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خطط  لدعم  الهادفة  تداول  السرتاتيجية  مواكبًة  جاءت  التي  اإلنجازات  من  العديد  بتحقيق  العام  هذا  تميز 
تطوي�ر السوق المالية في المملكة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية سعودية 
متطورة ومنفتحة على العالم، كان أبرزها إعالن الشركة في 2016م عزمها إطالق نمو – السوق الموازية 
في 26 فرباير من عام 2017 م وذلك بهدف تقديم فرص است�ثمارية جديدة لشريحة كبية من الشركات - بما 

فيها الشركات الصغية والمتوسطة- بمتطلبات إدراج أكرث مرونة مقارنًة بالسوق الرئيسي.
تضمنت  والتي  السوق،  في  المست�ثمري�ن  ملكية  عن  اإلفصاح  آللية  العام  هذا  تبنيها  الشركة  أعلنت  كما 
أعلى  )أو  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ملكية  عن  اإللكرتوني  الشركة  موقع  خالل  من  اإلفصاح 

منصب تنفيذي بالشركة( والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي.
عقاري  است�ثماري  صندوق  أول  إدراج  عن  الشركة  أعلنت  السعودية  المالية  السوق  في  مرة  ألول  كذلك 
متداول وذلك قبل نهاية عام 2016م، والتي ست�تيح لجميع فئات المست�ثمري�ن فرصة الوصول إلى السوق 
العقاري السعودي، كما أعلنت الشركة عن تطبيق المعيار العالمي للقطاعات )GICS( في بداية 2017 بهدف 

تعزي�ز مستوى الشفافية داخل السوق وتوفي معلومات أكرث دقة عن أداء القطاعات الفرعية والرئيسية.
وأعلنت الشركة ت�أسيس شركة مركز إيداع األوراق المالية )"إيداع"( شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل 
لتداول برأسمال قدره )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )40,000,000( سهم تبلغ القيمة االسمية 
للسهم الواحد )10( عشرة رياالت سعودية، والذي يتوقع بدء ممارسة أعماله في بداية عام 2017م. وتهدف 
التحتية  البنية  تطوي�ر  في  االسرتاتيجية  مبادراتها  وتعزي�ز  دعم  إلى  اإليداع  مركز  ت�أسيس  خالل  من  الشركة 
التسجيل  الدولية ويحقق تعزي�ز كفاءة خدمات  لإلجراءات الالحقة لتنفيذ الصفقات بما يتوافق مع المعاي�ي 

واإليداع التي يقدمها مركز اإليداع
أيضًا أعلنت الشركة في عام 2016م عزمها خالل النصف األول من العام 2017 تعديل المدة الزمنية لتسوية 
صفقات األوراق المالية المدرجة في سوق األسهم السعودي لت�كون خالل يومي عمل )T+2( الحقة لتاري�خ 

تنفيذ الصفقة اسوة باألسواق اإلقليمية والعالمية.
أما على صعيد تفعيل وتوسيع نطاق االست�ثمار المؤسسي األجنبي في السوق المالية السعودية، بدأت 
الشركة تطبيق إجراءات وتعليمات هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
لزيادة عمق السوق ونقل المعرفة والخربة للمؤسسات المالية المحلية والمست�ثمري�ن في السوق، ورفع 
مكانة  يعزز  مما  الشركات،  لهذه  البحثية  والتغطيات  اإلفصاح  جوانب  في  خصوصا  المدرجة  الشركات  أداء 

السوق المالية السعودية وي�زيد فرصة رفع تصنيفها على المستوى العالمي.
وعلى صعيد المسؤولية االجتماعية حرصنا على تقديم الدعم المستمر لذوي االحتياجات الخاصة والجهات 
مما  المجتمع  قطاعات  بني  الجهود  ت�كاتف  وتعزي�ز  العامة  االجتماعية  األعمال  وتفعيل  والتعليمية  الصحية 
يعكس مدى وعي تداول بأهمية المساهمة في إي�جاد الحلول للقضايا الوطنية بما يعزز التنمية الوطنية 

على الصعيد اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي.
لقد تحققت هذه اإلنجازات المميزة المبنية على توجيهات مجلس اإلدارة نتيجة تظافر جهود كفاءات حملت 
المبدعة  الكوادر  هذه  مثل  مع  بالعمل  "تداول"  في  نفخر  ونحن  الكبية،  المسؤوليات  هذه  عاتقها  على 
الرائدة وتحقق  تعزز مكانتنا  التي  النجاحات واالنجازات  المزيد من  تحقيق  بإذن اهلل  والمتفانية، وسنواصل 

تطلعات القيادة الرشيدة.

المدير التنفيذي
المهندس /خالد بن عبد اهلل الحصان
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التغري %   2015م 2016م  
ملخص النتائج المالية

)القيمة بمالي�ي الرياالت( 

(%22) 403 313 اإليرادات التشغيلية

%4 368 381 إجمالي المصاريف

(%294) 35 (68) الدخل )الخسارة( من األعمال  الرئيسية

(%46) 72 39 إي�رادات أخرى

(%127) 107 (29) صافي الدخل )الخسارة(

(%97) 124 4  صافي الربح قبل الزكاة والفوائد
واالستهالكات واإلطفاءات

(%73) 0.89 (0.24) صافي ربح )الخسارة( السهم )ريال سعودي( 

- 0.75 0.75 التوزيعات لكل سهم )ريال سعودي(

التغري % 2015م 2016م المؤشرات المالية

(%37) % 56.3 % 35.7 نسبة إجمالي الدخل

(%350) % 8.8 (%22) نسبة الدخل )الخسارة( التشغيلي

(%135)  % 26.7 (%9.4) نسبة صافي الدخل )الخسارة(

- % 8.9 ال ينطبق العائد على راس المال

- % 3.2 ال ينطبق العائد على إجمالي حقوق الملكية

- % 84 ال ينطبق نسبة التوزيعات الى صافي الربح

ملخص األداء المالي

إجمالي المصاريف )بمالي�ني الرياالت(اإليرادات التشغيلية )بمالي�ني الرياالت(قيمة التداول )بالمليار ريال(

الدخل )الخسارة( من األعمال الرئيسية )بمالي�ني الرياالت( التوزيعات لكل سهم ) ريال سعودي(صافي الدخل )الخسارة( )بمالي�ني الرياالت(
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لمحة عن أعمال الشركة  الرئيسية

تحقــق شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( إي�راداتهــا مــن  ثــالث وحــدات 
أعمــال رئيســية  :

• خدمات التداول النقدي

• خدمات األصول واإليداع

• خدمات معلومات السوق 

ت�كوي�ن اإليرادات لعام 2016م
خدمات التداول النقدي

خدمات األصول واإليداع

خدمات معلومات 
ومؤشرات السوق

67%
22%

11%

خدمات األصول واإليداع

خدمات التسجيل

خدمات أخرى

خدمات اإليداع

60%

38%

2%

الخدمــات المتعلقــة بتنفيــذ عمليــات إيــداع األوراق الماليــة المتداولــة فــي الســوق، 
تشــمل  كمــا  ملكيتهــا.  وتســجيل  ومقاصتهــا  وتســويتها  نقلهــا  الــى  باإلضافــة 
خدمــات المصدريــ�ن كرفــع أو خفــض رأس المــال، وإجــراءات االندمــاج واالســتحواذ، 
وتزويــد التقاريــ�ر المتعلقــة بســجل المســاهمي، وخدمــات إدارة الجمعيــات، وحفــظ 
وصيانــة ســجل المســاهمي للشــركات المســاهمة المدرجــة والغــري مدرجــة. ويتــم 
تقديــم خدمــات إضافيــة عــن طريــ�ق بوابــة )تداوالتــي( للخدمــات تشــمل االطــالع علــى 
ــاح المســتحقة،  ــل األرب كافــة محافــظ المســت�ثمر فــي الســوق وتفاصيلهــا، وتفاصي
وخدمــة التصويــت اإللكرتونــي، وخدمــه "تواصــل" والتــي ت�تيــح للشــركات التواصــل مــع 

مســاهميها.

خدمات التداول النقدي

خدمات التداول

خدمات اإلدراج والوسطاء

99.9%

0.1%

الســوق  أســاس  علــى  ويقــوم  الماليــة،  األوراق  بتــداول   المتعلقــة  الخدمــات 
المســتمرة التــي تحركهــا أوامــر البيــع والشــراء، ويتيــح تــداول جميــع األســهم المحلية 
المدرجــة بالســوق الســعودي بنظــام آلــي مت�كامــل كمــا يتيــح كذلــك تــداول االوراق 
الماليــة االخــرى كالصكــوك وصناديــق المؤشــرات المتداولــة. ويتــم تقديــم كذلــك 
الخدمــات المتعلقــة بــإدراج األوراق الماليــة وتشــمل خدمــات ادراج الشــركات الجديــدة 
و كذلــك توفــري نظــام متطــور للشــركات المدرجــة لتســهيل االفصــاح عــن معلوماتهــا 

ونشــرها. وتقديــم خدمــات مســتمرة لشــركات الوســاطة وتدريــب الوســطاء.

خدمات معلومات السوق
خدمات المعلومات األنية

خدمات المؤشرات

خدمات البيانات المرجعية

95%

2%
3%

الخدمــات المتعلقــة بتطويــ�ر خدمات ومنتجات المعلومــات المالية كالمعلومات 
االنيــة والمرجعيــة والتاريخيــة  وانشــاء المؤشــرات. كمــا تعنــى بالرتخيــص لتوزيــع 
واســتخدام معلومــات الســوق مــن خــالل اتفاقيــات محــددة ألعضــاء الســوق 

ومطــوري المؤشــرات ومــزودي المعلومــات.
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يتشــرف مجلــس إدارة شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( أن يقــدم 
الماليــة  للســنة  والتشــغيلي  المالــي  الشــركة  أداء  عــن  الســنوي  تقريــ�ره 

2016/12/31م. فــي  المنتهيــة 

أوالً: وصف األنشطة الرئيسة للشركة 
األوراق  تداول  آليات  وإدارة  وتهيئة  توفي  في  تداول  أنشطة  ت�تمثل 
المالية، وأيضا لتشمل خدمة اإلدراج، والقيام بأعمال التسوية والمقاصة 
لألوراق المالية، وإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها ورهنها، 
ونشر المعلومات المتعلقة بها، ولها الحق في مزاولة أي نشاط آخر ذا 
أهدافها  يحقق  المالية وبما  السوق  لنظام  بأي من ذلك وفقًا  عالقة 

الواردة فيه.

ثانيًا: اسرتاتيجية الشركة
في عام 2015م، قام مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد الخطة االسرتاتيجية 
الخمسية للشركة للفرتة من عام 2015م إلى عام 2019م، وعليه حققت 
شركة السوق المالية السعودية )تداول( العديد من اإلنجازات  تماشيًا مع 

الخطة الخمسية للشركة.

وقد ركزت خطة الشركة االسرتاتيجية على المحاور التالية:

تطوي�ر  و  اليومية  أعمالها  تشغيل  من  تداول  تمّكن  التي  القدرات  بناء   -1

مشاريعها المستقبلية. 
2- تفعيل دور تداول في تطوي�ر أنظمة وقواعد السوق، ودورها اإلشرافي، 
ودورها تجاه المجتمع واالقتصاد الوطني، باإلضافة إلى زيادة التوعية 

بني المست�ثمري�ن وأعضاء السوق. 
تحسني  و  تداول  من  المقدمة  الحالية  والخدمات  المنتجات  جودة  رفع   -3

كفاءتها وفاعليتها بما يلبي تطلعات عمالء الشركة المختلفني. 
والتوسع  المستقبلية،  تداول  وخدمات  منتجات  في  والتطوي�ر  االبت�كار   -4
السوق  مكانة  وتعزي�ز  واالستحواذ  الدمج  فرص  ودراسة  االسرتاتيجي 

إقليميا ً ودوليًا.
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ثالثًا: أهم المشاريع وأبرز اإلنجازات
بفضــل اهلل حققــت "تــداول" العديــد مــن اإلنجــازات الهامــة خــالل عام 2016م والتي ســاهمت في تعزي�ز ثقة المســت�ثمري�ن 

وخلــق منــاخ اســت�ثماري مواتــي وزيــادة تنــوع المنتجــات والخدمــات المقدمة من الشــركة، ومن أبرز تلــك المنجزات:  

- تعديل أوقات التداول في سوق األسهم وصناديق المؤشرات المتداولة

قامــت "تــداول" فــي )3 أبريــ�ل 2016م( بتعديــل أوقــات التــداول فــي ســوق األســهم وصناديــق المؤشــرات المتداولــة، 
حيــث تــم تعديــل فــرتة مــا قبــل التــداول لتبــدأ مــن الســاعة 9:30 صباحــًا وحتــى الســاعة 10:00 صباحــًا، كمــا تــم تعديــل فــرتة 
التــداول لتبــدأ مــن الســاعة 10:00 صباحــًا وحتــى الســاعة 3:00 مســاًء، وتعديــل فــرتة مــا بعــد التــداول لتبــدأ مــن الســاعة 

3:00 مســاًء وحتــى الســاعة 4:00 مســاًء. 

- "تداول" تعلن عزمها بأن تنشأ سوق أسهم موازية مطلع العام 2017م

الصغــية  الشــركات  شــريحة  يســتهدف  أســهم  ســوق  إنشــاء  عزمهــا  عــن  2016م(  أبريــ�ل   8( فــي  "تــداول"  أعلنــت 
والمتوســطة وذلــك مطلــع العــام 2017م. وت�أتــي هــذه المبــادرة نظــرًا ألهميــة دور هــذه الشــريحة فــي دعــم االقتصــاد 
ــات تحــد مــن قدرتهــا علــى التنافســية والحفــاظ علــى النمــو  الوطنــي ودفــع عجلــة التنميــة، ولمــا تواجهــه مــن تحدي
المســتدام. وســيوفر اإلدراج فــي هــذه الســوق فوائــد عــدة للشــركات، حيــث أنهــا تعتــرب وســيلة لتمويــ�ل مشــاريعها، 
وإبــراز أعمالهــا، باإلضافــة إلــى أنــه يعــد دافعــًا لهــا لتحســني مســتويات الحوكمــة واإلفصــاح؛ ممــا يزيــد فــرص التوســع 
والنمــو وتطــور أعمالهــا. حرصــت تــداول علــى أن يكــون لهــذه الســوق متطلبــات مالئمــة وتمتــاز  بمعايــ�ي أكــرث مرونــة 

لتشــمل الفائــدة أكــرب شــريحة مــن الشــركات وتوفــر بيئــة اســت�ثمارية مناســبة.

- تطبيق آلية اإلفصاح عن ملكية المست�ثمري�ن في السوق

أعلنــت "تــداول" تطبيقهــا آلليــة اإلفصــاح عــن ملكيــة المســت�ثمري�ن فــي الســوق وذلــك فــي )10 يوليــو 2016م(، والتــي 
تضمنــت اإلفصــاح مــن خــالل موقــع الشــركة اإللكرتونــي عــن ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي )أو أعلــى 
منصــب تنفيــذي بالشــركة( والمديــر المالــي فــي الشــركات المدرجــة فــي الســوق بشــكل يومــي وذلــك بنــاء علــى 
ــ�ق الشــركات المدرجــة، واإلفصــاح عــن نســبة ملكيــة المســاهمني  ــد "تــداول" بهــا عــن طري المعلومــات التــي يتــم تزوي
الذيــن تظهــر نشــرة اإلصــدار خضوعهــم لفــرتة حظــر وحتــى صــدور موافقــة الهيئــة علــى رفــع الحظــر عــن أســهمهم. 

- "تداول" تعلن ت�أسيس شركة مركز إيداع األوراق المالية شركة مساهمة مقفلة

أعلنــت "تــداول" ت�أســيس شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة  بالكامــل لتــداول بــرأس 
مــال قــدره )400,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى )40,000,000( ســهم تبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد 

)10( عشــرة ريــاالت ســعودية. 

وت�تمثــل أنشــطة المركــز باألعمــال المتعلقــة بتســجيل المحافــظ االســت�ثمارية فــي نظــام اإليــداع والتســوية وتســجيل 
ملكيتهــا وإيداعهــا ونقــل ملكيتهــا وتســويتها ومقاصتهــا وتســجيل أي قيــد مــن قيــود الملكيــة علــى األوراق الماليــة 
المودعــة واالرتبــاط مــع أعضــاء الســوق ووكالء التســوية بنظــام اإليــداع والتســوية. كذلــك يقــوم مركــز اإليــداع بربــط 
ــ�ن بمــا فــي ذلــك خدمــة التصويــت عــن  ــات العامــة للمصدري وإدارة ســجالت مصــدري األوراق الماليــة وتنظيــم الجمعي
ــة  ــم أي خدمــة أخــرى ذات صل ــ�ر واإلشــعارات والمعلومــات باإلضافــة إلــى تقدي ــم التقاري ــات وتقدي بعــد لتلــك الجمعي

بأنشــطته يــرى تقديمهــا وفقــًا لنظــام الســوق الماليــة.

وتهــدف "تــداول" مــن خــالل ت�أســيس مركــز اإليــداع إلــى دعــم وتعزيــ�ز مبادراتهــا االســرتاتيجية فــي تطويــ�ر البنيــة التحتيــة 
لإلجــراءات الالحقــة لتنفيــذ الصفقــات بمــا يتوافــق مــع المعايــ�ي الدوليــة ويحقــق تعزيــ�ز كفــاءة خدمــات التســجيل واإليــداع 

التــي يقدمهــا مركــز اإليــداع.

)XBRL( تطبيق نظام لغة الربمجة المرنة لتقاري�ر األعمال -

ــم  ــ�ر األعمــال  )XBRL( إلعــداد القوائ ــة لتقاري ــداول" نظــام اإلفصــاح اإللكرتونــي باســتخدام لغــة الربمجــة المرن تبنــت "ت
الماليــة للشــركات المدرجــة، ونظمــت ورش عمــل توعويــة وتعريفيــة لمســاعدة الشــركات المدرجــة فــي إيــداع قوائمهــا 

الماليــة.
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- إطالق موقع "تداول" اإللكرتوني الجديد بهويتها الجديدة 

أطلقــت "تــداول" موقعهــا اإللكرتونــي بهويتهــا الجديــدة بشــكل رســمي وذلــك فــي )١٣ مايــو 2016م(، بهــدف 
تســهيل اســتخدام وتصفــح الموقــع وتقديــم تجربــة تفاعليــة سلســة للمســتخدم وفقــًا ألفضــل المعايــ�ي العالميــة 
الخاصــة بخدمــات األســواق الماليــة والبيانــات وضمــان جودتهــا وتلبيــة حاجــات المتعاملــني فــي الســوق مــن خــالل 
تغيــ�ي طريقــة عــرض األخبــار والمؤشــرات وبيانــات الســوق فــي الصفحــة الرئيســية، وعــرض محتــوى الموقــع بشــكل 

يتوافــق مــع جميــع أنــواع األجهــزة الذكيــة بمختلــف تطبيقاتهــا.

- تعي�ني مستشارًا ماليًا لطرح أسهم شركة السوق المالية السعودية "تداول" لإلكت�تاب العام

قامــت "تــداول" بتعيــ�ني شــركة إتــش إس بــي ســي العرب�يــة الســعودية المحــدودة للعمــل كمستشــار مالــي لطــرح 
جــزء مــن أســهمها لإلكت�تــاب العــام والمتوقــع فــي العــام 2018م، ومشــاركة المســت�ثمري�ن والشــركات الراغبــة فــي 
الطــرح العــام تجربتهــا فــي عمليــة التحــول إلــى شــركة مســاهمة عامــة ونشــر الخطــوات الرئيســية لمشــروع طرحهــا 

العــام. 
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- استحداث قطاع مستقل خاص بصناديق االست�ثمار العقارية المتداولة )ريتس(

قامــت "تــداول" باســتحداث قطــاع مســتقل خــاص بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة داخــل الســوق الماليــة، 
يتــم مــن خاللــه شــراء وبيــع وحــدات الصناديــق بنفــس طريقــة تــداول األســهم فــي الســوق الماليــة.

كمــا قامــت تــداول بــإدراج عــدد مــن الصناديــق االســت�ثمارية العقاريــة المتداولــة "ريتــس" المــدرة للدخــل، والتــي 
ت�تيــح لجميــع فئــات المســت�ثمري�ن فرصــة الوصــول إلــى الســوق العقــاري الســعودي مــن خــالل تمّلــك أصــول عقاريــة 

قائمــة ومطــورة أو جاهــزة لالســتخدام وقابلــة لتحقيــق دخــل دوريٍ وت�أجــيي.

- نشر معلومات سعر االفت�تاح اإلفرتاضي وكمية االفت�تاح اإلفرتاضية

تــم البــدء بنشــر معلومــات ســعر االفت�تــاح اإلفرتاضــي وكميــة االفت�تــاح اإلفرتاضيــة فــي )6 أكتوبــر 2016م(، بهــدف 
رفــع مســتوى شــفافية الســوق والمعلومــات المتاحــة للمتداولــني، حيــث يتــم عرضهــا خــالل فــرتة مــا قبــل افت�تــاح 
الســوق بــدًءا مــن الســاعة 9:30 صباحــًا وحتــى الســاعة 9:59 صباحــًا، وســيتمكن المســت�ثمرون مــن اإلطــالع علــى هــذه 
ــ�ق المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا مــزودي  المعلومــات مــن خــالل الموقــع اإللكرتونــي لـــ "تــداول"، وعــن طري

المعلومــات المرخصــني لــدى الشــركة وأعضــاء الســوق.

- تطبيق المعيار العالمي للقطاعات )GICS( في السوق المالية السعودية 

المعيــار  "تــداول" عــن عزمهــا تطبيــق  أعلنــت  الماليــة،  الســوق  "تــداول" لدعــم تطويــ�ر  تماشــيًا مــع اســرتاتيجية 
2017م.  عــام  مــن  ينايــر  خــالل شــهر  الســعودية  الماليــة  الســوق  فــي   )GICS( للقطاعــات  العالمــي 

التوعويــة  الحمــالت  للقطاعــات، وإطــالق  العالمــي  المعيــار  حــول  "تــداول" بعقــد ورش عمــل تعريفيــة  وقامــت 
حولــه، باإلضافــة إلــى توفــي تلــك المعلومــات فــي صفحــة هيكلــة قطاعــات الســوق الجديــدة علــى موقــع "تــداول" 
اإللكرتونــي، وذلــك بهــدف تزويــد المشــاركني فــي الســوق وعمــوم الجمهــور بالمعلومــات األساســية عــن التصنيــف 

الجديــد للشــركات المدرجــة بالســوق الماليــة.

ويأتــي قــرار إعــادة هيكلــة قطاعــات الســوق المعمــول بــه حاليــًا بهــدف تطبيــق المعايــ�ي المتبعــة عالميــًا للقطاعات 
فــي األســواق الماليــة وتصنيــف الشــركات المدرجــة فــي هــذه القطاعــات، لمــا لــه مــن أهميــة فــي تعزيــ�ز مســتوى 
الشــفافية داخــل الســوق وتوفــي معلومــات أكــرث دقــة عــن أداء القطاعــات الفرعيــة والرئيســية، ممــا يمَكــن كافــة 
المســت�ثمري�ن مــن تحليــل وتقي�يــم ومقارنــة مؤشــرات األداء االســت�ثماري فــي تلــك القطاعــات مــع مثيالتهــا مــن 

القطاعــات باألســواق الماليــة العالميــة، وبالتالــي يســاهم فــي وضــع اســرتاتيجيات اســت�ثمارية أكــرث فاعليــة.

• إنجازات المسؤولية االجتماعية

تحــرص "تــداول" علــى تفعيــل دورهــا فــي خدمــة المجتمــع والمســاهمة بشـــكل فّعــال فـــي التنميـــة الوطنيـــة 
ــاءة  ــة والكفـ ــق الفعاليـ ــن تحقيـ ــي تضمـ ــات التـ ــات والممارسـ ــل التطبيقـ ــذ أفضـ ــاع وتنفيـ ــتدامة مــن خــالل إتبـ المسـ
المطلوبـــة بمـــا يتوافـــق مـــع االسرتاتيجيات والسياســـات المعتمـــدة فـــي الشـــركة، وقد دأبت الشركة على تحقيق 
مســؤوليتها تجــاه المجتمــع مــن خــالل الرتكيــز علــى أربعــة محــاور وهــي: الســـوق، بيئـــة العمـــل، المجتمـــع، والبيئـــة. 

وفيمــا يلــي أبــرز منجــزات المســؤولية االجتماعيــة لعــام 2016م:

ــد مــن مبــادرات "جمعيــة األطفــال  • تقديــم الدعــم المســتمر لــذوي االحتياجــات الخاصــة؛ حيــث رعــت "تــداول" العدي
المعوقــني" االجتماعيــة والخييــة مــن ضمنهــا رعايــة معــرض "ســلمان فــي عيونهــم" وبرنامــج "بطاقــات التهانــي“، 
كمــا اســتقبل مكتــب المديــر التنفيــذي مجموعــة مــن المبدعــني مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. كذلــك تعاونــت الشــركة 
مــع "الجمعيــة الخييــة لرعايــة وت�أهيــل المعاقــني بالمنطقــة الشــرقية" مــن خــالل المســاهمة فــي تجهيــز قســم 

األطــراف والجبائــر وصيانــة الربكــة فــي قســم العــالج المائــي الخــاص بالجمعيــة. 

• فــي مجــال الصحــة؛ تراعــي "تــداول" احتياجــات المرضــى الطبيــة والنفســية، حيــث قدمــت الدعــم الــالزم لـــ "جمعيــة 
ترابــط الخييــة" التــي ُتعنــى بتســهيل حصــول المرضــى علــى الخدمــات العالجية مما يســاهم في تخفيــف معاناتهم، 
كمــا قــام عــدد مــن متطوعــي الشــركة بعــدة زيــارات ألطفــال مرضــى الســرطان فــي عــدد مــن مستشــفيات الريــاض 

بالتعــاون مــع "جمعيــة ســند لدعــم األطفــال المرضــى بالســرطان".

• فــي مجــال التعليــم؛ تحــرص "تــداول" علــى تقديــم الدعــم المســتمر للطــالب حيــث أقامــت عــدة دورات توعويــة عــن 
الســوق الماليــة الســعودية لطــالب وطالبــات الجامعــات، كمــا رعــت الشــركة مســابقة "طمــوح ملــك لمســتقبل وطــن" 
فــي جامعــة الملــك ســعود، والتــي تهــدف إلــى جمــع المبت�كــر والمســت�ثمر فــي مــكان واحــد وتحفيــز الطلبــة علــى 
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اإلبــداع واالبتــ�كار واالخــرتاع. كذلــك اســتقبلت "تــداول" مجموعــة مــن الطــالب الموهوبــني فــي مقــر الشــركة تزامنــًا 
مــع "أســبوع المــال العالمــي" بهــدف نشــر الثقافــة الماليــة الســليمة لــدى األطفال والشــباب لت�كويــ�ن مجتمعات أكرث 
نضجــًا تجــاه الشــؤون الماليــة، إضافــًة إلــى رعايــة مبــادرة "إنجــاز الســعودية" فــي عــام 2016م بدعــم وتشــجيع مــن 
وزارة التعليــم، وهــي مبــادرة تســتهدف االرتقــاء بالمهــارات االقتصاديــة والعلميــة والحياتيــة للطــالب إلعدادهــم 
لســوق العمــل، وقــد بلــغ عــدد الطلبــة المســتفيدين مــن هــذه المبــادرة مــا يزيــد عــن 350 ألــف طالــب وطالبــة داخــل 

64 مدينــة بالســعودية.

• فــي مجــال األعمــال االجتماعيــة؛ عملــت "تــداول" علــى تعزيــ�ز ثقافــة التطــوع لــدى منســوبيها وتحفيزهــم مــن خــالل 
تفعيــل الربنامــج التطوعــي الــذي تــم إطالقــه عــام 2015م الــذي ســجل 187 ســاعة تطوعيــة فــي 2016م مدفوعــة 
ــد مــن مذكــرات التعــاون فــي مجــال العمــل االجتماعــي مــع عــدد مــن الشــركات  األجــر، باإلضافــة إلــى توقيــع العدي
ــآت  ــفافية للمنشـ والمؤسســات غــي الربحيــة، مــن ضمنهــا "مبــادرة بــيل" التــي تهــدف إلــى زيــادة مســتويات الشـ
ت�كريــم  حفــل  الشــركة  رعــت  كذلـــك  المؤسســية.  والحوكمــة  المســاءلة  مجــاالت  فــي  المعايــ�ي  أفضــل  وتطبيــق 
المتفوقــني فــي "مبــادرة المســار الواعــد" التــي تهــدف إلــى تقديــم الرعايــة التوجيهيــة واإلرشــادية لمــا يفــوق 
ــادرة، باإلضافــة إلــى  ــداول" اتفاقيــة شــراكة لتوظيــف مخرجــات المب ــت "ت 200 ألــف يتيــم، والتــي علــى إثرهــا وقّع
دعــم ورعايــة معــرض المســت�ثمرات مــن المنــزل "منتجــون" والــذي يعتــرب أكــرب تجمــع لألســر المنتجــة فــي المملكــة.
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المركز المالي
)بمالي�ي الرياالت(

2012م2013م2014م2015م2016م

1,7431,4361٫3891٫6612٫068األصول المتداولة
1,6442,0842٫1341٫6661٫094األصول الغري متداولة

3,3873,5203٫5233٫3273٫162مجموع األصول
1221391106961االلتزامات المتداولة

9278767150االلتزامات الغري متداولة

214217186140111مجموع االلتزامات

1,2001,2001٫2001٫2001٫200رأس المال
1,3981,3981,3871٫3611٫345االحتياطيات
578697691542495أرباح مبقاة

8598411(3)التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات متاحة للبيع

3,1733,3033٫3373٫1873٫051مجموع حقوق الملكية

3,3873,5203٫5233٫3273٫162حقوق الملكية وااللتزامات

قائمة الدخل
)بمالي�ي الرياالت(

2012م2013م2014م2015م2016م

313403487346440صافي اإليرادات
381368301260256إجمالي المصاريف 

3518686184(68)الدخل من األعمال الرئيسة 
3972796659إي�رادات أخرى
107265152243(29)صافي الدخل

وتوضح الجداول التالية أهم بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للخمس سنوات السابقة:

رابعًا: النتائج المالية
شــهدت الشــركة انخفاضــًا فــي اإليــرادات بنســبة 22% فــي عــام 2016م بلــغ 313 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة مــع 403 
مليــون ريــال ســعودي للعــام الســابق، ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض فــي متوســط قيــم التــداول اليوميــة بنســبة 30% حيــث بلــغ 

متوســط قيــم التــداول اليوميــة 4.6  مليــار ريــال ســعودي مقارنــة مــع  6.6 مليــار ريــال ســعودي للعــام الســابق.

ارتفعــت اإليــرادات التشــغيلية مــن غــي عمولــة التــداول بنســبة 1% فقــط فيمــا بلــغ إجمالــي الخســارة التشــغيلية للشــركة 68 
مليــون ريــال ســعودي بانخفــاض قــدره 294%مقارنــة مــع إجمالــي ربــح تشــغيلي 35 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2015م. 

كمــا حققــت الشــركة انخفاضــًا مــن العوائــد علــى االســت�ثمارات واإليــرادات األخــرى بنســبة 46% مــن 72 مليــون ريــال ســعودي 
لعــام 2015م إلــى 39 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2016م وذلــك نتيجــة بيــع الشــركة اســت�ثمارات بقيمــة ســوقية بلغــت 
328 مليــون ريــال بينمــا بلغــت قيمتهــا الدفرتيــة 385 مليــون ريــال ســعودي؛ هــذا وال يعــد بيــع وشــراء االســت�ثمارات جــزء مــن 

نشــاطات الشــركة الرئيســية. 

ونتيجــة النخفــاض متوســط التــداول لهــذا العــام و الخســارة المحققــة مــن بيــع االســت�ثمارات، انخفــض صافــي الدخــل العــام 
بنســبة 127% مــن ربــح 107 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2015م إلــى خســارة 29 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2016م.



التقري�ر السنوي 2016م 19

وتوضح الرسوم البيانية التالية اإليرادات وصافي الدخل وتفاصيل الت�كاليف من عام 2012م إلى العام 
2016م:

 تفاصيل الت�كاليف من عام 2012م إلى العام 2016م
)بمالي�ي الرياالت(

 اإليرادات وصافي األرباح من عام 2012م إلى العام 2016م
)بمالي�ي الرياالت(

اإليرادات

صافي الدخل

صافي الخسارة

مصاريف الموظفي 

دوائر المعلومات

االستهالكات 

عقود الصيانة

االستشارات

خدمات عامة

إدارية وأخرى                 

2015م

403107

2014م

265 487

2013م

346152

2012م

440243

2015م 2016م

195 21816 329 1138 4066 3223 2521 23

2014م

18018 838261912

2012م

1438333315168

2013م

1527223817168

2016م

313(29)
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مقارنة معلومات التداول )2016م / 2015م(

 نسبة
التغري عام 2015م عام 2016م الربع الرابع 2016م الربع الثالث 2016م الربع الثاني 2016م الربع األول 2016م معلومات التداول

-10.41% 30,444,203 27,273,685 7,131,869 4,100,849 7,216,529 8,824,438 عدد الصفقات المنفذه

2.19% 66,275,251,472 67,729,165,563 19,172,238,802 9,868,378,232 17,989,853,020 20,698,695,509   عدد األسهم المتداولة*

-30.33% 1,660,622 1,156,987 299,624  169,171  319,857  368,335 
قيمة األسهم المتداولة 

)مليون ريال(

- 251 249 65 54 65 65     عدد أيام التداول  

-9.69% 121,292 109,533 109,721 75,942 111,024 135,761
 المتوسط اليومي لعدد

الصفقات المنفذه

3.01% 264,044,827 272,004,681 294,957,520 182,747,745 276,766,970 318,441,469
 المتوسط اليومي 

لألسهم المتداولة* 

-29.77% 6,616,024,116 4,646,534,475 4,609,596,707 3,132,795,343 4,920,875,888 5,666,698,724
المتوسط اليومي لقيمة 
األسهم المتداولة )ريال(

6.52% 1,579.06 1,681.95 1,681.95 1,325.37 1,504.35 1,437.63
القيمه السوقيه لألسهم 

المصدره )مليار ريال(  

4.32% 6,911.76 7,210.43 7,210.43 5,623.34 6,499.88 6,223.13  المؤشر العام  )نقطة( 

افت�تاح مؤشر عام 2016م:                                                                                         إغالق مؤشر عام 2016م:                                   

أعلى نقطة في المؤشر:                                                                                           أدنى نقطة في المؤشر:         

7,210.43 6,911.76
7,279.205,327.49
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مؤشر تداول ألسهم جميع الشركات واألسهم المتداولة - 2016م

)بالمالي�ي(
عدداألسهم المتداولة المؤشر العام

نقطة

*معدلة لجميع اجراءات الشركات
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خامسًا: قطاعات األعمال والتوزيع القطاعي لإليرادات
ت�تمثــل إيــ�رادات الشــركة فــي ثــالث قطاعــات هــي: خدمــات التــداول النقــدي 75% خدمــات األصــول واإليــداع %17، 
ــ�رادات الشــركة داخــل المملكــة العرب�يــة الســعودية. خدمــات معلومــات ومؤشــرات الســوق 9% علمــًا بــأن جميــع إي

قطاعات األعمال  
)بمالي�ي الرياالت(

2015م2016م
209301خدمات التداول النقدي

7167خدمات األصول واإليداع

3335خدمات معلومات ومؤشرات السوق

313403اإلجمالي

بنــاًء علــى التوجيــه الصــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي تاريــ�خ 14 رب�يــع الثانــي 1424هـــ )الموافــق 
15 يونيــو 2003م( والمعــزز بموافقــة معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة فــي تاريــ�خ 25 جمــادى األول 1427هـــ 
ــ�خ 3 ذو  )الموافــق 22 يونيــو 2006م(، والقــرار الصــادر مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )292/2010/هـــ( بتاري
الحجــة 1431هـــ )الموافــق 9 نوفمــرب 2010م(، ت�تقاضــى الهيئــة مقابــل مالــي وقــدره 50% مــن إجمالــي العمــوالت 
والخدمــات المقدمــة. وبنــاء علــى القــرار الصــادر فــي تاريــ�خ 26 يونيــو 2016م بتعديــل مــا ت�تقاضــاه الھيئــة مقابــل 
عمولــة التــداول الــى 82% وذلــك ابتــداء مــن 17 يوليــو 2016م . وخــالل الســنة المنتھيــة فــي 31 ديســمرب بلــغ اجمالــي 
العمــوالت والخدمــات المقدمــة مبلــغ 911,994,174 ريــال ســعودي ) 31 دســمرب 2015م : 805,338,006 ريــال ســعودي( 
وبالتالــي بلغــت حصــة ھيئــة الســوق الماليــة عــن الســنة الماليــة المنتھيــة 31 ديســمرب 2016م مبلــغ 599,414,471 ريــال 
ســعودي ) 31 ديســمرب 2015م : 487,004,977 ريــال ســعودي(، وت�تولــى المجموعــة تحصيــل ھــذا المقابــل وإيداعــه فــي 

حســاب الھيئــة بنــاًء علــى تعليماتھــا.

أ( خدمات التداول النقدي
حققــت خدمــات التــداول النقــدي إيــ�رادات بلغــت 209 مليــون ريــال ســعودي بانخفــاض نســبته 31% عــن عــام 2015م، 

وي�رجــع هــذا االنخفــاض إلــى انخفــاض متوســط قيــم التــداول اليوميــة بنســبة 30% علــى أســاس ســنوي.  

ب( خدمات األصول واإليداع
وبلغت إي�رادات خدمات األصول واإليداع 71 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 6% عن عام 2015م.

ج( خدمات معلومات ومؤشرات السوق

وقــد حققــت خدمــات معلومــات ومؤشــرات الســوق إيــ�رادات بلغــت 33 مليــون ريــال ســعودي بانخفــاض قــدره 6% عــن 
عــام 2015م.

سادسًا: است�ثمارات الشركة

1( االست�ثمار في األوراق المالية 
تقــوم إدارة االســت�ثمار بــإدارة الفائــض النقــدي مــن عمليــات الشــركة عرب محفظة اســت�ثمارية لتحقيــق أفضل العوائد  
ضمــن مســتويات مخاطــر معقولــة وبمــا يتماشــى مــع أهــداف الشــركة االســت�ثمارية. وتطمــح إدارة االســت�ثمار إلــى 
تنميــة األصــول االســت�ثمارية وتنويعهــا حســب خطــة االســت�ثمار المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة. وخــالل العــام الحالــي 

تــم تحقيــق عوائــد إي�جابيــة ومنافســة مقارنــًة مــع المؤشــرات اإلرشــادية لنفــس فئــات األصــول المســت�ثمر بهــا.

االست�ثمار في األوراق المالية
)بمالي�ي الرياالت(

2015م2016م
459372است�ثمارات  في  أوراق  مالية  لإلتجار                                                                                                                    

1,1231,000است�ثمارات  محتفظ  بها  حتى  تاري�خ  االستحقاق  -  متداولة                                                                                                                                                                                                           

76477است�ثمارات  متاحة  للبيع                                                          

1,3701,397است�ثمارات  محتفظ  بها  حتى  تاري�خ  االستحقاق  -  غري  متداولة                                                                                                                                                                                                                                        

3,0283,246اإلجمالي
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2( االست�ثمار في الشركات الزميلة

تمتلك الشــركة نســبة 20% بما يعادل 84 مليون ريال في شــركة تداول العقارية )شــركة ذات مســؤولية محدودة( 
البالــغ رأس مالهــا )420,000,000( ريــال والكائــن مقرها الرئيســي في مدينة الرياض.

ت�تمثــل أنشــطة شــركة تــداول العقاريــة فــي تملــك وبيــع وشــراء وت�أجــي وإدارة وتشــغيل المبانــي والمنشــآت 
العقاريــة فــي مركــز الملــك عبــداهلل المالــي أو أي مراكــز أو منشــآت عقاريــة ماليــة فــي أي منطقــة أخــرى.

تــداول العقاريــة هــي المالكــة لمقــر الشــركة الواقــع فــي مركــز الملــك عبــداهلل المالــي والــذي يت�كــون مــن 41 
ــ�ر وخفــض  طابقــًا. وقــد روعــي فــي تصميــم الــربج أن يكــون صديقــًا للبيئــة مــن خــالل اســتخدام مــواد قابلــة للتدوي
اســتهالك الطاقــة بنســبة 20% مــن خــالل اســتخدام تقنيــات الحفــاظ علــى الطاقــة وأنظمــة تشــغيل ذكيــة، وكذلــك 

ــاه.  ــ�ر المي خفــض اســتهالك الميــاه بنســبة 54% مــن خــالل إعــادة تدوي

3( االست�ثمار في الشركات التابعة

كشــركة  الماليــة  األوراق  إيــداع  مركــز  شــركة  ت�أســيس  عــن  "تــداول"  الســعودية  الماليــة  الســوق  شــركة  أعلنــت 
مســاهمة مقفلــة ومملوكــة بنســبة 100% لـــ "تــداول" بــرأس مــال قــدره )400,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى 
ــي  ــا الرئيسـ ــن مقرهـ )40,000,000( ســهم وتبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد عشــر ريــاالت ســعودية والكائـ
فـــي مدينـــة الريـــاض وذلــك بموجــب نظــام الشــركات الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 بتاريــ�خ 
1437/01/28هـــ . ويأتــي ذلــك بعــد موافقــة مجلــس هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب مجلــس إدارة "تــداول" بتحويــ�ل 
مركــز اإليــداع إلــى شــركة مســاهمة بمــا يتوافــق مــع نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 

بتاريــ�خ 1424/06/02هـــ.

 وت�تمثــل أنشــطة المركــز باألعمــال المتعلقــة بتســجيل المحافــظ االســت�ثمارية فــي نظــام اإليداع والتســوية وتســجيل 
ملكيتهــا وإيداعهــا ونقــل ملكيتهــا وتســويتها ومقاصتهــا وتســجيل أي قيــد مــن قيــود الملكيــة علــى األوراق 
الماليــة المودعــة واالرتبــاط مــع أعضــاء الســوق ووكالء التســوية بنظــام اإليــداع والتســوية. وكذلــك يقــوم مركــز 
اإليــداع بربــط وإدارة ســجالت مصــدري األوراق الماليــة وتنظيــم الجمعيــات العامــة للمصدريــ�ن بمــا فــي ذلــك خدمــة 
التصويــت عــن بعــد لتلــك الجمعيــات وتقديــم التقاريــ�ر واإلشــعارات والمعلومــات باإلضافــة إلــى تقديــم أي خدمــة 

أخــرى ذات صلــة بأنشــطته يــرى تقديمهــا وفقــًا لنظــام الســوق الماليــة.

سابعًا: اإلدارة العامة لألسواق

تعنــــى اإلدارة العامة لألســــواق بتنميــــة األعمــــال الرئيســــة للشــركة مــن خــالل تطويـر المنتجــات والخدمــات وجــذب 
ودعــــم اإلدراجــــات وتطويـــر فئــــات أصــــول جديــــدة والحفــــاظ علــــى ســــالمة واســــتقرار وعدالــــة الســــوق. وتحقيــــق 

أفضــــل النتائــــج مــــن خــــالل الجــــودة فــــي المنتجــــات وذلــــك بالتعــــاون مــع هيئــة الســــوق الماليــة.
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وت�ت�كون من اإلدارات التالية: 

إدارة التداول

تقــوم اإلدارة بتطويــ�ر األوراق الماليــة المدرجــة والخدمــات المتعلقــة بالتــداول وذلك بناًء على اســرتاتيجية شــركة الســوق 
الماليــة الســعودية "تــداول"، وقــد قامــت اإلدارة بعــدد مــن اإلنجازات والمبــادرات ومنها:

مبادرات اإلفصاح المستمر:

تزامنــا مــع إلــزام هيئــة الســوق الماليــة للشــركات المدرجــة إدخــال قوائمهــا الماليــة عــن طريــ�ق لغــة )XBRL( قامــت • 
اإلدارة بتوعيــة الشــركات المدرجــة باإلضافــة إلــى تزويــد الشــركات بمــواد إرشــادية ونشــر المعلومــات المتعلقــة بهــذا 

ــده علــى المســت�ثمري�ن ومحللــي الســوق. ــح أهدافــه وفوائ ــداول وتوضي التطبيــق علــى موقــع ت

أطلقــت  المرحلــة األولــى لتطويــ�ر نظــام إفصــاح علــى موقــع تــداول تماشــيًا مــع تعليمــات هيئــة الســوق الماليــة • 
االســت�ثمارية. الصناديــق  وإفصاحــات  المدرجــة  الشــركات  بإعالنــات  المتعلقــة 

استحداث  صفحة لنشر فرتات الحظر ومهلة نشر القوائم المالية للشركات في موقع تداول.• 

بــدء العمــل علــى مشــروع ترقيــة معايــ�ي التصنيــف )Taxonomy( فــي نظــام إفصــاح مــن أجــل مواءمــة نظــام إفصــاح مــع • 
.)IFRS( المعايــ�ي الدوليــة

منتجات األدوات المتداولة:

العمــل علــى جاهزيــة األنظمــة بنــاء علــى اللوائــح الجديــدة للمســت�ثمري�ن األجانــب المؤهلــني )QFI(  والتــي تــم نشــرها • 
فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2016م وإجــراء التعديــالت الالزمــة.

تعديــل أوقــات افت�تــاح وإغــالق الســوق وذلــك بنــاء علــى دراســات جــدوى لحاجــة الســوق واســتعراض تجربــة األســواق • 
الدوليــة وزيــادة التناغــم مــع أوقــات افت�تــاح وإغــالق تــداول األســواق اإلقليميــة والعالميــة.

إجــراء عــدد مــن الدراســات علــى الســوق واألدوات المتداولــة نتــج عــن ذلــك إنهــاء دراســات الجــدوى والتوصيــة بإطــالق • 
منتجــات منهــا:

- إطــالق مشــروع "صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة )ريتــس(" وإدراج أول صنــدوق عقــاري متــداول فــي الربــع 
األخــي مــن عــام 2016م.

- مشــروع "اآلليــة المطــورة لحقــوق األولويــة المتداولــة" مــن أجــل تســهيل عمليــة اإلكت�تــاب وتقليــص فــرتة اآلليــة، وتــم 
العمــل علــى المشــروع مــن أجــل إطالقــه فــي نهايــة شــهر ينايــر 2017م ليطبــق فــي الطروحــات القادمــة لزيــادة رأس 

المال.

- اســت�كمال العمــل علــى جاهزيــة األنظمــة الخاصــة بإنشــاء ســوق أســهم موازيــة بعــد موافقــة هيئــة الســوق الماليــة 
علــى المشــروع.

إدارة األصول واإليداع

تقــوم إدارة األصــول واإليــداع بتطويــ�ر منتجــات وخدمــات التســوية والمقاصــة والتســجيل واإليــداع للشــركات المدرجــة وغــي 
المدرجــة، قامــت كجــزء مــن خطتهــا لعــام 2016م بطــرح المنتجــات التاليــة:

إطــالق خدمــة االلتــزام لألشــخاص المرخــص لهــم، وت�تيــح هــذه الخدمــة مســاعدة األشــخاص المرخــص لهــم بااللتــزام • 
باألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة مــن خــالل تمكينهــم مــن االطــالع علــى موجــودات وتــداوالت المحافــظ االســت�ثمارية 

الخاصــة بموظفيهــم مــن خــالل خدمــة تداوالتــي.
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 تقديم خدمة "عالقات المست�ثمري�ن " والتي ت�تيح للشركات المصدرة ومست�ثمريها  االستفادة من اآلتي:

خدمة مركز االتصال.• 

خدمة عرض تقاري�ر األرباح.• 

خدمة )تواصل(.• 

خدمة التصويت اإللكرتوني وإدارة الجمعيات.• 

خدمة الحظر المؤقت لتداول األوراق المالية.• 

إدارة معلومات السوق

تقــوم هــذه اإلدارة بتطويــ�ر وتطبيــق االســرتاتيجيات والسياســات الخاصــة بمعلومــات الســوق تماشــيًا مع أفضــل التطبيقات 
العالميــة، حيــث اســت�كملت عــددًا مــن اإلنجــازات والمبــادرات ومنها:

تعزي�ز معلومات السوق المتاحة:

تحســني طريقــة عــرض أوامــر البيــع والشــراء: تــم تطويــ�ر وإتاحــة مســتويات إضافيــة، ت�تيــح للمشــرتكني اســتعراض أفضــل 20 
ســعر ألوامــر العــرض والطلــب  لــكل ســهم. ويمكــن للمســت�ثمري�ن االطــالع علــى هــذه المعلومــات عــن طريــ�ق المنتجــات 

والخدمــات التــي يقدمهــا مــزودي المعلومــات المرخصــني وأعضــاء الســوق.   

البــدء فــي نشــر أســعار االفت�تــاح اإلفرتاضيــة وكذلــك كميــات االفت�تــاح  تــم  نشــر أســعار وكميــات االفت�تــاح االفرتاضيــة: 
اإلفرتاضيــة فــي 16 أكتوبــر 2016م. وت�أتــي هــذه الخطــوة بهــدف رفــع مســتوى شــفافية الســوق والمعلومــات المتاحــة 
للمتداولــني. ويشــي ســعر االفت�تــاح اإلفرتاضــي إلــى ســعر االفت�تــاح المتوقــع لــألوراق الماليــة خــالل فــرتة مــا قبــل افت�تــاح 
الســوق، بمعنــى آخــر فهــو يمثــل ســعر الصفقــات االفت�تاحيــة فــي حــال مــا تــم افت�تــاح الســوق فــي تلــك اللحظــة المحــددة، 

وأمــا الكميــة التــي قــد تنفــذ مقابــل هــذا الســعر  فتعــرف بكميــة االفت�تــاح االفرتاضيــة.  

ــ�ق المنتجــات  ــداول"، وعــن طري ويمكــن للمســت�ثمري�ن االطــالع علــى هــذه المعلومــات مــن خــالل الموقــع اإللكرتونــي لـــ "ت
والخدمــات التــي يقدمهــا مــزودي المعلومــات المرخصــني وأعضــاء الســوق.

تصنيف قطاعات السوق: 

تم إجراء دراسة ألنظمة تصنيف القطاعات المتبعة في أسواق المال تشمل المحاور التالية: 

نطاق التغطية والتطبيق.• 

هيكل التصنيف.• 

منهجية وحوكمة التصنيف.• 

تصنيف الشركات المدرجة وفقا للقطاعات الجديدة.• 

وبنــاًء علــى نتائــج الدراســة  تــم اختيــار معيــار تصنيــف القطاعــات العالمــي )GICS( لتطبيقــه فــي الســوق الماليــة الســعودية 
مــن أجــل إطالقــه فــي شــهر ينايــر 2017م.

إدارة األبحاث واإلحصاء

 تعنــى إدارة األبحــاث واإلحصــاء بإعــداد أبحــاث ودراســات ت�تعلــق بكفــاءة الســوق، وســلوك المســت�ثمري�ن، وتحســني منتجــات 
الســوق والخدمــات الحاليــة والجديــدة وقــد قامــت اإلدارة بعــدد مــن اإلنجــازات والمبــادرات ومنهــا:

تحسني جودة التقاري�ر التحليلية واإلحصائية ومن أهمها:

تطوي�ر ونشر تقاري�ر التداول والملكية حسب الجنسية ونوع المست�ثمر بشكل إسبوعي على موقع "تداول".• 

تحســني اإلفصــاح عــن تقاريــ�ر المــالك الرئيســي�ني، وملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــ�ني، والمــالك المؤسســون • 
علــى موقــع "تــداول".

تقديم وعرض عدد من المقرتحات والدراسات لتحسني شفافية وكفاءة السوق ومن أهمها:
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 •.)Factbook( عرض مقرتح النشرة السنوية للسوق المالية السعودية

عرض مقرتح حول اإلفصاح عن ملكية المست�ثمري�ن حسب الدولة.• 

تقويم إلكرتوني ألهم فعاليات وأحداث السوق.• 

تحسني عرض محتوى توزيعات الشركات على موقع "تداول".• 

دراسة ت�أثي عمليات المرابحة على أداء المست�ثمري�ن األفراد.• 

مركز خدمات العمالء

ــ�ي والممارســات العالميــة لتقديــم الخدمــات الالزمــة واإلجابــة عــن  تــم إنشــاء مركــز خدمــات العمــالء وفقــًا ألفضــل المعاي
جميــع االستفســارات مــن جميــع العمــالء بمــا فيهــم )أعضــاء الســوق – الشــركات – المســت�ثمري�ن( ورفــع مســتوى رضــا 
العمــالء. وقــد حقــق هــذا المركــز جائــزة أفضــل مركــز اتصــال منشــأ حديثــًا كمــا اســتقبل )12,312( طلــب للفــرتة مــن مــارس 

2016م إلــى ديســمرب 2016م مــن خــالل قنــوات التواصــل التاليــة:

- الهاتف

- الربيد اإللكرتوني

- قنوات التواصل االجتماعي

وقــد حقــق المركــز  نســبة عاليــة بجــودة الخدمــة لعــام 2016م بلغــت 94% وذلــك عــن طريــ�ق تخزيــ�ن كافــة أنمــاط التفاعــل 
الســابقة بــني العميــل ومركــز خدمــة العمــالء بمــا يســهم فــي تلبيــة احتياجــات وتوقعــات العمــالء والتحســني المســتمر ألداء 

الموظفــني والخدمــات.
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إدارة تميز األعمال

ُتعنــى إدارة تميــز األعمــال بالتوجيــه والتخطيــط والتنظيــم والتنســيق والرقابــة ووضــع 
عــن  وذلــك  المناســبة  القــرارات  صنــع  فــي  للمســاعدة  تطبيقهــا  ومتابعــة  اآلليــات 
ــ�ق اســتخدام طاقــة المــوارد الماليــة والبشــرية والمعلوماتيــة لتحقيــق األهــداف  طري
المنشــودة بكفــاءة وفعاليــة عاليــة، وقــد قامــت اإلدارة بعــدد مــن اإلنجــازات والمبــادرات 

ومنهــا:

ــ�ي الالزمــة •  تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للشــركة مــن خــالل وضــع الضوابــط و المعاي
ــع أقســام إدارة األســواق. ــة فــي األداء لجمي لتحقيــق الجــودة العالي

تميــز •  و  اســتمرارية  وضمــان  األســواق  إلدارة  الداخلــي  التنظيــم  علــى  اإلشــراف 
األعمــال.

المشاركة في إعداد خطة للمشاريع المستقبلية ومتابعة تنفيذها.• 
المحتملــة ووضــع اإلجــراءات والضوابــط •  بالمخاطــر  إعــداد قائمــة  المشــاركة فــي 

معهــا. للتعامــل 

التوقعات و التحديات و النظرة المستقبلية:

إدارة التداول

تــم بــدء العمــل علــى تحســينات نظــام إفصــاح لزيــادة كفــاءة الخدمــة وألجــل إطــالق • 
لتحليــل  نظــام  وبنــاء  المدرجــة  للشــركات  اإلعالنــات  نمــاذج  علــى  الثانيــة  المرحلــة 
المعلومــات الماليــة للشــركات المدرجــة مــن أجــل متابعــة أداء الشــركات والقطاعــات 

ــع الثانــي مــن عــام 2017م. ــة الرب وســيتم إطــالق هــذه الخدمــات فــي نهاي
تــم البــدء فــي عمــل دراســات جــدوى وتحليــل مــن أجــل إطــالق منتجــات وخدمــات • 

جديــدة لتطويــ�ر الســوق وتــداول األســهم المدرجــة مــن أجــل رفــع كفــاءة الســوق 
الســيولة. ودعــم 

فــي •  إطالقهــا  تــم  التــي  الماليــة  األدوات  أداء  تقي�يــم  علــى  حاليــًا  العمــل  يجــري 
األعــوام الســابقة لغــرض البحــث فــي ســبل تحســني هــذه المنتجــات واألدوات فــي 

الفرتة القادمة. 
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ثامنًا: اإلدارة االسرتاتيجية
وتعمل على تطوي�ر ومتابعة الخطة االسرتاتيجية لشركة السوق المالية السعودية )تداول( والعمل مع كافة اإلدارات 
لوضع خطة العمل السنوية وثم متابعة معاي�ي تحقيق األداء على مستوى اإلدارات وكذلك تمكني تطبيق االسرتاتيجية 

العامة للشركة، وتقوم اإلدارة االسرتاتيجية بإدارة المهام التالية:
أ.  إدارة محفظة المشاريع االسرتاتيجية للشركة. 

ب. إدارة تخطيط الميزانية.
ج. إدارة وتحديث خطة العمل الخمسية.

د.  إدارة مؤشرات قياس األداء المؤسسية. 
هـ. التنسيق مع الجهات الحكومية والتشريعية فيما يتعلق بالمبادرات االسرتاتيجية لدعم رؤية المملكة 2030م والتحول 

الوطني 2020م.
و. توعية الموظفني باالسرتاتيجية العامة للشركة .

1- إدارة المشاريع
وت�تولى اإلدارة مسؤولية وضع السياسات واآلليات واإلجراءات والنماذج الخاصة بإدارة المشاريع وبناء األدوات المساندة 
مثل نظام إدارة المشاريع، وكذلك متابعة أداء الربامج والمشاريع وربط ذلك باألهداف االسرتاتيجية وثم رفع التقاري�ر 

لإلدارة العليا. 
وفي إدارة الربامج والمشاريع أصبح لدى تداول بيئة متطورة في عمليات إدارة المشاريع شاملة األشخاص والمنهجيات 
واألنظمة مما يسهل ويدعم تنفيذ اسرتاتيجية الشركة، وكما تم العمل على مجموعة من المبادرات لتعزي�ز ودعم بيئة 

إدارة المشاريع وهي:
كافة  على  ذلك  وتطبيق   )EPM( المشاريع  إدارة  نظام  على  المشاريع  إدارة  منهجية  ونماذج  آليات  لجميع  األتمتة  أ. 

مشاريع 2016م، مع إطالق التقاري�ر الخاصة باإلدارة العليا على النظام. 
ب. تطبيق منهجية إدارة الربامج لجميع الربامج االسرتاتيجية مع توفي الدعم والتدريب العملي لمدراء الربامج والفرق 

الداعمة لهم.
ج. تقديم التقاري�ر الدورية عن أداء المشاريع لإلدارة العليا ودعم إعداد تقاري�ر مجلس اإلدارة فيما يخص الربامج والمشاريع.

)CSR( 2- المسؤولية االجتماعية للشركة
تحرص "تداول" على تجسيد دورها المؤسساتي في تنمية المجتمع ودعم مسية التنمية الوطنية في جوانبها كافة 

من خالل اعتماد وتطبيق االسرتاتيجيات والخطط  الفاعلة في تجسيد التزامها بمسؤوليتها االجتماعية.
وتربز جهود تداول في تطبيق المبادئ التي تلتزم بها تجاه مسؤوليتها االجتماعية من خالل إطالق المبادرات وتنفيذها 
في هذا الجانب بما يضمن تعزي�ز عالقتها بالمجتمع ودعم مسية تقدمه، وذلك من خالل الرتكيز على أربع مجاالت وهي: 

دفع عجلة التنمية االقتصادية، دعم الثقافة والتعليم، الحفاظ على البيئة، ودعم المجتمع والمبادرات اإلنسانية.
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تاسعًا: اإلدارة العامة للعمليات وتقنية المعلومات 
بعــد اســتحداث اإلدارة العامــة للعمليــات وتقنيــة المعلومــات فــي هــذا العــام تــم نقــل كل مــن إدارات العمليــات وإدارات 

ــة المعلومــات وت�ت�كــون مــن إدارتــني رئيســيتني: ــات وتقني ــة المعلومــات لتنضــم تحــت اإلدارة العامــة للعملي تقني

1. اإلدارة العامة لإليداع والعمليات:

ُتعنـى بـإدارة العمليـات التـي تشـمل عمليـات ومعلومـات السـوق واإلفصاح المستمر وتميز العمليات وكذلـك إدارة مركـز 
إيـداع األوراق الماليـة والـذي يقـدم خدمـات التسـجيل واإليداع والتسـوية.

فــي هــذا العــام تــم تنفيــذ مــا يربــو عــن ثمــان وســتون ألــف عمليــــة مختلفــــة شــــملت عمليــــات الحجــــز وفــــك الحجــــز ونقــــل 
الملكيــات واالستفســارات وغيهــا، وقــام مركــز إيــداع األوراق الماليــة بتنظيــم عــدد 67 جمعيــة عامــة للشــركات المســاهمة 
المدرجــة خــالل العــام 2016م تضمنــت تقديــم خدمــة التصويــت اإللكرتونــي لعــدد 47 جمعيــة عامــة، كمــا قــام علــى تنفيــذ 
إجــراءات الشــركات )رفــع / خفــض رؤوس األمــوال( للشــركات المســاهمة المدرجــة لعــدد 16 شــركة. باإلضافــة إلــى تنفيــذ 
الصفقــات المتفــاوض عليهــا والتــي بلغــت 210 صفقــة بقيمــة أكــرث مــن 9 مليــار ريــال. كمــا تــم نشــر مــا يزيــد عــن تســعة آالف 
"إفصــاح" مــن خــالل نظــام إفصــاح، حيــث ارتفعــت نســبة اإلعالنــات ثنائيــة اللغــة لتصــل إلــى 54%، كمــا تــم إتاحــة نشــر اإلعالنــات 

للصناديــق االســت�ثمارية علــى موقــع الســوق عــرب نظــام إفصــاح.

الشــركات  ألداء  الماليــة  والمؤشــرات  اإلحصائيــة  التقاريــ�ر  بإصــدار  اإلدارة  قامــت  فقــد  الســوق  معلومــات  مجــال  وفــي 
والســوق ونشــرها بالموقــع اإللكرتونــي للســوق الماليــة الســعودية "تــداول" والتــي بلغــت أكــرث مــن 1000 تقريــ�ر. كمــا تــم 
خــالل العــام إجــراء عــدة عمليــات لصيانــة مؤشــرات التــداول والمؤشــرات الخاصــة  وتزويــد الجهــات الدوليــة والمحليــة ذات 

العالقــة بالمعلومــات والتقاريــ�ر الخاصــة والتــي بلغــت أكــرث مــن 300 تقريــ�ر. 

كمــا قامــت اإلدارة خــالل العــام بتقديــم ورش عمــل لممثلــي الشــركات حــول نظــام اإلفصــاح اإللكرتونــي باســتخدام لغــة 
الربمجــة المرنــة لتقاريــ�ر األعمــال )XBRL( إلعــداد القوائــم الماليــة للشــركات المدرجــة، بالتعــاون مــع هيئــة الســوق الماليــة 

ــ�ر األعمــال المرنــة. ومشــاركة مراجعــي الحســابات الخارجيــ�ني وخــرباء متخصصــني فــي لغــة تقاري

- بعــد اإلعــالن عــن ت�أســيس شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة بتاريــ�خ 2016/9/4م تــم نقــل جميــع األعمــال المتعلقــة بتقـــديم 
خدمـــات التســـجيل واإليــداع والتســـوية إلــى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة.

2. اإلدارة العامة لتقنية المعلومات 

تعــد إدارة تقنيــة المعلومــات محــورًا رئيســيًا لتحقيــق اســرتاتيجية "تــداول" مــن خــالل تقديــم الحلــول التقنيــة المتطــورة 
وتوفــي البنيــة التحتيــة الالزمــة للســوق الماليــة الســعودية مــن أنظمــة وتقنيات حديثــة ذات اعتمادية عاليــة، وكذلك تقديم 
الدعــم الفنــي لمســتخدمي أنظمــة التــداول ضمــن معايــ�ي الجــودة العالميــة، وذلــك لتلبيــة احتياجــات الســوق وتطلعــات 
المتعاملــني فــي الســوق ورفــع كفــاءة وفعاليــة العمليــات والخدمــات والمنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة، والتــي ت�تماشــى 
مــع الخطــط التطوي�ريــة للســوق الماليــة الســعودية والشــركة. وقــد اســتطاعت إدارة تقنيــة المعلومــات خــالل عــام 2016م 
مــن تحقيــق عــدة إنجــازات فــي ضــوء المتطلبــات الجديــدة للشــركة والتغــيات االســرتاتيجية والتقنيــة للســوق، باإلضافــة إلــى 
التنبــؤ باالحتياجــات المســتقبلية للشــركة. فقــد حققــت "تــداول" اســتمرارية أعمــال الخدمــات بنســبة )99.99%( وكذلــك نجحــت 
إدارة تقنيــة المعلومــات فــي اســت�كمال المشــاريع والمبــادرات االســرتاتيجية لــإلدارة المخطــط لهــا فــي عــام 2016م. كمــا 
قامــت اإلدارة بتنفيــذ عــدة مشــاريع لتعزيــ�ز كفــاءة وأمــن البنيــة التحتيــة للشــركة، حيــث تــم البــدء فــي مشــروع تطويــ�ر وترقيــة 
البنيــة التحتيــة، كمــا تــم أيضــًا اســتحداث اســرتاتيجيات وخطــط مســتقبلية للبنيــة التحتيــة للشــبكة ومراكــز المعلومــات التابعــة 

لهــا، باإلضافــة إلــى الجهــود المبذولــة والمســتمرة فــي مجــال أمــن المعلومــات والحــد مــن المخاطــر المحتملــة.

وانطالقــًا مــن مواكبــة التطــور فــي األســاليب الرقميــة والت�كنولوجيــا، تــم تطويــ�ر موقــع "تــداول" اإللكرتونــي وخدمــة 
تــم تحســني وإطــالق  " تداوالتــي" ونظــام إفصــاح الشــركات وخدمــة البيانــات المرجعيــة اإللكرتونيــة. عــالوة علــى ذلــك 
تطبيقــي "تــداول" و" تداوالتــي" لألجهــزة الذكيــة لجميــع المنصــات الرئيســية ممــا يتيــح للمســتخدمني إمكانيــة الحصــول علــى 
المعلومــات المطلوبــة وتقاريــ�ر الملكيــة الموحــدة وتقاريــ�ر أربــاح األســهم وخدمــات التصويــت اإللكرتونــي واالستفســار عــن 

شــهادات األســهم. 

وفــي ســياق الحوكمــة، قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بمراجعــة شــاملة لجميــع عملياتهــا وإجراءاتهــا المتبعــة وتحديثهــا 
بنجــاح، كمــا اجتــازت بنجــاح برنامــج المراجعــة الخارجيــة الســنوية وشــهادتي األيــزو العالميــة )ISO20000 و ISO9001(، كمــا 

طــورت عــدة برامــج بهــدف نشــر التوعيــة بالمخاطــر وكيفيــة التعامــل معهــا.
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وفــي إطــار حــرص "تــداول" واهتمامهــا المتواصــل بتعزيــ�ز وتطويــ�ر إمكانياتهــا التقنيــة وبنيتهــا التحتيــة، تعتــزم إدارة تقنيــة 
المعلومــات فــي عــام 2017م إجــراء مراجعــة شــاملة الســرتاتيجياتها وتحديثهــا علــى ضــوء التحديــات واســرتاتيجية الشــركة 
المعتمــدة لخدمــة الســوق الماليــة الســعودية علــى مــدى الســنوات القادمــة. هــذا باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي تطويــ�ر 

البنيــة التحتيــة للشــركة لتقديــم أفضــل دعــم لعمالئهــا وشــركائها وتحقيــق مطالبهــم.

عاشرًا: اإلدارة العامة للمبيعات والتسوي�ق
لضمــان مواكبــة الخطــط االســرتاتيجية للشــركة، باإلضافــة إلــى تطويــ�ر آليــات العمــل داخــل اإلدارة، تــم إعادة هيكلــة اإلدارة 
لتصبــح اإلدارة العامــة للمبيعــات والتســوي�ق، والتــي ُتعنــــى بتنميــــة األعمــال الرئيســــة للشــــركة مــــن حيــث جــــذب ودعــــم 
اإلجــراءات الداخليــــة وتحقيــــق أفضــــل النتائــــج مــــن خــالل الجــــودة فــــي المنتجــــات وذلــــك بالتعــــاون مــــع هيئــــة الســــوق 

الماليــــة.  كمــا تقــدم اإلدارة الخدمــات التاليــة: 

• إدارة اإلدراج:

الماليــة  الســوق  الماليــة فــي  بــإدراج األوراق  الخاصــة  اإلجــراءات  كافــة  عــن اإلشــراف علــى  اإلدراج مســؤولة  إدارة 
ــداول"، والتنســيق مــع كافــة اإلدارات واألقســام المعنيــة لتحقيــق ذلــك. إضافــة إلــى مــا ســبق، ت�تولــى  الســعودية "ت
إدارة اإلدراج مهــام التوعيــة والرتويــ�ج لــإلدراج فــي الســوق الماليــة الســعودية "تــداول"، وزيــادة وعــي الشــركات بمزايــا 
وفوائــد اإلدراج وكافــة المشــاريع المتعلقــة بذلــك وإدارة العالقــة مــع المصدريــ�ن المدرجــني حديثــًا أو المهتمــني فــي 

اإلدراج. 

قامــــت الشــــركة بــــإدراج أربع شــــركات مســــاهمة عامــــة جديــــدة ) كما هو موضح في الجدول أدناه(، كما تم كذلك إدراج 
صنــدوق "الريــاض ريــت" ضمــن قطــاع الصناديــق العقاريــة المتداولة.

الجدول التالي يوضح الطروحات الجديدة )االكت�تابات األولية( خالل العام 2016م

الشركات الجديدة المدرجة - 2016م      

 % 
إلجمالي 

القيمة 
السوقية

 القيمة
السوقية

)ريال( 

سعر 
اإلغالق 

)ريال(

سعر 
الطرح 
)ريال(

متحصالت 
اإلكت�تاب )ريال(

أسهم 
اإلكت�تاب

األسهم 
المصدرة

رأس المال
)ريال(  تاري�خ اإلدراج تاري�خ اإلكت�تاب القطاع الشركة

 %0.40 6,752,054,400 73.36 64 1,767,168,000 27,612,000 92,040,000 920,400,000 29/03/2016 2016/03/03م التجزئة
"شركة الشرق األوسط 

للرعاية الصحية"

%0.09 1,478,280,000 29.10 36 548,820,000 15,245,000 50,800,000 508,000,000 22/05/2016 2016/04/27م  التشي�يد
والبناء

شركة اليمامة 
للصناعات الحديدية

%0.06 930,520,000 21.64 37 477,300,000 12,900,000 43,000,000 430,000,000 29/06/2016 2016/06/05م التجزئة
شركة الزوردي 

للمجوهرات

%0.54 9,160,854,400 - - 2,793,288,000 55,757,000 185,840,000 1,858,400,000 - - اإلجمالي

القيمة السوقية كما في 2016/12/31م

  

تاري�خ اإلدراج"رأس المال )ريال("األسهم المصدرة"سعر الطرح  )ريال("الشركة  

2016/01/12م18.0070,000,000700,000,000شركة األندلس العقارية

2016/03/29م64.0092,040,000920,400,000"شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية"

2016/05/22م36.0050,800,000508,000,000شركة اليمامة للصناعات الحديدية

2016/06/29م37.0043,000,000430,000,000شركة الزوردي للمجوهرات

2016/11/13م50,000,000500,000,000-صندوق الرياض ريت

-305,840,0003,058,400,000-اإلجمالي
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• إدارة عالقات األعضاء:

ومقدمــي  الوســاطة  لشــركات  المخصصــة  تــداول  وخدمــات  منتجــات  وبيــع  تســوي�ق  اإلدارة  هــذه  مهــام 
عالقاتهــم. وإدارة  المؤسســاتي�ني  والمســت�ثمري�ن  الســوق  معلومــات 

وقــد تــم خـــالل العـــام تعزيــ�ز قاعـــدة العمــالء عــن طريــ�ق إبـــرام اتفاقيـــات تراخيـــص مـــع ســبع شـــركات إقليميـــة 
وعالميـــة لتوزيـــع معلومـــات الســـوق، وت�تضمـــن قاعـــدة العمالء شـــركات ذات أنشـــطة متنوعـــه ت�رتاوح مـــا بيـن 

مؤسســـات ماليـــة ومـــزودي بيانـــات ومواقـــع إلكرتونيــة مهتمـــة بالشـــأن االقتصــادي والمالـــي الســـعودي.

ــ�ر وترســيخ العالقــة مــع أعضــاء الســوق الماليــة  كذلــك عمــدت إدارة عالقــات األعضــاء خــالل العــام إلــى تطوي
الســعودية والــذي يبلــغ عددهــم 31 عضــوًا، والتــي نجــم عنهــا توفــي العديــد مــن الخدمــات والمنتجــات التــي 
تصــب فــي مصلحــة جميــع أصحــاب العالقــة فــي الســوق الماليــة الســعودية، حيــث تــم تزويــد خدمــة الحفــظ 

ــدة، وتســجيل 33 مســت�ثمر أجنبــي مؤهــل. ــح 3 محافــظ مرابحــة جدي المســتقل لعــدد 4 أعضــاء، وفت

كمــا حرصــت إدارة عالقــات األعضــاء علــى إقامــة ورش عمــل توعويــة والقيــام بعــدة زيــارات تعريفيــة بالســوق 
الماليــة الســعودية، حيــث قامــت بـــ 13 زيــارة توعويــة لطــالب الجامعــات، وعقــدت اجتماعــات تعريفيــة لـــ 7 مــن 

كبــار المســت�ثمري�ن المؤهلــني األجانــب.   

 وخــالل عــام 2016م تــم إطــالق خدمــة االلتــزام لألشــخاص المرخــص لهــم، والتــي تهــدف إلــى تســهيل التــزام 
األشــخاص المرخــص لهــم باألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة بتمكينهــم مــن االطــالع علــى موجــودات المحافــظ 

االســت�ثمارية الخاصــة بموظفيهــم مــن خــالل خدمــة تداوالتــي.

• إدارة دعم المبيعات والتسوي�ق:

تعمــل هــذه اإلدارة علــى دعــم المبيعــات والتســوي�ق وتقديــم الدعــم إلدارات وفــرق المبيعــات والتســوي�ق، 
مــن أجــل زيــادة نمــو قاعــدة العمــالء والمبيعــات.

• إدارة التسوي�ق:

اإلدارة مســؤولة عــن تطويــ�ر اســرتاتيجية التســوي�ق وترجمــة اســرتاتيجية الشــركة لرســائل تســويقية، باإلضافــة 
إدارة جميــع وســائل التواصــل والتســوي�ق إليصــال رؤيــة وأهــداف الشــركة لكافــة المســتهدفني.

الحادي عشر: اإلدارة العامة للموارد البشرية
تعنــى اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية بتوفــي البيئــة المالئمــة لإلنجــاز، وتقــوم بتحليــل الوظائف واســتقطاب 
الكفــاءات المناســبة لهــا، وتوفــي كافــة ســبل الدعــم والتطويــ�ر، كمــا تقــوم دوريــًا بمراجعــة وتقي�يــم المزايــا 
والتعويضــات. وتولــي تقي�يــم األداء الوظيفــي اهتمامــًا خاصــًا، فهــو يعــد أحــد أهــم مقاي�يــس أداء الموظفــني، 

ويســتعان بــه لوضــع الخطــط االســرتاتيجية لــإلدارة، بمــا فيهــا خطــط التدريــب والتطويــ�ر. 

وتحقيقــًا الســرتاتيجية الشــركة فقــد التزمــت اإلدارة بتحقيــق أعلــى نســب الســعودة إيمانــًا منهــا بكفــاءة 
وقــدرة ســواعد أبنــاء الوطــن علــى تحقيــق تطلعاتهــا المنشــودة، حيــث تجــاوزت نســبة الســعودة فــي نهايــة 

عــام 2016م %94. 

ولمــا لالســت�ثمار فــي رأس المــال البشــري مــن أهميــة بالغــة فــي مواكبــة التطــورات العلميــة والتقنيــة، فقــد 
عــززت إدارة المــوارد البشــرية دور التدريــب والتطويــ�ر خــالل عــام 2016م، ونوعــت مصــادر وطــرق التدريــب، 
كان منهــا اســتقطاب المدربــ�ني العالميــ�ني لتقديــم خالصــة خرباتهــم وتجاربهــم لمنســوبينا. أيضــًا، وباإلضافــة 
إلــى طــرق التدريــب التقليديــة فــي المعاهــد المتخصصــة، فقــد عمــدت الشــركة إلــى إيفــاد موظفــي الشــركة 
لتلقــي التدريــب فــي مقــرات البورصــات العالميــة بهــدف االطــالع عــن قــرب علــى ممارســات الشــركات المماثلــة 

وأنشــطتها. 

كمــا أولــت اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية اهتمامــًا بطــالب وطالبــات الجامعــات الســعودية ممــن هــم علــى 
وشــك التخــرج، وذلــك بمنحهــم فرصــة التدريــب علــى رأس العمــل فــي مختلــف إدارات الشــركة، حيــث بلــغ عــدد 
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المتدربــ�ني المتعاونــني خــالل عــام 2016م 69 متدربــًا ومتدربــة. 

تــدرك اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية مــا قــد ينتــج مــن تبعــات ســلبية علــى ســوق العمــل فــي ظــل الظــروف 
والمتغــيات االقتصاديــة الراهنــة علــى مســتوى العالــم، لــذا فهــي تســعى إلــى تجــاوز ذلــك قــدر المســتطاع 

لضمــان عــدم ت�أثــر منســوبيها بهــذه الظــروف.

 وفي ســياق آخر، تســّخر اإلدارة العامة للموارد البشــرية طاقاتها لتواكب اســرتاتيجية الشــركة المتمثلة في 
إنشــاء شــركات تابعــة لشــركة "تــداول" ســواًء عــن طريــ�ق المســاهمة الفعالــة فــي إجــراءات ت�كويــ�ن واســتحداث 

هــذه الشــركات أو فــي المراحــل التشــغيلية لهــا، وتؤمــن اإلدارة باألثــر والعائــد العالــي عنــد تحقيــق ذلــك.

وعليه فقد قامت الشــركة بتحديث وتطوي�ر هيكلها التنظيمي بما يســهم في تحقيق خططها االســرتاتيجية، 
كان من ذلك اســتحداث اإلدارة العامة للعمليات وتقنية المعلومات وتشــتمل على إدارات العمليات وإدارات 
تقنيــة المعلومــات. كمــا تــم اســتحداث "اإلدارة العامــة للمبيعــات والتســوي�ق" وتشــتمل علــى إدارة اإلدراج و 
إدارة عالقــات األعضــاء وإدارة دعــم المبيعــات والتســوي�ق وإدارة التســوي�ق. أيضــًا تــم تعديــل مســمى "اإلدارة 
العامــة ألمــن المعلومــات" لتصبــح "اإلدارة العامــة لألمــن" وتشــمل وحــدة أمــن المعلومــات ووحــدة أمــن 
المرافــق والممتلــكات. كمــا تــم تعديــل مســمى )اإلدارة العامــة للتطويــ�ر لتصبــح اإلدارة العامــة لالســرتاتيجية(. 
إضافــة إلــى ذلــك تــم إجــراء تحســينات فــي هيــكل اإلدارة العامــة للماليــة والخدمــات المســاندة. كمــا تــم نقــل 

مهــام العالقــات الدوليــة مــن اإلدارة العامــة للتطويــ�ر إلــى مكتــب المديــر التنفيــذي.
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الثاني عشر: إدارة المخاطر

الــدور األساســي إلدارة المخاطــر هــو دعــم أعمــال شــركة الســوق الماليــة الســعودية بغــرض تحقيــق رســالتها 
وحمايــة رأس مالهــا وســمعتها، وتعزيــ�ز شــفافية المخاطــر، واالســتجابة بســرعة وفعاليــة للتغــيات التــي تطــرأ 
علــى مجريــات األعمــال فيهــا ،كمــا تعد إدارة المخاطر ركيزة أساســـية الســتدامة شــركة الســـوق المالية الســـعودية، 
لمــا لهــا مــن ت�أثــي بعيــد المــدى علــى جميــع جوانــب الشـــركة. وتســعى اإلدارة إلــى تطويــ�ر منظومــة شــاملة إلدارة 

المخاطــر ووضــع سياســات صارمــة لمراقبــة المخاطــر وتحديــد األدوار والمســؤوليات بوضــوح داخــل الشــركة.  

المخاطــر وإطارهــا  إدارة  أخــرى– عمليــة  أمــور  بــني  -مــن  المخاطــر تصــف  إلــى وضــع سياســات إلدارة  باإلضافــة 
الخطــوط  ت�تبــع منهجيــة  المخاطــر  إدارة  المخاطــر، فــإن  الالزمــة إليجــاد ســجالت  ومنهجياتهــا، وكذلــك اإلجــراءات 
الدفاعيــة  الثــالث، والتــي تعتــرب األفضــل حســب المعايــ�ي العالميــة، حيــث تســاعد علــى تحديــد المســؤوليات لــكل مــن 

اإلدارات العامــة فــي الشــركة واإلدارة التنفيذيــة ولجــان المجلــس بشــكل دقيــق وفعــال.  

كمــا تشــمل مســؤوليات اإلدارة تطويــ�ر وتحســني وثيقتــي ت�أمــني خاصــة بالوقايــة مــن المخاطــر المتعلقــة بالســوق. 
حيــث تســعى اإلدارة إلــى مراجعــة السياســات والت�أكــد مــن شــموليتها وقدرتهــا علــى حمايــة الشــركة مــن أي خســائر 

ذات عالقــة بشــكل ســنوي. 

ــة إلدارة المخاطــر والمنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة أربعــة أعضــاء حاليــًا، اثنــان منهمــا مســتقالن  تضــم اللجنــة الرئيسـ
واآلخَريــ�ن مــن أعضــاء المجلــس.

ت�تولــى اللجنــة دراســة السياســات  المقرتحــة إلدارة المخاطــر فــي الشــركة والتوصيــة للمجلــس باعتمادهــا ومنهــا 
على ســبيل المثال ال الحصر: سياســة إدارة المخاطر، سياســة اســتمرارية أعمال الشــركة، سياســة مكافحة االحتيال، 
المخاطــر واتخــاذ  الالزمــة إلدارة  الفرعيــة  السياســات  النظــر فــي  أيضــًا  ت�تولــى  المخاطــر. كمــا  تقي�يــم  منظومــة 
القــرارات بشــأنها، واإلشــراف علــى عمــل اإلدارة العامــة للمخاطــر وتقي�يــم التدابــي والسياســات واالســرتاتيجيات 
المعتمــدة لرصــد المخاطــر وإدارتهــا وآليــات التعامــل معهــا وأســاليب تحليلهــا وتســجيلها، والت�أكــد مــن كفائ�تهــا 

ألعمــال الشــركة، إضافــة  إلــى متابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة، ورفــع التوصيــات الالزمــة للمجلــس.

وفيما يلي نبذة عن أنواع المخاطر المعرفة والمعتمدة في الشركة وأدوار اإلدارة نحوها: 

- مخاطر العمليات

ــة، األفــراد، النظــم، األحــداث  ــة والخارجي ــات الداخلي ــة أو فشــل العملي هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن عــدم كفاي
الخارجيــة ومبــادرات التغيــ�ي. وتشــمل المخاطــر المتعلقــة بعمليــات اإلصــدار، عمليــات شــركات المقاصــة، عمليــات 
الســوق، عمليــات األصــول والودائــع، تطويــ�ر الســوق، عمليــات تنظيــم الســوق، المــوارد البشــرية، األصــول الماديــة. 

- المخاطر التنظيمية

هــي المخاطــر الناجمــة عــن اتخــاذ إدارة الشــركة قــرارات خاطئــة أو تنفيــذ القــرارات بشــكل خاطــئ أو عــدم اتخــاذ 
القــرار فــي الوقــت المناســب، األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى إلحــاق خســائر أو ضيــاع فــرص بديلــة. وت�تجلــى هــذه 
المخاطــر نتيجــة عــدم االلتــزام بالقوانــني واإلرشــادات والتعليمــات المنظمــة للعمــل ، و تنشــأ المخاطــر التنظيميــة 
عــن مخالفــة الشــركة للقوانــني والمعايــ�ي الصــادرة عــن الســلطات الرقابيــة وينــدرج تحتهــا المخاطــر التــي قــد تنتــج 
مــن غيــاب إســرتاتيجية مناســبة للشــركة يحــدد مــن خاللهــا المســار الواجــب إتباعــه لتحقيــق أهدافهــا خــالل األجلــني 
القصــي والطويــ�ل المــدى فــي ضــوء الظــروف البيئيــة العامــة وظــروف المنافســني واعتمــادًا علــى تحليــل القــوة 
الذاتيــة .باإلضافــة إلــى المخاطــر المرتبطــة بتنفيــذ المشــاريع والحوكمــة وااللتــزام. حيــث قامــت اإلدارة بمراجعــة 

جميــع حــدود المخاطــر للت�أكــد مــن شــموليتها وتماشــيها مــع اســرتاتيجية الشــركة.  

- المخاطر التقنية

هــي المخاطــر المرتبطــة باألنظمــة ســواء باحتماليــة وجــود خلــل فــي شــمولية النظــام أو مــن أخطــاء فــي البنيــة 
التحتيــة، أو االتصــال. وإدارة المخاطــر فــي مجــال ت�كنولوجيــا المعلومــات تعنــي فهــم العمليــات الجاريــة وقيــاس 
وتقي�يــم العوامــل التــي قــد تحــدث ضــررا بهــا أو تؤثــر ســلبا عليهــا أو علــى المعلومــات الناتجــة منهــا، ســواء كانــت تلــك 
العوامــل عارضــة أو مقصــودة ممــن يســتهدف اإلضــرار بالشــركة، وتطويــ�ر اســرتاتيجيات للتحكــم فيهــا. وت�تضمــن هــذه 

االســرتاتيجيات نقــل المخاطــر إلــى جهــة أخــرى أو تجنبهــا أو تقليــل آثارهــا الســلبية أو قبــول بعــض أو كل تبعاتهــا.
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- مخاطر أمن المعلومات

هــي المخاطــر الناتجــة عــن نقــاط الضعــف والتهديــدات لمصــادر المعلومــات المســتخدمة مــن قبــل الشــركة والتــي تؤثــر 
علــى تحقيــق أهــداف العمــل. وتشــمل المخاطــر المتعلقــة بأمــن المعلومــات الداخليــة والخارجيــة، خصوصيــة وســرية 
المعلومــات، صحــة وتوفــر المعلومــات, ولتحقيــق الحمايــة للمعلومــات الهامــة مــن الدخــول غــي المصــرح. تقــوم إدارة 
المخاطــر بتحديــد مســتوى حساســية البيانــات للتعــرف علــى نوعيــة الضوابــط المطلوبــة للوصــول إليهــا. حيــث أن إدارة 
مخاطــر أمــن المعلومــات  ت�تطلــب  ضمــان قــدرة الشــركة علــى الحفــاظ علــى ســرية البيانــات واألخــذ فــي االعتبــار أن الفشــل 

فــي ذلــك  يعكــس صــورة ســلبية وي�ؤثــر علــى ســمعة الشــركة.

- مخاطر استمرارية األعمال

هــي المخاطــر التــي تــؤدي إلــى توقــف عمليــات الشــركة بشــكل كارثــي ومؤثــر ممــا يــؤدي إلــى خســائر كبــية فــي البنيــة 
التحتيــة ومســتوى الخدمــات المقدمــة. وتشــمل المخاطــر المتعلقــة بتعطــل البنيــة التحتيــة والتقنيــة الكــوارث الطبيعيــة، 
فشــل مقدمــي الخدمــات اللوجســتية فــي إدارة مهامهــم وواجباتهــم، المخاطــر التــي تهدد ســالمة الموظفني،  وتقوم 
إدارة المخاطــر بتحديــد متطلبــات اســتعادة الخدمــة وضمــان قــدرة الشــركة علــى الحفــاظ علــى الخدمــات المقدمــة فــي 
الوقــت المحــدد بعــد تعطلهــا. كمــا تعمــل اإلدارة علــى وضــع الضوابــط والخطــط للحــد مــن مخاطــر تعطــل النظــام لضمــان 

اســتمرارية األعمــال.

- المخاطر المالية

ــة التــداول  ــ�رادات الشــركة مثــل اإليــرادات مــن عمول ــر علــى إي هــي المخاطــر الحاليــة أو المســتقبلية التــي يمكــن أن تؤث
والتــي تشــكل نســبة كبــية مــن إيــ�رادات الشــركة وهــي فــي طبيعتهــا متغــية،  وكذلــك المخاطــر الناجمــة مــن التقلبــات 
فــي أســعار الفائــدة وأســعار الصــرف وأســعار األوراق الماليــة و التقلبــات فــي األســعار الســوقية للســندات والتــي قــد 
ت�أثــر علــى إيــ�رادات االســت�ثمار باإلضافــة إلــى مخاطــر اإلئ�تمــان والســيولة واالســت�ثمار والت�أمــني و مخاطر التحايــل،  وت�تضمن 
اســرتاتيجية الشــركة زيــادة اإليــرادات التشــغيلية األخــرى غــي المرتبطــة بالتــداول لتخفيــف األثــر المالــي لتقلبــات الســوق. 

- المخاطر الخارجية 

هــي المخاطــر أو الخســائر المحتملــة الناجمــة مــن خــالل عــدد مــن العوامــل مثــل الظــروف االقتصاديــة والسياســية عــدم 
الوفــاء بااللتزامــات تجــاه الشــركة نتيجــة مخاطــر وأحــداث سياســية أو اقتصاديــة أو بيئيــة أو اجتماعيــة متعلقــة بدولــة 
معينــة ممــا يجعــل األفــراد أو المؤسســات غــي قادريــ�ن علــى الوفــاء بالتزاماتهــم، وينــدرج تحتهــا المخاطــر التــي قــد تنتــج 
مــن البيئــة المحيطــة بالشــركة كأعضــاء الســوق والظــروف االقتصاديــة كمخاطــر االنكمــاش االقتصــادي ومخاطــر الســوق، 
ومســتوى وتقلــب أســعار الفائــدة، التضخــم والتغــيات فــي مســتويات أســعار األوراق الماليــة وعمومــا تراجــع وانخفــاض 

ثقــة المســت�ثمري�ن فــي الســوق. 

وعلى ضوء ذلك تم إنجاز عدد من األعمال الهامة ذات العالقة بمهام اإلدارة:

تحديــث وتحســني سياســات وإجــراءات عامــة للمخاطــر وإســتمرارية األعمــال وربطهــا بمنظومــة صالحيــات شــاملة وأخــذ   .1
الموافقــة عليهــا مــن قبــل الجهــات ذات الصلــة.  

الحــرص علــى عــدم تجــاوز أوقــات اســرتجاع الخدمــة ألنظمــة الســوق بمراجعــة واختبــار جميــع خطــط اســتمرارية األعمــال   .2
واســتعادة الخدمــة وضمــان فعاليتهــا ومطابقتهــا للوقــت المحــدد الســتعادتها.

حصــول "تــداول" علــى شــهادة )ISO 22301:2012( فــي اســتمرارية األعمــال بعــد أن أثبتــت الشــركة قدرتهــا علــى تســي�ي   .3
أعمالهــا تحــت أي ظــرف و بعــد أن وضعــت الخطــط الالزمــة لذلــك وقامــت باختبارهــا والت�أكــد مــن اســتجابة هــذه الخطــط 
لجميــع االحتمــاالت التــي قــد تعيــق عمــل الشــركة وحرصهــا علــى اختبــار هــذه الخطــط بشــكل دوري. كمــا جــاء حصولهــا 
ــداول توقعــات مســتقبلية ألي خطــر قــد يواجــه الشــركة أو  علــى شــهادة )ISO(فــي إدارة المخاطــر بعــد أن رســمت ت
يؤثــر علــى عمالئهــا وكيفيــة التعامــل معــه بالطــرق التــي ت�كفــل عــدم ت�أثــر علــى الشــركة أو عمالئهــا وذلــك مــن خــالل 

تقليــص المخاطــر المتوقعــة.

إعــادة هيكلــة ورفــع كفــاءة عمليــة اإلبــالغ عــن المخاطــر علــى جميــع مســتويات الشــركة لتقديــم مزيــد مــن المعلومــات   .4
التفصيليــة حــول تحديــد وتحليــل وإدارة المخاطــر فــي "تــداول".

إعــادة هيكلــة ورفــع كفــاءة خطــة إدارة األزمــات علــى جميــع مســتويات الشــركة والتــي تشــمل خطــط التواصــل مــع   .5
العالقــة. الجهــات ذات 
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تدريــب ممثلــي اســتمرارية األعمــال فــي جميــع إدارات "تــداول" علــى أفضــل معايــ�ي اســتمرارية األعمــال وإدارة   .6
األزمــات وحصولهــم علــى الشــهادات المعتمــدة فــي هــذا المجــال لضمــان تنفيــذ الخطــط ذات العالقــة بجــودة 

عاليــة.

نجــاح اختبــار خطــوط االتصــال البديلــة مــع أعضــاء الســوق ومــزودي الخدمــة لضمــان اســتمرارية األعمــال بمــا   .7
الخدمــة وضمــان فعاليتهــا. اســتعادة  مــع متطلبــات  يتناســب 

وتحديــد  المخاطــر  وتقي�يــم  تحديــد  فــي  ســاهمت  حيــث  الشــركة،  مشــاريع  أهــم  فــي  فعــال  دور  لــإلدارة  كان   .8
أولوياتهــا جنبــًا إلــى جنــب مــع تطبيــق الضوابــط الفعالــة لتقليــل تلــك المخاطــر والمســاعدة فــي تحقيــق األهــداف 

االســرتاتيجية القصــية والطويلــة األجــل لجميــع تلــك المشــاريع. 

المراجعة السنوية اللتزام أعضاء السوق ومزودي الخدمات بمعاي�ي ومتطلبات أمن المعلومات واستمرارية األعمال.   .9

- التوقعات و التحديات و النظرة المستقبلية لإلدارة:

1. مراجعــة وتحديــث المعايــ�ي والمتطلبــات فــي أمــن المعلومــات واســتمرارية األعمــال لجميــع أعضــاء الســوق 
ومــزودي البيانــات بمــا يتناســب مــع التغيــ�يات المصاحبــة والمحيطــة للســوق.

2. رفــع مســتوى الدرايــة بــإدارة المخاطــر واســتمرارية األعمــال بمــا يتناســب مــع المعايــ�ي العالميــة فــي هــذا 
المجــال، ومــا يتماشــى مــع التغــيات فــي الســوق، باإلضافــة إلــى مواكبــة رؤيــة "تــداول" المســتقبلية والتــي 
تحــوي فــي طياتهــا الكثــي مــن الطمــوح لرفــع كفــاءة الســوق مــع الت�أكــد مــن اكتمــال الدارســة المســتوفاة لجميــع 

ــ�ي.  المخاطــر المحتملــة ألي تغي

3. تحديــث برنامــج اســتمرارية األعمــال بمــا يتوافــق مــع التغيــ�يات الهيكليــة والتنظيميــة والمحيطــة لشــركة الســوق 
الماليــة لضمــان تنفيــذ الخطــط ذات العالقــة بجــودة عاليــة.

4 مراجعــة وتحديــث تقي�يــم مخاطــر أصــول وخدمــات شــركة الســوق الماليــة التقنيــة والمعلوماتيــة بمــا يتماشــى مــع 
التغــيات فــي الســوق، باإلضافــة إلــى مواكبــة رؤيــة تــداول المســتقبلية لرفــع كفــاءة الســوق.

الحاليــة  المخاطــر  أهــم  يتضمــن  للشــركة والــذي  الرئيســية واالســرتاتيجية  باألهــداف  المحيطــة  المخاطــر  ربــط   .5
والمســتقبلية واســرتاتيجية الشــركة لمواجهــة المخاطــر والتعامــل معهــا، والت�أكــد مــن عــدم تجــاوز تلــك المخاطــر 

للحــدود القصــوى الموافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 

6. التحديــث و التطويــ�ر المســتمر لحــدود المخاطــر, وجميــع السياســات واإلجــراءات ذات العالقــة والحــرص علــى 
مواكبتهــا للتغــيات وشــموليتها ألهــم مشــاريع الشــركة وأن ت�كــون فــي إطــار المخاطــر القصــوى للت�أكــد مــن 

موجــود منظومــة كاملــة للمخاطــر.



التقري�ر السنوي 2016م 35

تقــوم اإلدارة بمتابعــة التــزام الشــركة باألنظمــة والقوانــني الســارية فــي المملكــة بمــا فــي ذلــك تقديــم 
النصــح والمشــورة لتطبيــق تلــك القوانــني وتدريــب الموظفــني علــى االلتــزام بهــا. وت�تولــى اإلدارة وضــع 
الرتتيبــات الالزمــة للحــد مــن المخاطــر القانونيــة المختلفــة التــي قــد تعــرتض الشــركة، وكذلــك وضــع سياســة 

الحوكمــة المؤسســاتية والت�أكــد مــن التــزام جميــع اإلدارات بهــا.

وقــد عملــــت اإلدارة خــــالل 2016م علــــى اســت�كمال اإلجــراءات القانونيــــة المتعلقــــة بإنشــاء شــركة مركــز إيــداع 
الصــادر  الشــركات  نظــام  "تــداول" مؤسســة وفــق  لـــ  بالكامــل  الماليــة شــركة مســاهمة مملوكــة  األوراق 
ممارســة  الشــركة  لبــدء  الالزمــة  النظاميــة  الموافقــات  علــى  والحصــول  )م/3(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 
أعمالهــا، وقــد قطعــت اإلدارة شــوطا كبــيا فــي  مشــروع تطويــ�ر السياســات الداخليــة كمــا قامــت بإعــادة 

تنظيــم جــدول الصالحيــات الخــاص بالشــركة بمــا يرفــع كفــاءة إجــراءات تفويــض الصالحيــات فــي الشــركة.

ت�تطلــع اإلدارة خــالل عــام 2017م إلــى اســت�كمال اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة فــي تطويــ�ر البنيــة التحتيــة 
تطويــ�ر  و  العــام  لإلكت�تــاب  الشــركة  لطــرح  القانونيــة  اإلجــراءات  واســت�كمال  للشــركة،  التابعــة  للمؤسســات 
متطلبــات اإلفصــاح الخاصــة بالشــركة، كمــا تســعى اإلدارة إلــى إطــالق برنامــج توعــوي بهــدف رفــع وعــي 
منســوبي الشــركة حــول السياســات الداخليــة وقواعــد الســلوك المهنــي بمــا يعــزز بيئــة العمــل ومســتوى 

الوعــي باألنظمــة والسياســات الداخليــة لــدى موظفــي الشــركة. 

الرابع عشر: إدارة أمن المعلومات
تلتــزم إدارة أمــن المعلومــات بقيــادة جميــع النشــاطات المتعلقــة بحمايــة أصــول الشــركة المعلوماتيــة مــن 
خــالل ضمــان توافرهــا عنــد الحاجــة لألفــراد المصــرح لهــم بالصالحيــات المناســبة، ويتــم تحقيــق هــذا مــن خــالل 
الحوكمــة الفعالــة والمراقبــة الدائمــة علــى مــدار الســاعة لألصــول المعلوماتيــة الهامــة وكذلــك االســتجابة 

الفاعلــة لحــوادث األنظمــة األمنيــة.

فــي عــام 2016م تــم تطويــ�ر البنيــة التحتيــة ألمــن المعلومات بما يتناســب مع تّطور أســاليب وأدوات الهجمات 
.)ISO 27001:2013( اإللكرتونية كما تمت المحافظة على شــهادة األيزو

الخامس عشر: اإلدارة العامة للسياسات واإلشراف
اإلدارة العامــة للسياســات واإلشــراف مســؤولة عــن المهــام التنظيميــة واإلشــرافية علــى الســوق الماليــة 
المناطــة بـــ "تــداول" حاليــًا، ولتفعيــل هــذه المهــام تقــوم اإلدارة علــى مشــروع فصــل االختصاصــات والمهــام 
بــني هيئــة الســوق الماليــة و"تــداول" وتشــمل مســؤوليات اإلدارة العامــة للسياســات واإلشــراف المقرتحــة 

عنــد تفعيــل مشــروع الفصــل اآلتــي:
العضويــة  وقواعــد  والوســطاء،  اإلفصــاح،  ومتطلبــات  اإلدراج،  بشــأن  الســوق  وقواعــد  لوائــح  اقــرتاح   •

اإليــداع.   مركــز  وقواعــد  والتســوية  والمقاصــة 
• إصدار التعليمات المتعلقة بالمصدري�ن، والوسطاء و أعضاء السوق. 

• تســوية النزاعــات والشــكاوى المحالــة مــن هيئــة الســوق الماليــة، باإلضافــة إلــى صالحيــة التحقيــق والتنفيــذ 
علــى الوســطاء.

تولي مسؤولية اإلشراف على جميع المسؤوليات الرقابية المناطة بـ "تداول".  •
• دراســة طلبــات اإلدراج وتقديــم التوصيــات لهيئــة الســوق الماليــة )عمليــة الموافقــة النهائيــة ت�تــم مــن قبــل 

هيئــة الســوق المالية(.
• الرقابة المستمرة على الشركات المدرجة لضمان االلتزام بقواعد اإلدراج وااللتزامات المستمرة.

•  دراسة طلبات اإلعالن عن المعلومات الجوهرية مثل طلبات اإلفصاح للشركات المدرجة.
• مراجعة طلبات الوسطاء ومراقبة التزام الوسطاء بلوائح وقواعد السوق.

الثالث عشر: اإلدارة العامة للشؤون القانونية وااللتزام
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ومن أبرز إنجازات اإلدارة العامة للسياسات واإلشراف:

العمــل علــى وضــع مســودات اللوائــح الجديــدة والمعدلــة وذلك ضمن متطلبات مشــروع "تفعيــل االختصاصات  أ. 
والمهــام لشــركة الســوق الماليــة الســعودية" وفقــًا لنظــام الســوق الماليــة والــذي يهــدف إلــى تفعيــل 
الصالحيــات والمهــام التنظيميــة واإلشــرافية والرقابيــة لشــركة الســوق الماليــة الســعودية "تــداول" وفقــًا 
لمــا نــص عليــه نظــام الســوق الماليــة، وذلــك لتنظيــم عــدد مــن الجوانــب والتــي منهــا تمويــ�ل الشــركات 
ومتطلبــات  الماليــة  الســوق  مؤسســات  أعمــال  تنظيــم  وكذلــك  المســتمر  واإلفصــاح  واإلدراج  واإلصــدار 

الكفايــة الماليــة. 

اإلنتهــاء مــن وضــع اإلطــار الفنــي لقواعــد الكفايــة الماليــة للوســطاء، وقواعــد الكفايــة الماليــة لمستشــاري  ب. 
االســت�ثمار ومديــري المحافــظ.

ــار  ــداول أخــذًا باالعتب ــة وت ــة لمشــروع فصــل االختصاصــات والمهــام بــني الهيئ وضــع خطــة إعالميــة وتوعوي ج. 
القيمــة المضافــة مــن المشــروع ومــن ممارســة تــداول للمهــام التنظيميــة واإلشــرافية المناطــة بهــا فــي 
نظــام الســوق الماليــة، باإلضافــة إلــى تماشــي المشــروع مــع المبــادرات المذكــورة فــي رؤيــة المملكــة 

)2030م( وبرنامــج التحــول الوطنــي )2020م( وأيًضــا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة.

العمــل علــى وضــع مســودات اللوائــح الجديــدة والمعدلــة وذلــك ضمــن متطلبــات مشــروع "تعديــل المــدة  د. 
.")T+2( الزمنيــة لتســوية صفقــات األوراق الماليــة

العمــل علــى التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق  هـ. 
الماليــة.

العمل على قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية الصادرة عن هيئة السوق المالية. و. 

و وفــق مشــروع "تفعيــل االختصــاص والمهــام لشــركة الســوق الماليــة" ســت�كون اإلدارة العامــة للسياســات 
واإلشــراف صاحبــة الصالحيــة فيمــا يتعلــق بتنظيــم إدراج األوراق الماليــة والتفاصيــل المتعلقــة بتوقيــت وشــكل 
وطــرق اإلفصــاح. باإلضافــة إلــى اقــرتاح متطلبــات وشــروط الرتخيــص للوســطاء واســتقبال ودراســة الطلبــات 
لرتاخيصهــم، وكذلــك تنظيــم أعمــال الوســاطة فيمــا يتعلــق بــاألوراق الماليــة. وبالتالــي، مــن المتوقــع أن يتــم 
إصــدار مســودات اللوائــح والقواعــد اآلتيــة: قواعــد اإلدراج، الئحــة الوســطاء، قواعــد الكفايــة الماليــة للوســطاء، 

وقائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي قواعــد الســوق )المعدلــة(.

ومــن المخّطــط أن يســاهم هــذا المشــروع فــي تعزيــ�ز الــدور التنظيمــي واإلشــرافي لتــداول ألداء مســؤولياتها 
تجــاه الســوق الماليــة والمشــاركني فيهــا، وذلــك بالتنســيق المســتمر مــع هيئــة الســوق الماليــة، باإلضافــة 
إلــى أن هــذا المشــروع يأتــي فــي ســياق مشــروع التحــّول الوطنــي وتحقيــق رؤيــة المملكــة )2030م(، ويعــزز 
بــني الهيئــة وتــداول علــى تطويــ�ر الســوق وزيــادة كفاءتهــا وتعميقهــا وتنويــع الفــرص  أيضــًا مــن العمــل 

االســت�ثمارية المتاحــة فيهــا.

حاليــًا، وضمــن أولويــات اإلدارة أن يتــم اســتخدام تقنيــات المعلومــات الحديثــة  كأحــد المخرجــات األساســية 
لمشــروع الفصــل، حيــث أنــه مــن المتوقــع أن يتــم إنشــاء بوابــة إلكرتونيــة مشــرتكة بــني هيئــة الســوق الماليــة 

و"تــداول" للتعامــل مــع مقدمــي الطلبــات مــن األشــخاص المرخــص لهــم والمصدريــ�ن. 

السادس عشر: حوكمة الشركة
انطالقــًا مــن إدراك تــداول ألهميــة الحوكمــة وااللتــزام بمعايــ�ي اإلفصــاح والشــفافية، قامــت تــداول بتطبيــق أفضــل 

ممارســات حوكمــة الشــركات المســاهمة فــي المملكــة.

أ( اإلفصاح المتعلق بت�كوي�ن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ني

يســتند مجلــس إدارة تــداول فــي تشــكيله إلــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( 
ــر تــداول مجلــس إدارة مكــون مــن  ــ�خ 1424/6/2هـــ حيــث تنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة الثانيــة والعشــرون: يدي وتاري
تســعة أعضــاء يعــني بقــرار مــن مجلــس الــوزراء برتشــيح مــن رئيــس مجلــس الهيئــة ، يختــارون مــن بينهــم رئيســًا 
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أ/1( تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

جهة التمثيلتاري�خ التعي�نيتصنيف العضويةمجلس اإلدارةم
بيان بالشركات )مدرجة وغري مدرجة (التي 

يتولى عضويتها بجانب عضوية )تداول(

1
األستاذ/ 

خالد  بن  إبراهيم  الرب�يعة                                                                                                                                                                                       
رئيس المجلس                               

غري تنفيذي - غري مستقل
الشركات  المساهمة 13 - يناير- 2014م

المدرجة  في السوق
-

2

سعادة األستاذ/ 
عبد  الرحمن بن  محمد  المفضي                                                                                                                                                                                        

نائب الرئيس 
غري تنفيذي - غري مستقل

شركة قور للطريانوزارة المالية13 - يناير- 2014م
الشركة السعودية المغرب�ية لالست�ثمار اإلنمائي

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الشركة العقارية السعودية

شركة دار التمليك
البنك األهلي التجاري

 معالي األستاذ/ 3
عبد العزي�ز بن صالح الفري�ح

عضو
غري تنفيذي - غري مستقل

مؤسسة النقد العربي 16-فرباير- 2015م
السعودي

-

الدكتور/4
 فهد بن احمد أبو حيمد

عضو
غري تنفيذي - غري مستقل

-وزارة  التجارة  والصناعة                                      13 - يناير- 2014م

 الدكتور/ 5
سامي  بن  محسن  باروم                                                                                                                

عضو
غري تنفيذي - غري مستقل

الشركات المساهمة  13- يناير- 2014م
 المدرجة  في السوق

 الشركة العرب�ية السعودية لالست�ثمار )سنابل( 
 الشركة العرب�ية لألسمنت 
شركة كلية جدة العالمية 

 األستاذ/ 6
عبد الرحمن بن يحيى اليحياء

عضو
غري تنفيذي - غري مستقل

 شركات الوساطة 13 - يناير- 2014م
المرخص لها

شركة أصول و بخيت االست�ثمارية 
الشركة السعودية لالست�ثمار الزراعي و 

اإلنتاج الحيواني 

 األستاذ/ 7
علي  بن  عبد  الرحمن  القوي�ز                                                                                                                                            

عضو
غري تنفيذي - غري مستقل

شركات  الوساطة    13- يناير- 2014م
المرخص  لها                                                                                    

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

8
 األستاذ/ 

طارق بن زياد السديري
عضو

غري تنفيذي - غري مستقل
شركات  الوساطة   16 - سبتمرب- 2014م

المرخص  لها                                                                                    
 شركة جدوى لالست�ثمار

 شركة مجموعة الحكري
 شركة الراجحي الفا لالست�ثمار القابضة

شركة نبعة التعليمية
شركة أرامكو السعودية لزي�وت األساس - 

لوبريف

 األستاذ/ 9
ريان بن محمد فايز

عضو
غري تنفيذي - غري مستقل

 شركات الوساطة 1 - يونيو-  2015م                                     
المرخص لها

شركة صافوال لألغذية 
شركة المراعي

شركة مدينة المعرفة االقتصادية 
شركة بندة 

شركة سالك
شركة هرفي للخدمات الغذائية

شركة حصانة االست�ثمارية

للمجلــس ونائبــًا للرئيــس ، وت�كــون العضويــة علــى النحــو اآلتــي:

• ممثل وزارة المالية.
• ممثل وزارة التجارة واالست�ثمار.

• ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي.
• أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.

• عضوان يمثالن الشركات المساهمة المدرجة في السوق. 

وقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم) 94( بتاريــ�خ 1435/03/12هـــ بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة تــداول لمــدة ثــالث 
ســنوات ، وفيمــا يلــي بيــان بأعضــاء المجلــس الحاليــ�ني:
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الجديــر بالذكــر بأنــه اأعيــد تشــكيل مجلــس اإلدارة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 373 وبتاريــ�خ 1438/05/09هـــ 
التاليــة أســماؤهم: الموافــق 2017/02/06م مــن األعضــاء 

• معالي األستاذ/ عبدالعزي�ز بن صالح الفري�ح.
• سعادة األستاذ/ عبد  الرحمن بن  محمد  المفضي                                                                                                                                                                                        .

• سعادة األستاذ/ سهيل بن محمد أبانمي.
• سعادة األستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي.

• سعادة األستاذ/ طارق بن زياد السديري.
• سعادة األستاذ/ علي بن عبدالرحمن القوي�ز.

• سعادة األستاذ/ عبدالعزي�ز بن عبدالمحسن بن حسن.
• سعادة الدكتور/ خالد بن حسني البياري. 

• سعادة األستاذ/ ريان بن محمد فايز.

أ/2( سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

االجتماع األولالصفةإسم العضو
2016/03/06م

االجتماع الثاني 
2016/04/06م

االجتماع الثالث  
2016/05/05م 

االجتماع الرابع 
2016/08/09م

االجتماع الخامس   
 2016/10/18م 

االجتماع السادس 
 2016/12/06م

األستاذ/

√√√√اعتذر√رئيس المجلسخالد بن إبراهيم الرب�يعة

األستاذ/

√√√ اعتذر√√نائب الرئيسعبد الرحمن بن محمد المفضي

معالي األستاذ/ 

√√√√√√عضوعبد العزي�ز بن صالح الفري�ح

األستاذ/ 

√√√√√√عضوعلي بن عبد الرحمن القوي�ز

األستاذ/ 

√√√√√√عضوطارق  بن  زياد  السديري                                                                                                

األستاذ/

√√√√√√عضو عبد  الرحمن  بن  يحيى  اليحياء                                                                                                                                            

الدكتور/

√√√√√√عضو سامي  بن  محسن  باروم                                                                                                                

الدكتور/

√√√اعتذر√√عضو فهد  بن  أحمد  أبوحيمد                                                                                                                

األستاذ/ 

ريان بن محمد فايز         
اعتذر√اعتذر√√√عضو
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أ/4( مكافآت ومخصصات كبار التنفيذي�ني )بالرياالت(*

مجموع المبالغالبيان

8,392,996المرتبات الشهرية والبدالت

3,710,000المكافآت الدورية والسنوية

12,102,996االجمالي

*تمثل مكافآت كبار التنفيذي�ني أكرب خمسة مدراء تنفيذي�ني وتشمل المدير التنفيذي ومدير عام المالية والخدمات المساندة.

ب( لجان مجلس اإلدارة
الخــربات  ذوي  مــن  آخريــ�ن  وأعضــاء  المجلــس  أعضــاء  مــن  ت�ت�كــون  فرعيــة  لجــان  ســتة  اإلدارة  مجلــس  عــن  تنبثــق 
والتخصصــات الالزمــة لعمــل كل لجنــة، ولــكل لجنــة مــن هــذه اللجــان قواعــد تحــدد صالحياتهــا وإجــراءات عملهــا.

ب/1( اللجنة التنفيذية
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعــة االســرتاتيجيات وخطــط العمــل ومتابعــة أداء الشــركة بشــكل دوري بحســب الصالحيــات 

المنوطــة بهــا وت�ت�كــون مــن خمســة أعضــاء هــم:

الصفةإسم العضو
االجتماع األول
 2016/02/16م

االجتماع الثاني
 2016/09/29م

√√رئيس   اللجنة                                               األستاذ  / خالد   بن   إبراهيم   الرب�يعة                                                                                                                                                                                            

√√عضومعالي األستاذ/ عبد العزي�ز بن صالح الفري�ح

√√عضوالدكتور  / سامي   بن   محسن   باروم                                                                                                                                                                                            

√√عضواألستاذ  / طارق   بن   زياد   السديري

√√عضو                                                                                                                                                األستاذ/ ريان بن محمد فايز

أ/3( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )بالرياالت(

بدل حضوراسم العضو
جلسات اللجان

المكافأة السنوية
لعضوية اللجان

المكافأة عن
اإلجماليأرباح 2015م

12,000200,00020,333232,333األستاذ/ خالد بن إبراهيم الرب�يعة

9,000200,00020,333229,333األستاذ/ عبد الرحمن بن محمد المفضي

18,000200,00020,333238,333األستاذ/ عبد الرحمن بن يحيى اليحياء

6,000200,00020,333226,333الدكتور/ فهد بن أحمد أبوحيمد

9,000200,00020,333229,333الدكتور/ سامي بن محسن باروم

24,000200,00020,333244,333األستاذ/ علي بن عبد الرحمن القوي�ز

18,000200,00020,333238,333األستاذ/ طارق بن زياد السديري

33,000300,00010,166343,166األستاذ/ ريان بن محمد فايز

21,000200,00017,770238,770معالي األستاذ/ عبد العزي�ز بن صالح الفري�ح

150,0001,900,000175,5022,225,502اإلجمالي
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ب/3( لجنة إدارة المخاطر
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعــة سياســات واســرتاتيجيات إدارة المخاطــر باإلضافــة إلــى عمليــة تطوي�رهــا، ومواكبــة 
التطــورات الســريعة والتعقيــدات المتزايــدة فــي مجــال إدارة المخاطــر. وترفــع اللجنــة تقاريــ�ر دوريــة إلــى المجلــس 

حــول تلــك التطــورات وت�ت�كــون مــن ثالثــة أعضــاء حاليــًا وهــم:

االجتماع األولالصفةإسم العضو
2016/02/08م

االجتماع الثاني
2016/04/18م

االجتماع الثالث
2016/08/08م

االجتماع الرابع
2016/11/29م

اعتذر√√√رئيس اللجنةاألستاذ/  عبد  الرحمن بن  محمد  المفضي                                                                                                                

√√√√عضواألستاذ/  عبد الرحمن بن يحيى اليحياء                                                 

√√√√عضواألستاذ/  طارق  بن  زياد  السديري

االجتماع األولالصفةإسم العضو
2016/02/17م

االجتماع الثاني
2016/08/09م

√√رئيس اللجنةاألستاذ/  خالد  بن  إبراهيم  الرب�يعة

اعتذر√عضوالدكتور/  سامي  بن  محسن  باروم

√√عضواألستاذ/  علي  بن  عبد  الرحمن  القوي�ز                                                                                                                                            

ب/4( لجنة االست�ثمار
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعــة سياســة االســت�ثمار، ودراســة الفــرص االســت�ثمارية وتوافقهــا مــع اســرتاتيجية الشــركة، 
اإلدارة  لمجلــس  المناســبة  التوصيــات  ورفــع  للشــركة،  والمســتقبلية  الحاليــة،  االســت�ثمارات  وتقويــم  ومتابعــة 

العتمادهــا. وت�ت�كــون هــذه اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء هــم:

ب/5( لجنة الرتشيحات والمكافآت
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعـــة فعاليــة وأداء لجــان المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ومراجعــة سياســات المميــزات 
والمكافــآت الســنوية لموظفــي تــداول، ورفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة، وت�ت�كــون هــذه اللجنــة مــن ثالثــة 

أعضــاء هــم:

الصفةإسم العضو
االجتماع األول

 2016/04/05م
االجتماع الثاني
 2016/06/13م

√√رئيس   اللجنة                                               األستاذ  / عبد   الرحمن   بن   يحيى   اليحياء                                                                                                                                                                                                                                           

√√عضوالدكتور  /  فهد   بن   أحمد   أبوحيمد                         

√√عضو   مستقل                                               الدكتور  / إبراهيم   بن   عبد   الرحمن   القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                             

الدكتور / محمد بن عبد اهلل القاسم 
تم تعي�ينه عضوًا بتاري�خ 2016/04/06م

√لم يعيعضو مستقل 

الصفةإسم العضو
االجتماع األول 
2016/01/04م

االجتماع الثاني
2016/02/24م

االجتماع الثالث
2016/04/20م

االجتماع الرابع
2016/07/27م

االجتماع الخامس 
2016/10/25م

اعتذر√√√√رئيس اللجنةمعالي األستاذ/ عبد العزي�ز بن صالح الفري�ح

√√√√√عضواألستاذ  / علي   بن   عبد   الرحمن   القوي�ز                                                                                                                                                                                                                                           

√√√√√عضو   مستقل                                               الدكتور  / عبد   الرحمن   بن   إبراهيم   الحميد                                                                                                                                                                                                                                           

√√اعتذراعتذر√عضو   مستقل                                               الدكتور /  سليمان   بن   عبد   اهلل   السكران                                                                                                                                                                                                                                           

√√ √√√عضو   مستقل                                               األستاذ  / عبد   الرحمن   محمد   العودان

ب/2( لجنة المراجعة
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعــة السياســات واإلجــراءات الماليــة واإلداريــة للشــركة، وت�تطلــع علــى تقاريــ�ر ومالحظــات 
المراجعــة الداخليــة، وتعمــل علــى تقويــم كفــاءة وفعاليــة األنشــطة الرقابيــة، واســتعراض ومناقشــة البيانــات 

الســنوية والربــع ســنوية، وت�ت�كــون هــذه اللجنــة مــن خمســة أعضــاء هــم:
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ب/6( لجنة اإلشراف والسياسات
تختص هذه اللجنة بمباشــرة المســؤوليات التنظيمية واإلشــرافية المنوطة بالمجلس بموجب نظام الســوق المالية 
)»النظــام«( والنظــام األســاس لشــركة الســوق الماليــة الســعودية لغــرض تحقيــق العدالــة والكفــاءة واإلشــراف علــى 

عمــل اإلدارة العامــة للسياســات واإلشــراف وضمــان فاعليتهــا وت�ت�كــون اللجنــة مــن خمســة أعضــاء وهم:

الصفةإسم العضو
االجتماع 

األول
01/03
2016م

االجتماع 
الثاني
03/07
2016م

االجتماع 
الثالث
04/06
2016م

االجتماع 
الرابع

06/07
2016م

االجتماع 
الخامس
06/13
2016م

االجتماع 
السادس
06/20
2016م

االجتماع 
السابع
06/28
2016م

االجتماع 
الثامن
08/21
2016م

االجتماع 
التاسع
10/11

2016م

رئيس الدكتور/ عبداهلل بن حسن العبد القادر 
√√√√√√√√√اللجنة

عضو الدكتور/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الخلف
√√√√√√√√√مستقل

√اعتذر √√√√√√√عضواألستاذ/ ريان بن محمد فايز 

األستاذ/ خالد بن عبداهلل الحصان 
عضو 

√√√اعتذر √√√√√تنفيذي

عضو األستاذ / عبدالعزي�ز بن عبدالرحمن الحليسي
اعتذر √√اعتذر √√√√√مستقل 

ج( نتائــج المقارنــة لمــدى االلتــزام بالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار 
رقــم 1-212-2006 وتاريــ�خ 1427/10/21هـــ الموافــق 2006/11/12م )وفقا لنموذج 8(

تطبــق الشــركة أفضــل ممارســات الحوكمــة المنظمــة إلدارة الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي الســوق الصــادرة 
عــن الجهــات التنظيميــة والرقابيــة ذات العالقــة، بالرغــم مــن كونهــا شــركة مســاهمة غــي مدرجــة.

 إجماليرقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركاتم
عدد البنود

عدد البنود 
المطبقة بالكامل

عدد البنود 
المطبقة جزئيًا

 عدد البنود
غري المطبقة

 عدد البنود
التي التنطبق

المادة الثالثة والفقرة )أ( من المادة الرابعة: الحقوق العامة للمساهمي 1
وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات

66                                                                                                     

 الفقرة )ب( من المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمي لحقوقهم2
وحصولهم على المعلومات

22                                                                                                    

3                                                   107المادة الخامسة: حقوق المساهمي المتعلقة باجتماع الجمعية العامة3

2                                                   31المادة السادسة: حقوق التصويت4

                                                                                                     22المادة السابعة: حقوق المساهمي في أرباح االسهم5

                                                                                                     11المادة الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح6

                                                                                                     77المادة التاسعة: اإلفصاح في تقري�ر مجلس اإلدارة7

651المادة العاشرة: الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة8

1                                                  87المادة الحادية عشر: مسؤوليات مجلس اإلدارة9

 5                                                                     4                  9المادة الثانية عشر: ت�كوي�ن مجلس اإلدارة10

                                                                                                    33المادة الثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها11

                                                                                                  1    2   3المادة الرابعة عشر: لجنة المراجعة12

                                                     1                                                  32المادة الخامسة عشر: لجنة الرتشيحات والمكافآت13

                                                                                                      4                                                4المادة السادسة عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال14

                                                                                                     11المادة السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم15

 2                                                                        31المادة الثامنة عشر: تعارض المصالح مع مجلس اإلدارة16

                                                                                                     2626المادة الثالثة واألربعي: اإلفصاح في مجلس اإلدارة ) قواعد التسجيل واإلدراج(17

214  97800اإلجمالي
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د( سياسة توزيع األرباح

تلتــزم تــداول فــي توزيــع أرباحهــا الصافيــة الســنوية وفقــًا للطــرق المنصــوص عليهــا فــي نظامهــا األســاس 
ــاح تــداول الصافيــة الســنوية بعــد خصــم  ومــدى توفــر الســيولة الالزمــة للوفــاء بالتزامــات تــداول، حيــث تــوزع أرب

جميــع المصروفــات العموميــة والت�كاليــف األخــرى علــى الوجــه اآلتــي:

1. يجنــب 10% مــن األربــاح الصافيــة لت�كويــ�ن احتياطــي نظامــي، وي�جــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب 
متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال.

لت�كويــ�ن  الصافيــة  األربــاح  مــن  نســبة  تجنــب  أن  اإلدارة  مجلــس  اقــرتاح  علــى  بنــاًء  العاديــة  العامــة  للجمعيــة   .2
معينــة. أغــراض  أو  لغــرض  وتخصيصــه  اتفاقــي  احتياطــي 

3. يــوزع جــزء مــن الباقــي بعــد ذلك دفعة أولى للمســاهمني تعــادل 5% من رأس المال المدفوع.

4. تخصــص نســبة مئويــة مــن الباقــي تحددهــا الجمعيــة العامــة لمكافــأة مجلــس اإلدارة علــى أال ت�تجــاوز %0.5 
)نصــف فــي المائــة( مــن صافــي األربــاح بعــد االقتطاعــات الســابقة، ويــ�وزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمني 

ــة. ــاح المبقــاه فــي حقــوق الملكي ــاح أو يرحــل الباقــي إلــى حســاب األرب ــة فــي األرب كحصــة إضافي

وفيمــا يلــي توزيعــات األربــاح المقرتحــة عن العام2016م ومقارنــًة بتوزيعات األرباح لعام 2015م:

2015م2016متوزيعات األرباح

107,332,761(29,297,981)صافي ربح السنة

(10,733,276)-يجنب 10% من صافي الربح كاحتياطي نظامي

(60٫000,000)(60٫000,000)توزيعات أرباح )5% من رأس المال(

(182,997)-مكافآت األعضاء المقرتحة

(30,000,000)(30,000,000)توزيعات أرباح )حصة إضافية(

هـ( التعامل مع األطراف ذات العالقة 

أجــرت تــداول معامــالت مــع جهــات ذات عالقــة فــي صنــدوق االســت�ثمارات العامــة (المســاهم)، وكذلــك بعــض 
هــذه  شــروط  ت�تشــابه  حيــث  تــداول.  إدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  بعــض  عضويتهــا  إلــى  ينتمــي  التــي  الشــركات 
المعامــالت مــع المدينــني والدائنــني التجاريــ�ني العاديــ�ني وفيمــا يلــي المعامــالت الجوهريــة والمبالــغ المتعلقــة 

م:  2016 31ديســمرب  حتــى 

حجــم المعامــالت الجوهريــة مــع األطــراف ذات العالقة للذمــم المدينة هي كما يلي:

طبيعة العالقة
حجم المعامالتطبيعة المعامالت

20162015ايرادات خدمات مركز االيداعايرادات خدمات معلومات السوقايرادات عمولة التداول

99,557,05410,112,57513,005,881122,675,509113,443,418شركات شقيقة

5,856,089474,1953,098,5709,428,8546,818,978عضو مجلس ادارة

91,193,72812,919,4262,777,840106,890,99483,283,954عضو مجلس إدارة / شركات شقيقة

وقــد بلغــت أرصــدة الذمم المدينة ألطــراف ذات العالقة كما يلي:

رصيد نهاية العامالمحصل/ مدفوع خالل العامالمحمل خالل العامالرصيد في بداية العامطبيعة العالقة

1,119,214(121,716,029)159,734122,675,509شركات شقيقة

367,297 (899,036)893,385372,948شركه زميلة

125,673(9,507,683)204,5039,428,854عضو مجلس ادارة

661,002(106,753,730)523,738106,890,994عضو مجلس إدارة / شركات شقيقة
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حجــم المعامــالت الجوهريــة مــع األطــراف ذات العالقة للذمــم الدائنة هي كما يلي:

حجــم المعامــالت الجوهريــة مــع األطــراف ذات العالقــة فيما يخص االســت�ثمارات هي كما يلي:

حجــم المعامــالت الجوهريــة مــع األطــراف ذات العالقــة فيما يخص االســت�ثمارات المتاحــة لإلتجار هي كما يلي:

حجــم المعامــالت الجوهريــة مــع األطــراف ذات العالقــة فيما يخص االســت�ثمارات المتاحــة للبيع هي كما يلي:

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة فــي تعامالتهــا مــع األطــراف ذات العالقــة تراعــي اإلجــراءات المتبعــة لمعالجــة حــاالت 
تعــارض المصالــح وفقــًا للمــادة الحاديــة والســبعون مــن نظــام الشــركات، والمــادة الثامنــة عشــر مــن الئحــة حوكمــة 
الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، باإلضافــة إلــى قواعــد الســلوك المهنــي ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 

والموافــق عليهــا قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )02-20-2010( وتاريــ�خ 1431/08/27هـــ الموافــق 2010/08/08م. 

رصيد نهاية العامالمدفوع خالل العامالمحمل خالل العامرصيد بداية العامطبيعة العالقةاسم الجهة

4,859,986(10,538,509)5,735,6939,662,802شركات شقيقةشركة االتصاالت السعودية

2,000,065(2,056,331)1,839,0362,217,360شركات شقيقةشركة الكهرباء

856,978(4,143,220)959,0004,041,198أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت وبدالت مجلس اإلدارة

رصيد نهاية العاممحصلإي�رادات عموالت خاصةرصيد بداية العامطبيعة العالقةاسم الجهة

130,000,000(4,028,440)130,000,0004,028,440  شركة زميلةشركة تداول العقارية

رصيد نهاية العامأرباح غري محققةمشرتيات خالل العامرصيد بداية العامطبيعة العالقةاسم الجهة

0125,000,000108,631125,108,631  أعضاء مجلس اإلدارةالرياض المالية

رصيد نهاية العامأرباح/خسائر محققةمبيعات خالل العاممشرتيات خالل العامرصيد بداية العامطبيعة العالقةاسم الجهة

-(11,302,567)(117,789,812)126,250,5152,841,864  أعضاء مجلس اإلدارةشركة جدوى لالست�ثمار

-(16,070,655)(72,696,967)86,763,9752,003,647أعضاء مجلس اإلدارةشركة أصول وبخيت األست�ثمارية

السابع عشر: قروض الشركة
ال يوجد قروض لدى الشركة وال على الشركة التابعة.

)IFRS( الثامن عشر: المعاي�ري الدولية للتقاري�ر المالية

اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة السياســات المحاســبية الالزمــة إلعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا للمعايــ�ي الدوليــة   .1
المعايــ�ي  مــع  يتوافــق  بمــا  2016م  مــن  اعتبــارًا  السياســات  هــذه  تطبيــق  بــدأ  حيــث   ،IFRS الماليــة  للتقاريــ�ر 

الســعودية. المحاســبية 

ــة  ــ�ي الدولي ــة وفــق المعاي ــر فــي مقــدرة الشــركة علــى إعــداد قوائمهــا المالي ال توجــد أي معوقــات قــد تؤث  .2
الماليــة. للتقاريــ�ر 

الثامن عشر: إقرارات الشركة 
تقر إدارة تداول باآلتي:

• أنه تم إعداد سجالت الحسابات عن العام المالي 2016م بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وت�تم مراجعته سنويًا للت�أكد من مدى فعاليته.

• أنه ال يوجد أدنى شك يذكر في قدرتها على مواصلة نشاطها من كافة الوجوه.

• أنــه ال توجــد أي اختالفــات عــن معايــ�ي المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــ�ني. كمــا ال 
توجــد أي مالحظــات جوهريــة مــن المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة للشــركة للعــام المالــي 2015م.
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الحادي والعشري�ن: العقوبات أو جزاءات من جهات رقابية أو الحكومية
ال توجد أي عقوبات أو جزاءات من الجهات الحكومية.

الثاني والعشري�ن : نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
تقــوم إدارة الُمراجعــة الداخليــة برفــع تقاريــ�ر دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة عــن نتائــج عمليــات المراجعــة، والتــي 
تهــدف للتحقــق مــن فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي حمايــة أصــول الشــركة وتقي�يــم مخاطــر العمــل وقيــاس 
مــدى كفــاءة وكفايــة األداء مــن جميــع النواحــي )التشــغيلية واإلداريــة والماليــة(، لــم ُتظهــر نتائــج عمليــات الُمراجعة 
وجــود ضعــف جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي للشــركة، كمــا يقــوم ُمراقــب الحســابات الخارجــي بإجــراء تقي�يــم 
لهــذا النظــام  كجــزء مــن مهــام ُمراجعتــه للبيانــات الماليــة الختاميــة للشــركة والتــي ت�تضمــن تمكينــه مــن اإلطــالع 

علــى كافــة محاضــر وتقاريــ�ر الُمراجعــة الداخليــة للفــرتة الماليــة محــل الفحــص أو المراجعــة.

الثالث والعشري�ن: توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية
1. الموافقة على ما جاء في تقري�ر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاري�خ 2016/12/31م.
فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  للشــركة  الختاميــة  والحســابات  الماليــة  القوائــم  إقــرار  علــى  الموافقــة   .2

الفــرتة. تلــك  عــن  الخارجــي  الحســابات  مراجــع  تقريــ�ر  فــي  جــاء  ومــا  2016/12/31م، 
3. الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4. الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح للمســاهمني عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 / 12 /2015م 
وذلــك بواقــع 0.075 هللــة عــن كل ســهم وبنســبة 7.5 مــن رأس المــال.

5. الموافقة على توصية المجلس على ت�كليف مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2017م من بني المرشحني.
6. الموافقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت خالل العام 2016م.  

7. تشكيل لجنة المراجعة و اعتماد الئحة عمل اللجنة. 

العشرون: المدفوعات النظامية المستحقة 

الوصف)بمالي�ني الرياالت(المدفوعات الحكومية
ما يتم سداده أو تحميله على الفرتة كتوزيعات أرباح للجهات الحكومية )صندوق االست�ثمارات العامة(90األرباح   الموزعة                                                           

ما يتم سداده أو تحميله على الفرتة، وفقا ألحكام نظام العمل بالمملكة العرب�ية السعودية18.6اشرتاكات   الت�أمينات   االجتماعية                                                                                                                      

ما يتم سداده أو تحميله على الفرتة، وفقا ألحكام نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل2.5ضري�بة   االستقطاع                                                           

تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة للجهات حكومية111.1اإلجمالي

شكر وتقدير
بعــد شــكر اهلل عــز وجــل علــى توفيقــه، يتقــدم مجلــس إدارة تــداول بالشــكر لمقــام خــادم الحرمــي الشــريفي 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــ�ز آل ســعود - حفظــه اهلل - وولــي عهــده األمــي صاحــب الســمو الملكــي األمــري محمــد 
ــ�ز آل  بــن نايــف آل ســعود، وإلــى ولــي ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األمــري محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزي
ســعود، وحكومتنــا الرشــيدة مشــيدين بدعمهــم ورعايتهــم للشــركة فــي ســعيها لتطويــ�ر أدائهــا وتحســي خدماتهــا، 
ــر لعمــالء الشــركة والجهــات ذات العالقــة مــع الشــركة مــن جهــات إشــرافية  كمــا يتقــدم المجلــس بالشــكر والتقدي
وحكوميــة لدورهــم الكبــري فيمــا تحقــق مــن نجــاح. كمــا يشــكر المجلــس جميــع موظفــي الشــركة علــى إخالصهــم 
ــم خدمــات مميــزة تلبــي احتياجــات  ــع المجلــس الســتمرار الشــركة فــي تقدي وتفانيهــم فــي أداء أعمالهــم، ويتطل

المتعاملــي بالســوق الماليــة الســعودية علــى الوجــه األمثــل.
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م

وتقري�ر مراجعي الحسابات
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السادة/ المساهمي   

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

)شركة مساهمة مقفلة(

الرياض، المملكة العرب�ية السعودية 

ــا القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( – شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة وشــركتها  لقــد راجعن
التابعــة )يشــار إليهــم معــًا بـــ »المجموعــة«( والتــي تشــمل قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمرب 2016م والقوائــم الموحــدة 
للدخــل والتدفقــات النقديــة والتغــريات فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــ�خ، واإليضاحــات المرفقــة مــن )1( إلــى )29( المعتــربة 

جــزًء ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

تعتــرب اإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بشــكل عــادل وفقــًا لمعايــ�ري المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة 
العرب�يــة الســعودية ووفقــًا لنظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة وكذلــك عــن نظــام الرقابــة الداخليــة الــذي تعتــربه اإلدارة ضروريــًا إلعــداد 
قوائــم ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناشــئة عــن غــش أو خطــأ. كمــا أن اإلدارة قدمــت لنــا كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي 

طلبناهــا للقيــام بمراجعــة هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة. 

مسئولية مراجعي الحسابات

إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي علــى هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة اســتناًدا إلــى أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا. وتمــت مراجعتنــا وفًقــا 
لمعاي�ريالمراجعــة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية وت�تطلــب تلــك المعايــ�ري التزامنــا بمتطلبــات أخالقيــات المهنــة وتخطيــط 

وتنفيــذ أعمــال المراجعــة للحصــول علــى درجــة معقولــة مــن الت�أكــد بــأن القوائــم الماليــة الموحــدة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة.

تشــتمل المراجعــة علــى القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة مؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. تعتمــد 
اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى تقديرنــا بمــا فــي ذلــك تقي�يمنــا لمخاطــر وجــود أخطــاء جوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ســواًء كانــت 
ــة  ــة الخــاص بإعــداد وعــرض قوائــم مالي ــة الداخلي ــار نظــام الرقاب ــا بتقي�يــم هــذه المخاطــر نأخــذ فــي االعتب ــد قيامن ناشــئة عــن غــش أو خطــأ. وعن
موحــدة عادلــة للشــركة بغــرض تصميــم إجــراءات مراجعــة مالئمــة للظــروف المتاحــة، ولكــن ليــس بهــدف إبــداء الــرأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة 
للشــركة. كمــا ت�تضمــن أعمــال المراجعــة تقي�يــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي اســتخدمتها 

اإلدارة، باإلضافــة إلــى تقي�يــم العــرض العــام للقوائــم الماليــة.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن االعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.

 الرأي 

وفي رأينا، أن القوائم المالية الموحدة ككل: 

1 - تظهــر بعــدل مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( – شــركة مســاهمة ســعودية 
مقفلــة وشــركتها التابعــة )يشــار إليهــم معــًا بـــ »المجموعــة«( كمــا فــي 31 ديســمرب 2016م ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة 

فــي ذلــك التاريــ�خ، وفقــًا لمعايــ�ري المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية المالئمــة لظــروف المجموعــة.

2 - ت�تفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة. 

 

الرياض في: 24 جمادى اآلخرة 1438هـ

الموافــق: 23 مارس 2017

تقري�ر مراجعي الحسابات



قائمة المركز المالي  كما في 31 ديسمرب 2016م )ريال سعودي(

2015م 2016م إيضاح

الموجودات

 الموجودات المتداولة

25,890,285       109,398,138 4  نقد وما في حكمه

371,885,714 5 )أ( 459,476,968       است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

1,000,000,000 1,122,595,832 5 )ب( است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق - متداولة

8,433,681           9,720,714 6 مدينون، صافي

30,159,630 41,655,768 7 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

1,436,369,310 1,742,847,420 مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غري المتداولة

477,342,302 76,118,292 5 )ج( است�ثمارات متاحة للبيع

1,397,000,000 1,370,000,000 5 )د( است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق - غري متداولة

82,532,816         81,846,474 9 است�ثمار في شركة مست�ثمر بها بطريقة حقوق الملكية

41,388,404         29,144,844 10 مشروعات تحت التنفيذ

32,890,588         30,442,804 11 ممتلكات ومعدات

53,287,448         56,569,437 12  أصول غري ملموسة

2,084,441,558 1,644,121,851 مجموع الموجودات غري المتداولة

3,520,810,868 3,386,969,271 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

87,540,054 60,730,640 13 دائنون

11,904,744 16,258,958 14 رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

           36,646,884 42,544,926 15 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

2,983,196 2,649,570 إي�رادات مقبوضة مقدما

139,074,878 122,184,094 مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غري المتداولة

60,678,368 74,665,719 16 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفي

17,637,509 17,430,875 17 مخصص إلتزامات خاصة

78,315,877 92,096,594 مجموع المطلوبات غري المتداولة

217,390,755 214,280,688 مجموع المطلوبات

   حقوق الملكية

1,200,000,000 1,200,000,000 1  رأس المال

283,786,867 283,786,867 18 إحتياطي نظامي

1,114,180,214 1,114,180,214 19 إحتياطي عام

8,276,841 (3,156,708) 5 )ج( التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع

697,176,191 أرباح مبقاة 577,878,210      

3,303,420,113 3,.172,688,583 مجموع حقوق الملكية

3,520,810,868 3,386,969,271 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م )ريال سعودي(

2015م 2016م إيضاح

402,669,003 312,579,703 20  إي�رادات النشاط

(176,078,145) (200,858,490) 21 ت�كاليف النشاط

226,590,858 111,721,213 مجمل الدخل

(191,340,766) (180,469,349) 22 مصاريف عمومية وإدارية

35,250,092 (68,748,136) )الخسارة( / الدخل من األنشطة الرئيسية

2,583,014 32,359,586  إي�رادات عموالت خاصة من ودائع مرابحة

34,836,174 44,676,881   إي�رادات عموالت خاصة من صكوك

11,154,625 10,529,555  توزيعات أرباح محافظ است�ثمارية 

8,525,433 8,222,953 مكاسب محققة من است�ثمارات أوراق مالية لإلتجار 

6,915,058 (57,809,181) )خسائر( / مكاسب محققة من است�ثمارات أوراق مالية متاحة للبيع 

8,682,005 1,719,543 5 )أ( مكاسب غري محققة من است�ثمارات أوراق مالية لإلتجار 

(810,782) (686,342) 9 الحصة من صافي خسارة شركة مست�ثمر بها بطريقة حقوق الملكية

197,142 437,160  إي�رادات أخرى

72,082,669 39,450,155 الدخل من األنشطة غري الرئيسية

107,332,761 (29,297,981) صافي )خسارة( / دخل السنة

23 )خسارة( / ربح السهم من:

0,29 (0,57) )الخسارة( / الدخل من األنشطة الرئيسية

0,60 الدخل من االنشطة غري الرئيسية 0,32

0,89 (0,24) صافي )خسارة( / دخل السنة 

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة التدفقات النقدية  للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م )ريال سعودي(

2015م 2016م إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
107,332,761 (29,297,981) صافي )خسارة( / دخل السنة

تسويات لـ:

9,633,941 12,540,831 11 استهالك 

6,790,887 19,852,001 12 إستنفاد   

47,189 263,044 6 مخصص ديون المشكوك في تحصيلها

(46,875) (92,947) أرباح بيع ممتلكات ومعدات 

14,612,038 18,712,844 16 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفي

(8,682,005) (1,719,543) 5 )أ( مكاسب غري محققة من است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار 

(8,525,433) (8,222,953) مكاسب محققة من است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

(6,915,058) 57,809,181 خسائر / )مكاسب )محققة من است�ثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

810,782 686,342 9 الحصة من صافي خسارة شركة مست�ثمر بها بطريقة حقوق الملكية

التغريات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(190,920,812) (457,757,482) شراء است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

1,077,913,010 380,108,724 المحصل من است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

(900,000,000) (95,595,832) است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق – متداولة

6,268,197 (1,550,077) مدينون، صافي

(6,460,758) (11,496,138) مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

47,531,067 (26,809,414) دائنون 

(6,022,848) 4,354,214 رصيد مستحق لهيئة السوق المالية 

(13,877,107) 5,898,042 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

1,452,960 (333,626) إي�رادات مقبوضة مقدما

(8,466,643) (4,725,493) 16 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفي

(4,277,171) (206,634) مخصص التزامات خاصة 

118,198,122 (137,582,897) صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلست�ثمارية

73,000,000 - استحقاق است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق

(48,183,884) - شراء است�ثمارات متاحة للبيع

39,828,237 331,981,280 المحصل من است�ثمارات متاحة للبيع

(13,324,273) (2,651,019) 12 أصول غري ملموسة

(49,940,433) (15,799,373) 10 مشروعات تحت التنفيذ

(13,080,963) (2,676,188) 11 شراء ممتلكات ومعدات 

90,750 236,050 المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(11,610,566) 311,090,750 صافي التدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمة في( األنشطة االست�ثمارية

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

(90,000,000) (90,000,000) توزيعات أرباح مدفوعة

(90,000,000) (90,000,000) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية

16,587,556 83,507,853 صافي التغري في النقد وما في حكمه 

9,302,729 25,890,285 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

25,890,285 109,398,138 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

معامالت غري نقدية

(51,287,919) (11,433,549) التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع الصافي من المحول

- (27,000,000) المحول من است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق غري متداولة الى متداولة

40,569,293 7,559,962 محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى األصول غري الملموسة

10,079,587 20,482,971 محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات ومعدات

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م

1. الشركة وانشطتها
ــ�خ 1428/03/1هـــ الموافــق 20 مــارس2007م بالموافقــة علــى الرتخيــص  صــدر المرســوم الملكــي رقــم م/15 وتاري
بت�أســيس شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( كشــركة مســاهمة ســعودية برأســمال قــدره 1.200 مليــون 
ريــال ســعودي مقســم إلــى 120 مليــون ســهم متســاوية القيمــة وتبلــغ القيمــة االســمية لــكل منهــا 10 ريــاالت 

ســعودية أكت�تــب فيهــا بالكامــل مــن قبــل صنــدوق االســت�ثمارات العامــة.

كمــا صــدر قــرار معالــي وزيــ�ر التجــارة والصناعــة رقــم 320/ق وتاريــ�خ 1428/12/1هـــ الموافــق 11 ديســمي2007م 
والقاضــي بالموافقــة علــى إعــالن ت�أســيس شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( كشــركة مســاهمة مقفلــة، 
وقــد تــم تســجيل تــداول كشــركة مســاهمة مقفلــة فــي مدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010241733 
ــ�ل كافــة الحقــوق والموجــودات والمطلوبــات  ــ�خ 1428/12/2هـــ )الموافــق 12 ديســمرب2007م(. وقــد تــم تحوي وتاري
1428/11/30هـــ  فــي  كمــا  للشــركة  الشــركة(  ت�أســيس  قبــل  وجــد  الــذي  )النظــام  لتــداول  والســجالت  وااللتزامــات 

الموافــق 10 ديســمرب2007م الــى الشــركة.

يتمثــل نشــاط المجموعــة الرئيســي فــي توفــي وتهيئــة وإدارة آليــات تــداول األوراق الماليــة والقيــام بأعمــال 
التســوية والمقاصــة لــألوراق الماليــة وإيداعهــا وتســجيل ملكيتهــا ونشــر المعلومــات المتعلقــة بهــا ولهــا مزاولــة 

أي نشــاط أخــر ذي عالقــة بــأي مــن ذلــك وفقــًا لنظــام الســوق الماليــة وبمــا يحقــق أهدافهــا الــواردة فيــه.

وافــق مجلــس هيئــة الســوق الماليــة علــى إنشــاء شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة كشــركة مســاهمة ســعودية 
جديــدة وفقــًا لالئحــة هيئــة الســوق الماليــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي م/30 المــؤرخ فــي 1424/02/06هـــ 
)الموافــق 22 مــارس 2003م(. تــم تســجيل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة كشــركة مســاهمة ســعودية فــي 
الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010463866 بتاريــ�خ 1437/11/27هـــ )الموافــق 30 أغســطس 2016م( بــرأس 
مــال مصــرح بــه قــدره 400 مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى 40 مليــون ســهم بقيمــة 10 ريــال ســعودي لــكل 
ســهم. كمــا فــي 31 دســيمرب 2016م بلــغ رأس المــال المدفــوع المســاهم بــه بواســطة تــداول 100 مليــون ريــال 
ســعودي والمتبقــي مــن رأس المــال ســيتم دفعــه خــالل خمــس ســنوات مــن تاريــ�خ إنشــاء شــركة مركــز إيــداع األوراق 
الماليــة يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تقديــم خدمــات إيــداع وتســجيل ملكيــة األوراق الماليــة وخدمــات 

مقاصــة األوراق الماليــة.

ت�ت�كــون القوائــم الماليــة الموحــدة مــن القوائــم الماليــة الموحدةلشــركة تــداول وشــركتها التابعــة المملوكــة 
بالكامــل )شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة( ويشــار إليهــا مجتمعــة بـــ )"المجموعــة"(.

أسس اإلعداد  .2
المعاي�ري المحاسبية المطبقة 

لقــد تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعايــ�ي المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة 
القانونيــ�ني. للمحاســبني  الســعودية  الهيئــة  عــن  الصــادر  الســعودية 

ــ�خ 11 نوفمــرب 2015م )يشــار إليــه فيمــا  ــد بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/3 بتاري تــم إصــدار نظــام شــركات جدي
يلــي بـــ "النظــام"( والــذي دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــ�خ 1437/7/25هـــ )الموافــق 2 مايــو 2016م(. يجــب علــى المجموعــة 
ان تقــوم بتعديــل عقــد ت�أسيســها عنــد وجــود أيــة تغــيات ليتماشــى مــع مــواد النظــام. وعليــه يجــب علــى الشــركة 
عــرض عقــد الت�أســيس المعــدل علــى المســاهمني باجتماعهــم فــي جمعيــة عامــة غــي عاديــة للمصادقــة عليــه. هــذا 

ويتوقــع ان يتحقــق االلتــزام الكامــل بالنظــام فــي موعــد ال يتجــاوز 1438/7/24هـــ )الموافــق 21 أبريــ�ل 2017م(.

أسس القياس
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ الت�كلفــة التاريخيــة باســت�ثناء االســت�ثمارات فــي األوراق الماليــة 
لإلتجــار واالســت�ثمارات المتاحــة للبيــع والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة وكذلــك االســتمارات الماليــة حتــى 
تاريــ�خ االســتحقاق والتــي يتــم قياســها بالت�كلفــة المطفــاة، باســتخدام أســاس االســتحقاق ومفهــوم االســتمرارية.
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أسس توحيد القوائم المالية الموحدة
ت�ت�كــون القوائــم الماليــة الموحــدة مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة وشــركتها التابعــة. تــم إعــداد القوائــم 

الماليــة الموحــدة للشــركات التابعــة لنفــس فــرتة التقريــ�ر.

الشركات التابعة 
الشــركات التابعــة هــي منشــآت تســيطر عليهــا المجموعــة. وت�توفــر الســيطرة عندمــا يكــون للمجموعــة القــدرة علــى 
التحكــم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة للحصــول علــى منافــع مــن أنشــطتها. وعنــد تقي�يــم الســيطرة، تؤخــذ 
باالعتبــار حقــوق التصويــت المحتملــة القابلــة للممارســة فــي الوقــت الحالــي. يتــم توحيــد الشــركات التابعــة مــن تاريــ�خ 
االســتحواذ )التاريــ�خ الــذي تحصــل فيــه الشــركة علــى الســيطرة( ويتــم االســتمرار فــي التوحيــد حتــى تاريــ�خ توقــف الســيطرة.

كافــة األرصــدة داخــل المجموعــة والمعامــالت والمصروفــات واألربــاح والخســائر الناتجــة عــن المعامــالت داخــل 
المجموعــة والمدرجــة فــي الموجــودات يتــم اســتبعادها بالكامــل. كذلــك أي أربــاح وخســائر غــي محققــة ناتجــة عــن 

المعامــالت داخــل المجموعــة يتــم اســتبعادها عنــد التوحيــد.

عملة العرض والنشاط 
 تــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي والــذي يعتربعملــة النشــاط للمجموعــة. تــم تقريــب كافــة 

المبالــغ ألقــرب ريــال ســعودي مالــم يذكــر خــالف ذلــك.

استخدام األحكام والتقديرات
التقديــرات  اســتخدام  عليهــا،  المتعــارف  المحاســبة  لمعايــ�ي  وفقــا  الموحــدة،  الماليــة  القوائــم  إعــداد  يتطلــب 
الموجــودات  عــن  واإلفصــاح  عنهــا،  المصــرح  والمطلوبــات  الموجــودات  مبالــغ  علــى  تؤثــر  التــي  واالفرتاضــات 
والمطلوبــات المحتملــة كمــا فــي تاريــ�خ القوائــم الماليــة الموحــدة، ومبالــغ اإليــرادات والمصاريــف المصــرح عنهــا 
للفــرتة /الســنة المعروضــة. وبالرغــم مــن إعــداد هــذه التقديــرات واالفرتاضــات وفقــًا لمعرفــة اإلدارة لألحــداث 
والعمليــات الجاريــة، عليــه، فــإن النتائــج الفعليــة يمكــن أن تختلــف عــن هــذه التقديــرات. ت�تــم مراجعــة التقديــرات 
ــر التغــيات فــي التقديــرات المحاســبية فــي الفــرتة  واالفرتاضــات المتعلقــة بهــا بصفــة مســتمرة ويتــم اظهــار أث

محــل الفحــص والفــرتات المســتقبلية.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .3
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه بشــكل ثابــت علــى جميــع الفــرتات المعروضــة في القوائــم المالية 

الموحــدة. تــم إعــادة تبويــب بعــض األرقــام لت�تفــق مــع عــرض أرقــام الفــرتة الحاليــة.

النقد وما في حكمه   
يتضمــن النقــد ومــا فــي حكمــه الحســابات الجاريــة لــدى البنــوك والمرابحــات القصــية األجــل عاليــة الســيولة ذات 

اســتحقاق األصــل ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــ�خ إقتنائهــا والمتاحــة للمجموعــة دون أي قيــود.

االست�ثمارات 

االست�ثمارات في األوراق المالية لإلتجار
يتــم تســجيل االســت�ثمارات فــي األوراق الماليــة لالتجــار التــي يتــم شــراؤها ألغــراض تجاريــة مبدئيــًا بســعر الت�كلفــة 
ومــن ثــم يعــاد قياســها وقيدهــا فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد بالقيمــة الســوقية وتــدرج ضمــن الموجــودات 
المتداولــة. وتقيــد األربــاح أو الخســائر المحققــة مــن بيــع األوراق الماليــة لالتجــار والتغــيات فــي القيمــة الســوقية 

بتاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــد أو تحمــل علــى قائمــة الدخــل الموحــدة.

است�ثمارات متاحة للبيع
ت�ت�كــون االســت�ثمارات المتاحــة للبيــع بشــكل رئيســي مــن حصــة تقــل عــن 20 % مــن االســت�ثمارات فــي األســهم المدرجــة 
أو غــي المدرجــة بمــا فــي ذلــك االســت�ثمارات فــي الصناديــق االســت�ثمارية، وهــي ليســت اســت�ثمارات لغــرض االتجــار 
وال تمتلــك المجموعــة فيهــا أي ت�أثــي جوهــري أو ســيطرة. وتقيــد هــذه االســت�ثمارات مبدئيــًا والحقــًا يعــاد قياســها 
بالقيمــة العادلــة ويتــم قيــد أيــة تغــيات فــي القيمــة العادلــة ضمــن حقــوق الملكيــة كاحتياطــي قيمــة عادلــة حتــى 
ــع  ــد أي انخفــاض كبــي ومتواصــل فــي قيمــة االســت�ثمارات المتاحــة للبي يتــم اســتبعاد تلــك االســت�ثمارات ويتــم قي
)إن وجــد( فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ويتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســت�ثمارات المتداولــة فــي ســوق مالــي 
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نشــط بالرجــوع إلــى أســعار الســوق المدرجــة فيــه تلــك االســت�ثمارات بنهايــة يــوم التــداول فــي تاريــ�خ قائمــة المركــز 
المالــي الموحــدة وبالنســبة لالســت�ثمارات غــي المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط، بمــا فــي ذلــك االســت�ثمارات فــي 
حقــوق الملكيــة غــي المدرجــة يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام تقنيــات تقي�يــم معينــة. وت�تضمن هــذه التقنيات 
اســتخدام معامــالت الســوق األخــية التــي تمــت بــني أطــراف جاديــن، والرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الحاليــة ألداة 

أخــرى والتــي تماثلهــا إلــى حــد كبــي، وبخــالف ذلــك، تعتــرب الت�كلفــة هــي القيمــة العادلــة لهــذه االســت�ثمارات. 

است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق
االســت�ثمارات ذات الدفعــات الثابتــة أو القابلــة للتحديــد وتاريــ�خ اســتحقاق ثابــت التي تنــوي اإلدارة ولها القدرة على 
اإلحتفــاظ بهــا حتــى تاريــ�خ االســتحقاق يتــم تصنيفهــا كاســت�ثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــ�خ االســتحقاق. يتــم تســجيل 
االســت�ثمارات المقتنــاة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة بمــا فيهــا ت�كاليــف المعامــالت المباشــرة أو الزائــدة ويتــم قياســها 
الحقــًا بالت�كلفــة المطفــاة بعــد خصــم مخصــص اإلنخفــاض فــي القيمــة. يتــم إحتســاب الت�كلفــة المطفــاة باألخــذ فــي 
اإلعتبــار أي خصــم عنــد االســتحواذ باســتخدام معــدل الفائــدة الفعــال. أي أربــاح أو خســائر مــن هــذه االســت�ثمارات يتــم 
اإلعــرتاف بهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد إلغــاء االســت�ثمار أو إنخفاضــه. هــذه االســت�ثمارات يتــم إدراجهــا فــي 
الموجــودات المتداولــة إذا كان تاريــ�خ اســتحقاقها خــالل 12 شــهرًا مــن تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وفــي 

الموجــودات غــي المتداولــة إذا كان تاريــ�خ اســتحقاقها يزيــد عــن 12 شــهرًا. 

است�ثمار في شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
يتــم تســجيل االســت�ثمار فــي شــركة مســت�ثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة اذا كان للشــركة ت�أثــيا هامــا ولكــن ليــس 
ســيطرة علــى السياســات الماليــة والتشــغيلية ويعتــرب ت�أثيهــا قائمــا بشــكل عــام عندمــا تمتلــك الشــركة مايــرتاوح 
بــني 20 % الــى 50 % مــن حقــوق التصويــت فــي المنشــاه االخــرى. يتم المحاســبة عن االســت�ثمار في شــركة مســت�ثمر 
فيهــا )الشــركة الزميلــة( بطريقــة حقــوق الملكيــة والتــي يتــم اإلعــرتاف بهــا مبدئيــًا بالت�كلفــة بمــا فــي ذلــك الشــهرة 
المحــددة عنــد االســتحواذ. حصــة المجموعــة فــي أربــاح وخســائر شــركتها المســت�ثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة 
قبــل االســتحواذ يتــم اإلعــرتاف بهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وحصتهــا بعــد االســتحواذ فــي حركــة اإلحتياطــي 

يتــم اإلعــرتاف بهــا فــي ملكيــة الشــركة. 

مدينون
فــي  المشــكوك  بالديــون  المخصصــات  خصــم  بعــد  األصلــي  الفاتــورة  بمبلــغ  التجاريــة  المدينــة  الذمــم  تظهــر 
ــ�ن مخصــص بالديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عنــد وجــود دليــل موضوعــي يشــي إلــى عــدم  تحصيلهــا. ويتــم ت�كوي
مقدرةالمجموعــة علــى تحصيــل المبالــغ المســتحقة وفقــًا للشــروط األصليــة للذمــم المدينــة. ويتــم شــطب الديــون 
المعدومــة عنــد تحديدهــا مقابــل المخصصــات المتعلقــة بهــا. ويتــم تحميــل المخصصــات علــى قائمة الدخــل الموحدة 

وأي إســرتدادات الحقــة لمبالــغ الذمــم المدينــة والتــي تــم شــطبها ســابقًا تضــاف إلــى اإليــرادات.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
ــ�خ كل قائمــة مركــز مالــي إجــراء تقي�يــم للت�أكــد مــن وجــود أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أي  يتــم بتاري
أصــل مالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة. وفــي حالــة مثــل هــذا الدليــل، يتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي 

القيمــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. يتــم تحديــد اإلنخفــاض كمــا يلــي:

1 -  بالنســبة للموجــودات المثبتــة بالقيمــة العادلــة يمثــل اإلنخفــاض الفــرق بــني الت�كلفــة والقيمــة العادلــة ناقصــًا 
أي خســائر إنخفــاض تــم اإلعــرتاف بهــا ســابقًا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

بالنســبة للموجــودات المثبتــة بالت�كلفــة، يمثــل االنخفــاض فــي القيمــة الفــرق بــني القيمــة الدفرتيــة والقيمــة   - 2
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة علــى أســاس معــدل العائــد الســائد فــي الســوق حاليــًا ألصــل 

مالــي مماثــل.

بــني القيمــة الدفرتيــة والقيمــة  الفــرق  بالت�كلفــة المطفــاة يمثــل اإلنخفــاض  بالنســبة للموجــودات المثبتــة   - 3
الفعــال. العمولــة  معــدل  أســاس  علــى  المخصومــة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة 

بالنســبة لالســت�ثمارات المتاحــة للبيــع فــإن اإلنخفــاض الهــام والدائــم فــي القيمــة العادلــة تســتند علــى دليــل 
موضوعــي باإلنخفــاض. يتــم اثبــات خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة والــذي يمثــل الفــرق 
بــني القيمــة الدفرتيــة والقيمــة العادلــة، وأي زيــادة فــي القيمــة العادلــة بعــد االعــرتاف باالنخفــاض يتــم االعــرتاف 
بهــا ضمــن حقــوق الملكيــة. ويتــم عكــس التغــيات فــي القيمــة العادلــة ضمــن حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل 

الموحــدة فــي حــال اســتبعاد االســت�ثمارات.
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الممتلكات والمعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالت�كلفــة بعــد تخفيــض االســتهالكات المرتاكمة. نفقــات الصيانة واإلصــالح يتم تحميلها 
علــى قائمــة الدخــل الموحــدة بينمــا نفقــات التحســينات يتــم رســملتها. يتــم تحميــل االســتهالك علــى مــدى األعمــار 

اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات باســتخدام طريقــة القســط الثابتــة. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي على النحو التالي:

السنوات

4 أجهزة حاسب اآللي

10  ديكورات وتحسينات وأثاث ومفروشات

6  معدات وأجهزة كهربائية وأدوات وأجهزة مكتبية

4 سيارات

30 مباني

األصول الغري ملموسة
يتــم رســملة المبالــغ التــي يتــم إنفاقهــا للحصــول علــى األصــول الغــي ملموســة وتــدرج بســعر الت�كلفــة بعــد تخفيــض 
اإلطفــاء المرتاكمــة. ويتــم إطفــاء األصــول الغــي ملموســة علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لهــا وهــي 4 

ســنوات.

إنخفاض الموجودات غري المالية 
تقــوم المجموعــة بإجــراء مراجعــة دوريــة للقيمــة الدفرتيــة للموجــودات غــي الماليــة للت�أكــد مــن عــدم وجــود أي 
مؤشــرات علــى أن هــذه الموجــودات إنخفضــت قيمتهــا. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل، يتــم تقديــر القيمــة 
القابلــة لالســرتداد لذلــك األصــل لتحديــد حجــم اإلنخفــاض. وفــي الحــاالت التــي ال يمكــن فيهــا تقديــر القيمــة القابلــة 
لالســرتداد لذلــك األصــل، تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســرتداد للوحــدة المــدرة للنقديــة التــي ينتمي 

إليهــا ذلــك األصــل. 

ــه  وفــي الظــروف التــي يقــدر فيهــا المبلــغ القابــل لالســرتداد لألصــل أو الوحــدة المــدرة للنقديــة بأقــل مــن قيمتــ
الدفرتيــة، عندئــذ تخفــض القيمــة الدفرتيــة لذلــك األصــل أو الوحــدة المــدرة للنقديــة إلــى القيمــة القابلــة لالســرتداد 

لهــا، ويتــم إثبــات خســائر االنخفــاض فــي قيمــة األصــل مصروفــات فــورًا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. 

المخصصات 
يتــم اإلعــرتاف بالمخصــص عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام قانونــي أو تعاقــدي ناشــئ نتيجــة لحــدث ســابق 

ــه. ــر يعتمــد علي ــة لســداد االلتــزام ويمكــن إجــراء تقدي ــ�ل منافــع اقتصادي ــه تحوي ــج عن ومــن المحتمــل أن ينت

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يتــم احتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفــني وفقــًا للسياســة الداخليــة للمجموعــة بواقــع شــهر 
للخمــس ســنوات األولــى وشــهر ونصــف اعتبــارا مــن الســنة السادســة لخدمــة الموظــف لــدى للمجموعــة.

تحقق اإليرادات
يتــم إثبــات إيــ�رادات الخدمــات عنــد إكتمــال العمليــة وتقديــم الخدمــة ويتــم اســتقطاع جــزء مــن اجمالــي المحصــل مــن 

الخدمــات التشــغيلية التــي تقدمهــا الشــركة لصالــح هيئــة الســوق الماليــة. 

إن رســوم الخدمــات الســنوية المحصلــة فــي بدايــة ســريان العقــد تســجل كإيــ�رادات مســتلمة مقدمــًا )مؤجلــة( ضمــن 
ــة ويتــم إثباتهــا ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة علــى مــدى فــرتة اســتحقاقها وفقــًا لشــروط  االلتزامــات المتداول

العقــد.

المصاريف 
 ت�تضمــن المصاريــف العموميــة واإلداريــة المصاريــف التــي ال ت�تعلــق بشــكل مباشــر بت�كاليــف النشــاط وفقــًا للمبــادئ 
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المحاســبية المتعــارف عليهــا، ويتــم توزيــع المصاريــف، إذا دعــت الحاجــة لذلــك، بــني المصاريــف العموميــة واإلداريــة 
وت�كاليــف النشــاط علــى أســاس ثابــت.

الزكاة
ال تقــوم الشــركة باحتســاب مخصــص للــزكاة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة باعتبــار أنهــا مملوكــة بالكامــل لصنــدوق 
االســت�ثمارات العامــة )جهــة حكوميــة(. بنــاًء علــى خطــاب الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )الهيئــة( بتاريــ�خ 1429/6/5هـ، 
الخــاص فــي رأس مالهــا، ووفقــًا  للــزكاة بعــد الطــرح العــام األولــي وحصــة مشــاركة القطــاع  ســتخضع الشــركة 

لموافقــة وزيــ�ر الماليــة علــى دراســة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بهــذا الخصــوص بتاريــ�خ 1429/5/24هـــ.

بنــاًء علــى طلــب الهيئــة قدمــت تــداول إقراراتهــا الزكويــة للســنوات مــن 2007م إلــى 2015م. تقــوم الهيئــة حاليــًا 
بفحــص اإلقــرارات الزكويــة للشــركات المملوكــة للحكومــة بالكامــل وفــي حــال التوصــل إلــى قــرار يتــم إبــالغ تــداول 

بذلــك.

المعامالت بالعمالت األجنبية
ــ�ل الســائدة عنــد إجــراء المعاملــة،  ــ�ل المعامــالت بالعملــة األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي بأســعار التحوي يتــم تحوي
ويتــم تحويــ�ل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة كمــا فــي تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــد 
إلــى الريــال الســعودي باألســعار الســائدة فــي نهايــة االســنة. إن المكاســب والخســائر الناتجــة عــن التســديدات أو 

تحويــ�ل العمــالت األجنبيــة يتــم إدراجهــا ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.

اإللتزامات المحتملة 
جميــع االلتزامــات المحتملــة الناجمــة عــن أحــداث ســابقة والتــي ســوف يت�أكــد وجودهــا فقــط مــن خــالل وقــوع أو 
عــدم وقــوع حــدث واحــد أو أكــرث مــن األحــداث المســتقبلية غــي المؤكــدة والتــي ال تخضــع لســيطرة كاملــة مــن قبــل 
الشــركة، أو جميــع االلتزامــات الحاليــة الناجمــة عــن أحــداث ســابقة ولكنهــا غــي مثبتــة لألســباب التاليــة: )1( عــدم 
وجــود احتمــال بــأن تدفــق المــوارد الخارجــة الكامنــة فــي المنافــع االقتصاديــة ســيكون مطلوبــًا لتســوية االلتــزام، أو 
)2( عــدم إمكانيــة قيــاس مبلــغ االلتــزام بموثوقيــة كافيــة؛ فإنــه يجــب تقي�يمهــا جميعــًا بتاريــ�خ كل قائمــة مركــز مالــي 

واإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة ضمــن المطلوبــات المحتملــة.

4. نقد وما في حكمه

2015م 2016م

10,890,285 9,398,138 حسابات جارية لدى البنوك

15,000,000 100,000,000  مرابحات قصرية اآلجل

25,890,285 109,398,138

المرابحــة قصــية األجــل لــدى أطــراف ذات تصنيــف ائ�تمانــي جيــد. تــ�رتاوح فــرتات عقــود المرابحــة مــا بــني يــوم وثالثــة 
أشــهر وذلــك حســب لمتطلبــات الســيولة للشــركة. ويتحقــق منهــا متوســط عمولــة ســنوية خاصــة 2.7 % للســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2016م )31 ديســمرب 2015: 2.9 %( للســنة .
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5. االست�ثمارات
فيما يلي ملخصًا بالمحافظ االست�ثمارية:

أ. است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار
إن الت�كلفة والقيمة العادلة لالست�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار هي كما يلي:

ب. است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق - متداولة
ت�ت�كون است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق مما يلي:

الصكــوك مــع مؤسســات خاصــة وتســتحق فــي 28 مــارس 2017م ويتحقــق منهــا متوســط عمولــة خاصــة 3.2 % للســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمرب 2016م )31 ديســمرب 2015: 2.1 %(.

المرابحــات قصــية األجــل مودعــة مــع أطــراف ذات تصنيــف ائ�تمانــي جيــد. ويتحقــق منهــا متوســط عمولــة خاصــة 3.14 % للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2016م )31 ديســمرب 2015: 2.25 %(. المرابحــات قصــية ذات اســتحقاق اصلــى لفــرتة أكــرث مــن ثالثــة 

أشــهرو اســتحقاق يــرتاوح مــن ينايــر2017م الــى مايــو2017م.

ج. است�ثمارات متاحة للبيع 
إن الت�كلفة والقيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع هي كما يلي:

2015م 2016م إيضاح

371,885,714 459,476,968 5 )أ( است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

1,000,000,000 1,122,595,832 5 )ب( است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق – متداولة

477,342,302 76,118,292 5 )ج( است�ثمارات متاحة للبيع

1,397,000,000 1,370,000,000 5 )د( است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق – غري متداولة

3,246,228,016 3,028,191,092

2015م 2016م الوصف

- 27,000,000  صكوك    

1,000,000,000 1,095,595,832  مرابحات قصرية االجل    

1,000,000,000 1,122,595,832

2015م 2016م

القيمة العادلة الت�كلفة القيمة العادلة الت�كلفة

371,885,714 363,203,709 459,476,968 457,757,425 صناديق أسواق النقد

8,682,005 1,719,543 مكاسب غري محققة

2015م 2016م

القيمة العادلة الت�كلفة القيمة العادلة الت�كلفة

242,180,934 233,570,374 - - محافظ غري مقيدة

131,207,368 145,495,087 - - صناديق أسهم محلية

103,954,000 90,000,000 76,118,292 79,275,000 صناديق است�ثمار عقارية

477,342,302 469,065,461 76,118,292 79,275,000 اإلجمالي

8,276,841 (3,156,708) مكاسب غري محققة
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د-است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق - غري متداولة:
الت�كلفة المطفاة لالست�ثمارات المحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق كما يلي:

أصــدرت الصكــوك مــن أطــراف ذات تصنيــف ائ�تمانــي جيــد ويتحقــق عنهــا متوســط عمولــة خاصــة  3.23 % )31 ديســمرب 2015م: 2.40 %(. 
تســتحق هــذه الصكــوك والســندات مــا بــني 1 إلــى 10 ســنوات )31 ديســمرب 2015م: مــا بــني 1 إلــى 11 ســنوات(

أ. يتضمــن رصيــد المدينــون مبلــغ 7,207,823 ريــال ســعودي يمثــل حصــة هيئــة ســوق المــال طبقــا إلتفاقيــة مشــاركة اإليــرادات مــع 
الهيئــة )إيضــاح 20( باإلضافــة إلــى ذلــك يتضمــن رصيــد المدينــون كمــا فــي 31 ديســمرب 2016م أرصــدة مدينــة مــن شــركات شــقيقة 

للشــركة بمبلــغ 1,902,899 ريــال ســعودي )31 ديســمرب 2015م : 889,977 ريــال ســعودي(. 

ب. ت�تمثل حركه مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها: 

7. مصاريف مدفوعه مقدما وموجودات أخرى

ت�تضمن األرصدة المدينة األخرى مدفوعات مقدمه بمبلغ 5 مليون ريال سعودى مقابل شراء است�ثمارات مالية لالتجار. 

6. المدينون، صافي
2015م 2016م إيضاح

9,670,815 11,220,892 مدينون 6 )أ( 

(1,237,134) (1,500,178) يخصم:مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 6 )ب( 

8,433,681 9,720,714

2015م 2016م

1,189,945 1,237,134 رصيد أول السنة

47,189 263,044 المكون خالل العام

1,237,134 1,500,178 رصيد نهاية السنة

2015م 2016م إيضاح

6,952,182 15,441,714 إي�رادات است�ثمار مستحقة

5,644,539 6,886,582 مصاريف تامي مدفوعة مقدمًا

5,330,943 5,278,981 مصاريف ايجار مدفوعة مقدمًا

4,801,326 4,029,076 إي�رادات تشغيليه مستحقة

3,749,305 2,664,701 دفعات مقدمة ومستحقات من موظفي

1,406,199 1,604,212 عقود أعمال الصيانة

893,385 367,297 8  مستحق من طرف ذو عالقة

1,381,751 5,383,205 أ-7 أرصدة مدينة أخرى

30,159,630 41,655,768

2015م 2016م الوصف

677,000,000 650,000,000 البنوك

275,000,000 275,000,000 إنتاج األغذية

130,000,000 130,000,000 إدارة وتطوي�ر العقار

100,000,000 100,000,000 الصناعات

50,000,000 50,000,000 المواد األساسية

100,000,000 100,000,000 الطريان

25,000,000 25,000,000 المرافق / الكهرباء و المياه

40,000,000 40,000,000 تجزئة السلع الكمالية

1,397,000,000 1,370,000,00
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8. المعامالت مع أطراف ذات عالقة  
وفقــًا للظــروف اإلعتياديــة للتعامــالت، تقــوم الشــركة بإجــراء معامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة متضمنــة التعامــل مــع صنــدوق 
االســت�ثمارات العامــة )المســاهم الرئيســي( متمثلــة فــي عالقــة مــع )شــركة شــقيقة( وشــركة تــداول العقاريــة )شــركة زميلــة( 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذيــ�ني وغيهــا مــن الشــركات التــي يمتلكهــا صنــدوق االســت�ثمارات العامــة أو األعضــاء 

مــن مجلــس ادارة تلــك الشــركات. كل تلــك المعامــالت ت�تــم وفقــًا للشــروط المتفــق عليهــا مــن قبــل إدارة الشــركة.

باإلضافــة الــى المعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة التــي أفصــح عنهــا فــي إيضاحــات أخــرى فــي هــذه القوائــم الماليــة. ان 
المعامــالت الجوهريــة األخــرى مــع األطــراف ذات العالقــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب كمــا يلــي:

وقــد بلغــت األرصــدة المتعلقــة بالمعامــالت أعــالة مــع األطــراف ذات العالقــة الجوهريــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ديســمرب كمــا يلــي:

حجم المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة فيما يخص االست�ثمارات المتاحة لإلتجار هي كما يلي:

أن األرصدة األخرى مع األطراف ذات عالقة ت�تضمن است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق - غي متداولة )صكوك ( اآلتي:  

حجم المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة للذمم الدائنة هي كما يلي:

أن األرصدة مع األطراف ذات عالقة ت�تضمن محافظ متنوعة مصنفة كاست�ثمارات متاحة للبيع كما في 31 ديسمرب كاآلتي:

إجمالي مبالغ المعامالت طبيعة المعامالت 

اإلجمالي في 2015 اإلجمالي في 2016  ايرادات خدمات مركز
االيداع

 ايرادات خدمات
معلومات السوق

 ايرادات عمولة
التداول

طبيعة العالقة

 شركات شقيقة 99,557,054  10,112,575  13,005,881  122,675,509  113,443,418 

أعضاء مجلس ادارة 5,856,089  474,195  3,098,570  9,428,854  6,818,978 

 أعضاء مجلس إدارة / شركات شقيقة 91,193,728  12,919,426  2,777,840  106,890,994  83,283,954 

الرصيد في 31 ديسمرب 2016م مشرتيات خالل العام أرباح غري محققة الرصيد في بداية العام طبيعة العالقة اسم الطرف ذو العالقة

125,108,631 108,631 125,000,000 0,00 أعضاء مجلس اإلدارة الرياض المالية

الرصيد في 31 ديسمرب 2016م إي�رادات عموالت خاصة محصل الرصيد في بداية العام طبيعة العالقة اسم الطرف ذو العالقة

130,000,000 (4,028,440) 4,028,440 130,000,000 شركة زميلة شركة تداول العقارية

رصيد نهاية العام المحصل المحمل على العام رصيد بداية العام طبيعة العالقة

 1,119,214 (121,716,029 )  شركات شقيقة 159,734  122,675,509 

شركه زميله 893,385  372,948    (899,036)  367,297 

 125,673 (9,507,683 ) عضو مجلس ادارة 204,503  9,428,854 

 661,002 (106,753,730 )  عضو مجلس إدارة / شركات شقيقة 523,738  106,890,994 

رصيد نهاية العام المدفوع المحمل على العام رصيد بداية العام طبيعة العالقة اسم الطرف ذو العالقة

4,859,986 (10,538,509) 9,662,802 5,735,693 شركات شقيقة شركة االتصاالت السعودية

2,000,065 (2,056,331) 2,217,360 1,839,036 شركات شقيقة شركة الكهرباء

856,978  (4,143,220) 4,041,198 959,000 أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت وبدالت مجلس اإلدارة

7,717,029 (16,738,060) 15,921,360 8,533,729 اإلجمالي

 رصيد نهاية
العام

أرباح/خسائر محققة مبيعات خالل العام مشرتيات خالل العام رصيد بداية العام طبيعة العالقة اسم الطرف ذو العالقة

- (11,302,567) (117,789,812) 2,841,864 126,250,515 عضو مجلس إدارة شركة جدوى لالست�ثمار

- (16,070,655) (72,696,967) 2,003,647 86,763,975 عضو مجلس ادارة شركة أصول وبخيت األست�ثمارية

- (27,373,223) (190,486,779) 4,845,511 213,014,490 اإلجمالي
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9. است�ثمار في شركة مست�ثمر بها بطريقة حقوق الملكية  
تمتلــك الشــركة 20% مــن رأس مــال شــركة تــداول العقاريــة )الشــركة الزميلــة( وتمثــل حصــة مســاهمة الشــركة 84 مليــون ريــال 

ســعودي. يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة الزميلــة هــو تطويــ�ر المركــز الرئيســي لتــداول فــي مركــز الملــك عبــد اهلل المالــي.

10. مشروعات تحت التنفيذ  
إن االرصدة والعمليات لمشروعات تحت التنفيذ تخص في أغلبها تطوي�ر األنظمة التقنية للسوق المالية السعودية )تداول(.

األرصدة والعمليات لمشروعات تحت التنفيذ هي كمايلي:

ت�تضمــن مشــروعات تحــت التنفيــذ فــي تطويــ�ر األنظمــة التقنيــة لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( حيــث بلغــت 23,004,432 
ريــال ســعودي  )31 ديســمرب 2015م: 38,883,549 ريــال ســعودي(

2015م 2016م

83,343,598 82,532,816   الرصيد في بداية السنة

(810,782) (686,342) الحصة من صافي خسارة السنة

82,532,816 81,846,474 الرصيد في نهاية السنة

2015م 2016م

42,096,851 41,388,404 رصيد بداية السنة

49,940,433 15,799,373 إضافات

(50,648,880) (28,042,933) المحول الى الممتلكات ومعدات واألصول غري الملموسة

41,388,404 29,144,844 الرصيد في نهاية السنة
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إن الرصيــد المســتحق لهيئــة الســوق الماليــة كمــا فــي تاريــ�خ المركــز المالــي يتمثــل بشــكل أساســي فــي باقــي حصــة الهيئــة مــن 
متحصــالت المقابــل المالــي العائــد للهيئــة

الحركة على مخصص نهاية الخدمة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب هي كما يلى:  

12. أصول غري ملموسة

15. مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

16. مخصص نهاية الخدمة 

13. دائنون

14. رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

2015م 2016م

الت�كلفة

131,153,862 185,047,428 الرصيد في بداية السنة

13,324,273 2,651,019 إضافات

40,569,293 20,482,971 المحول من مشروعات تحت التنفيذ

185,047,428 208,181,418 الرصيد في نهاية السنة

اإلستنفاد المرتاكم

124,969,093 131,759,980 الرصيد في بداية السنة

6,790,887 19,852,001 المحمل على السنة

131,759,980 151,611,981 الرصيد في نهاية السنة

53,287,448 56,569,437 صافي القيمة الدفرتية

2015م 2016م

22,400,318 25,621,764 بدالت موظفي مستحقة

11,759,091 14,254,402 بدالت اجازة مستحقة للموظفي

4,300 1,547,762 ت�أمينات إجتماعية مستحقة

2,483,175 1,120,998 أخرى

36,646,884 42,544,926

2015م 2016م

54,532,973 60,678,368 الرصيد أول السنة

14,612,038 18,712,844 المحمل خالل السنة

(8,466,643) (4,725,493) المسدد خالل السنة

60,678,368 74,665,719 الرصيد في نهاية السنة

2015م 2016م

54,841,992 45,257,901 موردي خدمات

32,698,062 15,472,739 موردي أصول

87,540,054 60,730,640
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17. مخصص التزامات خاصة
عنــد ت�أســيس شــركة تــداول تــم تحويــ�ل كافــة الحقــوق والموجــودات والمطلوبــات وااللتزامــات والســجالت للشــركة الســعودية 
لتســجيل األســهم )النظــام الــذي وجــد قبــل ت�أســيس تــداول( للشــركة كمــا فــي 1428/11/30هـــ الموافــق 2007/12/10م بموجــب 
قــرار هيئــة الســوق الماليــة رقــم 2006-202-1 بتاريــ�خ 1427/02/8هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 91 بتاريــ�خ 1424/04/16هـــ. وعليــه 

مســئولة عــن جميــع إلتزامــات الشــركة الســعودية لتســجيل األســهم.

قامــت المجموعــة بعمــل مخصــص صافــي الموجــودات الماليــة المحولــة مــن الشــركة الســعودية لتســجيل االســهم. تــم عمــل 
هــذا المخصــص ضــد أي إلتــزام ناتــج عــن تشــغيل الشــركة الســعودية لتســجيل األســهم. خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 
2016م قامــت تــداول بدفــع مبلــغ 206.634 ريــال ســعودي لهيئــة الــزكاة والدخــل كتســوية نهائيــة للــزكاة المســتحقة علــى 

الشــركة الســعودية لتســجيل األســهم للســنوات مــن 2004م إلــى 2006م.

18.  احتياطي نظامي
وفقــًا لنظــام الشــركات فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية، تلتــزم المجموعــة بت�كويــ�ن احتياطــي نظامــي مــن خــالل اقتطــاع 10 % 
مــن صافــي الربــح الســنوى حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي 50 % مــن رأس المــال. ان لنظــام الشــركات الجديــد والــذي بــدء تنفيــذه فــي 
25 رجــب 1437هـــ )الموافــق 2 مايــو 2016م(. يطالــب الشــركات بت�كويــ�ن احتياطــي نظامــي مــن خــالل اقتطــاع 10 % مــن صافــي الربــح 
الســنوى حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي 30 % مــن رأس المــال، والشــركة بصــدد تغــي نظامهــا األساســي كمــا تــم وصفــة فــي إيضــاح 

2 مــن القوائــم الماليــة الموحــدة.ان هــذا االحتياطــي غــي قابــل للتوزيــع لمســاهمى الشــركة.

19. احتياطي عام
بنــاء علــى موافقــة معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الخطــاب رقــم 524\2007 بتاريــ�خ 13 فربايــر 2007م تــم تحويــ�ل 
رصيــد األربــاح المبقــاة اعتبــارا مــن ســنة 2006م إلــى حســاب االحتياطــي العــام لغــرض تمويــ�ل إنشــاء مقــر الســوق الماليــة فــي 
مركــز الملــك عبــد اهلل المالــي أو أي اغــراض مســتقبلية يحددهــا مجلــس اإلدارة. خــالل ســنة 2008م قــرر مجلــس ادارة الشــركة 

بموجــب القــرار رقــم 6\8\2008 بتحويــ�ل رصيــد االحتياطــي التعاقــدي إلــى حســاب االحتياطــي العــام.

الحركة على مخصص نهاية الخدمة للسنوات المنتهية في 31 ديسمرب هي كما يلى:  
20. ايردات النشاط

2015م 2016م

300,696,427 209,375,731 عمولة التداول

67,081,675 70,104,757 خدمات مركز اإليداع

34,403,047 32,899,592 خدمات معلومات السوق

487,854 199,623 خدمات أخرى

402,669,003 312,579,703 إجمالي إي�رادات النشاط

بنــاًء علــى التوجيــه الصــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي تاريــ�خ 14 رب�يــع الثانــي 1424هـــ )الموافــق 15 يونيــو 
2003م( والمعــزز بموافقــة معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة )الهيئــة( فــي تاريــ�خ 25 جمــادى األول 1427هـــ )الموافــق 22 
يونيــو 2006م(، والقــرار الصــادر مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )2010/292/هـــ ج( بتاريــ�خ 3 ذو الحجــة 1431هـــ )الموافــق 
9 نوفمــرب 2010م(، ت�تقاضــى الهيئــة مقابــل مالــي وقــدره 50 % مــن اجمالــي العمــوالت والخدمــات المقدمــة, وبنــاء علــى 
القــرار الصــادر فــي تاريــ�خ 26 يونيــو 2016 بتعديــل مــا ت�تقاضــاه الهيئــة مقابــل عمولــة التــداول الــى 82 % وذلــك ابتــداء مــن 17 
يوليــو 2016, وخــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب بلــغ اجمالــي العمــوالت والخدمــات المقدمــة مبلــغ 911,994,174 ريــال 
ســعودي )31 دســمرب 2015م : 805,338,006  ريــال ســعودي( وبالتالــي بلغــت حصــة هيئــة الســوق الماليــة عــن الســنة الماليــة 
المنتهيــة 31 ديســمرب 2016م مبلــغ 599,414,471 ريــال ســعودي )31 ديســمرب 2015م: 487,004,977  ريــال ســعودي(، وت�تولــى 

المجموعــة تحصيــل هــذا المقابــل وإيداعــه فــي حســاب الهيئــة بنــاًء علــى تعليماتهــا.
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ت�ت�كون ت�كاليف النشاط من المصاريف المباشرة لتقديم الخدمات للعمالء وللسوق السعودية وهي كما يلي:

21. ت�كاليف النشاط

22. مصاريف عمومية وادارية

2015م 2016م إيضاح

89,895,131 102,941,347 رواتب ومافي حكمها

35,669,665 36,082,283 صيانة وتشغيل

12,748,626 27,556,917 11,12 استهالك واطفاء

9,237,765 10,687,670 خطوط دوائر المعلومات

5,515,346 5,588,737 ايجار

5,329,728 5,437,563 تدريب

9,776,981 3,113,599 استشارات

1,741,220 1,999,592 ضيافة ونظافة

1,339,351 1,674,930 حراسات امنية

1,253,138 1,393,721 مياه وكهرباء

1,086,318 688,933  اتصاالت

548,999 649,999 رسوم استخدام نظام سريع

1,192,246 635,610 مصاريف سفر  

743,631 2,407,589 أخرى

176,078,145 200,858,490

2015م 2016م إيضاح

84,737,659 98,632,435 رواتب ومافي حكمها

55,798,555 28,667,035 استشارات

8,145,848 12,282,974 اعالنات وتسوي�ق

6,599,348 7,115,436 ايجار

8,454,365 7,113,685 تدريب

3,676,201 4,835,915 11,12  استهالك

2,818,226 4,334,392 صيانة وتشغيل

4,673,033 4,216,700 مكافات وبدالت مجلس االداره

1,521,295 1,968,556 ضيافة ونظافة

1,315,924 1,423,873 حراسات امنية

723,307 1,244,915 مياه وكهرباء

2,931,680 842,948 مصاريف سفر

902,486 831,315 عقود ت�أمي أنشطة تداول

165,568 765,931  اتصاالت

508,815 443,937 قرطاسية ولوازم مكتبية

8,368,456 5,749,302 أخرى

191,340,766 180,469,349
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23. )خسارة( / ربح السهم
تــم احتســاب )خســارة( / ربــح الســهم مــن األعمــال الرئيســية، بتقســيم الدخــل مــن األعمــال الرئيســية للســنة علــى المتوســط • 

المرجــح لعــدد األســهم خــالل الســنة.

تــم إحتســاب ربــح الســهم مــن اإليــرادات األخــرى بتقســيم اإليــرادات األخــرى علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم خــالل • 
الســنة.

تــم احتســاب ربــح الســهم مــن صافــي الدخــل بتقســيم صافــي )الخســارة( /الدخــل للســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد • 
األســهم خــالل الســنة.

ان المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة هو 120 مليون سهم )31 ديسمرب 2015: 120 مليون سهم(.• 

24. اإلرتباطات المستقبلية
ت�تمثل اإلرتباطات المستقبلية في قيمة الجزء غي المنفذ من عقود توريد أصول وخدمات إلى تداول كالتالي:

2015م 2016م

2,055,502 6,638,330 توريد أصول

7,730,116 12,931,731 توريد خدمات

1,147,940 1,147,940 خطاب ضمان

10,933,558 20,718,001

25. الزكاة
ال تقــوم الشــركة باحتســاب مخصــص للــزكاة فــي القوائــم الماليــة الموحدة باعتبار أنهــا مملوكة بالكامل لصندوق االســت�ثمارات 
العامــة )جهــة حكوميــة(، بنــاء علــى الخطــاب الــوارد مــن هيئــة الــزكاة والدخــل رقــم 2999 / 12 وتاريــ�خ 5 / 6 / 1429 هـــ حيــث نــص 
بــأن خضــوع الشــركة للــزكاة الشــرعية يكــون بعــد طرحهــا لالكت�تــاب العــام ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي رأســمالها وذلــك طبقــًا 

لموافقــة معالــي وزيــ�ر الماليــة علــى دراســة الهيئــة فــي هــذا الشــأن بتاريــ�خ 1429/5/24 هـــ.

بنــاء علــى طلــب هيئــة الــزكاة والدخــل قدمــت الشــركة اإلقــرارات الزكويــة عــن األعــوام 2007م وحتــى 2015م وأشــارت الهيئــة 
أنهــا تقــوم حاليــا بمراجعــة موضــوع الــزكاة عــن الشــركات المملوكــة بالكامــل لجهــات حكوميــة وســتقوم الهيئــة بإبــالغ الشــركة 

فــي حــال صــدور توجيهــات بهــذا الشــأن.

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمي 2016م اســتلمت الشــركة إقــرار زكــوي صــادر مــن النظــام اآللــي لهيئــة الــزكاة والدخــل 
والــذي يوضــح مطالبــة مســتحقة بقيمــة 67 مليــون ريــال عــن العــام 2015م. وبنــاء عليــه قامــت الشــركة بمخاطبــة هيئــة الــزكاة 
والدخــل بهــذا الخصــوص فــي تاريــ�خ 11 مايــو 2016م لإلشــارة إلــى أن الشــركة غــي خاضعــة للــزكاة وفقــًا للخطــاب المرســل مــن 

الهيئــة أعــاله والخــاص بالشــركات المملوكــة بالكامــل مــن الجهــات الحكوميــة ولــم يــرد رد بخصوصــه. 

26.  توزيعات أرباح
ــة  ــاح نقدي ــع أرب ــو 2015م( توزي ــذي عقــد فــي 24 رجــب 1435هـــ )الموافــق 23 ماي إقــرتح مجلــس إدارة الشــركة فــي االجتمــاع ال
بقيمــة 90 مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2014م لصنــدوق اإلســت�ثمارات العامــة بعــد تاريــ�خ 
قائمــة المركــز المالــي، ووافقــت الجمعيــة العموميــة فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاريــ�خ 28 رجــب 1435هـــ )الموافــق 27 مايــو 
2015م( علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 90 مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2014م لصنــدوق 

اإلســت�ثمارات العامــة.

إقــرتح مجلــس إدارة المجموعــة فــي االجتمــاع الــذي عقــد فــي 5 جمــادى االخــر 1437هـــ )الموافــق 14 مــارس 2016م(، توزيــع أربــاح 
نقديــة بقيمــة 90 مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2015م لصنــدوق اإلســت�ثمارات العامــة بعــد 
تاريــ�خ قائمــة المركــز الماليووافقــت الجمعيــة العموميــة فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاريــ�خ 28 جمــادى اآلخــر 1437هـــ )الموافــق 
6 ابريــ�ل 2016م( علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 90 مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2015م 

لصنــدوق اإلســت�ثمارات العامــة.
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27. المعلومات القطاعية 
تعمــل الشــركة فقــط فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية وألغــراض إداريــة تــم تنظيــم الشــركة كقطاعــات أعمــال علــى أســاس 
الخدمــات المقدمــة، وخــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2015م تــم تعديــل الهيــكل التنظيمــي للشــركة بتجميــع كافــة القطاعــات 
العمليــات  "إدارة االســواق" والتــي مــن شــأنها دعــم ســي األعمــال وتطوي�رهــا ورفــع كفــاءة  تحــت قطــاع واحــد  اإليراديــة 
التشــغيلية وجــودة خدمــات العمــالء وبالتالــي تــم اعــادة عــرض المعلومــات القطاعيــة بمــا يتوافــق مــع ذلــك التغيــ�ي، ولــدى 

الشــركة القطاعــات المعروضــة التاليــة: 

خدمات األسواق النقدية )إدارة األسواق( 
الهــدف الرئيســي إلدارة االســواق هــو تنميــة األعمــال مــن خــالل تحســني المنتجــات / الخدمــات، وجــذب الشــركات المحليــة، 
والشــركات األجنبيــة )علــى المــدى الطويــ�ل(، وتطويــ�ر فئــات أوراق ماليــة جديــدة. وتشــمل مســؤولياتها الحفــاظ علــى نزاهــة 
واســتقرار وعدالــة عمليــات ســوق األســهم. كذلــك تحقيــق نتائــج متميــزة مــن خــالل التميــز فــي األعمــال، بالتعــاون مــع هيئــة 

ــ�ق العمــل.  ــ�ر إمكانيــات فري ســوق المــال، وتركيــز الخــربة فــي خدمــة العمــالء، وتطوي

خدمات األصول واإليداع 
ــة موافقتهــا علــى  ــة الســوق المالي ــداول(، أصــدرت هيئ ــة الســعودية )ت ــاء علــى طلــب مجلــس إدارة شــركة الســوق المالي بن
تحويــ�ل إدارة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )المركــز( إلــى شــركة مســاهمة مملوكــة بالكامــل لتــداول تحــت مســمى شــركة مركــز 

إيــداع األوراق الماليــة )مركــز اإليــداع(.

وت�تمثــل أنشــطة المركــز باألعمــال المتعلقــة بتســجيل المحافــظ االســت�ثمارية فــي نظــام اإليــداع والتســوية، وتســجيل ملكيتهــا 
وإيداعهــا، ونقــل ملكيتهــا وتســويتها ومقاصتهــا، وتســجيل أي قيــد مــن قيــود الملكيــة علــى األوراق الماليــة المودعــة، 
واالرتبــاط مــع أعضــاء الســوق ووكالء التســوية بنظــام اإليــداع والتســوية. كذلــك يقــوم مركــز اإليــداع بربــط وإدارة ســجالت 
مصــدري األوراق الماليــة وتنظيــم الجمعيــات العامــة للمصدريــ�ن بمــا فــي ذلــك خدمــة التصويــت عــن بعــد لتلــك الجمعيــات 
وتقديــم التقاريــ�ر واإلشــعارات والمعلومــات باإلضافــة الــى تقديــم أي خدمــة اخــرى ذات صلــة بأنشــطته يــرى تقديمهــا وفقــًا 

لنظــام الســوق الماليــة.

خدمات معلومات السوق
أفضــل  مــع  تماشــًيا  الســوق  بمعلومــات  الخاصــة  والسياســات  االســرتاتيجيات  وتطبيــق  بتطويــ�ر  الســوق  معلومــات  تعنــى 
التطبيقــات المعتمــدة فــي األســواق المتقدمــة. ويعــد هــذا القطــاع أحــد قطاعــات األعمــال الرئيســة فــي الشــركة اذ ينــدرج 
تحــت مســؤولياته تطويــ�ر خدمــات ومنتجــات معلومــات الســوق وتوفيهــا للمســتفيدين، وكذلــك الرتخيــص لتوزيــع واســتخدام 
معلومــات الســوق وإنشــاء المؤشــرات لمــزودي البيانــات ومطــوري المؤشــرات وكذلــك األشــخاص المرخــص لهــم وغيهــم مــن 

ــ�ي العالميــة. المؤسســات الماليــة مــن خــالل اتفاقيــات ت�توافــق مــع المعاي

اإلدارة الرئيسية
تديــر إدارة الشــركات تطــورات الشــركات المســتقبلية وتشــرف علــى جميــع الضوابــط النقديــة. إن جميــع االســت�ثمارات فــي 
الشــركات تدخــل ضمــن قطــاع األعمــال هــذا والــذي يتضمــن إدارة إســرتاتيجية تنميــة األعمــال التجاريــة والقانونيــة والماليــة 

والعمليــات والمــوارد البشــرية والعالقــات مــع العمــالء.
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اإلجمالي اإلدارة الرئيسية  خدمات معلومات
السوق

 خدمات األصول
واإليداع

 خدمات األسواق
النقدية

اسم الطرف ذو العالقة

 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م

312,579,703 - 33,099,215 70,104,757 209,375,731 إي�رادات النشاط

(200,858,490) - (21,294,872) (54,825,631) (124,737,987) ت�كاليف النشاط

(180,469,349) (180,469,349) - - - مصاريف عمومية وإدارية

(68,748,136) (180,469,349) 11,804,343 15,279,126 84,637,744 الدخل /  (الخسارة( من األعمال الرئيسية

3,386,969,271 3,266,432,378 5,429,522 108,231,587 6,875,784 مجموع الموجودات

214,280,688 204,705,677 2,270,084 3,738,876 3,566,051 مجموع المطلوبات

 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015م

402,669,003 - 34,890,902 67,115,425 300,662,676 إي�رادات النشاط

(176,078,145) - (14,641,740) (49,948,574) (111,487,831) ت�كاليف النشاط

(191,340,766) (191,340,766) - - - مصاريف عمومية وإدارية

35,250,092 (191,340,766) 20,249,162 17,166,851 189,174,845 الدخل/)الخسارة( من األعمال الرئيسية

3,520,810,868 3,502,764,417 4,904,412 9,204,287 3,937,752 مجموع الموجودات

217,390,755 195,571,871 1,743,997 14,287,952 5,786,935 مجموع المطلوبات

28. األدوات المالية وإدارة المخاطر

القيمة العادلة 
هــي المبلــغ الــذي يمكــن أن ت�تــم بــه مبادلــة أصــل أو ســداد التــزام بــني أطــراف مطلعــة وراغبــة فــي التعامــل وبشــروط تعامــل 
عادلــة. تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الخاصــة بالشــركة ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن 

قيمتهــا الدفرتيــة.

مخاطر معدالت العمولة 
ت�تمثــل مخاطــر معــدالت العمولــة فــي التعــرض لمخاطــر متعــددة ت�تعلــق بت�أثــي التغــيات فــي معــدالت العمولــة فــي الســوق 
علــى المركــز المالــي الموحــد للشــركة وتدفقاتهــا النقديــة. تراقــب الشــركة تقلبــات معــدالت العمولــة وتعتقــد أن ت�أثــي مخاطــر 

معــدالت العمولــة ليــس جوهريــًا.

 يبــني الجــدول ادنــاه مــدى ت�أثــر الدخــل تجــاه التغــيات المحتملــة المعقولــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة، مــع ثبــات كافــة 
المتغــيات األخــرى. إن االثــر علــى الدخــل يمثــل أثــر التغــيات المفرتضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة علــى دخــل الشــركة لســنة 
واحــدة وذلــك علــى أســاس الموجــودات الماليــة بعمولــة عائمــة المقتنــاة كمــا فــي نهايــة الســنة. ال يوجــد أي أثــر علــى حقــوق 

المســاهمني بالشــركة.

31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2016م

± 1,847,680 ± 3,851,823  الزيادة/النقص في نقطة األساس+/5-

مخاطر تغري أسعار صرف العمالت األجنبية 
تمثــل المخاطــر فــي التقلــب فــي اســعار الصــرف للعمــالت االجنبيــة الناتجــة مــن حيــازة االدوات المالية،تعتقــد تــداول أنهــا ليســت 

عرضــة لمخاطــر تقلــب أســعار الصــرف بدرجــة كبــية نظــرًا ألن أغلــب تعامالتهــا ت�تــم بالريــال الســعودي.

مخاطر االئ�تمان 
تمثــل مخاطــر االئ�تمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه، ممــا يــؤدي إلــى ت�كبــد الطــرف اآلخــر خســارة ماليــة. 
الموجــودات الماليــة الخاضعــة لرتكيــز مخاطــر االئ�تمــان، ت�ت�ألــف باألســاس مــن النقــد ومــا فــي حكمــه، اســت�ثمارات ومدينــون 
آخــرون. تحتفــظ الشــركة باألمــوال النقديــة واالســت�ثمارات لــدى بنــوك وأطــراف أخــرى ذات تصنيــف ائ�تمانــي جيد، كما أن الحســابات 
المدينــة موزعــة علــى عــدد مــن الحســابات ولــدى أطــراف ذوي مراكــز ماليــة جيــدة وبالتالــي ال يوجــد تركيــز جوهــري لمخاطــر 

االئ�تمــان.
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الجدول أدناه يوضح الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئ�تمان لعناصر قائمة المركز المالي الموحد:

إجمالي أقصى حد التعرض إجمالي أقصى حد التعرض

31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2016م

25,890,285 109,398,138 النقد و ما في حكمه

2,397,000,000 2,492,585,832 است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق

9,670,815 11,220,892 مدينون

2,432,561,100 2,613,204,862

مخاطر السيولة 
تمثــل مخاطــر الســيولة مخاطــر عــدم التمكــن مــن بيــع موجــودات ماليــة عنــد الحاجــة وبســرعة كافيــة لتفــادي أي خســارة. تــدار 
مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للت�أكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة للوفــاء بــأي التزامــات حاليــة ومســتقبلية، وال 

تعتقــد تــداول أنهــا عرضــة ألي مخاطــر ذات أهميــة نســبية عاليــة لهــا عالقــة بمخاطــر الســيولة.

 يظهر الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات المالية بناءًا على التاري�خ المتوقع لتحصيلها أو سدادها:

31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2016م

اإلجمالي أكرث من 12 شهر أقل من 12 شهر اإلجمالي أكرث من 12 شهر أقل من 12 شهر

25,890,285 -- 25,890,285 109,398,138 - 109,398,138  النقد وما في حكمه

371,885,714 -- 371,885,714 459,476,968 - 459,476,968 است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

2,397,000,000 1,397,000,000 1,000,000,000 2,492,595,832 1,370,000,000 1,122,595,832 است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق

8,433,681 -- 8,433,681 9,720,714 - 9,720,714 مدينون، صافي

14,028,644 -- 14,028,644 25,221,292 - 25,221,292 موجودات أخرى

477,342,302 477,342,302 -- 76,118,,292 76,118,,292 - است�ثمارات متاحة للبيع

3,294,580,626 1,874,342,302 1,420,238,324 3,172,531,236 1,446,118,292 1,726,412,944 إجمالي الموجودات المالية

87,540,054 87,540,054 60,730,640 - 60,730,640 دائنون

11,904,744 -- 11,904,744 16,258,958 - 16,258,958 رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

36,646,884 36,646,884 42,544,926 - 42,544,926 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

60,678,368 60,678,368 -- 74,665,719 74,665,719 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفي

17,637,509 17,637,509 -- 17,430,875 17,430,875 - مخصص التزامات خاصة

214,407,559 78,315,877 136,091,682 211,631,118 92,096,594 119,534,524 إجمالي المطلوبات المالية

3,080,173,067 1,796,026,425 1,284,146,642 2,960,900,118 1,354,021,698 1,606,878,420 صافي الموجودات المالية

29. إعتماد القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في 24 جمادى اآلخر 1438هـ الموافق 23 مارس 2017م.
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