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 البالد لالستثمار
شركة شخص واحد مساهمة مقفلة مسجلة بالسجل التجاري لمدينة  هي "البالد المالية"لالستثمار  البالد شركة

وتمارس أنشطتها ( 37-08100رخصة رقم )المالية  السوق هيئة قبل من مرخصةهـ و11/11/1428الرياض بتاريخ 

مليون ريال سعودي، وتمارس نشاطها  200ويبلغ رأسمالها  البالد، لبنك بالكامل م، وهي مملوكة2008منذ العام 

 االستشارات ذلك في بما االستثمارية االستثمار والخدمات المصرفية في كافة مجاالت ةبصورة مستقل

 االستثمارية الصناديق المالية من خالل تقوم بإدارة األصول أنها ، كماالشركات تمويل االستثمارية، المصرفية

 .ةأعمال الحفظ والوساطة الماليتمارس الشركة أيضًا  و حافظ الخاصةوالم

 

 الرؤية
المحلية األولى والرائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة والمنتجات  شركةالتتمثل رؤية الشركة في أن تكون 

 . االستثمارية

 الرسالة
والمنتجات المالية لتلبية تطلعات عمالئنا من من خالل المبادرة واالبتكار نسعى إلى تقديم أفضل الخدمات 

 .قطاعي األفراد واألعمال وموظفينا ومساهمينا
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 اإلدارة مجلس رـريـتق

 م2018ي ــام المالـعن الع
لألشخاص  حوكمةال متطلباتلمعايير و وفقاً 

المالية  السوق هيئة عن الصادرة المرخص لهم

 م.31/10/2018هـ الموافق 22/02/1440في 
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ِحيِم  ِن الرَّ ْحم َٰ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

التقرير السنوي عن أداء وأنشطة الشركة والبيانات للسادة مساهمي الشركة الشركة أن يقدم  إدارةيسعد مجلس 

 .م2018/  12/  31المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 

 مقدمة

لها من قبل  كشركة ذات مسؤولية محدودة ومصرح م2008لالستثمار "البالد المالية" عام تأسست شركة البالد 

ريال سعودي، وهي الذراع االستثماري لبنك البالد،  200,000,000هيئة السوق المالية السعودية برأس مال قدره 

م تحولت 2017ي العام فو مقرها الرئيس في مدينة الرياض وأعمالها متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، حيث صدر قرار معالي وزير 

 هـ بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة. 3/6/1438بتاريخ  166التجارة واالستثمار رقم ق/

 بما االستثمارية مار والخدمات المصرفيةتمارس البالد المالية نشاطها بصورة مستقلة في كافة مجاالت االستث

 تقوم بإدارة األصول المتمثلة في أنها الشركات، كما االستثمارية وتمويل المصرفية االستشارات ذلك في

 المالية والحفظ. وأعمال الوساطة المالية واألوراق والمحافظ الخاصة االستثمارية الصناديق

حدة من أكثر الشركات المالية نموا في مختلف نشاطاتها وقدرتها على تلبية أكدت البالد المالية قوتها ومكانتها كوا

م  2018تطلعات عمالئها لتواكب المسيرة المشرقة لبنك البالد، حيث ارتفعت بحمد الله أرباح الشركة في العام 

ص لهم تراجعا لألشخاص المرخالرابع % في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج الربع 16بنسبة م 2017مقارنة بالعام 

تقرير هيئة السوق المالية. ويعود تصاعد نسبة النمو في أعمال الشركة  % حسب9في األرباح المجمعة بنسبة 

ونجاح خططها بعد فضل الله إلى عدة عوامل رئيسة في مقدمتها الدعم الذي حظيت به الشركة من مجلس إدارتها 

 موظف. 113م 2018وحسن اختيار وتوظيف ثروتها البشرية التي بلغت في العام 

مو في أعمال الشركة إلى االستراتيجية الجديدة التي وضعتها قيادة الشركة الوطنية كما يعود تصاعد نسبة الن

واالستفادة من الفرص المتاحة وأطالق عدد من  2030الشابة والتي ركزت فيها على مواكبة رؤية المملكة 

مات الجديدة التي المشاريع والمبادرات الجديدة والتي شكلت انحرافا إيجابيا في أداء الشركة، فعلى صعيد الخد

م أطلقت الشركة خدمة الملكية الخاصة في إدارة المصرفية االستثمارية، كما 2018دشنتها الشركة في العام 

)غير  التمويلقامت اإلدارة بترتيب برامج "اصدار صكوك" والتي تعد األولى من نوعها الصادرة من قبل شركات 

حيث بلغ حجم البرامج ما يقارب المليار ريال تم إقفال الشريحة  البنوك( بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي،

% تقريبا، وقد توجت الشركة هذا اإلنجاز 400مليون ريال سعودي وبتغطية بنسبة  278األولى منها بمبلغ 

م ضمن حفل توزيع جوائز الشرق 2018بحصولها على جائزة "أفضل صفقة صكوك بالعملة المحلية" للعام 

 اإلعالمية في دبي. GFCم والذي نظمته مجموعة 2018ت والقروض والصكوك في نوفمبر األوسط للسندا

وعلى صعيد خدمات األوراق المالية وبالرغم من حداثة دخول المنتج إلى منتجات الشركة إال أنها وفي غضون 

ت الحفظ عامين فقط تبوأت الشركة الريادة في السوق السعودي في أمانة الحفظ بعد أن وصلت األصول تح

مليار ريال سعودي من الصناديق االستثمارية بمختلف فئاتها، حيث نجحت الشركة في التوقيع مع  100ألكثر من 

وارتفع مجموع األصول تحت وعدد من المستثمرين المؤسساتيين أكبر مديري الصناديق المحليين والعالميين 

في هذا الجانب ومقدار ما استثمرته في البنية % بما يعكس قوة الشركة 150م بنسبة 2018الحفظ خالل العام 

 التحتية والثروة البشرية التي هي أساس ألي إنجازات تحققت.
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م صندوق البالد لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة، 2018كما أطلقت البالد المالية خالل العام 

إدارة األصول في تحقيق نمو في إجمالي األصول  وكذلك صندوق البالد للمرابحة بالدوالر األمريكي. ونجحت

م، وفي الصناديق 2017% مقارنة بالعام 30المدارة في مجال الصناديق العامة والمحافظ الخاصة بنسبة قاربت 

% لتصل إلى 50م بنسبة تزيد عن 2018العقارية االستثمارية ارتفعت األصول العقارية تحت اإلدارة خالل العام 

 بما يؤكد سالمة النهج الذي تسير عليه الشركة ويجعلها محط أنظار الباحثين عن الفرص المميزة. مليار ريال 3.3

واستمرت الشركة في االستثمار في تطوير خدمات الوساطة لديها لترقى إلى تطلعات عمالئها من األفراد 

اء إثراء تجربة التداول في والشركات حيث قامت بتطوير منصة التداول لتشمل أحدث التقنيات والمزايا سعيا ور

م 2017سوق األسهم السعودية. كما قامت بتحديث نظام التمويل بالهامش اإللكتروني الذي أطلقته في العام 

انعكس على اجمالي  كل هذا ليمكن العمالء من إبرام عقود مرابحة متعددة تتناسب مع أهدافهم االستثمارية.

مليون ريال  44.9 الى ما يقارب األرباححيث نمت ويل الهامش، وتم المحققة من نشاط الوساطة اإليرادات

مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق وذلك بنسبة ارتفاع  35.8 مقارنة مع 2018سعودي في 

 .%26بلغت حوالي 

 

 التوفيق،والله ولي 
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 النشاطات الرئيسة للشركة 

، مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب الترخيص شخص واحد مساهمة مقفلة شركة شركة البالد المالية هي

م، وقد 25/05/2008هـ الموافق 20/05/1429(، وقد بدأت الشركة مزاولة أعمالها رسميًا بتاريخ 08100-37رقم )

  تم الترخيص للشركة لمزاولة األنشطة التالية:

 خدمات إدارة األصول

ات استثمارية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة االسالمية من بينها إدارة تقدم إدارة األصول خدمات ومنتج

المحافظ الخاصة، وإدارة الصناديق االستثمارية شاملة صناديق أسواق المال والتي تشمل صندوق المرابحة بالريال 

دوق إثمار ألسهم السعودي)مرابح( وصندوق المرابحة بالدوالر االمريكي وصناديق االستثمار لألسهم وتشمل: صن

الشركات السعودية المتوافق مع المعايير الشرعية )إثمار(، صندوق إثمار الخليجي، صندوق األسهم العقارية 

الخليجية )عقار(، صندوق األسهم السعودية النقية، وصندوق األسهم الكويتية )السيف(. وتقدم إدارة األصول 

بكل شفافية. كما تنشر أيضا أسعار وحدات صناديق االستثمار  للعمالء معلومات دقيقة وبيانات عن استثماراتها

 وكذلك تقارير عن أداء الصناديق من خالل موقعها على شبكة األنترنت.

ومن الخدمات المقدمة من قبل إدارة األصول خدمات المحافظ الخاصة التي تساهم في مساعدة كبار المستثمرين 

محافظهم االستثمارية مدارة من خالل مدراء استثمار محترفين  من أفراد ومؤسسات، الذين يفضلون أن تكون

وذلك بمساعدة متخصصين في مجالي التحليل المالي والبحوث حيث يتم تصميم المحفظة االستثمارية بناًء على 

ي االحتياجات واألهداف االستثمارية للعميل والعوائد المتوقعة والمخاطر المناسبة له، مع اخذ اآلفاق الزمنية ف

الحسبان. كذلك تقدم الشركة خدمات الودائع الخاصة في اسواق المال للعمالء الراغبين في ودائع خاصة بمعدالت 

شركة البالد المالية وفق الحد األدنى  تنافسية تختلف من وقت آلخر موافق عليها من قبل الهيئة الشرعية لدي

  رأس مال العميل.من المخاطر التي من شأنها تحقيق عوائد مع المحافظة على 
 

 المصرفية االستثمارية

يعتبر قسم المصرفية االستثمارية في شركة البالد المالية أحد أهم أقسام الشركة، فهو يقدم مجموعة متنوعة 

ويتكون فريق المصرفية االستثمارية من خبراء مؤهلين  .من الخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة االسالمية

قادرين على تقديم الحلول المناسبة لتحقيق أهداف العمالء من خالل االستفادة من قاعدة العمالء الواسعة، 

والعالقات مع مختلف المؤسسات المالية والجهات التنظيمية السعودية، باإلضافة إلى شبكة التوزيع الواسعة 

التي تعد أضافة نوعية م خدمة الملكية الخاصة 2018العام نهاية في  وقد دشنت اإلدارةفي المملكة.  لبنك البالد

 تشمل ما يلي:الى الخدمات األخرى التي تقدمها اإلدارة والتي 
 

 (ECM) أسواق األسهم

  ( في السوق الرئيسية:IPOsاالكتتابات العامة األولية ) 

بمهام مدير الطرح والمستشار المالي في االكتتابات العامة األولية وذلك  الماليةتقوم البالد 

بتهيئة الشركات الخاصة الراغبة في اإلدراج في سوق األسهم وذلك بتحليل الشركة من حيث وضع 

تقييم  الشركة،حوكمة الشركات فيها، وتحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة، دراسة خطة عمل 

اغة نشرة اإلصدار للمساهمين المستهدفين، تعيين مستشار المحاسبة الشركة، المساعدة في صي

والمستشار القانوني للطرح، وإعطاء المشورة لإلدارة في مرحلة ما قبل اإلدراج وتوعية إدارة 

الشركة بواجباتها بعد اإلدراج في السوق األسهم. ويشمل ذلك الشركات التي تطرح عددًا من 

 رح أسهمًا جديدة )زيادة رأس مال(.أسهمها القائمة أو تصدر وتط
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  ( في السوق الموازية:IPOsاالكتتابات العامة األولية ) 

م، تعمل البالد المالية على مساعدة الشركات الصغيرة 2017مع إطالق السوق الموازية في العام 

سهم والمتوسطة الراغبة في اإلدراج في هذه السوق عن طريق إدارة عملية الطرح العام األولي أل

تلك الشركات على المستثمرين المؤهلين. وتشمل عملية الطرح في السوق الموازية نفس 

 اإلجراءات في السوق الرئيسية مع تخفيف بعض المتطلبات.

 (:Rights Issuesاكتتابات حقوق األولوية ) 

 بعد الطرح األولي تحتاج بعض الشركات المدرجة في سوق األسهم إلى زيادة رأسمالها من وقت

 آلخر ألغراض التوّسع وغيره، وهنا تقوم البالد المالية بدور المستشار المالي ومدير الطرح. 

ين   (DCM)أسواق الدَّ

 :(Sukuks)الصكوك  

تملك البالد المالية خبرة كبيرة في هيكلة وإدارة عمليات إصدار الصكوك، سواًء صكوك المرابحة، 

يوّفر للعمالء أدوات مالية مختلفة تساعدهم على تنويع المضاربة، اإلجارة أو أي صيغة أخرى مما 

 قنوات التمويل الخاصة بشركاتهم.

 (Debt Arranging)ترتيب التمويل بالدين  

تقوم البالد المالية بمساعدة عمالءها من الشركات التي تحتاج إلى تمويل رأس المال العامل لديها 

في األسواق المحلية والدولية، بما يوّفر للعميل بترتيب عمليات تمويل بالدين عن طريق المرابحات 

 السيولة المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة.
 

 (M&A)االندماج واالستحواذ 

 :(M&A Advisory)استشارات االندماج واالستحواذ  

توّفر البالد المالية خدمات االستشارات المالية الخاصة بعمليات االندماج أو االستحواذ عن طريق 

مستشار المالي للبائع أو المشتري، وتشمل هذه الخدمات تقييم المنشأة وتعيين تأدية دور ال

مستشاري الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني والتفاوض مع البائع )أو المشتري( حتى 

 الوصول إلى إنهاء عملية االندماج أو االستحواذ.
 

 (Financial Advisory)االستشارات المالية 

 :(Valuation)تقييم المنشآت  

تقدم البالد المالية خدمات التقييم الخاصة بالمنشآت باستخدام طرق التقييم المختلفة مثل خصم 

 غيرها، بما يحقق أهداف العميل.و، (Multiples) ضاعفات، الم(DCF)التدفقات النقدية 

 :(Financial Restructuring)إعادة الهيكلة المالية  

تحتاج الشركات من وقت إلى آخر إلى إعادة هيكلة هيكلها المالي بما يخّفض تكلفة رأس المال 

(WACC) وتقوم البالد المالية بمساعدة عمالءها في عملية الهيكلة بما يؤدي إلى زيادة العائد ،

 للماّلك. (ROI)على االستثمار 

 (Real Estate)العقار 

 

 :(Real Estate Advisory)االستشارات العقارية  

-Open)تقوم البالد المالية بهيكلة وإنشاء وإدارة الصناديق العقارية المختلفة سواًء المفتوحة

Ended Funds)   مثل صناديق التطوير العقاري، أو المغلقة(Closed-Ended Funds)  مثل صناديق

 ك الوحدات.والتي تهدف إلى تحقيق دخل مستقر لماّل  (REITs)االستثمار العقاري المتداولة 
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 (Privatization)الخصخصة 

 : (Privatization Strategic Advisory)استشارات الخصخصة االستراتيجية  

، تقوم الدولة بخصخصة العديد من القطاعات الخدمية عن طريق برامج 2030تنفيذًا لرؤية المملكة 

وتقدم  (BOT)أو باستخدام طريقة البناء والتشغيل ثم التسليم  (PPP)شراكات القطاع العام والخاص 

البالد المالية للجهات الحكومية خدمات االستشارات المالية واالستراتيجية لتنفيذ عملية الخصخصة 

 بما يحقق الفائدة لالقتصاد الوطني.

نوعها الصادرة من قبل شركات  اإلدارة بترتيب برامج "اصدار صكوك" والتي تعد األولى منوالجدير بالذكر قيام 

االستثمار )غير البنوك( بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث بلغ حجم البرامج ما يقارب المليار ريال تم 

% تقريبا، وقد توجت الشركة 400مليون ريال سعودي وبتغطية بنسبة  278إقفال الشريحة األولى منها بمبلغ 

م ضمن حفل توزيع جوائز 2018ة "أفضل صفقة صكوك بالعملة المحلية" للعام هذا اإلنجاز بحصولها على جائز

اإلعالمية في  GFCم والذي نظمته مجموعة 2018الشرق األوسط للسندات والقروض والصكوك في نوفمبر 

 دبي.

 خدمات األوراق المالية
ل الفرص الموجودة بالسوق ستغالكجزء من استراتيجية تطوير وتعزيز منتجات الشركة، فقد قامت البالد المالية با

قسم خاص بخدمات األوراق المالية. يقوم هذا القسم بتقديم خدمات ومنتجات رائدة ومتوافقة مع  ثتواستحد

، ومن أهم الخدمات التي يقوم هذا القسم بتقديمها خدمات حفظ األصول الشركةالشريعة تماشيا مع سياسة 

وباإلضافة إلى هذا، يقوم القسم بتقديم خدمات: حفظ أصول  .الخاصةللصناديق العقارية وصناديق الملكية 

صناديق األسهم المدرجة، خدمات الصكوك )خدمات حملة الصكوك ومدير الدفعات(، وخدمات االكتتابات عن طريق 

حرصها على تقديم أعلى مستويات الخدمة ولدعم منتجات القسم، تم  وفي سبيلالقيام بدور مدير لالكتتاب. 

غضون يار نظام متطور لدعم منتجات القسم حيث يساعد النظام في رفع اإلنتاجية وتقليل عامل الخطأ. وفي اخت

عامين فقط تبوأت الشركة الريادة في السوق السعودي في أمانة الحفظ بعد أن وصلت األصول تحت الحفظ 

حيث نجحت الشركة في التوقيع مع مليار ريال سعودي من الصناديق االستثمارية بمختلف فئاتها،  100ألكثر من 

% 150م بنسبة 2018أكبر مديري الصناديق المحليين والعالميين وارتفع مجموع األصول تحت الحفظ خالل العام 

بما يعكس قوة الشركة في هذا الجانب ومقدار ما استثمرته في البنية التحتية والثروة البشرية التي هي أساس 

 ألي إنجازات تحققت.

 

 وساطةخدمات ال
تقوم مجموعة 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 

ول" بسهولة من خالل "البالد تداكما يمكن للعمالء  احترافية.مباشرة في السوق والرد على استفساراتهم بكل 

بيع وشراء األسهم السعودية من أي مكان في العالم. وتتميز هذه الخدمة اإللكترونية و االطالع على األسعار،

التداول اإللكتروني  خدمة بالسرعة وسهولة االستخدام، وبأنها اقتصادية ومأمونة للغاية. ويمكن الوصول إلى

وتطبيق  الذكية كاأليبادمن خالل االنضمام لخدمات البالد تداول كما يشمل تقديم الخدمات من خالل األجهزة 

وحرصت الشركة  ، كما تم استحداث وحدة جديدة لخدمة المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.األيفون واألندرويد

تطلعات عمالئها من األفراد والشركات حيث قامت االستثمار في تطوير خدمات الوساطة لديها لترقى إلى على 

بتطوير منصة التداول لتشمل أحدث التقنيات والمزايا سعيا وراء إثراء تجربة التداول في سوق األسهم السعودية. 

م ليمكن العمالء من إبرام 2017كما قامت بتحديث نظام التمويل بالهامش اإللكتروني الذي أطلقته في العام 

المحققة من  اإليراداتاجمالي انعكس على  كل هذا متعددة تتناسب مع أهدافهم االستثمارية. عقود مرابحة

مقارنة  2018مليون ريال سعودي في  44.9 الى ما يقارب اإليراداتحيث نمت  وتمويل الهامش، نشاط الوساطة

 .%26مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق وذلك بنسبة ارتفاع بلغت حوالي  35.8 مع
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 خدمات األبحاث والمشورة
 إلى وبالنظر المالية، الشركات في ديناميكية األبحاث إدارات أكثر إدارة األبحاث والمشورة بالبالد المالية من عدت  

 والقطاعات الشركات عن أبحاث قاعدة ترسيخ من تمكنت المالية البالد في األبحاث إدارة أن إال الوجيز الزمني عمرها

والعالميين، وذلك  المحليين والصناديق االستثمار مدراء احتياجات تلبي السعودية المالية السوق في الرئيسية

 السعودي.  االقتصاد عن الفصلية االقتصادية التقارير إلى باإلضافة

 رويترز كل من وكالتي رأسها على العالمية المالية البيانات قواعد في عدد من أهم األبحاث إدارة إصدارات وتتواجد 

لرفع الوعي لدى عموم المستثمرين عبر إصدار العديد من المنتجات  تسعى إدارة األبحاث والمشورةوبلومبيرغ. و

 مل هذه المنتجات ما يلي:وتش، ستثمارية بكل يسر وسهولةالا همالتي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات

قارير دورية حول أداء السوق المالية والمجاالت االستثمارية المختلفة ت أبحاث السوق المالية السعودية: 

 تحوي أهم المؤشرات الماليةكما للقطاعات والسوق،  والمجمعة وتغطي األرباح التفصيلية للشركات

 لشركات المدرجة.للقطاعات وا

 من خالل إلقاءهم قطاعات السوق المالية السعودية أل تحليل مفصل وشامل أبحاث قطاعات السوق: 

تصدر والمؤشرات المالية.  تطورات القطاع من أرباح القطاع إلى قطاعات األعمال وحتىاخر  علىالضوء 

 .نقطاعي المصارف والتأمي حالًياحيث تغطي هذه التقارير بشكل ربع سنوي، 

حيث تتم متابعة هذه  السوق المالية )تداول( يلية لبعض شركاتتتضمن تغطية تفص أبحاث الشركات: 

الشركات مالًيا وتحليل أداءها والتنبؤ بنتائجها المالية المستقبلية للمساعدة في اتخاذ قرار استثماري 

وتحليال نظرة مستقبلية  األجنبيالمحلي و عد هذه التقارير أداة استرشاديه تعطي المستثمروت   ،حولها

 هذه الشركات.حول أداء 

تقارير متعمقة حول أبرز األحداث والقضايا االقتصادية الراهنة، باإلضافة إلى  االقتصادية: بحاثاأل 

 .تغطية أهم المؤشرات واالتجاهات االقتصادية المحلية والعالمية

م بإعادة صياغة استراتيجية الشركة فيما يتعلق بنشاط 2018في النصف الثاني من العام  ةوقد قامت إدارة الشرك

ويركز على  2030األبحاث والمشورة بغية التركيز وتبني نهج بحثي معرفي يخدم رؤية المملكة العربية السعودية 

االقتصادية دون حصرها في أبراز االحداث والقضايا التي تعني في المقام األول بتحقيق الرؤيا في القطاعات 

 القطاع المالي فقط. وتقوم الشركة حاليًا بإعادة تشكيل الفريق بما يخدم هذه االستراتيجية.

 

 لشرعيةالهيئة ا
في تقديم الحلول االستثمارية المبنية على مبادئ الشريعة انطالقا من رؤية البالد المالية ورسالتها المتمثلة 

لتي تنص على افقت على الئحتها ووالشرعية الهيئة ء اعضاأ للشركةلعامة الجمعية رت اختااإلسالمية السمحة، ا

 لالئحة ما يأتي: ه افي هذء ما جاز بر، وأستقالليتهاا

 وموافقته عليها. لشرعيةالهيئة ا لىعرضه عال بعد إتفاقية أو اعقد أو  جمنتأي  الشركة تعتمدال  .1

  ت الشركة.إدارا لكللشرعية ملزمة الهيئة ارات اقر .2

يما يخدم تنمية األداء الشرعي للشركة والمحافظة على هويتها اإلسالمية في لشرعية فالهيئة ا تسهم .3

 السياسات والمعايير واإلجراءات ونحوها.

 .اإلسالمية واإلسهام في تطويرهاتعزيز مشاركة الشركة في التعريف بالمصرفية  .4
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 لماليةا تلمعامالا فقه في لمتمكنينا صالختصاوا لعلما هلأ من ءعضاأ ثالثة من لشرعيةا لهيئةا وتتشكل

 :همو د،القتصاوا

 لشبيليا هللاعبد بن يوسفأ. د.  لشيخا فضيلة .1

 لعصيميا دسعو بن محمدد.  لشيخا فضيلة .2

 حقيللا هللاعبد بن مساعدأ. د.  لشيخا فضيلة .3
 

، أمانة الهيئة واإلدارة الشرعيةلشرعية الهيئة ا ويعمل مع ( اجتماعات.6م )2018م في عا عقدت الهيئة الشرعيةقد و

 :مهامهاز برأمن و

 لعرضها على الهيئة الشرعية للبت فيها.ا تمهيد هياكل المنتجاتسة درا .1

 للبت فيها.لعرضها على الهيئة الشرعية ا تمهيداالتفاقيات والوثائق سة درا .2

 الشركةمن موظفي اردة لوالمصرفية والمالية ر المتعلقة باألموالشرعية رات االستفسااسة درا .3

 وفًقا لقرارات الهيئة الشرعية. لتوجيه بشأنهاواها عمالئو

 تنسيق اجتماعات الهيئة الشرعية وإعداد مسودات القرارات، ثم تبليغها إلى اإلدارات المعنية. .4

 المعنية لجميع ما يصدر عن الهيئة الشرعية من قرارات وتوجيها متابعة تطبيق اإلدارات .5

فحص عمليات الشركة وتقييم مدى التزامها بقرارات الهيئة الشرعية، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى  .6

 الهيئة الشرعية.

 عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس

 دارة مجلس اإل
إدارة بعد تحول الشركة إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة قامت الجمعية العامة بتعيين أعضاء أول مجلس 

لمدة ثالث سنوات، وهم السيد/ فهد بن عبدالله بن حمد بن دخيل رئيسا لمجلس اإلدارة، والسيد/ خالد بن سليمان 

 بن محمد الجاسر، والسيد/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي، والسيد/ عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان،

 والسيد/ حسام بن يوسف بن إبراهيم رضوان، والسيد/ خالد بن صالح بن سليمان الهذال، أعضاًء في المجلس.

 منم 9/4/2017وفقًا آلخر تعديل تم إقراره من الجمعية العامة للشركة في  المالية البالد دارةإ مجلس ويتألف

الجمعية قبل  من اختيارهمتم  مستقالن نهمم ، واثنانالجمعية العامةمنهم من قبل  4أعضاء، تم تعيين  ستة

 فيما المشروطة والخبرة متطلبات االستقاللية فيهم ترشيحهم من قبل األعضاء المعينين ممن تتوافر بعد العامة

 المال. وسوق المالية األوراق ولوائح نظم من الشركة على ينطبق

 همؤأسما التالية األعضاء من م2018 ديسمبر 31 تاريخ في كما اإلدارة مجلس تشكيل كان فقد ذلك ضوء على

الموافق  هـ22/2/1440بتاريخ  (3/6/6970/18التعميم رقم )ص/ في جاء ما بحسب عضويتهم صنفت والذين

 :م31/10/2018

 

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

 .مستقل إدارة مجلس عضو -تنفيذي

 العضوية تصنيف اسم العضو

 مستقل( /تنفيذي غير /)تنفيذي

 تنفيذي غير إدارة مجلس عضو فهد بن عبدالله بن دخيل

 تنفيذي غير إدارة مجلس عضو خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 تنفيذي غير إدارة مجلس عضو خالد بن سليمان الجاسر

 تنفيذي غير إدارة مجلس عضو عبدالعزيز بن محمد العنيزان

 مستقل إدارة مجلس عضو حسام بن يوسف رضوان

 مستقل إدارة مجلس عضو خالد بن صالح الهذال
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 اإلدارة الحالية والسابقة. مؤهالت وظائف وخبرات اعضاء مجلس

 الوظائف االسم 

 الحالية

 الوظائف

 السابقة

 الخبرات المؤهالت

 بكالوريوس أساليب كميه. مدير عام للخدمات الخاصة واالستثمار ببنك ساب. رجل أعمال فهد بن عبدالله بن دخيل 1
  سنه خبرات متنوعه  31أكثر من

 مصرفية وتجارية.

 رجل أعمال خالد بن سليمان الجاسر 2

 .الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية 

 .الرئيس التنفيذي لبنك البالد 

 .نائب رئيس تنفيذي للموارد البشرية بنك الرياض 

  قليمي للمنطقة الشرقية بنك الرياض.امدير 

 مدير مجموعة فروع ببنك الرياض.

 بكالوريوس إدارة أعمال.
  خبره طويلة في المجال المالي

 والمصرفي.

 خالد بن عبدالرحمن الراجحي 3

  رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة االسمنت

 السعودية.

 مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار وعضو لجنة المخاطر  نائب رئيس

 في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "والء".

 لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة  وعضومجلس اإلدارة  رئيس

 تكوين المتطورة للصناعات.

  شركة تنامي العربية.عضو مجلس إدارة 

  وعضو اللجنة التنفيذية. البالدإدارة بنك عضو مجلس 

 .الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة 

  شركة دانا غاز )االمارات العربية(. –عضو مجلس إدارة 

  الشركة السعودية لالتصاالت. –عضو مجلس إدارة 

  الشركة الوطنية  –عضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية

 السعودية للنقل البحري.

  شركة ناس )البحرين(. –عضو مجلس إدارة 

بكالوريوس في اإلدارة 

جامعة الملك فهد  –المالية 

 للبترول والمعادن.

 .اإلدارة المالية 

 النقدية. التعامالت والتحويالت 

 .االستثمارات 

 م.2016الرئيس التنفيذي لبنك البالد من  عبدالعزيز بن محمد العنيزان 4

  2016-2014المدير التنفيذي لألعمال بنك البالد 

  م2014 -م2008مصرف االنماء -مدير عام الخزينة 

  م.2014-2008شركة االنماء لالستثمار 

  م.2008-2004البنك العربي الوطني 

  م.2004-1991سامبا المالية مجموعة 

 -شهادة البكالوريوس 

 –تخصص اساليب كمية 

 .م1987

  العديد من الدورات والبرامج

التدريبية المتخصصة واالدارية 

عام من العمل في  30 –

المجال البنكي والمؤسسات 

 المالية.

 الرئيس التنفيذي لشركه مزن لالستثمار خالد صالح سليمان الهذال 5

  واألشغال العامةوزارة اإلسكان 

 شركة جنرال الكتريك 

 الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة مجموعه الفيصلية 

 االقتصادية حائل لمدينه الرئيس نائب 

 ماجستير اداره اعمال

  متنوعةسنه خبرات  25أكثر من 

 وعقارية. مصرفية وتجارية

 .خبير في الهيكلة المؤسساتية 

 

 أعمال رجل حسام يوسف رضوان 6

 لشركة ب م  س   التنفيذيالمدير  الشريك المؤسس و

 مينا

 رئيس لجنة االستثمار بوبا العربية 

 السعودية شركة أبراج كابيتالالتنفيذي ل رئيسال 

 لشركة ا ف ج هرمس الرئيس التنفيذي 

 نائب رئيس في شركة جولدمان ساكس 

بكالوريوس في التمويل 

واألعمال الدولية من جامعة 

 في واشنطن دس جورجتاون

 27   سنه خبره في المجال

و إدارة   المالي والمصرفي

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

 اسم

 العضو 

العضوية في مجالس إدارات الشركات الحالية أو من 

 مديريها

 /المملكة داخل

 المملكة خارج

 القانوني الكيان

 

أو  السابقةالعضوية في مجالس إدارات الشركات 

 من مديريها

 /المملكة داخل

 المملكة خارج

 القانوني الكيان

 

فهد بن عبدالله بن 

 دخيل

 البالد. بنكمجلس إدارة  عضو .1

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات النفطية. .2

 شركة الحكمة لالستثمار التجاري والصناعي. رئيس مجلس إدارة .3

 رئيس مجلس إدارة شركة الوفاء للصناعات. .4

 عضو مجلس إدارة شركة االستثمار العائلي. .5

 داخل المملكة

 مدرجةمساهمة 

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 لية محدودةمسؤو خارج المملكة الشركة الوطنية للخدمات النفطية دبي  

مدرجةمساهمة  داخل المملكة البالدبنك  عضو مجلس إدارة  .1 خالد بن سليمان الجاسر  

 .شركة اسمنت القصيم 

 .شركة الشيكات السياحية 

 عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 

 الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية 

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة

 مسؤولية محدودة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مقفلة

 مسؤولية محدودة خارج المملكة عضو مجلس إدارة مراكز تسوق الشرق االوسط 

خالد بن عبدالرحمن 

 الراجحي

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة االسمنت  .1

 السعودية.

مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار وعضو لجنة المخاطر  نائب رئيس .2

 في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "والء".

لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة  وعضومجلس اإلدارة  رئيس .3

 تكوين المتطورة للصناعات.

 شركة تنامي العربية.عضو مجلس إدارة  .4

 وعضو اللجنة التنفيذية. البالدبنك إدارة عضو مجلس  .5

 الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة. .6

 داخل المملكة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 

 

 مساهمة مدرجة

 

 مقفلة مساهمة

 مدرجة مساهمة

 مسؤولية محدودة

 .شركة دانا غاز 

 .شركة ناس 
 خارج المملكة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 .الشركة السعودية لالتصاالت 

 .الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

 

 داخل المملكة
 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

خالد صالح سليمان 

 الهذال

 ماسك-لالستثمارأوالده السبيعي وعضو مجلس اإلدارة محمد  .1

 لتسويقالمكتبة لعضو مجلس إدارة شركة  .2

 إدارة شركة سمبلفي الدوليةعضو مجلس  .3

 االستثمار رئيس مجلس إدارة شركة مزن .4

 رئيس مجلس اداره شركة الخدمات اللوجستية

 داخل المملكة

 مقفلة مساهمة

 مساهمة مدرجة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

  واألشغال العامةوزارة اإلسكان 

 شركة جنرال الكتريك 

 الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة مجموعه الفيصلية 

 نائب الرئيس لمدينه حائل االقتصادية 

المملكة داخل  

 حكومية

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 حكومية

 مساهمه عامه داخل المملكة رئيس لجنة االستثمار بوبا العربية  مساهمه عامه داخل المملكة BATIC شركة –عضو مجلس إدارة  حسام يوسف رضوان

عبدالعزيز بن محمد  

 العنيزان

 التنفيذي لبنك البالدالرئيس  .1

 عضو اللجنة التنفيذية لبنك البالد .2

 عضو المجلس االستشاري ببرنامج االسكان .3
 داخل المملكة

 مدرجةمساهمة 

 
 مساهمه عامه داخل المملكة عضو مجلس ادارة شركة االنماء لالستثمار 
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 اجتماعات مجلس االدارة 

 االجتماعات تلك بيانات التالي الجدول ويبين اجتماعات، أربعةالبالد المالية  إدارة مجلس عقد م2018 العام خالل

   :السنة خالل األعضاء حضور وسجل

  تاريخ االجتماع نوع العضوية االعضاء

13/3 29/5 18/9 19/12 

 تنفيذي غير  فهد بن عبدالله بن دخيل
        

 تنفيذي غير خالد بن عبدالرحمن الراجحي
        

 تنفيذي غير عبدالعزيز بن محمد العنيزان
        

 تنفيذي غير خالد بن سليمان الجاسر
        

 مستقل حسام بن يوسف رضوان
    X   

 مستقل خالد بن صالج الهذال
        

 لجان مجلس اإلدارة

اللجان ، وهذه يةفاإلشرا مسؤولياته أداء في اإلدارة مجلس لمساعدة اللجان بتشكيل عدد من اإلدارة مجلس قام

 ، ولجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر.التنفيذية واللجنةالترشيحات والمكافآت،  لجنةو المراجعة، لجنة هي:

 لجنة المراجعة
بمساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في أداء  الشركة إدارة لمجلس التابعة اللجان إحدى وهي المراجعة لجنة تقوم

 المتعلقة باآلتي: اإلشرافيةمسؤولياتهم 

 عمليات المراجعة والمحاسبة وإصدار التقارير المالية بصورة عامة، -

ظم الرقابة الداخلية للشركة المتصلة بالمالية والمحاسبة واالمتثال القانوني والتصرفات األخالقية، -  ن 

القوائم المالية للشركة والمعلومات المالية األخرى التي تقدمها الشركة لمساهميها وعموم الجمهور  -

 ت األخرى،والجها

 امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية، -

 أداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة والمراجعين المستقلين.  -

بسياسات وإجراءات وممارسات الشركة  -وتعزيز االلتزام  -لهذه المهام، تشجع اللجنة التحسين المستمر  وفقا

 على كافة المستويات فيما يتعلق بمسؤولياتها. 

 الداخليين والمراجعين التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس مع فعالة عمل عالقات على بالمحافظة اللجنة وتقوم

 استيعاب على اللجنة في عضو كل يحرص بفعالية الدور بهذا اللجنة تقوم ولكي واجباتها، أداء في والخارجيين

 بنشاطها.  المرتبطة والمخاطر وعملياتها الشركة نشاط فهم إلى إضافة بالتفصيل باللجنة عضويته مسؤوليات

وبالتالي فليس من واجبات  ،امتالكها للصالحيات والمسؤوليات المقام األول، بالرغم من في إشرافيدور اللجنة 

ة للشركة طبقًا للوائح المالي اإلفصاحات اللجنة القيام بمهام المراجعة أو تحديد مدى اكتمال أو دقة البيانات و

 ، فتلك المسؤوليات تقع على عاتق اإلدارة التنفيذية والمراجعين المستقلين. والقوانين
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 تشكيل لجنة المراجعة واجتماعاتها
م صدر قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور عبدالله بن محمد الفهيد مدير عام المراجعة الداخلية 26/6/2018بتاريخ 

جعة وإكمال مدة سلفه عضو اللجنة المستقيل األستاذ/ حسام بن في بنك البالد لشغر منصب عضو لجنة المرا

 همؤأسما التالية من األعضاء م2018 ديسمبر 31 تاريخ في كماالمراجعة تشكيل لجنة ، ليكون يوسف رضوان

( 6حوكمة الشركة. كما بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام ) مبادئ بحسب وثيقة عضويتهم صنفت والذين

 جاءت على النحو التالي:جتماعات، ا

 

 تاريخ االجتماع نوع العضوية االعضاء

12/3 24/4 22/5 31/7 9/10 25/12 

 *الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس

 رئيس اللجنة

 عضو مستقل

 من خارج المجلس
            

 يوسف بن أحمد البورشيد

 عضو اللجنة

 عضو مستقل

 من خارج المجلس
            

 الفهيدد. عبدالله بن محمد 

 عضو اللجنة

 غير تنفيذي عضو 

 من خارج المجلس
   X     

 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 
 بمسؤولياته االضطالع في اإلدارة مجلس بمساعدةلجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة  تقوم

 :باآلتي يتعلق فيما اإلشرافية الرقابية

 بالمرشحين اإلدارة مجلس إلى توصيات ورفع إدارة مجلس أعضاء ليصبحوا المؤهلين األفراد تحديد -

 التالية، السنوية العمومية الجمعية أثناء لالنتخاب

 اإلدارة، لمجلس تابعة لجنة كل في مرشح كل عن اإلدارة مجلس إلى التوصيات رفع -

 تنفيذي، مدير أو إدارة مجلس عضو كل بمكافآت المتعلقة المسائل كافة على اإلشراف -

 وتقارير التنفيذيين والمدراء اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت حول اللجنة من سنوي تقرير ونشر تحضير -

 المالية، واألوراق المال لسوق المرعية القوانين متطلبات حسب أخرى

 الوظيفي واإلحالل والمكافآت والتقييم التوظيف وتشمل البشرية الموارد بمجال متعلقة مسائل -

 حساسة أخرى ومناصب العليا اإلدارة لمناصب

 واجتماعاتها جنة الترشيحات والمكافآتتشكيل ل
بالموافقة على تعيين األستاذ/ هيثم بن مديني المديني عضوا ثالثا صدر قرار مجلس اإلدارة  م13/3/2018 تاريخب

 التالي األعضاءمن  م2018 ديسمبر 31 تاريخ في كمافي لجنة الترشيحات والمكافآت، ليكون تشكيل اللجنة 

حوكمة الشركة. كما بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام  مبادئ بحسب وثيقة عضويتهم صنفت والذين همؤأسما

 ( اجتماعات، جاءت على النحو التالي :5)
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  تاريخ االجتماع نوع العضوية االعضاء

20/2 28/2 1/5 11/9 5/12 

 الــــهــــــذالخـــــــالــــد بـــن صــــالــــح 

 رئيس اللجنة

عضو مجلس إدارة 

 مستقل
          

 الدكتور فهد بن موسى الزهراني

 اللجنة عضو

 مستقلعضو 

 من خارج المجلس
          

 هيثم محمد المديني

 اللجنة عضو

 عضو غير تنفيذي

 من خارج المجلس
        

 

 جنة التنفيذيةللا
 اإلدارة مجلس قبل من لها المفوضة الصالحيات حسبمساعدة المجلس في أداء األنشطة والمهام بتقوم اللجنة 

أهداف الشركة االستراتيجية الرئيسية واستراتيجيات  تطوير في ةوالمساعد. الشركة عمليات لتسهيل وذلك

حديد ما إذا كانت الشركة لت دوري،ألداء الشركة وبشكل  ةلموافقة عليها ايضا، مراجعة استراتيجيوا ،االستثمار

جميع القرارات االستثمارية الكبرى، وذلك  على الموافقة بعيد،على المدى القصير وال هاتحقيق أهدافب قامت

أو إعادة هيكلة أي مشروع مشترك أو شراكة بما في  شكيلة تيمسؤول ،تمشيا مع استراتيجيات الشركة المعتمدة

تجاري/المطورين المشاركين في المشاريع التي تقوم الشريك ال اتقدر بها، استعراضذلك أي نفقات مرتبطة 

 .بها الشركة

 ةإدارة الشركة "للمسؤوليبمناسبة إلى المجلس فيما يتعلق التوصيات الم يض وتقداستعرامهامها  ومن

االمتثال لسياسات الشركة فيما يتعلق  ومراقبة ،لمجتمع والبيئةواالموظفين ب متعلقةالو" ةلشركلاالجتماعية 

 .”ة"بالمسؤولية االجتماعية للشرك

 التنفيذية واجتماعاتهاجنة تشكيل الل
م صدر قرار مجلس اإلدارة باعتماد تشكيل اللجنة بحيث يكون األستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل 19/9/2017تاريخ ب

تشكيل ، عضوين في اللجنة، ليكون الرئيس التنفيذي للشركةورئيسا للجنة، واألستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان، 

بحسب  عضويتهم صنفت والذين همؤأسما التالي األعضاءمن  م2018 ديسمبر 31 تاريخ في كمااللجنة التنفيذية 

 ( اجتماعات، جاءت على النحو التالي:6حوكمة الشركة. كما بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام ) مبادئ وثيقة

 تاريخ االجتماع نوع العضوية االعضاء

13/3 28/5 18/9 30/10 25/11 18/12 

 بـــــــــن دخــــيــلفـــــهـــــد بــن عــبـــدالله 

 رئيس اللجنة 
             غير تنفيذي

 عبدالعزيز بن محمد العنيزان

 اللجنة عضو
             غير تنفيذي

 الحسن سامي قسوس

 م(31/3/2018)حتى تاريخ  عضو

 تنفيذي

 
       

 زيـــــــد بن محمـــــــــد المفرح

 م(1/4/2018عضو )ابتداء من 

 تنفيذي
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 الحوكمة وااللتزام والمخاطرلجنة 
في معايير الفي تدعيم والحفاظ على تطبيق أعلى المخاطر االلتزام ولجنة الحوكمة ويتمثل الغرض الرئيس من 

التأكد من اتباع ممارسات الحوكمة بالعمل على وذلك من خالل قيام اللجنة وإدارة المخاطر، االلتزام والحوكمة 

ة صلنظمة والقوانين السعودية والدولية ذات البجميع األها ضمان التزام نوالتأكد مالسليمة في الشركة. 

اإلدارة ولجانه  المخاطر في تقديم النصح واالستشارة لمجلسفيما يتعلق بالرئيس  هايتمثل غرضا، كما بأنشطته

ية المتعلقة الخطط واالستراتيجيات الحالية والمستقبلالمخاطر المتعلقة بأعمال الشركة، لتطبيق بشأن  األخرى

ها مؤقتًا من يلإقد تسند أخرى و مسؤوليات أعلى تحمل المخاطر، باإلضافة الى أي مهام  ابقابلية الشركة وقدرته

من اإلدارة -، وللجنة طلب ما تحتاجه وبما ال يتعارض مع مهام ومسؤوليات لجان المجلس االخرى ،دارةمجلس اإل

وتقارير لحاالت خاصة واستدعاء من ترغب من الموظفين إذا لزم   ، من مستندات ووثائق-تنفيذية للشركة وغيرها

  األمر.

 لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطرتشكيل 
بتعيين الدكتور عبدالناصر محمد فرغلي عضوا رابعا في لجنة الحوكمة صدر قرار مجلس اإلدارة م 13/3/2018 تاريخب

 من األعضاء م2018 ديسمبر 31 تاريخ في كمالجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر تشكيل ليكون وااللتزام والمخاطر، 

حوكمة الشركة. كما بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل  مبادئ بحسب وثيقة عضويتهم صنفت والذين همؤأسما التالي

 ، جاءت على النحو التالي:خمسة اجتماعاتاجتماعين العام 
 

 نوع العضوية االعضاء
 االجتماعتاريخ 

6/3 15/4 20/5 11/10 16/12 

 يوسف بن محمد الخليوي

 رئيس اللجنة

 عضو غير تنفيذي

 من خارج المجلس
          

 حمد بن إبراهيم العيسى

 اللجنة عضو

 عضو غير تنفيذي

 من خارج المجلس
          

 عبدالله بن محمد العريفي

 اللجنة عضو

 عضو غير تنفيذي

 من خارج المجلس
          

 عبدالناصر محمد فرغليد. 

 عضو اللجنة

 عضو غير تنفيذي

 من خارج المجلس
         

 

 

الرئيس  المكافآت والبدالت المصروفة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم

  والمدير المالي:التنفيذي 

بدفع رواتب  تقوم مصاريف حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان، كما مكافآت بدفع الشركة تقوم

ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذين حسب العقود المبرمة معهم. وفيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت 

 والرواتب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
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 اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

 

 

 نوع العضوية

 المكافآت الثابتة

المكافأة 

 السنوية

 حضور بدل

 جلسات

 المجلس

 حضور بدل

 جلسات اللجان
 عينية مزايا

 المجلس أعضاء قبضه ما بيان

 ما أو إداريين أو عاملين بوصفهم

 إدارية أو فنية أعمال نظير قبضوه

 استشارات أو

 أو المنتدب العضو مكافأة

 السر أمين

 األعضاء من كان إن

 المجموع

 التنفيذييناألعضاء  أواًل:

 ال يوجد أعضاء تنفيذيين

 (2) : األعضاء المستقلينثانياً 

 238,500 - - - 7,500 21,000 210,000 المجموع

(4) غير التنفيذيين: األعضاء ثالثاً   

 573,000 - - - 18,000 45,000 510,000 المجموع

        

500,811    25,500 66,000 720,000 اإلجمالي   

 

 التنفيذيين كبار مكافآت

 البيان 

  السعودية  تالرياال فاآلالب
المالي والمدير التنفيذي الرئيس فيهم بمامن كبار التنفيذيين  خمسة  

 6,527*  الرواتب والتعويضات 

 2,143 البدالت والمكافآت الدورية والسنوية

 360 مكافأة نهاية 

 9,030 اإلجمالي

في نهاية  استقالالتنفيذي السابق للشركة والذي  الرئيس( يدخل في مكافآت "خمسة من كبار التنفيذيين" ما حصل علية 1)*

 م من مكافآت وتعويضات.2018شهر مارس 

 

 م2018أبرز أحداث العام 
 تعيين رئيس تنفيذي للبالد المالية 

زيد  األستاذم. و1/4/2018تنفيذيا للشركة اعتبارا من قام مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ زيد المفرح رئيسا 

سواق عامًا في األ 15المفرح من الكوادر الوطنية التي تتمتع بمسيرة مهنية متميزة وخبرة واسعة تفوق 

سبق أن شغل عدة مناصب قيادية في قطاع األعمال المصرفية والخدمات المالية في قد و ،المالية

لها خبرة لقيادة المنظمات االستثمارية من خالل المهام والمسؤوليات المملكة والتي اكتسب من خال

 المخولة له بكل مهنية واحتراف.

 م خدمة الملكية الخاصة في إدارة المصرفية االستثمارية. 2018أطلقت الشركة في العام  



17 
 

ا الصادرة قامت إدارة المصرفية االستثمارية بترتيب برامج "اصدار صكوك" والتي تعد األولى من نوعه 

من قبل شركات االستثمار )غير البنوك( بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث بلغ حجم البرامج 

مليون ريال سعودي وبتغطية بنسبة  278ما يقارب المليار ريال تم إقفال الشريحة األولى منها بمبلغ 

 ضل صفقة صكوك بالعملة المحلية""أف% تقريبا، وقد توجت الشركة هذا اإلنجاز بحصولها على جائزة 400

م 2018م ضمن حفل توزيع جوائز الشرق األوسط للسندات والقروض والصكوك في نوفمبر 2018للعام 

 اإلعالمية في دبي. GFCوالذي نظمته مجموعة 

تبوأت الشركة الريادة في السوق السعودي في أمانة الحفظ بعد أن وصلت األصول تحت الحفظ ألكثر  

مليار ريال سعودي من الصناديق االستثمارية بمختلف فئاتها، حيث نجحت الشركة في التوقيع  100من 

م 2018العام مع أكبر مديري الصناديق المحليين والعالميين وارتفع مجموع األصول تحت الحفظ خالل 

% بما يعكس قوة الشركة في هذا الجانب ومقدار ما استثمرته في البنية التحتية والثروة 150بنسبة 

 البشرية التي هي أساس ألي إنجازات تحققت.

م صندوق البالد لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية 2018أطلقت البالد المالية خالل العام  

لبالد للمرابحة بالدوالر األمريكي. ونجحت إدارة األصول في تحقيق نمو في المتداولة، وكذلك صندوق ا

% مقارنة بالعام 30إجمالي األصول المدارة في مجال الصناديق العامة والمحافظ الخاصة بنسبة قاربت 

قامت البالد المالية بزيادة رأس مال صندوق الضيافة بمكة م، وفي الصناديق العقارية االستثمارية 2017

م بنسبة تزيد 2018ارتفعت األصول العقارية تحت اإلدارة خالل العام مليار ريال وبذلك  1.1المكرمة بمقدار 

مليار ريال بما يؤكد سالمة النهج الذي تسير عليه الشركة ويجعلها محط أنظار  3.3% لتصل إلى 50عن 

 الباحثين عن الفرص المميزة.

ل لتشمل أحدث التقنيات والمزايا سعيا وراء إثراء تجربة التداول قامت البالد المالية بتطوير منصة التداو 

في سوق األسهم السعودية. كما قامت بتحديث نظام التمويل بالهامش اإللكتروني الذي أطلقته في 

 كل هذا م ليمكن العمالء من إبرام عقود مرابحة متعددة تتناسب مع أهدافهم االستثمارية.2017العام 

الى  اإليراداتحيث نمت  وتمويل الهامش، المحققة من نشاط الوساطة يراداتاأل انعكس على اجمالي

مليون ريال سعودي في نفس الفترة من  35.8 مقارنة مع 2018مليون ريال سعودي في  44.9 ما يقارب

 .%26العام السابق وذلك بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 

لمواجهة التنافسية في األسواق المالية وذلك استمرت إدارة التسويق والتواصل في القيام بأنشطتها  

من خالل استراتيجية تعزيز هوية البالد المالية في ذهن المستهلك وتوعية المجتمع وكسب ثقته فيما 

 حيث يخص الخدمات والمنتجات المالية وأن تكون المرجع االستشاري المالي األول للفئة المستهدفة.

#التسوية_ ( 2) #ماذا_تعرف_عن_االستثمار (1مثل: ) التوعوية واصلت إدارة التسويق إطالق برامجها

من خالل أهم منصة تواصل اجتماعية، وكانت أول  (VAT)#ضريبة_القيمة_المضافة_ (3) و   T+2الجديدة_

مبادرة على مستوى الشركات المنافسة تتفرد بها البالد المالية. وعلى الصعيد الدولي قامت الشركة 

 .الذي يعد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة م2018ة لمؤتمر اليورو موني بالمشاركة والرعاي
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 خطط الشركة والتوقعات المستقبلية

جديدة ركزت فيها على  م أهداف2018وضعت القيادة الوطنية الشابة للبالد المالية في النصف الثاني من العام 

خالل واالستفادة من الفرص المتاحة وأطالق عدد من المشاريع والمبادرات الجديدة  2030مواكبة رؤية المملكة 

 على جميع األصعدة. انحرافا إيجابيا في أداء الشركةسوف تشكل بإذن الله والتي السنوات الثالث القادمة 

وذلك من خالل  أكبر كسب حصة سوقيةالنمو المتوازن وتراتيجية اسالبالد المالية على سياسة  وسوف تعتمد

، من خالل العديد من المبادرات التي تعزز ءثراء تجربة العمالالتركيز على التميز في األداء والتنوع في الخدمة إل

المبادرات  تلككما تهدف  ، آخذًة بعين االعتبار تطورات السوق ومتطلبات الجهات التنظيمية،الشركةالعمليات في 

السوق حاليًا الستفادة من الفرص المتاحة في للشركة ، وااالستراتيجية لدعم العمالء الحاليين والمستقبليين 

للوصول إلى النمو األقصى وزيادة الحصة السوقية ورفع معايير الجودة للخدمات المقدمة بطرح منتجات وخدمات 

عتبار التوقعات االقتصادية في المملكة العربية السعودية على مع األخذ بعين اال، جديدة وتطوير البنية التحتية

  .الرغم من تزايد المنافسة في السوق

تقديم خدمات متطورة ومصممة خصيصًا للعميل وتناسب أيضًا االستراتيجية الرئيسية الشركة أولويات ومن 

دعم كامل من أحدث األنظمة وفريق خاص من الموظفين ذوي من خالل منظومة الكرام.  عمالء الشركةاحتياجات 

خدمة أوراق مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وفق  لعمالئها مع التزام الشركة بأن تقدم .الخبرة والمهنية

من خالل اعتماد أحدث التقنيات والتطبيقات نتشار الوالمزيد من التوسع  الشركة تطمحكما ، ير الممكنةأعلى المعاي

السوقية ورفع  التعزيز حصتهالحديثة للوصول الى عمالئها وخدمتهم آليًا دون تكبدهم عناء مراجعة فروعها، وذلك 

 .داتفي االيراالنمو المستهدف مستوى رضا العمالء. إضافة إلى تحقيق 

 م 2018ديسمبر  31النتائج المالية كما في 

 اجمالي بلغ فيما الماضي.بالعام  مقارنة %16 بنمو م2018 لعام سعودي ريال مليون 71.7 الدخل صافي بلغ

% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ اجمالي 20بنسبة نمو  2018مليون ريال سعودي لعام  166.5 العمليات دخل

 % مقارنة بالعام الماضي.24مليون ريال سعودي بنمو  92.9المصاريف التشغيلية 

 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) 2017   2018 البيان

 %20 28,257,720 138,220,902 166,478,622 المبيعات / اإليرادات

 %24 18,220,361 74,752,503 92,972,864 تكلفة المبيعات / اإليرادات

 %16 10,037,359 63,468,399 73,505,758 مجمل الربح

 - - - - أخرى -إيرادات تشغيلية 

 %13 208,102 1,584,721 1,792,823 أخرى–مصروفات تشغيلية 

 %16 9,829,257 61,883,678 71,712,935 الربح )الخسارة( التشغيلي 
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 األعمال نتائج قارنةم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والخصوم: األصول مقارنة 

 2014 2015 2016 2017   2018 البيان

 382,803,761 442,902,010 444,546,083 613,350,638 668,744,766 األصول المتداولة

 10,531,582 9,893,716 176,703,787 222,356,731 193,487,232 األصول غير المتداولة

 393,335,343 452,795,726 621,249,870 835,707,369 862,231,998 إجمالي األصول

 72,661,690 104,913,113 233,217,688 381,712,159 338,089,739 المتداولةالخصوم 

الخصوم الغير 

 المتداولة

7,771,527 7,648,069 4,944,894 4,330,540 4,261,847 

 76,923,537 109,243,653 238,162,582 389,360,228 345,861,266 إجمالي الخصوم

 

 المعايير المحاسبية المطبقة 

وبشكل يظهر  ،لدوليةا المحاسبية للمعايير وفقا، م2018ديسمبر  31القوائم المالية للشركة كما في تم اعداد 

  عدالة المركز المالي لها، علما بأن تقرير المحاسب القانوني لم يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة

بنك  من الرئيسية العالقة ذات األطراف ونقة. تتكعال ذات أطراف مع العادية أعمالها دورة خالل الشركة تتعامل

 الخدمات ببعض باالستعانة الشركة تقوم كما .اإلدارة مجلس فيمرتبطة بأعضاء  وشركات التابعةات والشركالبالد 

 فبراير 5 بتاريخ والمعدلةم  2008 مايو 14 بتاريخ الطرفين بين الموقعة المساندة خدمات التفاقية وفقاً  البنك من

ى". األخر المساندة والخدمات المعلومات وتقنية الشرعية الخدمات" وتتضمن م،2017مايو  21م وتاريخ 2013

 كما يلي:م 2018ديسمبر  31 في للسنة المنتهية أرصدة تلك المعامالتوقد جاءت 

 

 قيمة العقد مدة العقد اسم الطرف ذو العالقة طبيعة العقد

 2,500,000 سنوي بنك البالد (SLAاتفاقية اداء الخدمات )

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

 70,000,000

 80,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

صافي الربح

صافي الربح
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 شخاص ذو عالقةتعامالت بين الشركة وأ

 والمدرجة المعامالت هذه عن الناتجة السنة نهاية في واألرصدة السنة خالل تمت التي المعامالت يلي فيما

  :للشركة المالية القوائم في

اسم الجهة المانحة  تسلسل

 للقرض

مبلغ أصل 

 القرض

المبالغ المدفوعة سدادًا  مدة القرض

 للقرض خالل السنة

المبلغ المتبقي 

 من القرض 

 - 5,000,000 سنة 5,000,000 بنك البالد (1)

شهور 9 10,000,000 بنك البالد (2)  10,000,000 - 

شهر 7.3 35,000,000 بنك البالد (3)  35,000,000 - 

 - 35,000,000 سنة 35,000,000 بنك البالد (4)

 50,000,000 - سنة 50,000,000 بنك البالد (5)

شهر 7.2 65,000,000 بنك البالد (6)  65,000,000 - 

 - 100,000,000 سنة 100,000,000 بنك البالد (7)

 130,000,000 - سنة 130,000,000 بنك البالد (8)
 

  عالقة ذي طرفأوتعامالت بين الشركة  

 قيمتها مدتها الصفقة نوع بالشركة عالقته نوع العالقة ذو الطرف

الجوهرة بنت فهد بن 

 دخيل

 50,000,000 سنة تمويل الهامش إبنة رئيس مجلس اإلدارة

 

    

  عالقة ذي طرفأوتعامالت بين الشركة 

 أو العمل مبلغ العقد أو العمل طبيعة 

 العقد

 أو العمل مدة

 العقد

 أو العمل شروط

 العقد

 شخص أي أو التنفيذيين كبار /العضو اسم

 منهم بأي عالقة ذي

(1) مجلس  عضوبصفته  خالد عبدالعزيز المقيرن - سنوي 1,089,000 ايجار مقر اإلدارة العامة 

 إدارة بنك البالد

(2) مجلس  عضوخالد عبدالعزيز المقيرن بصفته  - سنوي 1,168,200 ايجار مقر اإلدارة العامة 

 إدارة بنك البالد

(3) آثاث مكتبيشراء   مجلس  عضوخالد عبدالعزيز المقيرن بصفته  - اقل من سنة 1,187,420 

 إدارة بنك البالد
 

 والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات. 

 بيان األسباب وصف موجوز لها  م 2018 البيان

 الفترة نهاية حتى المستحق المسدد

 يسدد ولم السنوية المالية

الزكاة المستحقة لسنة  1,792,823 1,584,721 الزكاة

2017 

2018الزكاة المستحقة لسنة   

ضريبة على الغير مقيم  34,422 168,040 الضريبة 

 في المملكة

ضريبة على الغير مقيم في 

 المملكة

المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية 

اشتراكات التأمينات  363,469 4,711,289

2018االجتماعية خالل   

التأمينات االجتماعية اشتراكات 

2018لشهر ديسمبر   
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تجديد إقامات الموظفين  رسوم تجديد اإلقامة - 37,450 تكاليف تأشيرات وجوازات

 األجانب

رسوم رخص العمل  - 114,156 رسوم مكتب العمل 

 للموظفين األجانب

رسوم رخص العمل للموظفين 

 األجانب

السوق رسوم هيئة  - 316,000 هيئة السوق المالية

 المالية

 رسوم هيئة السوق المالية

 الشركات التابعة

ألي من الشركات التي تشارك فيها البالد المالية قوائم مالية أي على  للشركةمل القوائم المالية تتشلم  

نشائها كمتطلب لحفظ أصول الصناديق " تقوم الشركة بإذات غرض خاصوالتي هي عبارة عن شركات "

العقارية حسب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، وتتفاوت نسبة تملك الشركة الخاصة أو الصناديق 

 علما بأن جميع الشركات سعودية المنشأ.  بهذه الشركات

 المخاطر 
 

تتعرض الشركة في ممارسة أعمالها إلى عدة مخاطر تتراوح في حدتها وأثرها واحتمال حدوثها ويوجد لدى الشركة 

وقد تم وضع السياسات واإلجراءات واعتمادها من مجلس اإلدارة من أجل تحديد قطاع خاص بإدارة المخاطر 

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.

االئتمانية ومخاطر السوق  رئيسية وهي المخاطر تتعرض الى مخاطروأنشطتها المختلفة وبطبيعة عمل الشركة 

والمخاطر التشغيلية وهي المسؤولة عن االلتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتقييم مستوى كفاءة 

 وتشمل عملية تحليل المخاطر بالشركة المخاطر التالية: مستقال قطاعادارة المخاطر قطاع إعتبر يو، س المالأر

عمالء صفقات  تمويل خالل واالستثماري من يالنشاط التمويل فيتتركز المخاطر االئتمانية  مخاطر االئتمان: 

، حيث يتم دراسة وتحديد درجة المخاطر االئتمانية أسهم السوق السعودي تداولهامش التغطية على التداول ب

 .مالءلجميع الع
o  المخاطر االئتمانية عن طريق دراسة وتحليل  إلدارة إجراءاتوم الشركة باتباع تق :المتبعةالضوابط

كذلك يقوم قطاع إدارة المخاطر بعد منح  ،السداد مكانيةإ لتوصل إلى مؤشرات عنالبيانات ل

التسهيالت وذلك التسهيالت وبشكل يومي بمراقبة الضمانات الممنوحة من قبل العمالء مقابل 

لضمان مالءمة هذه الضمانات للتسهيالت الممنوحة لهم. وفيما يتعلق بأسواق النقد، تقوم الشركة 

ية بإجراء تقييم دوري لمخاطر األطراف النظيرة والموافقة على الحدود االستثمارية للودائع المال

 ومراقبة هذه الحدود بشكل دوري.

االوراق المالية وأسعار  سعارأ تؤثر تذبذبات، حيث السوقالمخاطر المتعلقة بتقلبات  هي السوق:مخاطر  

مخاطر السوق قد تؤثر  كما أن .العمالت وأسعار الفائدة على قيمة االستثمارات مما قد يؤثر على سلبا

علق على قيمة الضمانات المتعلقة بمحافظ تمويل الهامش وأنشطة إدارة االصول، وال سيما فيما يت

 باالستثمار في االسهم من قبل الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ الخاصة.

o  والهدف من قام قطاع إدارة المخاطر بوضع سياسات لمراقبة مخاطر السوق.  :المتبعةالضوابط

على استثمارات الشركة تأثيرها  وتحديد قيمة داء وتقلب االسعارأادارة مخاطر السوق هو مراقبة 

فظ ومدى تأثير مخاطر السوق على قيمة االوراق المالية والضمانات المتعلقة بمحاعمالئها و

سهم من قبل يما فيما يتعلق باالستثمار في األصول، وال ستمويل الهامش وانشطة إدارة األ

الصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ الخاصة. كذلك يتم إجراء اختبارات التحمل بشكل دوري من 

 (.Stress Testingرة المخاطر )قبل قطاع إدا



22 
 

تشير مخاطر السيولة إلى مخاطر اضمحالل السيولة في السوق أو في الشركة و تنشأ  مخاطر السيولة: 

مخاطر السيولة من عدم تسويق االستثمارات التي ال يتم شراؤها او بيعها بسرعة كافية لتقليل او منع 

ة من عدم كفاية الخطوات الالزمة لترتيب التمويل، الخسائر في حال حدوثها. تنشأ مخاطر سيولة الشرك

باإلضافة الى عدم التطابق في التدفقات النقدية التي تؤثر على قدرة الشركة للوفاء بالتزاماتها المالية 

 في حال استحقاقها في جميع االوقات.
o  الحفاظ على تعتمد الشركة على آلية لتالفي المخاطر المتعلقة بالسيولة وهي  :المتبعةالضوابط

نسبة أعلى للموجودات مقارنة بالمطلوبات، وتقوم الشركة بربط ودائع قصيرة األجل وذلك 

لضمان توفر معدل سيولة مناسبة للشركة في جميع األوقات، وتقوم اإلدارة المالية بالشركة 

راقبة بمهام مراقبة مستوى السيولة والتأكد من وجود سيولة كافية لدى الشركة بجميع االوقات وم

  مستوى الكفاية المالية للشركة ورفع تقارير دورية لإلدارة وهيئة السوق المالية بهذا الشأن.
هي المخاطر المرتبطة بالخسائر الناتجة عن فشل أو ضعف أو عدم مالءمة آلية سير  مخاطر العمليات: 

التقنية المستخدمة أو  األعمال واألنظمة التشغيلية أو الناتجة عن األخطاء البشرية أو خلل في النظم

الناتجة عن عوامل خارجية. وتنطبق على كافة قطاعات الشركة. إن فشل األنظمة التي تدعم أعمال الشركة 

 له تأثير سلبي على نشاط الشركة ومن الممكن أن يؤثر على استقرار أعمالها. 

o تعتمد آلية مراقبة مخاطر و ،دراسة وتقييم جميع النقاط الرقابية الداخلية للشركة ة:متبعالضوابط ال

العمليات والحد منها على تحليل وتقييم األنشطة مقارنة باألهداف الموضوعة والعمل على 

تحليل مخاطر العمليات في المنتجات الحالية والجديدة وجميع تخفيف التعرض لتلك المخاطر وأيًضا 

، ومن ثم ات الواجب اتباعهمقارنة المؤشرات الحالية المتبعة بالمؤشراواالنشطة المتعلقة بها 

تعديل االجراءات والسياسات لتتضمن تلك الخطوات التصحيحية، والعمل على مراقبة تلك 

 .التعرض لمخاطر العمليات ىالمؤشرات ومراقبة مستو

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
عتبر اإلدارة التنفيذية  مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية مالئم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات تم  للشركةت 

. وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة للشركةإعدادها تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية 

وصي به من ِقبل الجهات التنظيمية والرقابية يبدأ باإلطار العام  والذي  الشركةللحوكمة في الداخلية على النحو الم 

نبثقة منهيحدد األدوار والمسؤوليات الموكلة لمجل ، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على س اإلدارة واللجان الم 

ببذل جهود متضافرة ومتكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خالل  الشركة. كما تقوم جميع إدارات الشركةمستوى 

ستمرة لل سياسات واإلجراءات للحد من أي تجاوزات ولتجنب وتصحيح أي قصور في نظام التطوير والمراجعة الم 

 الرقابة الداخلية. 

وكذلك ما تم مراجعته ومناقشته من مواضيع  العامخالل الصادرة في تقارير المراجعة الداخلية  ومن خالل النظر

مم نظام الرقابة الداخلية المعم ترى اللجنة أن لجنة المراجعةخالل اجتماعات  العمل بشكل كاٍف ويتم ول به حاليًا ص 

 المالي للعام للشركةال يوجد ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية وأنه  بصورة منتظمةوتطويره  مراقبتهعلى 

علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدًا  2018

 طلقًا.م  

 المخالفات/العقوبات المفروضة على الشركة

ناتجة عن االعمال التشغيلية، وقد تمت معالجتها مخالفات  خمسم 2018سجلت على الشركة خالل العام المالي 

 من البنك على فرضتجميعًا كما تم مناقشتها في اجتماعات مجلس اإلدارة، وفيما يلي بيان بالغرامات التي 

 :اإلشراقية الجهة
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 مبلغ الغرامات المخالفات الجهة

  - عدم تقديم طلب إلغاء التسجيل خالل المدة النظامية. هيئة السوق المالية

% من 25تجاوز مجموع استثمارات صندوق النقد ما نسبته  هيئة السوق المالية

 صافي قيمة أصول الصندوق.

-  

المرابحة عدم اإلعالن عن صافي قيمة أصول وحدات صندوق  هيئة السوق المالية

بالريال السعودي )مرابح( في يوم العمل التالي ليوم التعامل 

 م.08/07/2018

-  

عدم قيام الشركة قبل تقديم أي خدمات باإلفصاح بشكل كامل  هيئة السوق المالية

 عن األتعاب والعموالت التي تتقاضاها من العمالء

20,000 

لعميل عن األتعاب والعموالت باإلفصاح عدم قيام الشركة  هيئة السوق المالية

 التي ستتقاضاها مقابل إدارتها لعمليات المحفظة االستثمارية

100,000 

 

 من مجلس االدارة  قراراتإ
حول ، م31/10/2018الموافق  هـ22/2/1440( بتاريخ 3/6/6970/18تعميم هيئة السوق المالية رقم )ص/لطبقا 

على ضرورة اإلفصاح في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة معايير ومتطلبات الحوكمة لألشخاص المرخص لهم. 

 ، عليه يقر المجلس بما يلي:المذكورة في التعميمالمتطلبات  بعض عن

تعامالت بين الشركة في  ما ذكر خالف( قائمة قروض أو مالية التزامات الشركة أية على يوجد ال 

تعاقدية  ماليةأوراق  االسترداد أو للتحويل او دين قابلةأو أدوات  )ذو عالقة في هذا التقريروأشخاص 

 .م2018 العام خاللأدوات دين  أيه تصدر ولم

أسهم الشركة في  إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية أوراق أو مصلحة أي يوجد ال 

 .م2018 عام خالل الشركة

هناك أي عقد كانت الشركة طرفا فيه، ويوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس  ال يوجد 

 ما ذكر خالف)ادارة الشركة، أو للرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم 

 .(ذو عالقة في هذا التقرير طرافتعامالت بين الشركة وأفي 

ومعالي األمين لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده  لمقاماإلدارة ء مجلس أعضاووفي الختام يتوجه رئيس 

بالشكر واالمتنان وكافة منسوبيها، واالستثمار ومعالي وزير التجارة رئيس هيئة السوق المالية وكافة منسوبيها، 

لما يبدونه من رعاية واهتمام ودعم مستمر، والشكر موصول لمجلس إدارة بنك البالد على ثقتهم الغالية ودعمهم 

هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين في إدارات  اإلدارةالمتواصل. كما ينتهز مجلس 

 لى المزيد من االزدهار والتقدم في األعوام القادمة. ، وإ2018الشركة لجهودهم المخلصة خالل العام 

 والله ولي التوفيق،،،


