدم مجموعة متنوعة من 
الخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث تهدف اإلدارة إلى تقديم حلول تمويلية واستشارات مالية مبتكرة لتحقيق 
أهداف العمالء، ويتكون فريق الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية من خبراء مؤهلين لديهم القدرة والدراية الكافية على تقديم 

الحلول المناسبة، وتقدم إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية الخدمات التالية:

إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية
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(ECM) خدمات أسواق األسهم

تشمل خدمات أسواق األسهم الخدمات المالية الخاصة بترتيب التمويل من خالل بيع أو إصدار األسهم وذلك عن طريق االكتتابات 
الخاصة والعامة (في سوق تداول أو السوق الموازي – نمو)، حيث تقوم البالد المالية بمهام المستشار المالي ومدير الطرح، وذلك 
من خالل إعداد الشركات التي تنوي طرح أسهمها ودراسة وتحليل الوضع المالي والقانوني للشركة وإجراءات الحوكمة ومراجعة خطة 
العمل وتقديم االستشارات المالية الخاصة بعملية الطرح. وتكون البالد المالية جهة التواصل مع هيئة السوق المالية لتوفي كافة 
المتطلبات النظامية، كما تقوم بالتنسيق ما بين الشركة والمستشارين اآلخرين والتواصل مع المستثمرين المحتملين من المؤسسات 
يتعلق  فيما  بالتغطية  المتعهد  بدور  المالية  البالد  شركة  تقوم  كما  بنجاح.  الطرح  إقفال  بهدف  وذلك  الخبرة،  ذوي  والمستثمرين 

باالكتتابات العامة في السوق األساسي والسوق الموازي.

وتتضمن خدمات أسواق األسهم الخدمات التالية:

 (IPO) االكتتابات العامة األولية  •
(Rights Issues) إصدارات حقوق األولوية  •
(Private Placements) الطروحات الخاصة  •

(Underwriting) التعهد بالتغطية  •
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(DCM) ين خدمات أسواق الدَّ

تقدم شركة البالد المالية خدمات التمويل عن طريق ترتيب إصدارات الصكوك والتمويل البنكي. كما تعمل على تطوير أسواق الدين 
في المملكة عبر المساهمة في هيكلة الصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في هيكلة 
وإدارة عمليات الصكوك، سواًء صكوك المرابحة أو المضاربة أو اإلجارة أو غيرها من أي صيغة أخرى تتناسب مع متطلبات وبيئة التمويل 
مما يوّفر للعمالء أدوات مالية مختلفة تساعدهم في تنويع قنوات التمويل الخاصة بشركاتهم. وقد حصلت الشركة على عدد من 

الجوائز الخاصة بعمليات الصكوك هي:
 

جائزة "IFR Middle East Awards" ألفضل صفقة في المملكة لعام 2013م لفئة اإلصدارات اإلسالمية وذلك لمشاركتها في   •
طرح صكوك شركة "صدارة".

وذلك  التحتية  والبنى  المشاريع  لتمويل  2013م  لعام  المملكة  في  تمويل  صفقة  ألفضل   "Islamic Finance News" جائزة   •
لمشاركتها في طرح صكوك شركة "صدارة". 

الرئيس في هيكلة  2018م وذلك لدورها  بالعملة المحلية للعام  جائزة "السندات والقروض والصكوك" ألفضل صفقة صكوك   •
وترتيب برنامج إصدار صكوك بقيمة 400 مليون ريال سعودي لصالح شركة "المرابحة المرنة للتمويل".
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تقدم البالد المالية مجموعة متنوعة من الخدمات االستشارية المالية إليجاد حلول مبتكرة للشركات والمؤسسات، بهدف مساعدتهم 
الخدمات  من  وغيرها  الهيكلة  وإعادة  واالستحواذ،  االندماج  وخدمات  المشاريع،  تمويل  وخدمات  المستقبلية.  خططهم  لتنفيذ 

االستشارية المتخصصة. 

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



تعتبر خدمات الملكية الخاصة إحدى المبادرات التي تقوم بها البالد المالية حاليًا، وفقًا لخطتها االستراتيجية للتوسع في نطاق خدمات 
إنشاء صندوق  الخاصة، من خالل  الملكية  2019م إطالق خدمات  عام  تم خالل  مالية مبتكرة. وقد  الشركة، وتطوير حلول ومنتجات 

"نساند" بالتعاون مع شركة "سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي" و"الشركة السعودية لالستثمار الجريء".

وتعمل الشركة على االستثمار في شركات خاصة في عدد من القطاعات عن طريق صناديق ملكية خاصة أو شركات ذات غرض خاص. 
وتتمثل خطة الشركة بتحديد فرص استثمارية مميزة ذات قيمة مضافة وخطط عمل مبتكرة ومتوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتشمل خدمات الملكية الخاصة الخدمات التالية:
االستثمار الجريء  •

استثمارات الملكية الخاصة  •

خدمات الملكية الخاصة
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واصلت إدارة خدمات األوراق المالية مسيرتها الناجحة في تطوير نشاطها وتعزيز مركزها، عن طريق المحافظة على مكانتها الرائدة في 
السوق مما أدى إلى النمو في إيرادات اإلدارة. ومن أهم الخدمات التي تقوم بها هذه اإلدارة تقديم خدمات حفظ األصول للصناديق 
العقارية وصناديق الملكية الخاصة وخدمات صناديق االستثمار. إضافة إلى هذا، تقوم اإلدارة بتقديم خدمات: حفظ أصول صناديق 
األسهم المدرجة، خدمات الصكوك "خدمات حملة الصكوك ومدير الدفعات"، وخدمات االكتتابات عن طريق القيام بدور مدير لالكتتاب.

الخدمة ودعم منتجات القسم، تم اختيار نظام متطور لدعم منتجات القسم حيث  وفي سبيل حرصها على تقديم أعلى مستويات 
يساعد النظام في رفع اإلنتاجية وتقليل عامل الخطأ. وخالل خمس أعوام تبوأت الشركة الريادة في السوق السعودي في خدمات 

الحفظ بعد أن وصلت األصول تحت الحفظ ألكثر من 135 مليار ريال سعودي من الصناديق االستثمارية بمختلف فئاتها.

وتشكل خدمات الحفظ المباشرة ألصول الصناديق االستثمارية الخاصة والعامة المرتكز الرئيسي لنشاط إدارة خدمات األوراق المالية، 
لذلك فهي تبحث باستمرار عن الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الداعمة للصناديق االستثمارية، والتي تساعد مديري الصناديق 

في إدارة الصناديق والمحافظ بكفاءة عالية.

وضمن استراتيجية تطوير وتعزيز الخدمات المطروحة على مستوى الشراكات العالمية ارتبطت البالد المالية بشراكة استراتيجية مع 
العالمية لتقديم مجموعة من خدمات المساندة والدعم للصناديق االستثمارية، حيث تتولى "إبكس" مسؤولية  مجموعة "إبكس" 

تقديم خدمات محاسبية متخصصة للبالد المالية وتوفير الدعم الالزم واالستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.  

خدمات األوراق المالية
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تقوم إدارة الوساطة في البالد المالية بخدمة العمالء وتنفيذ طلبات التداول الخاصة بهم عبر الهاتف باالتصال المباشر مع الوحدة المركزية لتداول 
األسهم المحلية، حيث يقوم نخبة من الوسطاء األكفاء بتنفيذ أوامر العمالء مباشرة في السوق والرد على استفساراتهم بكل احترافية. كما يمكن 

للعمالء من خالل منصة "البالد تداول" االطالع على األسعار بسهولة، وبيع وشراء األسهم السعودية إلكترونيًا من أي مكان في العالم.

وتتميز الخدمة اإللكترونية بالسرعة وسهولة االستخدام، كما تتميز بأنها اقتصادية ومأمونة للغاية. ويمكن الوصول إلى خدمة التداول اإللكتروني من 
خالل االنضمام لخدمات "البالد تداول" كما يشمل تقديم الخدمات من خالل األجهزة الذكية كـ "اآليباد" وتطبيق "األيفون واألندرويد". 

وتحرص الشركة على االستثمار في تطوير خدمات الوساطة لديها، لترقى إلى تطلعات عمالئها من األفراد والشركات حيث قامت بتطوير منصة 
بالهامش  التمويل  نظام  بتحديث  قامت  كما  السعودية،  األسهم  التداول في سوق  تجربة  إثراء  بهدف  والمزايا،  التقنيات  أحدث  لتشمل  التداول 
اإللكتروني الذي أطلقته في العام 2017م، ليمكن العمالء من إبرام عقود مرابحة متعددة تتناسب مع أهدافهم االستثمارية. كل هذا انعكس على 
إجمالي اإليرادات الُمحققة من نشاط الوساطة وتمويل الهامش، حيث نمت اإليرادات إلى ما يقارب 87.7 مليون ريال سعودي في 2020م مقارنة 
بـ 45 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت حوالي %95، كما نمت الحصة السوقية للبالد المالية من 

تداوالت األسهم في السوق السعودية بحوالي %17.6 مقارنة بمتوسط العام السابق. 

باإلضافة الى ذلك خالل عام 2020 قامت إدارة الوساطة بإطالق خدمة صانع السوق، لكل من صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية 
الكافية  2020 ) . ومن أهداف خدمة صانع السوق ضمان السيولة  2020) وصندوق البالد المتداول للذهب (ُأطلق في يونيو  (ُأطلق في فبراير 
لألوراق المالية باإلضافة إلى استقرار األسعار من أجل الحفاظ على سعر السوق قريبا من قيمة الوحدة اإلرشادية. وخالل عام 2020 بلغ نشاط صانع 

السوق في البالد المالية قياسا بحجم التداول حوالي %60 من إجمالي نشاط الصناديق المتداولة.

خدمات الوساطة
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الباب الرابع
الحوكمة، مجلس اإلدارة

ولجان مجلس اإلدارة
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الحوكمة 
تلتزم البالد المالية بتنفيذ وتطوير ممارسات حوكمة فعالة وشفافة ومسؤولة. وتتمثل فلسفتها للحوكمة بتبني ممارسات تهدف إلى 
أن تكون الحوكمة أداة فاعلة تساعد مجلس اإلدارة في تنفيذ مهامه بصورة بناءة وتحقيق اإلشراف الفعلي على الشركة وأنشطتها. 
ويتحقق ذلك عن طريق االلتزام بقواعد هيئة السوق المالية السعودية وأفضل الممارسات العالمية ومتطلبات التشريعات األخرى.  
ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2020م كافة المعلومات المطلوبة التي وردت في الملحق 6 – 1 في الئحة مؤسسات 
السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1 – 83 – 2005 وتاريخ 1426/05/21ه الموافق 2005/06/28

م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2ه المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
2 – 75 – 2020 وتاريخ 1441/12/22ه الموافق 2020/08/12م، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بالمتطلبات المتعلقة بتأسيس لجان 

مجلس اإلدارة، واستقاللية مجلس اإلدارة، وتنفيذ هيكل حوكمة الشركات الذي تتبناه هيئة السوق المالية.
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مجلس اإلدارة
يتشكل مجلس إدارة البالد المالية من ستة أعضاء، تم تعيين 4 منهم من قبل الجمعية العامة إضافة إلى اختيار اثنين مستقلين بعد 
ترشيحهم من قبل األعضاء المعينين ممن تتوافر فيهم متطلبات االستقاللية والخبرة المشروطة، في اجتماع الجمعية العامة غير 

العادية المنعقد في 2020/03/30م ولمدة ثالث سنوات بدأت من تاريخ 2020/04/09م وتنتهي بتاريخ 2023/04/08م.

وعلى ضوء ذلك، فقد كان تشكيل مجلس اإلدارة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020م من األعضاء التالية أسماؤهم:

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: 
عضو مجلس إدارة تنفيذي.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. 
عضو مجلس إدارة مستقل.



2020

39

* أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة الحالية التي بدأت عضويتهم بتاريخ 09 إبريل 2020م.  
** أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة السابقة المنتهية عضويتهم بتاريخ 08 إبريل 2020م 

*** تم تعديل تصنيف عضوية األستاذ خالد الهذال من مستقل إلى غير تنفيذي بتاريخ 09 إبريل 2020م. 

غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  فهد بن عبدالله بن دخيل* 

غير تنفيذي 

غير تنفيذي 

غير تنفيذي 

مستقل 

مستقل 

مستقل 

مستقل / غير تنفيذي*** 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 

عبدالعزيز بن محمد العنيزان* 

خالد بن عبدالرحمن الراجحي* 

خالد بن صالح الهذال* 

صالح بن عبدالله الحناكي* 

تركي بن محمد الماضي* 

خالد بن سليمان الجاسر ** 

حسام بن يوسف رضوان** 

تصنيف العضوية المنصب اسم العضو 



اتالوظائف السابقة ا�سم الخ�� المؤه�تالوظائف الحالية 

فهد بن عبدالله بن دخيل 

عبدالعزيز بن محمد العنيزان 

خالد بن عبدالرحمن الراجحي 

بنك "ساب". 
مدير عام للخدمات الخاصة واالستثمار 

بنك البالد : المدير التنفيذي لألعمال2014 - 2016 
مصرف اإلنماء : مدير عام الخزينة  2008م- 2014

شركة اإلنماء لالستثمار : 2008-2014م 
البنك العربي الوطني : 2004-2008م 

مجموعة "سامبا" المالية : 1991-2004م

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري :
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية 

شركة ناس (البحرين) : عضو مجلس إدارة  

مؤسسة الراجحي للتجار : الرئيس التنفيذي

شركة والء للتأمين التعاوني : عضو مجلس إدارة 
وعضو لجنة المخاطر ورئيس لجنة االستثمار  

شركة تكوين للصناعات المتطورة: 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت 

دانة غاز (االمارات العربية المتحدة) :عضو مجلس إدارة 

الشركة السعودية لالتصاالت: عضو مجلس إدارة  

رجل أعمال 

الرئيس التنفيذي
 لبنك "البالد" من 2016م. 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعة شركات عبد 
الرحمن صالح الراجحي وشركاه. 

بكالوريوس 
أساليب كمية

شهادة البكالوريوس 
 تخصص أساليب 

كمية 1987م. 

بكالوريوس في اإلدارة 
المالية – جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن. 

العديد من الدورات والبرامج التدريبية 
المتخصصة واإلدارية – 32 عام من العمل 

في المجال البنكي والمؤسسات المالية 

- اإلدارة المالية. 
- التعامالت والتحويالت النقدية. 

- االستثمارات

أكثر من 32 سنة خبرات متنوعة 
مصرفية وتجارية 
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مؤهالت ووظائف وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة.



تعتبر خدمات الملكية الخاصة إحدى المبادرات التي تقوم بها البالد المالية حاليًا، وفقًا لخطتها االستراتيجية للتوسع في نطاق خدمات 
إنشاء صندوق  الخاصة، من خالل  الملكية  2019م إطالق خدمات  عام  تم خالل  مالية مبتكرة. وقد  الشركة، وتطوير حلول ومنتجات 

"نساند" بالتعاون مع شركة "سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي" و"الشركة السعودية لالستثمار الجريء".

وتعمل الشركة على االستثمار في شركات خاصة في عدد من القطاعات عن طريق صناديق ملكية خاصة أو شركات ذات غرض خاص. 
وتتمثل خطة الشركة بتحديد فرص استثمارية مميزة ذات قيمة مضافة وخطط عمل مبتكرة ومتوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتشمل خدمات الملكية الخاصة الخدمات التالية:
االستثمار الجريء  •

استثمارات الملكية الخاصة  •
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وزارة اإلسكان واألشغال العامة 
شركة "جنرال إلكتريك" 

مجموعة "الفيصلية" : الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة 
مدينة "حائل االقتصادية" : نائب الرئيس  

شركة آن المحدودة : الرئيس التنفيذي

وعضو  التنفيذي  الرئيس   : لالستثمار  اإلنماء  شركة 
مجلس اإلدارة 

فالكم للخدمات المالية : مدير إدارة األصول 
مصرف الراجحي : المجموعة المالية - مدير محافظ

إدارة األصول 
الفحص  مسؤول   : السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 

المصرفي 

سابك : مدير عام إدارة االستثمار واالندماجات واالستحواذات
سابك : مدير إدارة الدين وشؤون المستثمرين 

اتالوظائف السابقة ا�سم الخ�� المؤه�تالوظائف الحالية 

خالد صالح سليمان الهذال 

صالح بن عبدالله الحناكي 

تركي بن محمد الماضي 

الرئيس التنفيذي لشركة 
"مزن لالستثمار والتطوير " 

شركة محمد السبيعي وأوالده 
لالستثمار ماسك
 الرئيس التنفيذي 

الرئيس التنفيذي لالستثمار
دسر 

ماجستير إدارة 
أعمال 

- ماجستير مالية. 
- ماجستير إدارة أعمال 

- بكالوريوس هندسة كيميائية 

- 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 

- أكثر من 27 سنة خبرات متنوعة 
مصرفية وتجارية وعقارية. 

- خبير في الهيكلة المؤسساتية. 

- خبرة عملية تمتد لـ 24 عامًا في 
المجال المصرفي واالستثمارات 

والتطوير العقاري. 

خبرة ألكثر من 18 عامًا في عمليات 
الخزينة وإدارة النقد والدين 

وشؤون المستثمرين، وعمليات 
االستثمار بجميع مراحلها. 

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

شركة البالد المالية : رئيس مجلس إدارة 
بنك البالد : عضو مجلس إدارة 

شركة الحكمة لالستثمار التجاري والصناعي : 
رئيس مجلس إدارة 

شركة الوفاء العالمية للصناعات المحدودة : 
رئيس مجلس إدارة

شركة تداوي السعودية للرعاية الصحية : 
عضو مجلس إدارة 

شركة االستثمار العائلي : عضو مجلس إدارة 

شركة البالد المالية :نائب رئيس مجلس إدارة

بنك البالد: 
عضو مجلس إدارة 

شركة بيان للمعلومات االئتمانية : 
رئيس مجلس إدارة 

العضوية في مجالس إداراتاالسم
 الشركات الحالية أو من مديريها 

العضوية في مجالس إدارات
الكيان القانوني الكيان القانوني  الشركات السابقة أو من مديريها 

فهد بن عبدالله بن دخيل 

عبدالعزيز بن محمد  العنيزان 

مسؤولية محدودة 

مساهمة عامة 

الشركة الوطنية للخدمات 
النفطية دبي 

عضو مجلس إدارة شركة 
اإلنماء لالستثمار 

مساهمة مقفلة 

مساهمة مدرجة 

مسؤولية محدودة 

مسؤولية محدودة 

مسؤولية محدودة 

مسؤولية محدودة 

مساهمة مقفلة 

مساهمة مدرجة 

مساهمة مقفلة 
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تقوم إدارة الوساطة في البالد المالية بخدمة العمالء وتنفيذ طلبات التداول الخاصة بهم عبر الهاتف باالتصال المباشر مع الوحدة المركزية لتداول 
األسهم المحلية، حيث يقوم نخبة من الوسطاء األكفاء بتنفيذ أوامر العمالء مباشرة في السوق والرد على استفساراتهم بكل احترافية. كما يمكن 

للعمالء من خالل منصة "البالد تداول" االطالع على األسعار بسهولة، وبيع وشراء األسهم السعودية إلكترونيًا من أي مكان في العالم.

وتتميز الخدمة اإللكترونية بالسرعة وسهولة االستخدام، كما تتميز بأنها اقتصادية ومأمونة للغاية. ويمكن الوصول إلى خدمة التداول اإللكتروني من 
خالل االنضمام لخدمات "البالد تداول" كما يشمل تقديم الخدمات من خالل األجهزة الذكية كـ "اآليباد" وتطبيق "األيفون واألندرويد". 

وتحرص الشركة على االستثمار في تطوير خدمات الوساطة لديها، لترقى إلى تطلعات عمالئها من األفراد والشركات حيث قامت بتطوير منصة 
بالهامش  التمويل  نظام  بتحديث  قامت  كما  السعودية،  األسهم  التداول في سوق  تجربة  إثراء  بهدف  والمزايا،  التقنيات  أحدث  لتشمل  التداول 
اإللكتروني الذي أطلقته في العام 2017م، ليمكن العمالء من إبرام عقود مرابحة متعددة تتناسب مع أهدافهم االستثمارية. كل هذا انعكس على 
إجمالي اإليرادات الُمحققة من نشاط الوساطة وتمويل الهامش، حيث نمت اإليرادات إلى ما يقارب 87.7 مليون ريال سعودي في 2020م مقارنة 
بـ 45 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت حوالي %95، كما نمت الحصة السوقية للبالد المالية من 

تداوالت األسهم في السوق السعودية بحوالي %17.6 مقارنة بمتوسط العام السابق. 

باإلضافة الى ذلك خالل عام 2020 قامت إدارة الوساطة بإطالق خدمة صانع السوق، لكل من صندوق البالد المتداول للصكوك السيادية السعودية 
الكافية  2020 ) . ومن أهداف خدمة صانع السوق ضمان السيولة  2020) وصندوق البالد المتداول للذهب (ُأطلق في يونيو  (ُأطلق في فبراير 
لألوراق المالية باإلضافة إلى استقرار األسعار من أجل الحفاظ على سعر السوق قريبا من قيمة الوحدة اإلرشادية. وخالل عام 2020 بلغ نشاط صانع 

السوق في البالد المالية قياسا بحجم التداول حوالي %60 من إجمالي نشاط الصناديق المتداولة.
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

العضوية في مجالس إداراتاالسم
 الشركات الحالية أو من مديريها 

العضوية في مجالس إدارات
الكيان القانوني الكيان القانوني  الشركات السابقة أو من مديريها 

- 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 

الشركة السعودية المتحدة 
للتأمين التعاوني "والء":

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 
لجنة االستثمار وعضو لجنة 

المخاطرة

شركة تكوين المتطورة 
للصناعات :

رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت  

الشركة الوطنية السعودية 
للنقل البحري. 

شركة االتصاالت السعودية. 

مجمع مدارس السالم. 

مستشفى الرعاية الصحية. 

مستشفى فخري والراجحي 

خالد بن عبدالرحمن الراجحي  

مساهمة مدرجة 
مساهمة مدرجة 

مساهمة مدرجة 

مساهمة مدرجة 

مساهمة مدرجة 

مساهمة مدرجة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

شركة دانا غاز. 
شركة ناس. 

مساهمة مقفلة 

مساهمة مدرجة 

مساهمة مدرجة 

مساهمة مقفلة 

كة
مل

لم
ج ا

خار

كة
مل

لم
ل ا

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

العضوية في مجالس إداراتاالسم
 الشركات الحالية أو من مديريها 

العضوية في مجالس إدارات
الكيان القانوني الكيان القانوني  الشركات السابقة أو من مديريها 

كة
مل

لم
ج ا

خار

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

شركة البالد المالية: عضو مجلس إدارة 
محمد السبيعي وأوالده لالستثمار

(ماسك) : عضو مجلس اإلدارة 
شركة المكتبة للتسويق : عضو مجلس إدارة

شركة سمبلفي الدولية : عضو مجلس إدارة 
شركة مزن االستثمار : رئيس مجلس إدارة 

شركة األرجان :عضو لجنة الترشيحات والتعويضات 
بنك البالد: عضو لجنة الترشيحات والتعويضات  

شركه الرياض للتعمير: عضو مجلس إدارة 
شركه تنال: عضو مجلس إدارة

وزارة اإلسكان واألشغال العامة 

شركة جنرال إلكتريك 

مجموعه الفيصلية :
الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة 

مدينة حائل االقتصادية :
نائب الرئيس

شركة آن المحدودة :
الرئيس التنفيذي 

خالد صالح سليمان الهذال 

صالح بن عبدالله الحناكي 

حكومية 

مسؤولية محدودة 

مسؤولية محدودة 

مسؤولية محدودة 

مسؤولية محدودة 

مساهمة مقفلة 

أخرى 

مساهمة مقفلة 

مساهمة مدرجة 

مسؤولية محدودة 

مساهمة عامة

مسؤولية محدودة 

شركة إسكان حقل الفاضلي
للتطوير العقاري 

شركة اإلنماء لالستثمار :
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 

فالكم للخدمات المالية :مدير إدارة 
األصول 

«المجموعة  الراجحي  مصرف 
إدارة  محافظ,  مدير   : المالية» 

األصول 

النقد العربي السعودي  مؤسسة 
مسؤول الفحص المصرفي 

ذات مسؤولية محدودة              

مساهمة مقفلة 

مساهمة مقفلة 

مساهمة عامة 

حكومية 

مساهمة عامة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

مساهمة مقفلة 

مساهمة عامة 

سبيماكو الدوائية. 

شركة ذاخر للتطوير المحدودة. 

ماسك اللوجستية. 

شركة الوطنية لإلسكان. 

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

العضوية في مجالس إداراتاالسم
 الشركات الحالية أو من مديريها 

العضوية في مجالس إدارات
الكيان القانوني الكيان القانوني  الشركات السابقة أو من مديريها 

كة
مل

لم
ج ا

خار

كة
مل

لم
ل ا

اخ
د

سابك كابيتال 

شركة صدف 

شركة بتروكيميا 

شركة دسر 

شركة الدارة الطبية 

شركة المواقف الذكية 

ذات مسؤولية محدودة 

مساهمة مقفلة 

مساهمة مقفلة 

مساهمة مقفلة 

مساهمة مقفلة 

مساهمة مقفلة 

مساهمة عامة تركي بن محمد الماضي 

سابك: مدير عام إدارة االستثمار 
واالندماجات واالستحواذات  

سابك: مدير إدارة الدين وشؤون 
المستثمرين 



اجتماعات مجلس اإلدارة 

عقد مجلس إدارة البالد المالية خالل عام 2020م أربع اجتماعات، يبين الجدول التالي بياناتها وسجل حضور األعضاء:

نوع العضوية

27-Apr22-Sep10-Dec17-Dec

تاريخ اإلجتماع األعضاء

غير تنفيذيفهد بن عبدالله بن دخيل  - الرئيس

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

عبدالعزيز بن محمد العنيزان – نائب الرئيس

خالد بن عبدالرحمن الراجحي

خالد بن صالح الهذال

صالح بن عبدالله الحناكي

تركي بن محمد الماضي
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الهيئة الشرعية

أسهمت وتسهم الهيئة الشرعية للبالد المالية بما يخدم المحافظة على هويتها اإلسالمية في السياسات والمعايير واإلجراءات ونحوها، انطالًقا من 
رؤية البالد المالية ورسالتها الُمتمثلة في تقديم الحلول االستثمارية المبنية على مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة. ومن أبرز ما جاء في الئحة 

الهيئة الشرعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة ما يأتي : 

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.  •

أعيد تشكيل أعضاء الهيئة الشرعية من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2020/03/30م لمدة ثالث 
ا العلم واالختصاص  الشرعية من ثالثة أعضاء من أهل  الهيئة  تألفت  2023/04/08م، حيث  بتاريخ  2020/04/09م وتنتهي  تاريخ  سنوات بدأت من 

لمتمكنين في فقه المعامالت المالية واالقتصاد، وهم:

فضيلة الشيخ أ. د. يوسف بن عبداهللا الشبيلي  •
فضيلة الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي  •

فضيلة الشيخ أ. د. مساعد بن عبداهللا الحقيل  •



وقد عقدت الهيئة الشرعية في عام 2020م (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.  •
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لجان مجلس اإلدارة

لجنة  المراجعة،  لجنة  هي:  اإلشرافية،  مسؤولياته  أداء  في  اإلدارة  مجلس  لمساعدة  اللجان  من  عدد  بتشكيل  اإلدارة  مجلس  قام 
الترشيحات والمكافآت، اللجنة التنفيذية، ولجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر.
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لجنة المراجعة

تتمثل مسؤولية لجنة المراجعة في اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية ويشمل ذلك التحقق من استقاللية وفعالية اإلدارة والتحقق من توافر 
الموارد البشرية ودراسة التقارير الصادرة عنها ومتابعة اإلجراءات التصحيحية واعتماد خطة المراجعة الداخلية، كما تقوم اللجنة بترشيح المراجع الخارجي 
للشركة وتحديد أتعابه واإلشراف على نشاطاته ومراجعة خطة عمله وتقييم أدائه والتحقق من استقالله ومناقشة مالحظاته، ودراسة القوائم المالية 
والتوصية باعتمادها من مجلس اإلدارة، كما تقوم اللجنة بأعمال رقابية أخرى تدخل في نطاق عمل اللجنة وفق الئحتها الُمعتمدة من الجمعية العامة.

تشكيل لجنة المراجعة واجتماعاتها

2020/03/30م لمدة ثالث  أعيد تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 
سنوات بدأت من تاريخ 2020/04/09م وتنتهي بتاريخ 2023/04/08م، حيث تألفت لجنة المراجعة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020م، من األعضاء التالي 

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



تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة بمساعدة مجلس اإلدارة في االضطالع بمسؤولياته الرقابية اإلشرافية 
فيما يتعلق باآلتي:
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نوع العضوية

25-Feb18-Aug 17-Jun28-Oct29-Dec

تاريخ اإلجتماع األعضاء

الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس
رئيس اللجنة

عضو مستقل
من خارج المجلس

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

عضو مستقل
من خارج المجلس

د. عبدالله بن محمد الفهيد
عضو اللجنة

مصعب بن عبدالرحمن آل الشيخ
عضو اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت 



تحديد األفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء مجلس إدارة ورفع توصيات إلى مجلس اإلدارة بالمرشحين لالنتخاب أثناء الجمعية العمومية   •
السنوية التالية.

رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة عن كل مرشح في كل لجنة تابعة لمجلس اإلدارة.  •

اإلشراف على كافة المسائل المتعلقة بمكافآت كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي.  •

مسائل متعلقة بمجال الموارد البشرية وتشمل السياسات والتوظيف والتقييم والمكافآت واإلحالل الوظيفي لمناصب اإلدارة العليا   •
ومناصب أخرى حساسة.
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تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واجتماعاتها

أعيد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس إدارة الشركة في 1441/09/27ه الموافق 2020/05/20م وتشكلت لجنة 
الحوكمة وااللتزام والمخاطر كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م من األعضاء التالية أسماؤهم، والذين صنفت عضويتهم بحسب وثيقة 

مبادئ حوكمة الشركة. حيث بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام ثالث اجتماعات، جاءت على النحو التالي:
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نوع العضوية

3-Mar1-Sep18-Nov

تاريخ اإلجتماع األعضاء

خـــــــالــــد بـــن صــــالــــح الــــهــــــذال 
رئيس اللجنة ** 

عضو مجلس إدارة
مستقل

عضو مجلس إدارة
مستقل

عضو مستقل
من خارج المجلس

صالح بن عبدالله الحناكي
رئيس اللجنة *

الدكتور فهد بن موسى الزهراني
عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

هيثم محمد المديني
عضو اللجنة

* أعضاء اللجنة في الدورة الحالية التي بدأت عضويتهم بتاريخ 09 أبريل 2020م
** أعضاء اللجنة في الدورة السابقة المنتهية عضويتهم بتاريخ 08 أبريل 2020م 



اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في أداء األنشطة والمهام حسب الصالحيات المفوضة لها من قبل مجلس اإلدارة، وذلك لتسهيل عمليات الشركة 
والمساعدة في تطوير أهدافها االستراتيجية الرئيسة واستراتيجيات االستثمار والموافقة عليها أيًضا، كذلك مراجعة استراتيجية أداء الشركة بشكل 
دوري لتحديد ما إذا كانت الشركة قامت بتحقيق أهدافها على المدى القصير والبعيد، والموافقة على جميع القرارات االستثمارية الكبرى وذلك تماشًيا 
مع استراتيجيات الشركة المعتمدة، إلى جانب مسؤولية تشكيل أو إعادة هيكلة أي مشروع مشترك أو شراكة بما في ذلك أي نفقات مرتبطة بها، 

واستعراض قدرات الشريك التجاري/المطورين المشاركين في المشاريع التي تقوم بها الشركة.

ومن مهامها استعراض وتقديم التوصيات المناسبة إلى المجلس فيما يتعلق بإدارة الشركة "للمسؤولية االجتماعية للشركة" والمتعلقة بالموظفين 
والمجتمع والبيئة، ومراقبة االمتثال لسياسات الشركة فيما يتعلق "بالمسؤولية االجتماعية للشركة“.
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تشكيل لجنة التنفيذية واجتماعاتها

أعيد تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1441/09/04ه الموافق 2020/04/27م وتشكلت اللجنة 
التنفيذية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020م من األعضاء التالية أسماؤهم، والذين صنفت عضويتهم بحسب وثيقة مبادئ حوكمة الشركة. حيث بلغ 

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



نوع العضوية

13-May5-Nov 22-Jul10-Dec17-Dec

تاريخ اإلجتماع األعضاء

فـهــد بــن عــبـــدالله بـــــــــن دخــــيــل
رئيس اللجنة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تنفيذي

عبدالعزيز بن محمد العنيزان
عضو اللجنة

زيـــــــد بن محمـــــــــد المفرح
عضو اللجنة
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لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر

تتولى لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر بمسؤولية دعم والحفاظ على تطبيق أعلى المعايير في الحوكمة وااللتزام وإدارة المخاطر، 
وذلك من خالل قيام اللجنة بالعمل على التأكد من اتباع ممارسات الحوكمة السليمة في الشركة، والتأكد من ضمان التزامها بجميع 

األنظمة والقوانين السعودية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
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المخاطر  إدارة  بشأن  األخرى  ولجانه  اإلدارة  لمجلس  واالستشارة  النصح  تقديم  في  بالمخاطر  يتعلق  فيما  الرئيس  غرضها  ويتمثل   
تحمل  الشركة وقدرتها على  بقابلية  المتعلقة  الحالية والمستقبلية  الخطط واالستراتيجيات  الشركة، بهدف تطبيق  بأعمال  المتعلقة 
المخاطر، إضافة إلى أية مهام أو مسؤوليات أخرى قد ُتسند إليها مؤقتًا من مجلس اإلدارة، وبما ال يتعارض مع مهام ومسؤوليات 
لجان المجلس األخرى، وللجنة طلب ما تحتاجه - من اإلدارة التنفيذية للشركة وغيرها-، من مستندات ووثائق  وتقارير لحاالت خاصة 

واستدعاء من ترغب من الموظفين إذا لزم األمر. 

تشكيل لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر

أعيد تعيين أعضاء لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر من قبل مجلس إدارة الشركة في 1441/09/27ه الموافق 2020/05/20م وتشكلت لجنة الحوكمة 
وااللتزام والمخاطر كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019م من األعضاء التالية أسماؤهم، والذين صنفت عضويتهم بحسب وثيقة مبادئ حوكمة الشركة. 

حيث بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام أربعه اجتماعات، جاءت على النحو التالي:



نوع العضوية

27-Apr22-Sep10-Dec17-Dec

تاريخ اإلجتماع األعضاء

يوسف بن محمد الخليوي *
رئيس اللجنة

غير تنفيذي
من خارج المجلس

مستقل
 عضو مجلس إدارة

من خارج المجلس

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

عضو غير تنفيذي
من خارج المجلس

تركي بن محمد الماضي *
رئيس اللجنة

محمد بن عبدالرحمن الرميزان **
عضو اللجنة

حمد بن إبراهيم العيسى **
عضو اللجنة

عبدالله بن محمد العريفي *
عضو اللجنة

د. عبدالناصر محمد فرغلي *
عضو اللجنة
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* أعضاء اللجنة في الدورة السابقة المنتهية عضويتهم بتاريخ 08 أبريل 2020م.
**استقال من عضوية اللجنة بتاريخ 1442/02/05ه الموافق 2020/09/22م. 

* أعضاء اللجنة في الدورة الحالية التي بدأت عضويتهم بتاريخ 09 أبريل 2020م. 
**تم تعيينه في عضوية الجنة بتاريخ 1442/02/05ه الموافق 2020/09/22م.



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

لكبار  وتعويضات  ومكافآت  رواتب  بدفع  تقوم  كما  اللجان،  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  الجلسات ألعضاء  مكافآت مصاريف حضور  بدفع  الشركة  تقوم 
التنفيذين حسب العقود المبرمة معهم. وفيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت والرواتب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
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*بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة 

18,000 48,000 بدل حضور جلسات المجلس 

  7,500

240,000

 16,500

 540,000

 540,000 265,500

بدل حضور جلسات اللجان 

المكافآت الدورية والسنوية 

الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
تدفع بشكل شهري أو سنوي 

البيان 

المجموع

األعضاء المستقلين األعضاء غير التنفيذيين األعضاء التنفيذيين* 
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4,379,822 الرواتب واألجور 

 2,381,007

 5,260,731

 1,748,574

 26,400

 13,796,534

البدالت 

المكافآت الدورية والسنوية 

الخطط التحفيزية 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة  

أي تعويضات أو مزايا عينية
 أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي 

المجموع

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضاتالـبـيـان
 يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم 



المخاطر
تتعرض البالد المالية في ممارسة أعمالها إلى عدة مخاطر تتراوح في حدتها وأثرها واحتمال حدوثها، هذا ويوجد لدى الشركة إدارة 
خاصة للمخاطر، كما تم وضع السياسات واإلجراءات واعتمادها من مجلس اإلدارة من أجل تحديد المستويات المقبولة للمخاطر، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة في حال تجاوزت المخاطر الحدود المسموح بها، بما يكفل مصلحة الشركة وعمالئها ويقلل من احتمال حدوث الخسائر 

غير المتوقعة.

وبطبيعة عمل الشركة وأنشطتها المختلفة تتعرض إلى مخاطر رئيسة هي: "المخاطر االئتمانية، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية"، 
تحليل  المال، وتشمل عملية  بتقييم مستوى كفاءة رأس  المالية فيما يتعلق  السوق  االلتزام بمتطلبات هيئة  المسؤولة عن  وهي 

المخاطر بالشركة المخاطر التالية:
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مخاطر االئتمان:
تتركز المخاطر االئتمانية في النشاط التمويلي واالستثماري، من خالل تمويل عمالء صفقات التداول بهامش التغطية على أسهم السوق السعودي "تداول"، 

حيث يتم دراسة وتحديد درجة المخاطر االئتمانية لجميع العمالء.

الضوابط المتبعة: تقوم الشركة باتباع إجراءات إلدارة المخاطر االئتمانية عن طريق دراسة وتحليل البيانات للتوصل إلى مؤشرات عن إمكانية السداد، 
كذلك تقوم إدارة المخاطر بعد منح التسهيالت وبشكل يومي بمراقبة الضمانات الممنوحة من قبل العمالء مقابل التسهيالت، وذلك لضمان ُمالءمة هذه 

الضمانات للتسهيالت الممنوحة لهم.
وفيما يتعلق بأسواق النقد تقوم الشركة بإجراء تقييم دوري لمخاطر األطراف النظيرة والموافقة على الحدود االستثمارية للودائع المالية ومراقبة هذه الحدود 

بشكل دوري.

مخاطر السوق:
هي المخاطر المتعلقة بتقلبات السوق، حيث تؤثر تذبذبات أسعار األوراق المالية وأسعار العمالت وأسعار الفائدة على قيمة االستثمارات مما قد يؤثر عليها 
بالسلب. كما أن مخاطر السوق قد تؤثر على قيمة الضمانات المتعلقة بمحافظ تمويل الهامش وأنشطة إدارة األصول، السيما فيما يتعلق باالستثمار في 

األسهم من قبل الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ الخاصة.

الضوابط المتبعة: قامت إدارة المخاطر بوضع سياسات لمراقبة مخاطر السوق. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو مراقبة أداء وتقلب األسعار 
وتحديد قيمة تأثيرها على استثمارات الشركة وعمالئها ومدى تأثير مخاطر السوق على قيمة األوراق المالية والضمانات المتعلقة بمحافظ تمويل الهامش 

وأنشطة إدارة األصول، السيما فيما يتعلق باالستثمار في األسهم من قبل الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ الخاصة. كذلك يتم إجراء اختبارات التحمل 
.(Stress Testing) بشكل دوري من قبل قطاع إدارة المخاطر



مخاطر السيولة: 
تشير مخاطر السيولة إلى مخاطر عدم توفر السيولة للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. وتنشأ مخاطر سيولة الشركة من عدم كفاية الخطوات الالزمة 
حال استحقاقها في جميع  المالية في  بالتزاماتها  للوفاء  الشركة  تؤثر على قدرة  التي  النقدية  التدفقات  التطابق في  إلى عدم  باإلضافة  التمويل،  لترتيب 

االوقات.

الضوابط المتبعة: تعتمد الشركة على آلية لتالفي المخاطر المتعلقة بالسيولة، وهي الحفاظ على نسبة أعلى للموجودات مقارنة بالمطلوبات، وتقوم 
الشركة مرابحات استثمارية قصيرة األجل وذلك لضمان توفر معدل سيولة مناسبة للشركة في جميع األوقات، وتقوم اإلدارة المالية بالشركة بمهام مراقبة 
مستوى السيولة، والتأكد من وجود سيولة كافية لدى الشركة بجميع األوقات ومراقبة مستوى الكفاية المالية للشركة ورفع تقارير دورية لإلدارة وهيئة السوق 

المالية بهذا الشأن. .

مخاطر تشغيلية: 
هي المخاطر المرتبطة بالخسائر الناتجة عن فشل أو ضعف أو عدم ُمالءمة آلية سير األعمال واألنظمة التشغيلية أو الناتجة عن األخطاء البشرية أو خلل في 
النظم التقنية المستخدمة أو الناتجة عن عوامل خارجية. وتنطبق على كافة إدارات الشركة. إن فشل األنظمة التي تدعم أعمال الشركة له تأثير سلبي على نشاط 

الشركة ومن الممكن أن يؤثر على استقرار أعمالها. 

الضوابط المتبعة: دراسة وتقييم جميع النقاط الرقابية الداخلية للشركة، وتعتمد آلية مراقبة مخاطر العمليات والحد منها على تحليل وتقييم األنشطة 
األنشطة  وجميع  والجديدة  الحالية  المنتجات  في  العمليات  مخاطر  تحليل  وأيًضا  المخاطر  لتلك  التعرض  تخفيف  على  والعمل  الموضوعة  باألهداف  مقارنة 
المتعلقة بها ومقارنة المؤشرات الحالية المتبعة بالمؤشرات الواجب اتباعها، ومن ثم تعديل اإلجراءات والسياسات التي تتضمن تلك الخطوات التصحيحية، 

والعمل على مراقبة تلك المؤشرات ومراقبة مستوى التعرض لمخاطر العمليات.
وضع الخطط والسياسات لقياس مخاطر استمرارية االعمال ووضع الخطط لضمان عدم تأثر العمليات بالشركة والتخطيط للتعافي من الكوارث. 
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مخاطر السمعة :  
هي التأثير السلبي على سمعة الشركة والتي قد تنتج من بعض الممارسات غير المتوافقة مع رسالة الشركة أو من بعض اإلجراءات التي تؤثر 

سلبًا على رضا العمالء.

الضوابط المتبعة: تعتمد الشركة َالية استباقية للحد من هذه المخاطر بإتباع اإلجراءات والتقييمات ورفع مستوى األداء. 

مخاطر االلتزام:  
هي المخاطر المرتبطة بعدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح والتنظيمات التشريعية المتعلقة بالبيئة التشغيلية والعملية والتي قد تؤدي الى 

عقوبات ضد الشركة.

الضوابط المتبعة: تعتمد إدارة االلتزام بالشركة على سياسات وإجراءات معتمدة من لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر ومجلس اإلدارة 
لدعم الرقابة على عمليات االلتزام التنظيمية داخل الشركة بما يتطابق مع لوائح الجهات التنظيمية. 
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نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة 

ُتعتبر اإلدارة التنفيذية للشركة مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية مالئم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات تم إعدادها تحت إشراف مجلس اإلدارة 
لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة. وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو الُموصي به من ِقبل الجهات التنظيمية والرقابية يبدأ 
باإلطار العام للحوكمة في الشركة والذي يحدد األدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس اإلدارة واللجان الُمنبثقة منه وكذلك لجان اإلدارة التنفيذية، بما 
الرقابة من خالل  الرقابة المناسبة على مستوى الشركة. كما تقوم جميع إدارات الشركة ببذل جهود متضافرة ومتكاملة لتحسين بيئة  يكفل توفر 

التطوير والمراجعة الُمستمرة للسياسات واإلجراءات للحد من أي تجاوزات ولتجنب وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية. 

باإلضافة إلى األعمال الرقابية التي تقوم بها قطاعات االلتزام والمخاطر، ُتعتبر المراجعة الداخلية خط دفاع ُمستقل عن اإلدارة التنفيذية، ويدخل ضمن 
نطاق عملها تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك االلتزام بالسياسات واإلجراءات الُمعتمدة. كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن 
كفاية  بمراقبة  المراجعة  لجنة  التنفيذية. وتقوم  المراجعة واإلدارة  لجنة  إلى  التصحيحية  اإلجراءات  الداخلية وكذلك  الرقابة  الضعف في نظام  نقاط 

وفعالية نظام الرقابة الداخلية للحد من المخاطر وحماية مصالح الشركة.

بناًء على نتائج التقييم الُمستمر لنظام الرقابة الداخلية خالل العام 2020م، فإن لجنة المراجعة ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حاليًا كاٍف 
ويعمل بشكل فعال ويتم مراقبته بصورة منتظمة، ومع ذلك تسعى إدارة الشركة باستمرار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية. ويرى مجلس اإلدارة أن 
نظام الرقابة الداخلية ُصمم بشكل كاٍف وأعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية وأنه ال يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام 
2020م، ويأتي هذا بناًء على التأكيدات المعقولة لدى مجلس اإلدارة عن سالمة تصميم وفاعلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية، علمًا بأن أي نظام رقابة 

داخلية بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا.
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المخالفات/العقوبات المفروضة على الشركة

انطالقا من حرص شركة البالد المالية على االلتزام باللوائح والتوجيهات الصادرة من هيئة السوق المالية وأي جهة إشرافية أو تنظيمية، لم يصدر بحق 
الشركة أي مخالفات مالية خالل العام 2020م. بينما تم استالم اشعار بمخالفتين صادرة من هيئة السوق المالية تتعلق بالتعهد بالتغطية واالفصاح 

عن الموجودات االستثمارية ألحد العمالء، وقد تم عمل الالزم وتعديل اإلجراءات لتفادي وقوع هذه المخالفات مستقبال.

إقرارات من مجلس االدارة 

طبقًا لالئحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1 – 83 – 2005 وتاريخ 1426/05/21ه الموافق 
2005/06/28م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2ه المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
2 – 75 – 2020 وتاريخ 1441/12/22ه الموافق 2020/08/12م الملحق 6 – 1 "المعلومات المطلوبة في تقرير مجلس اإلدارة" فإن مجلس اإلدارة 

يؤكد ما يلي: 
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ال يوجد على الشركة َأية أدوات دين قابلة للتحويل أو االسترداد أو أوراق مالية تعاقدية ولم تصدر أيه أدوات دين خالل العام 
2020م.

ال يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم 
في أسهم الشركة خالل عام 2020م.

أن نظام الرقابة الداخلية ُصمم بشكل كاٍف وأعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية وأنه ال يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري 
في أعمال الشركة للعام 2020م.
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