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وافق جملس الوزراء السعودي يف اجللسة املنعقدة يوم األثنني 
٢9 صفر ١٤٢8هـ املوافق ١9 مارس ٢٠٠7م برئاسة خادم احلرمني 

الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز على تأسيس شركة 
مساهمة سعودية بإسم "شركة السوق املالية السعودية 

)تداول(”، يأتي القرار تنفيذًا للمادة العشرين من نظام السوق 
املالية التي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق املالية 

شركة مساهمة. 
وشركة السوق املالية السعودية )‘السوق’( هي شركة مساهمة مقفلة سعودية 

واجلهة الوحيدة املصرح لها مبزاولة العمل يف إدراج األوراق املالية يف اململكة 
وتداولها، كما أنها اجلهة الوحيدة املصرح لها من خالل إدارة )‘مركز إيداع األوراق 

املالية’( مزاولة عمليات إيداع األوراق املالية السعودية املتداولة يف السوق ونقلها 
وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها.

ويوضح نظام السوق املالية الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/3٠( وتاريخ 
١٤٢٤/6/٢هـ )‘النظام’( الصفة النظامية واألهداف واملسؤوليات املناطة بالسوق ومركز 

إيداع األوراق املالية. وتعترب السوق هي املصدر الرسمي جلميع املعلومات املتعلقة 
بالصفقات املنفذة لألوراق املالية املتداولة يف السوق.

رأس مال الشركة مليار ومائتا مليون ريال سعودي مقسم إىل مائة وعشرين مليون 
سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها )١٠( عشرة رياالت، 

وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق االستثمارات العامة.

 كما أنها عضو منتسب يف املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية )IOSCO( وعضو 
يف االحتاد العاملي للبورصات.

مقـدمــة
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ملخص أداء العام
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 ١,9٢9 
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 ٢,١٤7 
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)باملليار ريال(
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إجمايل املصاريف
)مباليني الرياالت(

إجمايل الدخل التشغيلي
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التوزيعات لكل سهم
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٢٠١١م

٢٠١٢م

٢٠١٣م

٢٠١٤م

 لقد شهد عام ٢٠١٤م إجنازات تشغيلية ومالية متميزة لشركة
السوق املالية السعودية، إضافة إىل تطوير يف الهيكل التنظيمي 

واالجراءات الداخلية.
فمن حيث األداء املايل، حظيت الشركة بعاٍم من األداء املتميز، حيث بلغت اإليرادات ٤87 مليون 

ريال سعودي، مقارنة بنحو 3٤6 مليون ريال سعودي عام ٢٠١3م، بزيادة نسبتها ٤٠.8٪. كما 
بلغ إجمايل دخل التشغيل ١86 مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها ١١7٪ مقارنة بإجمايل الدخل 

يف العام السابق والذي بلغ 86 مليون ريال سعودي. كما ارتفع صايف الربح من ١5٢ مليون ريال 
سعودي عام ٢٠١3م إىل ٢65 مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها ٪7٤.

صفر

صفر صفر

صفر

صفرصفر

٢٠١٠م

٢٠١١م

٢٠١٢م

٢٠١٣م

٢٠١٤م
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قامت شركة السوق املالية السعودية بدمج 
وحدات األعمال مبا يتيح اجملال ملزيد من الرتكيز 
يف جماالت املبيعات واخلدمات، فضاًل عن وضع 

 ،X-Stream INET ُأسس منصة التداول اجلديدة
 باإلضافة إىل جمموعة من املبادرات التقنية 

 األخرى التي ستتيح كفاءات تشغيل متطورة 
يف املستقبل.

يف عام ٢٠١٤م، مت التحضري لتطبيق قرار دخول 
 املستثمرين األجانب املؤهلني إىل السوق 

املالية السعودية.

مت تطبيق إجراءات التداول خارج املنصة بعد 
إعتمادها من هيئة السوق املالية والبدء يف 

تطبيقها على الشركات ذات اخلسائر املرتاكمة.

شــهد عام ٢٠١٤م تطبيق االجراءات والتعليمات 
اخلاصة بالشــركات املدرجة أســهمها يف السوق 

التــي بلغت خســائرها املرتاكمة 5٠٪ فأكر من 
رأس مالها.

قام جملس إدارة شــركة الســوق املالية 
الســعودية يف عــام ٢٠١٤ م مبراجعــة و إعتماد 

اخلطــة اإلســرتاتيجية التي وضعت حتــت التنفيذ 
منــذ عام ٢٠١١ م.

حملة عن أعمال الشركة الرئيسة

%8٠
خدمات التداول النقدي

%١٣
خدمات األصول واإليداع

%7
 خدمات معلومات ومؤشرات 

السوق

 %99.6
خدمات التداول

%٠.٤
خدمات اإلدراج واألعضاء

 خدمات 
التداول النقدي

%٤٠
خدمات اإليداع

%58
خدمات التسجيل

%٢
خدمات القيمة املضافة

 خدمات 
األصول واإليداع

%96
خدمات املعلومات األنية

%٢
خدمات املؤشرات

%٢
خدمات البيانات املرجعية

خدمات معلومات 
ومؤشرات السوق

حتقق شركة السوق املالية السعودية )تداول( إيراداتها من ثالث وحدات أعمال رئيسية:
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كلمة رئيس جملس اإلدارة

 يسعدين بإسمي ونيابة عن جملس إدارة شركة السوق 
 املالية السعودية )تداول( أن أقدم لكم التقرير السنوي 

 للشركة الذي يغطي أنشطتها خالل العام املايل املنتهي 
يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م.
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سعيًا منا لتجسيد رؤية جملس اإلدارة يف دعم 
وتعزيز أداء اإلدارة التنفيذية لضمان تقدمي خدماتنا 
جلميع شركائنا على املستويني احمللي والعاملي 

بشكٍل أفضل، استطاعت الشركة بكوادرها 
املتميزة، من أداء رسالتها، والتي متثلت يف 

ترسيخ قيمنا األساسية املرتبطة بالثقة، واإلبتكار 
والتميز بهدف حتقيق رؤية الشركة املتطلعة إىل أن 

نصبح السوق املالية الرائدة يف املنطقة.

قام اجمللس باالطالع على اخلطة اخلمسية 
للشركة )2014م-2018م( حيث وضعت اخلطة 

أسس ورؤى واضحة للشركة سنسعى من 
خاللها بإذن اهلل إىل حتقيق افضل النتائج وتطبيق 

أعلى معايري اجلودة لضمان كفاءة السوق وجودة 
وشمولية اخلدمات املقدمة. وقد مت الرتكيز على 
جماالت هامة وحيوية وهي تلك التي تهتم بزيادة 

وتنوع اإليرادات العامة مع تقليل اخملاطر التشغيلية 
باإلضافة إىل تطوير وتنمية املوارد البشرية. 

شهدت شركة السوق املالية السعودية خالل 
العام 2014م منو متزايد يف عملياتها أدت إىل إرتفاع 

صايف اإليرادات من 346 مليون ريال إىل 487 مليون 
ريال وذلك بنسبة 41%، وحتقيق زيادة ملحوظة يف 

الدخل من األعمال الرئيسية  بلغت 117% من 86 
مليون ريال  إىل 186 مليون ريال، كما إرتفعت العوائد 

على اإلستثمار واإليرادات األخرى بنسبة 19% من 66 
مليون ريال إىل 79 مليون ريال، يف حني زاد صايف 
الدخل العام بنسبة 74% من 152 مليون ريال إىل 

265 مليون ريال.

كما حظي العام 2014م بالعديد من اإلجنازات منها 
ما يتعلق بتطوير األداء و العمليات التشغيلية حيث 
بدأنا العمل بتطبيق اإلجراءات والتعليمات اخلاصة 

بالشركات املدرجة أسهمها يف السوق التي بلغت 
خسائرها املرتاكمة 50%  فأكرث من رأس مالها، 

إضافة إىل إطالق وتصميم إجراءات تداول الشركات 
املعلقة خارج املنصة وفق ضوابط وآليات مت 

إختيارها وحتديدها بعناية فائقة.  

كما قامت الشركة خالل العام 2014م على تهيئة 
السوق املالية السعودية فيما يتعلق بتطبيق 

إجراءات وتعليمات هيئة السوق املالية بفتح اجملال 
للمؤسسات املالية األجنبية املؤهلة لشراء وبيع 

األسهم والذي سيساهم برتسيخ وتعزيز مكانة 
السوق املالية السعودية على املستويني احمللي 
و العاملي، والذي يعترب حدث تاريخي هام يف السوق 

املالية السعودية.

من جهة اخرى مت البدء يف التفاهم مع هيئة السوق 
املالية واإلتفاق والتوقيع على مذكرة تفاهم تخول 

شركة السوق املالية السعودية نقل بعض من 
أهم األعمال واملسئوليات والواجبات التي نص عليها 

نظام السوق املالية وأسند القيام بها وإكمالها إىل 
الشركة والتي ستساعد السوق املالية السعودية 

على القيام بأداء مهامها ومسئولياتها كاملة مع 
التزامها التام بتطبيق كافة التعليمات والتشريعات 

التي تساعدها على تطبيق نظم الرقابة الذاتية 
ألعمالها طبقًا لنظام السوق املالية.

وحتظــى املبادرات املتعلقة بتطوير الســوق أهمية 
بالغة تســاعد على رســم مسار جلي وواضح 

للعموم نتطلع من خالله إىل أن تســاهم الســوق 
املاليــة بدعم اإلقتصاد الوطني وضمان املســتويات 

املالئمة من اإلفصاح والعدالة والشــفافية يف 
جميــع أعمالنا وهــي التي متثل أحد أهم مقومات 

جناح األسواق املالية.

وهنــا ال يســعني إال أن أتقــدم إىل معايل رئيس هيئة 
الســوق املالية وأعضاء اجمللس، على رؤيتهم 

وتوجيهاتهم ودعمهم املســتمر يف هذا الشــأن، 
لضمان التشــغيل الفعال والنمو املســتمر 

لشــركتنا، كما ال ننســى أن نشيد برئيس وأعضاء 
جملس اإلدارة الســابق على العمل اخمللص 

واجلهــد املتميز الذي بذلوه خالل دورتهم الســابقة 
واملنتهيــة يف بداية العام 2014م.

ويف اخلتام وأصالة عن نفســي ونيابة عن أعضاء 
جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، أتقدم بأســمى 

آيات الشــكر والعرفان ملقام خادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن عبد العزيز و إىل ويل 
العهــد صاحب الســمو امللكي األمري / حممد بن 

نايــف بن عبدالعزيز وإىل ويل ويل العهد صاحب الســمو 
امللكــي األمري/ حممد بن ســلمان بن عبدالعزيز 

على دعمهم املســتمر لتعزيز مســرية النمو 
والرخاء واإلزدهار، ســائلني اهلل عز وجل ان يحفظ 

لوطننا الغايل أمنه واســتقراره.

خالد بن إبراهيم الربيعة
رئيس جملس اإلدارة
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األستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن احلليسي
عضو

األستاذ/ عبد الرحمن بن حممد املفضي
نائب الرئيس

الدكتور/ فهد بن أحمد أبوحيمد
عضو

الدكتور/ سامي بن حمسن باروم
عضو

األستاذ/ علي بن عبد الرحمن القويز
عضو

األستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة
رئيس اجمللس

أعضاء جملس اإلدارة
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األستاذ/ عبد الرحمن بن يحي اليحياء
عضو

األستاذ/ طارق بن زياد السديري
عضو

األستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان
عضو
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كلمة املدير التنفيذي

 يسعدين أن ألتقي بكم جمدًدا مع اقرتاب نهاية العام 
الثاين من مسرية قيادتي لهذه الشركة املميزة.
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والتي شــهدت بفضل اهلل وتوفيقه ومنذ اســتالمي 
مهــام قيادتها العديــد من التغيريات الهامة 

التي ســاهمت بتحقيــق جناحات كبرية على جميع 
األصعــدة حيث أدت اجلهــود الكبرية التي بذلها 

فريــق العمــل والعمل الدؤوب وحتليهم باإلصرار 
 وقــوة اإلرادة بكتابة فصــل جديد ُيضاف بكل فخر 

إىل مسريتنا الناجحة.

الســوق املالية الســعودية تتبوأ اليوم املرتبة 
احلادية والعشــرين يف قائمة أكرب األســواق املالية 

يف منظومــة االحتــاد العاملي للبورصات، حيث 
بلغت قيمتها الســوقية 1٫813 مليار ريال ســعودي 

وبلغت قيم التداول الســنوي يف الســوق 2٫147 
مليار ريال ســعودي. ســاعد ذلك لتصبح السوق 

املالية الســعودية بفضل اهلل أكرب األســواق املالية 
من حيث الســيولة والعمق يف منطقتي الشــرق 

األوســط و شمال إفريقيا.

بالرغــم مما حتقق من إجنــازات واملكانة التي وصلنا 
إليهــا ال زلنــا نواجه العديد مــن التحديات، مما يحتم 

علينــا مواصلة العمل اجلاد للتغلــب عليها ويتمثل 
هدفنــا الرئيس الذي ســنعمل على حتقيقه خالل 

األعوام اخلمســة املقبلة االســتمرار بتطوير شركة 
الســوق املالية الســعودية واإلرتقاء لتصبح شركة 

متعددة األنشــطة و تطبق اســرتاتيجية واعدة 
وواضحة وُمســتدامة تضمن حتقيق منو جتاري 

يعكــس مســؤولياتنا الوطنية حيث ركزنا خالل العام 
2014م علــى إعادة التنظيم االســرتاتيجي، وحتقيق 

التحــول الهيكلي والثقايف، ســعًيا مّنا لتحديد املكانة  
الرائــدة التي نتطلع للوصول إليها  يف املســتقبل، 

وبحمــد اهلل ُتّوج ســعينا بالتوفيق وحققنا إجنازات 
تســتحق أن نفخر بها:

أداء اسرتاتيجي
خــالل النصــف الثاين من عام 2014م مت إجناز عدد من 
مبــادرات تقييم وإعادة تشــكيل للهيكل التنظيمي  
لضمــان حتقيق أهدافنا االســرتاتيجية بنجاح، حيث 

كانــت البداية باســتحداث اإلدارة العامة للتطوير وضم 
إداراتي االســرتاتيجية والتسويق حتت مظّلتها. 

تلــى ذلــك القيام بفصل إدارتي اخملاطر وأمن 
املعلومات ايل إدارتني مســتقلتني وذلك يف الربع 
األخري من عام 2014م، ســعًيا منا لالرتقاء بدورهما 

احليوي واملهم بالنســبة ألعمال الشركة. 

مت اعتمــاد العديــد من التحســينات الهامة خالل 
الربــع الثالــث من عام 2014م أثمرت عن اســتحداث 

اإلدارة العامــة لألســواق وجمع إدارات األعمال حتت 
مظّلتهــا، كمــا مت اســتحداث اإلدارة العامة لإليداع 

و العمليــات وذلــك بضــم جميع اإلدارات ذات الطابع 
التشــغيلي حتــت مظلتها آملــني أن تتيح إعادة 

الهيكلــة رفــع كفاءتنا التشــغيلية وزيادة الرتكيز 
مــن خــالل حتقيق التكامل يف أنشــطة املبيعات 

بالشــركة، وجــودة خدمة العمالء. 

يف اجلانــب التقنــي مت يف نهاية الربــع الثالث إعادة 
تصميــم البنيــة التحتيــة املطلوبة لتفعيــل وتطبيق 

منصــة التــداول اجلديدة )X-Stream INET( كما 
شــهد نهايــة العــام 2014م تنفيذ 70% من مبادرات 

اســرتاتيجية تقنيــة املعلومات التــي أطلقناها يف 
عام 2012م.

ولتعزيــز التواجــد الدويل وتطويــر عالقاتنا الدولية، 
جنحنــا يف توقيــع مذكــرة تفاهم مع بورصــة ماليزيا 

يف الربــع األول مــن عــام 2014م تهدف إىل تعزيز 
التعــاون يف العديد مــن اجملاالت ذات االهتمام 

املشــرتك، مبا يف ذلك التطوير املشــرتك 
للمنتجــات واخلدمات، كما اســتلمت الســوق املالية 

الســعودية الرئاســة الدورية إلحتاد البورصات 
العربيــة يف الربــع الثاين من عام 2014م، مما نشــأ 

عنهــا عــدد من املبادرات اإلســرتاتيجية الهامة 
لضمــان اســتمرارية االحتــاد يف حتقيق الكفاءة 

والفاعليــة يف الــدور الذي يقوم به. 

مت اســتحداث اإلدارة العامة 
لإليــداع والعمليات وذلك بضم 

جميــع اإلدارات ذات الطابع 
 التشــغيلي حتت مظلتها 

آملــني أن تتيح إعادة الهيكلة 
 رفع كفاءتنا التشــغيلية 
 وزيــادة الرتكيز من خالل 

حتقيق التكامل يف أنشــطة 
بالشركة. املبيعات 
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وتعزيــًزا لتواصلنــا مع خمتلف اجلهات التشــريعية 
والتنظيميــة العامليــة شــهد العام 2014م االنضمام 

إىل املنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق املالية 
)IOSCO( يف الربــع الثاين كعضو منتســب، مما 

ســيتيح لنــا العمل مع منظمي األســواق والبورصات 
الرائــدة حــول العامل من خالل إطــار تواصل فّعال 

ومنظــم لهذا الغرض.

ولتتويــج عاٍم مميز للســوق املالية الســعودية 
وموظفيهــا ومــا حتقق من اجنــازات، حظينا بتكرمي 

وتقديــر زمالئنا يف األســواق املاليــة مبنطقة 
الشــرق األوسط، برتشــيح السوق املالية 

الســعودية  جلائزة أفضل إدارة ســوق مايل بالشــرق 
األوســط للعام 2014م املقدمــة من جمموعة 

‘يورومــوين’ وذلك للعام الثالــث على التوايل.

أداء تكتيكي
يف الربع الثالث من العام 2013م حددنا ثالث أولويات 

لتحقيق العديد من األهداف الهامة متثلت يف 
االرتقاء بأعمالنا وموظفينا، وتعزيز دور إدارة اخملاطر، 
وتفعيل مسؤولياتنا التنظيمية وفًقا ملتطلبات نظام 

السوق املالية. ولعّلي هنا أوجز ملخص ملا حتقق 
يف هذه اجملاالت يف عام 2014م:

املوظفون والشركة
حققنا قدًرا أكرب من الفاعلية يف عمليات التوظيف 

بالشركة حيث انضم إلينا 75 موظًفا جديًدا يف عام 
2014م، كما حققنا زيادة بنسبة بلغت 67% يف عدد 

املوظفات، و25% يف عدد املتدربني. 

إضافة لذلك، عملنا على حتسني احلوافز جلميع 
املوظفني، من خالل إضافة عدد من املزايا 

التشجيعية، إىل جانب تطوير بيئة العمل و الرتكيز 
على التوعية ورفع مستوى الثقافة املهنية 

وتشجيع وخلق روح االنتماء للشركة.

إدارة اخملاطر
طبقنــا العديــد من اإلجراءات املهمة إلعادة بناء 

أُســس إدارة اخملاطر وأمن املعلومات بالشركة 
ملواجهــة التحديــات املقبلة. وما زال العمل على 

حتقيــق هذا الهــدف ميضي بخطى واثقة، حيث 
حققنا عدًدا من اإلجنازات الرئيســة يف عام 2014م، 

ولعــل مــن أهمها فصل إدارتي اخملاطر وأمن 
املعلومــات لالرتقاء بدورهما داخل الشــركة. كذلك 

عقــد العديد من الــدورات التدريبية املتخصصة 
لتعزيــز الوعي باخملاطر جلميــع العاملني، وعملنا 

علــى إجراء تقييم مســتقل يهدف إىل إعادة تصميم 
إطــار إدارة اخملاطــر و املقرر تنفيذه يف عام 2015م.

تفعيــل الصالحيات النظامية
بذلنــا جهــود كبرية يف عام 2014م إلعداد أنفســنا 

للوفــاء بالتزاماتنــا النظامية والقيــام بواجباتنا 
الهادفــة إىل حتويل شــركتنا إىل شــركة ذاتية الرقابة 
وفقــا ملتطلبات نظام الســوق املالية. شــمل ذلك 

تقييــم مســؤولياتنا النظاميــة املقــرر انتقالها من 
هيئــة الســوق املالية، واملســؤوليات األخرى التي 
يجــب علينــا القيام بها حســب ما نــص علية نظام 

املالية. السوق 

بحلــول نهايــة عام 2014م، حصلنــا على موافقة 
هيئــة الســوق املاليــة باعتماد خطتنــا التنفيذية 

التــي شــملت هياكل التشــغيل واحلوكمة التي 
ســتطبقها الشركة. 

توج ذلك باســتحداث اإلدارة العامة للسياســات 
واإلشــراف، التي تخضع حاليًا إلشــراف جلنة خمتصة 

مشــكلة من عدد من أعضاء من جملس اإلدارة 
وأعضاء مستقّلني.

تطور السوق
توجنــا العــام2014م  بالعديد من النجاحات واإلجنازات 

يف جمال تطوير الســوق ومــن أهمها التطبيق 
الناجــح لإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشــركات 

املدرجة أســهمها يف الســوق التي بلغت خسائرها 
املرتاكمــة 50% فأكــرث من رأس مالها و الصادرة 

عن هيئة الســوق املالية.

كما شهد الربع الثالث من عام 2014م جناحنا يف 
اعتماد تفعيل التعامل خارج املنصة ألسهم 

الشركات امُلعلق تداولها أو امُللغى إدراجها إلتاحة 
التعامل يف أسهم تلك الشركات. وستشكل هذه 
اخلطوة ركيزة أساسية لتمكني التعامل يف األوراق 

املالية غري املدرجة يف السوق يف األعوام املقبلة.

فيمــا يتعلق بقواعد فتح اجملال للمؤسســات 
املالية األجنبية املؤهلة لشــراء وبيع األســهم 

املدرجة يف الســوق بذلنا قدًرا كبرًيا من اجلهود 
لضمان اجلاهزيــة الداخلية واخلارجية، والتي 

ســتمكننا بكل تأكيد من التحّول من ســوق مالية 
حملية إىل ســوق مالية عاملية. حيث سيســهم  

ذلــك باالرتقاء مبكانتنــا العاملية وتعزيز الفرص 
املتاحة لنا، وســيتيح لنا الدخول يف منافســة 

مباشــرة مع األســواق العاملية إذ سيضعنا ذلك 
ضمــن بؤرة االهتمام العاملي. 

12     السوق املالية السعودية



 بذلنا قدًرا كبرًيا من اجلهود لضمان اجلاهزية 
 الداخلية واخلارجية، والتي ستمكننا بكل تأكيد 

 من التحّول من سوق مالية حملية إىل سوق 
مالية عاملية.
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طبقنا العديد من اإلجراءات املهمة إلعادة بناء 
أُسس إدارة اخملاطر وأمن املعلومات بالشركة 
ملواجهة التحديات املقبلة، وما زال العمل على 

 حتقيق هذا الهدف ميضي بخطى واثقة، حيث 
حققنا عدًدا من اإلجنازات الرئيسة يف عام ٢٠١٤م.
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ونتوقــع أن يكون لهــذه القواعد تأثري من حيث زيادة 
يف عمق الســوق املالية ككل، من خالل: 

تشــجيع إعداد التقارير، وعالقات املســتثمرين،  أ( 
وممارســات حوكمة الشركات من خالل ايجاد 

مســتوى أعلى من نشاط املساهمني. 
السماح بإنشــاء قاعدة مؤسسات استثمارية  ب( 

أكــرث تنوًعا وتطوًرا ذات آفاق اســتثمارية طويلة 
املدى.

تعزيــز بنية حتتية أكرث تقدًما للســوق، وتوفري  ج( 
نطاق تغطية أوســع وأكرث تطوًرا لشــركاتنا املدرجة.

التحديات
بالرغم مما حتقق من إجنازات، ال تزال الســوق املالية 

الســعودية تواجه عدًدا من التحديات الرئيســة التي 
تؤثــر يف فعاليــة و أداء أعمالنا على املدى الطويل.

عليــه بذلنا الكثري مــن اجلهد للتصدي لهذه 
 التحديات يف عام 2014م، ونســعي بخطى ثابتة  

من خالل عدد كبري من الربامج واملشــاريع 
واملبــادرات املقــرر تنفيذها على مدى األعوام 

 اخلمســة القادمة إىل احتواء هذه التحديات 
لتقليــل أثرها واجتيازها:

الشركة واملوظفون
يحتــل املوظفون طليعــة ما نقوم به من تطوير 

وقمنــا بتحديــد ومعاجلة عدد من أوجه القصور يف 
احلوافــز املقدمــة للموظفني، من خالل الرتكيز على 
ايجــاد العديد من احلوافــز اخملتلفة للموظفني مثل: 

املشــاركة والتمكني والتطوير، املكافآت واملزايا 
وبيئــة العمل، وضــوح دور القيادة، وحتقيق التوازن 

بــني العمل و احليــاة االجتماعية. كما كان للعديد 
من املبادرات املدعومة بإســرتاتيجية املوظفني 
احلاليــة املطبقة لدينا أثــر إيجابي على املوظفني.

اإلجــراءات والبنية التحتية
بنــاء علــى جهود إعادة التنظيــم اخملتلفة التي قمنا 

بهــا يف عــام 2014م، وعلى اجلهود األخرى التي 
نســعى إىل تنفيذها يف العام 2015م، توصلنا إىل ان 

هنــاك العديد من السياســات واإلجراءات التي حتتاج 
إىل إعــادة تصميم لالســتفادة من أوجه التكامل 

احملتملــة التي ستســفر عنها هذه اجلهود. 
إضافــة إىل ذلــك، ال نزال بحاجة إىل وضع عدٍد من 
السياســات واإلجراءات للمسؤوليات اجلديدة وال 

ســيما يف اإلدارة املســتحدثة حديًثا )اإلدارة العامة 
للسياسات واإلشــراف(. كذلك ستكون مكننة 

اإلجراءات الرئيســة ضرورة ملحــة لتحقيق املزيد من 
الكفاءة يف اإلدارات التشــغيلية يف الشــركة.

العروض وخدمة العمالء
تعّد عروضنا األساســية متطورًة نســبًيا ، إال أنها ال 
تــزال حتتاج إىل املزيد من التطوير، وال ســيما فيما 

يتعلق بخدمات معلومات ومؤشــرات الســوق. بالرغم 
مــن اجلهــود املبذولة، ال يزال الوصول إىل العمالء 
واحتياجاتهــم بحاجــة إىل مزيد من الرتكيز واجلهد 

لضمان أن تتســم العــروض املقدمة لهم باجلاذبية 
واالبتــكار و بالقيمة املرجوة.

اخملاطر املالية
ال تــزال عمــوالت التداول متثل اجلزء األكرب )%80( 

من عائدات الشــركة خالل عام 2014م، مما يشــكل 
خطــورة على ثبــات االيرادات و يجعلها عرضة 

لتقلبــات كبــرية يف أي وقت، وخاصة مع ارتفاع 
التشغيلية. املصاريف 

األدوار الرقابية
ســتقوم الشــركة خالل الفرتة املقبلة بتفعيل 
القواعــد واللوائح الالزمة لعمل الســوق املالية 

الســعودية والتي نص نظام الســوق املالية على 
ايجادهــا مثل: قواعــد التداول، قواعد العضوية، 

قواعــد اإلدراج، وما إىل ذلك.

هناك العديد من السياسات واإلجراءات التي حتتاج 
إىل إعادة تصميم لالستفادة من أوجه التكامل 

احملتملة التي ستسفر عنها هذه اجلهود. إضافة 
إىل ذلك، ال نزال بحاجة إىل وضع عدٍد من السياسات 

واإلجراءات للمسؤوليات اجلديدة، وال سيما يف 
اإلدارة املستحدثة حديثا.
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كلمة املدير التنفيذي تتمة

املستقبل
ســنمضي قدًما نحو تعزيز دورنا كشــركة ذاتية 

الرقابة وكســوق مالية منفتحة أمام املســتثمرين 
األجانــب، وسنســتمر يف الرتكيز على أهدافنا 

الرئيســية لعــام 2015م من خالل حتقيق اجلاهزية 
الهيكليــة والتقنية بكفــاءة عالية، و تفعيل دورنا 

فيمــا يخص وضع السياســات والقواعد التنظيمية.

ويف جانــب إعادة الهيكلة: سنســتمر متى دعت 
احلاجــة لذلك يف إعــادة هيكلة إداراتنا، لتالئم 

احتياجــات ومتطلبات عمالئنا وشــركائنا أينما كانوا 
لضمان أن يصبح أداء الشــركة متســًما بأكرب قدٍر 
مــن التنظيم والكفاءة، وأن تصبح شــركتنا قادرًة 

على الوفاء بخطتنا اإلســرتاتيجية.

نضع آمااًل كبرية على اإلدارة العامة لألســواق التي 
مت اســتحداثها حديًثا وتكليفها مبســؤولية التطوير 

ورفــع كفاءة وجــودة اخلدمات املقدمة للعمالء، 
والوفــاء بالتزاماتنا نحو مســاهمينا على نحو تاٍم 
ومســؤول، بدًءا من امُلصدرين واملستثمرين 

وصوال إىل األعضاء واملنظمني. وســتويل اإلدارة مزيًدا 
مــن الرتكيز على تطوير منتجات الشــركة وأعمالها، 
وأنشــطة املبيعــات، وتقدميها عرب جميع القنوات 

املتاحة مع العمالء.

كمــا ســتتوىل اإلدارة العامة لإليداع و العمليات 
مســؤولية رفع كفاءة القدرات التشــغيلية وحتقيق 

مزيد من املرونة والتميز داخل الشــركة. 

كذلك ســتضع اإلدارة العامة للسياســات واإلشــراف 
األســس الالزمة لتحويل شــركة الســوق املالية 

الســعودية إىل ســوق متكاملــة ذاتية الرقابة. 
وســتتوىل هذه اإلدارة، بالتعاون مع هيئة الســوق 

املالية، عدة مهام تشــمل: اإلشــراف على حتويل 
وتفعيــل املســؤوليات التنظيمية للســوق املالية 
الســعودية ووضع القواعد األساســية واإلجراءات 

التنظيميــة لإلشــراف على خمتلــف الكيانات 
واألنشــطة التي تندرج حتت إشــرافها و زيادة 

وعي الســوق بالدور اإلشــرايف للسوق املالية 
الســعودية، وســتقوم أيًضا بوضــع نقاط تواصل 

واضحة مع أصحاب العالقة بشــأن املســائل 
التنظيميــة ذات الصلة.

 أما إدارة اخملاطر ســتواصل اجنــاز األعمال التي 
مت تطويرهــا مؤخــًرا وتنفيذ واحــد من أكرب األولويات 

الثالثــة للشــركة لعام 2015م و املتعلقــة بتنظيم 
 إطــار إدارة اخملاطر للشــركة، إلمياننا بضرورة 

وجود إســرتاتيجية لضمان ســالمة واستقرار 
ــغيلية. عملياتنا التش

ويف اجلوانــب التقنيــة: نطمــح إىل الوصول إىل مكانة 
متميــزة كواحدة من األســواق العاملية األحدث 

واألكــرث تطوًرا وذلك باالســتمرار يف تطويــر البنية 
التحتيــة للشــركة لتقدمي أفضل دعــم لعمالئنا 

وشــركائنا وحتقيــق مطالبهم. ونســعى بثبات أيًضا 
إىل استكشــاف وسائل رائدة لرتســيخ حضورنا 

التقنــي الفعــال وتبــوء مكانة عامليــة متميزة ولدينا 
إميــان قــوي بوجود إجنازات رائعة ميكــن حتقيقها 

يف هذا اجملال.

يف اجلوانب التقنية، نطمح 
إىل الوصول إىل مكانة متميزة 

كواحدة من األسواق العاملية 
األحدث واألكرث تطوًرا وذلك 

باالستمرار يف تطوير البنية 
 التحتية للشركة لتقدمي 

أفضل دعم لعمالئنا وشركائنا 
وحتقيق مطالبهم.
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ونتوقــع أيضــًا االنتهاء من االنتقــال ملنصة التداول 
اجلديــدة )X-stream INET( يف الربــع الثالث من 

عام 2015م، والتي ستســهم يف وضع الشــركة 
يف مرتبــة رائدة، حيث ســتتيح لنا طــرح منتجات 

وخدمــات جديــدة ومبتكرة يف ذات الوقت.

ماليــا: نتوقــع أن نعمل علــى تنويع مصادر الدخل من 
خالل فرض رســوم على بعض اخلدمات األساســية 

لدينــا مثل اإلدراج واحلفظ، املقاصة والتســوية، مما 
سيســاهم يف تخفيــف تركيز اإليرادات والتقلبات يف 

الدخــل  الناجتة مــن اعتمادنا على عموالت التداول.

دورنا املستمر
مع إمياننا الراســخ مبســؤوليتنا  الوطنية  والتي 
تشــكل أســاس هويتنا و ُمحرك مسرية تطورنا 

وتقدمنا، ســنواصل الوفاء مبســؤوليتنا من خالل بناء 
أفضــل القدرات على مســتوى املوظفني، العمليات 

والبنيــة التحتية، باإلضافة إىل زيادة الوعي بالســوق 
والوفــاء بواجباتنا جتاه جمتمعنا، وإنشــاء قواعد 

ولوائح قوية حلماية الســوق املالية.

ختاًمــا، نؤكد اســتمرارنا بنفس النهج واملضي قدًما 
يف دعم مســرية النمــو لوطننا، وإتاحة فرص جديدة 

لعمالئنــا وشــركائنا من خالل تقدمي جمموعة من 
اخلدمــات املبتكرة واملتكاملة.

عــادل بن صالح الغامدي
التنفيذي املدير 

ونتوقع االنتهاء من االنتقال ملنصة التداول 
اجلديدة )X-stream INET( يف الربع الثالث من 

عام ٢٠١5م، والتي ستسهم يف وضع الشركة يف 
مرتبة رائدة، حيث ستتيح لنا طرح منتجات وخدمات 

جديدة ومبتكرة يف ذات الوقت.

التقرير السنوي ٢٠١٤م     17



تلتزم الشركة التزامًا راسخًا برعاية مصالح اجملتمع 
واملساهمة بشكل جاد يف تنمية اقتصاد اململكة 
 بشكل مستدام من خالل الرتكيز على أربعة جماالت، 

هي: السوق، بيئة العمل، اجملتمع، والبيئة. 

املسؤولية االجتماعية للشركة

18     السوق املالية السعودية



وحتقيقًا لهذه الغاية، قامت الشركة بخطوة 
حاسمة عام ٢٠١٤م، لضمان تنفيذ جهودها 

املرتبطة باملسؤولية االجتماعية للشركة بشكل 
رسمي، وهو ما متثل يف إنشاء ادارة التميز 

وتتبع لإلدارة العامة للتطوير، لإلشراف على مهام 
املسؤولية االجتماعية للشركة.

لقد قامت شركة السوق املالية السعودية بوضع 
سياسة عامة للمسؤولية االجتماعية للشركة 

استنادًا إىل اسرتاتيجية وخطط واضحة للممارسات 
اجملتمعية، باإلضافة إىل جمموعة من التوجيهات 

واالرشادات التمهيدية حيث تلتزم الشركة التزامًا 
راسخًا برعاية مصالح اجملتمع واملساهمة بشكل 
جاد يف تنمية اقتصاد اململكة بشكل مستدام من 

خالل الرتكيز على أربعة جماالت، هي: السوق، بيئة 
العمل، اجملتمع، والبيئة. 

يف السوق - تفخر شركة السوق املالية السعودية 
مبكانتها املتميزة وما حتقق لها من اجنازات، 

وتعمل بشكل دؤوب ومستمر للوفاء بالتزامتها 
االجتماعية، كما أنها تسعى لضمان مستوى متقدم 

من اإلفصاح عن املعلومات، والشفافية، وحوكمة 
الشركات بني املساهمني يف السوق باعتبارها 

منوذجًا للتميز املؤسسي لدى املصدرين واألعضاء 
واملستثمرين. وتدعم الشركة تنفيذ برامج 

املسؤولية االجتماعية فيها مما يسهم يف تعزيز 
النظام البيئي للسوق املالية. 

يف بيئة العمل - تقوم الشركة بتوفري بيئة عمل 
تشجع على األداء املتميز وتدعمه، من خالل عدة 
ممارسات تشمل: تعزيز عملية سعودة الوظائف، 

التعامل مع كافة املوظفني مبنتهى املساواة 
واإلنصاف، حماية حقوق املوظفني ومصاحلهم، 

توفري فرص لتدريب وتطوير الكوادر الوظيفية، ضمان 
بيئة عمل صحية وآمنة، وتسهيل التواصل الهادف 

داخل املؤسسة. كما تقوم شركة السوق املالية 
السعودية بتطبيق برامج املسؤولية االجتماعية 
التي تعزز مفهوم بيئة العمل القائمة على األداء، 

وتعكس تقدير الشركة ملوظفيها ومكافأتهم 
بالشكل املناسب.

يف اجملتمع - ُتسهم شركة السوق املالية 
السعودية يف بناء جمتمع سعودي مستدام 

من خالل عدة مبادرات تهدف إىل دعم االربامج 
اجملتمعية احمللية التي حتقق أهدافها على املدى 

الطويل، األعمال اخلريية، ترسيخ الشراكات مع 
اجملتمع، وتشجيع العمل التطوعي لدى املوظفني. 
وتدعم الشركة تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية 

التي تشمل عدة جماالت مثل: تقدمي الدعم املايل 
للمؤسسات السعودية غري الربحية للمساهمة يف 

منو البالد ورخائها، تشجيع املوظفني للمشاركة 
يف األنشطة التطوعية، حث الشباب على تطوير 

مهاراتهم املهنية من خالل التدريب املتخصص، 
وجهود السعودة.

يف البيئة - ضمن جهودها البيئية، تسعى شركة 
السوق املالية السعودية إىل منع التلوث واحلد من 

النفايات، زيادة معدالت إعادة التدوير، واحلد من 
استهالك املوارد الطبيعية، وذلك عرب التحسني 

املستمر ملمارسات وإجراءات اإلدارة البيئية لديها. 
وتدعم الشركة تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية 

التي تلتزم باملبادئ البيئية اخلضراء وتطبق أفضل 
ممارسات ترشيد استهالك الطاقة. 

هذا وحترص شركة السوق املالية السعودية على 
جتسيد دورها املؤسساتي يف تنمية اجملتمع 

ودعم مسرية التنمية الوطنية يف جوانبها كافة من 
خالل اعتماد وتطبيق االسرتاتيجيات واخلطط  الفاعلة 

يف جتسيد التزامها مبسؤوليتها االجتماعية.
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تقرير جملس اإلدارة للجمعية العمومية

السادة املّلاك )صندوق االستثمارات العامة( الكرام،

يتشرف جملس إدارة شركة السوق املالية السعودية أن 
 يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء الشركة املايل والتشغيلي

للسنة املالية املنتهية يف ٢٠١٤/١٢/3١م. 

20     السوق املالية السعودية



أواًل: وصف األنشطة الرئيسة للشركة
تشمل أنشطة الشركة توفري وإدارة خدمات تداول األوراق املالية، والقيام بأعمال التسوية واملقاصة لألوراق املالية، وإيداع وتسجيل ملكية األوراق املالية، ونشر 

املعلومات املتعلقة بها، ولها احلق يف مزاولة أي نشاط آخر ذو عالقة بأي من ذلك وفقا لنظام السوق املالية ومبا يحقق أهدافها الواردة فيه.

ثانيًا: النتائج املالية
حققت السوق املالية السعودية منوًا يف اإليرادات بنسبة ٤٠.8٪ يف عام ٢٠١٤م بلغ ٤87 مليون ريال سعودي مقارنة مع 3٤6 مليون ريال سعودي للعام السابق، 

ويعود ذلك إىل إرتفاع بنسبة 56٪ يف متوسط قيم التداول اليومية والتي بلغت 8.6 مليار ريال سعودي مقارنة مع 5.5 مليار ريال سعودي للعام السابق.

فيما بلغ إجمايل الدخل التشغيلي ١86 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها ١١7٪ مقارنة مع 86 مليون ريال سعودي يف عام ٢٠١3م حيث بلغ صايف األرباح ٢65 مليون 
ريال سعودي مقارنة مع ١5٢ مليون ريال سعودي يف عام ٢٠١3م، بزيادة نسبتها 7٤٪ وإرتفعت اإليرادات التشغيلية من غري عمولة التداول بنسبة ٪7.

وتوضح اجلداول التالية أهم بنود قائمة املركز املايل وقائمة الدخل للخمس سنوات السابقة:

املركز املايل

)مباليني الرياالت(

 ٢٠١٠م٢٠١١م٢٠١٢م٢٠١3م٢٠١٤م

١.٣891٫6612٫0682٫5161٫723األصول املتداولة

٢.١٣٤1٫6661٫0944451٫259األصول الغري متداولة

٣.5٢٣3٫3273٫1622٫9612٫982جمموع األصول

١١٠69615886االلتزامات املتداولة

7671504337االلتزامات الغري متداولة

١86140111101123جمموع االلتزامات

١.٢٠٠1٫2001٫2001٫2001٫200راس املال

١.٣871٫3611٫3451٫3221٫315االحتياطيات

69١542495336344أرباح مبقاه

-6٠84112التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات متاحة للبيع

٣.٣٣73٫1873٫0512٫8602٫859جمموع حقوق امللكية

٣.5٢٣3٫3273٫1622٫9612٫982حقوق امللكية وااللتزامات

قائمة الدخل

)مباليني الرياالت(

 ٢٠١٠م٢٠١١م٢٠١٢م٢٠١3م٢٠١٤م

٤87346440277215صايف اإليراد

٣٠١260256259256إجمايل املصاريف 

)41(١868618418الدخل من األعمال الرئيسية 

7966594045إيرادات أخرى

٢65152243584صايف الدخل
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تقرير جملس اإلدارة للجمعية العمومية تتمة

تفاصيل التكاليف من عام٢٠١٠م إىل العام ٢٠١٤م

)مباليني الرياالت(

وتوضح الرسوم البيانية التالية اإليرادات وصايف الدخل وتفاصيل التكاليف من عام ٢٠١٠م إىل العام ٢٠١٤م:

اإليرادات وصايف األرباح من عام ٢٠١٠م إىل العام ٢٠١٤م

)مباليني الرياالت(

 اإليرادات          صايف الدخل 

٤87
٢65

3٤6
١5٢

٢٤3
٤٤٠

58
٢77

٤
٢١5

٢٠١٤م

٢٠١3م

٢٠١٢م

٢٠١١م

٢٠١٠م

٢٠١٤م

٢٠١3م

٢٠١٢م

٢٠١١م

٢٠١٠م

١8٠8١8٣8٢6١9١٢

١٤٤83333١5١67

١5٢7٢٢38١7١68

١37١٠٤33٤١١١68

١36١٢٤6356١7٤

٣٠١

٢56

٢6٠

٢59

٢56

 اإلجمايل
 دوائر املعلومات

 عقود الصيانة
 خدمات عامة

 مصاريف املوظفني
 اإلستهالكات
 اإلستثمارات

 أخرى
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مقارنة معلومات التداول )٢٠١٤م / ٢٠١٣م(

نسبة التغريعام ٢٠١3معام ٢٠١٤مالربع الرابع ٢٠١٤مالربع الثالث ٢٠١٤مالربع الثاين ٢٠١٤مالربع األول ٢٠١٤ممعلومات التداول

٢3.٤5 ٪7٬78٢٬5٢٣١٠٬7٢5٬9٠٠8٬7١٠٬١٢٣8٬5٤٢٬5٤5٣5٬76١٬٠9١٢8٬967٬69٤عدد الصفقات املنفذه

3٢.٢8 ٪١7٬67٢٬879٬98٣٢١٬١١6٬١٤١٬576١5٬66٠٬٤97٬٣75١6٬٣5٣٬76٣٬57٠7٠٬8٠٣٬٢8٢٬5٠٤53٬5٢7٬١39٬٢٤١  عدد األسهم املتداولة

 قيمة األسهم املتداولة 
56.7٢ ٪٤68٬٣77.6765٤٬865.٠65٣٢٬67٤.١7٤9٠٬595.٠٠٢٬١٤6٬5١١.9٠١٬369٬665.79)مليون ريال(

-6٤656٠6١٢5٠٢٤8  عدد أيام التداول   

 املتوسط اليومي لعدد 
٢٢.٤6 ٪١٢١٬6٠٢١65٬٠١٤١٤5٬١69١٤٠٬٠٤٢١٤٣٬٠٤٤١١6٬8٠5الصفقات املنفذه

 املتوسط اليومي 
3١.٢٢ ٪٢76٬١٣8٬75٠٣٢٤٬86٣٬7١7٢6١٬٠٠8٬٢9٠٢68٬٠9٤٬٤85٢8٣٬٢١٣٬١٣٠٢١5٬835٬٢39لألسهم املتداولة

 املتوسط اليومي لقيمة 
55.٤6 ٪7٬٣١8.٤٠١٠٬٠7٤.858٬877.9٠8٬٠٤٢.5٤8٬586.٠55٬5٢٢.85األسهم املتداولة )مليون ريال(

 القيمة السوقية لألسهم 
3.٤٢ ٪١٬9٢5.٠5١٬9٤5.١5٢٬٢١٣.٤١١٬8١٢.89١٬8١٢.89١٬75٢.86املصدرة )مليار ريال( 

 - ٢.37 ٪9٬٤7٣.7١9٬5١٣.٠٢١٠٬85٤.798٬٣٣٣.٣٠8٬٣٣٣.٣٠8٬535.6٠املؤشر العام  )نقطة(

مؤشر تداول ألسهم جميع الشركات واألسهم املتداولة - ٢٠١٤م

7٠٠٬٠٠٠١

6٠٠٬٠٠٠١

5٠٠٬٠٠٠١

٤٠٠٬٠٠٠١

3٠٠٬٠٠٠١

٢٠٠٬٠٠٠١

١٠٠٬٠٠٠١

٠

١١٬5٠٠

١١٬٠٠٠

١٠٬5٠٠

١٠٬٠٠٠

9٬5٠٠

9٬٠٠٠

8٬5٠٠

8٬٠٠٠

7٬5٠٠

7٬٠٠٠

 
٢٠١٤

/٠١/
٠١

٢٠١٤
/٠١/

١3
٢٠١٤

/٠١/
٢3

٢٠١٤
/٠٢/٠٤

٢٠١٤
/٠٢/١6

٢٠١٤
/٠٢/٢6

٢٠١٤
/٠3

/١٠
٢٠١٤

/٠3
/٢٠

٢٠١٤
/٠٤

/٠١
٢٠١٤

/٠٤
/١3

٢٠١٤
/٠٤

/٢3
٢٠١٤

/٠5
/٠5

٢٠١٤
/٠5

/١5
٢٠١٤

/٠5
/٢7

٢٠١٤
/٠6/٠8

٢٠١٤
/٠6/١8

٢٠١٤
/٠6/3٠

٢٠١٤
/٠7

/١٠
٢٠١٤

/٠7
/٢٢

٢٠١٤
/٠8

/١٠
٢٠١٤

/٠8
/٢٠

٢٠١٤
/٠9/٠١

٢٠١٤
/٠9/١١

٢٠١٤
/٠9/٢٤

٢٠١٤
/١٠/

١3
٢٠١٤

/١٠/
٢3

٢٠١٤
/١١/

٠٤
٢٠١٤

/١١/
١6

٢٠١٤
/١١/

٢6
٢٠١٤

/١٢/٠8
٢٠١٤

/١٢/١8
٢٠١٤

/١٢/3٠ 

باملاليني نقطة

 8.333 8.535   إغالق مؤشر عام ٢٠١٤م     افتتاح مؤشر عام ٢٠١٤م  
 7.33٠ ١١.١٤9   أدنى نقطة يف املؤشر ١6 ديسمرب    أعلى نقطة يف املؤشر 9 سبتمرب 
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ثالثًا: اسرتاتيجية الشركة
قام جملس إدارة شركة السوق املالية السعودية يف عام ٢٠١٤م مبراجعة واعتماد اخلطة االسرتاتيجية التي وضعت حتت التنفيذ منذ عام ٢٠١١م. كما اطلع اجمللس 

على مسودة خطة األعمال االسرتاتيجية اخلمسية للشركة )٢٠١٤م - ٢٠١8م( التي مت حتديثها لتشمل اهم املستجدات يف سوق املال واإلقتصاد واألعمال يف 
السعودية، والتي طرحت من قبل اإلدارة التنفيذية للعمل بها لتحقيق أهداف الشركة املستقبلية.

إشتملت اخلطة اإلسرتاتيجية للشركة على العديد من العناصر الرئيسة التي من شأنها تعزيز مكانة السوق املالية السعودية وتطويرها وتطوير آليات العمل فيها 
وخلصت اخلطة إىل الرتكيز بشكل مباشر على ثالث جماالت هامة وحيوية ومنحتها أولوية كربى وهي تلك العناصر التي تتعلق أواًل بتطوير وتنمية العناصر البشرية 
وإستقطاب اخلربات والثانية حماولة السيطرة على جميع اخملاطر على الوجه األمثل أما العنصر الثالث فهو اخلاص بنقل املهام والصالحيات بني هيئة السوق 

املالية والسوق املالية السعودية وخصوصًا تلك التي حددها نظام السوق املالية بشكل مباشر.

رابعًا: أهم املشاريع وأبرز اإلجنازات
حققت الســوق املالية الســعودية العديد من اإلجنازات الهامة خالل العام ٢٠١٤م، ســاهمت بشــكل كبري بإكتســاب املزيد من الثقة واخلربات والنمو والتنوع يف 

املنتجات واخلدمات التي تقدمها الســوق لشــركائها، حيث حظيت جميع األعمال الرئيســة يف الشــركة لتطوير يف آليات العمل وقدراتها التشــغيلية والفنية 
ومــن أهــم املنجــزات ما حتقق على مســتوى ادارة اخملاطر وإســتمرارية العمل، العالقات الدولية واملشــاركة والتمثيــل يف املنظمات والهيئات الدولية.

كمــا حظيــت إدارة اخملاطــر وإســتمرارية األعمــال بجانب هام من األولويات واإلهتمام حيث مت فصل اإلدارة وإســتقاللها عــن اإلدارة القانونية واإللتزام ومنحها 
الصالحيــات واملســئوليات واملهــام الوظيفية التي تالئم طبيعة األعمال التي متارســها وتقوم بها.

ونظــرًا ألهميــة هــذه األعمــال حققــت اإلدارة العديد من اإلجنازات الهامة على املســتويني التنظيمــي والتنفيذي والعملي وخصوصًا فيما يتعلــق بحماية املعلومات 
وضمــان ســالمتها وإســتمراريتها، حيــث أنهت الشــركة جميع أعمــال العام ٢٠١٤م كاملة ضمن املعايري واملتطلبــات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة.

ولعــل مــن أهــم مــا حتقــق خالل العام املنصرم هو البدء يف التفاهم مع هيئة الســوق املالية واإلتفاق والتوقيع على مذكرة تفاهم تخول شــركة الســوق املالية 
الســعودية نقل بعض من أهم األعمال واملســئوليات والواجبات التي نص عليها نظام الســوق املالية وأســند القيام بها وإكمالها إىل الشــركة. حيث أنهت شــركة 

الســوق املاليــة الســعودية إعــداد اخلطــة املطلوبــة وهيكلة وحوكمة جميع مراحــل أعمالها إضافة إىل التفاهم واإلتفاق مع الهيئــة على وضع تفاصيل توزيع 
املســؤوليات واإللتــزام كما ورد يف مذكــرة التفاهم املوقعة بني الطرفني. 

وقد جرت عدة مبادرات خالل العام من أجل زيادة كفاءة الســوق ومتكني الشــركة من الوصول إىل املزيد من امُلصدرين واألعضاء واملســتثمرين حمليًا ودوليًا. 
وكان من بني تلك املبادرات تطبيق طريقة املعدل الســعري حلســاب ســعر إغالق أســهم الشــركات املدرجة )VWAP(، وتطبيق االجراءات والتعليمات اخلاصة 

بالشــركات املدرجة أســهمها يف الســوق التي بلغت خســائرها املرتاكمة 5٠٪ فأكرث من رأس مالها، والتحضري لتطبيق قرار دخول املســتثمرين األجانب 
املؤهلني إىل الســوق املالية السعودية.

كمــا شــهد العــام املنصــرم العديد من اإلجنازات األخرى واخلاصة بتطوير األعمال ومنها على ســبيل املثال:

•  تطبيــق إجــراءات التــداول خــارج املنصة بعد إعتمادها من هيئة الســوق املالية والبدء يف تطبيقها على الشــركات ذات اخلســائر املرتاكمة.
•  احلفــاظ علــى الضوابط واألحكام ألنظمة التداول بنســبة ١٠٠٪ وعــدم إنقطاعها أو توقفها.

•  احلصول على شــهادة "أفضل إدارة ســوق مالية يف الشــرق األوســط لعام ٢٠١٤م” من جمموعة يوروموين.
 •  احلصــول علــى عضويــة املنظمــة الدوليــة لهيئات األوراق املالية )IOSCO( بصفة عضو منتســب علمَا بأن هيئة الســوق املالية هي اجلهة التي متثل 

اململكة العربية الســعودية.

تقرير جملس اإلدارة للجمعية العمومية تتمة
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خامسًا: قطاعات األعمال والتوزيع القطاعي لإليرادات*
تتمثل موارد وإيرادات الشركة يف ثالثة قطاعات رئيسة هي: خدمات التداول النقدي )8٠٪(، خدمات األصول واإليداع )١3٪(، خدمات معلومات ومؤشرات السوق )٪7(.

قطاعات األعمال

)مباليني الرياالت(

٢٠١3م٢٠١٤م

٣88247أ. خدمات التداول النقدي

6561ب. خدمات األصول واإليداع

٣٣38ج. خدمات معلومات ومؤشرات السوق

٤87346اإلجمايل

* إن جميع إيرادات شركة السوق املالية السعودية داخل اململكة العربية السعودية.

بناًء على التوجيه الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي يف تاريخ ١٤ ربيع الثاين ١٤٢٤هـ )املوافق ١5 يونيو ٢٠٠3م( واملعزز مبوافقة معايل رئيس هيئة السوق 
املالية يف تاريخ ٢5 جمادى األول ١٤٢7هـ )املوافق ٢٢ يونيو ٢٠٠6م(، والقرار الصادر من جملس هيئة السوق املالية رقم )٢٠١٠/٢9٢/هـ( بتاريخ 3 ذو احلجة ١٤3١هـ 

)املوافق 9 نوفمرب ٢٠١٠م(، تتقاضى الهيئة مقابل مايل وقدره 5٠٪ من اجمايل العموالت واخلدمات املقدمة. وقد بلغ اجمايل العموالت واخلدمات املقدمة للسنة 
املالية املنتهية 3١ ديسمرب ٢٠١٤م مبلغ 97٤.٠٠9.95٤ ريال سعودي )وللسنة املنتهية بـ  3١ ديسمرب ٢٠١3م : 69١.8١٠.3١٢ ريال سعودي( وبالتايل بلغت املبالغ 
املستحقة  لهيئة السوق املالية عن السنة املالية املنتهية  3١ ديسمرب ٢٠١٤م  مبلغ ٤87.٠٠٤.977 ريال سعودي )وللسنة املنتهية بـ  3١ ديسمرب ٢٠١3م : 

3٤5.9٠5.١56 ريال سعودي(، وتتوىل الشركة حتصيل هذا املقابل وإيداعه يف حساب الهيئة بناًء على تعليماتها.

أ( خدمات التداول النقدي
حققت إدارة التداول النقدي إيرادات بلغت 388 مليون ريال سعودي بزيادة نسبتها 57٪ عن عام ٢٠١3م وترجع هذه الزيادة إىل ارتفاع متوسط قيم التداول اليومية 

بنسبة 56٪ على أساس سنوي.

وتعمل اإلدارة على استقطاب شركات جديدة للسوق املالية السعودية، وكان عام ٢٠١٤م عامًا مميزًا على صعيد عمليات الطرح األويل العام، حيث مت طرح وادراج 
ست شركات جديدة وكذلك طرح وادراج واحد للصكوك خالل العام، كان أكربها اكتتاب البنك األهلي التجاري. ويف الواقع مل يكن اكتتاب البنك األهلي التجاري هو األكرب 

يف التاريخ السعودي فحسب بل كان ثاين أكرب اكتتاب على مستوى العامل يف عام ٢٠١٤م. اما فيما يتعلق بحقوق االولوية املتداولة خالل العام مت طرح اكتتاب يف زيادة 
رأس املال لشركتي األهلية للتأمني التعاوين وشركة التعدين العربية السعودية )معادن( وكان أكرب طرح من حيث حجم االصدار هو حقوق االولوية اخلاصة بشركة 

معادن والبالغ 5.6٠٠ مليون ريال.

ب( خدمات االصول وااليداع
تقوم إدارة خدمات األصول واإليداع بتنفيذ عمليات إيداع األوراق املالية السعودية املتداولة يف السوق باإلضافة إىل نقلها، تسويتها، مقاصتها، وتسجيل ملكيتها. 

كما قامت اإلدارة بزيادة عدد الشركات غري املدرجة املشرتكة يف خدمات السجل بنسبة ١8٠٪، ليصل العدد إىل 87 شركة خالل عام ٢٠١٤م. كما أبرمت الشركة 
إتفاقيات مع ٤٢ شركة مدرجة لتوفري خدمات دعم إدارة اجلمعيات العمومية، والتصويت اإللكرتوين، ودعم تسجيل تسع إصدارات جديدة - ست شركات، وإثنني من 

احلقوق القابلة للتداول، وإصدار واحد للصكوك.

وبلغت إيرادات اخلدمات التي قدمتها إدارة خدمات األصول واإليداع 65 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 7٪ عن عام ٢٠١3م.

ج( خدمات معلومات ومؤشرات السوق
ُيعنى قطاع خدمات معلومات ومؤشرات السوق بتطوير وتطبيق اإلسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة مبعلومات السوق متاشيًا مع أفضل التطبيقات املعتمدة يف 
األسواق املتقدمة. ويعد هذا القطاع أحد قطاعات األعمال الرئيسة ويعمل على تطوير خدمات ومنتجات املعلومات املالية وتوفريها للمستفيدين. ويقوم القطاع 

بالرتخيص لتوزيع وإستخدام معلومات السوق وإنشاء املؤشرات لشركات الوساطة ومزودي البيانات ومطوري املؤشرات واملؤسسات املالية ومدراء األصول 
احملليني والعامليني عرب اتفاقيات تتوافق مع املعايري العاملية لتوزيع البيانات واملعلومات وبضوابط حتمي حقوق األطراف ذات العالقة. كما يندرج ضمن مهام هذا 

القطاع حتديث وصيانة جميع مؤشرات السوق وحساب مؤشرات الصناديق املتداولة، وتطوير وإعداد التقارير املالية واإلحصائية للسوق املالية السعودية.

وقد حققت إدارة معلومات ومؤشرات السوق إيرادات بلغت 33 مليون ريال سعودي بإنخفاض نسبته ١٢٪ عن عام ٢٠١3م نتيجة وجود مبلغ 5.5 مليون ريال يف عام 
٢٠١3م متثل إيرادات غري متكررة.
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سادسًا: االستثمارات املالية

١( االستثمار يف األوراق املالية 
تقوم إدارة االستثمار بإدارة الفائض النقدي من عمليات الشركة من خالل إدارة حمفظة إستثمارية لتحقيق أفضل العوائد يف ظل التحكم يف مستوى اخملاطر 

ومبا يتماشى مع إسرتاتيجية الشركة. وتطمح إدارة اإلستثمار يف املستقبل إىل التوسع يف تنويع وزيادة أصناف األصول اإلستثمارية حسب خطة توزيع األصول 
املعتمدة من جملس اإلدارة مبا يحقق أفضل عوائد مع احملافظة على املستوى املقبول من اخملاطر. وخالل العام احلايل مت حتقيق عوائد إيجابية ومنافسة 

مقارنة مع املؤشرات اإلرشادية لنفس أصناف األصول املستثمر بها.

اإلستثمار يف األوراق املالية

)مباليني الرياالت(

٢٠١3م٢٠١٤م

-١.٢٤٢استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار

١٠٠1.519استثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – متداولة

5١٣342استثمارات متاحة للبيع

١.٤7٠1.200استثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – غري متداولة

٣.٣٢53٫061اإلجمايل

٢( االستثمار يف الشركات الزميلة
تداول العقارية شركة ذات مسؤولية حمدودة هي املالكة ملبنى مقر شركة السوق املالية السعودية مبركز امللك عبداهلل املايل والذي يتكون من ٤١ طابقا. وقد 
روعي يف تصميم الربج أن يكون صديقًا للبيئة من خالل استخدام مواد قابلة للتدوير وخفض استهالك الطاقة بنسبة )٢٠ ٪( من خالل تقنيات احلفاظ على الطاقة 
وأنظمة تشغيل املبنى الذكية وكذلك خفض استهالك املياه بنسبة )5٤٪( من خالل إعادة تدوير املياه.متلك شركة السوق املالية السعودية نسبة )٢٠٪( ومبا 

يعادل )8٤( مليون ريال سعودي من تداول العقارية.

سابعًا: تقنية املعلومات
يصنف عام ٢٠١٤م عامًا حافاًل إلدارة تقنية املعلومات حيث أسهم تطبيق اسرتاتيجية اإلدارة املرتكزة على رفع كفاءة وقدرات املوارد البشرية والتقنية ووضع اإلجراءات 

الالزمة لتشغيلها وذلك لتعزيز قدراتها والرقي بخدماتها املقدمة. كما اجتازت اإلدارة ويف نفس العام عمليات التدقيق واملراجعة السنوية حيث حصلت على شهادتي 
اآليزو العاملية ISO9001 )نظم إدارة اجلودة( وISO20000 )نظم إدارة خدمات تقنية املعلومات(.

ويف سبيل استمرار اإلدارة يف حتقيق اسرتاتيجيتها يف تطوير االنظمة اآللية للسوق املالية مت إطالق مشروع إستبدال أنظمة السوق املالية احلالية إىل نظام 
)X-Stream INET( والذي يدعم خطط التطويراملستقبلية للسوق املالية السعودية. كما استطاعت إدارة تقنية املعلومات على ضمان عمل أنظمة التداول وحتقيق 

نسبة استمرارية ١٠٠٪ وتعزيز قدرتها التشغيلية املميزة يف توجه السوق املالية نحو عام ٢٠١5م بخطى ثابتة.

ثامنًا: املوارد البشرية
ميثل العنصر البشري أهم األصول للشركة وتعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير قدراتهم وصقل خرباتهم وتزويدهم باملعارف واخلربات التي يحتاجون إليها 
ومنحهم التدريب املالئم والكايف لزيادة كفاءتهم إضافة إىل خلق وتهيئة بيئة عمل مناسبة تساعد على رفع مستوى اإلنتاج، لتحقيق ذلك والتأكد من سالمة بيئة 

وظروف العمل احمليطة تعمل املوارد البشرية بشكل دائم على قياس وإستطالع آراء العاملني ودراسة نتائج اإلستطالع والتأكد من جتاوز جميع العقبات التي من 
شأنها عرقلة برامج التطوير والتنمية البشرية ولعل اهم ما حتقق على مستوى املوارد البشرية من إجناز يتمثل يف إستقطاب الكفاءات االدارية والعملية وإرتفاع 

معدالت التوظيف بشكل عام بنسبة ٤7٪ وزيادة عدد املوظفات من ٢6 موظفة يف ٢٠١3م إىل ٤٢ يف ٢٠١٤م.

إضافة إىل ذلك قامت املوارد البشرية بتغريات إيجابية كان لها اثرًا ملموس على ثقافة العمل واإلنتماء والوالء للشركة حيث أعرب العديد من القيادات املتوسطة 
يف شركة السوق املالية السعودية ومن خالل اإلستبيان إعتزازهم وفخرهم باإلنتماء للشركة والعمل ضمن فريق العمل بها والتأكيد على ان النهج واألسلوب 

احلديث يف إدارة وتنظيم أعمال املوارد البشرية من شأنه أن يساعد الشركة على احلفاظ على قدراتها العملية واإلدارية املتميزة.

وقد كان عام ٢٠١٤م بالنسبة للشركة عامًا زاخرًا بعدة مبادرات شملت التدريب والتعليم، وحتديد األهداف وقياس األداء جلميع املوظفني يف جميع اجملاالت، بصرف 
النظر عن األقدمية أو مدة اخلدمة.
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تاسعًا: إدارة اخملاطر
ُتعد إدارة اخملاطر ركيزًة أساســية إلســتدامة الســوق املالية الســعودية، ملا لها من تأثري بعيد املدى على جميع جوانب الشــركة. لذلك قام جملس اإلدارة، 

بتكلفيها بإثنتني من مســؤوليات الشــركة األساســية، أال وهما: أمن املعلومات وضمان إســتمرارية األعمال. وتضم اللجنة الرئيســة إلدارة اخملاطر واملنبثقة 
من جملس اإلدارة ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة وعضو مســتقل واحد، وتشــرف اللجنة على إدارة اخملاطر يف الســوق املالية الســعودية وتتبنى سياســات 

واسرتتيجيات إدارة اخملاطر. 

مــن بعــض اخملاطر التي تتوىل اللجنة اإلشــراف عليها نذكر:

خماطر العمليات
حيث أن خماطر العمليات هي خماطر اخلسائر الناجتة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واخلارجية، األفراد، النظم واألحداث اخلارجية،مبادرات التغيري.

وتشمل اخملاطر املتعلقة بعمليات اإلصدار، عمليات شركات املقاصة، عمليات السوق، عمليات األصول والودائع، تطوير السوق، عمليات تنظيم السوق، املوارد 
البشرية، األصول املادية. وقد طورت إدارة اخملاطر إسرتاتيجيتها إلدارة خماطر العمليات من خالل وضع إطارعمل شامل مدعم بالسياسات واإلجراءات السليمة. 

وحتديدًا عن طريق اعتماد سياسة حمكمة للتقييم الذاتي للمخاطر، لتحديد اخملاطر التي تنشأ من منتجات وأنشطة وعمليات الشركة.

خماطر أمن املعلومات
حيث أن خماطر أمن املعلومات هي اخملاطر الناجتة عن نقاط الضعف والتهديدات ملصادر املعلومات املستخدمة من قبل الشركة والتي تؤثر على حتقيق 

أهداف العمل. وتشمل اخملاطر املتعلقة بأمن املعلومات الداخلية واخلارجية، خصوصية وسرية املعلومات، صحة وتوفر املعلومات.وتستخدم الشركة أنظمة 
آلية ملراقبة األنشطة املشبوهة وصد الهجمات اإللكرتونية التي تستهدف السوق املالية السعودية. كما جنحت شركة السوق املالية السعودية للسنة الثالثة 

على التوايل يف احلفاظ على شهادة األيزو العاملية )ISO27001( ألمن املعلومات.

خماطر استمرارية األعمال
حيث أن خماطر استمرارية األعمال هي اخملاطر التي تؤدي إىل توقف عمليات الشركة بشكل كارثي ومؤثر مما يؤدي إىل خسائر كبرية يف البنية التحتية ومستوى 

اخلدمات املقدمة. وتشمل اخملاطر املتعلقة بتعطل البنية التحتية، مقدمي اخلدمات اللوجستية، سالمة املوظفني، الكوارث الطبيعية. وتعمل إدارة اخملاطر 
على مراجعة خطط إستمرارية األعمال كجزء من خطتها السنوية من خالل عدة مراحل رئيسة تشمل: التخطيط إلعداد وتنفيذ هذه اخلطط ووضع اإلسرتاتيجيات 

التي سيتم إتباعها لضمان إستمرارية األعمال واألنشطة الرئيسة بالشركة، التوثيق الشامل والكامل جلميع اإلجراءات واملعايري والسياسات والوسائل الالزمة 
للتنفيذ، ترسيخ وعي عام بأهمية هذه اخلطط وجعلها جزءًا ال يتجزأ من ثقافة العمل، تأهيل وتدريب املوظفني وفرق العمل على تطبيق هذه اخلطط عمليًا، 

وإجراء االختبارات الدورية والتقييم املستمر للتأكد من فعالية التنفيذ يف احلاالت التي تقتضي ذلك.

خماطر االلتزام
حيث أن خماطر اإللتزام هي اخملاطر التي تعرض الشركة لعقوبات سواء على شكل جزاءات مالية أو احلرمان من ممارسة النشاط. متثل اإلدارة القانونية واإللتزام 
أحد خطوط الدفاع الهامة يف الشركة، وتعمل اإلدارة حاليًا على وضع سياسات وخطط اإللتزام. ويف عام ٢٠١٤م، قامت اإلدارة القانونية يف شركة السوق املالية 

السعودية بتنفيذ حملة توعوية شاملة بهدف تعزيز كفاءة عمليات الشركة وفاعليتها.

اخملاطر القانونية
هي اخملاطر التي تؤدي إىل فقد جانب من أصول الشركة أو زيادة التزاماتها من قبل الغري، وذلك يكون نتيجة عدم توفر رأي قانوين سليم أو عدم كفاية املستندات 

القانونية أو الدخول يف نوع جديد من املعامالت مع عدم توفر قانون ينظم هذه املعامالت أو صدور تنظيم جديد. تقوم اإلدارة القانونية مبهام متخصصة ترتكز على 
توفري اإلستشارات والدعم القانوين لكافة إدارات الشركة، وتتمثل أهدافها وأغراضها األساسية يف حماية الشركة ضد كافة اخملاطر القانونية والدفاع عن مصاحلها.

اخملاطر املالية
وهي جميع اخملاطر املتعلقة باألمور املالية للشركة وطرق التمويل وتغطية املصاريف. وتشمل اخملاطر املتعلقة بالسيولة، احملافظ واإلستثمار، مصادر 

الدخل، احملاسبة والتقارير املالية. متثل اإليرادات من عمولة التداول نسبة كبرية من إيرادات الشركة وهي يف طبيعتها متغرية. ومن ضمن اسرتاتيجية الشركة 
زيادة اإليرادات التشغيلية األخرى غري املرتبطة بالتداول لتخفيف األثر املايل لتقلبات السوق.
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عاشرًا: املسؤولية االجتماعية
لقد شــهد عام ٢٠١٤م منظورًا جديدًا لشــركة الســوق املالية الســعودية فيما يخص املســؤولية االجتماعية، حيث أضحت إســهاماتها اجملتمعية التزامًا راســخًا 

لتوجه الشــركة يف زيادة الدعم وإســتمراريتها جملموعة من األعمال اخلريية وذلك إيذانًا بحدوث تغيري حتويلي يف فلســفة الشــركة ومنهجها. وتتمركز اولويات 
الشــركة يف هذا اجلانب إىل االهتمام بالســوق التى تعمل به الشــركة وبيئة العمل واجملتمع.

احلادي عشر: حوكمة الشركة
انطالقا من إدراك الشركة ألهمية احلوكمة والتزاما منها مبعايري اإلفصاح والشفافية، ُاعتمدت  أفضل ممارسات احلوكمة املنظمة إلدارة الشركات املساهمة.

١( اإلفصاح املتعلق بتكوين جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

أ/١( تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه 

بيان   بالشركات املساهمة  يتوىل   عضويتها   بجانب   عضوية لدى الشركةجهة التمثيلتاريخ التعينيتصنيف العضويةجملس اإلدارةم

 األستاذ/١
خالد بن إبراهيم الربيعة

رئيس 
اجمللس

الشركات   املساهمة ١3- يناير- ٢٠١٤م
املدرجة   يف السوق  

-

 األستاذ/٢
عبد الرحمن بن حممد املفضي

 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )رئيس جملس إدارة(وزارة املالية١3- يناير- ٢٠١٤منائب الرئيس
 الشركة العقارية السعودية )رئيس جملس إدارة(

 شركة دار التمليك )رئيس جملس إدارة(
البنك األهلي التجاري )عضو(

 األستاذ/ 3
عبد العزيز بن عبد الرحمن احلليسي

مؤسسة النقد العربي ١3- يناير- ٢٠١٤معضو
السعودي

-

 األستاذ/ ٤
علي بن عبد الرحمن القويز

 شركات الوساطة١3- يناير- ٢٠١٤معضو
املرخص لها

-

 األستاذ/ 5
ياسر بن عثمان الرمّيان               

 شركات الوساطة ١3- يناير- ٢٠١٤معضو
املرخص لها

  السعودي الفرنسي كابيتال )عضو(
السعودي الفرنسي كابيتال الدولية  )عضو( 

 األستاذ/ 6
عبد الرحمن بن يحيي اليحياء

 شركات الوساطة ١3- يناير- ٢٠١٤معضو
املرخص لها

 شركة أصول وبخيت االستثمارية )رئيس جملس إدارة(
الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج احليواين )عضو( 

 الدكتور/ 7
سامي بن حمسن باروم

الشركات   املساهمة ١3- يناير- ٢٠١٤معضو
املدرجة   يف السوق  

 الشركة العربية السعودية لالستثمار )سنابل( )عضو(
 الشركة العربية لألسمنت )عضو(
شركة كلية جدة العاملية )عضو(

 الدكتور/ 8
فهد بن أحمد أبوحيمد

-وزارة التجارة والصناعة١3- يناير- ٢٠١٤معضو

 األستاذ/ 9
طارق بن زياد السديري

١6- سبتمرب- عضو
٢٠١٤م

 شركات الوساطة 
املرخص لها

 شركة جدوى لالستثمار )عضو(
 شركة جمموعة احلكري )عضو(

 شركة الراجحي الفا لالستثمار القابضة )عضو(
شركة نبعة التعليمية )عضو(

 األستاذ/ ١٠
 أحمد بن عقيل اخلطيب

تاريخ االستقالة ٢٠١٤/5/8م

 شركات الوساطة ١3- يناير- ٢٠١٤معضو
املرخص لها

-

وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت إعادة تشكيل جملس االدارة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم: )9٤( وتاريخ ١٤35/٠3/١٢هـ املوافق ١3- يناير- ٢٠١٤م، بحسب األسماء 
املوضحة أعاله، فيما كان يشغل عضوية جملس اإلدارة من بداية السنة وحتى تاريخ ٢٠١٤/٠١/١٢م التالية أسماؤهم:

سعادة األستاذ / طه بن عبداهلل القويز 
سعادة األستاذ / منصور بن صالح امليمان

معايل الدكتور / عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي
سعادة األستاذ / أحمد بن عقيل اخلطيب

سعادة األستاذ / بشر بن حممد بخيت
سعادة الدكتور / سامي بن حمسن باروم

سعادة األستاذ / عبدالرحمن بن يحيى اليحياء
سعادة األستاذ/ خالد بن أبراهيم الربيعة
سعادة الدكتور / فهد بن أحمد أبوحيمد
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١( اإلفصاحات املتعلقة بتكوين جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني تتمة

أ/٢( سجل حضور اجتماعات جملس االدارة

الصفةاسم العضو
االجتماع األول
٢3-٠٢-٢٠١٤م

االجتماع الثاين 
١٤-٠٤-٢٠١٤م

االجتماع الثالث 
 ٢١-٤-٢٠١٤م

االجتماع الرابع 
٢3-٠5-٢٠١٤م

االجتماع اخلامس 
 ١٤-٠7-٢٠١٤م

االجتماع السادس 
 ٢٤-9-٢٠١٤م

االجتماع السابع 
 ٠8-١٢-٢٠٤م

رئيس األستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة
√√√√√√√اجمللس

نائب األستاذ/ عبد الرحمن بن حممد املفضي
√√√X X X √الرئيس

√X √√√√√عضواألستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن احلليسي

√√√√√√√عضواألستاذ/ علي بن عبد الرحمن القويز

√√√√√√√عضواألستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان

√√√√√√√عضواألستاذ/ عبد الرحمن بن يحيي اليحياء

 األستاذ/ أحمد بن عقيل اخلطيب
تاريخ االستقالة8-5-٢٠١٤م

عضو
√√√

√X √√√√√عضوالدكتور/ سامي بن حمسن باروم

√√√√√√√عضوالدكتور/ فهد بن أحمد أبوحيمد

 األستاذ/ طارق بن زياد السديري
تاريخ التعيني ١6-9-٢٠١٤م

عضو
√√

أ/٣( مكافآت أعضاء جملس اإلدارة )بالرياالت السعودية(

اسم العضو
 بدل حضور

جلسات اللجان
 املكافآت السنوية

لعضوية اللجان
 املكافآت عن

اإلجمايلأرباح ٢٠١3م

27٫000200٫00026٬090253٬090األستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة*
 30٫000200٫00042٫500272٬500الدكتور/ سامي بن حمسن باروم*

12٫000200٫00042٫500254٬500األستاذ/ عبد الرحمن بن يحيي اليحياء*
18٫000200٫00026٬090244٬090الدكتور/ فهد بن أحمد أبوحيمد*

217٬333-24٫000193٬333األستاذ/ عبد الرحمن بن حممد املفضي**
220٬333- 27٫000193٬333األستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن احلليسي**

223٬333- 30٫000193٬333األستاذ/ علي بن عبد الرحمن القويز**
217٬333 -193٬333 24٫000األستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان**

6٫00070٬55542٫500119٬055األستاذ/ أحمد بن عقيل اخلطيب - تاريخ االستقالة 8-5-٢٠١٤م

66٬777-9٫00057٬777األستاذ/ طارق بن زياد السديري - تاريخ التعيني ١6-9-٢٠١٤م
6٬66642٫50049٬166-األستاذ/ طه بن عبد هلل القويز***

6٬66642٫50049٬166-األستاذ/ منصور بن صالح امليمان***
6٬66642٫50049٬166-الدكتور/ عبد الرحمن بن عبداهلل احلميدي***

6٬66642٫50049٬166-األستاذ/  بشر بن حممد بخيت*** 
16٬41016٬410--املهندس/ سعود بن ماجد الدويش ****

16٬41016٬410--األستاذ/ عبداهلل بن عبد الرحمن احلمودي ****

 ٢٠7٬٠٠٠١٬7٢8٬٣٢8٣8٢٬5٠٠٢٬٣١7٬8٢8اإلجمايل

*مستمر من الدورة السابقة        ** تاريخ التعيني 13-1-2014م        *** تاريخ انتهاء العضوية 12-1-2014م        **** تاريخ انتهاء العضوية 19-5-2013م
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١( اإلفصاحات املتعلقة بتكوين جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني تتمة

أ/٤( مكافآت وخمصصات كبار التنفيذيني )بالرياالت السعودية(*

جمموع املبالغالبيان

6٫546٫540املرتبات الشهرية والبدالت

2٫170٫000املكافأت الدورية والسنوية

8.7١6.5٤٠االجمايل

*متثل مكافآت كبار التنفيذيني أكرب خمسة مدراء تنفيذيني وتشمل املدير التنفيذي ومدير عام املالية واخلدمات املساندة

ب(جلان جملس اإلدارة
تنبثق عن جملس اإلدارة خمس جلان فرعية تتكون من أعضاء اجمللس و من غريهم من ذوي اخلربات والتخصصات الالزمة لعمل كل جلنة، ولكل جلنة من هذه 

اللجان قواعد حتدد صالحياتها وإجراءات عملها.

ب/١( اللجنة التنفيذية
تختص هذه اللجنة مبراجعة االسرتاتيجيات وخطط العمل ومتابعة أداء الشركة بشكل دوري بحسب الصالحيات املنوطة بها وتتكون من خمسة أعضاء هم:

الصفةاسم العضو
االجتماع األول
 ٠٢-٠٤-٢٠١٤م

االجتماع الثاين
٠١-٠7-٢٠١٤م

االجتماع الثالث
١6-٠9-٢٠١٤م

االجتماع الرابع
٢3-١٠-٢٠١٤م

االجتماع اخلامس
١6-١١-٢٠١٤م

√√√√√رئيس اللجنةاألستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة

 األستاذ/ أحمد بن عقيل اخلطيب
تاريخ االستقالة 8-5-٢٠١٤م

عضو
√

√√√√√عضوالدكتور/ سامي بن حمسن باروم

X √√√√عضواألستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن احلليسي

√√√√√عضواألستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان

 األستاذ/ طارق بن زياد السديري
تاريخ التعيني ١6-9-٢٠١٤م

عضو
√√

ب/٢( جلنة املراجعة
تختص هذه اللجنة مبراجعة السياسات واإلجراءات املالية واإلدارية للشركة، وتّطلع على تقارير ومالحظات املراجعة الداخلية، وتعمل على تقومي كفاءة وفعالية 

األنشطة الرقابية، واستعراض ومناقشة البيانات السنوية والربع سنوية، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء هم:

الصفةاسم العضو
االجتماع االول
٠١-٠٤-٢٠١٤م

االجتماع الثاين
١٠-٠٤-٢٠١٤م

االجتماع الثالث
١3-٠5-٢٠١٤م

االجتماع الرابع
٠5-٠6-٢٠١٤م

االجتماع اخلامس
٢١-٠9-٢٠١٤م

االجتماع السادس
٢6-١١-٢٠١٤م

√√√ X √√رئيس اللجنةاألستاذ/ عبد الرحمن بن حممد املفضي 

√√√√√√عضواألستاذ/ علي بن عبد الرحمن القويز

√√√√√√عضو مستقلالدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم احلميد

√√√X √√عضو مستقلالدكتور/ سليمان بن عبد اهلل السكران

 األستاذ/ عبد الرحمن حممد العودان
تاريخ التعيني ١-5-٢٠١٤م 

عضو مستقل
√√√√
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ب( جلان جملس اإلدارة تتمة

ب/٣( جلنة إدارة اخملاطر
تختص  هذه اللجنة مبراجعة سياسات واسرتاتيجيات إدارة اخملاطر باإلضافة إىل عملية تطويرها، ومواكبة التطورات السريعة والتعقيدات املتزايدة يف جمال إدارة 

اخملاطر. وترفع  اللجنة تقارير دورية إىل اجمللس حول تلك التطورات وتتكون من أربعة أعضاء وهم:

الصفةاسم العضو
االجتماع األول
٢٠-٠5-٢٠١٤م

االجتماع الثاين 
١٤-7-٢٠١٤م

االجتماع الثالث 
١7-٠9-٢٠١٤م

االجتماع الرابع 
٢٢-١٢-٢٠١٤م

√√√X رئيس اللجنةاألستاذ/ عبد الرحمن بن يحيي اليحياء

√√√√عضوالدكتور/ فهد بن أحمد أبوحيمد

√√√√عضواألستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن احلليسي

√√√√عضو مستقلالدكتور/ إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي 

ب/٤( جلنة االستثمار
تختص هذه اللجنة مبراجعة سياسة االستثمار، ودراسة الفرص االستثمارية وتوافقها مع اسرتاتيجية الشركة، ومتابعة وتقومي االستثمارات احلالية واملستقبلية 

للشركة، ورفع التوصيات املناسبة جمللس اإلدارة العتمادها. وتتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء هم:

الصفةاسم العضو
االجتماع األول

١٠-٠١-٢٠١٤م
االجتماع الثاين
١6-٠٤-٢٠١٤م

االجتماع الثالث
٢3-٠7-٢٠١٤م

√√√رئيس اللجنةاألستاذ/ عبد الرحمن بن حممد املفضي

 األستاذ/ أحمد بن عقيل اخلطيب
تاريخ االستقالة 8-5-٢٠١٤م

عضو
√

√√√عضواألستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان

 األستاذ/ طارق بن زياد السديري
تاريخ التعيني ١6-9-٢٠١٤م

عضو
√

ب/5( جلنة الرتشيحات واملكافآت
تختص هذه اللجنة مبراجعـة فعالية وأداء جلان اجمللس واإلدارة التنفيذية، ومراجعة سياسات املميزات واملكافآت السنوية ملوظفي الشركة، ورفع التوصيات إىل 

جملس اإلدارة، وتتكون هذه اللجنة من ثالث أعضاء هم:

الصفةاسم العضو
االجتماع األول
٠6-٠3-٢٠١٤م

االجتماع الثاين
١3-٠5-٢٠١٤م

االجتماع الثالث
١١-٠9-٢٠١٤م

االجتماع الرابع 
3١-١٢-٢٠١٤م

√√√√رئيس اللجنةاألستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة 

√√√√عضوالدكتور/ سامي بن حمسن باروم 

√√√√عضواألستاذ/ علي بن عبد الرحمن القويز

ب/6( جلنة اإلشراف والسياسات
تختص هذه اللجنة مبباشرة املسئوليات التنظيمية واإلشرافية املنوطة باجمللس مبوجب نظام السوق املالية )"النظام”( والنظام األساس لشركة السوق املالية 

السعودية لغرض حتقيق العدالة والكفاءة واإلشراف على عمل اإلدارة العامة للسياسات واإلشراف وضمان فاعليتها وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء وهم:

الصفةاسم العضو

رئيس اللجنةالدكتور/ فهد بن أحمد أبوحيمد

عضواألستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان

عضو مستقلالدكتور/ عبداهلل بن حسن العبد القادر

عضو مستقلالدكتور/ عبدالرحمن بن عبداحملسن اخللف

عضو تنفيذياألستاذ/ عادل بن صالح الغامدي

وقد مت تشكيلها بقرار جملس اإلدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٠9/٢٤م ومل تعقد أي اجتماع خالل العام ٢٠١٤م.
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ج( نتائج املقارنة ملدى االلتزام بالئحة احلوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية )وفقا لنموذج 8( الصادر لعام ٢٠١٤م
وتطبق الشــركة أفضل ممارســات احلوكمة املنظمة إلدارة الشــركات املســاهمة املدرجة يف الســوق الصادرة عن اجلهات التنظيمية والرقابية ذات العالقة، 

بالرغم من كونها شــركة مســاهمة غري مدرجة.

رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركاتم
 إجمايل

عدد البنود
عدد البنود 

املطبقة بالكامل
عدد البنود 

املطبقة جزئيا
 عدد البنود

غري املطبقة
 عدد البنود

التي ال تنطبق

 املادة الثالثة والفقرة )أ( من املادة الرابعة: احلقوق العامة للمساهمني وتسهيل١
ممارسة حقوقهم وحصولهم على املعلومات

66   

 الفقرة )ب( من املادة الربعة تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم٢
وحصولهم على املعلومات

22  

2  108املادة اخلامسة: حقوق املساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة3

2  31املادة السادسة: حقوق التصويت٤

   22املادة السابعة: حقوق املساهمني يف أرباح االسهم5

   11املادة الثامنة: السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح6

   77املادة التاسعة: اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة7

11 64املادة العاشرة: الوظائف األساسية جمللس اإلدارة8

 853املادة احلادي عشر: مسؤوليات جملس اإلدارة9

5  94املادة الثانية عشر: تكوين جملس اإلدارة١٠

   33املادة الثالثة عشرة: جلان جملس اإلدارة واستقالليتها١١

1   32املادة الرابعة عشرة: جلنة املراجعة١٢

2   31املادة اخلامسة عشرة: جلنة الرتشيحات املكافآت١3

   44املادة السادسة عشرة: اجتماعات جملس اإلدارة وجدول األعمال١٤

   11املادة السابعة عشر: مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وتعويضاتهم١5

   33املادة الثامنة عشرة: تعارض املصالح مع جملس اإلدارة١6

   2626املادة الثالثة واألربعني: اإلفصاح يف جملس اإلدارة )قواعد التسجيل واإلدراج(١7

١١٣  978٠٣إجمايل

د( سياسة توزيع األرباح 
تلتزم الشركة يف توزيع أرباحها الصافية السنوية بنظامها األساس  ومدى توفر السيولة الالزمة للوفاء بالتزامات الشركة واملشروعات االسرتاتيجية للشركة وحيث 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

يجنب )١٠٪( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال.  .١
للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.  .٢

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل )5٪( من رأس املال املدفوع.  .3
٤.  تخصص بعد ما تقدم نسبة مئوية من الباقي حتددها اجلمعية العامة ملكافآت جملس اإلدارة على أال تتجاوز )٠.5٪( )نصف يف املائة( من صايف األرباح بعد 

االقتطاعات السابقة، ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية يف األرباح أو يرحل الباقي إىل حساب األرباح املبقى يف حقوق امللكية.
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د( سياسة توزيع األرباح تتمة
وفيما يلي توزيعات األرباح املقرتحة عن العام٢٠١٤م:

توزيعات األرباح

)بآالف الرياالت(

٢٠١3م٢٠١٤م

٢65.٠١6152٫429صايف ربح السنة

)15٫242()٢6.5٠١(يجنب ١٠٪ من صايف الربح كإحتياطي نظامي

)60٫000()6٠.٠٠٠(توزيعات أرباح )5٪ من رأس املال(

)382()89١(مكافآت األعضاء املقرتحة

)30٫000()٣٠.٠٠٠(توزيعات أرباح )حصة إضافية(

١٤7.6٢٤46٫803يرحل الباقي إىل حساب األرباح املبقاة

الثاين عشر: املعامالت مع األطراف ذات العالقة
أجرت شركة السوق املالية السعودية معامالت مع جهات ذات عالقة يف صندوق االستثمارات العامة )املساهم(، وكذلك بعض الشركات التي ينتمي إىل عضويتها 

بعض من اعضاء جملس ادارة شركة السوق املالية السعودية. حيث تتشابه شروط هذه املعامالت مع املدينني والدائنني التجاريني العاديني. وفيما يلي املعامالت 
اجلوهرية واملبالغ املتعلقة حتى 3١ ديسمرب ٢٠١٤م:

املعامالت مع أطراف ذات عالقة

)مباليني الرياالت(

٢٠١3م٢٠١٤م

٢75.٤175٫2عمولة التداول

٤٤.٢29٫7خدمات أخرى

5.75٫04خطوط دوائر املعلومات واالتصاالت

١.51٫3كهرباء

٣.١3٫4مكافآت وبدالت جملس اإلدارة

٢٣9.7128٫5استثمارات يف حمافظ مدارة غري مقيده وصناديق أسهم حملية

0.٤5٣0٫539الرصيد املستحق من شركة تداول العقاريه

األرصدة والعمليات الناجتة من هذه املعامالت املدرجة يف القوائم املالية كما يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م )بالرياالت السعودية(:

احململ خالل السنةالرصيد يف بداية السنةطبيعة العالقةالوصف
 احملصل/مدفوع 

الرصيد يف نهاية السنةخالل السنة

2٫377٫667)318٫972٫693(1٫615٫256319٫735٫104ملكية مشرتكة ومدراءذمم مدينة

944٫294)11٫012٫433(4٫633٫0147٫323٫713ملكية مشرتكة ومدراءذمم دائنة

453٫122)539٫982(539٫982453٫122شركة زميلةمدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

تتضمن األرصدة املدينة/املدينة األخرى مع األطراف ذات العالقة حمافظ غري مقيدة، حيث تصنف هذه االستثمارات )استثمارات متاحة للبيع( وهي كما يف 3١ ديسمرب 
٢٠١٤م )بالرياالت السعودية(:

الرصيد يف نهاية السنةبيعشراءالرصيد يف بداية السنةطبيعة العالقةاسم اجلهة

39٫684٫24844٫408٫48584٫092٫733أعضاء جملس إدارة مشرتكنيشركة أصول وبخيت االستثمارية

32٫913٫179)71٫988٫757(49٫612٫93655٫289٫000أعضاء جملس إدارة مشرتكنيشركة السعودي الفرنسي كابيتال

39٫251٫73483٫476٫575122٫728٫309أعضاء جملس إدارة مشرتكنيشركة جدوى لالستثمار

الثالث عشر: قروض الشركة
ال يوجد قروض لدى الشركة.
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الرابع عشر: إقرارات الشركة 
تقر إدارة الشركة باآلتي:

أنه مت إعداد سجالت احلسابات عن العام املايل ٢٠١٤م بالشكل الصحيح.  •
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتتم مراجعته سنويًا للتأكد من مدى فعاليته.  •

أنه ال يوجد أدنى شك يذكر يف قدرتها على مواصلة نشاطها من كافة الوجوه.  •
•  أنه ال توجد أي اختالفات عن معايري احملاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني. كما ال توجد أي مالحظات جوهرية من احملاسب القانوين 

على القوائم املالية للشركة للعام املايل ٢٠١٤م.

اخلامس عشر: املدفوعات النظامية املستحقة 

الوصف)مباليني الرياالت(املدفوعات احلكومية

 ما يتم سداده أو حتميله على الفرتة كتوزيعات أرباح للجهات احلكومية90األرباح املوزعة
)صندوق االستثمارات العامة(

ما يتم سداده أو حتميله على الفرتة، وفقا ألحكام نظام العمل باململكة العربية السعودية8اشرتاكات التأمينات االجتماعية

ما يتم سداده أو حتميله على الفرتة، وفقا ألحكام نظام مصلحة الزكاة والدخل2ضريبة االستقطاع

متثل املبالغ النظامية املستحقة واملدفوعة جلهات  حكومية١٠٠اإلجمايل

السادس عشر: العقوبات أو جزاءات من جهات رقابية أو حكومية
ال توجد أية عقوبات أو جزاءات من اجلهات احلكومية.

السابع عشر: نتائج املراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إىل جلنة املراجعة على عمليات املراجعة التشغيلية واإلدارية واملالية التي تقوم بالتحقق من فاعلية نظام الرقابة 

الداخلية يف حماية أصول الشركة وتقييم خماطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية األداء، ومل تظهر عمليات املراجعة املشار اليها ضعفًا جوهريًا يف نظام 
الرقابة الداخلي للشركة، كما يقوم مراقب احلسابات اخلارجي بعملية تقومي لهذا النظام ضمن مهام مراجعته للبيانات املالية اخلتامية لشركة ومتكينه من االطالع 

على كافة حماضر املراجعة وتقارير املراجعة الداخلية للفرتة املالية حمل الفحص.

الثامن عشر: توصيات جملس اإلدارة للجمعية العامة العادية:
املوافقة على ما جاء يف تقرير جملس اإلدارة عن أعمال شركة السوق املالية السعودية للسنة املالية املنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/3١م.  .١

٢.    املوافقة على إقرار القوائم املالية واحلســابات اخلتامية لشــركة الســوق املالية الســعودية
للســنة املالية املنتهية يف ٢٠١٤/١٢/3١م، وما جاء يف تقرير مراجع احلســابات اخلارجي عن تلك الفرتة.   

3.  املوافقة على إبراء ذمم أعضاء جملس إدارة شركة السوق املالية السعودية عن السنة املالية املنتهية يف ٢٠١٤/١٢/3١م.
٤.  املوافقة على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح للمساهمني عن السنة املالية املنتهية يف ٢٠١٤/١٢/3١م وذلك بواقع )75( هللة عن كل سهم وبنسبة 

)7.5٪( من رأس املال.
5.  املوافقة على صرف مبلغ وقدره )89١.٠٠٠( ريال كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف ٢٠١٤/١٢/3١م.

املوافقة على توصية اجمللس على تكليف مراقب حسابات خارجي لـشركة السوق املالية السعودية للسنة املالية٢٠١5م من بني املرشحني.  .6
املوافقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة التي متت خالل العام ٢٠١٤م.  .7

شكر وتقدير
بعــد شــكر اهلل عــز وجــل علــى توفيقــه، يتقــدم جملس إدارة الشــركة بالشــكر ملقام خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود - حفظه 

اهلل - وويل عهــده األمــني صاحــب الســمو امللكــي األمــري حممــد بــن نايف بن عبدالعزيز آل ســعود ، وإىل ويل ويل العهد صاحب الســمو امللكــي األمري حممد بن 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، وحكومتنا الرشــيدة مشــيدين بدعمهم ورعايتهم للشــركة يف ســعيها لتطوير أدائها وحتســني خدماتها. 

كمــا يتقــدم اجمللــس بالشــكر والتقديــر لعمــالء الشــركة واجلهات ذات العالقة مع الشــركة من جهات إشــرافيه وحكوميــة لدورهم الكبري فيمــا حتقق من جناح. 

كمــا يشــكر اجمللــس جميــع موظفــي الشــركة على إخالصهــم وتفانيهم يف أداء أعمالهم، ويتطلع اجمللس الســتمرار الشــركة يف تقــدمي خدمات مميزة 
تلبــي احتياجــات املتعاملني بالســوق املالية الســعودية علــى الوجه األمثل.

تقرير جملس اإلدارة للجمعية العمومية تتمة
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 القوائم املالية 
وتقرير مراجعي احلسابات

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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 السادة/ املساهمني
 شركة السوق املالية السعودية "تداول”

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
الرياض - اململكة العربية السعودية 

لقد راجعنا القوائم املالية املرفقة لشركة السوق املالية السعودية )الشركة( والتي تشمل قائمة املركز املايل كما يف 31 ديسمرب 2014م وقوائم الدخل والتدفقات 
النقدية والتغريات يف حقوق املساهمني للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة من )1( إىل )28( املعتربة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية 
تعترب اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم املالية بشكل عادل وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية ووفقًا لنص املادة 

)123( من نظام الشركات و النظام األساسي للشركة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتربه اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء اجلوهرية، سواًء 
كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة املعلومات واإليضاحات التي طلبناها للقيام مبراجعة هذه القوائم املالية. 

مسئولية مراجعي احلسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم املالية استنادًا إىل أعمال املراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة 

العربية السعودية وتتطلب تلك املعايري إلتزامنا مبتطلبات أخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على درجـة معقولة من التأكد بأن القوائم املالية 
خالية من األخطاء اجلوهرية.

تشتمل املراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية. تعتمد اإلجراءات التي يتم إختيارها على تقديرنا مبا يف 
ذلك تقييمنا خملاطر وجود أخطاء جوهرية يف القوائم املالية سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه اخملاطر نأخذ يف اإلعتبار نظام الرقابة 

الداخلية اخلاص بإعداد وعرض قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف املتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء الرأي حول فعالية الرقابة 
الداخلية للمنشأة. كما تتضمن أعمال املراجعة تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية التي استخدمتها اإلدارة، باإلضافة 

إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية. 

نعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث ميكن اإلعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.

الرأي
ويف رأينا، أن القوائم املالية ككل: 

1 -  تظهر بعدل من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للشركة كما يف31 ديسمرب 2014م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقًا 
ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكـة العربية السعودية املالئمة لظروف الشركة.

2 -   تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية.

عن/ كى بي ام جي الفوزان والسدحان

   

 خليل إبراهيم السديس
ترخيص رقم: 371

 التاريخ: 20 جمادى األوىل 1436هـ
املوافق: 11 مارس 2015م

تقريـر مراجع احلسابات 

كي بي إم جي الفوزان والسدحان
برج كى بي ام جي

طريق صالح الدين األيوبي
ص.ب 92876

الرياض 11663
اململكة العربية السعودية

تلفون  8500 874 11 966+
فاكس  8600 874 11 966+

www.kpmg.com.sa  إنرتنت
رقم الرتخيص  46/11/323 بتاريخ 1412/9/7هـ 

 كى بي ام جي الفوزان والسدحان، شركة مهنية مسجلة يف اململكة العربية السعودية، وعضو يف شبكة مكاتب األعضاء املستقلني لـ كى بي ام جي العاملية التعاونية 
)"كي بي إم جي العاملية"(، وهي منشأ سويسرية
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قائمة املركز املايل 
كما يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

تعترب اإليضاحات املرفقة من )١( إىل )٢8( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.

إيضاح

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

املوجودات
املوجودات املتداولة 

٤9٬302٬729١١٠٬9٤٠٬٢39نقد وما يف حكمه 

–51٬241٬670٬473)أ(استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار

5100٬000٬000١٬5١9٬٠5٢٬7٢8)ب(استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

614٬749٬0676٬٢8١٬735مدينون، صايف

723٬698٬872٢٤٬553٬9٠٠مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

1٬389٬421٬141١٬66٠٬8٢8٬6٠٢جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

5513٬359٬5183٤١٬6١6٬67٢)ج(استثمارات متاحة للبيع

51٬470٬000٬000١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠)د(استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

983٬343٬59883٬95٠٬٢١8استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

١٠39٬091٬8986٬٠٤٠٬٠١9مشروعات حتت التنفيذ

١١28٬597٬5753٤٬679٬599ممتلكات ومعدات، صايف

2٬134٬392٬589١٬666٬٢86٬5٠8جمموع املوجودات غري املتداولة

3٬523٬813٬7303٬3٢7٬١١5٬١١٠جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني 

املطلوبات املتداولة

١٢40٬008٬987٢9٬7٤٠٬83٢دائنون

١317٬927٬5927٬635٬93١رصيد مستحق لهيئة السوق املالية

١٤52٬054٬2273١٬786٬556مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

109٬990٬80669٬١63٬3١9جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

١554٬532٬973٤9٬٢79٬66٤خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

١621٬914٬680٢١٬9١٤٬68٠خمصص إلتزامات خاصة

76٬447٬6537١٬١9٤٬3٤٤جمموع املطلوبات غري املتداولة

186٬438٬459١٤٠٬357٬663جمموع املطلوبات

حقوق املساهمني  

١1٬200٬000٬000١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املال 

١7273٬053٬591٢٤6٬55١٬9١٤إحتياطي نظامي

١81٬114٬180٬214١٬١١٤٬١8٠٬٢١٤إحتياطي عام

559٬564٬76083٬963٬7٠6)ج(التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

690٬576٬7065٤٢٬٠6١٬6١3أرباح مبقاة

3٬337٬375٬2713٬١86٬757٬٤٤7جمموع حقوق املساهمني

3٬523٬813٬7303٬3٢7٬١١5٬١١٠جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني
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إيضاح

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

١9487٬004٬9773٤5٬9٠5٬١56إيرادات النشاط 

)١5٤٬7٢٢٬٠٤3()161٬806٬248(٢٠تكاليف النشاط

325٬198٬729١9١٬١83٬١١3جممل الدخل

)١٠5٬٢76٬٤٤7()139٬055٬673(٢١مصاريف عمومية وإدارية

186٬143٬05685٬9٠6٬666الدخل من األنشطة الرئيسية

11٬240٬746٢٤٬66٢٬7٢5إيرادات عموالت خاصة من ودائع مرابحة 

33٬405٬633٢9٬755٬٤96إيرادات عموالت خاصة من صكوك  

58٬146٬2817٬65٢٬966)ج( توزيعات أرباح حمافظ استثمارية

–2٬153٬004مكاسب حمققة من استثمارات أوراق مالية لإلجتار

–15٬995٬509مكاسب حمققة من استثمارات أوراق مالية متاحة للبيع 

–56٬670٬473)أ(مكاسب غري حمققة من استثمارات أوراق مالية لإلجتار

)٤9٬78٢()606٬620(9احلصة من صايف دخل شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

1٬868٬688٤٬5٠١٬١98إيرادات أخرى من أنشطة غري رئيسية 

78٬873٬71466٬5٢٢٬6٠3الدخل من األنشطة غري الرئيسية

265٬016٬770١5٢٬٤٢9٬٢69صايف دخل السنة

٢٢ربح السهم من:

1.55٠.7٢الدخل من األنشطة الرئيسية

0.66٠.55الدخل من االنشطة غري الرئيسية

2.21١.٢7صايف دخل السنة 

قائمة الدخل 
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

تعترب اإليضاحات املرفقة من )١( إىل )٢8( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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إيضاح

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
265٬016٬770١5٢٬٤٢9٬٢69صايف دخل السنة

تسويات لـ:
17٬749٬587٢٢٬387٬35٤استهالك وإطفاء   

)٢66٬١٤7(274٬502خمصص/)عكس( الديون املشكوك يف حتصيلها
70٬186١٢٬978خسائر من بيع ممتلكات ومعدات 

13٬561٬129١٠٬876٬685خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
–)6٬670٬473(مكاسب غري حمققة من تقييم أوراق مالية لإلجتار 

–)2٬153٬004(مكاسب حمققة من استثمارات أوراق مالية لإلجتار

–)15٬995٬509(مكاسب غري حمققة من استثمارات متاحة للبيع

)٢٬٢8٠٬5٢6()947٬272(خصم إصدار صكوك
9606٬620٤9٬78٢احلصة من صايف دخل شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
–)1٬695٬000٬000(شراء استثمارات يف اوراق مالية لإلجتار

–462٬153٬004احملصل من استثمارات يف اوراق مالية لإلجتار

٤٬١١8٬388)8٬741٬834(مدينون، صايف
)٢٬٢7١٬36٠(855٬028مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

10٬268٬1559٬5٠7٬7٠9مدينون 
)738٬856(10٬291٬661رصيد مستحق لهيئة السوق املالية 
)١٬٠٤٤٬856(20٬267٬671مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

)١١٬3٠٠٬٠88()8٬307٬820(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
٢١٬9١٤٬68٠–خمصص التزامات خاصة 

٢٠3٬395٬٠١٢)936٬701٬599(صايف النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناجت من األنشطة اإلستثمارية
1٬670٬000٬000٢٬١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠استحقاق استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

)3٬٠36٬١75٬6٢5()520٬000٬000(شراء استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

)57٬65٢٬966()226٬141٬792(شراء استثمارات متاحة للبيع

–45٬995٬509احملصل من استثمارات متاحة للبيع

)١5٬7٢3٬8١٠()44٬789٬628(شراء ممتلكات ومعدات ومشروعات حتت التنفيذ 

٤3٬65٠–احملصل من بيع ممتلكات ومعدات

)969٬5٠8٬75١(925٬064٬089صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية املستخدم يف االنشطة التمويلية
)9٠٬٠٠٠٬٠٠٠()90٬000٬000(توزيعات أرباح مدفوعة

)9٠٬٠٠٠٬٠٠٠()90٬000٬000(صايف النقد املستخدم يف االنشطة التمويلية

)856٬١١3٬739()101٬637٬510(صايف التغري يف النقد وما يف حكمه 

110٬940٬239967٬٠53٬978النقد وما يف حكمه يف بداية السنة 

9٬302٬729١١٠٬9٤٠٬٢39النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة 

معامالت غري نقدية

73٬٤٤6٬665)24٬398٬946(5 )ج(التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع 

قائمة التدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

تعترب اإليضاحات املرفقة من )١( إىل )٢8( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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)ريال سعودي(

إحتياطي عامإحتياطي نظاميرأس املال

التغري يف القيمة 
العادلة لالستثمارات 

اجملموعأرباح مبقاةاملتاحة للبيع

2013م

١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢3١٬3٠8٬987١٬١١٤٬١8٠٬٢١٤١٠٬5١7٬٠٤١٤9٤٬875٬٢7١3٬٠5٠٬88١٬5١3الرصيد يف ١ يناير ٢٠١3م 

١5٢٬٤٢9٬٢69١5٢٬٤٢9٬٢69––––صايف دخل السنة

التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات 
73٬٤٤6٬665–73٬٤٤6٬665–––املتاحة للبيع

–)١5٬٢٤٢٬9٢7(––١5٬٢٤٢٬9٢7–احملول اىل االحتياطي النظامي

)9٠٬٠٠٠٬٠٠٠()9٠٬٠٠٠٬٠٠٠(––––توزيعات أرباح – إيضاح ٢5

١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٤6٬55١٬9١٤١٬١١٤٬١8٠٬٢١٤83٬963٬7٠65٤٢٬٠6١٬6١33٬١86٬757٬٤٤7الرصيد يف 3١ ديسمرب ٢٠١3م

2014م

1٬200٬000٬000246٬551٬9141٬114٬180٬21483٬963٬706542٬061٬6133٬186٬757٬447الرصيد يف ١ يناير ٢٠١٤م 

265٬016٬770265٬016٬770––––صايف دخل السنة 

التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات 
)24٬398٬946(–)24٬398٬946(–––املتاحة للبيع

–)26٬501٬677(––26٬501٬677–احملول اىل االحتياطي النظامي

)90٬000٬000()90٬000٬000(––––توزيعات أرباح – إيضاح ٢5

1٬200٬000٬000273٬053٬5911٬114٬180٬21459٬564٬760690٬576٬7063٬337٬375٬271الرصيد يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م

تعترب اإليضاحات املرفقة من )١( إىل )٢8( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.
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عام  .1
صدر املرسوم امللكي رقم م/15 وتاريخ 1428/03/01هـ املوافق 2007/03/20م باملوافقة على الرتخيص بتأسيس شركة السوق املالية السعودية )تداول( كشركة 

مساهمة سعودية برأسمال قدره 1.200 مليون ريال سعودي مقسم إىل 120 مليون سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها 10 رياالت سعودية أكتتب 
فيها بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة.

كما صدر قرار معايل وزير التجارة والصناعة رقم 320/ق وتاريخ 1428/12/1هـ املوافق 2007/12/11م والقاضي باملوافقة على إعالن تأسيس شركة السوق املالية 
السعودية )تداول( كشركة مساهمة مقفلة، وقد مت تسجيل تداول كشركة مساهمة مقفلة يف مدينة الرياض مبوجب السجل التجاري رقم 1010241733 وتاريخ 

1428/12/02هـ املوافق 2007/12/12م. وقد مت حتويل كافة احلقوق واملوجودات واملطلوبات وااللتزامات والسجالت لتداول )النظام الذي وجد قبل تأسيس الشركة( 
للشركة كما يف 1428/11/30هـ املوافق 2007/12/10م اىل الشركة.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي يف توفري وتهيئة وإدارة آليات تداول األوراق املالية والقيام بأعمال التسوية واملقاصة لألوراق املالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر 
املعلومات املتعلقة بها ولها مزاولة أي نشاط أخر ذي عالقة بأي من ذلك وفقًا لنظام السوق املالية ومبا يحقق أهدافها الواردة فيه.

أسس اإلعداد  .2
السياسات احملاسبية املتبعة

مت إعداد القوائم املالية املرفقة طبقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

أسس القياس
مت إعداد القوائم املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات املتاحة للبيع واالستثمارات يف األوراق املالية لإلجتار والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، 

باستخدام أساس االستحقاق ومفهوم استمرارية الشركة.

العملة الوظيفية )ريال سعودي(
مت عرض القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعترب عملة النشاط للشركة. كافة املبالغ مت تقريبها ألقرب ريال سعودي.

استخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم املالية، طبقا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفرتاضات التي تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املصرح عنها، 

واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، ومبالغ اإليرادات واملصاريف املصرح عنها للسنة املعروضة. وبالرغم من إعداد هذه 
التقديرات واالفرتاضات وفقًا ملعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات اجلارية، عليه، فإن النتائج الفعلية ميكن أن تختلف عن هذه التقديرات.

ملخص السياسات احملاسبية الهامة  .3
مت تطبيق السياسات احملاسبية املبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفرتات املعروضة يف القوائم املالية. 

مت إعادة تبويب بعض األرقام لتتفق مع عرض أرقام السنة احلالية.

النقد وما يف حكمه
يتضمن النقد وما يف حكمه احلسابات اجلارية لدى البنوك واملرابحات القصرية األجل عالية السيولة والتي تستحق خالل 3 أشهر أو أقل من تاريخ إقتنائها.

االستثمارات يف األوراق املالية لإلجتار
يتم تسجيل االستثمارات يف األوراق املالية لإلجتار التي يتم شراؤها ألغراض جتارية مبدئيًا بسعر التكلفة ومن ثم يعاد قياسها وقيدها يف قائمة املركز املايل بالقيمة 

السوقية وتدرج ضمن املوجودات املتداولة. وتقيد املكاسب واخلسائر احملققة أو الغري حمققة من بيع األوراق املالية لإلجتار والتغريات يف القيمة السوقية بتاريخ 
قائمة املركز املايل وحتمل على قائمة الدخل.

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت التي تنوي اإلدارة ولها القدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق يتم تصنيفها كاستثمارات 
حمتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. يتم تسجيل االستثمارات املقتناة مبدئيًا بالقيمة العادلة مبا فيها تكاليف املعامالت املباشرة أو الزائدة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة 

املطفاة بعد خصم خمصص اإلنخفاض يف القيمة. يتم إحتساب التكلفة املطفاة باألخذ يف اإلعتبار أي خصم عند االستحواذ باستخدام معدل الفائدة الفعال. أي أرباح 
أو خسائر من هذه االستثمارات يتم اإلعرتاف بها يف قائمة الدخل عند إلغاء االستثمار أو إنخفاضه. هذه االستثمارات يتم إدراجها يف املوجودات املتداولة إذا كان تاريخ 

استحقاقها خالل 12 شهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل ويف املوجودات غري املتداولة إذا كان تاريخ استحقاقها يزيد عن 12 شهرًا.

إيضــاحــات حــول القـوائـــم املــاليـــــة 
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١٤م
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إيضــاحــات حــول القـوائـــم املــاليـــــة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014م

ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  .3
استثمارات متاحة للبيع

االستثمارات املشرتاة ليست بنية اإلحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق وليس بغرض املتاجرة يتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع.

كافة االستثمارات املصنفة كاستثمارات متاحة للبيع يتم اإلعرتاف بها مبدئيًا بالتكلفة والحقًا يتم اإلعرتاف بها بالقيمة العادلة. املكاسب واخلسائر غري احملققة من 
التغري يف القيمة العادلة يتم اإلعرتاف بها يف )املكاسب/)اخلسائر( غري احملققة من االستثمار ضمن حقوق امللكية. عند إلغاء اإلعرتاف فإن أي مكاسب أو خسائر 

مرتاكمة مت اإلعرتاف بها سابقًا يف امللكية يتم قيدها يف قائمة الدخل. يتم حتميل اإلنخفاض الدائم يف االستثمارات أعاله، إن وجد، يف قائمة الدخل.

بالنسبة لالستثمارات املتاجر بها يف األسواق املالية يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع ألسعار السوق املدرجة عند اإلقفال يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم حتديد 
القيمة العادلة للموجودات املدارة واالستثمارات يف الصناديق االستثمارية بالرجوع إىل صايف قيمة املوجودات املعلنة.

األرباح واخلسائر من صرف العمالت على االستثمارات يف سندات الدين املتاحة للبيع يتم اإلعرتاف بها يف قائمة الدخل.

مدينون، صايف
يظهر رصيد الذمم املدينة بصايف القيمة القابلة للتحصيل التي متثل قيمة فواتري اخلدمات الغري حمصلة بعد جتنيب املبالغ الالزمة لألرصدة املدينة التي يكون 

حتصيلها أمرا مشكوكًا فيه، إن وجدت.

استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية 
الشــركة املســتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية هي الشــركة التي متارس عليها الشــركة نفوذًا هاما ولكن ليس ســيطرة على السياســات املالية والتشــغيلية 

وبصورة عامة متتلك فيها الشــركة إســتثمارًا بنســبة ترتاوح بني 20٪ إىل 50٪ من حقوق التصويت. يتم احملاســبة عن االســتثمار يف الشــركة الزميلة بطريقة 
حقوق امللكية )مســتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية( والتي يتم اإلعرتاف بها مبدئيًا بالتكلفة مبا يف ذلك الشــهرة احملددة عند االســتحواذ. حصة الشــركة يف 

أرباح وخســائر شــركتها املســتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية قبل االســتحواذ يتم اإلعرتاف بها يف قائمة الدخل وحصتها بعد االســتحواذ يف حركة اإلحتياطي يتم 
اإلعرتاف بها يف ملكية الشــركة.

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية 
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، إجراء تقومي للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مايل أو جمموعة من املوجودات املالية. ويف حالة مثل 

هذا الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض يف القيمة يف قائمة الدخل. يتم حتديد اإلنخفاض كما يلي:

بالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة ميثل اإلنخفاض الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناقصًا أي خسائر إنخفاض مت اإلعرتاف بها سابقًا يف قائمة الدخل.  - 1
2 -  بالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة، ميثل االنخفاض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية اخملصومة على 

أساس معدل العائد السائد يف السوق حاليًا ألصل مايل مماثل.
3 -  بالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطفاة ميثل اإلنخفاض الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية اخملصومة على 

أساس معدل الفائدة الفعال.

بالنسبة لالستثمارات املتاحة للبيع فإن اإلنخفاض الهام والدائم يف القيمة العادلة تستند على دليل موضوعي باإلنخفاض. يتم اثبات خسارة االنخفاض يف القيمة يف 
قائمة الدخل والذي ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة، وأي زيادة يف القيمة العادلة بعد االعرتاف باالنخفاض يتم االعرتاف بها يف امللكية.

املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالكات املرتاكمة. نفقات الصيانة واإلصالح يتم حتميلها على قائمة الدخل بينما نفقات التحسينات يتم رسملتها. 

يتم حتميل االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات باستخدام طريقة القسط الثابتة. 

األعمار اإلنتاجية املقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي على النحو التايل:

األعمار اإلنتاجية املقدرةاملوجودات

٤ سنواتأجهزة وبرامج احلاسب اآليل

١٠ سنواتديكورات وحتسينات وأثاث ومفروشات 

6 سنواتمعدات وأجهزة كهربائية وأدوات وأجهزة مكتبية 

٤ سنواتسيارات
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ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  .3
إنخفاض املوجودات غري املالية

تقوم الشركة بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات غري املالية للتأكد من عدم وجود أي مؤشرات على أن هذه املوجودات إنخفضت قيمتها. ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك األصل لتحديد حجم اإلنخفاض. ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك 

األصل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

ويف الظروف التي يقدر فيها املبلغ القابل لالسرتداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفرتية، عندئذ تخفض القيمة الدفرتية لذلك األصل أو الوحدة 
املدرة للنقدية إىل القيمة القابلة لالسرتداد لها، ويتم إثبات خسائر االنخفاض يف قيمة األصل مصروفات فورًا يف قائمة الدخل. 

اخملصصات
يتم اإلعرتاف باخملصص عندما يكون على الشركة التزام قانوين أو تعاقدي ناشئ نتيجة حلدث سابق ومن احملتمل أن ينتج عنه حتويل منافع اقتصادية لسداد االلتزام 

وميكن إجراء تقدير يعتمد عليه.

خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احتساب خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا للسياسه الداخلية لتداول بواقع شهر للخمس سنوات األوىل وشهر ونصف اعتبارا من السنة السادسة 

خلدمة املوظف لدى الشركة.

حتقق اإليرادات
يتم إثبات إيرادات اخلدمات عند إكتمال العملية وتقدمي اخلدمة ويتم استقطاع جزء من اجمايل ايرادات اخلدمات التشغيلية التي تقدمها الشركة لصالح هيئة السوق املالية. 

إن رسوم اخلدمات السنوية احملصلة يف بداية سريان العقد تسجل كإيرادات مستلمة مقدمًا )مؤجلة( ضمن االلتزامات املتداولة ويتم إثباتها ضمن قائمة الدخل 
على مدى فرتة استحقاقها وفقًا لشروط العقد.

املصاريف
تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية املصاريف التي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف النشاط وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ويتم توزيع املصاريف، إذا دعت 

احلاجة لذلك، بني املصاريف العمومية واإلدارية وتكاليف النشاط على أساس ثابت.

الزكاة
ال تقوم الشركة باحتساب خمصص للزكاة الشرعية يف القوائم املالية باعتبار أنها مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة )جهة حكومية(، بناء على اخلطاب 

الوارد من مصلحة الزكاة والدخل رقم 2999 / 12 وتاريخ 5 / 6 / 1429 هـ حيث نص بأن خضوع الشركة للزكاة الشرعية يكون بعد طرحها لالكتتاب العام ومشاركة 
القطاع اخلاص يف رأسمالها وذلك طبقًا ملوافقة معايل وزير املالية على دراسة املصلحة يف هذا الشأن بتاريخ 1429/5/24 هـ.

املعامالت بالعمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة األجنبية إىل الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء املعاملة. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما 
يف تاريخ قائمة املركز املايل إىل الريال السعودي باألسعار السائدة يف نهاية السنة. إن املكاسب واخلسائر الناجتة عن التسديدات أو حتويل العمالت األجنبية يتم إدراجها 

ضمن قائمة الدخل.

اإللتزامات احملتملة 
جميع االلتزامات احملتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكرث من األحداث املستقبلية غري 

املؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو جميع االلتزامات احلالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غري مثبتة لألسباب التالية: )1( عدم وجود احتمال 
بأن تدفق املوارد اخلارجة الكامنة يف املنافع االقتصادية سيكون مطلوبًا لتسوية االلتزام، أو )2( عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام مبوثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها 

جميعا بتاريخ كل قائمة مركز مايل واإلفصاح عنها يف القوائم املالية للشركة ضمن املطلوبات احملتملة.

التقارير القطاعية
قطاع األعمال هو جمموعة من األصول والعمليات املرتبطة بتقدمي منتجات أو خدمات تتعرض خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. 

ويشمل القطاع اجلغرايف تقدمي منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية حمددة تتعرض خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات 
اقتصادية أخرى.
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نقد وما يف حكمه  .4
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

9٬302٬72935٬9٤٠٬٢39حسابات جارية لدى البنوك

75٬٠٠٠٬٠٠٠–مرابحات قصرية اآلجل 

9٬302٬729١١٠٬9٤٠٬٢39

تودع املرابحات قصرية األجل لدى أطراف ذات تصنيف جيد. هذه اإليداعات لفرتات ترتاوح ما بني يوم وثالثة أشهر وذلك حسب املتطلبات النقدية للشركة، ويتحقق 
منها متوسط عمولة خاصة 1.21٪ سنويًا كما يف 31 ديسمرب 2013م.

استثمارات   .5
فيما يلي ملخصًا باحملفظة االستثمارية:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

–1٬241٬670٬473استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار )أ(

100٬000٬000١٬5١9٬٠5٢٬7٢8استثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – متداولة )ب(

513٬359٬5183٤١٬6١6٬67٢استثمارات متاحة للبيع )ج(

1٬470٬000٬000١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠استثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – غري متداولة )د(

3٬325٬029٬9913٬٠6٠٬669٬٤٠٠

استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار أ - 
إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية لإلجتار هي كما يلي:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

القيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلةالتكلفة

––1٬235٬000٬0001٬241٬670٬473صناديق أسواق النقد

––1٬235٬000٬0001٬241٬670٬473اإلجمايل

–6٬670٬473مكاسب غري حمققة

ب- استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق - متداولة:
التكلفة املطفاة لالستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:

االستحقاقالوصف

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

–6100٬000٬000 مايو ٢٠١5م مرابحة 

٤٤5٬٠٠٠٬٠٠٠–٢6 مارس ٢٠١٤ممرابحة 

٢5٠٬٠٠٠٬٠٠٠–٢3 أبريل ٢٠١٤ممرابحة

65٠٬٠٠٠٬٠٠٠–٢8 مايو ٢٠١٤ممرابحة

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠–١5 أبريل ٢٠١٤مصكوك دار األركان

7٤٬٠5٢٬7٢8–9 يوليو ٢٠١٤مصكوك بن الدن السعودية )االصدار الرابع(

100٬000٬000١٬5١9٬٠5٢٬7٢8

 إيداعات املرابحات قصرية األجل لدى أطراف ذات تصنيف جيد ويتحقق عنها متوسط عمولة خاصة بنسبة 1.12٪ سنويًا )31 ديسمرب 2013م: 1.64٪ سنويًا(.

ترتاوح فرتة استحقاق الصكوك والسندات من 3 اىل 5 سنوات، وحققت متوسط عمولة خاصة بنسبة 3.08٪ سنويًا )31 ديسمرب 2013م: 3.90٪ سنويًا( .
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استثمارات )تتمة(  .5
استثمارات متاحة للبيع  ج- 

إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع هي كما يلي:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

القيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلةالتكلفة

225٬799٬248266٬652٬498١57٬65٢٬966٢١٢٬٢55٬٠59حمافظ غري مقيدة

137٬995٬510156٬384٬5205٠٬٠٠٠٬٠٠٠79٬36١٬6١3صناديق أسهم حملية

90٬000٬00090٬322٬5005٠٬٠٠٠٬٠٠٠5٠٬٠٠٠٬٠٠٠صناديق استثمار عقارية

453٬794٬758513٬359٬518٢57٬65٢٬9663٤١٬6١6٬67٢اإلجمايل

59٬564٬76083٬963٬7٠6مكاسب غري حمققة

د-استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق - غري متداولة:
التكلفة املطفاة لالستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:

االستحقاقالوصف

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

١5٠٬٠٠٠٬٠٠٠–6 يوليو ٢٠١٤مالشركة السعودية للكهرباء – صكوك )اإلصدار الثاين(

773٬000٬00073٬٠٠٠٬٠٠٠ أكتوبر ٢٠١5 مجمموعة بن الدن السعودية – صكوك )اإلصدار الثاين(

٢827٬000٬000٢7٬٠٠٠٬٠٠٠ مارس ٢٠١7مالبنك السعودي الربيطاين – صكوك )اإلصدار األول(

١8100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ديسمرب٢٠١7مالبنك السعودي الفرنسي – صكوك

3١25٬000٬000٢5٬٠٠٠٬٠٠٠ مارس ٢٠١8مشركة املراعي –  صكوك ) اإلصدار الثاين (

٢825٬000٬000٢5٬٠٠٠٬٠٠٠ مايو ٢٠١8مشركة مرافق الكهرباء واملياه – صكوك

3٠100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ سبتمرب ٢٠١8مشركة املراعي –  صكوك ) اإلصدار الثالث (

775٬000٬00075٬٠٠٠٬٠٠٠ مارس ٢٠١9مشركة املراعي –  صكوك )اإلصدار األول(

٢١100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ مايو ٢٠١9مصكوك تصنيع - صكوك

–٢350٬000٬000 يونيو ٢٠١9مصكوك برتوكيم

–٢٤40٬000٬000 يونيو ٢٠١9مشركة فواز عبدالعزيز احلكري – صكوك

٢6100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ نوفمرب ٢٠١9مالبنك السعودي الهولندي – صكوك )اإلصدار الثاين(

٢٢75٬000٬00075٬٠٠٠٬٠٠٠ يناير٢٠٢٠مشركة صافوال –  صكوك

١7100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ديسمرب٢٠٢٠مالبنك السعودي الربيطاين – صكوك )اإلصدار الثاين(

١8100٬000٬000١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ يناير٢٠٢٢مالهيئة العامة للطريان املدين –  صكوك

١٢150٬000٬000١5٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ديسمرب ٢٠٢3مالبنك السعودي الهولندي – صكوك )اإلصدار الثالث(

–5100٬000٬000 يونيو٢٠٢٤مالبنك السعودي لإلستثمار – صكوك

–١8100٬000٬000 يونيو ٢٠٢٤مالبنك السعودي الفرنسي – صكوك ) اإلصدار الثاين(

–3130٬000٬000 ديسمرب ٢٠٢6 مصكوك شركة تداول العقارية

1٬470٬000٬000١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

تستحق هذه الصكوك والسندات ما بني 1 إىل 12 سنة، ويتحقق عنها متوسط عمولة خاصة بنسبة 2.42٪ سنويًا (31 ديسمرب 2013م: 2.36٪ سنويًا(.
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املدينون، صايف  .6
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

15٬939٬0127٬١97٬١78مدينون

)9١5٬٤٤3()1٬189٬945(يخصم:خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

14٬749٬0676٬٢8١٬735

مصاريف مدفوعه مقدما وموجودات أخرى  .7
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

5٬137٬0008٬879٬663عوائد استثمارات مستحقة

4٬861٬5335٬٠9٤٬76٤إيرادات تشغيليه مستحقة

5٬531٬621٤٬799٬٤83مصاريف تامني مدفوعة مقدمًا

4.776.8153٬359٬39٢مصاريف ايجار مدفوعة مقدمًا 

1٬098٬28578٠٬١3٠عقود أعمال الصيانة

408٬724٢98٬788مستحق من املوظفني

453٬122539٬98٢مستحق من أطراف ذات عالقة – إيضاح 8 

1٬431٬7728٠١٬698أرصدة مدينة اخرى

23٬698٬872٢٤٬553٬9٠٠

املعامالت مع أطراف ذات عالقة   .8
وفقًا للظروف اإلعتيادية للتعامالت، تقوم الشركة بإجراء معامالت مع جهات ذات عالقة متضمنة التعامل مع صندوق االستثمارات العامة )الشريك( وشركة تداول 

العقارية وأعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني وغريها من الشركات التي ميتلكها صندوق االستثمارات العامة أو األعضاء من جملس تلك الشركات. كل تلك 
املعامالت تتم وفقًا للشروط املتفق عليها من قبل إدارة الشركة.

املعامالت اجلوهرية مع األطراف ذات العالقة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب كما يلي:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

275٬463٬469١75٬٢6٤٬١١3عمولة التداول

23٬804٬575١٤٬١١٤٬5٢8خدمات معلومات السوق

12٬103٬288١١٬3١3٬٤٢5خدمات التسجيل األساسية

2٬781٬060٢٬5٤6٬3٤٠خدمات حسابات املستثمرين

5٬577٬712١٬77٢٬3٢٢خدمات أخرى 

5٬753٬7135٬٠٤7٬9٢٤خطوط دوائر املعلومات واالتصاالت 

1٬570٬000١٬3٤5٬957كهرباء 

3٬110٬7433٬٤٢6٬٠٠٠مكافآت وبدالت جملس اإلدارة

239٬739٬220١٢8٬5٤8٬9١8استثمارات يف حمافظ مدارة غري مقيدة وصناديق أسهم حملية

453٬122539٬98٢الرصيد املستحق من شركة تداول العقارية
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املعامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(  .8
األرصدة والعمليات الناجتة من هذه املعامالت املدرجة يف القوائم املالية كما يف 31 ديسمرب:

طبيعة العالقةالوصف

)ريال سعودي(

احململ خالل السنةالرصيد يف بداية السنة
احملصل/مدفوع 

الرصيد يف نهاية السنةخالل السنة

2٬377٬667)318٬972٬693(1٬615٬256319٬735٬104ملكية مشرتكة ومدراءذمم مدينة

944٬294)11٬012٬433(4٬633٬0147٬323٬713ملكية مشرتكة ومدراءذمم دائنة

 مدفوعات مقدمة 
453٬122)539٬982(539٬982453٬122شركة زميلةوموجودات أخرى

تتضمن األرصدة املدينة/املدينة األخرى مع األطراف ذات العالقة حمافظ غري مقيدة، حيث تصنف هذه اإلستثمارات )استثمارات متاحة للبيع( وهي كما يف 31 ديسمرب:

طبيعة العالقةالوصف

)ريال سعودي(

31 ديسمرب 2014مبيعشراءالرصيد يف بداية السنة

84٬092٬733–39٬684٬24844٬408٬485أعضاء جملس إدارة مشرتكني شركة أصول وبخيت االستثمارية

 شركة السعودي 
32٬913٬179)71٬988٬757(49٬612٬93655٬289٬000أعضاء جملس إدارة مشرتكني الفرنسي كابيتال

122٬728٬309–39٬251٬73483٬476٬575أعضاء جملس إدارة مشرتكني جدوى لالستثمار

استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية  .9
متتلك الشركة 20٪ من رأس مال شركة تداول العقارية )الشركة الزميلة( تعادل 84 مليون ريال سعودي. النشاط الرئيسي للشركة الزميلة هو تطوير املركز الرئيسي 

لتداول يف مركز امللك عبداهلل املايل.

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

83٬950٬2188٤٬٠٠٠٬٠٠٠الرصيد يف بداية السنة  

)٤9٬78٢()606٬620(احلصة من صايف خسارة الشركة 

83٬343٬59883٬95٠٬٢١8الرصيد يف نهاية السنة

مشروعات حتت التنفيذ  .10
األرصدة والعمليات ملشروعات حتت التنفيذ هي كمايلي:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

6٬040٬019368٬863رصيد بداية السنة

37٬613٬6166٬835٬87٢إضافات

)١٬١6٤٬7١6()4٬561٬737(رسملة خالل السنة احملول اىل املمتلكات ومعدات

39٬091٬8986٬٠٤٠٬٠١9الرصيد يف نهاية السنة

املشروعات حتت التنفيذ والتي تخص تطوير االنظمة التقنية للسوق املالية السعودية )تداول( متثل اغلب رصيد مشروعات حتت التنفيذ بقيمة 38.755.569 ريال 
سعودي )31 ديسمرب 2013م: 6.040.019 ريال سعودي(.
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ممتلكات ومعدات، صايف  .11
)ريال سعودي(

أجهزة وبرامج 
حاسب ايل

ديكورات 
أثاث ومفروشاتوحتسينات

معدات وأجهزة 
كهربائية

أدوات واجهزة 
سياراتمكتبية

مشاريع حتت 
اجملموعالتنفيذ

الكلفة

241٬686٬89810٬186٬9807٬796٬36110٬623٬6566٬185٬974685٬4501٬895٬980279٬061٬299رصيد اول السنة

285٬222510٬269179٬669801٬5001٬108٬9737٬176٬012–4٬290٬379اإلضافات

احملول من مشروعات 
4٬561٬737––––––4٬561٬737رأسمالية حتت التنفيذ

)1٬085٬459(––)163٬876()7٬247()260٬721(–)653٬615(استبعادات

3١249٬885٬39910٬186٬9807٬820٬86211٬126٬6786٬201٬7671٬486٬9503٬004٬953289٬713٬589 ديسمرب ٢٠١٤م

االستهالكات املرتاكمه

244٬381٬700–218٬094٬9896٬423٬2685٬509٬9958٬186٬8705٬580٬295586٬283رصيد اول السنة

17٬749٬587–14٬967٬387992٬512751٬123654٬913213٬850169٬802استهالك السنة

)1٬015٬273(––)145٬255()3٬120()213٬526(–)653٬372(استبعادات

261٬116٬014–3١232٬409٬0047٬415٬7806٬047٬5928٬838٬6635٬648٬890756٬085 ديسمرب ٢٠١٤م

القيمه الدفرتيه الصافيه

3١17٬476٬3952٬771٬2001٬773٬2702٬288٬015552٬877730٬8653٬004٬95328٬597٬575 ديسمرب ٢٠١٤م

3١٢3٬59١٬9٠93٬763٬7١٢٢٬٢86٬366٢٬٤36٬7866٠5٬67999٬١67١٬895٬98٠3٤٬679٬599 ديسمرب ٢٠١3م

دائنون  .12
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

28٬116٬213٢٢٬٠٢٤٬٤١9موردي خدمات

11٬892٬7747٬7١6٬٤١3موردي اصول

40٬008٬987٢9٬7٤٠٬83٢

رصيد مستحق لهيئة السوق املالية  .13
إن الرصيد املســتحق لهيئة الســوق املالية كما يف تاريخ املركز املايل يتمثل بشــكل أساســي يف باقي حصة الهيئة من متحصالت املقابل املايل العائد للهيئة 

)راجع إيضاح 19(.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  .14
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

37٬227٬703١9٬١9٠٬36٠بدالت موظفني مستحقة

10٬696٬2199٬7٤١٬7٠3بدالت اجازة مستحقة للموظفني 

1٬252٬307١٬٤٢7٬١١8إيرادات مقبوضة مقدمًا

1٬244٬783١٬٠٢9٬٠66تأمينات اجتماعية مستحقة

1٬633٬215398٬3٠9أخرى

52٬054٬2273١٬786٬556
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خمصص نهاية اخلدمة للموظفني  .15
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

49٬279٬664٤9٬7٠3٬٠67الرصيد أول السنة

13٬767٬662١٠٬876٬685احململ على مصاريف خالل السنة

)١١٬3٠٠٬٠88()8٬514٬353(املسدد خالل السنة

54٬532٬973٤9٬٢79٬66٤الرصيد يف نهاية السنة

خمصص التزامات خاصة  .16
توجد دعاوى قائمة ضد الشركة تخص أعمال الشركة السعودية لتسجيل األسهم حيث أن الشركة حازت على موجودات ومطلوبات الشركة بناًء على قرار جملس 

هيئة السوق املالية رقم )1-202-2006( بتاريخ 1427/8/2هـ وقرار جملس الوزراء رقم )91( بتاريخ 1424/4/16هـ، ستكون الشركة مسئولة عن جميع اإللتزامات الناجتة 
عن تشغيل الشركة السعودية لتسجيل األسهم.

مت حتويل كافة احلقوق واملوجودات واملطلوبات وااللتزامات والسجالت للشركة السعودية لتسجيل األسهم )النظام الذي وجد قبل تأسيس الشركة( للشركة كما يف 
1428/11/30 هـ املوافق 2007/12/10م اىل الشركة. وحيث بلغت قيمة القضية املرفوع على الشركة السعودية للتسجيل مبلغ 56 مليون ريال سعودي حتى تاريخ 

القوائم املالية وقد صدر قرار من جلنة الفصل يف املنازعات ضد الشركة السعودية لتسجيل األسهم مببلغ 3.9 مليون ريال سعودي ومت استئناف احلكم خالل املدة 
النظامية. وباإلضافة اىل ذالك قامت الشركة بعمل خمصص بقيمة صايف املوجودات املالية احملولة من الشركة السعودية لتسجيل االسهم بقيمة 21.914.860 

ريال سعودي كما يف 31 ديسمرب 2014م مت عمل هذا اخملصص ضد أي إلتزام ناجت عن تشغيل الشركة السعودية لتسجيل األسهم. ويف تاريخ 16 صفر 1436 هـ ورد 
خطاب من مصلحة الزكاة والدخل بخصوص الربط الزكوي والضريبي لألعوام من 2004م حتى 2006م على الشركة السعودية لتسجيل األسهم مببلغ قدرة 4.049.311 

ريال سعودي، ومت االعرتاض على الربط الزكوي والضريبي من الشركة بتاريخ 2015/2/2م.

احتياطي نظامي  .17
متشيًا مع متطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 10 باملئة من الدخل 

الصايف حتى يبلغ هذا االحتياطي 50 باملئة من رأس املال. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.

احتياطي عام  .18
بناء على موافقة معايل رئيس هيئة السوق املالية مبوجب اخلطاب رقم 524 / 2007م وتاريخ 13 فرباير 2007م مت حتويل رصيد األرباح املبقاة اعتبارًا من سنة 2006م 

إىل حساب االحتياطي اإلتفاقي لغرض متويل إنشاء مقر السوق املالية يف مركز امللك عبداهلل املايل أو أي أغراض مستقبلية يحددها جملس اإلدارة.

خالل سنة 2008م قرر جملس إدارة الشركة مبوجب القرار رقم 2008/8/6 بتحويل رصيد االحتياطي االتفاقي إىل حساب االحتياطي العام.

ايردات النشاط  .19
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

388٬199٬911٢٤6٬67٤٬99١عمولة التداول

32٬205٬84336٬5٤٤٬59٠خدمات معلومات السوق

31٬096٬3773٠٬٠95٬٠١6خدمات التسجيل األساسية

26٬074٬045٢5٬33٠٬39٠خدمات حسابات املستثمرين

1٬650٬000١٬٠37٬٠59خدمات بيانات الشركات

7٬778٬8016٬٢٢3٬١١٠خدمات أخرى

487٬004٬9773٤5٬9٠5٬١56إجمايل العموالت واخلدمات املقدمة

بنــاًء علــى التوجيــه الصــادر من مؤسســة النقد العربي الســعودي يف تاريــخ 14 ربيع الثاين 1424هـ )املوافق 15 يونيو 2003م( واملعزز مبوافقة معايل رئيس هيئة الســوق 
املاليــة يف تاريــخ 25 جمــادى األول 1427هـــ )املوافــق 22 يونيــو 2006م(، والقرار الصادر من جملس هيئة الســوق املالية رقم )2010/292/هـ ج( بتاريخ 3 ذو احلجة 

1431هـــ )املوافــق 9 نوفمــرب 2010م(، تتقاضــى الهيئــة مقابل مايل وقدره 50٪ مــن اجمايل العموالت واخلدمات املقدمة. وقد بلغ اجمــايل العموالت واخلدمات املقدمة 
للســنة املالية املنتهية 31 ديســمرب 2014م مبلغ 974.009.954 ريال ســعودي (وللســنة املنتهية بـ  31 ديســمرب 2013م : 691.810.312 ريال ســعودي( وبالتايل بلغت 

املبالغ املســتحقة  لهيئة الســوق املالية عن الســنة املالية املنتهية  31 ديســمرب 2014م  مبلغ 487.004.977 ريال ســعودي (وللســنة املنتهية بـ  31 ديســمرب 
2013م : 345.905.156 ريال ســعودي(، وتتوىل الشــركة حتصيل هذا املقابل وإيداعه يف حســاب الهيئة بناًء على تعليماتها.
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تكاليف النشاط  .20
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

82٬028٬9117١٬67٠٬٢9٤رواتب ومايف حكمها

36٬722٬45735٬76٠٬٢97صيانة وتشغيل

14٬248٬929١8٬8٤5٬737استهالك واطفاء

7٬583٬8987٬358٬١9٠خطوط دوائر املعلومات

4٬352٬5036٬١٠8٬٠٢9استشارات

5٬310٬573٤٬8٠١٬٤١٠ايجار

3٬775٬466١٬997٬8٤٠تدريب

1٬318٬6446٤5٬73١ضيافة ونظافة

1٬235٬138١٬٠67٬657مصاريف سفر

973٬974856٬89٢حراسات امنية

840٬901١٬٠١٤٬٢96مياه وكهرباء

645٬83157١٬٤95اتصاالت 

629٬00176١٬٠٠٠رسوم استخدام نظام سريع

2٬140٬0223٬٢63٬١75أخرى

161٬806٬248١5٤٬7٢٢٬٠٤3

مصاريف عمومية وادارية  .21
)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

85٬199٬53068٬١٢٤٬٢١3رواتب ومايف حكمها

21٬931٬078١١٬٢97٬6٢٤استشارات

4٬724٬1573٬8٢٢٬96٢ايجار

3٬855٬1363٬٤67٬579تدريب

3٬500٬6583٬5٤١٬6١7استهالك واطفاء

3٬110٬7433٬٤٢6٬٠٠٠مكافات وبدالت جملس االداره

2٬104٬329٢٬٠86٬683مصاريف سفر 

1٬941٬136١٬3١١٬١56قرطاسة ولوازم مكتبية

1٬717٬737٤33٬7٠9اعالنات وتسويق

1٬567٬609١٬775٬١٠9صيانة وتشغيل

1٬158٬904٤65٬8٢٠ضيافة ونظافة

871٬02995٢٬7٤١عقود تأمني أنشطة تداول

900٬487696٬56٤مياه وكهرباء

923٬6645١7٬853حراسات امنية

455٬727٤56٬857اتصاالت 

5٬093٬749٢٬899٬96٠أخرى

139٬055٬673١٠5٬٢76٬٤٤7
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ربح السهم  .22
مت احتساب ربح السهم من األعمال الرئيسية، بتقسيم الدخل من األعمال الرئيسية للسنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة.

مت إحتساب ربح السهم من اإليرادات األخرى بتقسيم اإليرادات األخرى على املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة.

مت احتساب ربح السهم من صايف الدخل بتقسيم صايف الدخل للسنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم والبالغة 120 مليون سهم للسنة. بلغ املتوسط املرجح 
لعدد أسهم الشركة 120 مليون كما يف 31 ديسمرب 2014م.

اإلرتباطات املستقبلية  .23
تتمثل اإلرتباطات املستقبلية يف قيمة اجلزء غري املنفذ من عقود توريد أصول وخدمات إىل تداول كالتايل:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

27٬085٬6335٬٤١٤٬١٢6شراء أصول

6٬677٬968١١٬7١6٬775املصروفات امللتزمة

810٬9557٢5٬965خطاب ضمان

34٬574٬556١7٬856٬866

الزكاة  .24
ال تقوم الشركة باحتساب خمصص للزكاة الشرعية يف القوائم املالية باعتبار أنها مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة )جهة حكومية(، بناء على اخلطاب 

الوارد من مصلحة الزكاة والدخل رقم 2999 / 12 وتاريخ 5 / 6 / 1429 هـ حيث نص بأن خضوع الشركة للزكاة الشرعية يكون بعد طرحها لالكتتاب العام ومشاركة 
القطاع اخلاص يف رأسمالها وذلك طبقًا ملوافقة معايل وزير املالية على دراسة املصلحة يف هذا الشأن بتاريخ 1429/5/24 هـ.

وجتدر اإلشارة بأنه بناء على طلب مصلحة الزكاة والدخل قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية بتاريخ 1435/08/07هـ عن األعوام من 2008م إىل 2013م ملصلحة الزكاة 
والدخل، وأشارت املصلحة بأنها تقوم حاليا مبراجعة موضوع الزكاة على الشركات اململوكة جلهات حكومية بشكل كامل وستقوم املصلحة بإبالغ الشركة يف حال 

صدور توجيهات بهذا الشأن خالف ما هو معمول به حاليا. 

توزيعات أرباح  .25
إقرتح جملس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 90 مليون ريال سعودي للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م لصندوق اإلستثمارات العامة بعد تاريخ 

قائمة املركز املايل يف 24 رجب 1435هـ )املوافق 23 مايو 2014م(، ووافقت اجلمعية العمومية يف إجتماعها املنعقد بتاريخ 28 رجب 1435هـ )املوافق 27 مايو 
2014م( على توزيع أرباح نقدية بقيمة 90 مليون ريال سعودي للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2013م لصندوق اإلستثمارات العامة.

وافقت اجلمعية العمومية يف إجتماعها املنعقد بتاريخ 5 جمادى اآلخرة 1434هـ )املوافق 15 ابريل 2013م( على توزيع أرباح نقدية بقيمة 90 مليون ريال سعودي 
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2012م لصندوق اإلستثمارات العامة.

املعلومات القطاعية  .26
تعمل الشركة فقط يف اململكة العربية السعودية. وألغراض إدارية، مت تنظيم الشركة كقطاعات أعمال على أساس اخلدمات املقدمة، ولدى الشركة القطاعات 

املعروضة التالية: 

خدمات االسواق النقدية 
هو نظام تداول األوراق املالية واملقاصات والتسويات يف اململكة العربية السعودية، ويقوم على أساس السوق املستمرة التي حتركها أوامر البيع والشراء، ويقدم 
بيانات آنية عن األسعار املتداولة ومعلومات الشركات، ويتيح تداول جميع األسهم احمللية يف سوق واحدة، وهو نظام مبني على أساس املعاجلة اآللية املتكاملة.

خدمات األصول واإليداع
خدمات األصول هي اخلدمات املتعلقة برهن أسهم وفك الرهن والتحويل بني حسابات املستثمرين وحسابات أفراد األسرة واخلدمات املتعلقة بتحميل بيانات مالكي 

األسهم يف النظام االلكرتوين للسوق املالية السعودية وذلك بعد االنتهاء من االكتتاب وتخصيص أسهم املكتتبني. 

خدمات االيداع هي اخلدمات املتعلقة باألنشطة اخلاصة بتسجيل األسهم املتضمنة حفظها وصيانتها وحتديث سجالتها وتسجيل حتويالتها ونقل امللكية.

خدمات معلومات السوق 
خدمات معلومات السوق تتمثل يف الرتاخيص املمنوحة من قبل الشركة ملزودي املعلومات املتخصصني بإعادة نشر وتوزيع معلومات السوق ضمن عقود 

واتفاقيات حمددة.
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املعلومات القطاعية )تتمة(  .26
اإلدارة الرئيسية

تدير إدارة الشركات تطورات الشركات املستقبلية وتشرف على جميع الضوابط النقدية. إن جميع االستثمارات يف الشركات تدخل ضمن قطاع األعمال هذا والذي 
يتضمن إدارة إسرتاتيجية تنمية األعمال التجارية والقانونية واملالية والعمليات واملوارد البشرية والعالقات مع العمالء.

)ريال سعودي(

اإلجمايلاإلدارة الرئيسيةخدمات معلومات السوقخدمات األصول واإليداعخدمات األسواق النقدية

2014م

487٬004٬977–388٬199٬88365٬435٬88333٬369٬211إيرادات النشاط

)161٬806٬248(–)15٬792٬915()60٬502٬567()85٬510٬766(تكاليف النشاط

)139٬055٬673()139٬055٬673(–––مصاريف عمومية وإدارية

186٬143٬056)139٬055٬673(302٬689٬1174٬933٬31617٬576٬296الدخل/)اخلسارة( من األعمال الرئيسية

13٬928٬0043٬980٬1011٬576٬0253٬504٬329٬6003٬523٬813٬730جمموع املوجودات

8٬299٬41616٬346٬0642٬943٬187158٬849٬792186٬438٬459جمموع املطلوبات

2013م

3٤5٬9٠5٬١56–٢٤7٬٢88٬6٢56١٬١٤8٬٤١637٬٤68٬١١5إيرادات النشاط

)١5٤٬7٢٢٬٠٤3(–)١٤٬٤٤٢٬83٢()55٬87٢٬9٠٢()8٤٬٤٠6٬3٠9(تكاليف النشاط

)١٠5٬٢76٬٤٤7()١٠5٬٢76٬٤٤7(–––مصاريف عمومية وإدارية

85٬9٠6٬666)١٠5٬٢76٬٤٤7(١6٢٬88٢٬3١65٬٢75٬5١٤٢3٬٠٢5٬٢83الدخل/)اخلسارة( من األعمال الرئيسية

١٤٬633٬8979٬883٬6٢9٢٬٢36٬١3٢3٬3٠٠٬36١٬٤5٢3٬3٢7٬١١5٬١١٠جمموع املوجودات

6٬٤١6٬٢67١٢٬3١5٬397٢٬35٤٬6٠6١١9٬٢7١٬393١٤٠٬357٬663جمموع املطلوبات

األدوات املالية وإدارة اخملاطر  .27
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد التزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبشروط تعامل عادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة 

العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلاصة بالشركة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

خماطر معدالت العمولة تتمثل خماطر معدالت العمولة يف التعرض خملاطر متعددة تتعلق بتأثري التغريات يف معدالت العمولة يف السوق على املركز املايل 
للشركة وتدفقاتها النقدية. تراقب الشركة تقلبات معدالت العمولة وتعتقد أن تأثري خماطر معدالت العمولة ليس جوهريًا.

يبني اجلدول ادناه مدى تأثر الدخل جتاه التغريات احملتملة املعقولة يف أسعار العموالت اخلاصة، مع ثبات كافة املتغريات األخرى. إن االثر على الدخل ميثل أثر 
التغريات املفرتضة يف أسعار العموالت اخلاصة على دخل الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف نهاية 

السنة. ال يوجد أي أثر على حقوق املساهمني بالشركة.

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

± 687٬5٠٠± 1٬405٬835الزيادة/النقص يف نقطة األساس+/- 5 

خماطر تغري أسعار صرف العمالت األجنبية تعتقد تداول أنها ليست عرضة خملاطر تقلب أسعار الصرف بدرجة كبرية نظرًا ألن أغلب تعامالتها تتم بالريال السعودي.

خماطر االئتمان متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. املوجودات املالية اخلاضعة لرتكيز 
خماطر االئتمان، تتألف باألساس من النقد وما يف حكمه، استثمارات ومدينون آخرون. حتتفظ الشركة باألموال النقدية واالستثمارات لدى بنوك وأطراف أخرى ذات 

تصنيف ائتماين جيد، كما أن احلسابات املدينة موزعة على عدد من احلسابات ولدى أطراف ذوي مراكز مالية جيدة وبالتايل ال يوجد تركيز جوهري خملاطر االئتمان.
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األدوات املالية وإدارة اخملاطر )تتمة(  .27
اجلدول أدناه يوضح احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان لعناصر قائمة املركز املايل:

إجمايل أقصى حد التعرض )ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

75٬٠٠٠٬٠٠٠–ما يف حكم النقد

–1٬241٬670٬473استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار

1٬570٬000٬000٢٬7١9٬٠5٢٬7٢8استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

513٬359٬5183٤١٬6١6٬67٢استثمارات متاحة للبيع

83٬343٬59883٬95٠٬٢١8استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

14٬749٬0676٬٢8١٬735مدينون، صايف

3٬423٬122٬6563٬٢٢5٬9٠١٬353

خماطر السيولة متثل خماطر السيولة خماطر عدم التمكن من بيع موجودات مالية عند احلاجة وبسرعة كافية لتفادي أي خسارة. تدار خماطر السيولة وذلك 
مبراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأى التزامات حالية ومستقبلية. وال تعتقد تداول أنها عرضة ألي خماطر ذات أهمية نسبية عالية لها عالقة 

مبخاطر السيولة.

يظهر اجلدول أدناه حتليل للموجودات واملطلوبات املالية بناءًا على التاريخ املتوقع لتحصيلها أو سدادها:

)ريال سعودي(

٢٠١3م2014م

اإلجمايلأكرث من ١٢ شهرأقل من ١٢ شهراإلجمايلأكرث من 12 شهرأقل من 12 شهر

١١٠٬9٤٠٬٢39–9٬302٬729١١٠٬9٤٠٬٢39–9٬302٬729النقد وما يف حكمه 

–––1٬241٬670٬473–1٬241٬670٬473استثمارات يف أوراق مالية لإلجتار

100٬000٬0001٬470٬000٬0001٬570٬000٬000١٬5١9٬٠5٢٬7٢8١٬٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬7١9٬٠5٢٬7٢8استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

6٬٢8١٬735–14٬749٬0676٬٢8١٬735–14٬749٬067مدينون، صايف

استثمار يف شركة مستثمر فيها بطريقة 
83٬95٠٬٢١883٬95٠٬٢١8–83٬343٬59883٬343٬598–حقوق امللكية

٢٤٬553٬9٠٠–23٬698٬872٢٤٬553٬9٠٠–23٬698٬872مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

3٤١٬6١6٬67٢3٤١٬6١6٬67٢–513٬359٬518513٬359٬518–استثمارات متاحة للبيع

1٬389٬421٬1412٬066٬703٬1163٬456٬124٬257١٬66٠٬8٢8٬6٠٢١٬6٢5٬566٬89٠3٬٢86٬395٬٤9٢إجمايل املوجودات املالية

٢9٬7٤٠٬83٢–40٬008٬987٢9٬7٤٠٬83٢–40٬008٬987دائنون

7٬635٬93١–17٬927٬5927٬635٬93١–17٬927٬592رصيد مستحق لهيئة السوق املالية

3١٬786٬556–52٬054٬2273١٬786٬556–52٬054٬227مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

٤9٬٢79٬66٤٤9٬٢79٬66٤–54٬532٬97354٬532٬973–خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

٢١٬9١٤٬68٠٢١٬9١٤٬68٠–21٬914٬68021٬914٬680–خمصص التزامات خاصة

109٬990٬80676٬447٬653186٬438٬45969٬١63٬3١97١٬١9٤٬3٤٤١٤٠٬357٬663إجمايل املطلوبات املالية

1٬279٬430٬3351٬990٬255٬4633٬269٬685٬798١٬59١٬665٬٢83١٬55٤٬37٢٬5٤63٬١٤6٬٠37٬8٢9صايف املوجودات املالية

إعتماد القوائم املالية  .28
مت إعتماد القوائم املالية يف 5 جمادى األوىل 1436هـ املوافق 24 فرباير 2015م.
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