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أبرز النتائج المالية للفرتة المنتهية في 31 ديسمرب 2017م.
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نظرة عامة للعام 2017م

إجمالي القيمة 
السوقية

مليار ريال سعودي 

 1,689.60

مليار ريال سعودي 

 836.28 إجمالي قيمة 
التداول

1 في السوق الرئيسية  •
6 صناديق عقارية متداولة )ريتس(  •

9 في السوق الموازية “نمو”  • 16 شركة جديدة في العام 2017مإدراج أسهم 

 188 عدد الشركات 
المدرجة

20 القطاعات

%92 نسبة السعودة

 %0.45 معدل النمو السنوي المركب
)مقارنة بالعام 2016م(
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نبذة عن “تداول”

وافق مجلس الوزراء السعودي في 
جلسته المنعقدة يوم االثنني الموافق 19 
مارس 2007م على ت�أسيس شركة السوق 

المالية السعودية )“تداول”(. جاء القرار تنفيذًا 
للمادة 20 من نظام السوق المالية التي 
تقضي بأن ت�كون الصفة النظامية للسوق 
المالية شركة مساهمة. وتعترب “تداول” 

الجهة الرسمية الوحيدة المصرح لها بمزاولة 
أعمالها كسوق مالية في المملكة العرب�ية 
السعودية، كما أنها الجهة الوحيدة المصرح 
لها من خالل - )‘مركز إيداع األوراق المالية’( 

- بمزاولة عمليات إيداع األوراق المالية 
السعودية المتداولة في السوق ونقلها 

وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها.
وي�وضح نظام السوق المالية الصادر 

بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( في 
16 يونيو 2003م الصفة النظامية واألهداف 

والمسؤوليات المناطة بالسوق ومركز 

إيداع األوراق المالية. وُتعد “تداول” المصدر 
الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة 

بالصفقات المنفذة لألوراق المالية المتداولة 
في السوق. 

يبلغ رأس مال الشركة )1٫200٫000٫000( 
مليار ومائ�تا مليون ريال سعودي مقسم 
إلى )120٫000٫000( مائة وعشري�ن مليون 

سهم جميعها متساوية القيمة. وتبلغ 
القيمة اإلسمية لكل منها )10( رياالت، 

وجميعها أسهم نقدية اكت�تب فيها صندوق 
االست�ثمارات العامة.

كما أن “تداول” عضوًا  منتسبًا في 
المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 

)IOSCO(، وعضو في االتحاد الدولي 
للبورصات. وقد تم مؤخرًا انتخاب المدير 

التنفيذي لشركة “تداول”، عضوًا في مجلس 
إدارة االتحاد العالمي للبورصات لمدة ثالث 

سنوات.

تعترب “تداول” الجهة الرسمية الوحيدة المصرح لها بمزاولة أعمالها 
كسوق مالية في المملكة العرب�ية السعودية. وُتعد “تداول” المصدر 

الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة لألوراق 
المالية المتداولة في السوق.  



لمحة عن الشركة        9

الرؤية والرسالة

الرسالة
تقديم منتجات وخدمات 

األسواق المالية بكل 
كفاءة وفعالية وتميز 

بما يحقق قيمة مضافة 
لجميع المستفيدين 

والمشاركني في 
السوق.

الرؤية
نسعى ألن نكون سوقًا 

مالية مت�كاملة تقدم 
خدمات مالية شاملة 

ومتنوعة وتنافس على 
مستوى عالمي.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

باعتبار السوق المالية ركيزة أساسية في االقتصاد السعودي، وبفضل ما 
نملكه من إمكانات وقدرات، تمكنا من بلورة مجموعة من األهداف الرئيسية 
التي ت�تماشى وطموحات أجندة اإلصالح التي شملتها رؤية المملكة 2030، 

والتي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي عنوانه التنوع وقوامه التغي�ي من 
خالل ضخ المزيد من االست�ثمارات على المدى الطوي�ل والعمل على تنويع 

مصادر الدخل لخلق اقتصاد مستدام.

يسرني، وبكل فخر، أن أضع بني أيديكم التقري�ر 
السنوي والقوائم المالية الموحدة للشركة 

حيث نستعرض سلسلة من النجاحات واإلنجازات 
التي حققناها خالل العام المالي المنتهي في 

31 ديسمرب 2017م. لقد تمكنا من المضي قدمًا 
في تحقيق طموحات اسرتاتيجيتنا لتعزي�ز النمو، 

واالرتقاء بمكانة الشركة ودورها المحوري 
في دعم جهود المملكة العرب�ية السعودية 

الرامية لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع. ويتجلى 
هدفنا االسرتاتيجي الرئيسي في أن تصبح 

السوق المالية السعودية سوقًا عالميًا تحظى 
بمكانة متميزة على مستوى العالم. ولدعم 

هذا الهدف، أطلقنا برنامجًا شامالً لرفع المعاي�ي 
وتحقيق الت�كافؤ مع نظرائنا في األسواق 

الناشئة.

توسيع نطاق أعمالنا وتنويع خدماتنا
تمكنا خالل العام 2017م من تنفيذ مجموعة 

واسعة من الربامج والمشاريع التي سنتطرق لها 
بالتفصيل في هذا التقري�ر بهدف تهيئة المقومات 

الرئيسية لتوسيع نطاق أعمالنا وتنويع خدماتنا. 
إن مفهوم التوسع والتنويع هو مفهوم واسع 

ال يقتصر تطبيقه على الحجم المتنامي للسوق 
المالية السعودية من حيث الرسملة والسيولة 
والمشاركني في السوق، بل يشمل أيضًا الدور 

البارز الذي تلعبه “تداول” بشكل متزايد في دعم 
نمو االقتصاد السعودي وخاصة أسواق رأس 

المال. وأما بما يتعلق بالتنويع، فقد حققنا الكثي 
من اإلنجازات في إطار جهودنا لتوسيع نطاق 

أعمالنا وتنويع خدماتنا، وتقديم مجموعة أكرث 
شمولية من الفرص للمشاركني في السوق، مع 

العمل بشكلِ متوازِ على تهيئة البنية التحتية 
الالزمة لدعم متطلبات التحول إلى سوق عالمية.

اإلنجازات
لقد شكل العام 2017م محطة محورية في 

“تعد وتية اإلصالح السريعة 
التي تشهدها المملكة 

في إطار رؤية 2030 عملية 
مهمة ومليئة بالتحديات، 
ونحن في “تداول” نؤكد 

على التزامنا في بذل الجهد 
الالزم لضمان نجاح تنفيذها”. 
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مسيتنا نحو النجاح، وتمكنا من تعزي�ز مكانتنا في 
صميم المشهد التنموي، وتعزي�ز أدائنا على 

جميع مستويات األعمال. 
تبنت الشركة نهجًا اسرتاتيجيًا مدروسًا 
الستقطاب واستيعاب المست�ثمري�ن األجانب 
المؤهلني مع زيادة نسبة مشاركتهم في 

السوق بما في ذلك التدابي األولية لت�أسيس 
شركة مركز مقاصة األوراق المالية )مركز 

المقاصة( وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق 
بهدف تنويع فرص االست�ثمار وزيادة جاذبية 

السوق الستقطاب وتسهيل دخول المزيد من 
المست�ثمري�ن. كما قمنا بتنظيم حمالت تروي�جية 

للمست�ثمري�ن في تسع دول وتمكنا من الوصول 
إلى أكرث من 500 مست�ثمر جديد. شملت إنجازاتنا 
أيضًا انضمام “السوق المالية السعودية” في 

 )MSCI( قوائم مراقبة مؤشري مورغان ستانلي
وفوتسي راسل )FTSE Russell( ومؤشر إس 
أند بي )S&P( مع وجود مؤشرات قوية على 

إمكانية ترقيتها ضمن مؤشرات األسواق الناشئة 
الرئيسية، مما سيؤثر بشكل إي�جابي على نشاط 

المست�ثمري�ن األجانب المؤهلني في السوق 
المالية السعودية.

اسرتاتيجية طموحة نحو العام 2022
نحن في شركة “تداول” نقف على أعتاب 
مرحلة جديدة من النمو تقوم على استشراف 

المستقبل واقتناص الفرص المتاحة أمامنا 
لتحقيق أهدافنا. ومن هذا المنطلق، وافق 

مجلس إدارة الشركة على اعتماد خطة  طموحة 
تمتد لخمسة أعوام تعتمد على سبع ركائز 

اسرتاتيجية وهي: فئات األصول، والمصدرون، 
والمست�ثمرون، وخدمات ما بعد التداول، 
ومعلومات وتحليالت السوق، والتقنية 

والعمليات والعوامل المساعدة لتمكني 
المنظومة. يشكل هذا اإلطار االسرتاتيجي منصة 

لالنطالق نحو  آفاق جديدة تحمل العديد من فرص 
النمو مستقبالً، وتفتح المجال أمامنا لالنخراط 

بشكل كامل في رؤية المملكة 2030. 
تحدد الخطة الخمسية لتداول ثالثة عوامل 

من شأنها أن تدعم تحقيق عوائد ممتازة 
للمساهمني وتحفيز مسار النمو.

كخطوة أولى، وإيفاًء بالتزامنا في تطوي�ر 
سوق مالية مت�كاملة ومتنوعة، تركزت جهودنا 

على  تحقيق االستفادة القصوى من فئات 
األصول المتنوعة، واإليرادات ومزي�ج المنتجات 

والمست�ثمري�ن والمصدري�ن. ومن هنا، تعمل 

“تداول” على توفي البنية التحتية الالزمة التي 
تغطي كافة مقومات السوق المالية السعودية. 

ويتمثل العامل الثاني في التمكني واالستفادة 
من النمو االقتصادي الكلي في المملكة 

العرب�ية السعودية. وسيتحقق ذلك من خالل 
توفي سوق مالي متقدم ومت�كامل من شأنه 

اإلسهام في دعم طموحات رؤية 2030 وتلبية 
تطلعات القطاعني العام والخاص، وبالتالي توفي 

كافة اإلمكانات لفتح السوق بشكل كامل أمام 
المشاركني الدولي�ني. 

يتجلى أحد أهدافنا الرئيسية في تعزي�ز 
قوة المملكة االقتصادية لتمكينها من التنافس 

على الخارطة العالمية والحفاظ على مكانتها 
كونها تحتل المرتبة العشري�ن على قائمة أقوى 

20 اقتصاد في العالم. وي�بقى األهم، وكنتيجة 
لجهودنا الحالية، نسعى ألن نكون سوقًا مالية 
مت�كاملة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة 

وتنافس على مستوى عالمي، والتي ستقوم 
باستقطاب االست�ثمارات من خالل توفي البنية 

التحتية المتميزة والقدرات المتطورة في هذا 
المجال إلى األسواق المالية األخرى في منطقة 

الشرق األوسط.

مع الشكر
وأخيًا، أود أن أعرب عن جزي�ل امتناني ألعضاء 

مجلس اإلدارة على مشورتهم الحكيمة ودعمهم 
المستمر. كما يسعدني أن أتقدم باألصالة عن 
نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة 

بجزي�ل الشكر والتقدير لفري�ق اإلدارة التنفيذية 
لجهودهم الدؤوبة وحرصهم على رسم مسار 

اسرتاتيجي للمستقبل، وجميع موظفي الشركة 
إلصرارهم على تجسيد رؤيتنا ورسالتنا حقيقة 

على أرض الواقع.
كما يطيب لي كذلك تقديم الشكر لجميع 

منسوبي هيئة السوق المالية على دعمهم 
المستمر، ولجميع المشاركني في السوق 

لثقتهم بنا وإيمانهم بأنهم دومًا في 
صميم اهتماماتنا لمساعدتهم على تحقيق 

طموحاتهم. نحن نتطلع للمستقبل بإي�جابية ولدينا 
الكثي إلنجازه، وأتطلع شخصيًا للعمل عن كثب مع 
جميع المتعاملني في السوق  لإليفاء بالتزاماتنا 

وتحقيق أهدافنا الطموحة التي وضعناها 
ألنفسنا.

— سارة بنت جماز السحيمي
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة المدير التنفيذي

تحظى “تداول” بمكانة متميزة جعلتها األكرث ريادة إقليميًا، إذ تشي األرقام 
إلى أن 72% من إجمالي القيمة المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي 

ت�رتكز في السوق المالية السعودية.

شهدت “تداول” خالل العام 2017م تطورات 
عدة عززت من مكانتها كأكرب األسواق المالية 
في الشرق األوسط وأكرثها ريادة، مع العمل 

على تطوي�رها كمنصة للنمو والتنوع واالنطالق 
عالميًا لمواكبة التطورات التي يشهدها االقتصاد 

السعودي. واسرتشادًا برؤية المملكة 2030، 
نؤكد التزامنا باالستمرار في تحقيق المزيد من 

النجاحات وتعزي�ز ثقة المست�ثمري�ن من خارج المملكة 
والمساهمة في دفع عجلة نمو السوق المالية 

السعودية. وقد أطلقنا العديد من المشاريع 
والمبادرات لدعم هذا الطموح، ويسرني اإلعالن 

عن تحقيق “تداول” عامًا آخر من األداء المتميز 
واإليجابي.

 
أبرز  اإلنجازات االسرتاتيجية

شملت أبرز األهداف االسرتاتيجية التي حققناها 
في العام 2017م إطالق السوق الموازية “نمو” 
والتي شهدت إدراج وتداول أسهم تسع شركات 

في خطوة ساهمت في دعم االقتصاد الوطني 
ودفع عجلة التنمية. كما نجحت “تداول” في تطوي�ر 

مجموعة شاملة من الخدمات التي تعنى بجمع 
المعلومات والتحليالت بما في ذلك مشروع جمع 

البيانات المرجعية اإللكرتونية، حيث يسمح المشروع 
للمستخدم الوصول إلى المعلومات حول الجهة 

المصدرة، واألوراق المالية، والتقاري�ر، والبيانات 
التاريخية والقوائم المالية. هذه اإلنجازات المميزة 
ما هي إال مثال حي على نجاح شركة “تداول” في 

توفي كافة العناصر ألسواق المال، وتطوي�ر خدمات 
ومنتجات ت�تسم بالسهولة في عالم يشهد تطورًا 

رقميًا متسارعًا.  

أبرز اإلنجازات من حيث األداء
احتلت السوق المالية السعودية “تداول” 

المرتبة 25 كأكرب سوق لألوراق المالية في 
االتحاد العالمي ألسواق المال. حيث بلغت قيمتها 

السوقية 451 مليار دوالر أمريكي كما في 31 

“ تعترب “تداول” السوق 
المالية الرائدة في دول 

مجلس التعاون الخليجي حيث 
تبلغ قيمتها السوقية ثالث 

أضعاف نظيتها األقرب”.
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ديسمرب 2017م.
 ونجحت “تداول” في تحقيق أداء مالي 

قوي، حيث ارتفعت اإليرادات الموحدة بنسبة %74 
إلى 545.4 مليون ريال سعودي مقارنة مع العام 

2016م. وجاءت معظم التدفقات النقدية مدفوعة 
بشكل رئيسي من المقابل المالي عن التداوالت، 

وخدمات ما بعد التداول، واإلدراج، وبيانات السوق 
وغيها حيث شكلت 28%، َو 52%، َو 8%، َو 12%، َو 
0.2% من إجمالي اإليرادات على التوالي. وفي 

إنجاز آخر، ارتفعت األرباح قبل خصم الزكاة والفوائد 
واالستهالكات واإلطفاءات بنسبة 299% تقري�بًا 
لتصل إلى 72.5 مليون ريال سعودي مقارنة مع 

العام 2016م، ووصل هامش األرباح/الخسائر قبل 
خصم الزكاة والفوائد واالستهالكات واإلطفاءات 

إلى 13% مقارنة مع %12- في العام السابق. وبعد 
الخسارة خالل العام الماضي، ارتفع صافي الدخل/

الخسارة الموحد من  29- مليون ريال سعودي في 
العام 2016م إلى 129.8 مليون ريال سعودي في 

العام 2017م، بهامش 24% مقارنة مع % 9- في 
العام 2016م. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع 
اإليرادات نتيجة تفعيل  المقابل المالي عن الخدمات 

التي تقدمها “تداول” بدءًا من يناير 2017م.

أبرز األنشطة التشغيلية
على الصعيد التشغيلي، تمكنت السوق من 

تحقيق عدة تطورات جوهرية لتحسني كفاءتها 
وتعزي�ز مكانتها من حيث الحجم، حيث است�كملنا 

في العام 2017م تطبيق اآللية المطورة لحقوق 
األولوية المتداولة، واعتماد المعيار العالمي 

لتصنيف القطاعات، فضالً عن تخصيص وتفعيل 
مجموعة من رسوم خدمات ما بعد التداول، واإلدراج، 
والعضوية. وتماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، 

نجحت “تداول” بتعديل المدة الزمنية لتسوية 
صفقات األوراق المالية المدرجة لت�كون خالل يومي 

عمل الحقة لتاري�خ تنفيذ الصفقة T+2، وتفعيل أطر 
إقراض واقرتاض األوراق المالية المدرجة، والقواعد 

المنظمة لبيع األوراق المالية على المكشوف 
قصية األجل، فضالً عن اإلعالن رسميًا عن تحوي�ل 

مركز إيداع األوراق المالية “إيداع” إلى شركة تابعة 
مستقلة، وإبرام االتفاقية الخاصة بخدمات ما بعد 

التداول مع ناسداك.
لعبت هذه التطورات الجوهرية دورًا محوريًا 
في تمكني “تداول” من تحقيق هدفها، ولم ت�كن 
لت�تحقق لوال تفاني موظفينا وحرص اإلدارة على 
ت�كريس الخربات لتقديم رؤى ثاقبة وبذل الجهود 

لإليفاء بمسؤولياتها. ومن خالل هذا النهج، واصلنا 

العمل على تطوي�ر وتفعيل الربامج االسرتاتيجية األكرث 
أهمية وت�أثيًا لدفع عجلة النمو في المستقبل.

االنطالق نحو المستقبل
لقد أثبتت التجربة جدوى وفعالية النهج الذي 
اتبعناه مؤكدين التزامنا بمواصلة العمل لالنطالق 

نحو مستقبل أكرث اشراقًا مستفيدين من العديد من 
فرص النمو المتاحة ومزايانا التنافسية.

تعترب “تداول” األكرب من حيث الحجم ومستويات 
السيولة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، وتستحوذ على 53% من إجمالي القيمة 
السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي. 

وانطالقًا من موقعها التنافسي، تطمح 
شركة “تداول” لزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات 

األسواق العالمية لتصبح الخيار األول للعديد من 
المست�ثمري�ن والمشاركني الراغبني في دخول 
أسواق المنطقة المتسارعة النمو. وسنعمل 

على تحقيق ذلك من خالل ثالثة عوامل رئيسية: 
تطوي�ر سوق مالية متنوعة ومت�كاملة، تمكني النمو 

االجتماعي واالقتصادي في المملكة واالستفادة 
من الفرص المتاحة وت�أسيس منصة متميزة ألسواق 

المال إقليميًا.
 ومع البدء في تنفيذ أهداف اسرتاتيجيتنا 

الجديدة، ال يزال أمامنا الكثي إلنجازه، وهناك العديد 
من التطورات التي بدأت تلوح في األفق، وكلنا 

ثقة بقدرتنا على توفي سوقًا مالية مت�كاملة تقدم 
خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على 

مستوى عالمي.

— المهندس/ خالد بن عبداهلل الحصان
المدير التنفيذي

تمتلك المملكة العرب�ية السعودية أكرب سوق لألوراق المالية  *
)451 مليار دوالر( في العالم العربي.

السوق السعودية مقارنة مع األسواق الخليجية       
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شهد برنامج االست�ثمار 
األجنبي المباشر 

دخول أكرث من 100 
مؤسسة مالية عالمية 

إلى السوق، مع 100 
مؤسسة إضافية 
وصلت إلى مراحل 

مختلفة من عملية 
الت�أكد من استيفاء 

شروط الت�أهيل

التوسع والتنويع

ت�تلخص رؤيتنا في االستفادة من قدراتنا 
وإمكاناتنا للقيام  بدور أكرب في مسية 
التنمية التي تشهدها المملكة العرب�ية 

السعودية، وتذليل العقبات لتحفيز النمو 
وإقامة اقتصاد متنوع مستدام. نعي جيدًا 

حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، 
ونؤكد التزامنا في زيادة كفاءتنا واالنفتاح 

على العالم من حولنا الستقطاب المزيد من 
االست�ثمارات األجنبية ورفع تنافسية السوق 

المالية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف، 
نجحت “تداول” في توسيع نطاق أعمالها 

وتنويع خدماتها لمضاعفة قوتها وبناء سوق 
مالية أكرث مرونة وشمولية. لقد ركزت رؤية 

المملكة 2030 على تحقيق التنوع االقتصادي، 
ومن هذا المنطلق، تعد “تداول” منصة حيوية 

لمجموعة واسعة من القطاعات التي تعترب 
من الركائز األساسية لالقتصاد السعودي.

خالل العام 2017م، قطعت “تداول” 
جنبا إلى جنب مع هيئة السوق المالية 

في المملكة العرب�ية السعودية خطوات 
جريئة لجعل سوق المال وجهة لالست�ثمارات 

األجنبية. عقدت “تداول” عدد من الحمالت 
الرتوي�جية واالجتماعات مع المست�ثمري�ن 

الدولي�ني، وبنوك االست�ثمار ومدراء األصول 
لتسليط الضوء على التغي�يات التي يتم 

تنفيذها حاليا لفتح السوق.



إن تحقيق التنوع 
االقتصادي في 

المملكة العرب�ية 
السعودية يعترب 

جزءُا مهمًا من رؤية 
المملكة 2030

• برنامج االست�ثمار األجنبي المباشر
في إطار جهودنا لتطوي�ر السوق المالية 

المحلية، تصدرت مهمتنا الرامية لتسهيل متطلبات 
الت�أهيل الخاصة بالمست�ثمري�ن األجانب قائمة 
أولوياتنا، بفضل جهودنا المشرتكة مع هيئة 

السوق المالية في تعديل اآللية المتبعة لزيادة 
حد الملكية األجنبية والسماح للمست�ثمري�ن األجانب 

المؤهلني بالمشاركة في االكت�تابات العامة 
األولية بدءًا من يوم التداول األول من العام 

2017م. وشهد برنامج االست�ثمار األجنبي المباشر 
دخول أكرث من 100 مؤسسة مالية عالمية إلى 

السوق، مع 100 مؤسسة إضافية وصلت إلى 
مراحل مختلفة من عملية الت�أكد من استيفاء 

شروط الت�أهيل. وحقق الربنامج تقدمًا ملحوظًا 
انعكس إي�جابًا على أداء السوق، في خطوة 

أكدت جدية الجهود المبذولة إلجراء المزيد من 
اإلصالحات لجذب رؤوس األموال األجنبية.

• االنضمام إلى المؤشرات العالمية
في العام 2017م، استطاعت السوق 

السعودية أن تحقق نقطة جديدة ٌتضاف إلى سجل 
نجاحاتها من خالل انضمامها إلى قوائم مراقبة 

 )FTSE Russell( المؤشرات العالمية فوتسي راسل
ومورغان ستانلي )MSCI(، ومؤشر إس آند بي 

)S&P(. وشكلت هذه اإلنجازات نقطة تحول محورية 
قد تضفي بعدًا إي�جابيًا إلى مستقبل السوق 

واالقتصاد السعودي بشكل عام. وفيما يتعلق بما 
حققته السوق من نجاحات وتغي�يات، يعترب العام 

2017م من أنجح األعوام في تاري�خ الشركة. 
ومع توقع ترقيتها إلى سوق ناشئة من 

قبل بعض المؤشرات العالمية، ست�كون اإلنجازات 
المستقبلية ثمرة جهود دؤوبة وإصرار حثيث من 

قبل القائمني على شركة “تداول” لتقديم مبادرات 
ومشاريع ت�تماشى وأفضل الممارسات العالمية. 

استطاعت السوق المالية 
السعودية أن تحقق 

نقطة جديدة ٌتضاف إلى 
سجل نجاحاتها من خالل 

انضمامها إلى قوائم 
مراقبة المؤشرات 

العالمية فوتسي راسل 
)FTSE Russell( ومورغان 
ستانلي )MSCI(، ومؤشر 

)S&P( إس آند بي

في إطار جهودها لتطوي�ر 
السوق المالية المحلية، 

تصدرت مهمتنا الرامية لتسهيل 
متطلبات الت�أهيل الخاصة 

بالمست�ثمري�ن األجانب قائمة 
أولوياتنا، ونجحنا مع هيئة 

السوق المالية في تعديل 
اآللية المتبعة لزيادة حد الملكية 

األجنبية والسماح للمست�ثمري�ن 
األجانب المؤهلني بالمشاركة 

في االكت�تابات العامة 
األولية بدءًا من يوم 
التداول األول من 

العام 2017م
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أبرز التطورات واإلنجازات

انشاء شركة مركز إيداع األوراق المالية 
“إيداع”

قامت “تداول” بإنشاء مركز إيداع 
األوراق المالية “إيداع” لتطوي�ر أعمال اإليداع 
والتسجيل والتسوية كجزء من تحسني البنية 
التحتية للسوق المالية السعودية. وتقدم 

“إيداع” خدمات جديدة ستنّمي النظام 
المت�كامل حول األصول وتسمح لشركة 
“تداول” بتعزي�ز خدمات ما بعد التداول.

إطالق السوق الموازي لتداول »نمو«
في اللحظة التي يشهد االقتصاد 

السعودي نموًا وأكرث تنوًعا، كان من الواجب 
االهتمام بالمؤسسات الصغية والمتوسطة. 

وبناًء على ذلك، أطلقت “تداول” السوق 
الموازي »نمو« كوسيلة لتوفي طريقًا لهذه 

الشركات لزيادة رأس المال واالستفادة من 
اإلدراج في المعامالت المالية المستقبلية. 

وتم فتح السوق أمام المست�ثمري�ن 
المؤسساتي�ني، والمست�ثمري�ن األجانب 

المؤهلني، والمست�ثمري�ن األفراد المؤهلني.

اعتماد نظام تصنيف جديد: المعيار العالمي 
)GICS( لتصنيف القطاعات

يعمل هذا التصنيف على موائمة “تداول” 
مع مطوري المؤشرات الرئيسي�ني للسماح 

للسوق بتقديم المزيد من المؤشرات التي 
تلبي حاجة المست�ثمري�ن المحلي�ني واألجانب. 

كما سيتمكن الباحثون من إدراج الشركات 
السعودية بسهولة في التقاري�ر الخاصة 

بالقطاعات التي ت�تبع نظام المعيار العالمي 
لتصنيف القطاعات )GICS(، مما يمنحهم مزيًدا 

من الظهور السيما للمست�ثمري�ن الدولي�ني.

تفعيل المقابل المالي لخدمات ما قبل 
التداول، واإلدراج، والعضوية

قامت الشركة بتفعيل هذه الرسوم في 
عام 2017م كوسيلة لتعكس التغي�يات التي 

طرأت على كل من خدمات اإلدراج وتطورات ما 
بعد التداول. ويأتي هذا التغي�ي متوافق مع 

أبرز الممارسات في األسواق العالمية وتمت 
هذه الخطوة بالتنسيق الوثيق مع هيئة 

السوق المالية.

تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق 
.)T+2( المالية المدرجة

انتقلت “تداول” بنجاح إلى اآللية الجديدة 
لتسوية صفقات األوراق المالية لت�تماشى مع 

أفضل الممارسات العالمية وتحقيقًا لمطلب 
المست�ثمري�ن المحلي�ني والدولي�ني. كما سمح 

هذا التغي�ي بتحسني الحقوق القابلة للتداول 
وتعزي�ز نموذج الحفظ المستقل.

است�كمال تسجيل أدوات الدين الحكومية.
في خطوة جديدة من شأنها تعزي�ز أدوات 

االست�ثمار في األسواق المالية، قررت وزارة 
المالية ممثلة بمكتب الدين العام تسجيل 

أدوات الدين العام في مركز إيداع األوراق 
المالية بأواخر شهر أبري�ل من العام 2017م. 

وت�أتي مرحلة التسجيل كمرحلة أولية، تعقبها 
مرحلتي اإلدراج والتداول.

شهد هذا العام تقدًما كبًيا نحو تحقيق رؤية “تداول” في أن ت�كون سوقًا مالية مت�كاملة 
تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي. ولن يتحقق هذا فقط 

بحجم السوق والسيولة، وأيضًا من خالل االعرتاف الدولي وإمكانية دخول المست�ثمري�ن 
للسوق وأهميته االقتصادية الشاملة. تحتفظ “تداول” دومًا بمهمتها األساسية وهي: 

تقديم منتجات وخدمات االسوق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة 
لجميع المستفيدين والمشاركني في السوق.
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االسرتاتيجية
تهدف االسرتاتيجية الجديدة لتطبيق مجموعة من المشاريع الهيكلية، 
والتقنية والتجارية من شأنها أن تعزز من مكانة السوق على الخارطة 

الدولية كمنصة لألسهم بعد نجاحها في ت�كريس مكانتها ودورها كأكرب 
األسواق وأكرثها سيولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

في عام 2017م، اعتمد مجلس إدارة 
شركة السوق المالية السعودية “تداول” 

االسرتاتيجية الخمسية حتى عام 2022م. 
وتهدف هذه االسرتاتيجية إلى وضع مكانة 

السوق على الخارطة الدولية كمنصة عالمية 
ألسوق المال وذلك بعد نجاحها في ت�كريس 

مكانتها ودورها كأكرب األسواق وأكرثها 
سيولة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وت�تماشى أهداف االسرتاتيجية 
الرامية لدفع عجلة نمو األعمال ومواءمتها 

مع أجندة رؤية المملكة 2030.

في السنوات الخمس المقبلة، تخطط 
“تداول” للقيام برحلة عرب ثالثة من أهم 

العوامل لتعزي�ز النمو. العام األول يكمن في 
تعزي�ز وتنويع ما تقدمه األسواق للمساعدة 
في تنمية طرق االست�ثمار المختلفة وزيادة 

رؤوس األموال للشركات والمست�ثمري�ن. 
والعامل الثاني هو االستفادة من التحول 

الذي تعمل الحكومة تحقيقه، مما يؤدي إلى 
سوق مالية أكرث عمقا وحيوية. وأما العامل 

الثالث هو أن تلعب السوق المالية السعودية 
دورًا رائدًا في الت�كامل مع األسواق والمراكز 

المالية اإلقليمية.

عوامل القيمة الرئيسية

سوق مالية متنوعة ومت�كاملة         

تنويع فئات األصول، واإليرادات والمنتجات أ. 
تنويع قاعدة المست�ثمري�ن والمصدري�ن ب. 

تشغيل البنية التحتية للسوق بكامل مراحلها ج. 

          تمكني النمو واالستفادة من مقومات االقتصاد السعودي

تسهيل إنشاء سوق مالية متقدمة لدعم أهداف رؤية المم 2030  أ. 
المتعلقة بالقطاعني العام والخاص

تمكني فتح السوق المالية السعودية أمام المست�ثمري�ن األجانب المؤهلني ب. 

          تشغيل منصة تداول إقليمية

ضخ االست�ثمارات لتوفي البنية التحتية الالزمة والقدرات  أ. 
المتطورة في هذا المجال إلى أسواق المال األخرى في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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حددت الشركة مجموعة من فرص النمو تدعمها ثالثة محفزات رئيسية لتعظيم الفائدة للمست�ثمري�ن 
وخلق قيمة أفضل. وسيتم استغالل هذه الفرص من خالل االستفادة من سبع ركائز اسرتاتيجية تغطي: 

فئات األصول. والمصدرون. والمست�ثمرون، وخدمات ما بعد التداول، ومعلومات وتحليالت السوق، والتقنية 
والعمليات والعوامل المساعدة لتمكني المنظومة.

الركائز االسرتاتيجية

المست�ثمرون
تنويع قاعدة 

المست�ثمري�ن من 
خالل استقطاب عدد 

أكرب من المست�ثمري�ن 
األجانب المؤهلني 

والمست�ثمري�ن 
المؤسساتي�ني

1234

567

معلومات السوق 
والتحليالت

تطوي�ر مجموعة 
شاملة من خدمات 

المعلومات 
والتحليالت

التقنية والعمليات
ت�أسيس وتشغيل 

منصة لتداول 
األسهم إقليميًا 

تغطي كافة المراحل

المصدرون
أن تصبح السوق شريكًا 
اسرتاتيجيًا في برنامج 

الخصخصة وبرنامج أسهم 
الدين في المملكة العرب�ية 

السعودية، والعمل على 
تشجيع كل من الشركات 

السعودية وشركات دول 
مجلس التعاون الخليجي 

على إدراج أسهمها

خدمات ما بعد التداول
إنشاء مركز مقاصة 

األوراق المالية وتعزي�ز 
منتجات وخدمات ما 

بعد التداول

فئات األصول
تعزي�ز فئات األصول 

الحالية وتطوي�ر 
أسواق المشتقات 

والسلع تماشيًا 
مع احتياجات 
المست�ثمري�ن

العوامل المساعدة لتمكني 
المنظومة

إنشاء نموذج أعمال يتسم 
بالمرونة، قائم على 

أحدث التقنيات الرقمية 
وتعزي�ز التعاون مع 

أصحاب المصلحة المحلي�ني، 
واإلقليمي�ني والدولي�ني 

لتحقيق طموحات 
اسرتاتيجيتها



20        التقري�ر السنوي 2017

حالة السوق

بينما تواصل المملكة العرب�ية السعودية إحراز تقدم جيد في تنفيذ 
برنامج اإلصالح االقتصادي في إطار الجهود المبذولة لتنويع االقتصاد 

بعيدًا عن االعتماد الكلي على اإليرادات النفطية، تلعب “تداول” دورًا 
محوريًا في تعزي�ز وتطوي�ر سوق مالية مت�كاملة وتسهيل دخول المزيد 

من المست�ثمري�ن للسوق.

ت�تميز السوق السعودية بارتفاع مستويات 
السيولة نسبيًا وحجم األصول القابلة 

لالست�ثمار مقارنة مع نظرائها في المنطقة، 
مما يعود بالفائدة على السوق المالية 

والشركات المدرجة فيها والمست�ثمري�ن على 
حد سواء. عالوة على ذلك، وبينما تواصل 

المملكة العرب�ية السعودية إحراز تقدم جيد 
في تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي في إطار 

الجهود المبذولة لتنويع االقتصاد بعيدًا عن 
االعتماد الكلي على اإليرادات النفطية، تلعب 

“تداول” دورًا محوريًا في تعزي�ز وتطوي�ر سوق 
مالية مت�كاملة وتسهيل دخول المزيد من 

المست�ثمري�ن للسوق.
ومن بني الدوافع الرئيسية لشركة 

“تداول” لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية للعام 
2022م التزامها في تمكني واالستفادة 

من النمو االقتصادي في المملكة العرب�ية 
السعودية، متضمنًا تسهيل توفي رؤوس 

األموال لتموي�ل طموحات رؤية المملكة 2030 
الخاصة بالقطاعني العام والخاص، فضالً عن 
دورها في فتح السوق امام المست�ثمري�ن 

الدولي�ني، وبالتالي استقطاب مجموعة 
متنوعة من رؤوس األموال إلى الشركات 
المحلية المدرجة، مما سيسهم في الحد 
من اعتماد هذه الشركات على التمويالت 

الحكومية واالستفادة من  تنامي الطلب في 
السوق. 

في العام 2017م، شهد القطاع تطورات 
رئيسية منها زيادة إدراجات صناديق االست�ثمار 

العقارية المتداولة )ريتس(، وإدراج ستة 
صناديق منها. حيث وصل حجم التداوالت 

إلى مستويات كبية. وفي سوق كبية مثل 
المملكة العرب�ية السعودية، ُيتيح ت�أسيس 
صناديق االست�ثمار العقاري للمست�ثمري�ن 

األصغر حجمًا إمكانية االست�ثمار في قطاع 
العقارات، وي�وفر مجموعة من أدوات 

االست�ثمار باإلضافة إلى األسهم والسندات، 

مما سيؤدي بدوره إلى تنويع فرص االست�ثمار 
المتاحة للمست�ثمري�ن وبالتالي التخفيف من 

المخاطر.

في العام 2017، شهد 
القطاع تطورات رئيسية 

منها زيادة إدراجات 
صناديق االست�ثمار العقارية 
المتداولة )ريتس(. وشهدت 

السوق المالية السعودية 
إدراج ستة صناديق منها 
خالل العام الماضي حيث 
وصل حجم التداوالت إلى 

مستويات كبرية. 

حققت القطاعات المدرجة في السوق أداء 
بمستويات مختلفة حيث حقق مؤشر اإلعالم 

النمو األقوى بنسبة

%51.08
على أساس سنوي

يليه مؤشر تجزئة السلع الكمالية بنسبة 

%14.72
ومؤشر تجزئة قطاع األغذية بنسبة 

%11.03
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ومن بني المبادرات التي أعلنت عنها 
“تداول” إطالق السوق الموازية “نمو” بهدف 

تقديم فرص است�ثمارية جديدة لشريحة كبية 
من الشركات الصغية والمتوسطة. وشهدت 
“نمو” إدراج أسهم تسع شركات خالل العام  

2017م. 
وفيما يتعلق بأداء السوق نفسه، سجل 

مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( 7,226.32 
نقطة كما في 31 ديسمرب 2017م مقارنة مع 
7,210.43 نقطة في العام 2016م، إي بزيادة 

  .%0.22
وارتفعت القيمة السوقية للسوق 

المالية السعودية إلى 1,689.60 مليار ريال 
سعودي مقارنة مع 1,681.95 مليار ريال 

سعودي بزيادة 0.46% في العام 2016م. 
وانخفضت قيمة األسهم المتداولة في 

السوق المالية بنسبة 27.72% إلى 836.28 
مليار ريال سعودي في نهاية العام. وانخفض 

حجم التداول بنسبة 32.85% إلى 43.30 مليار 
سهم مقارنة مع العام السابق. 

بشكل إجمالي، شهدت السوق المالية 
السعودية إدراج أسهم 16 شركة جديدة، 

منها واحدة في السوق الرئيسية، وتسع 
في السوق الموازية “نمو”، وستةفي 

صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة. 
وحافظت القيمة السوقية للسوق على نفس 

المستوى بفضل األوراق المالية المدرجة 
حديثاً.
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مراجعة األداء

لتشجيع مشاركة المست�ثمري�ن األجانب المؤهلني الحالي�ني 
والمحتملني، نجحت الشركة في تنويع قاعدة المنتجات والخدمات 
المقدمة للمشاركني في السوق، وبالتالي تنويع مصادر دخلها. 

شكل العام 2017م عام النجاحات 
بالنسبة لشركة “تداول” حيث حققت العديد 

من اإلنجازات الهامة ولعبت دورًا محوريًا 
في دعم األجندة الوطنية للمملكة العرب�ية 
السعودية. ولتشجيع مشاركة المست�ثمري�ن 

األجانب المؤهلني الحالي�ني والمحتملني، نجحت 
الشركة في تنويع قاعدة المنتجات والخدمات 

المقدمة للمشاركني في السوق، وبالتالي 
تنويع مصادر دخلها. 

لقد أسهم اتباعنا لنهج حكيم ومدروس 
في تحسني الت�كلفة، مقرونًا بمجموعة من 

تنوع مصادر الدخل، في تحقيق نمو ملحوظ 
في صافي الدخل ليصل إلى 130 مليون 

ريال سعودي كما في 31 ديسمرب 2017م، 
بزيادة قدرها 543% عن العام السابق. مع 

44%  من إجمالي اإليرادات المت�أتية من 
عائدات الرسوم، تمكنت تداول من تخطي 

بعض التحديات الناتجة عن الرتكيز على حجم 
التداول والتي ارتفعت بنسبة 44% على 

أساس سنوي. وارتفع الدخل من االست�ثمارات 
بنسبة 117% ليصل إلى 85 مليون ريال 

سعودي مقارنة مع العام السابق. ووصل 
الربح/الخسائر قبل خصم الزكاة والفوائد 

واالستهالكات واإلطفاءات إلى 72 مليون ريال 
سعودي للفرتة نفسها، بهامش 13%، مقارنة 
مع مستويات منخفضة من الخسارة قبل خصم 

الزكاة والفوائد واالستهالكات واالطفاءات 
التي وصلت إلى 36- مليون ريال سعودي 

بهامش %12- في العام 2016م. 

أهم اإلنجازات
شهد العام 2017م انضمام السوق 
المالية السعودية “تداول” إلى قوائم 

  )FTSE Russell(مراقبة مؤشر فوتسي راسل
ومورغان ستانلي )MSCI(، ومؤشر إس آند 

بي )S&P(. تعترب هذه الخطوة ركيزة أساسية 
في رؤية المملكة 2030 الرامية لخلق اقتصاد 

مزدهر من خالل االست�ثمار على المدى 

لقد أسهم اتباعنا لنهج 
حكيم ومدروس في تحسني 

الت�كلفة، مقرونًا بمجموعة 
من مصادر الدخل، في 

تحقيق نمو ملحوظ في 
صافي الدخل ليصل إلى 

130 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمرب 2017م، 

بزيادة قدرها 543% عن 
العام السابق. 

السوق السعودية مقارنة مع األسواق الناشئة من حيث السيولة وعدد األسهم المدرجة 
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الطوي�ل. وفيما يتعلق بأسواق المال المحلية، 
شكلت هذه الخطوة نقطة محورية نحو 

ترقية متوقعة لألسواق الناشئة، ومؤشر 
واضح على قدرة “تداول” في استقطاب 
مستويات كبية من االست�ثمارات األجنبية 

المباشرة قري�بًا. ومن خالل دورها المباشر 

في دعم تنويع ونمو االقتصاد السعودي، 
تعمل “تداول” على تعزي�ز مكانتها وتحسني 

مقوماتها في ظل التوجه الحالي نحو 
الخصخصة واالست�ثمار في القطاعات الغي 

نفطية.
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المراجعة التشغيلية

إن تضمني مبدأ “الرتكيز” كمقوم أساسي في النسيج 
الداخلي لشركة “تداول” هو أمر حيوي لتمكينها من 

تحقيق الت�كافؤ مع أسواق المال العالمية الرائدة 
حيث تقوم بتقديم منتجات وخدمات لتعظيم القيمة 

للمشاركني في السوق.

 المنتجات والخدمات الخاصة
بالمصدري�ن
–––––––––––––

 الخدمات والمنتجات الخاصة
بالمست�ثمري�ن
–––––––––––––

اإلشراف والتنظيم
–––––––––––––

تقنية المعلومات
–––––––––––––

أمن المعلومات
–––––––––––––

 إعادة الهيكلة
–––––––––––––

زيادة الوعي والتعليم
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وتضمنت أبرز اإلنجازات 
التشغيلية للعام 2017م 
است�كمال مشروع تطبيق 

اآللية المطورة لحقوق 
األولوية المتداولة، 

واعتماد المعيار العالمي 
لتصنيف القطاعات، واإلعالن 

عن تحوي�ل مركز إيداع 
األوراق المالية “إيداع” إلى 

شركة تابعة مستقلة.

واحدة من القيم األساسية لشركة 
تداول هي الرتكيز. تقوم “تداول” بالمراقبة 

المباشرة للسوق مما يسمح لها باتخاذ 
قرارات استباقية ت�تسم بالكفاءة استعدادًا 

للمستقبل. إن تضمني مبدأ “الرتكيز” كمقوم 
أساسي في النسيج الداخلي لشركة “تداول” 

هو أمر حيوي لتمكينها من تحقيق الت�كافؤ 
مع أسواق المال العالمية الرائدة حيث تقوم 

بتقديم منتجات وخدمات لتعظيم القيمة 
المضافة للمشاركني في السوق.

وتضمنت أبرز اإلنجازات التشغيلية 
للعام 2017م است�كمال مشروع تطبيق 

اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة، 
واعتماد المعيار العالمي لتصنيف القطاعات، 

واإلعالن عن تحوي�ل مركز إيداع األوراق 
المالية “إيداع” إلى شركة تابعة مستقلة. 

ومن النجاحات الهامة األخرى تخصيص و 
تفعيل رسوم خدمات ما بعد التداول واإلدراج 

والعضوية، وإطالق السوق الموازية “نمو” 
لتمكني الشركات الصغية والمتوسطة 

من االستفادة من خدمات أسواق المال 
والوصول إلى مصادر تموي�ل إضافية، فضالً 

عن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات 
األوراق المالية المدرجة في سوق األسهم 

السعودي لت�كون خالل يومي عمل الحقة 
لتاري�خ تنفيذ الصفقة )T+2( تماشيًا مع أفضل 

الممارسات العالمية، واست�كمال االتفاقية 
الخاصة بخدمات ما بعد التداول مع ناسداك.

المنتجات والخدمات الخاصة بالمصدري�ن
تولي شركة “تداول” اهتمامًا خاصًا 

بتوفي خدمات ومنتجات ريادية تلبي تطلعات 
وطموحات المصدري�ن. وت�تمحور فلسفتها 

حول إضفاء تحسينات مستمرة على منتجاتها 
وخدماتها لضمان تلبية احتياجات الجهات 

المصدرة وتمكينها من الوصول إلى اقصى 
إمكاناتها.

ومن خالل إطالق السوق الموازية 
“نمو”، أتاحت “تداول” المجال أمام الشركات 

الصغية والمتوسطة لالستفادة من فرص 
است�ثمارية جديدة بمتطلبات إدراج أكرث 

مرونة. وبهذا الخصوص، تدعم “تداول” بشكل 
مباشر الشركات في جميع مراحل نموها، 

وبالتالي اإلسهام في تنويع أسواق المال 

في المملكة. وقد انتهزت “تداول” فرصة 
إطالق السوق الموازية “نمو” بإجراء بعض 

التحديثات األساسية ألنظمة التداول بما 
في ذلك قنوات الخدمات اإللكرتونية مثل 

الموقع اإللكرتوني، ونظام اإلفصاح الخاص 
بالمصدري�ن، وتطبيقات الجوال وتداوالتي 

والبيانات المرجعية اإللكرتونية.
تم إطالق صناديق االست�ثمار العقارية 

المتداولة )ريتس( كأحد فئات األصول للمرة 
األولى مع إدراج ستة صناديق في العام 

2017م. وأسهمت هذه المبادرة في تسهيل 
وصول المست�ثمري�ن إلى القطاع العقاري. 

كما سلطت الضوء على ريادة المطوري�ن 
العقاري�ني وعززت من ثقة المست�ثمري�ن في 

هذا القطاع. ومع تنامي أعداد صناديق 
االست�ثمار العقارية المتداولة )ريتس( في 
دول مجلس التعاون الخليجي، واستقطاب 

المست�ثمري�ن الراغبني في الحصول على فرص 
لتحقيق دخل مستدام، كما ت�توقع “تداول” أن 

تصبح هذه الصناديق من فئات األصول األكرث 
طلبًا في المستقبل.

نجحت “تداول” خالل العام الماضي 
في إعادة تصنيف القطاعات في السوق 
الرئيسية لت�تماشى مع المعاي�ي الدولية 

لتصنيف القطاعات. شهد هذا المشروع إعادة 
تصنيف 16 قطاعًا إلى 20 قطاعًا في السوق 
لمواكبة التطورات والتغي�يات التي يشهدها 

 )GICS( االقتصاد السعودي. يساعد تصنيف
خرباء االسرتاتيجيات والمحللني والمست�ثمري�ن 

في إجراء مقارنات بني الشركات خارج محيط 
 )GICS( أسواقهم المحلية. كما يضع تصنيف
معاي�ي موحدة تمّكن مالكي ومدراء األصول 

ومتخصصي األبحاث من عقد مقارنات على 
المستوي�ني المحلي والعالمي بني القطاعات 

الرئيسية المختلفة.
باإلضافة إلى ذلك، يسمح النظام 

للمست�ثمري�ن األجانب باالطالع على حالة 
األسواق المحلية. وفي الوقت نفسه 

يمّكن المست�ثمر المحلي من االطالع على 
األسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة 

بني األسهم التي تنتمي للقطاع نفسه. 
كما يمكن عن طري�ق تصنيف )GICS( تحديد 

المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع 
الشركات المختلفة مع بعضها البعض.
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المعاي�ي الدولية المطبقة في األسواق 
األخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية، 

مما يزيد من فرص إدراج السوق المالية 
السعودية ضمن مؤشرات األسواق 

العالمية.
تطوي�ر البيئة االست�ثمارية لتحفيز   -3

االست�ثمار المؤسساتي مع مراعاة 
االحتياجات الالزمة للت�كيف مع المتغيات 

المستقبلية.

ولدعم وت�أكيد نجاح هذه الخطوة، تم 
تحديث أنظمة التقنية األساسية، وقنوات 

الخدمات اإللكرتونية مثل الموقع اإللكرتوني 
للسوق، وخدمة )تداوالتي(.

اإلشراف والتنظيم
شهد عام 2017م نجاح إطالق مشروع 

“فصل االختصاصات والمهام بني هيئة 
السوق المالية وشركة السوق المالية 

السعودية )تداول(” وت�أتي هذه المبادرة 
متماشية مع االجندة الوطنية ورؤية 

المملكة 2030 بهدف تحسني بيئة العمل من 
خالل تطبيق القواعد القانونية والتجارية 
الدولية لتشجيع االست�ثمار طوي�ل المدى. 

ويهدف المشروع لتفعيل الصالحيات 
والمهام التنظيمية واإلشرافية والرقابية 

لشركة “تداول” وفقًا لما نص عليه نظام 
السوق المالية، والذي يشمل عدة جوانب 

مثل إدراج األوراق المالية، وااللتزامات 
المستمرة للمصدري�ن والمشاركني في 

السوق. ونتج عن هذه الخطوة إصدار 
مجموعتني من القواعد: قواعد اإلدراج 

وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة. وتهدف هذه القواعد إلى 

مراقبة وتنظيم تداول األوراق المالية وعمل 
وأنشطة المشاركني في السوق. 

وفي إطار سعي هيئة السوق 
المالية وشركة السوق المالية السعودية 

“تداول” إلى إتاحة الفرصة للمختصني 
والمهتمني والمست�ثمري�ن بالسوق المالية 

السعودية للمشاركة وإبداء الرأي حيال 
قواعد الهيئة والسوق، تم نشر مسودات 

القواعد المتعلقة بالمشروع الستطالع اآلراء 

وتم اعتماد المعاي�ي العالمية لتصنيف 
القطاعات عرب جميع األنظمة بما في 
ذلك قنوات الخدمات اإللكرتونية مثل 

الموقع اإللكرتوني، ونظام اإلفصاح الخاص 
بالمصدري�ن، وتطبيقات الجوال وتداوالتي 
والبيانات المرجعية اإللكرتونية. ومن خالل 

هذه الخطوة، حققت “تداول” إنجازًا آخرًا 
ُيضاف إلى سجل نجاحاتها في إطار حرصها 

المستمر لالرتقاء بمكانتها وتحقيق الت�كافؤ 
مع أفضل األسواق المالية العالمية.

الخدمات والمنتجات الخاصة بالمست�ثمري�ن
من بني المتطلبات األساسية التي 

توفرها “تداول” من أجل توفي سوق مالية 
عالمية، تقديم خدمات عالمية المستوى 

لجميع المست�ثمري�ن. خالل العام 2017م، تم 
إحراز تقدم كبي في مجال تحديث التقنيات 

والعمليات بما يحقق االستفادة القصوى من 
نموذج التشغيل الخاص بشركة تداول. وشمل 

ذلك إطالق مجموعة من منتجات وخدمات 
معلومات السوق بما في ذلك البيانات 

المرجعية اإللكرتونية، والتحليالت، وخدمات 
تحليل السيولة والبيانات التفصيلية. 

شملت قائمة المشاريع االسرتاتيجية 
الهامة التي أطلقتها “تداول” في العام 

2017م، برنامج ما بعد التداول بهدف تمكني 
السوق من تحقيق نمو أعمالها وتوجهاتها 

االسرتاتيجية، والتي ت�تضمن استبدال نظام 
 )Equator( المقاصة والتسوية الحالي

بأنظمة إيداع األوراق المالية الحديثة، فضالً 
عن بدء تلبية المتطلبات القانونية الالزمة 

لت�أسيس شركة مركز مقاصة األوراق المالية 
على أن يكون جاهزًا للعمل بكامل طاقته في 

العام 2019م.
ونجحت “تداول” في تعديل المدة الزمنية 

لتسوية صفقات األوراق المالية المدرجة 
لت�كون خالل يومي عمل الحقة لتاري�خ تنفيذ 

الصفقة مما يوفر العديد من الفوائد منها:

رفع مستوى حماية أصول المست�ثمري�ن   -1
وإتاحة المجال للتحقق من صحة الصفقة 

والتعامل مع األخطاء إن وجدت
موائمة السوق المالية السعودية مع   -2

شملت قائمة المشاريع 
االسرتاتيجية الهامة التي 

أطلقتها “تداول” في 
العام 2017م، برنامج ما 

بعد التداول بهدف تمكني 
السوق من تحقيق نمو 

أعمالها وتوجهاتها 
االسرتاتيجية، والتي ت�تضمن 

استبدال نظام المقاصة 
 )Equator( والتسوية الحالي

بأنظمة إيداع األوراق 
المالية الحديثة، فضالً 

عن بدء تلبية المتطلبات 
القانونية الالزمة لت�أسيس 

مركز مقاصة األوراق 
المالية على أن يكون جاهزًا 

للعمل بكامل طاقته في 
العام 2019م.
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والمالحظات وذلك على الموقع اإللكرتوني 
لكل من الهيئة و“تداول”. وصدر قرار مجلس 

الهيئة باعتماد هذه القواعد في شهر 
ديسمرب 2017م على أن يبدأ العمل بها 

بتاري�خ 1 ابري�ل 2018م. كما تم اعتماد الخطة 
اإلعالمية واألنظمة الخاصة للمصدري�ن 

واألشخاص المرخص لهم وإتاحة المعلومات 
على الموقع االلكرتوني لتداول.

تقنية المعلومات
تحرص شركة تداول على تبني أفضل 
الممارسات العالمية فيما يتعلق بتقنية 

المعلومات وتدابي األمن بهدف توفي سوق 
مالية مت�كاملة ت�توافر فيها كافة مقومات 

البنية التحتية الالزمة التي تضاهي أفضل 
األسواق العالمية. وتحظى السوق المالية 

السعودية بسمعة متميزة لريادتها في 
توفي أنظمة الحماية وتقنية المعلومات. 

وتركز اسرتاتيجية “تداول” لتقنية المعلومات 
على ثالثة محاور رئيسية هي: العمليات 

التقنية، االسرتاتيجية ومبادرات دعم األعمال؛ 
وحوكمة وكفاءة الخدمات التقنية.

العمليات التقنية
شهدت األسواق المالية تطورات 

هائلة صاحبها ثورة كبية في مجال تقنية 
المعلومات التي تعترب الركيزة األساسية 

في آلية العمل المتبعة. ولم ت�كن السوق 
المالية السعودية بمنأى عن هذه التطورات 

حيث حرصت الشركة على تحديث أنظمتها 
وخدماتها لضمان توفرها بنسبة %100. 

وفي العام 2017م، لم تسجل السوق أية 
حوادث ت�تعلق بانقطاع في الخدمات أو أيه 

ت�أثيات على أداء السوق. كما أجرت “تداول” 
عملية تحديث كبية للشبكة كجزء من جهودها 
لتحديث بنيتها التحتية، والتخفيف من المخاطر 

المتعلقة بتقادم أجهزة الشبكة، وتلبية 
المتطلبات الالزمة لضمان استمرارية األعمال 

من خالل توفي شبكة أكرث كفاءة وأمانًا 
تخدم بمثابة العمود الفقري للبنية التحتية 

لتقنية المعلومات. كما خضعت البنية التحتية 
لتقنية المعلومات لعملية صيانة ممنهجة 

استمرت طوال العام، فضالً عن تنفيذ العديد 

في العام 2017م، لم تسجل 
السوق أية حوادث ت�تعلق 

بانقطاع في الخدمات أو أيه 
ت�أثريات على أداء السوق. 

من التغي�يات والتحديثات لضمان مواكبتها 
أعلى المعاي�ي العالمية. هذا التطور هو حجر 

األساس لضمان الجودة، والمرونة لإلقدام 
على التغي�ي واالستعداد لعمليات التحول 

ووضع األطر الالزمة.

االسرتاتيجية ومبادرات دعم األعمال
تركزت مبادرات شركة “تداول” في العام 
2017م على دعم مقومات تقنية المعلومات 

وتحديثها لضمان تحقيق أهداف اسرتاتيجية 
الشركة الرامية إلطالق مشاريع طموحة 

لزيادة االنفتاح على المست�ثمري�ن الدولي�ني. 
وعلى سبيل المثال، تم إطالق برنامج تطوي�ر 

أنظمة ما بعد التداول والذي يشمل استبدال 
نظام التسجيل واإليداع والتسوية الحالي 
واستحداث نظام للمقاصة المركزية. كما 

شهد العام 2017م إجراء العديد من التغي�يات 
التقنية لدعم إطالق السوق الموازية “نمو”، 

و تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات 
األوراق المالية المدرجة لت�كون خالل يومي 

 ،)T+2( عمل الحقة لتاري�خ تنفيذ الصفقة
والتجهيزات التقنية إلعادة تصنيف قطاعات 
السوق، وإطالق منصة التداول االفرتاضي. 

كما تم دعم أكرث من 40 مبادرة تنظيمية، 
األمر الذي أسهم في تحقيق الت�كامل مع 

الهيئات التنظيمية والحكومية على حد 
سواء.

حوكمة وكفاءة الخدمات التقنية
تعترب حوكمة تقنية المعلومات جزءًا 

رئيسيًا من نموذج التشغيل الخاص بشركة 
“تداول”، والمعاي�ي والسياسات التوجيهية، 

والجودة، وتحسني عمليات تقنية المعلومات، 
وتحسني الت�كلفة، وإدارة التغي�ي، وتخفيف 

المخاطر واإلبالغ عن أداء تقنية المعلومات 
بشكل فوري. وتلتزم شركة “تداول” بمعاي�ي 

مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات 
)ITIL( والتي ت�تضمن قائمة من العمليات 

واإلجراءات المت�كاملة لضمان كفاءة، وجودة 
وت�كامل تشغيل تقنية المعلومات. في العام 

2017م، حصلت شركة السوق المالية على 
شهادة األيزو )9001:2008( ألنظمة إدارة 
الجودة، وشهادة األيزو )20000 - 1:2011( 
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ألنظمة إدارة خدمات تقنية المعلومات بعد 
اجتياز عمليات التدقيق والمراجعة السنوية 

بنجاح.

أمن المعلومات
تعترب السوق المالية السعودية أكرث 

األسواق ريادة في منطقة الشرق األوسط. 
وانطالقًا من هنا، تعي شركة “تداول” 

حجم وأهمية المسؤولية الملقاة على 
عاتقها فيما يتعلق بأمن المعلومات، 

وخاصة حماية وإدارة المـعـلومات المتعلقة 
بالمشاركني في السوق، بدءًا من المصدري�ن 

والمست�ثمري�ن وصوالً إلى أولئك الذين 
يعملون فيما بينهم.

ت�تماشى أهداف أمن المعلومات مع 
األهداف الشاملة التي تضمنتها الخطة 

االسرتاتيجية لشركة “تداول”. وت�تضمن هذه 
األهداف التخطيط الفعال لمعالجة وإدارة 
الحوادث المحتملة، وتطوي�ر وتحديث األطر 

المتبعة إلدارة األمن، والحفاظ على أدوات 
المراقبة األمنية المحدثة والمتطورة، وزيادة 

الوعي األمني، وتوفي التدريب وت�ثقيف 
جميع الموظفني وتحسني إدارة صالحيات 

الوصول لألنظمة. وُصممت اسرتاتيجية تداول 
لألمن لحماية المعلومات الهامة واألصول 

المادية، وضمان معالجة التحديات المتزايدة 
والناتجة عن استخدام المواقع والشبكات 

اإللكرتونية.
تحقيقًا لهذه الغاية، حققت “تداول” 

تقدمًا ملحوظًا في تعزي�ز وظائف األمن 
السيرباني لمعالجة الزيادة الهائلة في حجم 

وقوة الهجمات اإللكرتونية والربامج الضارة 
وهجمات طلب الفدية على مستوى العالم 

طوال العام. وي�واصل فري�ق أمن المعلومات 
استخدام التقنيات المبت�كرة لمواكبة هذه 

التحديات المستمرة. وأثمرت جهود الفري�ق 
 ISO 27001:2013 عن حصوله على شهادة آيزو

لنظام مراقبة أمن المعلومات.

إعادة الهيكلة
من بني التحسينات الهيكلية التي 

شهدتها شركة “تداول” في العام 2017م 
بدء عمليات إطالق مركز مقاصة األوراق 

المالية الذي من المتوقع أن يصبح المركز 
جاهزًا للعمل بكامل طاقته بحلول النصف 

الثاني من العام 2019م.
وشملت إنجازات العام 2017م أيضًا 

ت�أسيس مركز إيداع األوراق المالية “إيداع”، 
بهدف تعزي�ز وتحسني مجموعة من خدمات ما 

بعد التداول. وتعترب “إيداع” شركة مستقلة 
تخضع إلدارة وقواعد حوكمة مستقلة. 
وستلعب دورًا محوريًا في دعم جهود 

“تداول” الرامية لتوفي سوق مالية مت�كاملة 
تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية.
 ومنذ إطالق عملياتها رسميًا في 
بداية العام 2017م، تمكنت “إيداع” من 

تحقيق بعض أهداف التحول الرئيسية. وتم 
االنتهاء من توفي التقنيات األساسية  من 

خالل تحديث برنامج أوراكل لتخطيط موارد 
المشاريع، وبوابة إيداع، فضالً عن تطوي�ر 

وإطالق الموقع اإللكرتوني الجديد. كما تم 
إطالق العالمة التجارية والهوية الخاصة 

بشركة “إيداع”. وفي عامها األول، تمكنت 
“إيداع” من تحقيق 90% من صافي الدخل 

المستهدف.
وتساهم “إيداع” في تحقيق أهداف 

السوق المتعلقة بتطوي�ر البنية التحتية 
واإلجراءات لتنفيذ المعامالت تماشيًا مع 
المعاي�ي الدولية. ويقدم المركز خدماته 
لفئ�تني من العمالء: المصدري�ن_ لكل من 

االصدارات المدرجة والغي مدرجة.  كما يهدف 
المركز لتحسني كفاءة خدمات إيداع األوراق 

المالية والتسجيل تماشيًا مع رؤية المملكة 
2030 من خالل تطوي�ر بيئة أكرث حرفية تعزز 

التميز في جميع القطاعات المتعلقة 
بالسوق المالية.

تمكنت “إيداع” من تجسيد 
مكانتها بوابة إقليمية 

لألسواق الخارجية مع نظرة 
طويلة األجل لتصبح مركزًا 

إقليميًا إليداع األوراق 
المالية. كما تقدم مجموعة 

من الخدمات المصممة 
خصيصًا للسوق السعودي 
المحلي والنموذج الحالي 

ألسواق المال.
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وتمكنت “إيداع” من تجسيد مكانتها 
كبوابة إقليمية لألسواق الخارجية مع نظرة 

طويلة األجل لتصبح مركزًا إقليميًا إليداع 
األوراق المالية. كما تقدم مجموعة من 

الخدمات المصممة خصيصًا للسوق السعودي 
والنموذج الحالي ألسواق المال. ويعمل 
المركز بالتعاون مع “تداول” على توسيع 
وتعزي�ز مجموعة خدماته لتلبية احتياجات 

المست�ثمري�ن الدولي�ني.

زيادة الوعي والتعليم
كجزء من برنامج “است�ثمر بوعي”، 

تمت إضافة بعض التحسينات التقنية التي 
تضمنت إطالق مشروع “منصة التداول 

االفرتاضي” التي صممت خصيصًا لزيادة 
وعي المست�ثمري�ن الحالي�ني والمحتملني حول 

قواعد االست�ثمار والتداول. وتضمن برنامج 
“است�ثمر بوعي” تنظيم عشر ورشات عمل 

لزيادة الوعي المالي وت�ثقيف المست�ثمري�ن 
من خالل التعاون مع مجموعة من الخرباء 

المالي�ني.
وكجزء من جهود “تداول” المستمرة، 
تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة 

التعليم تهدف إلى التعاون بني الجهتني 
لرفع مستوى الوعي باالست�ثمار في كافة 
المجاالت لدى طالب وطالبات الجامعات في 

المملكة.
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يعمل لدى شركة 
“تداول” حوالي 278 

موظفًا، مع 58 موظفًا 
في شركة “إيداع”، 

ونجحت الشركة في 
زيادة نسبة الموظفات 

إلى الموظفني لتصل 
إلى %20
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رأس المال البشري

تحرص شركة “تداول” على تطبيق وتحديث سياسات الموارد البشرية 
بهدف تعزي�ز قدراتها والرتكيز بشكل أساسي على استقطاب أفضل 

الكفاءات واستبقائها.

يعتمد نجاح شركة “تداول” على تفاني 
موظفينا وخرباتهم وحرصهم على تعزي�ز 

إسهاماتهم لتحقيق طموحات اسرتاتيجية 
الشركة على نطاق أوسع. ولن يكون 

المستقبل الذي نصبو إليه دون توفي 
بيئة مثالية تزيدهم ثقة بأنفسهم وفخرًا 

بإنجازاتهم، لذا نحرص دومًا على توفي إطار 
عمل مميز وفتح المجال أمامهم لتعزي�ز 
قدراتهم والقيام بمسؤولياتهم التي 

قد ت�تخطى في كثي من األحيان أهدافنا 
االسرتاتيجية. وتحرص شركة “تداول” على 
تطبيق وتحديث سياسات الموارد البشرية 

بهدف تعزي�ز قدراتها والرتكيز بشكل أساسي 
على استقطاب أفضل الكفاءات واستبقائها.

يلعب قسم الموارد البشرية دورًا محوريًا 
في ضمان تطبيق قيم الشركة األساسية. 

وتضمينها في النسيج الداخلي.
ولقياس كفاءة أداء الموارد البشرية، 

اعتمدت شركة تداول مجموعة من مؤشرات 
األداء الرئيسية التي تركز على عدة مجاالت 

مختلفة منها ت�كلفة القوى العاملة، 
ومعدالت ترقية الموظفني الداخلية. وقد 
نجحت كل من شركة “تداول” و“إيداع” في 
تحقيق أداء إي�جابي وفقًا لهذه المؤشرات 

في العام 2017م.
العدالة هي إحدى القيم الجوهرية 

لشركة تداول حيث تقوم الشركة بتطبيق 
بعض الضوابط الذاتية في جميع تعامالتها 

مع مختلف األطراف لضمان المعاملة 
العادلة مع جميع أصحاب المصلحة. ويعتمد 

تقي�يم الموظفني في شركة تداول على 
الموضوعية وت�كافؤ الفرص. إضافة إلى 

مسؤولياتها التجارية، تؤكد شركة تداول 
حرصها على تبني أعلى المعاي�ي األخالقية 

في جميع أعمالها اليومية.
  يعمل لدى شركة “تداول” حوالي 278 

موظفًا، مع 58 موظفًا في شركة “إيداع”، 

ونجحت الشركة في زيادة نسبة الموظفات 
إلى الموظفني لتصل إلى 20%، في خطوة 

أكدت حرصها على دعم طموحات رؤية 
المملكة 2030 الرامية لزيادة مشاركة المرأة 
السعودية في العمل، وتمكينها من تجسيد 
كفاءاتها وقدراتها المهنية. كما تفخر شركة 

“تداول” بريادتها في استقطاب الكفاءات 
السعودية إذ وصلت نسبة السعودة في 

الشركة إلى 92%، وهو المستوى البالتيني.
وكجزء من مراجعة اسرتاتيجية المكافأة 

الشاملة، أطلقت “تداول” خطة فريدة من 
نوعها تهدف لتمكني الموظفني من االدخار 

أو االست�ثمار في برنامج يستمر سبع سنوات 
لتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية. حيث 

أن الشركة تقوم بتغطية كامل الت�كاليف 
اإلدارية والمساهمة أيضًا بحسب مدة خدمة 

الموظف وذلك تماشيًا مع اسرتاتيجية تداول 
.2022

باإلضافة إلى التدريب الوظيفي، تعمل 
تداول على توفي الربامج التدري�بية متعددة 

الوظائف والتي شهدت في العام 2017م 
تعاون بني أقسام السياسة التنظيمية 

والرقابة، والمبيعات، والتسوي�ق، واإلدراج 
ما سمح للموظفني بالتعرف على مهارات 
وممارسات وتخصصات جديدة خالل برنامج 

استمر لمدة ثالثة أشهر على مدار العام، 
استفاد موظفو تداول من 1094 يومًا من 

التدريب الخارجي، و 27 مقعدًا من الزيارات إلى 
األسواق الدولية، و 36 برنامجًا فرديًا للقيادة، 

89 شهادة عالمية معتمدة.  و 99 دورة 
تقنية متقدمة مثل إدارة قواعد البيانات 
أوراكل، وندوات ضري�بة القيمة المضافة 

والدورات المتعلقة بسوق المشتقات. 

تفخر شركة “تداول” 
بريادتها في استقطاب 
الكفاءات السعودية إذ 

وصلت نسبة السعودة في 
الشركة إلى 92%، وهو 

المستوى البالتيني.
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المسؤولية االجتماعية

تحرص شركة “تداول” على اتخاذ كافة التدابي والخطوات 
للحد من اآلثار البيئية الناتجة عن عملياتها من خالل 

االستخدام األمثل لجميع مواردها لتحقيق أعلى 
مستويات الكفاءة واالستدامة.

البيئة
استخدام الموارد 
لضمان االستدامة 

على المدى الطوي�ل 
مع الحفاظ على 

البيئة

المجتمع
المساهمة بشكل 

إي�جابي في 
المجتمع من خالل 

االستجابة لالحتياجات 
االجتماعية

االقتصاد
دعم تطوي�ر 

السوق المالية 
السعودية

التعليم
تحسني جودة الحياة 
من خالل المساهمة 
في التعليم وتنمية 

الشباب

معالي وزي�ر التعليم 
ورئيس مجلس إدارة 

شركة السوق المالية 
السعودية )تداول( 
أثناء توقيع مذكرة 

تفاهم بني الجانبني
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يعتمد التزام “تداول” في دعم المجتمع 
المحلي والمساهمة في التنمية المستدامة 
للملكة العرب�ية السعودية على مجاالت الرتكيز 

التالية: االقتصاد، التعليم، البيئة والمجتمع.

االقتصاد
تركز اسرتاتيجية تداول الخمسية على 
توفي الدعم المباشر لتوفي سوق مالية 
قوية ومتنوعة، والتي بدورها ستسهم 

بشكل مباشر في النمو االقتصادي المحلي 
وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما 

تحرص “تداول” على االست�ثمار في المستقبل 
من خالل رعاية الكفاءات وتزويدهم بالمهارات 

الالزمة استعدادًا للمرحلة المقبلة. وهذا ما 
تؤكده مستويات السعودة التي وصلت إلى 

 .%92

التعليم
تدعم تداول جودة الحياة في المملكة 
من خالل تنفيذ سلسلة من المبادرات التي 

أسهمت بشكل كبي في تطوي�ر التعليم 
وتمكني الشباب. وأتاح برنامج إنجاز لطالب 

المدارس الثانوية والجامعات االنخراط في 
تجربة عمل حقيقية، مما سمح لهم بتعلم 
أساسيات بدء النشاط التجاري. على مدى 

عشرة أسابيع، قام عشرة متطوعني من 
شركة “تداول” بتنفيذ هذا الربنامج في خمس 

مدارس.
كما تدعم “تداول” مبادرة أسبوع المال 

العالمي )GMW(، وهي مبادرة لرفع الوعي 
المالي في المجتمع ويساعد الناس على 

اتخاذ قرارات مالية أفضل. 
وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بني 
“تداول” ووزارة التعليم تساهم في ت�ثقيف 

طالب وطالبات الجامعات بمختلف المجاالت 
االست�ثمارية وتوفي المواد واألدوات الالزمة 

لتمكينهم من االست�ثمار بمهارة ووعي.
وت�تضمن مذكرة التفاهم بني الجهتني على 

تنظيم ورش عمل في الجامعات وإطالق 
مسابقات على مستوى الجامعات من خالل 

نظام التداول االفرتاضي.

البيئة
تحرص شركة “تداول” على اتخاذ كافة 

التدابي والخطوات للحد من اآلثار البيئية 
الناتجة عن عملياتها من خالل االستخدام 

األمثل لجميع مواردها لتحقيق أعلى 
مستويات الكفاءة واالستدامة. ومن 

المبادرات البيئية الرئيسية التي أطلقتها 
“تداول” في العام 2017م تطوي�ر برنامج 

إلدارة النفايات وإعادة التدوي�ر سيتم تفعيله 
بالكامل في العام 2018م.

المجتمع
حققت شركة “تداول” تقدم كبي نحو 

المساهمة بشكل إي�جابي في المجتمع. 
وشهدت المبادرة مع جمعية األطفال 

المعاقني قيام المدير التنفيذي للشركة 
بتوزيع مجموعة من الهدايا على األطفال 

وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية، في 
حني دعمت “تداول” برنامج بطاقات المعايدة 

الخيي الرامي لجمع األموال من قبل 
الشركات التي تقوم بشراء بطاقات المعايدة 

التي صنعها األطفال المعاقني.
ودعمت شركة “تداول” مبادرة “التربع 
من أجل الحياة” التي شملت تنظيم حملة 

توعية للتربع بالدم لموظفي تداول والتي 
أطلقتها بالتعاون مع مستشفى الملك 

فيصل التخصصي. ومن بني المبادرات 
األخرى تنظيم ندوة للتوعية بسرطان الثدي 
بمشاركة موظفات شركة “تداول”، فضالً عن 

ورشة عمل إلدارة اإلجهاد بمشاركة جميع 
الموظفني.

 خالل الشهر الكريم، شاركت “تداول” في 
حملة “أمان” استجابة لتنامي أعداد حوادث 

السيارات خالل الساعة األخية من نهار شهر 
رمضان. وتضمنت الحملة توزيع 200 ألف 

وجبة إفطار على السائقني في الطرقات 
وعند التقاطعات المرورية في كل من 

الرياض، وجدة والدمام. باإلضافة، لمشاركة 
موظفي “تداول” في توزيع وإعداد الوجبات 

الرمضانية.

ت�أتي مبادرات شركة “تداول” لالستدامة 
مدفوعة بتجسيد مسؤولياتها الوطنية الرامية 

لتبني أفضل الممارسات التنظيمية، وزيادة الوعي، 
وحماية المست�ثمر والقيام بواجباتها االجتماعية 

واالقتصادية.
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مجلس اإلدارة
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سعادة األستاذة/ سارة بنت 
جماز السحيمي

رئيس المجلس 

سعادة األستاذ/ عبد الرحمن 
بن محمد المفضي

نائب الرئيس

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

عـضـو

معالي األستاذ/ سهيل بن 
محمد أبانمي

عـضـو

سعادة األستاذ/ عبدالعزي�ز 
بن عبدالمحسن بن حسن

عـضـو

سعادة األستاذ /  طارق   بن  
 زياد   السديري           

عـضـو

معالي الدكتور/ خالد بن 
حسني البياري

عـضـو

سعادة األستاذ/ علي بن 
عبد الرحمن القوي�ز

عـضـو

سعادة األستاذ/ ريان بن 
محمد فايز

عـضـو
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يستند مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية 
في تشكيله إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم )م/30( وتاري�خ 1424/6/2هـ حيث تنص الفقرة 

)ب( من المادة الثانية والعشرون على: يدير السوق 
مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعني بقرار من مجلس 

الوزراء وبرتشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من 
بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وت�كون العضوية على 

النحو اآلتي:

ممثل وزارة المالية.  .1
ممثل وزارة التجارة واالست�ثمار.  .2

ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي.  .3
أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.  .4

عضوان يمثالن الشركات المساهمة المدرجة في   .5
السوق.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم )273( بتاري�خ 
1438/05/09هـ الموافق 2017/02/06م بإعادة تشكيل 

مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث سنوات، وفيما يلي بيان 
بأعضاء المجلس الحالي�ني:

اإلفصاح المتعلق بتشكيل 
مجلس اإلدارة 

1(  تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه 

مجلس اإلدارةم
تصنيف 

العضوية
جهة التمثيل

بيان بالشركات المساهمة يتولى 
عضويتها بجانب عضويته في الشركة

01
سعادة األستاذة/ 

سارة بنت جماز السحيمي
رئيس المجلس 

غري تنفيذي
شركات الوساطة 

المرخص لها
شركة األهلي المالية  •

02
سعادة األستاذ/ 

عبد الرحمن بن محمد 
المفضي

نائب الرئيس
غري تنفيذي

وزارة المالية 

شركة قور للطريان  •
الشركة السعودية المغرب�ية   •

لالست�ثمار اإلنمائي
الشركة الوطنية السعودية للنقل   •

البحري
الشركة العقارية السعودية  •

شركة دار التمليك  •
البنك األهلي التجاري  •

03
معالي األستاذ/ عبدالعزي�ز 

بن صالح الفري�ح
غري تنفيذي

مؤسسة النقد العربي 
السعودي

--

04
معالي األستاذ/ سهيل 

بن محمد أبانمي
شركة بيان للمعلومات االئ�تمانيةوزارة التجارة واالست�ثمارغري تنفيذي  •

05
معالي الدكتور/ خالد بن 

حسني البياري
غري تنفيذي

الشركات المساهمة 
المدرجة في السوق

--

06
سعادة األستاذ/ 

عبدالعزي�ز بن عبدالمحسن 
بن حسن

غري تنفيذي
شركات الوساطة 

المرخص لها
كريديت سويس العرب�ية السعودية  •
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07
سعادة األستاذ/ علي 
بن عبد الرحمن القوي�ز

غري تنفيذي
شركات الوساطة 

المرخص لها

شركة الرياض المالية  •
شركة الشرق األوسط للرعاية   •

الصحية
شركة واحة األلياف الزجاجية  •

08
سعادة األستاذ /  طارق  

 بن   زياد   السديري           
غري تنفيذي

شركات   الوساطة 
المرخص   لها 

شركة جدوى لالست�ثمار  •
مجموعة عبد المحسن الحكري  •

شركة أرامكو السعودّية لت�كري�ر زيت   •
التشحيم )لوبريف(

الراجحي ألفا لالست�ثمار القابضة  •

09
سعادة األستاذ/ ريان 

بن محمد فايز
غري تنفيذي

الشركات المساهمة  
 المدرجة   في السوق      

شركة المراعي  •
شركة مدينة المعرفة االقتصادية  •

الشركة السعودية لالست�ثمار   •
الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك(

شركة هرفي للخدمات الغذائية  •

2(  سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

الصفةاسم العضو  
االجتماع األول
2017/02/16م

االجتماع الثاني 
2017/03/23م

االجتماع الثالث
2017/05/22م

االجتماع الرابع 
2017/10/30م

االجتماع 
الخامس 

 2017/12/27م

سعادة األستاذة/
سارة بنت جماز 

السحيمي

رئيس 
المجلس

√√√√√

سعادة األستاذ/ 
عبد الرحمن بن محمد 

المفضي

نائب 
الرئيس

√√معتذر√√

معالي األستاذ/ 
عبدالعزي�ز بن صالح الفري�ح 

√√√√√عضو

معالي األستاذ/ سهيل 
بن محمد أبانمي

√√√√√عضو

معالي الدكتور/ خالد 
بن حسني البياري

√√√√√عضو

سعادة األستاذ/ 
عبدالعزي�ز بن 

عبدالمحسن بن حسن
√√√√√عضو

سعادة األستاذ/ علي 
بن عبد الرحمن القوي�ز

√√√√√عضو

سعادة األستاذ/ طارق 
بن زياد السديري

√معتذر√√√عضو

سعادة األستاذ/ ريان 
بن محمد فايز 

√√√√√عضو
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3(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )بالرياالت السعودية( 
تخصص نسبة مئوية من باقي األرباح )بعد االقتطاعات 

النظامية( تحددها الجمعية العامة لمكافأة مجلس اإلدارة 
على أال ت�تجاوز )0.5% نصف في المائة(. كما يتقاضى عضو 
مجلس اإلدارة مكافأة سنوية قدرها )200( مائ�تا ألف ريال 

عن عضويته في اللجان المنبثقة من المجلس، ويضاف 
مبلغ وقدره )100( مائة ألف ريال لعضوية لجنة السياسات 

واإلشراف، باإلضافة إلى مبلغ )3000( ريال بدل لحضور 
الجلسات.

الجدول التالي يوضح إجمالي مكافآت مجلس اإلدارة 
عن العام 2017م:  

*انتهت عضويته في 2017/02/05م

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

اسم العضو
بدل حضور 

جلسات اللجان

المكافأة 
السنوية 

لعضوية اللجان 

المكافأة 
عن أرباح 

2017م
اإلجمالي

سعادة األستاذة/ سارة بنت جماز 
السحيمي

27,000180,00028,438235,438

سعادة األستاذ/ عبد الرحمن بن محمد 
المفضي

6,000180,00031,550217,550

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

27,000180,00031,550238,550

12,000180,00028,438220,438معالي األستاذ/ سهيل بن محمد أبانمي

21,000180,00028,438229,438معالي الدكتور/ خالد بن حسني البياري

سعادة األستاذ/ عبدالعزي�ز بن عبدالمحسن 
بن حسن 

30,000267,22228,438325,438

سعادة األستاذ/ علي بن عبد الرحمن 
القوي�ز

24,000180,00031,550235,550

21,000180,00031,550232,550سعادة األستاذ/ طارق بن زياد السديري

27,000180,00031,550238,550سعادة األستاذ/ ريان بن محمد فايز 

3,1113,111----سعادة األستاذ/ خالد بن إبراهيم الرب�يعة*

3,1113,111----سعادة الدكتور/ فهد بن أحمد أبو حيمد*

3,1113,111----سعادة الدكتور/ سامي بن محسن باروم*

3,1113,111----سعادة األستاذ/ عبد الرحمن بن يحيى اليحياء*

195,0001,707,222283,9572,185,946اإلجمالي 

4(  مكافآت ومخصصات كبار التنفيذي�ني )بالرياالت السعودية( * 

مجموع المبالغالبيان

8,169,052المرتبات الشهرية والبدالت

5,600,000المكافآت الدورية والسنوية

13,769,052اإلجمالي
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2(  لجنة المراجعة
تختص هذه اللجنة بمراجعة السياسات واإلجراءات 

المالية واإلدارية للشركة، واالطالع على تقاري�ر ومالحظات 
المراجعة الداخلية، وتعمل على تقويم كفاءة وفعالية 

األنشطة الرقابية، واستعراض ومناقشة البيانات السنوية 
والربع سنوية.

وت�ت�كون اللجنة من خمسة أعضاء هم: 

الصفةاسم العضو
االجتماع األول
2017/03/06م

االجتماع الثاني
2017/03/19م

االجتماع الثالث
2017/06/05م

االجتماع الرابع
2017/10/19م

االجتماع الخامس
2017/11/30م

سعادة األستاذة/ 
سارة بنت جماز 

السحيمي 

رئيس
اللجنة

معتذر√√√√

معالي األستاذ/ 
عبد العزي�ز بن صالح 

الفربح
√√√√√عضو

  معالي الدكتور/ 
خالد بن حسني 

البياري 
√√معتذر√√عضو

سعادة األستاذ/ 
طارق بن زياد 

السديري
√√√√√عضو

سعادة األستاذ/ 
ريان بن محمد فايز

√√√√√عضو

الصفةاسم العضو
االجتماع االول
2017/03/13م

االجتماع الثاني
2017/05/18م

االجتماع الثالث
2017/09/28م

االجتماع الرابع
2017/11/27م

معالي األستاذ/ عبد العزي�ز 
بن صالح الفربح

√√√√رئيس اللجنة

معالي األستاذ/ سهيل بن 
محمد أبانمي

√√√√عضو

سعادة الدكتور/ عبد الرحمن 
بن إبراهيم الحميد

√√معتذر√عضو مستقل

سعادة األستاذ/ عبد الرحمن 
محمد العودان

√√√√عضو مستقل

سعادة األستاذ/ عبداهلل 
بن عبدالرحمن الشويعر

√√√√عضو مستقل

لجان مجلس اإلدارة
تنبثق عن مجلس اإلدارة ستةلجان فرعية ت�ت�كون من 

أعضاء المجلس ومن غريهم من ذوي الخربات والتخصصات 
الالزمة لعمل كل لجنة، ولكل لجنة من هذه اللجان قواعد 

تحدد صالحياتها وإجراءات عملها.

1(  اللجنة التنفيذية
تختص هذه اللجنة بدراسة خطة عمل الشركة 

واسرتاتيجيتها ومتابعة تنفيذها، ودراسة الصالحيات 
ومتابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية واالطالع على 

المشاريع االسرتاتيجية والرفع بالتوصيات الالزمة لمجلس 
اإلدارة. 

وت�ت�كون اللجنة من خمسة أعضاء هم:
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3(  لجنة إدارة المخاطر 
تختص هذه اللجنة بمراجعة سياسات واسرتاتيجيات 

إدارة المخاطر وأمن المعلومات باإلضافة إلى عملية 
تطوي�رها، ومواكبة التطورات السريعة والتعقيدات المتزايدة 

في مجال إدارة المخاطر وأمن المعلومات. ورفع التوصيات 
المناسبة للمجلس.

وت�ت�كون اللجنة من خمسة أعضاء هم:

4(  لجنة االست�ثمار
تختص هذه اللجنة بمراجعة سياسة االست�ثمار، 

ودراسة الفرص االست�ثمارية وتوافقها مع اسرتاتيجية 
الشركة، ومتابعة وتقويم االست�ثمارات الحالية، 

والمستقبلية للشركة، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس 
اإلدارة العتمادها. 

وت�ت�كون اللجنة من ثالثة أعضاء هم: 

الصفةاسم العضو
االجتماع األول
2017/04/24م

االجتماع الثاني 
2017/06/18م

االجتماع الثالث 
2017/10/05م

االجتماع الرابع 
2017/12/14م

سعادة األستاذ/ علي بن 
عبدالرحمن القوي�ز

√√√√رئيس اللجنة

سعادة االستاذ/ ريان بن 
محمد فايز

√√√√عضو

سعادة الدكتور/ يحيى بن 
علي الجرب

√√√√عضو مستقل

سعادة الدكتور/ إبراهيم بن 
عبد الرحمن القاضي 

√√√√عضو مستقل

سعادة األستاذ/ جاسر بن 
عبدالكريم الجاسر

√√√√عضو مستقل

الصفةاسم العضو
االجتماع األول
2017/05/01م

االجتماع الثاني
2017/10/08م

√√رئيس اللجنةسعادة األستاذ/ طارق بن زياد السديري

سعادة األستاذ/ عبد الرحمن بن محمد 
المفضي

√√عضو

سعادة األستاذ/ عبدالعزي�ز بن عبدالمحسن 
بن حسن

√√عضو
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6(  لجنة السياسات واإلشراف
تختص هذه اللجنة بمباشرة المسؤوليات التنظيمية 

واإلشرافية المنوطة بشركة السوق المالية السعودية 
)تداول( بموجب نظام السوق المالية )النظام( والنظام 

األساسي لشركة السوق المالية السعودية واإلشراف 
على عمل اإلدارة العامة للسياسات واإلشراف وضمان 

فاعليتها.
ت�ت�كون اللجنة من خمسة أعضاء هم: 

5(  لجنة الرتشيحات والمكافآت
تختص هذه اللجنة بمراجعة فعالية وأداء لجان 

المجلس واإلدارة التنفيذية، ومراجعة الهيكل التنظيمي 
واسرتاتيجية الموارد البشرية والسياسات المتعلقة 

بالمميزات والمكافآت السنوية لموظفي الشركة، ورفع 
التوصيات إلى مجلس اإلدارة. 

وت�ت�كون اللجنة من أربعة أعضاء هم: 

الصفةاسم العضو
االجتماع األول
2017/06/05م

االجتماع الثاني
2017/10/31م

االجتماع الثالث
2017/11/30

االجتماع الرابع
2017/12/26م

سعادة األستاذة/ سارة بنت 
جماز السحيمي

√معتذر√√رئيس اللجنة

معالي الدكتور/ خالد بن 
حسني البياري

√√√معتذرعضو

سعادة األستاذ/ علي بن 
عبد الرحمن القوي�ز

√√√√عضو

سعادة األستاذ/ بندر بن 
عبدالرحمن بن مقرن

√√√√عضو مستقل

الصفةاسم العضو
االجتماع األول
2017/03/05م

االجتماع الثاني
2017/03/27م

االجتماع الثالث
2017/05/21م

االجتماع الرابع
2017/09/21م

االجتماع الخامس
2017/10/16م

االجتماع 
السادس

2017/12/26م

سعادة الدكتور/ عبداهلل 
بن حسن العبد القادر 

√√√√√√رئيس اللجنة

سعادة الدكتور/ عبدالرحمن 
بن عبد المحسن الخلف

√√√√√√عضو مستقل

سعادة األستاذ /  عبدالعزي�ز 
بن عبدالمحسن بن حسن    

√√√√√√عضو

سعادة الدكتور/ نجم بن 
عبداهلل الزيد

√√√√√√عضو مستقل 

سعادة المهندس/ خالد بن 
عبداهلل الحصان 

√معتذر√√√√عضو تنفيذي
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2017م2016متوزيعات األرباح

129,768,328)29,297,981(صافي ربح / خسائر السنة

)12,976,833(--يجنب 10% من صافي الربح كاحتياطي نظامي

)60,000,000()60,000,000(توزيعات أرباح )5% من راس المال(

)283,957(--مكافآت األعضاء المقرتحة  %0.5

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

26,507,538)119,297,981(الصافي

تعمل شركة السوق المالية السعودية )تداول( على 
تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المنظمة إلدارة الشركات 

المساهمة المدرجة في السوق والصادرة عن الجهات 
التنظيمية والرقابية ذات العالقة، بالرغم من كونها شركة 

مساهمة غري مدرجة.
حيث عمدت الشركة إلى تطبيق معظم البنود الواردة 

بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، 
كما تقوم الشركة حاليًا بإعداد الئحة الحوكمة الخاصة بها 

وذلك لضمان تحقيق أفضل ممارسات الحوكمة، استنادًا 
إلى ما يلي:

نظام الشركات.  .1
نظام السوق المالية.  .2

الئحة حوكمة الشركات.  .3
النظام األساسي للشركة.   .4

)*( وافقت الجمعية العامة العادية لتداول والمنعقدة بتاري�خ 2018/06/11م على توزيع أرباح على المساهمني عن السنة 
المالية المنتهية في 2017/12/31م بإجمالي مبلغ )120( مليون ريال وذلك بواقع )ريال واحد( عن كل سهم وبنسبة 

)10 %( من رأس المال وسينعكس مبلغ التوزيعات المتبقية في نتائج 2018م.

نتائج المقارنة لمدى االلتزام 
بالئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة 

السوق المالية 

سياسة توزيع األرباح

تلتزم الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية 
وفقًا للطرق المنصوص عليها في نظامها األساسي 

ومدى توفر السيولة الالزمة للوفاء بالتزامات الشركة، 
حيث توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع 

المصروفات العمومية والت�كاليف األخرى على الوجه 
اآلتي:

يجنب )10%( من األرباح الصافية لت�كوي�ن احتياطي   .1
نظامي، وي�جوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 

التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس 
المال.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح مجلس   .2

اإلدارة أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لت�كوي�ن 
احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمني   .3

تعادل )5%( من رأس المال المدفوع. 
تخصص بعد ما تقدم نسبة مئوية من الباقي تحددها   .4

الجمعية العامة لمكافأة مجلس اإلدارة على أال 
ت�تجاوز )0.5% نصف في المائة( من صافي األرباح بعد 

االقتطاعات السابقة، وي�وزع الباقي بعد ذلك على 
المساهمني كحصة إضافية في األرباح.

وفيما يلي توزيعات األرباح المقرتحة عن العام 
2017م ومقارنًة بتوزيعات األرباح لعام 2016م: 



الحـوكـمـة        43

أجرت الشركة معامالت مع جهات ذات عالقة بصندوق 
االست�ثمارات العامة )المساهم(، وكذلك بعض الشركات 

التي ينتمي إلى عضويتها بعض من أعضاء مجلس إدارة 
الشركة. حيث ت�تشابه شروط هذه المعامالت مع المدينني 

والدائنني التجاري�ني العادي�ني، وال يوجد أي تفضيل أو مزايا 
خاصة تقدم لألطراف ذات العالقة. وفيما يلي المعامالت 

الجوهرية والمبالغ المتعلقة حتى 31 ديسمرب 2017م:

التعامل مع أطراف ذات عالقة
                  )بمالي�ني الرياالت(

2017م2016م

209,375,731304,287,195عمولة التداول

32,899,59263,027,657خدمات معلومات السوق

70,104,757132,931,412خدمات مركز اإليداع

044,959,233خدمات اإلدراج

199,623244,053خدمات أخرى

6,860,0514,293,218شركات شقيقة

األرصدة والعمليات الناتجة عن هذه المعامالت 
المدرجة في القوائم المالية كما في ٣١ ديسمرب 2017م 

)بالرياالت السعودية(:

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة في تعامالتها مع 
األطراف ذات العالقة تراعي اإلجراءات المتبعة لمعالجة 

حاالت تعارض المصالح وفقًا لألنظمة ذات العالقة، باإلضافة 

إلى قواعد السلوك المهني ألعضاء مجلس إدارة الشركة 
والموافق عليها في قرار مجلس الهيئة رقم 2010-20-02 

بتاري�خ 1431/08/27هـ الموافق 2010/08/08م. 

طبيعة العالقةالوصف
الرصيد في 
بداية السنة

المحمل خالل 
السنة

المحصل/
مدفوع خالل 

السنة

الرصيد في 
نهاية السنة

ذمم مدينة
ملكية مشرتكة 

ومدراء
2,273,187272,637,309)270,493,727(4,416,769

ذمم دائنة
ملكية مشرتكة 

ومدراء
7,717,02911,976,812)13,724,005(5,969,836

مدفوعات مقدمة وموجودات 
أخرى

184,386,27)516,875.32(367,297.30333,964.29شركة زميلة

التعامل مع األطراف ذات العالقة 
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ال يوجد قروض على الشركة.

القروض

تقر إدارة الشركة باآلتي:

أن سجالت الحسابات اأعدت بالشكل الصحيح.  •
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة   •

وُنفذ بفعالية.
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على   •

مواصلة نشاطها.

كما أنه ال توجد أية اختالفات عن معاي�ري المحاسبة الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانوني�ني. وال توجد أي 

مالحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم 
المالية للشركة للعام المالي 2017م.

إقرارات الشركة 

المدفوعات النظامية المستحقة 

الوصفبمالي�ني الرياالتبيان

90األرباح الموزعة*
ما يتم سداده أو تحميله على الفرتة كتوزيعات 

أرباح للجهات الحكومية )صندوق االست�ثمارات 
العامة( 

19,5اشرتاكات   الت�أمينات   االجتماعية   
ما يتم سداده أو تحميله على الفرتة، وفقًا ألحكام 

نظام العمل بالمملكة العرب�ية السعودية

1,7ضري�بة   االستقطاع 
ما يتم سداده أو تحميله على الفرتة، وفقًا ألحكام 

نظام مصلحة الزكاة والدخل

111,2اإلجمالي
تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة 

للجهات حكومية

ال توجد أية عقوبات أو جزاءات من الجهات الحكومية.

العقوبات أو الجزاءات 

)*( وافقت الجمعية العامة العادية لتداول والمنعقدة بتاري�خ 2018/06/11م على توزيع أرباح على المساهمني عن السنة 
المالية المنتهية في 2017/12/31م بإجمالي مبلغ )120( مليون ريال وذلك بواقع )ريال واحد( عن كل سهم وبنسبة 

)10 %( من رأس المال وسينعكس مبلغ التوزيعات المتبقية في نتائج 2018م.
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تقوم إدارة المخاطر واألمن بشركة السوق المالية 
السعودية )تداول( بإتباع منهجية “الثالث مستويات 

للدفاع”، والتي تعترب األفضل حسب المعاي�ري العالمية. كما 
تساعد على تحديد المسؤوليات لكل من اإلدارات العامة 

في الشركة واإلدارة التنفيذية ولجان المجلس بشكل 
دقيق وفاعل فيما يخص المخاطر، ومن أدوار اإلدارة 

المهمة إقرار وتطوي�ر معاي�ري ومتطلبات خاصة في أمن 
المعلومات واستمرارية األعمال لجميع أعضاء السوق 
ومزودي البيانات بما يتناسب مع التغي�ريات المصاحبة 

والمحيطة للسوق، باإلضافة إلى رفع مستوى الدراية 
بإدارة المخاطر واألمن واستمرارية األعمال بما يتماشى 

مع التغريات في السوق ورؤية الشركة.
وفيما يلي أنواع المخاطر الُمعرفة والمعتمدة من 

تداول:

1.  مخاطر العمليات
هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو فشل 

العمليات الداخلية والخارجية، األفراد، النظم، األحداث 
الخارجية. وتشمل المخاطر المتعلقة بعمليات اإلصدار، 

عمليات شركات المقاصة، عمليات السوق، عمليات األصول 
والودائع، تطوي�ر السوق، عمليات تنظيم السوق، الموارد 

البشرية، األصول المادية. تقوم إدارة المخاطر واألمن 
بمراجعة جميع المصادر المتعلقة بمخاطر العمليات ووضع 

االسرتاتيجيات المناسبة للتقليل من تلك المخاطر.

2.  المخاطر التنظيمية
هي المخاطر الناجمة عن اتخاذ إدارة الشركة قرارات 

خاطئة أو تنفيذ القرارات التنظيمية بشكل خاطئ أو عدم 
اتخاذ القرار في الوقت المناسب، األمر الذي قد يؤدي الى 

إلحاق خسائر أو ضياع فرص بديلة. ت�تجلى هذه المخاطر 
نتيجة عدم االلتزام بالقوانني واإلرشادات والتعليمات 

المنظمة للعمل، كما تنشأ المخاطر التنظيمية من مخالفة 
الشركة للقوانني والمعاي�ري الصادرة عن السلطات الرقابية 

ويندرج تحتها المخاطر التي قد تنتج عن غياب اسرتاتيجية 
مناسبة للشركة يحدد من خاللها المسار الواجب إتباعه 

لتحقيق أهدافها خالل األجلني القصري والطوي�ل في ضوء 
ظروف السوق العامة وظروف المنافسني، إضافة إلى 

المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع والحوكمة وااللتزام. 

3.  المخاطر التقنية
هي المخاطر المرتبطة باألنظمة التي تنتج عن 

احتمالية وجود خلل في مهام األنظمة أو أخطاء في 
البنية التقنية، أو االتصاالت. تعنى إدارة المخاطر واألمن 

في مجال تقنية المعلومات بفهم العمليات الجارية 
وقياس وتقي�يم العوامل التي قد تحدث ضررًا لها أو تؤثر 
سلبًا عليها أو على المعلومات الناتجة عنها، سواء كانت 
تلك العوامل عارضة أو مقصودة ممن يستهدف اإلضرار 
بالشركة، وتطوي�ر اسرتاتيجيات للتحكم فيها. كما ت�تضمن 

هذه االسرتاتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى أو تجنبها 
أو تقليل آثارها السلبية أو قبول بعض أو كل تبعاتها.

4.  مخاطر أمن المعلومات
هي المخاطر الناتجة عن الثغرات التقنية والتهديدات 

ألصول المعلومات المستخدمة من قبل الشركة والتي 
تؤثر على تحقيق أهداف العمل. وتشمل المخاطر 

المتعلقة بأمن المعلومات الداخلية والخارجية، خصوصية 
وسرية المعلومات، صحة وتوافر المعلومات. كما تقوم 

إدارة المخاطر واألمن بتحديد مستوى تصنيف البيانات 
للتعرف على أدوات وإجراءات التحكم المطلوبة للدخول 
إليها. كما تقيم اإلدارة قدرة الشركة على الحفاظ على 

سرية البيانات المصنفة مع اعتبار أن إفشاءها يعكس 
صورة سلبية وي�ؤثر على سمعة الشركة.

المخاطر وسياسة إدارتها ومراقبتها

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاري�ر دورية 
إلى لجنة المراجعة عن نتائج عمليات المراجعة، والتي 
تهدف للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في 

حماية أصول الشركة وتقي�يم مخاطر العمل وقياس 
مدى كفاءة وكفاية األداء من جميع النواحي )التشغيلية 

واإلدارية والمالية(. لم ُتظهر نتائج عمليات المراجعة وجود 

ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلي للشركة، كما 
يقوم ُمراقب الحسابات الخارجي بإجراء تقي�يم لهذا النظام  
كجزء من مهام ُمراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة 

والتي ت�تضمن تمكينه من االطالع على كافة محاضر 
وتقاري�ر الُمراجعة الداخلية للفرتة المالية محل الفحص أو 

المراجعة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية 
نظام الرقابة الداخلية
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 5.  مخاطر استمرارية األعمال
هي المخاطر التي تؤدي إلى توقف عمليات الشركة 
بشكل كارثي ومؤثر مما يؤدي إلى خسائر كبرية في البنية 

التقنية ومستوى الخدمات المقدمة. وتشمل المخاطر 
المتعلقة بتعطل البنية التحتية والتقنية، مقدمي الخدمات 

اللوجستية، سالمة الموظفني، الكوارث الطبيعية. وتقوم 
إدارة المخاطر واألمن بتحديد متطلبات استعادة الخدمة 

وضمان قدرة الشركة على الحفاظ على الخدمات المقدمة 
في الوقت المحدد بعد تعطل الخدمة. كما تعمل اإلدارة 

على وضع الضوابط والخطط للحد من مخاطر تعطل النظام 
أو المرافق العامة لضمان استمرارية األعمال بما يتناسب 

مع متطلبات رفع كفاءة السوق. 

6.  المخاطر المالية
هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن 

تؤثر على إي�رادات الشركة مثل اإليرادات من عمولة التداول 
والتي تشكل نسبة كبرية من إي�رادات الشركة وهي في 
طبيعتها متغرية، وكذلك المخاطر الناجمة عن التقلبات 

في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار األوراق المالية 
والتقلبات في األسعار السوقية للسندات والتي قد تؤثر 

على إي�رادات االست�ثمار باإلضافة إلى مخاطر االئ�تمان 
واالست�ثمار والت�أمني ومخاطر التحايل المالي.

ومن ضمن اسرتاتيجية الشركة زيادة اإليرادات 
التشغيلية األخرى غري المرتبطة بالتداول لتخفيف األثر 

المالي لتقلبات السوق. كما أن مخاطر المشرتيات 
والخدمات المساندة هي من ضمن المخاطر المالية التي 

تم وضع اسرتاتيجية معتمدة لها تسهم في عدم ت�أثر 
الشركة بهذه المخاطر.

7.  المخاطر الخارجية
هي المخاطر أو الخسائر المحتملة الناجمة عن عدد 

من العوامل مثل الظروف االقتصادية، السياسية، والبيئية، 
وتندرج تحتها المخاطر المحيطة بالشركة كأعضاء السوق 

والظروف االقتصادية كمخاطر االنكماش االقتصادي، 
والتضخم، وتراجع وانخفاض ثقة المست�ثمري�ن في السوق. 
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمرب 2017م

)ريال سعودي(

2016م2017مإيضاح

الموجودات

الموجودات المتداولة 

4613,057,827109,398,138نقد وما في حكمه 

51,227,595,478459,476,968-1است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

1,122,595,832 5250,000,000-2است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ اإلستحقاق

626,916,2109,720,714ذمم مدينة، صافي

731,565,76341,655,768مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

2,149,135,2781,742,847,420إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غري المتداولة

588,635,40876,118,292-3است�ثمارات متاحة للبيع

51,020,000,0001,370,000,000-4است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ اإلستحقاق

879,436,66581,846,474است�ثمار في شركة مست�ثمر بها بطريقة حقوق الملكية

1018,094,09829,144,844مشروعات تحت التنفيذ

1122,889,06330,442,804ممتلكات ومعدات، صافي

1266,338,18956,569,437موجودات غري ملموسة، صافي 

1,295,393,4231,644,121,851إجمالي الموجودات غري المتداولة

3,444,528,7013,386,969,271إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

1351,116,94160,730,640ذمم دائنة 

11,881,48216,258,958رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

1448,511,33742,544,926مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

155,829,7972,649,570إي�رادات مقبوضة مقدمًا

117,339,557122,184,094إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غري المتداولة

1684,784,24274,665,719مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

1717,430,87517,430,875مخصص إلتزامات خاصة

102,215,11792,096,594إجمالي المطلوبات غري المتداولة

219,554,674214,280,688إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية  

11,200,000,0001,200,000,000رأس المال

18296,763,700283,786,867إحتياطي نظامي

191,114,180,2141,114,180,214إحتياطي عام

)3,156,708(59,360,408-3مكاسب )خسائر( غري محققة من است�ثمارات متاحة للبيع

604,669,705577,878,210أرباح مبقاة

3,224,974,0273,172,688,583إجمالي حقوق الملكية

3,444,528,7013,386,969,271إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )30( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017م

)ريال سعودي(

2016م2017مإيضاح

20545,449,550312,579,703إي�رادات النشاط

)200,858,490()294,148,341(21ت�كاليف النشاط

251,301,209111,721,213مجمل الربح

)180,469,349()209,381,322(22مصاريف عمومية وإدارية

)68,748,136(41,919,887الربح / )الخسارة( من األنشطة الرئيسية

11,103,86932,359,586إي�رادات عموالت خاصة من ودائع مرابحة  

46,627,17944,676,881إي�رادات عموالت خاصة من صكوك  

5,890,79410,529,555 توزيعات أرباح 

6,864,2278,222,953مكاسب محققة من است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

)57,809,181(--خسائر انخفاض في قيمة است�ثمارات متاحة للبيع 

516,702,0441,719,543-1مكاسب غري محققة من است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة 

)686,342()2,409,809(8الحصة في صافي خسائر شركة مست�ثمر بها بطريقة حقوق الملكية

3,070,137437,160إي�رادات أخرى

87,848,44139,450,155الربح من األنشطة غري الرئيسية

)29,297,981(129,768,328صافي ربح / )خسارة( السنة 

23ربح / )خسارة( السهم من:

)0.57(0.35الربح / )الخسارة( من األنشطة الرئيسية

0.730.33الربح من األنشطة غري الرئيسية

)0.24(1.08صافي ربح/ )خسارة( السنة

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )30( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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2016م2017مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)29,297,981(129,768,328صافي ربح السنة

تسويات لـ:

1130,545,55032,392,832، 12استهالك وإطفاء

61,363,561263,044مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)92,947()3,656(مكاسب )خسائر( بيع ممتلكات ومعدات

1616,326,61318,712,844مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)1,719,543()16,702,044(5-1مكاسب غري محققة من است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

)8,222,953()6,864,227(مكاسب محققة من است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

57,809,181-- خسائر محققة من است�ثمارات متاحه للبيع 

82,409,809686,342الحصة في صافي خسائر شركة مست�ثمر بها بطريقة حقوق الملكية

التغريات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,550,077()18,559,057(ذمم مدينة 

)11,496,138(10,090,005مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

 )26,809,414()9,613,699(ذمم دائنة 

4,354,214)4,377,476(رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

5,966,4115,898,042مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

)333,626(3,180,227إي�رادات مقبوضة مقدمًا

)4,725,493()6,208,090(16مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفني

)206,634(--مخصص إلتزامات خاصة

137,322,25535,661,693صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 التدفقات النقدية من األنشطة االست�ثمارية

)457,757,482()1,624,196,739(شراء است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة 

879,644,500380,108,724المحصل من است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة      

--1,322,595,832المحصل من است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق

)95,595,832()100,000,000(شراء است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق

331,981,280--المحصل من است�ثمارات متاحة للبيع  

)15,799,373()7,546,297(10إضافات إلى مشروعات تحت التنفيذ

)2,676,188()2,367,570(11شراء ممتلكات ومعدات

)2,651,019()11,796,792(12إضافات الى أصول غري ملموسة

4,500236,050متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

456,337,434137,846,160صافي النقد الناتج من األنشطة االست�ثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)90,000,000()90,000,000(28توزيعات أرباح مدفوعة

)90,000,000()90,000,000(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

503,659,68983,507,853صافي التغري في النقد وما في حكمه

109,398,13825,890,285النقد وما في حكمه في بداية السنة

4613,057,827109,398,138النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المعامالت غري النقدية:

)11,433,549(12,517,116صافي التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع
إعادة تصنيف است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق من 

)27,000,000()150,000,000(5-2غري متداولة الى متداولة

1216,432,48720,482,971المحول من مشروعات تحت التنفيذ الى أصول غري الملموسة

112,164,5567,559,962المحول من مشروعات تحت التنفيذ الى ممتلكات ومعدات

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )30( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017م

)ريال سعودي(
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رأس المال
إحتياطي 

نظامي
إحتياطي 

عام

مكاسب / 
)خسائر( 

غري محققة
من است�ثمارات 

المجموعأرباح مبقاةمتاحة للبيع

31 ديسمرب 2016م

1,200,000,000283,786,8671,114,180,2148,276,841697,176,1913,303,420,113الرصيد كما في 1 يناير 2016م 

)29,297,981()29,297,981(--------صافي خسارة السنة

صافي التغري في القيمة العادلة 
لإلست�ثمارات المتاحة للبيع

------)17,110,708(--)17,110,708(

المحول الى قائمة الدخل الموحدة من 
بيع است�ثمارات متاحة للبيع

------5,677,159--5,677,159

)90,000,000()90,000,000(--------توزيعات أرباح )إيضاح 28(

577,878,2103,172,688,583)3,156,708(1,200,000,000283,786,8671,114,180,214الرصيد كما في 31 ديسمرب 2016م 

31 ديسيمرب 2017م

577,878,2103,172,688,583)3,156,708(1,200,000,000283,786,8671,114,180,214الرصيد كما في 1 يناير 2017م 

129,768,328129,768,328--------صافي ربح السنة

صافي التغري في القيمة العادلة 
لالست�ثمارات المتاحة للبيع

------12,517,116--12,517,116

--)12,976,833(----12,976,833--المحول الى االحتياطي النظامي

)90,000,000()90,000,000(--------توزيعات أرباح )إيضاح 28(

1,200,000,000296,763,7001,114,180,2149,360,408604,669,7053,224,974,027الرصيد كما في 31 ديسيمرب2017م 

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )30( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة التغريات في حقوق الملكية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017م

)ريال سعودي(
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1.  عـام
صدر المرسوم الملكي رقم م/15 وتاري�خ 

1428/03/01هـ الموافق 20 مارس2007م بالموافقة على 
الرتخيص بت�أسيس شركة السوق المالية السعودية )تداول( 

)“الشركة”( كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال 
قدره 1.200 مليون ريال سعودي مقسم إلى 120 مليون 
سهم بقيمة 10 رياالت سعودية لكل سهم مكت�تب فيها 

بالكامل من قبل صندوق االست�ثمارات العامة.
كما صدر قرار معالي وزي�ر التجارة والصناعة رقم 

320/ق وتاري�خ 1428/12/1هـ (الموافق 11 ديسمرب 2007م( 
والقاضي بالموافقة على إصدار ترخيص ت�أسيس شركة 

السوق المالية السعودية )تداول( كشركة مساهمة 
سعودية. تم تسجيل تداول كشركة مساهمة مقفلة في 

مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010241733 
وتاري�خ 1428/12/02هـ )الموافق 12 ديسمرب2007م(. 

وقد تم تحوي�ل كافة الحقوق والموجودات والمطلوبات 
وااللتزامات والسجالت لتداول )الشركة الموجودة قبل 

ت�أسيس تداول( للشركة كما في 1428/11/30هـ )الموافق 
10 ديسمرب2007م(.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توفري وتهيئة 
وإدارة آليات تداول األوراق المالية والقيام بأعمال 

التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل 
ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها ومزاولة أي 
نشاط آخر ذو عالقة بأي من ذلك وفقًا لنظام السوق 

المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه. 
ت�تضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية 

لشركة تداول وشركتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ 
“المجموعة”(. 

الشركات التابعة
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م وافق 

مجلس إدارة هيئة السوق المالية على إنشاء شركة 
مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( كشركة مساهمة 

سعودية مقفلة جديدة وفقًا لالئحة هيئة السوق المالية 
الصادر بموجب المرسوم الملكي م/30 المؤرخ في 

1424/02/06هـ )الموافق 22 مارس 2003م(. تم تسجيل 
شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب 

السجل التجاري رقم 1010463866 بتاري�خ 1437/11/27هـ 
)الموافق 30 أغسطس 2016م( برأس مال مصرح به قدره 

400 مليون ريال سعودي مقسم إلى 40 مليون سهم 
بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم. 

 كما في 31 ديسمرب 2017م، تمتلك الشركة %100 
من األسهم المصدرة لشركة إيداع والتي يتمثل نشاطها 

الرئيسي في تقديم خدمات إيداع وتسجيل ملكية األوراق 
المالية وخدمات مقاصة األوراق المالية.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017م، وافق 
أعضاء مجلس إدارة الشركة باجتماعهم المنعقد في 30 

أكتوبر 2017م، بموجب قرار رقم 2017-04-03 / 04-04-
2017 على ت�أسيس شركة جديدة باسم شركة مركز مقاصة 

األوراق المالية )“شركة مركز المقاصة”(. كما في 31 
ديسمرب 2017م، كانت شركة مركز المقاصة تحت الت�أسيس، 

إال أنه وبعد تاري�خ 31 ديسمرب 2017م، تم تسجيل شركة مركز 
المقاصة كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض 

بموجب السجل التجاري رقم 101093513 بتاري�خ 2 جمادى 

اآلخرة_1439هـ )الموافق 18 فرباير 2018م( برأس مال 
مصرح به وقدره 600 مليون ريال سعودي موزع على 60 

مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد.
كما في 31 ديسمرب 2017م، قامت الشركة بإيداع مبلغ 

وقدره 150 مليون ريال سعودي لدى بنك محلي باسم 
شركة مركز المقاصة )شركة تحت الت�أسيس( على حساب 

رأس المال.
يتمثل النشاط الرئيسي لشركة مركز المقاصة في 

مقاصة األوراق المالية.

2.  أسس اإلعداد

المعاي�ري المحاسبية المطبقة 
تم إعداد القوائم المالية  الموحدة المعدة المرفقة 

وفقًا لمعاي�ري المحاسبة المعتمدة في المملكة العرب�ية 
السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني 

القانوني�ني. 
تم إصدار نظام شركات جديد بموجب المرسوم 

الملكي رقم م/3 بتاري�خ 11 نوفمرب 2015م )يشار إليه فيما 
يلي بـ “النظام”( والذي دخل حيز التنفيذ بتاري�خ 1437/7/25هـ 

)الموافق 2 مايو 2016م(. يجب على المجموعة ان تقوم 
بتعديل نظامها األساسي عند وجود أية تغريات ليتماشى 

مع مواد النظام. وعليه يجب على المجموعة عرض 
النظام األساسي المعدل على المساهمني باجتماعهم 

في جمعية عامة غري عادية للمصادقة عليه. ومازالت 
المجموعة في صدد إست�كمال اإلجراءات النظامية 

المتعلقة بتحديث النظام األساسي للشركة.

أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ 
الت�كلفة التاريخية باست�ثناء االست�ثمارات المتاحة للبيع 

واالست�ثمارات المقتناة لغرض المتاجرة والتي يتم قياسها 
بالقيمة العادلة، باستخدام أساس االستحقاق ومفهوم 

االستمرارية.

أسس توحيد القوائم المالية
ت�ت�كون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية 

لشركة تداول وشركتها التابعة المملوكة بالكامل )إيداع( 
ويشار إليها مجتمعة بـ )“المجموعة”(. الشركات التابعة 

هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. وت�توفر السيطرة 
عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات 

المالية والتشغيلية للمنشأة للحصول على منافع من 
أنشطتها. وعند تقي�يم السيطرة، تؤخذ باالعتبار حقوق 

التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي. 
يتم توحيد الشركات التابعة من تاري�خ االستحواذ )التاري�خ 
الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة( ويتم االستمرار 

في التوحيد حتى تاري�خ توقف السيطرة.
كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت 

والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت 
داخل المجموعة والمدرجة في الموجودات يتم 

استبعادها بالكامل. كذلك أي أرباح وخسائر غري محققة 
ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند 

التوحيد.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017م

)ريال سعودي(
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عملة العرض والنشاط 
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي 

والذي يعترب عملة النشاط للمجموعة. تم تقريب كافة 
المبالغ ألقرب ريال سعودي مالم يذكر خالف ذلك.

استخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية  الموحدة، وفقًا 

لمعاي�ري المحاسبة المتعارف عليها، استخدام التقديرات 
واالفرتاضات التي تؤثر على مبالغ الموجودات 

والمطلوبات المصرح عنها، واإلفصاح عن الموجودات 
والمطلوبات المحتملة كما في تاري�خ القوائم المالية 

الموحدة، ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها 
للفرتة المعروضة. وبالرغم من إعداد هذه التقديرات 

واالفرتاضات وفقًا لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات 
الجارية، عليه، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه 

التقديرات. ت�تم مراجعة التقديرات واالفرتاضات المتعلقة 
بها بصفة مستمرة ويتم اظهار أثر التغريات في التقديرات 

المحاسبية في الفرتة محل الفحص والفرتات المستقبلية.

3.  السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة 

ثابتة )باست�ثناء التغري في األعمار اإلنتاجية للموجودات 
غري الملموسة من 4 إلى 6 سنوات( على جميع الفرتات 

المعروضة في القوائم المالية الموحدة. 

النقد وما في حكمه   
يتضمن النقد وما في حكمه الحسابات الجارية لدى 

البنوك واالست�ثمارات األخرى قصرية األجل عالية السيولة 
ذات استحقاق أصلي ثالثة أشهر أو أقل من تاري�خ إقتنائها 

والمتاحة للمجموعة دون أية قيود.

االست�ثمارات المقتناة لغرض المتاجرة 
يتم تسجيل االست�ثمارات في األوراق المالية التي 

يتم شراؤها ألغراض تجارية مبدئيًا بسعر الت�كلفة ومن ثم 
يعاد قياسها وقيدها في قائمة المركز المالي الموحدة 

بالقيمة السوقية وتدرج ضمن الموجودات المتداولة. 
وتقيد األرباح أو الخسائر المحققة من بيع األوراق المالية 

لغرض المتاجرة والتغريات في القيمة السوقية بتاري�خ 
قائمة المركز المالي الموحدة أو تحمل على قائمة الدخل 

الموحدة.

است�ثمارات متاحة للبيع
ت�ت�كون االست�ثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من 

حصة تقل عن 20% من االست�ثمارات في حقوق الملكية 
المدرجة أو غري المدرجة بما في ذلك االست�ثمارات في 
الصناديق االست�ثمارية، وهي ليست است�ثمارات مقتناة 

لغرض المتاجرة وال تمتلك المجموعة فيها أي ت�أثري 
جوهري أو سيطرة. وتقيد هذه االست�ثمارات مبدئيًا والحقًا 

يعاد قياسها بالقيمة العادلة ويتم قيد أية تغريات في 
القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية كاحتياطي قيمة 

عادلة حتى يتم استبعاد تلك االست�ثمارات ويتم قيد أي 
انخفاض كبري ومتواصل في قيمة االست�ثمارات المتاحة 

للبيع )إن وجد( في قائمة الدخل الموحدة ويتم تحديد 
القيمة العادلة لالست�ثمارات المتداولة في سوق مالي 

نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة فيه تلك 

االست�ثمارات بنهاية يوم التداول في تاري�خ قائمة المركز 
المالي الموحدة وبالنسبة لالست�ثمارات غري المتداولة في 

سوق مالي نشط، بما في ذلك االست�ثمارات في حقوق 
الملكية غري المدرجة يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام 

تقنيات تقي�يم معينة. وت�تضمن هذه التقنيات استخدام 
معامالت السوق األخرية التي تمت بني أطراف جادين، 

والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي 
تماثلها إلى حد كبري، وبخالف ذلك، تعترب الت�كلفة هي 

القيمة العادلة لهذه االست�ثمارات.
 

است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق
االست�ثمارات ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد 

وتاري�خ استحقاق ثابت التي تنوي اإلدارة ولها القدرة 
على اإلحتفاظ بها حتى تاري�خ االستحقاق يتم تصنيفها 

كاست�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق. يتم تسجيل 
االست�ثمارات المقتناة مبدئيًا بالقيمة العادلة بما فيها 

ت�كاليف المعامالت المباشرة أو الزائدة ويتم قياسها الحقًا 
بالت�كلفة المطفاة بعد خصم مخصص اإلنخفاض في القيمة. 
يتم إحتساب الت�كلفة المطفاة باألخذ في اإلعتبار أي خصم 

عند االستحواذ باستخدام معدل الفائدة الفعال. أي أرباح أو 
خسائر من هذه االست�ثمارات يتم اإلعرتاف بها في قائمة 

الدخل الموحدة عند إلغاء االست�ثمار أو إنخفاضه. هذه 
االست�ثمارات يتم إدراجها في الموجودات المتداولة إذا 

كان تاري�خ استحقاقها خالل 12 شهرًا من تاري�خ قائمة المركز 
المالي الموحدة وفي الموجودات غري المتداولة إذا كان 

تاري�خ استحقاقها يزيد عن 12 شهرًا. 

است�ثمار في شركة مست�ثمر بها بطريقة حقوق الملكية 
يتم تسجيل االست�ثمار في شركة مست�ثمر بها 

بطريقة حقوق الملكية اذا كان للشركة ت�أثريًا هامًا ولكن 
ليس سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية ويعترب 

ت�أثريها قائما بشكل عام عندما تمتلك الشركة مايرتاوح 
بني 20% الى 50% من حقوق التصويت في المنشاه 

االخرى. يتم المحاسبة عن االست�ثمار في شركة مست�ثمر 
بها )الشركة الزميلة( بطريقة حقوق الملكية والتي 

يتم اإلعرتاف بها مبدئيًا بالت�كلفة بما في ذلك الشهرة 
المحددة عند االستحواذ. حصة المجموعة في أرباح 

وخسائر شركتها المست�ثمر بها بطريقة حقوق الملكية قبل 
االستحواذ يتم اإلعرتاف بها في قائمة الدخل الموحدة 

وحصتها بعد االستحواذ في حركة اإلحتياطي يتم اإلعرتاف 
بها في ملكية الشركة. 

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي 

بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. 
ويتم ت�كوي�ن مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها عند 
وجود دليل موضوعي يشري إلى عدم مقدرةالمجموعة 

على تحصيل المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية 
للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة عند 

تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل 
المخصصات على قائمة الدخل الموحدة وأي إسرتدادات 

الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقًا 
تضاف إلى اإليرادات.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
يتم بتاري�خ كل قائمة مركز مالي إجراء تقي�يم للت�أكد 

من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل 
مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة مثل 

هذا الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في 
قائمة الدخل الموحدة. يتم تحديد اإلنخفاض كما يلي:

بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة يمثل  أ( 
اإلنخفاض الفرق بني الت�كلفة والقيمة العادلة ناقصًا 

أي خسائر إنخفاض تم اإلعرتاف بها سابقًا في قائمة 
الدخل الموحدة.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالت�كلفة، يمثل االنخفاض  ب( 
في القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة 

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة 
على أساس معدل العائد السائد في السوق حاليًا 

ألصل مالي مماثل.
بالنسبة للموجودات المثبتة بالت�كلفة المطفاة يمثل  ج( 

اإلنخفاض الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على 

أساس معدل العمولة الفعال.

بالنسبة لالست�ثمارات المتاحة للبيع فإن اإلنخفاض 
الهام والدائم في القيمة العادلة يستند علية كدليل 
موضوعي لإلنخفاض. يتم اثبات خسارة االنخفاض في 

القيمة في قائمة الدخل الموحدة والذي يمثل الفرق بني 
القيمة الدفرتية والقيمة العادلة، وأي زياده في القيمة 

العادلة بعد االعرتاف باالنخفاض يتم االعرتاف بها ضمن 
حقوق الملكية. و يتم عكس التغريات في القيمة العادلة 
ضمن حقوق الملكية في قائمة الدخل الموحدة في حال 

استبعاد االست�ثمارات.

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالت�كلفة بعد تخفيض 

االستهالكات المرتاكمة. نفقات الصيانة واإلصالح يتم 
تحميلها على قائمة الدخل الموحدة بينما نفقات 

التحسينات يتم رسملتها. يتم تحميل االستهالك على مدى 
األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات باستخدام طريقة 

القسط الثابتة. 
األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه 

الموجودات هي على النحو التالي:
 

 
السنوات

4 أجهزة حاسب اآللي 
10 ديكورات وتحسينات وأثاث ومفروشات  
6 معدات وأجهزة كهربائية وأدوات وأجهزة مكتبية  
4 سيارات 

30 مباني 

األصول الغري ملموسة
يتم رسملة المبالغ التي يتم إنفاقها للحصول على 

األصول الغري ملموسة وتدرج بسعر الت�كلفة بعد تخفيض 
اإلطفاء المرتاكمة. ويتم إطفاء األصول الغري ملموسة 

على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها وهي 6 سنوات.

إنخفاض الموجودات غري المالية 
تقوم المجموعة بإجراء مراجعة دورية للقيمة 

الدفرتية للموجودات غري المالية للت�أكد من عدم وجود أي 
مؤشرات على أن هذه الموجودات إنخفضت قيمتها. وفي 

حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة 
لالسرتداد لذلك األصل لتحديد حجم اإلنخفاض. وفي الحاالت 

التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك 
األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد 

للوحدة المدرة للنقد التي ينتمي إليها ذلك األصل. 
وفي الظروف التي يقدر فيها المبلغ القابل 

لالسرتداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقد بأقل من قيمتــه 
الدفرتية، عندئذ تخفض القيمة الدفرتية لذلك األصل أو 

الوحدة المدرة للنقد إلى القيمة القابلة لالسرتداد لها، 
ويتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة األصل مصروفات 

فورًا في قائمة الدخل الموحدة. 

المخصصات 
يتم اإلعرتاف بالمخصص عندما يكون على المجموعة 

التزام قانوني أو تعاقدي ناشئ نتيجة لحدث سابق ومن 
المحتمل أن ينتج عنه تحوي�ل منافع اقتصادية لسداد 

االلتزام ويمكن إجراء تقدير يعتمد عليه.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

للموظفني وفقًا للسياسة الداخلية للمجموعة بواقع 
شهر للخمس سنوات األولى وشهر ونصف اعتبارا من 

السنة السادسة لخدمة الموظف لدى للمجموعة.

تحقق اإليرادات
يتم إثبات إي�رادات الخدمات عند إكتمال العملية 

وتقديم الخدمة ويتم استقطاع جزء من اجمالي المحصل 
من الخدمات التشغيلية التي تقدمها الشركة لصالح هيئة 

السوق المالية. 

إن رسوم الخدمات السنوية المحصلة في بداية 
سريان العقد تسجل كإي�رادات مقبوضة مقدمًا ضمن 

االلتزامات المتداولة ويتم إثباتها ضمن قائمة الدخل 
الموحدة على مدى فرتة استحقاقها وفقًا لشروط العقد.

المصاريف 
ت�تضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف 

التي ال ت�تعلق بشكل مباشر بت�كاليف النشاط وفقًا للمبادئ 
المحاسبية المتعارف عليها، ويتم توزيع المصاريف، إذا 
دعت الحاجة لذلك، بني المصاريف العمومية واإلدارية 

وت�كاليف النشاط على أساس ثابت.
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الزكاة
بناًء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة 

والدخل رقم 12/2999 وتاري�خ 1429/6/5هـ حيث نص بخضوع 
الشركة للزكاة بعد طرحها لالكت�تاب العام ومشاركة القطاع 

الخاص في رأسمالها وذلك طبقًا لموافقة معالي 
وزي�ر المالية على دراسة الهيئة العامة للزكاة والدخل 

في هذا الشأن بتاري�خ 1429/5/24هـ.و بناءا على الخطاب 
الوارد من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 16/33008 

بتاري�خ 1438/12/28 هـ ال تخضع المجموعة للزكاة  حيث 
أنها مملوكة بالكامل لصندوق االست�ثمارات العامة )جهة 

حكومية( وعليه ال تقوم المجموعة باحتساب مخصص 
للزكاة في القوائم المالية الموحدة.

المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحوي�ل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال 
السعودي بأسعار التحوي�ل السائدة عند إجراء المعاملة، 
ويتم تحوي�ل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت 

األجنبية كما في تاري�خ قائمة المركز المالي الموحدة 
إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في نهاية 

االسنة. إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو 
تحوي�ل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل 

الموحدة.

اإللتزامات المحتملة 
جميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة 

والتي سوف يت�أكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم 
وقوع حدث واحد أو أكرث من األحداث المستقبلية غري 

المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل الشركة، أو 
جميع االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها 

غري مثبتة لألسباب التالية: )1( عدم وجود احتمال بأن تدفق 

الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون 
مطلوبًا لتسوية االلتزام، أو )2( عدم إمكانية قياس مبلغ 

االلتزام بموثوقية كافية؛ فإنه يجب تقي�يمها جميعًا بتاري�خ 
كل قائمة مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم المالية 

الموحدة للمجموعة ضمن المطلوبات المحتملة.
 

4.  نقد وما في حكمه

2016م2017م

نقد لدى البنوك - 
حسابات جارية )1-4(

169,057,8279,398,138

ودائع مرابحة قصرية 
األجل )إيضاح 2-4(

444,000,000100,000,000

613,057,827109,398,138

يتضمن النقد لدى البنك مبلغ 150 مليون ريال   1-4
سعودي محتفظ به لدى بنك محلي على حساب رأس 

المال المدفوع من قبل الشركة فيما يخص شركة 
مركز المقاصة )شركة تحت الت�أسيس( – )إيضاح 1(.

ودائع المرابحة قصرية األجل محتفظ بها لدى أطراف   2-4
أخرى ذات تصنيف ائ�تماني جيد بفرتة استحقاق أصلية 

ثالثة أشهر أو أقل ، ويتحقق منها متوسط عمولة 
سنوية خاصة 2.1% )31 ديسمرب 2016م : 2.7% سنويًا(

5.  االست�ثمارات
فيما يلي ملخصًا بالمحفظة االست�ثمارية:

2016م2017م

1,227,595,478459,476,968است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة )إيضاح 1-5(

250,000,0001,122,595,832است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق – متداولة )إيضاح 2-5(

88,635,40876,118,292است�ثمارات متاحة للبيع )إيضاح 3-5(

1,020,000,0001,370,000,000است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق – غري متداولة )إيضاح 4-5(

2,586,230,8863,028,191,092
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5-1(  است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة
إن الت�كلفة والقيمة العادلة لالست�ثمارات المقتناة 

لغرض المتاجرة هي كما يلي: 

است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق -   )2-5
متداولة

تفاصيل االست�ثمارات المحتفظ بها حتى تاري�خ 
االستحقاق كما يلي: 

إن ودائع المرابحة قصرية األجل والصكوك محتفظ بها 
لدى أطراف ذات تصنيف إئ�تماني جيد. 

تحمل الصكوك أعاله متوسط عمولة خاصة سنوية 
بنسبة 3.68% )31 ديسمرب 2016م: 3.2% سنويا(.

تحمل ودائع المرابحة قصرية األجل متوسط عمولة 
خاصة بنسبة 2.3% )31 ديسمرب 2016م: 3.14%( بفرتات 

استحقاق أكرث من ثالثة أِشهر ولكن أقل من سنة. 

الوصف
2016م2017م

القيمة العادلةالت�كلفةالقيمة العادلةالت�كلفة 

1,210,893,4341,227,595,478457,757,425459,476,968صناديق است�ثمارية مفتوحة

1,210,893,4341,227,595,478457,757,425459,476,968اإلجمالي 

16,702,0441,719,543مكاسب غري محققة

2016م2017متاري�خ االستحقاقالوصف

60,000,000--18 يناير 2017ودائع مرابحة )البنك العربي الوطني(

100,595,832--15 فرباير 2017ودائع مرابحة )البنك السعودي الربيطاني(

150,000,000--20 فرباير 2017ودائع مرابحة )بنك البالد(

150,000,000--22 فرباير 2017ودائع مرابحة )البنك األول(

70,000,000--22 فرباير 2017ودائع مرابحة )البنك األول(

27,000,000--28 مارس 2017صكوك اإلصدار األول )البنك السعودي الربيطاني(

150,000,000--4 أبري�ل 2017ودائع مرابحة )مجموعة سامبا المالية(

150,000,000--16 أبري�ل 2017ودائع مرابحة )مجموعة سامبا المالية(

100,000,000--23 أبري�ل 2017ودائع مرابحة )البنك السعودي لإلست�ثمار(

65,000,000--10 مايو 2017ودائع مرابحة )بنك الجزي�رة(

100,000,000--21 مايو 2017ودائع مرابحة )بنك الخليج الدولي(

--3125,000,000 مارس 2018صكوك اإلصدار الثاني )شركة المراعي( )إيضاح 4-5(

--2825,000,000 مايو 2018صكوك )شركة مرافق الكهرباء و المياه( )إيضاح 4-5(

--12100,000,000 يونيو 2018ودائع مرابحة )البنك األول(

--30100,000,000 سبتمرب 2018صكوك اإلصدار الثالث )شركة المراعي( )إيضاح 4-5(

250,000,0001,122,595,832المجموع
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5-3(  است�ثمارات متاحة للبيع
إن الت�كلفة والقيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة 

للبيع هي كما يلي: 

 يتم تحديد القيمة العادلة لالست�ثمارات في وحدات 
الصناديق العقارية باستخدام صافي قيمة الموجودات 

المسجلة بواسطة مدراء الصناديق المعنية.

است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق –     )4-5
غري متداولة

ت�تمثل هذه االست�ثمارات في صكوك مصدرة من 
جهات ذات تصنيف إئ�تماني جيد. تفاصيل هذه االست�ثمارات 

كما يلي: 

ت�رتواح فرتات استحقاق هذه الصكوك بني سنة و 10 
سنوات، وتحمل متوسط عمولة خاصة سنوية بنسبة %3.3 

)31 ديسمرب 2016م: %3.2(.

الوصف
2016م2017م

القيمة العادلةالت�كلفةالقيمة العادلةالت�كلفة 

79,275,00088,635,40879.275.00076,118,292صناديق عقارية

79,275,00088,635,40879,275,00076,118,292اإلجمالي 

)3,156,708(9,360,408مكاسب )خسائر( غري محققة

2016م2017متاري�خ االستحقاقالوصف

100,000,000-26 نوفمرب 2017صكوك اإلصدار الثالث )البنك األول(

100,000,000-18 ديسمرب 2017صكوك )البنك السعودي الفرنسي( 

25,000,000-31 مارس 2018صكوك اإلصدار الثاني )شركة المراعي( )إيضاح 2-5(

25,000,000-28 مايو 2018صكوك )شركة مرافق الكهرباء و المياه( )إيضاح 2-5(

100,000,000-30 سبتمرب 2018صكوك اإلصدار الثالث )شركة المراعي( )إيضاح 2-5(

0775,000,00075,000,000 مارس 2019صكوك اإلصدار األول )شركة المراعي( 

21100,000,000100,000,000 مايو 2019صكوك )شركة التصنيع الوطنية( 

05100,000,000100,000,000 يونيو 2019صكوك )البنك السعودي لإلست�ثمار( 

18100,000,000100,000,000 يونيو 2019صكوك اإلصدار الثاني )البنك السعودي الفرنسي( 

2350,000,00050,000,000 يونيو 2019صكوك )الشركة الوطنية للبرتوكيمات(

2440,000,00040,000,000 يونيو 2019صكوك )شركة فواز عبدالعزي�ز الحكري(

2275,000,00075,000,000 يناير 2020صكوك اإلصدار األول )شركة صافوال( 

17100,000,000100,000,000 ديسمرب 2020صكوك اإلصدار الثاني )البنك السعودي الربيطاني(

18100,000,000100,000,000 يناير 2022صكوك )الهيئة العامة للطريان المدني( 

12150,000,000150,000,000 ديسمرب 2023صكوك اإلصدار الرابع )البنك األول( 

03130,000,000130,000,000 ديسمرب 2026صكوك )شركة تداول العقارية( )إيضاح 4-9(

1,020,000,0001,370,000,000المجموع
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مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات   .7
متداولة أخرى  

2016م2017م

6,626,37615,441,714إي�رادات عموالت خاصة مستحقة

6,839,7326,886,582مصروفات ت�أمني مدفوعة مقدمًا

4,864,8305,278,981مصروفات ايجار مدفوعة مقدمًا

4,445,4274,029,076إي�رادات تشغيلية مستحقة

4,514,5362,664,701سلف موظفني

1,693,2801,604,212مصروفات صيانة مقدمة

2,581,5825,750,502أخرى

31,565,76341,655,768اإلجمالي

ت�تمثل حركة مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها   1-6
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب كما يلي:  

2016م2017م

1,500,1781,237,134الرصيد في بداية السنة

1,363,561263,044المكون خالل العام

2,863,7391,500,178الرصيد في نهاية السنة

است�ثمار في شركة مست�ثمر بها بطريقة   .8
حقوق الملكية

تمتلك المجموعة 20% من رأس مال شركة تداول 
العقارية ) شركة زميلة (. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 

الزميلة في تطوي�ر المركز الرئيسي لتداول بمركز الملك 
عبداهلل المالي، مدينة الرياض.

فيما يلي الحركة في رصيد االست�ثمار بالشركة 
الزميلة للسنة المنتهية في 31 ديسمرب كما يلي:

2016م2017م

81,846,47482,532,816الرصيد في بداية السنة

)686,342()2,409,809(الحصة في صافي خسائر السنة 

79,436,66581,846,474الرصيد في نهاية السنة

6.  الذمم المدينة

2016م2017م

25,363,1808,947,705ذمم مدينة

4,416,7692,273,187أطراف ذات عالقة )إيضاح 1-9(

)1,500,178()2,863,739(يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 1-6(

26,916,2109,720,714
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المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة فيما   1-9
يخص األنشطة الرئيسية للمجموعة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمرب كما يلي:

المعامالت مع أطراف ذات عالقة   .9
في سياق النشاط المعتاد، تقوم المجموعة 

بمعامالت مع أطراف ذات عالقة. ت�تضمن األطراف ذات 
العالقة للشركة صندوق االست�ثمارات العامة )المساهم 
الرئيسي( وشركة تداول العقارية )شركة زميلة( وأعضاء 

مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذي�ني وغريها من الشركات 
التي يمتلكها صندوق االست�ثمارات العامة )شركات 

شقيقة( أو األعضاء من مجلس ادارة تلك الشركات )أعضاء 
مجلس اإلدارة(. ت�تم المعامالت وفقًا لشروط متفق عليها 

ومعتمدة من قبل إدارة المجموعة. 

طبيعة العالقة

إجمالي مبلغ المعامالتطبيعة المعامالت

المبيعات 
والتسوي�ق

خدمات 
2016م2017ممركز اإليداع

87,028,67712,587,81299,616,489122,675,509شركات شقيقة

5,741,55919,8205,761,3799,428,854أعضاء مجلس اإلدارة

162,767,7874,291,654167,059,441106,890,994أعضاء مجلس اإلدارة/ شركات شقيقة

200,000200,000372,948--شركة زميلة

فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:

طبيعة العالقة

31 ديسمرب 2017م

الرصيد 
المحصلالمفوتراإلفت�تاحي

الرصيد 
الختامي

2,107,376)98,628,327(1,119,21499,616,489شركات شقيقة

8,823)5,878,230(125,6745,761,379أعضاء مجلس اإلدارة

2,200,570)165,519,873(661,002167,059,441أعضاء مجلس اإلدارة/ شركات شقيقة

100,000)467,297(367,297200,000شركة زميلة

4,416,769)270,493,727(2,273,187272,637,309اإلجمالي

طبيعة العالقة

31 ديسمرب 2016م

الرصيد 
المحصلالمفوتراإلفت�تاحي

الرصيد 
الختامي

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

125,674)9,507,683(204,5039,428,854أعضاء مجلس اإلدارة

661,002)106,753,730(523,738106,890,994أعضاء مجلس اإلدارة/ شركات شقيقة

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

2,273,187)238,876,478(1,781,360239,368,305اإلجمالي
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األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في   3-9
الذمم الدائنة كما يلي:   

طبيعة العالقة

31 ديسمرب 2017م

الرصيد 
اإلفت�تاحي

خدمات 
مدفوعاتمستلمة

الرصيد 
الختامي

4,293,218)8,113,769(6,860,0515,546,936شركات شقيقة

1,676,618)5,610,236(856,9786,429,876أعضاء مجلس اإلدارة

5,969,836)13,724,005(7,717,02911,976,812اإلجمالي

طبيعة العالقة

31 ديسمرب 2016م

الرصيد 
اإلفت�تاحي

خدمات 
مدفوعات مستلمة

الرصيد 
الختامي

6,860,051)12,594,840(7,574,72911,880,162شركات شقيقة

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

7,717,029)16,738,060(8,533,72915,921,360اإلجمالي

األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في   4-9
االست�ثمارات المحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق –   

متداولة كما يلي:   

طبيعة العالقة

31 ديسمرب 2017م

الرصيد 
اإلفت�تاحي

إي�رادات 
تحصيالتعموالت خاصة

الرصيد 
الختامي

130,000,000)4,017,433(130,000,0004,017,433شركة زميلة

طبيعة العالقة

31 ديسمرب 2016م

الرصيد 
اإلفت�تاحي

إي�رادات 
تحصيالتعموالت خاصة

الرصيد 
الختامي

130,000,000)4,028,440(130,000,0004,028,440شركة زميلة

األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في   2-9
االست�ثمارات المقتناة لغرض المتاجرة كما يلي:  

طبيعة العالقة

31 ديسمرب 2017م

الرصيد 
مشرتيات اإلفت�تاحي

مكاسب 
غري محققة 

الرصيد 
الختامي

125,108,631550,227,8939,365,242684,701,766أعضاء مجلس اإلدارة

طبيعة العالقة

31 ديسمرب 2016م

الرصيد 
مشرتيات اإلفت�تاحي

مكاسب 
غري محققة 

الرصيد 
الختامي

125,000,000108,631125,108,631--أعضاء مجلس اإلدارة
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كما في 31 ديسمرب 2017م ال توجد محفظة إختيارية   5-9
محتفظ بها بواسطة الشركة. أرصدة المقارنة للمحفظة   

االختيارية المصنفة كمتاحة للبيع كما يلي:  

طبيعة العالقة

31 ديسمرب 2016م

الرصيد 
استبعادات مشرتيات اإلفت�تاحي

خسائر 
محققة 

الرصيد 
الختامي

--)27,373,223()190,486,779(213,014,4914,845,511أعضاء مجلس اإلدارة

10.  مشروعات تحت التنفيذ 

2016م2017م

29,144,84441,388,404الرصيد في بداية السنة 

7,546,29715,799,373إضافات

)28,042,933()18,597,043(المحول إلى الممتلكات ومعدات/ موجودات غري ملموسة

18,094,09829,144,844الرصيد في نهاية السنة 

ت�تضمن المشروعات تحت التنفيذ كما في 31 ديسمرب 
2017م ت�كاليف مت�كبدة متعلقة بمشروعات تطوي�ر األنظمة 

التقنية لتداول بمبلغ 14,846,100 ريال سعودي )31 ديسمرب 
2016م: 23,004,432 ريال سعودي(.
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11.  ممتلكات ومعدات، صافي 

أراضيمباني
أجهزة 

حاسب آلي
ديكورات 

وتحسينات
أثاث 

ومفروشات

معدات 
وأجهزة 
المجموعسياراتأدوات كهربائية

الت�كلفة

618,2482,310,985147,207,86111,160,1929,533,40511,653,1396,554,4071,656,350190,694,587الرصيد كما في 1 يناير 2017م

2,367,570--2,008,726164,30467,75488,39038,396----اإلضافات

2,164,556--276,384105,00014,580--1,768,592----المحول من مشروعات تحت التنفيذ )إيضاح 10(

)1,598,517(--)381,260()46,920()382,390(--)787,947(----استبعادات

618,2482,310,985150,197,23211,324,4969,495,15311,799,6096,226,1231,656,350193,628,196الرصيد كما في 31 ديسمرب 2017م

االستهالك المرتاكم

127,183,0809,264,1047,154,77910,047,0595,667,821907,462160,251,783--27,478الرصيد كما في 1 يناير 2017م

9,930,423583,493452,007560,949254,776282,76712,085,023--20,608المحمل خالل السنة

)1,597,673(--)381,260()46,920()381,546(--)787,947(----استبعادات

136,325,5569,847,5977,225,24010,561,0885,541,3371,190,229170,739,133--48,086الرصيد كما في 31 ديسمرب 2017م

القيمه الدفرتية 

570,1622,310,98513,871,6761,476,8992,269,9131,238,521684,786466,12122,889,063كما في 31 ديسمرب 2017م

590,7702,310,98520,024,7811,896,0882,378,6261,606,080886,586748,88830,442,804كما في 31 ديسمرب 2016م

فيما يلي توزيع مصاريف اإلستهالك بني ت�كاليف   1-11
النشاط والمصاريف عمومية وإدارية:   

2016م2017مالوصف

2,088,6219,489,603ت�كاليف النشاط

9,996,4023,051,228مصاريف عمومية وإدارية

12,085,02312,540,831
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11.  ممتلكات ومعدات، صافي 

أراضيمباني
أجهزة 

حاسب آلي
ديكورات 

وتحسينات
أثاث 

ومفروشات

معدات 
وأجهزة 
المجموعسياراتأدوات كهربائية

الت�كلفة

618,2482,310,985147,207,86111,160,1929,533,40511,653,1396,554,4071,656,350190,694,587الرصيد كما في 1 يناير 2017م

2,367,570--2,008,726164,30467,75488,39038,396----اإلضافات

2,164,556--276,384105,00014,580--1,768,592----المحول من مشروعات تحت التنفيذ )إيضاح 10(

)1,598,517(--)381,260()46,920()382,390(--)787,947(----استبعادات

618,2482,310,985150,197,23211,324,4969,495,15311,799,6096,226,1231,656,350193,628,196الرصيد كما في 31 ديسمرب 2017م

االستهالك المرتاكم

127,183,0809,264,1047,154,77910,047,0595,667,821907,462160,251,783--27,478الرصيد كما في 1 يناير 2017م

9,930,423583,493452,007560,949254,776282,76712,085,023--20,608المحمل خالل السنة

)1,597,673(--)381,260()46,920()381,546(--)787,947(----استبعادات

136,325,5569,847,5977,225,24010,561,0885,541,3371,190,229170,739,133--48,086الرصيد كما في 31 ديسمرب 2017م

القيمه الدفرتية 

570,1622,310,98513,871,6761,476,8992,269,9131,238,521684,786466,12122,889,063كما في 31 ديسمرب 2017م

590,7702,310,98520,024,7811,896,0882,378,6261,606,080886,586748,88830,442,804كما في 31 ديسمرب 2016م
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موجودات غري ملموسة   .12

2016م2017م

الت�كلفة

208,181,418185,047,428الرصيد في بداية السنة 

11,796,7922,651,019إضافات

16,432,48720,482,971المحول من مشروعات تحت التنفيذ )إيضاح 10(

236,410,697208,181,418الرصيد في نهاية السنة

اإلستنفاد المرتاكم

151,611,981131,759,980الرصيد في بداية السنة 

18,460,52719,852,001المحمل خالل السنة 

170,072,508151,611,981الرصيد في نهاية السنة 

66,338,18956,569,437صافي القيمة الدفرتية

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   .14

2016م2017م

30,109,59525,621,764مزايا موظفني مستحقة

14,443,09614,254,402بدالت إجازة مستحقة للموظفني 

1,559,3051,547,762ت�أمينات اجتماعية مستحقة

2,399,3411,120,998أخرى

48,511,33742,544,926اإلجمالي

إي�رادات مقبوضة مقدمًا   .15

2016م2017م

4,859,7312,325,902خدمات مركز اإليداع

369,182159,412خدمات معلومات السوق

600,884164,256الخدمات األخرى

5,829,7972,649,570اإلجمالي

ذمم دائنة   .13

2016م2017م

45,147,10553,013,611دائنون تجاري�ون 

5,969,8367,717,029أطراف ذو عالقة )إيضاح 3-9(

51,116,94160,730,640اإلجمالي
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني   .16
الحركة على مخصص نهاية الخدمة للموظفني للسنة 

المنتهية في 31 ديسمرب كما يلي:

2016م2017م

74,665,71960,678,368الرصيد في بداية السنة

16,326,61318,712,844المحمل خالل السنة 

)4,725,493()6,208,090(المسدد خالل السنة 

84,784,24274,665,719الرصيد في نهاية السنة 

مخصص التزامات خاصة  .17
عند ت�أسيس شركة تداول تم تحوي�ل كافة الحقوق 

والموجودات والمطلوبات وااللتزامات والسجالت للشركة 
السعودية لتسجيل األسهم )النظام الذي وجد قبل 

ت�أسيس تداول( للشركة كما في 1428/11/30هـ الموافق 
2007/12/10م بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم 

1-202-2006 بتاري�خ 1427/02/8هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 
91 بتاري�خ 1424/04/16هـ. وعليه مسئولة عن جميع إلتزامات 

الشركة السعودية لتسجيل األسهم.
قامت الشركة بعمل مخصص صافي الموجودات 

المالية المحولة من الشركة السعودية لتسجيل االسهم. 
تم عمل هذا المخصص ضد أي إلتزام ناتج عن تشغيل 

الشركة السعودية لتسجيل األسهم.

إحتياطي نظامي   .18
وفقًا لنظام الشركات في المملكة العرب�ية 

السعودية، تلتزم المجموعة بت�كوي�ن احتياطي نظامي من 
خالل اقتطاع 10% من صافي الربح السنوي حتى يبلغ هذا 
االحتياطي 50% من رأس المال. ان لنظام الشركات الجديد 

والذي بدء تنفيذه في 25 رجب 1437هـ )الموافق 2 مايو 
2016م(. يطالب الشركات بت�كوي�ن احتياطي نظامي من 

خالل اقتطاع 10% من صافي الربح السنوي حتى يبلغ هذا 
االحتياطي 30% من رأس المال، والمجموعة بصدد تغري 

نظامها األساسي كما تم وصفة في إيضاح 2 من القوائم 
المالية الموحدة. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع 

لمساهمي المجموعة.
 

احتياطي عام  .19
بناء على موافقة معالي رئيس هيئة السوق 

المالية بموجب الخطاب رقم 524\2007 بتاري�خ 13 فرباير 
2007م تم تحوي�ل رصيد األرباح المبقاة اعتبارًا من سنة 

2006م إلى حساب االحتياطي العام لغرض تموي�ل إنشاء 
مقر السوق المالية في مركز الملك عبد اهلل المالي أو 

أي اغراض مستقبلية يحددها مجلس اإلدارة. خالل سنة 
2008م قرر مجلس ادارة الشركة بموجب القرار رقم 

6\8\2008 بتحوي�ل رصيد االحتياطي التعاقدي إلى حساب 
االحتياطي العام.



68        التقري�ر السنوي 2017

إي�ردات النشاط  .20

2016م2017م

304,287,195209,375,731عمولة التداول

132,931,41270,104,757خدمات مركز اإليداع

63,027,65732,899,592خدمات معلومات السوق

--44,959,233خدمات اإلدراج

244,053199,623خدمات أخرى

545,449,550312,579,703إجمالي إي�رادات النشاط

بناًء على التوجيه الصادر من مؤسسة النقد العربي 
السعودي في تاري�خ 14 رب�يع الثاني 1424هـ )الموافق 

15 يونيو 2003م( والمعزز بموافقة معالي رئيس 
هيئة السوق المالية في تاري�خ 25 جمادى األول 1427هـ 
)الموافق 22 يونيو 2006م(، والقرار الصادر من مجلس 
هيئة السوق المالية رقم )2010/292/هـ ج( بتاري�خ 3 ذو 

الحجة 1431هـ )الموافق 9 نوفمرب 2010م(، ت�تقاضى الهيئة 
مقابل مالي يعادل 50% من إجمالي اإليرادات التشغيلية. 

إال أنه خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م ووفقًا 
لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-179-2006( تغري 

العائد المالي المستحق لهيئة السوق المالية من عمولة 
تداول الشركة من 50% إلى 82% إعتبارًا من 17 يوليو 

2016م.
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017م، وفقًا 
لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم )17/270/6( 
بتاري�خ 18 يناير 2017م تغريت ترتيبات اإليرادات التشغيلية 

بني الشركة وهيئة السوق المالية إلى التالي إعتبارًا من 1 
يناير 2017م:

يحق لهيئة السوق المالية عائد مالي من عمولة   •
إجمالي تداول المجموعة يعادل 64%. تقوم 

المجموعة بتحصيل هذا العائد وإيداعه في حساب 
هيئة السوق المالية بناًء على تعليماتها 

وتحتفظ الشركة بنسبة 100% من إي�ردات التشغيل   •
)بخالف عمولة التداول(.

إضافة إلى ذلك، يجب على المجموعة دفع مبلغ 
سنوي ثابت قدره 130 مليون ريال سعودي إلى هيئة 

السوق المالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
)17/268/6( بتاري�خ 18 يناير 2017م.

تقوم المجموعة باحتساب رسوم خدمات إدراج التي 
تمثل رسوم االكت�تاب األولي للشركات المدرجة باإلضافة 

إلى رسوم التجديد السنوية. بدأت المجموعة باحتساب 
هذه الرسوم خالل الربع الثاني من السنة الحالية وذلك 

بناًء على موافقة هيئة السوق المالية بتاري�خ 18 ديسمرب 
2017م.
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ت�كاليف النشاط  .21

2016م2017م

--130,000,000رسوم سنوية لهيئة السوق المالية )إيضاح 20(

95,379,257102,947,136رواتب ومافي حكمها

26,568,52535,712,070صيانة

17,422,65627,556,916استهالكات و إطفاء )إيضاح 12،11(                                   

7,513,73310,687,670خطوط دوائر المعلومات

3,376,4355,588,737ايجار

3,265,4555,383,552تدريب

2,454,1673,105,780استشارات

1,290,7091,674,930حراسات أمنية

1,234,2781,999,592ضيافة ونظافة

1,001,6681,393,720مياه وكهرباء

1,093,638627,610رحالت عمل 

839,000650,000رسوم استخدام نظام سريع

562,137688,933اتصاالت

2,146,6832,841,844  أخرى

294,148,341200,858,490اإلجمالي 
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22.  مصاريف عمومية وإدارية

2016م2017م

110,771,13696,571,482رواتب ومافي حكمها

23,049,85328,523,410استشارات

14,334,7314,260,576صيانة

13,122,8944,835,916استهالكات وإطفاء )إيضاح 11، 12(

10,430,1297,404,798ايجار

6,429,8754,216,700مكافأة اجتماع مجلس اإلدارة

6,151,6166,785,611تدريب

3,629,3681,894,044عقود توظيف خارجية

3,826,90411,719,535تسوي�ق ورعاية

2,121,5251,923,123ضيافة ونظافة

1,759,634842,947رحالت عمل

1,928,2091,422,735حراسات أمنية

1,275,954615,443رخص 

1,305,9731,211,711مياه وكهرباء

971,230493,669رسوم توظيف

904,549692,579إشرتاكات عضوية

755,269717,960عقود ت�أمني أنشطة تداول

765,785752,095اتصاالت

575,3401,354,422القرطاسية والنشر

5,271,3484,230,593أخرى

209,381,322180,469,349اإلجمالي 

23.  ربح / )خسارة( السهم
تم احتساب ربح )خسارة( السهم من العمليات 

الرئيسية، بتقسيم الدخل من العمليات الرئيسية على 
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة. 

تم إحتساب ربح )خسارة( السهم من اإليرادات األخرى 
بتقسيم اإليرادات األخرى على المتوسط المرجح لعدد 

األسهم خالل السنة.
تم احتساب ربح )خسارة( السهم من صافي الدخل 

بتقسيم صافي الدخل على المتوسط المرجح ألسهم 
السنة. 

المتوسط المرجح لعدد أسهم الشركة هو 120 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمرب 2017م و 2016م.

24.  المعلومات القطاعية 
تعمل المجموعة فقط في المملكة العرب�ية 
السعودية وألغراض إدارية. تم تنظيم المجموعة 

كقطاعات أعمال على أساس الخدمات المقدمة، وخالل 
الربع األول من عام 2017م تم تعديل الهيكل التنظيمي 
للمجموعة بتجميع كافة القطاعات اإليرادية تحت قطاع 

واحد “اإلدارة العامة للمبيعات والتسوي�ق” والتي من 
شأنها دعم سري األعمال وتطوي�رها ورفع كفاءة العمليات 
التشغيلية وجودة خدمات العمالء وبالتالي تم إعادة عرض 

المعلومات القطاعية بما يتوافق مع ذلك التغي�ري، ولدى 
الشركة القطاعات المعروضة التالية:

المبيعات والتسوي�ق
الهدف الرئيسي إلدارة المبيعات و التسوي�ق هو 

تنمية األعمال من خالل تحسني المنتجات / الخدمات، وجذب 
الشركات المحلية، والشركات األجنبية )على المدى الطوي�ل(، 

وتطوي�ر فئات أوراق مالية جديدة. وتشمل مسؤولياتها 
الحفاظ على نزاهة واستقرار وعدالة عمليات سوق 

األسهم. كذلك تحقيق نتائج متميزة من خالل التميز في 
األعمال، بالتعاون مع هيئة سوق المال، وتركيز الخربة في 

خدمة العمالء، وتطوي�ر إمكانيات فري�ق العمل. تعترب إدارة 
المبيعات والتسوي�ق إدارة جديدة ناتجة عن دمج إدارتي 

معلومات السوق وأسواق النقد والتي كانت ضمن الهيكل 
التنظيمي السابق.
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مركز إيداع األوراق المالية
بناء على طلب مجلس إدارة شركة السوق المالية 

السعودية )تداول(، أصدرت هيئة السوق المالية موافقتها 
على تحوي�ل إدارة مركز إيداع األوراق المالية ) المركز( إلى 

شركة مساهمة مملوكة بالكامل لتداول تحت مسمى 
شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع(.

وت�تمثل أنشطة إيداع باألعمال المتعلقة بتسجيل 
المحافظ االست�ثمارية في نظام اإليداع والتسوية، وتسجيل 

ملكيتها وإيداعها، ونقل ملكيتها وتسويتها ومقاصتها، 
وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على األوراق المالية 

المودعة، واالرتباط مع أعضاء السوق ووكالء التسوية 
بنظام اإليداع والتسوية. كذلك يقوم مركز اإليداع بربط 

وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات 
العامة للمصدري�ن بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد 

لتلك الجمعيات وتقديم التقاري�ر واإلشعارات والمعلومات 
باإلضافة الى تقديم أي خدمة اخرى ذات صلة بأنشطته 

يرى تقديمها وفقًا لنظام السوق المالية.

اإلدارة الرئيسية
تدير اإلدارة الرئيسية تطورات الشركات المستقبلية 

وتشرف على جميع الضوابط النقدية. إن جميع االست�ثمارات 
في الشركات تدخل ضمن قطاع األعمال هذا والذي يتضمن 

إدارة اسرتاتيجية تنمية األعمال التجارية والقانونية 
والمالية والعمليات والموارد البشرية والعالقات مع 

العمالء.

للفرتة المنتهية في 31 ديسمرب 2017م
المبيعات 

والتسوي�ق
مركز إيداع 

اإلجمالياإلدارة الرئيسيةاألوراق المالية

545,449,550--260,603,788284,845,762إي�رادات النشاط

)294,148,341(--)123,095,145()171,053,196(ت�كاليف النشاط

)209,381,322()209,381,322(----مصاريف عمومية وإدارية

41,919,887)209,381,322(89,550,592161,750,617الربح / )الخسارة( من األعمال الرئيسية

23,209,335563,548,2552,857,771,1113,444,528,701إجمالي الموجودات

47,005,12378,430,23794,119,314219,554,674إجمالي المطلوبات

للفرتة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م

312,579,703--242,474,94670,104,757إي�رادات النشاط

)200,858,490(--)54,825,631()146,032,859(ت�كاليف النشاط

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

)68,748,136()180,469,349(96,442,08715,279,126الربح / )الخسارة( من األعمال الرئيسية

12,305,306108,231,5873,266,432,3783,386,969,271إجمالي الموجودات

5,836,1353,738,876204,705,677214,280,688إجمالي المطلوبات

25.  اإلرتباطات المستقبلية  
ت�تمثل اإلرتباطات المستقبلية في قيمة الجزء غري 
المنفذ من عقود توريد أصول وخدمات إلى المجموعة 

كالتالي:

2016م2017م

5,341,3156,638,330شراء موجودات

7,194,92312,931,731نفقات متعهد بها

1,147,9401,147,940 خطاب ضمان

13,684,17820,718,001
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26.  الزكاة
بناًء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة 

والدخل رقم 12/2999 وتاري�خ 1429/6/5هـ حيث نص بخضوع 
الشركة للزكاة بعد طرحها لالكت�تاب العام ومشاركة القطاع 

الخاص في رأسمالها وذلك طبقًا لموافقة معالي وزي�ر 
المالية على دراسة الهيئة العامة للزكاة والدخل في 

هذا الشأن بتاري�خ 1429/5/24هـ.و بناًء على الخطاب الوارد 
من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 16/33008 بتاري�خ 

1438/12/28 هـ ال تخضع المجموعة للزكاة حيث أنها مملوكة 
بالكامل لصندوق االست�ثمارات العامة )جهة حكومية( 

وعليه ال تقوم المجموعة باحتساب مخصص للزكاة في 
القوائم المالية الموحدة.

بناًء على طلب الهيئة العامة للزكاة والدخل قدمت 
الشركة اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 2007م إلى 

2016م. 

27.  األدوات المالية وإدارة المخاطر
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن ت�تم به 

تبادل أصل أو سداد التزام بني أطراف راغبة وبشروط 
تعامل عادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات 

والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة ال تختلف بشكل 
جوهري عن قيمتها الدفرتية.

مـخـاطر معدالت العمولة ت�تمثل مخاطر معدالت 
العمولة في التعرض لمخاطر متعددة ت�تعلق بت�أثري 

التغريات في معدالت العمولة في السوق على المركز 
المالي للشركة وتدفقاتها النقدية. تراقب المجموعة 

تقلبات معدالت العمولة وتعتقد أن ت�أثري مخاطر معدالت 
العمولة ليس جوهريًا. 

مـخـاطر العمالت هي مخاطر إحتمال تقلبات قيمة 
أداة مالية بسبب التغريات في معدالت صرف العمالت 

األجنبية. ت�تم معامالت المجموعة بصورة رئيسية بالريال 
السعودي وعليه ترى اإلدارة أن الشركة ال ت�تعرض لمخاطر 

عمالت هامة. 
مـخـاطر االئ�تمان تمثل مخاطر االئ�تمان عدم مقدرة 

طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى ت�كبد الطرف 
اآلخر خسارة مالية. ت�ت�كون الموجودات المالية الخاضعة 

لمخاطر االئ�تمان من النقد وما في حكمه والذمم المدينة 
واالست�ثمارات المحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق والذمم 

المدينة األخرى. النقد وما في حكمه واالست�ثمارات 
المحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق محتفظ بها لدى بنوك 

محلية ومؤسسات مالية أخرى وجهات شبه حكومية 
ومؤسسات خاصة ذات تصنيف إئ�تماني جيد. الذمم المدينة 

موزعة على عدد من الحسابات ولدى أطراف ذات مراكز 
مالية جيدة. ونتيجة لذلك ال يوجد تركيز جوهري لمخاطر 

االئ�تمان.
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر 

االئ�تمان لعناصر قائمة المركز المالي الموحد:

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض 
الطرف المقابل لصعوبات في بيع أصل مالي ما بسرعة 

عند الضرورة لتجنب أي خسائر. وتدار مخاطر السيولة من 

خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة 
للوفاء بااللتزامات المالية للشركة. تعتقد المجموعة أنها 

ال ت�تعرض ألي مخاطر سيولة.

2016م2017م

613,057,827109,398,138النقد وما في حكمه

1,270,000,0002,492,595,832است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق

29,779,94911,220,892ذمم مدينة

4,445,4274,029,076إي�رادات تشغيلية مستحقة

6,626,37615,441,714إي�رادات عموالت خاصة مستحقة

4,514,5362,664,701سلف موظفني

1,928,424,1152,635,350,353
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توزيعات أرباح  .28
وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاري�خ 16 

رجب 1438هـ )الموافق 13 أبري�ل 2017م( على توزيع أرباح 
على المساهمني للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م  

بمبلغ 90,000,000 ريال سعودي. 

أرقام المقارنة   .29
تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لت�توافق مع 

طريقة العرض للسنة الحالية.

إعتماد القوائم المالية  .30
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل أعضاء 

مجلس اإلدارة في 1439هـ، الموافق 2018م.

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

2016م2017م

أقل من 
12 شهر

أكرث من 
اإلجمالي12 شهر

أقل من 
12 شهر

أكرث من 
اإلجمالي12 شهر

109,398,138--613,057,827109,398,138--613,057,827النقد وما في حكمه 

459,476,968--1,227,595,478459,476,968--1,227,595,478است�ثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ 
االستحقاق 

250,000,0001,020,000,0001,270,000,0001,122,595,8321,370,000,0002,492,595,832

9,720,714--26,916,2109,720,714--26,916,210ذمم مدينة 

76,118,29276,118,292--88,635,40888,635,408--است�ثمارات متاحة للبيع

2,117,569,5151,108,635,4083,226,204,9231,701,191,6521,446,118,2923,147,309,944إجمالي الموجودات المالية

60,730,640--51,116,94160,730,640--51,116,941ذمم دائنة

16,258,958--11,881,48216,258,958--11,881,482رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

مصروفات مستحقة ومطلوبات 
متداولة أخرى 

48,511,337--48,511,33742,544,926--42,544,926

74,665,71974,665,719--84,784,24284,784,242--مكافأة نهاية الخدمة

17,430,87517,430,875--17,430,87517,430,875--مخصص التزامات خاصة

111,509,760102,215,117213,724,877119,534,52492,096,594211,631,118إجمالي المطلوبات المالية

2,006,059,7551,006,420,2913,012,480,0461,581,657,1281,354,021,6982,935,678,826صافي الموجودات المالية
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