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هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا 
ورائدًا في العالم على كافة األصعدة، 

وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
خادم الحرمين الشريفين

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
 ولّي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية

دولتنا عضو في مجموعة العشرين، وإحدى 
أكبر االقتصادات في العالم. دولتنا تقع 

بين ملتقى ثالث قارات. إن تغيير المملكة 
العربية السعودية لألفضل، يعني مساعدة 

المنطقة وتغيير العالم.
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 مجموعة تداول
مجموعة تداول السعودية، بالتفصيلالسعودية

تزامنت إعادة هيكلة المجموعة و العالمات التجارية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وذلك وفق التالي:

تداول السعودية
شركة تداول السعودية، هي شركة أنشئت حديًثا في عام 2021م، نتيجة 

لالنفصال التشغيلي ألنشطة تداول السعودية عن مجموعة تداول 
السعودية وستعمل تداول السعودية كسوق لألوراق المالية في المملكة 

العربية السعودية، حيث ستوفر من خاللها منصة لتداول األوراق المالية 
المدرجة في السوق، مما يسهم في حصول الشركات المدرجة على التمويل 

من خاللها ويتيح للمتداولين االستثمار في السوق.

تتوافق استراتيجيات السوق المالية بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة 
2030م. وتشمل بعض األهداف المشتركة زيادة مساهمة القطاع الخاص 
في االقتصاد، وجذب المزيد من االستثمار األجنبي، وتنمية قطاع الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(
تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية في عام 2016م، وتتمثل مهمتها 

الرئيسية في إدارة نظام اإليداع والتسوية الذي يحتفظ بسجل لألوراق المالية 
ويتتبع ملكيتها والتصرفات التي تنشأ عليها، كما يوفر عدد من الخدمات ذات 

القيمة المضافة.

شركة مركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة(
تأسست شركة مركز مقاصة األوراق المالية في عام 2018م. وهي تعمل 

كطرف مقابل في عملية التداول. تقوم شركة مقاصة بالمشاركة في 
خدمات المقاصة وتقليل مخاطر الطرف المقابل، وتعزيز كفاءة السوق.

شركة تداول للحلول المتقدمة – وامض
كجزء من خطط تداول لمواصلة تطوير السوق المالية، وتماشيًا مع أهداف رؤية 
المملكة 2030م من خالل برنامج تطوير القطاع المالي، أطلقت السوق المالية  
شركة تابعة جديدة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل خالل عام 2021م، 

هذا، وسوف تقوم الشركة بالتركيز على التقنية واالبتكار وتوفير المعلومات.

آفاق المستقبل
تتطور السوق المالية من كونها سوقًا مالية وطنية إلى سوق إقليمية و عالمية، وبهذا التطور، نساهم في صناعة مستقبل أكثر تطورًا للمملكة والمنطقة 

والعالم. في وقت سابق، كانت طموحاتنا محدودة بقدر طموحات شركائنا، لكننا نتطلع اليوم إلى المزيد من مواكبة التطور العالمي واالستفادة باستمرار من 
السيناريو االقتصادي والمالي العالمي، الذي يوفر دائمًا فرصًا غير محدودٍة لالنطالق والنجاح. 

نحن في السوق المالية نساهم في تجاوز الحدود وإنشاء معايير جديدة في جميع المجاالت، كما ندرك احتياجات كل من الشركات الكبيرة واحتياجات الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الصاعدة ذات األفكار الجديدة وغير التقليدية، التي تحظى بدعم رؤوس األموال االستثمارية. كما نعمل من خالل التوظيف األمثل ألحدث 

التقنيات على تغيير أسلوب وطريقة اتخاذ القرارات االستثمارية، حيث نحرص على تقديم كافة المعلومات بسرعة وبكل شفافيٍة وموثوقية.

ومن خالل مواكبة تطورات األسواق العالمية، ندفع بعجلة تطورنا إلى المرحلة القادمة من استغالل إمكانات السوق. حيث أننا نستثمر وبال حدود في إعداد 
وتأهيل موظفينا، ونقدم الدعم للمواهب االستثنائية منهم لمساعدتهم على التخطيط بأنفسهم لرحلتهم الشخصية نحو التقدم والنمو والنجاح. 

نحن عازمون على الرقي بمستوى السوق المالية السعودية واالنطالق إلى األمام. نتحرك معًا لتجاوز حدود ما هو ممكن واالستفادة من الفرص المتاحة أمامنا، 
نحتاج إلى تجديد منظومة أعمالنا بما يتماشى مع االحتياجات العالمية المتغيرة.

اإلطار االستراتيجي المعدل 
في إطار عملية تحقيق ما أشرنا إليه أعاله، أعلنا عن التحول إلى مجموعة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية“ المملوكة بالكامل من صندوق االستثمارات 

العامة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 أبريل 2021م، ويشار إليها في ثنايا هذا التقرير بـ“المجموعة/تداول/السوق المالية/الشركة“.

رؤيتنا:

أن نكون مجموعة قابضة 
عالمية من خالل دعم سوق 
مالية تتسم بالتنوع واالبتكار 

وتعزيز تنمية االقتصاد 
السعودي، والعمل كجسر 

يربط بين المستثمرين الدوليين 
واالقتصادات اإلقليمية.

قيم المجموعة: 

مستقبل واعد 
 نتطور باستمرار واضعين 

 المستقبل نصب أعيننا، 
ونتوقع التغيير قبل أن يحدث 

ونحن في الطليعة دائما.
التحدي 

لدينا فضول كبير ونطرح األسئلة 
ونتحدى الوضع الراهن، وال نخشى 

أبدًا إيجاد أساليب جديدة لنتميز 
في أعمالنا، نبحث دومًا عن إيجاد 

أساليب جديدة تميز أعمالنا وإيجاد 
كل ما هو أفضل. 

طموحنا كبير لمستقبل أكثر تكاماًل 
االرتقاء بالمعايير يعني التحسن 

والتكيف طوال مسيرة العمل, حيث أننا 
نعمل بنزاهة ونلتزم بالتطور في جميع 
المجاالت ونسعى دائما إلى االستباق 

في تطوير أفكارنا وقدراتنا. 

تحقيق الهدف 
لقد أزلنا أسقف أحالمنا، ولكننا 

واقعيون، ونبني أسسًا متينة 
من الثقة ونعمل بجد إلنجاز 

عملنا واإليفاء بوعودنا.

بياننا 

نحن العاصمة الجديدة للفرص. 

عاصمة جديدة للطموحات 
حيث نعمل على مضاعفة 

طموحاتك. 

دعمًا لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لرؤية 
المملكة 2030م، تساهم مجموعة تداول السعودية في إرساء سوق مالية 

متكاملة ومتطورة تقنيًا لتكون ركنًا أساسيًا في بناء اقتصاد مزدهر.

الرسالة:
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 حدود التقرير والفترة الزمنية 
يغطي هذا التقرير الفترة من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2020م، بما يتوافق 

مع دورة إعداد التقارير السنوية. يشمل هذا التقرير الجوانب المالية والتشغيلية 
لمجموعة تداول السعودية والمعروفة سابقا باسم شركة السوق المالية 

السعودية ”تداول” وشركة مركز إيداع لألوراق المالية ”إيداع” وشركة مركز 
مقاصة األوراق المالية ”مقاصة” وشركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض”. 
تم إعداد التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية على أن يسود النص العربي في 

إصدار الطباعة/اإلصدار اإللكتروني حال أي تعارض بينهما.
يشتمل اإلصدار بصيغة PDF على تقريرنا السنوي 

والذي يمكن تحميله من موقعنا اإللكتروني.

.https://annualreport2020 
saudiexchange.sa/Resources/

/AnnualReport2020/ar

.https://annualreport2020 
saudiexchange.sa/Resources/

AnnualReport2020/ar/download/pdf/
executive_summary_2020.pdf

 HTML إصدار
يتطابق إصدار HTML التفاعلّي 

 الشامل عبر اإلنترنت لتقريرنا 
مع تقريرنا بإصدار PDF، بينما 

يشتمل على خصائص من شأنها 
تسهيل الحصول على المعلومات 

وحفظها ومشاركتها.

الملخص التنفيذي 
تم إعداد الملخص التنفيذي 

PDF للتقرير بصيغة
باإلضافة إلى صيغة مرئية، 

وذلك لمن يرغب في االطالع 
على الملخص بشكل موجز، 

ومشاركة المعلومات عبر وسائل 
التواصل االجتماعي.

عن تداول

مواكبة العصر
قيمنا  

مراحل التطور  
مكانة رائدة بين أسواق المال العالمية  

انطالقة على طريق اإلنجاز   

تحقيق القيمة

االتجاه الصحيح 
السياق  

نموذج أعمالنا  
شركاؤنا  

استراتيجية قوية   

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

وتتواصل المسيرة 
كان عام 2020م عامًا شاقًا على االقتصاد 
العالمي في ُمجمله، وكذلك على االقتصاد 

السعودي الذي كان عليه أن يواجه التداعيات 
السلبية لجائحة كوفيد-19، إضافًة إلى اآلثار 

الناجمة عن تدني أسعار النفط وخفض اإلنتاج. 
ووسط هذه الرياح المعاكسة، تمكنت تداول ولله 

الحمد، من اختتام هذا العام الصعب بإنجازاٍت 
قياسية في أداء السوق واألداء المالي.

كلمة الرئيس التنفيذي

إيجابيات تتسارع 
كان التطور البارز هو إدخال مؤشر SF30 للعقود 

 MSCI MT30 اآلجلة، والذي تم بناؤه على مؤشر
ليكون بمثابة أداة تداول وتحوط من شأنها أن 

ُتمكن المستثمرين من حماية قيمة محافظهم.

خالل هذا التقرير
فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

مناقشة وتحليل اإلدارة

قوة األداء
مراجعة المدير المالي  

سوقًا أكثر مرونة  
االستفادة من التقنية  

طاقاتنا البشرية  
التنمية المستدامة  

الشركات التابعة  

الحوكمة في تداول 

تطوٌر متوازن 
السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة  

اإلدارة التنفيذية للعام 2020م  
الحوكمة في تداول  

المخاطر وسياسة إدارتها ومراقبتها  

الملحقاتالتقارير المالية

 قنوات التقارير 
ُيصدر تقريرنا السنوي للعام 2020م وللمرة الثانية على التوالي في 

شكل وسائط وتنسيقات رقمية متعددة لتلبية االحتياجات المختلفة 
ألصحاب المصلحة بكل كفاءة وفاعلية.
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مواكبة العصر

ُتعتبر ”تداول” جهة مصرح لها بإدراج وتداول األوراق المالية في المملكة العربية 
السعودية. إن وجود سوق لألوراق المالية منظم ويعمل بسالسة أمر ضروري 

لتنمية اقتصاد السوق الحديث. هذا، وتتوافق رؤية ورسالة وأهداف السوق 
المالية بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة 2030م، حيث تشمل بعض 

األهداف المشتركة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد، وجذب 
المزيد من االستثمار األجنبي، وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعزيزًا لدورها ومكانتها، أقامت تداول شبكة عالقات مع العديد من المنظمات 
الدولية ذات العالقة، كما أنها عضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات األوراق 
المالية )IOSCO(. و عضو في االتحاد العالمي للبورصات )WFE(، اتحاد البورصات 

 ،)AMEDA( واتحاد مراكز اإليداع في إفريقيا والشرق األوسط ،)AFE( العربية
.)SSE( وشريك في مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة

األنشطة الرئيسية
توفر مجموعة تداول السعودية منصة يمكن من خاللها تداول األوراق المالية 

المدرجة في السوق، مما يسهم في حصول الشركات المدرجة على التمويل من 
خاللها ويتيح للمتداولين االستثمار في السوق. ومع تطور التقنية، تتم عملية 

إدراج األوراق المالية وتداولها بالكامل آليًا عبر وسائل التقنية المتاحة. هذا، وتقوم 
السوق المالية بمهمتين أساسيتين، هما اإليداع والتسجيل، حيث تحتفظ جهة اإليداع 

بسجل ملكية األسهم المرتبطة بكل مستثمر، بينما يحتفظ السجل بتفاصيل كاملة 
عن ملكية الشركات الفردية لألوراق المالية، كما يجب تحديث كل منهما عند نقل 
الملكية. وُيمكن للشركات المؤسساتيين فقط القيام بأعمال تجارية في السوق 
المالية، حيث يوجد بها حاليًا أكثر من 30 مؤسسة من المصرح لهم بهذا العمل.

ُتنّفذ عملية المقاصة عند التعامل في األوراق المالية لتحديد التزامات كل طرف 
وإكمال التغيير في الملكية عند اكتمال عمليات البيع. يجب التحقق من توفر 

األوراق المالية والنقد في مرحلة التسوية، وبالتالي يتم تحويل األوراق المالية إلى 
األطراف المعنية و تحديث السجالت بعد إتمام تلك اإلجراءات.

 قيمنا 

عن تداول عن تداول

تمتلك تداول بالكامل، أربع شركات تابعة، األولى شركة مركز إيداع األوراق المالية 
”إيداع” التي تأسست عام 2016م. وتتمثل مهمتها الرئيسية في األعمال المتعلقة 

بنظام إيداع األوراق المالية والتسوية، مع االحتفاظ بسجل األوراق المالية وتتبع 
ملكيتها. أما الشركة الثانية فهي شركة مركز مقاصة األوراق المالية ”مقاصة” 

التي تأسست في عام 2018م، وبدأت عملياتها التشغيلية في عام 2020م، حيث 
تتلخص مهامها في ضمان بنية تحتية آمنة وشفافة لسوق رأس المال، كما تقوم 

بتطوير خدمات المقاصة وتقليل مخاطر الطرف المقابل وزيادة كفاءة السوق، 
وُتعد ”مقاصة” إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي. 

وفي خطوٍة ُمبتكرة، أنشئت شركة تابعة جديدة ”وامض” والتي تتركز مهامها على 
األعمال ذات التوجه التقني والتي ستقود نحو تعزيز االبتكار والتقنيات الناشئة 

داخل االقتصاد السعودي، بما ُيضيف عمقًا وتنوعًا لمجموعة تداول السعودية 
ويزيد من جاذبية السوق السعودي لمجتمع المستثمرين العالميين.

أنشئت في عام 2017م السوق الموازية ”نمو” والتي تستهدف الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم بتسهيل إدراج هذه الشركات من خالل 
متطلبات إدراج ُميّسرة وتوفير طريق بديل أمامها لالكتتاب العام. يقتصر 

االستثمار في سوق ”نمو” على المستثمرين المؤهلين. ويمثل قرار السماح 
للشركات باإلدراج المباشر في سوق ”نمو“ دون الحاجة لطرح أوراقها المالية 

مسبقا خطوة كبيرة لعام 2020م. حيث ُتعد تداول، أول سوق مالية في دول 
مجلس التعاون الخليجي تقوم بتلك الخطوة. هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن السوق 

الرئيسي يشمل 21 قطاعًا، بينما تضم سوق ”نمو” سبعة قطاعات.

ُتعتبر أدوات الدين من المجاالت ذات األهمية المتزايدة في السوق. تشمل 
سندات الدين المتداولة في السوق، أدوات الدين الحكومية وصكوك وسندات 

الشركات، كما ُيعد السماح لألجانب باالستثمار مباشرًة في سندات الدين من 
التطورات الرئيسية في عام 2020م.

 مراحل التطور 

تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة 
مساهمة في المملكة العربية السعودية.

 تأسيس هيئة السوق المالية لتكون الجهة 
المنظمة والمشرف الوحيد على السوق المالية.

• إنشاء السوق الموازية – نمو مع متطلبات إدراج ُميّسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• توقيع اتفاقية مع بورصة ناسداك لتجديد البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول.

 • إدراج شركة أرامكو السعودية ليصبح السوق السعودي أحد أكبر 10 أسواق في العالم. 
.FTSE واالنضمام بشكل جزئي إلى مؤشر فوتسي .S&P و MSCI االنضمام بشكل كامل إلى مؤشرات األسواق الناشئة • 

 • السماح للشركات األجنبية باإلدراج في تداول.

  الترخيص لشركة مقاصة من هيئة السوق المالية كطرف مقابل مركزي مؤهل.
  إنشاء شركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض”.

  استكمال االنضمام إلى مؤشر FTSE Russell فوتسي راسل لألسواق الناشئة.
  إطالق سوق المشتقات.

.CCP12 انضمام شركة مقاصة إلى مؤشر  
  إطالق عملية تحويل إعادة شراء الضمانات.

إطالق برنامج المستثمر األجنبي المؤهل.

1935م

1954م

1984م

2007م

2016م

2018م

2020م

2003م

2015م

2017م

2019م

1975م

البداية كسوق مالية غير رسمية.

تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية واالقتصاد الوطني ومؤسسة 
النقد العربي السعودي لتنظيم السوق وتطويره.

 تأسيس السوق المالية السعودية ”تداول” كشركة مساهمة بصفتها 
الكيان الوحيد المرخص له بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة.

 • إنشاء شركة مركز مقاصة األوراق المالية ”مقاصة”.
 • ثالثة مؤشرات عالمية تعلن نيتها لضم ”تداول” إلى مؤشر األسواق الناشئة.

تأسيس شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(.

االستمرار على هذا النحو مع 14 شركة مدرجة فقط.
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بدأت تداول مسيرتها كسوق غير رسمية ثم تطورت بشكٍل تدريجي إلى 
سوق أوراق مالية واعدة، لتواصل التطور بما يتواكب مع المتطلبات 

المتزايدة لالقتصاد السعودي والمنطقة. واليوم، تقف تداول في موقع 
الريادة بين األسواق المالية الناشئة.
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 مكانة رائدة بين أسواق المال العالمية

أبو ظبي

199.9
مليار دوالر 

أمريكي 

السعودية 

2,427
مليار دوالر 

أمريكي 

البحرين

24.32
مليار دوالر 

أمريكي  قطر

156.56
مليار دوالر 

أمريكي 

دبي 

91.99
مليار دوالر 

عمانأمريكي 

16.46
مليار دوالر 

أمريكي 

الكويت

104.05
مليار دوالر 

أمريكي 

مصر

40.66
مليار دوالر 

أمريكي 

الدار البيضاء

62.12
مليار دوالر 

أمريكي 

عّمان

17.45
مليار دوالر 

أمريكي 

 تمثل السوق المالية 77.66% من إجمالي 
 القيمة السوقية ألسواق المال في 

)MENA( الشرق األوسط وشمال إفريقيا

أعدت جميع اإلحصاءات أعاله بتاريخ يناير 2021م
المصدر: االتحاد الدولي للبورصات

 تحتل السوق المالية المرتبة 
 التاسعة بين أسواق المال في

العالم من حيث القيمة السوقية*

 لدى السوق المالية أعلى
نسبة رسملة سوقية/إجمالي 

الناتج المحلي بين األسواق 
الناشئة الرائدة

تورونتو

2.49 
تريليون دوالر 

أمريكي

نيويورك  بورصة 

22.38 
تريليون دوالر 

أمريكي 

لندن

3.72 
تريليون دوالر 

أمريكي

مومباي

2.22 
تريليون دوالر 

أمريكي

بورصة هونغ كونغ

5.9 
تريليون دوالر 

أمريكي

السعودية

2.42
تريليون دوالر 

أمريكي

يورونكست 

5.2 
تريليون دوالر 

أمريكي
شنغهاي  بورصة 

6.72 
تريليون دوالر 

أمريكي

عن تداولعن تداول

تركيا   %32.36  
روسيا   %43.72  

البرازيل   %63.05  

الصين   %76.86  

ماليزيا   %122.02 

لهند  ا  %166.22  

تايوان   %229.56  

جنوب إفريقيا   %342.76  

السعودية   %356.39  

شنزن

4.98 
تريليون دوالر 

أمريكي

ناسداك 

18.01 
تريليون دوالر 

أمريكي

*القيمة السوقية:  تمثل  الرسملة السوقية 
لجميع الشركات المدرجة فالسوق الرئيسية
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 انطالقة على طريق اإلنجاز 

 قيمة األسهم المتداولة وفقًا للقطاعات 

المواد

612.2 مليار ريال سعودي 
29.32% من اإلجمالي 

البنوك

247.8 مليار ريال سعودي 
11.87% من اإلجمالي

التأمين

 185.0 مليار ريال سعودي 
8.86% من اإلجمالي

 السوق الرئيسية
نسبة الزيادة في:

)TASI( 3.58%مؤشر تداول العام

0.85%القيمة السوقية

137.21%قيمة األسهم المتداولة

 السوق الموازية – نمو
 نسبة الزيادة في:

252.80%مؤشر نمو 

379.53%القيمة السوقية

211.84%قيمة األسهم المتداولة

20162017201820192020

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

نسبة الزيادةمليار ريال سعودي

%0.85

القيمة السوقية

2017 2016201820192020

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

نسبة الزيادةمليار ريال سعودي

%137.21

قيمة األسهم المتداولة 

20162017201820192020

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

نسبة الزيادةنقطة

%3.58

)TASI( مؤشر تداول العام 

عن تداولعن تداول

تطوير السوق  أداء السوق – 2020م  

4
اإلطالقات المنفذة على النظم 

األساسية

163
 تغييرات التطوير الداخلي 

الُمنفذة 

203
متطلبات األعمال الُمنجزة 

والمطورة 

تطوير سير األعمال  

العدد اإلجمالي   
للشركات المدرجة 

)السوق الرئيسية(

203

االنتقال من سوق   
”نمو” إلى السوق 

الرئيسية

شركة بحر العرب 
ألنظمة المعلومات

شركة العمران 
للصناعة والتجارة

شركة مصنع 
الصمعاني للصناعات 

المعدنية

الصناديق اإلستثمارية   
المتداولة  المدرجة 
حديثًا للعام 2020م

صندوق البالد 
المتداول للصكوك 
السيادية السعودية

صندوق اإلنماء 
المتداول لصكوك 

الحكومة السعودية 
المحلية

صندوق البالد 
المتداول للمتاجرة 

بالذهب

الشركات المدرجة   
 حديثًا للعام 2020م

شركة مجموعة 
الدكتور سليمان 

الحبيب للخدمات 
الطبية

شركة أمالك 
العالمية للتمويل 

العقاري

شركة بن داود 
القابضة

األداء – 2020م  

إتمام المرحلة الخامسة واألخيرة من االنضمام إلى مؤشر فوتسي   
راسل FTSE Russell لألسواق الناشئة.

إطالق سوق المشتقات.  

:IHS Markit تم إطالق المؤشرات اآلتية بالتعاون مع  
 مؤشر ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي 

)مؤشر لتتبع أداء الصكوك الحكومية(
 مؤشر ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية 

بالريال السعودي

انتهاء الطرح العام األولي لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب   
الطبية في مارس 2020م – اكُتِتب بحوالي 83 مرة، بقيمة – 217 

مليار ريال سعودي.

إنشاء وبدء عمليات شركة مقاصة كطرف مقابل مركزي مؤهل.  

قبول ونشر إرشادات إصدار إيصاالت اإليداع خارج المملكة   
والمعتمدة من ه يئة السوق المالية.

تفعيل عقود إعادة الشراء من خالل إتاحة خدمة تحويل الضمانات   
بين البنوك والشركات وكافة أنواع المستثمرين.
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آند بي في عام 2019م، أتمت في عام 2020م عملية االنضمام 
إلى مؤشر األسواق الناشئة فوتسي. كما تم خالل نفس العام 
إنجاز مرحلة تطويرية بارزة تمثلت في إطالق سوق المشتقات 
المالية، ومن بينها المؤشر السعودي للعقود اآلجلة 30 ضمن 

مؤشر أم تي 30 الذي تم إطالقه في عام 2019م. 

تلك فقط كانت مجرد بداية، حيث يلوح في األفق المزيد من 
برامج التطوير واإلنجازات، كما أن إدخال مشتقات العقود اآلجلة، 
سيكون له تأثير إيجابي على الحد من تقلبات السوق. ُيضاف إلى 
تلك التحسينات، تعديل حدود التقلبات اليومية للسوق الرئيسية 

والسوق الموازية ”نمو” من خالل التأكيد على التسعير العادل 
وحماية المستثمر. وقد كان لهذه المراحل التطويرية وغيرها 

أطيب األثر في تعزيز صورتنا ومكانتنا لدى مجتمع المستثمرين 
المحليين والدوليين.

هذا، وتتضمن مراحل التطوير الرئيسية كذلك بداية عمل شركة 
مركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة(، والتي تعمل كوسيط 

بين األطراف المتقابلة في عملية التداول ولتقليل مخاطر 
الطرف المقابل. كما تقوم أيضًا بإجراء مقاصة للصفقات على 

أساس متعدد األطراف، مما سيقلل من عدد المعامالت، سواء 
المعامالت النقدية أو األوراق المالية، بما يساهم في تحقيق 

أحد األهداف الرئيسية لخطة تطوير القطاع المالي، حيث سهلت 
المقاصة أيضًا إدخال المشتقات من خالل تنفيذ مقاصة العقود 

اآلجلة للمؤشر.

كما قدمت شركة مركز إيداع األوراق المالية، ”إيداع” خالل 
عام 2020م، المزيد من الخدمات المبتكرة، حيث أنشئ إطار 

مؤسسي، من خالل مذكرة تفاهم مع شركة كليرستريم 

مواجهة التحديات 
نعم، هو العام الحافل بالتحديات الجسام، عام 2020م، المليء 

بالصعوبات واألزمات والتداعيات، ليس فقط فيما يتعلق 
بالمملكة والسوق المالية السعودية، وإنما بمجمل االقتصاد 

العالمي ونمط الحياة في كل مكان، فلقد أدت الجائحة العالمية 
إلى تعرض العالم ألخطر األزمات االقتصادية واالجتماعية منذ 

الحرب العالمية الثانية، وقد تأثر االقتصاد السعودي بتدني أسعار 
النفط وتخفيض اإلنتاج، كما أدت الجائحة إلى انحسار الحركة 

والنشاط التجاري. ورغم كل ذلك، تمكنت تداول بحمد هللا، من 
اختتام هذا العام المضطرب، بإنجازاٍت ومعدالٍت قياسية في أداء 

السوق واألداء المالي، حيث تم اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة 
للحفاظ على استمرارية األعمال، وذلك من خالل تقليص ساعات 

التداول مع الحرص التام على تفادي أي تأثير سلبي على أحجام 
التداول ومستويات السيولة. 

لقد بلغ متوسط القيمة المتداولة اليومية في عام 2020م ما 
يقارب الضعفين ونصف، مقارنًة بالعام السابق 2019م. كما 

تمكنت تداول من االحتفاظ بمكانتها بين أكبر عشر أسواق مالية 
على مستوى العالم، فضاًل عن تعزيز موقعها الريادي كواحدة من 

أكبر أسواق المال الثالث الرائدة على مستوى األسواق الناشئة، 
كما سجلت عمليات التداول تنوعًا في تفضيالت المستثمرين، 
وذلك من خالل انخفاض تركيز القيمة المتداولة في أكبر ثالث 

قطاعات.

وعلى الرغم من الرياح المعاكسة، استمرت تداول في تعزيز 
مكانتها وخطواتها الواثقة لتصبح سوقًا مالية أكثر تقدمًا. فبعد 
االنضمام إلى مؤشرات األسواق الناشئة إم إس سي آي و إس 

وتتواصل المسيرة 
كلمة رئيس مجلس اإلدارة كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 ُتواصل السوق المالية مسيرتها التطويرية من حيث المهام والنطاق الجغرافي. 
ولمواكبة هذه التغييرات، أنشئ هيكل جديد للسوق، تحولت بموجبه شركة السوق 

المالية السعودية ”تداول” إلى مجموعة قابضة باسم ”مجموعة تداول السعودية” تضم 
تحت مظلتها أربع شركات تابعة وهي شركة ”تداول السعودية” كسوق لألوراق المالية، 

وشركة مركز مقاصة األوراق المالية ”مقاصة”، وشركة مركز إيداع األوراق المالية ”إيداع” 
وشركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض” الجديدة والمتخصصة في الخدمات والحلول 
التقنية المبتكرة. كما نعمل حاليًا على تطوير هوية العالمة التجارية للمجموعة ورؤيتها 

وأهدافها وبياناتها المالية.

كان عام 2020م عامًا شاقًا على االقتصاد العالمي في ُمجمله، وكذلك على االقتصاد 
 السعودي الذي كان عليه أن يواجه التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، إضافًة إلى 

اآلثار الناجمة عن تدني أسعار النفط وخفض اإلنتاج. ووسط هذه الرياح المعاكسة، 
تمكنت تداول ولله الحمد، من اختتام هذا العام الصعب بإنجازاٍت قياسية في أداء 

السوق واألداء المالي.

مجموعة تداول السعودية   التقرير السنوي 2020م – 14 –



مجموعة تداول السعودية   التقرير السنوي 2020ممجموعة تداول السعودية   التقرير السنوي 2020م – 16 –– 17 –

)Clearstream( للخدمات المالية لتسهيل الوصول إلى سوق 
الديون للمستثمرين األجانب. من جانٍب آخر، ساهمت شركة 

”إيداع” في تمكين المستثمرين األجانب، من خالل إيصاالت 
اإليداع، من االحتفاظ باألوراق المالية السعودية وتداولها في 

أسواق األسهم الخاصة بهم دون تسجيلهم في تداول.

ودائمًا، تأتي ثروتنا من الموارد البشرية، في صميم التوجهات 
الرئيسية الستراتيجية تداول. حيث تحققت في عام 2020م، 

وعلى الرغم من الرياح المعاكسة، معظم األهداف االستراتيجية 
المتعلقة بالموارد البشرية. وعندما حالت الظروف دون العمل 

في المواقع العادية، كان البد وبسرعة، من إدخال أساليب عمل 
جديدة، حيث تحققت بنجاح عملية االستفادة الُمثلى من التقنية 

إلجراء التغيير المطلوب، من خالل أداء وإبداع كوادرنا المتميزة 
التي ارتقت إلى مستوى التحدي والمسؤولية.

يعد استكمال اإلدراج في مؤشر 
 )FTSE Russell( فوتسي راسل

لألسواق الناشئة وإطالق سوق 
المشتقات من اإلنجازات الرئيسية 

التي حققناها خالل عام 2020م.

الخدمات المساندة 
وحيث تتواكب مهامنا التقنية بشكل واضح مع استراتيجية 

”تداول” وركائزها ومبادراتها، فقد تمكنا خالل عام 2020م - 
بالرغم من كل التحديات التي واجهناها بسبب الجائحة - من 

تنفيذ جميع المبادرات واألهداف الرئيسية. كما تعاملنا بنجاح مع 
المتطلبات غير المتوقعة، مثل توفير أجهزة وبرامج جديدة للعمل 

عن بعد. كما تم إجراء تحسينات كبيرة لتوفير المعلومات عن 
السوق، وكذلك تحليالت البيانات بصورٍة أكثر تطورًا وفي الوقت 
المناسب، حيث استكمل مركز البيانات الجديد، وهو من المعالم 

الرئيسية على طريق التطوير.

تعزيز االستدامة 
انطالقًا من نظرتها الشمولية الواسعة، تحرص تداول على 

تفادي النهج الضيق والمحدود، الذي ُيركز فقط على السوق أو 
العوائد المالية، حيث ُندرك وبعمق، أهمية عوامل الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات )ESG(، التي ُتعتبر من المخاوف 
الرئيسية المتعارف عليها وبشكل متزايد عبر قطاعات األعمال 

على مستوى العالم.

لقد قطعنا شوطًا بعيدًا في هذه الرحلة بانضمامنا إلى مبادرة 
األسواق المستدامة في عام 2018م. مما أتاح لنا المجال 

 )ESG( للتواصل وتبادل الخبرات. وصيغت برامج الحوكمة الثالثية
في تداول ضمن إطار أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

)UNSDGs(، حيث حددت ستة أهداف للتنمية المستدامة 
كمجاالت للتركيز. باإلضافة إلى ذلك، تم خالل عام 2020م، وعلى 

الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة، قبول أربعة محاور هي 
االقتصاد والتعليم والمجتمع والبيئة من أجل صياغة وتنفيذ برامج 

محددة في هذا الشأن.

نتطلع إلى األمام 
ومع اجتيازنا للعواصف العاتية، وتحقيقنا لمنجزات تتحدث 

عن نفسها بكل وضوٍح وَجالء، يتأكد ولله الحمد، ما تتميز به 
”تداول” من القوة والمرونة واإلبداع، فلقد كان لمنجزاتنا التي 
تحققت خالل السنوات القليلة الماضية أطيب األثر في توفير 
أساس قوي يمكننا البناء عليه بمعدالٍت أكبر، فلدينا الكثير من 

الطموحات واألهداف التي نتطلع لتحقيقها من خالل تقديم 
الجديد من المنتجات والخدمات، باإلضافة إلى تعزيز عالقاتنا 
 وروابطنا اإلقليمية والعالمية. هناك أيضًا إمكانية كبيرة تلوح 

في األفق، لتوسيع سوق المشتقات من خالل العقود اآلجلة 
لألسهم الفردية، وعقود الخيارات، وإدخال صانعي السوق في 

القريب العاجل.

نتطلع أيضًا لتقديم مؤشرات جديدة، من بينها مؤشر الشريعة 
الذي يعد مقياسًا للشركات المدرجة والمتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية. من جانب آخر، سُيمثل مؤشر حوكمة الشركات، الذي 
سيتم تقديمه كذلك، وزنًا إضافيًا للشركات التي تلتزم بقواعد 

حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما يعد 

التطوير المستمر لألوراق المالية ذات الدخل الثابت، مجااًل آخر 
يحمل في طياته بشائر النجاح. ومع تجربة كوفيد-19، يمكننا 

أن نتوقع المزيد والمزيد من التركيز على قضايا الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات في المستقبل. وبذلك يوفر اإلطار 

الحالي والخطوات التطويرية التي تم اتخاذها حتى اآلن، قاعدًة 
راسخة ونقطة انطالٍق لمزيٍد من التطوير، حيث نعتزم تطبيق 

العديد من البرامج في هذا السياق، مثل ورش العمل، لنشر الوعي 
بقضايا الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات )ESG( بين 

المشاركين في السوق. 

شكٌر وتقديٌر وامتنان 
وختامًا، أتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادة الرئيس التنفيذي، 

وأصحاب السعادة أعضاء مجلس اإلدارة، على تفانيهم وحرصهم 
على مضاعفة الجهود لمواجهة الظروف الصعبة والتداعيات 
الناتجة عن الجائحة. كما أعبر عن فائق االمتنان إلدارة الشركة 

وعملها الدؤوب للحفاظ على استمرارية األعمال رغم كل التحديات، 
مع وافر التقدير لهيئة السوق المالية ودورها التنظيمي الرائد 

الذي يتم تنفيذه بكل جدارة وحكمة. كما أعبر عن اعتزازي بكوادرنا 
المتميزة والمبدعة من منسوبي الشركة، لما يتسمون به دائمًا 

من االلتزام والمرونة والقدرة على التكّيف مع المتغيرات وظروف 
العمل الجديدة، وَمن َثّم مواصلة التألق واإلنجاز، مع تقديٍر 

يتواصل ألصحاب المصلحة والمصدرين والمستثمرين والوسطاء 
وأمناء الحفظ ومقدمو الخدمات، لدورهم المحوري في الحفاظ 

على استمرارية األعمال من خالل ثقتهم في السوق. وهكذا، 
نواصل جميعًا وعلى بركة هللا، رحلتنا في خدمة االقتصاد الوطني، 
ُمنطلقين إلى آفاق جديدة من اإلنجاز خالل عام 2021م، فخورين 
بدورنا ومشاركتنا كفريٍق واحد، في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وهللا ولّي التوفيق. 

سارة بنت جّماز السحيمي 
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
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الصورة العامة
أقدم لكم من خالل هذا التقرير لعام 2020م، خلفيًة موجزة لعام 

ظل العالم بأسره يعاني خالله من الركود واألزمات االقتصادية 
واالجتماعية الخطيرة، نتيجًة لتداعيات جائحة كوفيد-19، حيث 

اضطرت دوٌل كثيرة لفرض عمليات اإلغالق وحظر التجول، 
كما توقفت عمليًا صناعات السفر والسياحة والترفيه. في هذا 
السياق، تشير التقديرات إلى انكماش االقتصاد العالمي بنسبة 

3.5%، وفي منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى بنسبة 
3.2%، وقد عانت جميع االقتصادات العالمية الرئيسية من الركود 

باستثناء الصين.

لقد تعرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم ونتيجًة لهذه 
الظروف الصعبة، لضغوط مالية هائلة لتوفير تدابير اإلغاثة 

والرعاية الطبية، كما واجه االقتصاد السعودي وكذلك اقتصادات 
دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة زاد من صعوبتها 

انخفاض أسعار النفط واإلنتاج، ليسجل الناتج المحلي اإلجمالي 
السعودي انكماشًا بحوالي %4. 

إنجازات.. رغم العقبات
وبالرغم من ذلك، أشعر بالفخر واالعتزاز حينما استعرض بعض 

المالمح الرئيسية لألداء الرائع لتداول خالل عام 2020م، 
حيث سجل المتوسط اليومي للقيمة المتداولة وإجمالي عدد 

المعامالت وعدد األسهم المتداولة نموًا بنسبة تزيد عن %100، 
كما سجل مؤشر تاسي والقيمة السوقية نموًا. في ذات السياق، 

حوفظ على مستويات سيولة جيدة. إضافًة إلى ذلك، اكتملت 
االنتهاء من المرحلة الخامسة واألخيرة من االنضمام إلى مؤشر 

األسواق الناشئة فوتسي راسل، والذي ُيعد تتويجًا لعملية 
االنضمام إلى ثالث مؤشرات عالمية رائدة لألسواق الناشئة التي 

بدأت في العام 2018م.

ومن ضمن التطورات البارزة هو إدخال مؤشر SF30 للعقود 
اآلجلة، والذي تم بناؤه على مؤشر MSCI MT30، والذي ُيعتبر 

بمثابة أداة تداول وتحوط من شأنها تمكين المستثمرين من 
حماية قيمة محفظتهم. األمر الذي ُيعد مفيدًا وبشكل خاص 

للمستثمرين المؤسساتيين الذين يفضلون تجنب التقلبات في 
السوق. من جانٍب آخر، تم تعديل الحد األدنى لسعر الصفقات 
المتفاوض عليها، مع وضع نظام أكثر مرونة يأخذ في االعتبار 

ين تطورًا كبيرًا مع إطالق  معدالت السيولة، كما شهد سوق الدَّ
مؤشرين مرتبطين، ُيمثالن مؤشرًا على أداء الصكوك والسندات 

السعودية، وكذلك قيمة كبيرة لمديري المحافظ بما يمكنهم من 
تقييم قيمة تلك المحافظ والمخاطر.

 
كما نفذت تغييرات كبيرة في السوق الموازية ”نمو” حيث خفض 

الحد األدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها بشكل كبير، كما 
ألغي سقف عمولة السمسرة لمنح األعضاء مساحًة أكبر لتقديم 

خدمات ذات قيمة مضافة للعمالء، كما تمت مؤشر ”نمو” 
لتحديد أوزان كل ُمصدر. 

الصورة المالية 
يسعدني اإلشارة إلى أنه على الرغم من الظروف المعاكسة، 

إال أن تداول قد حققت أداًء ماليًا قويًا، حيث سجلت اإليرادات 
التشغيلية زيادة بنسبة 91.3% مقارنة بعام 2019م، مدفوعة 
بارتفاع أحجام قيمة التداول. ومع بداية األزمة، تم تطبيق آلية 

لضبط التكاليف وتحسين التكلفة والتي أثمرت عن نتائج متميزة، 
حيث بلغت الزيادة في تكلفة التشغيل عن العام السابق %9.3 
فقط مما يعكس زيادة الكفاءة، وقد أدى هذا إلى جانب الزيادة 

في اإليرادات التشغيلية، إلى زيادة بنسبة 203% في إجمالي 
الربح، كما تراجعت المصاريف العمومية واإلدارية بنحو كما 

تراجعت المصاريف العمومية واإلدارية بنحو %8، والتي تضاعفت 
مع زيادة اإليرادات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة أرباح التشغيل 

إيجابيات تتسارع
كلمة الرئيس التنفيذي كلمة الرئيس التنفيذي

ُتعد تداول الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة، وفي 
ذات الوقت تعمل ”تداول السعودية” على توفير البنية التحتية إلدراج وتداول األوراق 

المالية، حيث تتكامل أنشطتها مع أداء ومهام الشركات األخرى بالمجموعة.

تمثل التطور البارز في هذا العام في إدخال مؤشر SF30 للعقود اآلجلة، والذي تم بناؤه 
على مؤشر أم أس سي آي – أم تي 30 ليكون بمثابة أداة تداول وتحوط من شأنها أن 

ُتمكن المستثمرين من حماية قيمة محافظهم.
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بأكثر من 10 أضعاف. على الجانب اآلخر، انخفض دخل االستثمار 
بشكٍل حاد بسبب انخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فقد 

تمكنت تداول، من خالل العوامل اإليجابية األخرى، من تحقيق 
زيادة بنسبة 227% في صافي الربح بعد الزكاة. 

لقد واجهت عمليات الموارد البشرية 
عقبات كبيرة خالل عام 2020م، مما 

أوجب إعادة تصميم أساليب عمل 
الموظفين لتيسير العمل عن بعد.

دور التقنية
وخالل عام 2020م، حققت إدارة العمليات وتقنية المعلومات 

العديد من اإلنجازات. ونتيجًة لتداعيات الجائحة والطلبات المتزايدة 
للعمل عن ُبعد، كان البد من التعامل مع الطلبات غير المتوقعة. 
و على الرغم من ذلك، تحققت جميع األهداف المخطط لها في 
الموعد المحدد، كما نفذت العديد من المشاريع الكبرى بالتوازي 

مع إطالق سوق المشتقات، ومركز بيانات تداول الجديد، وبرنامج 
ما بعد التداول. كما أجريت تحسينات كبيرة في مجال المعلومات 

وتحليالت البيانات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز كفاءة 
السوق. هذا، وقد تم تقديم مؤشر الصكوك وإجراء التغييرات 
المناسبة على موقع تداول وتطبيق الهاتف المحمول لعرض 

 المعلومات اإلضافية الالزمة و تلبية جميع المتطلبات، 
 مع ضمان توفر النظام التقني وتحقيق أفضل مستويات 

األداء والخدمات. 

العامل البشري 
ترتكز استراتيجيتنا للموارد البشرية على ثالث ركائز تتمثل في 

التوجيه والتحفيز والقيادة، حيث نؤكد من جانبنا على التواصل 
الواضح فيما يتعلق باالتجاه والرؤية، بما ُيساهم في تعزيز 
التفاهم بين الموظفين ويساعدهم على تحديد أهدافهم 

وتطلعاتهم الخاصة. في هذا السياق، قامت تداول بتطبيق نظام 
إلدارة وتقييم األداء يتسم بالشفافية المطلقة، حيث نهدف إلى 

تغيير أسلوب القيادة من األسلوب التنازلي إلى أسلوب يتسم 
بدرجٍة أكبر من المشاركة والتفاعل.

ونظرًا للظروف التي صاحبت انتشار الجائحة، فقد كانت هناك 
العديد من العقبات التي أعاقت مهام الموارد البشرية خالل 

عام 2020م، وبالتالي كان البد من إعادة هندسة أساليب عمل 
الموظفين لتسهيل العمل عن بعد. وحيث لم تعد االجتماعات 

الفعلية ممكنة، كان من الضروري إجراء االجتماعات الداخلية 
والخارجية من خالل الوسائط االفتراضية.

وقد قمنا في هذا المجال بتسهيل التفاعل بين الموظفين 
بعضهم البعض وبين اإلدارة والموظفين من خالل االجتماعات 
االفتراضية، حيث تمثلت الخطوة المبتكرة في هذا االتجاه في 
عقد اجتماعين مفتوحين مع جميع الموظفين وكل من الرئيس 

التنفيذي وجميع أعضاء الفريق التنفيذي. كما أجريت دراسة 
استقصائية لتقييم قبول الموظفين لترتيبات العمل الجديدة، 

حيث أظهرت النتائج موافقة الغالبية العظمى على هذه 
التغييرات والترتيبات الجديدة. 

الختام 
وحينما نتأمل ما حققناه من منجزاٍت في عام مضطرب قد 

مضى وتركناه خلفنا، فإننا نتطلع بثقٍة أكبر إلى المستقبل. لقد 
أثبتت تداول وبشكل عملي، ما تتميز به من مرونة في أعمالها 

خاصًة بعد المرور في عام 2020م بتجربٍة تعليمية حافلٍة بالدروس 
المستفادة. ومع االنطالق إلى المستقبل المشرق بإذن هللا، 

تتوفر للسوق المزيد من فرص النجاح واالزدهار، والتي تتمثل في 
الموارد البشرية، ونظم المعلومات والعمليات، والحوكمة والتي 

تلعب جميعها دورًا حيويًا و ُتشكل دعمًا ال غنى عنه. 

وفي الختام، أتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادة رئيس مجلس 
اإلدارة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر، على توجيهاتهم 
ودعمهم المتواصل، ُمعبرًا في نفس الوقت، عن اعتزازي بكوادرنا 

البشرية وما تتميز به من الكفاءة والتفاني وااللتزام، األمر الذي 
مكننا - ولله الحمد - ليس فقط من تجاوز عام مضطرب حافٍل 

بالصعوبات والتحديات الجسام، وإنما أيضًا تحقيق نجاحاٍت 
ومنجزاٍت نفخر و نعتز بها على الدوام. 

وهللا الموفق.

 المهندس خالد بن عبدهللا الحصان 
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي كلمة الرئيس التنفيذي
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وانطالقًا من كونها سوقًا لألوراق المالية، فإن الفرص المتاحة أمامها 
والتحديات التي تواجهها تعتمد وبدرجٍة كبيرة، على االقتصادات المحلية 

واإلقليمية والعالمية، حيث ُتحدد التقلبات والمتغيرات المستمرة في 
االقتصادات المختلفة، مدى حاجة الشركات للتمويل، وكذلك رغبة 

المستثمرين لالستثمار في هذه الشركات، لذلك، يتعين على نموذج 
األعمال واالستراتيجيات والعمليات الخاصة في ” تداول” أن تتماشى مع 

واقع بيئة التشغيل التي يتعين علينا مراقبتها عن كثب.

السيناريو العالمي
تعتبر جائحة كوفيد-19 من أسوأ الكوارث التي واجهتها البشرية منذ عقود، 
وبكل المقاييس حيث كانت لها تداعياتها السلبية البالغة على كل مناحي 
الحياة وفي مقدمتها االقتصاد العالمي، الذي وصل إلى طريق مسدود 

واقترب من حافة التوقف التام لعدة شهور بعد تقليص الحركة بشكل حاد 
بسبب اإلغالق وحظر التجول، كما تعرضت بعض الصناعات مثل السفر 
والسياحة والفنادق والترفيه للتوقف التام. و بصرف النظر عن العواقب 

االقتصادية، فقد تسبب الوباء في خسائر فادحة في أرواح البشر وصحتهم.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات في جميع أنحاء العالم لمكافحة 
تأثير الوباء من خالل السياسة المالية والنقدية، فقد تعرض االقتصاد 
العالمي وفق تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي، 

النكماٍش بنسبة 3.5%، كما ُيتوقع أن تتقلص كافة االقتصادات المتقدمة 
بنسبة 4.9%. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي في 

األسواق الناشئة واالقتصادات النامية إلى 2.4%، بينما من المتوقع كذلك 
أن يبلغ 3.2% في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى. أما فيما يتعلق 
بالصين، وباعتبارها حالة استثنائية بين االقتصادات الكبرى في العالم، فمن 
المتوقع أن ُتحقق نموًا بنسبة 2.3% رغم أن هذا المعدل يقل عن ما كانت 
ُتحققه خالل الخمس سنوات السابقة بنسبة 6%. ومع العائدات الضريبية 

المتناقصة، فقد واجهت معظم الحكومات، صعوباٍت كبيرة في تقديم 
المساعدة لألفراد والمؤسسات الذين تضرروا بشدة من تداعيات الوباء، كما 
أنه من المتوقع أن يرتفع العجز الحكومي في المتوسط بنسبة 9% من الناتج 

المحلي اإلجمالي في عام 2020م، بينما من المتوقع أن يصل الدين العام 
العالمي إلى مستوياٍت غير مسبوقة. 

في ذات السياق، بلغت خسائر الوظائف في الربع الثاني من عام 2020م، 
ووفق قناة CNBC االقتصادية، ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل 

مقارنًة بالربع األخير من عام 2019م، وبشكٍل خاص، فقد تأثرت العمالة 
في القطاعات غير الرسمية والنساء والشباب بشكل خاص بسبب تداعيات 

الجائحة. ومن المتوقع، وفق تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أن يقع ما بين 90 
إلى 100 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع بحلول عام 2021م. 
وبسبب مقتضيات الوضع الناتج عن الجائحة، اضطرت العديد من الشركات 

إلى اللجوء إلى االقتراض بكثافة مع االحتماالت المتزايدة إلفالس العديد 
منها.

وبعد الخسائر الكبيرة لالقتصاد في عام 2020م، من المتوقع، وفق 
التوقعات الخاصة بآفاق االقتصاد العالمي، حدوث انتعاش اقتصادي عالمي 
خالل عام 2021م بتحقيق نمو بنسبة 5.5% وبنسبة 4.2% في عام 2022م، 

وذلك بناًء على التوقعات الخاصة بتأثير اللقاحات ودعم السياسات في 

بعض االقتصادات المتقدمة. هناك أيضًا احتمال أن تؤدي زيادة االستثمار 
العام في االقتصادات المتقدمة إلى تحفيز زيادة االستثمار الخاص. ومع 

ذلك، ليس هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن انتهاء الوباء في وقت مبكر، حيث 
تختلف درجة التعافي المتوقعة من بلٍد آلخر، األمر الذي ُيوجب التعاون القوي 
ُمتعدد األطراف إلى جانب الدعم المالي من أجل أن تتاح لدول العالم الثالث 

االستفادة من فوائد اللقاح وَمن َثم تحقيق التعافي االقتصادي المنشود.

سوق األسهم 
وبالنظر إلى معظم القطاعات األخرى، تأثرت األسواق المالية بشكل كبير 

نتيجًة لتداعيات جائحة كوفيد-19. وعند بداية انتشار الوباء، شهدت األسواق 
المالية تراجعا غير مسبوق. ومع ذلك، أظهرت معظم األسهم انتعاشًا مفاجئًا 
بحلول نهاية عام 2020م. ولتوضيح الصورة العامة بشكٍل أفضل، فقد أظهر 
مؤشر MSCI العالمي خالل نفس العام ارتفاعًا بنسبة 14% لألسهم وارتفاعًا 
بنسبة 5% للسندات. هذا، وتتطلع األسواق المالية إلى األمام بثقٍة وتفاؤل، 

مدعومًة بالتوقعات بشأن االنتعاش خالل عام 2021م، خاصًة مع توفر 
اللقاحات ودورها الرئيسي في تحقيق االنتعاش المنتظر.

ومع ذلك، تباينت النتائج عبر فئات األصول واألدوات المالية المختلفة. على 
سبيل المثال، انخفضت أسهم النفط بنسبة 24%، مما يعكس تأثير الركود 

على الطلب على الطاقة. في المقابل، كان أداء أسهم شركات التقنية 
جيدًا على عكس أداء بقية المؤشرات األخرى. من جانٍب آخر، انخفض مؤشر 
FTSE100 في المملكة المتحدة بنسبة 14% على مدار العام، وذلك نتيجًة 

لتعثر شركات الطيران وشركات النفط والبنوك، رغم االرتفاع المطرد للمؤشر 
خالل األشهر القليلة الماضية. 

اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي
نتيجًة النتشار الجائحة وانخفاض الطلب العالمي على الطاقة وتدني أسعار 

النفط، عانت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي جميعها من انكماش 
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 5.4% على مستوى المنطقة وذلك وفق 
التحديث الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بشأن 

اقتصادات منطقة الشرق األوسط. وقد حرصت دول المجلس بشكل عام 
على التخفيف من عمليات اإلغالق وتفادي فرض قيود صارمة من النوع 
الذي شهدته بعض الدول األوروبية. ومع ذلك، فإن الركود في قطاعات 

معينة مثل السفر والسياحة، إلى جانب الحاجة إلى تطبيق اإلجراءات االحترازية 
و التباعد االجتماعي، قد أبطأ االنتعاش االقتصادي. وبالرغم من أن االلتزام 

بسقف إنتاج النفط الذي حددته منظمة أوبك قد ساهم نسبيًا في دعم 
أسعار النفط، إال أنها ال تزال منخفضة بنسبة 26% عن يناير 2020م، وبينما 

ستكون هناك زيادة طفيفة في اإلنتاج اعتبارًا من يناير 2021م، من المتوقع 
أال تكون هناك زيادات كبيرة في األسعار حتى عام 2023م. 

سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى الحد من قدرة دول مجلس التعاون 
الخليجي على تقديم الدعم المالي، ومن المتوقع في عام 2021م، أن تحقق 
المنطقة معدل نمو بنسبة 2.4% فقط، وربما ال يعود النمو إلى مستويات 

عام 2019م قبل أواخر عام 2022م. ومع ذلك، هناك احتمال أن تتعافى 
قطاعات مثل الضيافة وشركات الطيران مع توفر اللقاحات، بما ُيمثل فائدة 

لدول تستحوذ على حصة عالية من السياحة مثل مملكة البحرين ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة. 

االقتصاد السعودي
علــى غــرار بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، تأثــر االقتصــاد الســعودي 

فعليــًا بانخفــاض أســعار النفــط واإلنتــاج، حيــث مــن المتوقــع أن ينكمــش الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بنســبة 4% فــي عــام 2020م. والتزامــًا بســقف اإلنتــاج الــذي 

االتجاه الصحيح 

 السياق 

تحقيق القيمةتحقيق القيمة

حددتــه منظمــة أوبــك، فقــد ظــل إنتــاج النفــط منخفضــًا، ممــا ســيؤدي، وفقــًا 
لتقريــر معهــد المحاســبين القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلــز ICAEW، إلــى انخفــاض 

يقــدر بنحــو 4.6% فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع النفــط علــى أســاس 
ســنوي، يلــي ذلــك نمــو متوقــع بنســبة 1.4% فــي عــام 2021م. إلــى جانــب 
ذلــك، تضــاءل النمــو فــي القطــاع غيــر النفطــي بســبب القيــود االجتماعيــة، 
وتخفيضــات اإلنفــاق الرأســمالي، وزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة. ومــن 

المتوقــع أن ينكمــش القطــاع بنســبة 3.6% فــي عــام 2020م. هــذا، وقــد 
ســاعدت االحتياطيــات الماليــة القويــة مــن العمــالت األجنبيــة للمملكــة، علــى 

توفيــر المرونــة الالزمــة لتحمــل اآلثــار الناجمــة عــن الوبــاء وانخفــاض أســعار 
النفط.

تعتــزم الحكومــة الحفــاظ علــى االنضبــاط المالــي مــن خــالل تخفيــض النفقــات 
المقــدرة لعــام 2021م بنســبة 7.3% مقارنــًة بعــام 2020م. ومــن المتوقــع 
أن يســتمر العجــز المالــي متوســط األجــل ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع الديــن العــام. 
ومــع ذلــك، فــإن نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي المنخفضــة نســبيًا 

فــي المملكــة، ســوف تســمح بمزيــد مــن االقتــراض. يقــدر إجمالــي الديــن العــام 
فــي عــام 2021م بنحــو 32.7% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومــن المتوقــع 

أن يصــل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي إلــى 2.8% فــي عــام 2021م، 
مدفوًعــا بقيــود أقــل صرامــة وتحســنًا فــي الميــزان التجــاري.

خّفــض اإلنفــاق فــي عــام 2020م، بســبب الصعوبــات التــي يواجههــا القطــاع 
الخــاص، وكذلــك بســبب إعــادة تخصيــص اإلنفــاق الحكومــي بعيــدًا عــن اإلنفــاق 

الرأســمالي وتوجيهــه إلــى الدعــم والتحفيــز المتعلقيــن بجائحــة كورونــا. وعليــه، 
مــن المتوقــع حــدوث انخفــاض بنحــو 12% فــي اإلنفــاق الرأســمالي للقطــاع 

الخــاص. وحينمــا انخفضــت اإليــرادات الحكوميــة، تــم الحــد مــن ذلــك مــن خــالل 
زيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى 15% وكذلــك زيــادة رســوم االســتيراد.

وفــي نفــس اإلطــار، كان علــى القطــاع المصرفــي الســعودي أيضــًا أن يواجــه 
رياحــًا معاكســة قويــة فــي أعقــاب جائحــة كوفيــد-19، حيــث ســجلت خســائر 

االئتمــان فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020م زيــادة بنســبة 41% مقارنــًة بالفتــرة 
نفســها مــن العــام الســابق، كمــا انخفــض إجمالــي الربــح بنســبة 6%. فــي نفــس 

الفتــرة مــن عــام 2020م مقارنــًة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق.

وبدعــم مــن البنــك المركــزي الســعودي. تــم اســتالم ودائــع بــدون فوائــد بقيمــة 
110 مليــار ريــال حتــى ســبتمبر 2020م حيــث ســاهم هــذا اإلجــراء فــي انتعــاش 
النشــاط فــي مجــال اإلقــراض، وخاصــة تمويــل الســيارات والتمويــل العقــاري، 

األمــر الــذي يعكــس الطلــب القــوي فــي المملكــة علــى اإلســكان وجهــود 
الحكومــة لتعزيــز تملــك المســكن، حيــث تجــاوزت معــدالت ملكيــة المواطنيــن 
للمســاكن اآلن نســبة 50%، األمــر الــذي ُيمثــل عالمــًة بــارزة فــي تنفيــذ خطــط 

رؤيــة المملكــة 2030م. مــن جانــٍب آخــر ســاهم نمــو القــروض فــي نمــو األصــول 
بنســبة 10% علــى أســاس ســنوي مقارنــة بالربــع الثالــث مــن عــام 2019م، كمــا 

نمــت قاعــدة العمــالء بنســبة 3%. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن تنخفــض الربحيــة 
فــي القطــاع المصرفــي مــع ضعــف الطلــب علــى االئتمــان وزيــادة القــروض 
المتعثــرة فــي بعــض القطاعــات، كمــا ســتتأثر أيضــًا عمليــات تمويــل البنــوك 

نتيجــّة النخفــاض أســعار النفــط.

ورغــم كل هــذه التحديــات والصعوبــات، فقــد أظهــر القطــاع المصرفــي، مــا 
يتميــز بــه مــن الديناميكيــة واالبتــكار فــي مواجهــة األزمــة، حيــث تتمتــع البنــوك 
الســعودية بمعــدالت رأس مــال قويــة توفــر المرونــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 

انخفــاض قــدرة المقترضيــن علــى الوفــاء بالتزاماتهــم. وبالنظــر إلــى المســتقبل، 
ومــن خــالل توقعــات العمــالء والمســتثمرين، مــن المرجــح أن ُتصبــح البنــوك 

وقطــاع الشــركات بأكملــه أكثــر إدراكًا وتقديــرًا العتبــارات الحوكمــة البيئيــة 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات )ESG(. ومــع ظهــور وتقــدم قضايــا مثــل تغيــر 

المنــاخ وصعودهــا ســلم األولويــات، مــن المرجــح أن تلعــب الحوكمــة البيئيــة 
واالجتماعيــة والمؤسســية دورًا هامــًا ومتزايــدًا فــي جــداول أعمــال المديريــن 

والهيئــات التنظيميــة فــي القطــاع التجــاري بأكملــه.
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 نموذج أعمالنا
ُتعد تداول بمثابة منصة وسيطة ُتسهل شراء وبيع األوراق المالية، والتي تشمل األسهم ووحدات الصناديق االستثمارية المتداولة )صناديق االستثمار العقارية 
المتداولة، والصناديق المقفلة المتداولة، وصناديق المؤشرات المتداولة( والصكوك والسندات والمشتقات. وتعد السوق المالية وسيلة لتيسير تداول األوراق 

المالية بين المشترين والبائعين، وتتسم  بالكفاءة والشفافية والنزاهة. وتمكن السوق المستثمرين وغيرهم من المشاركين في السوق من الحصول على 
معلومات دقيقة التخاذ قراراتهم االستثمارية بشكل سليم، وكذلك إجراء معامالتهم بثقة واطمئنان.

يتعين على السوق المالية تعزيز السيولة لطمأنة مستثمري األوراق المالية بشأن قدرتهم على البيع والشراء بسهولة عندما يرغبون. كما يجب توفير المعلومات 
الشاملة والكافية في الوقت المناسب سواٌء من خالل السوق المالية نفسها أو بواسطة موفري الخدمات الخارجيين، وذلك لتمكين المشاركين في السوق من 

اتخاذ القرارات المناسبة.

تحرص السوق المالية على إتاحة الفرصة للشركات لزيادة رأس المال من أجل التوسع وبالتالي المساهمة في نمو االقتصاد الوطني. ومن خالل مشاريع التطوير، 
والخدمات والمبادرات، ُتعزز ”تداول” دورها الكبير ومشاركتها المتنامية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

تحقيق القيمة تحقيق القيمة

تمكين الشركات من الحصول على السيولة التي تحتاج إليها لتنمية أعمالها   
وذلك من خالل توفير منصة إلدراج أوراقها المالية.

توفير منصة تداول سريعة وفعالة تتيح للمستثمرين األعضاء والمشاركين   
اآلخرين في السوق للوصول إلى السوق المالية.

توفير خدمة تسوية األوراق المالية لجميع المنتجات المتداولة في السوق.  

توفير خدمات اإليداع، بما في ذلك خدمات الحفظ وتسجيل العمالء.  

توفير خدمات مقاصة األوراق المالية لسوق النقد والمشتقات.  

توفير خدمات التسوية والتسجيل ألدوات المشتقات.  

توفير بيانات التداول والبيانات المرجعية ومؤشرات السوق والمعلومات   
المالية للمجتمع المالي مباشرة.

توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمصدرين والمساهمين لتعزيز تجربتهم في   
السوق المالية.

األنشطة االستثمارية محلًيا ودولًيا.  
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شركاؤنا في ”تداول” هم األطراف المتأثرة والمؤثرة على االستراتيجيات والعمليات المختلفة 
في السوق المالية. كل مجموعة من الشركاء يتفاعل أعضاءها مع عمليات السوق من خالل 

قنوات اتصال محددة. 

 شركاؤنا

المستثمرون

المستثمرون هم األفراد أو الكيانات لذين يقومون بشراء األوراق المالية و بيعها 
في السوق، وهم أيضًا الذين يحافظون على دوران عجلة السوق. ولكسب ثقة 
المستثمرين، تحرص السوق المالية على التأكد من سالمة وقوة البنية التحتية 

للسوق، باإلضافة إلى التأكد من توفر المعلومات الدقيقة والشاملة في الوقت 
المناسب التخاذ القرارات. 

 قنوات
المشاركة:

تشمل التقارير اإلحصائية، والتقارير السنوية، والبيانات 
الصحفية، والعروض الترويجية، وورش العمل، والموقع 
اإللكتروني، ووسائل التواصل االجتماعي، ومركز االتصال.

 

األعضاء

األعضاء هم عبارة عن شركات الوساطة التي تقوم بإجراء المعامالت نيابًة عن 
 عمالئها، حيث تتم الغالبية العظمى من المعامالت في السوق المالية من 

خالل وسطاء. 

 قنوات
المشاركة:

تشمل التقرير اإلحصائي، واإلشعارات، والموقع اإللكتروني، 
وورش العمل واالجتماعات.

 

المصدرون 

الُمصدرون هم عبارة عن شركات أو كيانات أخرى تقوم بإصدار وتسجيل وبيع 
األوراق المالية من خالل السوق المالية. ال يقتصر المصدرون على الشركات فقط 
حيث يشمل ذلك أيضا صناديق االستثمار العقاري )REITS(، والصناديق المتداولة 

)ETFs(، والحكومة )من خالل إصدار السندات والصكوك الحكومية(، حيث تتم 
عمليات الطرح واإلدراج في ”تداول” وفًقا لمتطلبات الطرح واإلدراج في ”تداول” 

وهيئة السوق المالية.

 قنوات
المشاركة:

اإلشعارات، والجوالت الترويجية، ومديرو العالقات، والموقع 
اإللكتروني، ووسائل التواصل االجتماعي، وورش العمل 

واالجتماعات.

تحقيق القيمة تحقيق القيمة

 

مقدمي خدمات الدعم

يتمثل هؤالء في منظمات أو أفراد يقدمون خدمات داعمة للُمصدرين 
والمستثمرين واألعضاء، بما يشمل محللي أبحاث السوق والمصرفيين 

االستثماريين والمستشارين القانونيين ومستشاري التسويق. 

 قنوات
المشاركة:

 التقارير اإلحصائية واإلخطارات والبيانات الصحفية والموقع 
اإللكتروني وورش العمل واالجتماعات.

الكوادر البشرية

إلى جانب أدوات التقنية الحديثة التي تمتلكها تداول، يظل العامل البشري بالغ 
األهمية، حيث تتطلب السوق المالية كوادر من ذوي الكفاءات العالية والمهارات 

االحترافية لقيادة استراتيجياتها وعملياتها. لذلك، يجب أن يتم تدريبهم باستمرار 
لمواكبة المتطلبات المتغيرة وتحفيزهم للقيام بأدوارهم. إن وضع وتحديد 

المسارات الوظيفية وتنفيذها ُيعد جانًبا أساسًيا من جوانب التحفيز للموظفين. 
من هذا المنطلق، نحرص دائما على شرح و إيضاح هذه المسارات الوظيفية 

والتأكد من إلمام جميع الموظفين بها بهدف تحفيزهم لتقديم أفضل مستويات 
األداء.

 قنوات
المشاركة:

 اجتماعات المراجعة، واالجتماعات المفتوحة، ونظام 
إدارة األداء، وبرامج التدريب، والموقع اإللكتروني، 

واالتصاالت الداخلية.

الجهة التنظيمية

الجهة التنظيمية هي هيئة السوق المالية المسؤولة عن إصدار القواعد واللوائح 
لتنفيذ أحكام نظام السوق المالية. وتقوم الهيئة بإصدار اللوائح والقواعد 
والقرارات الالزمة للمحافظة على سوق منظمة وحماية المستثمرين من 

الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة. ويعد هذا اإلشراف التنظيمي ضروريًا 
لتعزيز الثقة لدى جميع المشاركين في السوق.

منذ عام 2018م، أصبحت ”تداول” مؤسسة ذاتية التنظيم جزئيًا، كما تتولى 
القيام ببعض مهام هيئة السوق المالية.

 قنوات
المشاركة:

 التعاميم والقرارات، والتقارير والحسابات، 
والتقرير السنوي واالجتماعات.

 مزودو البيانات و 
مصدرو المؤشرات

تقوم ”تداول” بمنح التراخيص لمزودي البيانات الخارجيين لتقديم معلومات 
السوق وفًقا التفاقية الترخيص، وكذلك لمصدري المؤشرات الذين يقدمون 

مؤشرات مخصصة حسب رغبات العمالء. 

 قنوات
المشاركة:

التقارير اإلحصائية وإفصاحات الشركات والموقع اإللكتروني 
والبيانات الصحفية.

المساهمون

صندوق االستثمارات العامة هو المالك والمساهم الوحيد في مجموعة تداول 
السعودية، حيث تقوم ”تداول” بدفع األرباح للصندوق. 

 قنوات
 الحسابات والتقرير السنوي والتقارير األخرى واالجتماعات.المشاركة:

وسائل اإلعالم

تقوم تداول بنشر المعلومات للمشاركين في السوق وللجمهور من خالل البيانات 
الصحفية، كما يقوم الصحفيون المتخصصون في االقتصاد واألعمال بنشر 

الكثير من معلومات السوق، والتي تأتي في معظمها من محللي سوق األسهم. 
ُتقدم هذه الخدمات اإلعالمية إلى المستفيدين الرئيسيين من هذه المعلومات، 
وهم المستثمرون واألعضاء والمصدرون، وواضعي السياسات والجمهور. وفي 

كل األحوال، يجب التأكد من صحة المعلومات ووضوحها ونشرها في الوقت 
المناسب وأن تكون ذات صلة وتتعلق بذات الموضوع الذي تتم اإلشارة إليه.

 قنوات
المشاركة:

البيانات الصحفية، والمؤتمرات الصحفية، والتلفاز، 
والمقابالت اإلعالمية والموقع اإللكتروني.

المجتمع

ُيعد المجتمع هو المستفيد األول من النمو االقتصادي الذي ُتحققه ”تداول”. 
باإلضافة إلى ذلك، تقوم ”تداول” بتنفيذ عدٍد كبير من برامج المسؤولية 

االجتماعية للشركات التي تصل إلى مجموعة واسعة من المستفيدين. 

 قنوات
المشاركة:

 األخبار الصحفية، والفعاليات، وبرامج المسؤولية 
االجتماعية للشركات.

.  

يوضح نطاق وتنوع شركائنا وقنوات االتصال مدى تعقيد عملياتنا. نحن بحاجة 
دائمة إلى الشعور بنبضهم، بما يدعم جهودنا و التزامنا بخدمتهم و مراعاة مصالحهم 

وأعمالهم في كافة استراتيجياتنا وعملياتنا.
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واصلت تداول خالل عام 2020م عملها ضمن اإلطار المنصوص عليه في الخطة 
االستراتيجية الخمسية للفترة من 2018م-2022م. 

حيث يرتكز إطار الخطة علي ما يلي:

  29 مبادرة استراتيجية  سبع ركائز استراتيجية   ثالث محركات للقيمة 

 استراتيجية قوية

 قمنا ببناء استراتيجيتنا في إطار رؤية ”المملكة 2030م” وبرنامج تطوير 
القطاع المالي.

تختص إدارة اإلستراتيجية بالتنسيق مع وحدات األعمال والجهات المعنية 
المختلفة، بوضع المخططات اإلرشادية والخطط السنوية لإلدارات، والتي 

تتماشى مع استراتيجية الشركة، حيث يتم بعد ذلك ترجمة خطط األقسام إلى 
درجة أكبر من الدقة في شكل أهداف ومؤشرات أداء رئيسية.

التحول إلى سوق   
مالية متنوعة ومتكاملة

تعزيز النمو واالستفادة   
 من مقومات 

االقتصاد السعودي

التوسع بهدف  
التحول إلى وجهة 
استثمارية إقليمية

محرك القيمة 

فئات األصول

المصدرون

المستثمرون بعد 
التداول

ما بعد التداول

معلومات السوق 
وتحليالته

التقنية و العمليات 

العوامل المساعدة 
لتمكين المنظومة

الركائز

وبالرغم من أن جائحة كوفيد-19 لم تتسبب في أي تعديالت كبيرة على 
االستراتيجية، إال أنها أدت إلى تعديل بعض المبادرات والجداول الزمنية 

 للمشاريع. في هذا السياق، كان ال بد من تنفيذ بعض المهام مثل 
التوظيف واالجتماعات الفعلية وورش العمل والتدريب والفعاليات 

االفتراضية عن ُبعد، أو إعادة جدولة بعض هذه الفعاليات لعام 2021م. 
كما تم إيقاف التعامل الفعلي المباشر مع الموردين واالستشاريين مما أعاق 

تنفيذ العديد من المهام.

 2021م وما بعدها

وبالنظر إلى المستقبل سيتم تقديم صناع السوق، وبرنامج البنية 
التحتية لخدمات ما بعد التداول، والعقود المستقبلية لألسهم 

وإطالق مؤشرات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، والطرح العام 
في تداول، باإلضافة إلى تنفيذ نموذج تشغيل جاهز للتطبيق من 

أجل المستقبل. وبالنظر الي ما تم تحقيقه خالل عام 2020م، 
رغم الرياح المعاكسة ورغم الصعوبات والتحديات، نتطلع إلى 

المستقبل بثقة لتحقيق أهدافنا االستراتيجية بعون هللا.

تحقيق القيمة تحقيق القيمة

مشاريع ومبادرات جديدة مخطط لها في عام 2021م:

برنامج البنية التحتية لبرنامج ما بعد التداول – المرحلة األولى  

صناع السوق  

تقديم العقود المستقبلية لألسهم   

ربط مركز اإليداع بمراكز إيداع أوراق مالية دولية  

إطالق مؤشرات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  

خدمات حساب إدارة الضمان  

التحسينات الهيكلية لسوق الدين  

حساب سعر منتصف اإلغالق  

ساعد تكامل وتنوع منظومتنا، الذي ُيعد من أهم محركاتنا، علي تنفيذ العديد 
من المبادرات كما أنه يحفزنا على التفكير خارج الصندوق وبآفاٍق ممتدٍة 

وطويلة األجل، مع حرية الحركة خارج إطار حدود الخطة االستراتيجية الحالية. 
وخالل عام 2020م، وعلى الرغم من القيود الناتجة عن تداعيات الجائحة، 
فقد أحرزنا - ولله الحمد - تقدمًا كبيرًا في طريق تحقيق أهداف مبادراتنا 

االستراتيجية.

ومن بين األحداث البارزة خالل عام 2020م، إطالق سوق المشتقات والذي 
أدى بدوره إلى تعزيز نضج السوق بشكل كبير وكان بمثابة خطوة لألمام نحو 

تحقيق التكافؤ مع أسواق المال العالمية الرائدة.

يتيح إطالق سوق المشتقات الفرصة لفتح آفاٍق جديدة للمستثمرين وتمهيد 
الطريق لطرح منتجات أكثر تطورًا في السوق مستقباًل. كما أنه سيساعد 

المستثمرين على التحوط. وفي نفس الوقت، كان هناك تطور آخر ذي صلة، 
حيث انطلقت عمليات شركة مقاصة األوراق المالية )مقاصة( والتي سيكون 

لها أطيب األثر في تبسيط إجراءات ما بعد التداول من خالل إدارة مخاطر 
الطرف المقابل.

منذ انضمام المستثمرين األجانب إلى تداول في عام 2015م، أجريت 
إصالحات تدريجية لجذب المزيد من االستثمار األجنبي إلى السوق، كما 

تحققت نقلة تطويرية أخرى في عام 2020م تمثلت في قبول المستثمرين 
األجانب المؤهلين في سوق الدين، باإلضافة إلى خطوة رئيسية تضمنت 

الموافقة على إصدار الشركات لشهادات اإليداع مقابل أسهمهم المدرجة في 
المملكة، والتي ستمكن المستثمرين األجانب من تداول تلك الشهادات في 

األسواق المالية في دولهم. كما أطلقت نمو – السوق الموازية مبادرة كبرى 
لتعزيز السوق، من خالل تمكين المصدرين المحتملين من اإلدراج مباشرة 

في ”نمو” وبالتالي إعفائهم من عملية الطرح العام، األمر الذي سيؤدي إلى 
تسهيل عملية اإلدراج بشكل كبير عن طريق توفير التكاليف والوقت والجهد 

المبذول في الطرح العام.

تطبيق االستراتيجية 
على الرغم من الظروف الصعبة وغير المواتية، ومع نهاية عام 2020م، 

استكمل تنفيذ الكثير من المبادرات، بينما كانت مبادرات أخرى قيد التنفيذ.

تم إنجاز المشاريع والمبادرات التالية خالل عام 2020م:

االنتهاء من برنامج تطوير البنية التحتية للشبكة  

االنتهاء من تنفيذ متطلبات اإلفصاح بشأن صناديق   
االستثمار العقاري

إطالق سوق المشتقات وبدء عمليات مركز مقاصة   
األوراق المالية 

شراكة تنمية مؤشرات الدخل الثابت  

إطالق مركز تداول الجديد للمعلومات   

اإلدراج المباشر في السوق الموازية ”نمو”  

تعزيز صناديق االستثمار المتداولة وبناء إطار المنتجات المتداولة  

تعزيز الصفقات المتفاوض عليها وآلية الحدود السعرية  

تطوير تقرير إعادة شراء الملكية الخاص بالشركات المدرجة  

اعتماد التعليمات الخاصة بإصدار إيصاالت اإليداع خارج المملكة  

إطالق خدمة إعادة شراء وتحويل الضمانات  

من أهم محركات القيمة التي 
تميزنا، هو ما تتسم به منظومتنا 

من التكامل والتنوع والذي ُيساعدنا 
في تنفيذ العديد من مبادراتنا، مع 

تحفيزنا على التفكير خارج الصندوق 
وبآفاٍق ممتدة طويلة األجل، دون 
التقيد بمالمح الخطة االستراتيجية 

الحالية.
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قوة األداء

شاه روخ قريشي

 مراجعة المدير المالي

مناقشة وتحليل اإلدارةمناقشة وتحليل اإلدارة

يسعدني أن أقدم لكم نظرة عامة حول األداء المالي 
للسوق المالية في نهاية عام مضطرب وحافل بالتحديات 

والصعوبات غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ومع 
ذلك، يمكنني القول بقناعة تامة، أن إدارة الشؤون المالية، 

باالشتراك مع بقية اإلدارات بالشركة، كانوا جميعًا على 
مستوى المسؤولية وعلى قدر التحدي، بحيث أنهينا العام – 
ولله الحمد – بأداء مالي ُمرٍض للغاية، أستعرض بعضًا من 

مالمحه فيما يلي.

الخلفية
لقد كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرها المالي واالقتصادي الشامل عالميًا 

وإقليميًا ومحليًا، حيث امتد تأثيرها السلبي على السوق المالية، وعلى ربحية 
الشركات وأدائها، وأيضًا على أداء السوق والسيولة، حيث انخفضت ربحية 

الشركات بنسبة 50% على أساس سنوي في األشهر التسعة األولى من عام 
2020م. ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من القطاعات، مثل االتصاالت 

واألغذية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، التي لم تتضرر نسبيًا، كما انخفضت 
أسعار الفائدة مما جعل من األسهم استثمارًا أكثر جاذبية، األمر الذي كان له 

التأثير اإليجابي في الزيادة الهائلة في ربحية تداول على أساس سنوي.

و بعد فترٍة وجيزة من تفشي الجائحة، قررنا اتباع استراتيجية صارمة إلدارة 
التكاليف التي يمكن التحكم فيها وتحسينها. في هذه المرحلة، ونظرًا لعدم 

التأكد من اتجاه السوق. فقد اعتمدنا استراتيجية التخطيط للسيناريوهات 
البديلة والمحتملة. وبالفعل، تمت محاكاة ثالث نتائج محتملة للسوق مع 
إعداد خطط طوارئ لكل منها، بينما قمنا بتقليص بعض التكاليف، وإجراء 
التحسين الالزم لضمان توفير بعض المشتريات األساسية، مثل المعدات 

والتجهيزات الالزمة للعمل عن بعد.

ولقد تمثلت النتائج النهائية في تحقيق السوق لمستوًى متميٍز في األداء مع 
نتائج جيدة للغاية. و نظرًا ألسعار الفائدة المنخفضة للغاية محليًا وعالميًا، 

فقد أصبح سوق األوراق المالية وجهة االستثمار المفضلة، مما أدى بالتالي 
إلى ارتفاع عائداتنا وزيادة السيولة. 

ملخص األداء لعام 2020م
في مواجهة هذا الوضع المعاكس، ورغم كافة الصعوبات، سجلت تداول 

أداًء ماليًا متميزًا في مجاالٍت عديدة. حيث سجلت اإليرادات التشغيلية نموًا 
بنسبة 91% مقارنًة بعام 2019م، مدفوعًة بعموالت التداول المرتفعة 

الناتجة عن زيادة قيمة التداول. من ناحية أخرى، لم تكن هناك زيادة كبيرة 
في التكاليف على الرغم من المبادرات والمشاريع الجديدة، حيث يرجع ذلك 

لعمليات ضبط التكاليف وما تم اتخاذه من تدابير لتحسين التكلفة، األمر الذي 
مكننا من ضمان االستقرار المالي للشركة. كما تم في ذات الوقت، إجراء 

عملية قياس مرجعية داخلية لتقييم األداء المالي لتداول مقابل نظرائها.

ومع ذلك، انخفض دخل االستثمار بنسبة 60% تقريبًا بسبب انخفاض 
أسعار الفائدة السائدة في السوق. وكان الوجه اآلخر للعملة، ُمتمثاًل في 

زيادة التداول بالسوق كنتيجٍة مباشرة لزيادة التدفقات األجنبية إلى السوق، 
وبالتالي زيادة السيولة. وقد بلغت مجموع ما تداوله المستثمرون األجانب 

115 مليار ريال سعودي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020م. من جانٍب 
آخر، تم التحكم في التكاليف بشكٍل ُمناسب مما أدى إلى زيادة اإليرادات 

وكذلك إلى ارتفاع صافي الدخل. 

ملخص خمس سنوات
 ملخص الدخل والنفقات 2016م-2020م

2016م2017م2018م2019م2020م

1,079,635,090564,747,899583,280,040545,449,550312,579,703إيرادات التشغيل

(200,858,490)(295,466,902)(298,503,938)(326,128,116)(356,484,493)تكاليف التشغيل

111,721,213 723,150,597238,619,783284,776,102249,982,648إجمالي الربح

(180,469,349)(192,528,380)(210,520,277)(196,960,609)(180,244,860)المصاريف اإلدارية والعمومية

(68,748,136) 542,905,73741,659,17474,255,82557,454,268أرباح التشغيل

39,012,995 38,797,14594,343,93979,211,52287,188,113دخل االستثمار

 حصة من صافي خسارة الشركة المستثمر فيها 
–(2,409,809)(6,629,084)(1,610,095)(2,101,685)في محاسبة حقوق الملكية 

4,478,94718,900,7681,348,4023,070,137437160مصادر أخرى للدخل

41,174,407111,634,61273,930,84087,848,44139,450,155الدخل غير التشغيلي

(29,297,981) 584,080,144153,293,786148,186,665145,302,709الربح السنوي

––––(83,561,274)مصروف الزكاة

(29,297,981) 500,518,870153,293,786148,186,665145,302,709صافي ربح السنة

يتطلب تقييم مدى نجاح مجموعة تداول سواٌء على مستوى المجموعة أو 
دورها في خدمة المملكة إلى النظر في عدة جوانب تشمل؛ جوهر وأداء 

السوق، البنية التحتية لتقنية المعلومات وإمكاناتها، المعرفة والخبرة 
الجماعية لرأس المال البشري، مساهمة السوق في تحقيق االستدامة.
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 بيانات المركز المالي 2016م إلى 2020م

2016م2017م2018م2019م2020م 

األصول غير المتداولة

21,381,71213,693,40418,321,06526,137,06130,442,804الممتلكات والمعدات

56,569,437 179,552,282176,516,175114,622,16481,184,289األصول غير الملموسة

81,846,474 378,895,29340,996,97842,607,07349,236,157المستثمر المحتسب بطريقة حقوق الملكية 

1,446,118,292 101,267,886231,554,876306,327,6911,113,741,772االستثمارات

– – – 19,856,72611,271,347حق استخدام األصول

29,144,844–– – – مشاريع قيد التنفيذ

700,953,899474,032,780481,877,9931,270,299,279 1,644,121,851

األصول المتداولة

1,582,072,800 3,103,518,9642,660,288,5722,616,337,8491,479,115,490االستثمارات

57,364,81841,179,87938,594,34226,916,2109,720,714الذمم المدينة

المصروفات المدفوعة مقدًما واألصول 
41,655,768 102,271,835102,841,00031,959,88124,939,387المتداولة األخرى

– – – – 32,177,558الودائع لدى البنك المركزي السعودي

96,798,376268,487,867363,178,918613,057,827109,398,138النقد وما يعادله

3,392,131,5513,072,797,3183,050,070,9902,144,028,914 1,742,847,420

3,386,969,271 4,093,085,4503,546,830,0983,531,948,9833,414,328,193إجمالي األصول

حقوق المساهمين

1,200,000,0001,200,000,0001,200,000,0001,200,000,0001,200,000,000رأس المال السهمي

376,963,633326,911,746311,582,367296,763,700283,786,867االحتياطي القانوني

1,114,180,2141,114,180,2141,114,180,2141,114,180,2141,114,180,214االحتياطي العام

 الربح/)الخسارة( غير المحققة من 
(3,156,708)9,360,408–––االستثمارات المتاحة للبيع

577,878,210 943,478,532618,313,284608,896,618567,428,470األرباح المحتجزة

3,172,688,583 3,634,622,3793,259,405,2443,234,659,1993,187,732,792إجمالي حقوق المساهمين

مطلوبات غير متداولة

74,665,719 91,024,04677,294,40172,059,82791,824,969استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين

17,430,87517,430,87517,430,875––مخصص التزامات محددة

– – – – 4,658,348التزامات اإليجار

95,682,39477,294,40189,490,702109,255,844 92,096,594

2016م2017م2018م2019م2020م 

المطلوبات المتداولة

– – – – 19,030,340ودائع الهامش من المقاصة للمشاركين

– – – – 3,147,217مساهمة األعضاء في أموال غرفة المقاصة

– – – 9,128,6434,263,087التزامات اإليجار

95,314,671105,383,86687,268,04251,116,94160,730,640الحسابات الدائنة

32,758,78522,330,20156,661,00111,881,48216,258,958الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية

3,223,4643,134,9674,733,1075,829,7972,649,570اإليرادات المؤجلة

المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة 
116,616,28375,018,33259,136,93248,511,33742,544,926األخرى

––––83,561,274الزكاة المستحقة

362,780,677210,130,453207,799,082117,339,557122,184,094إجمالي المطلوبات المتداولة

3,386,969,271 4,093,085,4503,546,830,0983,531,948,9833,414,328,193إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

اإليرادات والربحية
خالل الفترة من 2016م وحتى 2020م، سجلت اإليرادات التشغيلية معدل 

نمو سنوي مركب نسبته 36% بينما كانت األرقام المقابلة لتكلفة التشغيل 
وإجمالي الربح ما نسبته 15% و 60% على التوالي. ومع ذلك، من المهم 

اإلشارة إلى أن تضاعف اإليرادات التشغيلية، قد نتج عن زيادة بنسبة 
141.3% في عمولة التداول من 2019م إلى 2020م. إلى جانب زيادة 

طفيفة نسبيًا في تكلفة التشغيل خالل نفس الفترة، األمر الذي نتج عنه 
تحقيق زيادة بنسبة 203% في الربح اإلجمالي.

كما تجدر اإلشارة إلى ارتفاع اإليرادات التشغيلية بنسبة 91.1% من 2019م 
إلى 2020م، مما يعكس زيادة قيمة التداول بنسبة 137.21%. كما بلغت 

الزيادة في تكلفة التشغيل )من 326.1 مليون ريال سعودي إلى 356.5 
مليون ريال( أي بنسبة 9.3% فقط، مما يعكس التحسن في كفاءة التداول 

وبالتالي فقد نتج عن ذلك، ارتفاع إجمالي الربح بنسبة %203.

20162017201820192020
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المصاريف 
العامة واإلدارية 

األرباح 
التشغيلية

الربح قبل الزكاة

 المصروفات العامة واإلدارية 
وربح التشغيل واألرباح

المصاريف العامة السنة
واإلدارية

الربح بعد الزكاةالزكاةالربح قبل الزكاةاألرباح التشغيلية

––(29,297,981)(68,748,136)2016180,469,349م

––57,454,268145,302,709(192,528,380)2017م

––2018210,520,27774,255,825148,186,665م

––2019196,960,60941,659,174153,293,786م

2020180,244,860542,905,737584,080,14483,561,274500,518,870م

األصول 
 انخفضت األصول غير المتداولة بشكل مستمر خالل الفترة من 2016م 

وحتى 2019م، ولكنها أظهرت زيادة بنسبة 47.8% في عام 2020م حيث 
ترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة في الشركة المستثمر فيها بطريقة 

حقوق الملكية من 41 مليون ريال سعودي إلى 378.9 مليون ريال، وذلك 
نتيجة تحويل استثمار المجموعة في الشركة الزميلة بمبلغ 130 مليون ريال 

على شكل صكوك لالستثمار في األسهم وإجراء استثمار إضافي بقيمة 
210 مليون ريال في الشركة الزميلة خالل عام 2020م. هذا، وقد انخفضت 

االستثمارات األخرى غير الجارية بشكل مطرد من عام 2016م إلى عام 
2020م.

أظهرت االستثمارات في األصول المتداولة، زيادة مستمرة خالل الفترة 
من عام 2016م إلى عام 2020م، حيث تضاعفت تقريبًا خالل هذه الفترة. 

وتحديدًا في عام 2020م، ارتفعت هذه االستثمارات عن العام السابق 
2019م بنسبة 16.5% من 2.66 مليار ريال إلى 3.10 مليار ريال. هذا ويتم 

حساب الزيادة من خالل استثمارات بالقيمة العادلة عبر األرباح والخسائر. 
كما ُتعد الزيادة في االستثمارات هي السبب الرئيسي للزيادة في األصول 

المتداولة على مدى السنوات الخمس الماضية. باإلضافة إلى ذلك، ارتفع 
اجمالي االصول بنسبة 15% من 3.55 مليار الى 4.09 مليار ريال، وذلك نتيجًة 

للزيادة في استثمارات األصول الجارية والتي تم تعويضها جزئيًا من خالل 
االنخفاض في االستثمارات غير المتداولة.

حقوق المساهمين والمطلوبات
تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي حقوق المساهمين، الذي لم يحقق نموًا كبيرّا 

خالل الفترة من 2016م وحتى 2019م، حقق في عامي 2019م و 2020م, 
نموًا بنسبة 11.5% من 3.26 مليار ريال إلى 3.63 مليار ريال، وذلك نتيجة 
للنمو الهائل في أرباح العام، مما أدى إلى نمو األرباح المحتجزة من 618.3 

مليون ريال في عام 2019م إلى 943.5 مليون ريال في عام 2020م.

في عام 2020م، أظهرت المطلوبات المتداولة نموًا ثابتًا بزيادة قدرها 
72.65%. وقد نتج هذا بشكل أساسي، عن زيادة المصاريف المستحقة 

والمطلوبات المتداولة األخرى من 75.0 مليون ريال إلى 116.6 مليون ريال. 
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خدمات إيداع األوراق الماليةعمولة التداول 
خدمات اإلدراجخدمات معلومات السوق

خدمات أخرىرسوم المقاصة 

  مكونات إيرادات التشغيل لعامي
2019م و 2020م

ارتفعت عمولة التداول كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات التشغيلية من 
56.3% إلى 71.0%. من حيث القيمة المطلقة فقد زادت العمولة بنسبة 

141.3%، مما يعكس أيضًا الزيادة في كل من حجم وقيمة التداول.

لقد ظلت المصروفات العامة واإلدارية ثابتة إلى حد ما، حيث عادت في 
عام 2020م إلى مستواها الذي كانت عليه في عام 2016م. وقد أدى 

هذا، جنبًا إلى جنب مع االتجاه التصاعدي في الدخل التشغيلي، إلى زيادة 
أرباح التشغيل بأكثر من 10 أضعاف من 2019م إلى 2020م. لقد أظهرت 
المدخوالت من االستثمار، انخفاضًا بنسبة 58.9% في عام 2020م مقارنة 
بالعام السابق، وذلك نتيجًة ألسعار الفائدة المنخفضة. هذا، وقد انخفض 

الدخل غير التشغيلي أيضًا بنسبة 63.0% بسبب انخفاض دخل الفوائد. في 
المقابل، زادت األرباح في عام 2020م )قبل الزكاة( بنسبة 281% مقارنًة 

بعام 2019م. وقد سجل االتحاد خالل الخمس سنوات زيادات متتالية في 
األرباح وصواًل إلى قفزة نوعية في عام 2020م. هذا، وتجدر اإلشارة إلى أنه 
اعتبارًا من السنة المالية 2020م، يتم دفع الزكاة وفًقا لنظام الزكاة الصادر 

عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بناًء على المرسوم الملكي رقم 35657 
الصادر بتاريخ 1442/6/29هـ.

و بعد فترٍة وجيزة من تفشي الجائحة، فقد قررنا اتباع استراتيجية صارمة إلدارة 
التكاليف التي يمكن التحكم فيها وتحسينها. في هذه المرحلة، ونظرًا لعدم التأكد من 

اتجاه السوق. فقد اعتمدنا استراتيجية التخطيط للسيناريوهات البديلة والمحتملة.

مناقشة وتحليل اإلدارة مناقشة وتحليل اإلدارة

 فرص مستقبلية

نتطلع مع انتعاش االقتصاد في عام 2021 بإذن هللا، إلى 
تحسن أداء اإلدراجات الجديدة التي عانت من الصعوبات خالل 
عام 2020م. كما نتطلع أيضًا، إلى نجاح المنتجات الجديدة، ال 

سيما في المشتقات، في استقطاب فرص جديدة لزيادة الدخل. 
ونتطلع وبكل تفاؤل، إلى استمرار نمو السوق خالل السنوات 

القادمة، بما ُيساعد على مواصلة تداول لرحلتها نحو المزيد من 
التطور والربحية.
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 سوقًا أكثر مرونة 
أبرز معالم السوق

على الرغم من التداعيات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، سجلت 
السوق المالية نموًا مذهاًل في عام 2020، حيث احتفظت تداول بمكانتها 

بين أكبر عشرة أسواق مالية في العالم، وعززت مكانتها كواحدٍة من األسواق 
المالية  الثالثة الرائدة في األسواق الناشئة. في هذا السياق، سجل التداول 
مكاسب قياسية في العديد من مؤشرات السوق الرئيسية مثل المتوسط 

اليومي للقيمة المتداولة وعدد الصفقات وعدد األسهم المتداولة. يعكس 
الرقمان األخيران حجم السيولة في السوق والتي تؤكدها زيادة معدل دوران 

السوق. كما تم تغطية 21 قطاعًا من بين الشركات المدرجة. وفي عام 
2020، انخفض تركز القيمة المتداولة في القطاعات الكبرى وهو مؤشر جيد. 

ارتفع مؤشر السوق 
الرئيسية )تاسي( بنسبة 

%3.58

 ارتفع إجمالي عدد 
المعامالت بنسبة

 %170.06

 سجلت القيمة السوقية 
نموًا طفيفا بنسبة 

%0.85

 ارتفع عدد األسهم 
المتداولة بنسبة

%134.29

ارتفع المتوسط اليومي 
لقيمة التداول بنسبة 

%136.27

 بلغت نسبة 
دوران السوق 

%23.03
*نسبة دوران السوق هي قيمة األسهم 

المتداولة كنسبة مئوية من متوسط 
الرسملة السوقية على مدار العام

بالنسبة للتداول، ُيعد استكمال المرحلة الخامسة واألخيرة من مؤشر األسواق 
الناشئة FTSE Russell بمثابة إنجاز كبير و خطوة رئيسية إلى األمام، بما يؤكد 

التأثير اإليجابي للتطورات العديدة التي ُنفذت على مدار السنوات الماضية. 
كما ُيعد إطالق المشتقات إنجازًا آخر ُيضاف إلى سلسلة اإلنجازات التي 

حققتها ”تداول” في ظل ما تشهده السوق من تطوراٍت كبيرة.

ولحسن الحظ، لم يكن لجائحة كوفيد-19 تأثير سلبي على تداول أو دخول 
المستثمرين األجانب المؤهلين. في الواقع، تبين أن صافي مشتريات 

المستثمرين األجانب المؤهلين بلغت 22.4 مليار ريال سعودي للفترة من 
يناير إلى ديسمبر، كما ارتفع عدد المستثمرين األجانب المؤهلين من 1,939 

مستثمر في يناير 2020م إلى أكثر من 2,300 في نهاية العام.

األسهم

2
نمو

3 
 سوق
رئيسية

 صناديق المؤشرات
المتداولة

3
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3
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مؤشر السوق الرئيسية )تاسي( – 2020

20162017201820192020

225

180

135

90

45

0

العدد

عدد الشركات المدرجة 

تم إدراج إجمالي 53 ورقة مالية في السوق الرئيسية وفي سوق نمو منذ 
عام 2014م، حيث بلغ إجمالي القيمة المعروضة خالل هذه الفترة حوالي 

160 مليار ريال سعودي.

20162017201820192020

20

16

12

8

4

0

العدد

 عدد عمليات اإلدراج 2009م-2020م في
السوق الرئيسية وفي سوق ”نمو”

مناقشة وتحليل اإلدارة مناقشة وتحليل اإلدارة
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20162017201820192020

2,500
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1,500
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500

0

العدد

عدد المستثمرين األجانب المؤهلين

ديسمبر
2019

يناير
2020

يوليو
2020

أبريل
2020

أكتوبر
2020

فبراير
2020

أغسطس
2020

مايو
2020

نوفمبر
2020

مارس
2020

سبتمبر
2020

يونيو
2020

ديسمبر
2020

175

140

105

70

35

0

3.0

2.4

1.8

1.2

0.6

0

مليار ريال
%سعودي

ملكية المستثمرين 
األجانب المؤهلين 

)بالمليارات(

النسبة المئوية من 
إجمالي السوق

ملكية المستثمرين األجانب المؤهلين ونسبة إجمالي السوق من ديسمبر 2019م إلى ديسمبر 2020م

67 من أصل 72 عبارة 
عن صكوك وسندات 

حكومية.

 إجمالي حجم اإلصدار 

387.8 مليار ريال 
سعودي

75

60

45

30

15

0
201820192020

العدد

القيمة المتداولة للقطاعات عدد الصكوك والسندات 
موضح أدناه القيمة المتداولة والنسبة المئوية للقيمة اإلجمالية المتداولة ألكبر ثالث قطاعات في السنوات التالية. 

24.35%

31.82%
7.17%

2019

36.66% 31.40%

25.45%
11.36%

2018

31.79%
مواد

بنوك

الطاقة

العقارات

أخرى

29.32%

11.87%

8.86%

2020

49.95%

وقد تمثلت إحدى السمات الهامة خالل عام 2020م، في انخفاض التركيز في أكبر ثالث قطاعات مقارنًة بالعامين السابقين.

االنضمام إلى المؤشرات العالمية
حقق االنضمام للمؤشرات العالمية لألسواق العالمية فوائد عديدة:

تعزيز سيولة السوق من خالل تحديد الوزن 
النسبي في المؤشرات العالمية 

تحسين مستوى الوصول إلى السوق وزيادة 
قاعدة المستثمرين

زيادة مستوى اإلفصاح وتعزيز األطر التنظيمية

تحسين جودة وكمية الدراسات التي تغطي 
الشركات المدرجة في المؤشرات العالمية والتي 

تتم بواسطة المحللين الماليين

زيادة جاذبية وسيولة السوق المالية

زيادة استقرار السوق وكفاءته من خالل دعم 
المستثمرين المؤسساتيين

دعم وتعزيز دور الشركات المرخص لهم

تشجيع مشاركة المستثمرين من ذوي الخبرة في 
الجمعيات العامة للشركات المدرجة

القيمة المتداولة
مؤشر الصكوك والسندات للشركات: 68.3 مليون ريال سعودي

مؤشر أدوات الدين الحكومي: 37.5 مليون ريال سعودي
مؤشر سوق الصكوك والسندات: 37.5 مليون ريال سعودي

مناقشة وتحليل اإلدارة مناقشة وتحليل اإلدارة
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‘18‘19‘20
ديسمبر  

االنضمام إلى مبادرة األمم    
المتحدة لألسواق المالية 

.)SSE( المستدامة

سبتمبر  
 MSCI اتفاقية مع إم إس سي آي   

إلطالق مؤشر مشترك قابل 
للتداول.

يوليو  
اإلعالن عن االنضمام إلى مؤشر    

.”S&P” إس آند بي

يونيو   
اإلعالن عن اإلنضمام في مؤشر    
األسواق الناشئة إم إس سي آي 

.”MSCI”

مايو   
تأسيس شركة مقاصة.  –  

تنفيذ آلية مزاد جديدة لحساب   –  
أسعار االفتتاح واإلغالق لألسهم 

وصناديق االستثمار العقاري.

أبريل  
إدراج أدوات سندات الدين    

الحكومي.

مارس   
اإلعالن عن االنضمام إلى المؤشر    

 FTSE العالمي فوتسي راسل
Russell لألسواق الناشئة.

ديسمبر   
إدراج شركة أرامكو.  –  

بلغ إجمالي عدد الشركات   –   
المدرجة 199 شركة.

أكتوبر  
السماح باإلدراج المباشر في السوق    

الموازية – نمو.

سبتمبر  
استكمال االنضمام إلى مؤشر إس آند    

.S&P بي األسواق الناشئة

أغسطس  
استكمال االنضمام مؤشر األسواق    

.MSCIالناشئة إم إس سي آي

مايو   
تنفيذ جلسة ”التداول على سعر    

اإلغالق” عقب إغالق المزاد لألسهم 
وصناديق االستثمار العقاري.

مارس  
مذكرة تفاهم مع شركة     

البحرين للمقاصة.

فبراير  
مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي    

.)ADX( لألوراق المالية

يناير   
إطالق مؤشر إم تي 30  –   

MT30 المشترك.

تخفيض ما يعادل 80% من رسوم   –  
تسجيل الصكوك وأدوات الدين 

المدرجة باإلضافة إلى تخفيض الحد 
األدنى من رسوم اإلدراج بما يقارب 

75% وتخفيض رسوم التداول بنسبة 
50%، وذلك للتشجيع على الطرح 
ورفع السيولة في سوق الصكوك 

والسندات.

نوفمبر  
تنفيذ تحسينات متطلبات الصفقات   –  

المتفاوض عليها.

تنفيذ التطورات الخاصة بتقلبات األسعار   –  
اليومية وإدخال حدود ثابتة للتذبذب 

السعري لجميع األوراق المالية المدرجة 
في السوق الموازية – نمو واألوراق 

المالية المدرجة حديًثا في السوق 
الرئيسية لأليام الثالثة األولى من 

التداول.

أغسطس  
إطالق سوق المشتقات المالية.  –  

إطالق وبدء عمليات شركة مقاصة   –  
لألوراق المالية )مقاصة(.

يونيو  
استكمال االنضمام إلى مؤشر األسواق    

.FTSE Russell الناشئة

التطورات في تداول 
في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، تأثرت الحركة واألنشطة التجارية سلبًا 
في جميع المدن الرئيسية في المملكة. ومع ذلك، اتخذت السوق المالية 

كافة اإلجراءات الممكنة لضمان استمرارية األعمال. وعلى الرغم من تقليص 
ساعات السوق، وبالتعاون مع شركائنا من أعضاء السوق، تمكّنا من ضمان 

استمرار عمليات التداول وفًقا لتعليمات هيئة السوق المالية.

 الحفاظ على مستويات التداول والسيولة 
على الرغم من تقييد ساعات التداول. 

سهل اللجوء إلي المنصات االفتراضية المشاركة في 
األحداث العالمية واجتماعات المستثمرين. 

ساعد االعتماد علي التقنية الحديثة والبنية التحتية 
 الموجودة، على استمرارية األعمال حتى في فترة ما 

قبل الجائحة.

 توفير األجهزة الضرورية للموظفين لتسهيل العمل 
عن بعد.

أظهر الموظفون وبصورة عملية، تعاونهم اإليجابي 
من خالل التكيف مع ظروف العمل الجديدة، كما أكدوا 

حرصهم على أداء الواجب بكل التزام والعزم على التغلب 
على كل التحديات. 

أجري عدد من التحسينات على إجراءات التداول خالل العام مما ساهم في 
نضج وكفاءة السوق. تمثلت في توسعة حدود التذبذب السعرية اليومية 
من +/- 10% إالى +/- 30% وتطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند 

+/- 10% بالسوق الرئيسية خالل أول ثالثة أيام فقط من تداول ورقة مالية 
جديدة وفي السوق الموازية - نمو، توسعة حدود التذبذب السعرية اليومية 

إلى +/- 30% عوضًا عن الحد الحالي البالغ +/- 20%، وتطبيق الحدود الثابتة 
للتذبذب السعري عند +/- 10%. وطبقت هذه التغييرات بشكل دائم لكافة  

األوراق المالية المدرجة في السوق الموازية نمو.

تم تقديم حد تذبذب ثابت بحد +/- 10%. فإذا تجاوز الحد الثابت +/- %10، 
يتم تفعيل مزاد التذبذب لمدة 5 دقائق، والذي يحدد السعر الجديد لألوراق 

المالية ويعيد ضبط الحد الثابت بناًء على السعر الجديد. ويمكن إجراء أي عدد 
من مزادات التذبذب السعري خالل اليوم ولكن يتم تطبيق حد +/- 30% على 

تذبذب السعر اليومي. تنطبق اإلجراءات الجديدة على األسهم، وصناديق 
االستثمار العقارية المتداولة، وصناديق االستثمار المغلقة المتداولة في 

السوق الرئيسية. كما ُتعطي هذه التعديالت مزيدًا من الثقة للمستثمرين 
في الوصول إلى السعر العادل لألوراق المالية، مع الحفاظ على حماية 

المستثمرين.

كما تغيرت متطلبات الحد األدنى لحجم الصفقات المتفاوض عليها من 
المبلغ الشامل السابق البالغ 1 مليون ريال سعودي إلى نظام أكثر مرونة 

ينطبق على األسهم وصناديق االستثمار العقارية المتداولة، والذي يأخذ في 
االعتبار خصائص السيولة لألوراق المالية. ُاعتمد نظام من أربعة مستويات 

بناًء على متوسط قيمة التداول اليومية )ADTV( لألشهر الستة الماضية. 
يتراوح الحد األدنى من 5 مليون ريال سعودي لألوراق المالية األكثر سيولة 

إلى 300 ألف ريال سعودي لألقل سيولة. 

كما أدخلت تداول أيًضا تغييرات على تقرير إعادة شراء األسهم للشركات 
المدرجة والذي يمكن الوصول إليه على موقع تداول. يوضح هذا التقرير الربع 

سنوي عمليات إعادة شراء أسهم الشركات المدرجة، بما في ذلك خطط 
حوافز الموظفين وأسهم الخزينة. أصبح المستثمرون اآلن قادرين على مقارنة 
عمليات شراء الشركات المختلفة بسهولة على أساس ربع سنوي. كما قامت 

تداول بتجديد إطار عمل صناديق المؤشرات المتداولة الخاص بها لتوفير بيئة 
أكثر مالئمًة لإلدراج والتداول. وأدرجت ثالثة صناديق مؤشرات متداولة في 
عام 2020م بعد إدراج أول صندوق سيادي للصكوك المتداولة في السوق 

المالية، والذي كان أيضًا أكبر صندوق سيادي للصكوك المتداولة على مستوى 
العالم. كذلك، قامت تداول بإدراج أول صندوق مؤشرات تداول لسلعة 

الذهب، في خطوٍة هامة و غير مسبوقة, كما أدرج أول صندوق استثماري 
مغلق. و في خطوة أخرى مهمة لفتح السوق أكثر أمام المستثمرين األجانب، 

أزيلت القيود المفروضة على المستثمرين األجانب المؤهلين في سوق 
الديون، حيث يمكن للمستثمرين األجانب اآلن االستثمار مباشرة في السوق.

نفذت العديد من أعمال تطوير التقنية لتسهيل التداول في سوق الصكوك 
والسندات والتي كان من أبرزها تحسين جودة المعلومات والبيانات الخاصة 

بسوق الصكوك وأدوات الدين المتوفرة للعامة وحساب وعرض العائد 
السنوي لكل من أسعار العرض والطلب، باإلضافة إلى أتمتتة عملية بث 
أسعار الصكوك وأدوات الدين من قبل المتعاملين األوليين والتي تهدف 
إلى تضييق النطاق السعري بين العرض والطلب مما يساهم في جذب 

المستثمرين وزيادة عدد التداوالت. كما قمنا من خالل التعاون الوثيق مع 
األعضاء بتبسيط عملية الوصول إلى سوق الصكوك والسندات وتداولها 

لجميع المستثمرين. هذا، وقد ألغيت عملية تعليق التداول على أدوات الدين 
للشركات المدرجة قبل دفع القسيمة.

كما أطلقت أداة بحث متقدمة للصناديق االستثمارية على موقع تداول 
والتي تهدف لتوفير معلومات دقيقة يسهل الوصول إليها من قبل 

المستثمرين. 
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منتجات وخدمات جديدة
المشتقات 

اتخذت تداول خطوة رئيسية أخرى على طريق التطور بإطالق أول منتج 
مشتقات يتم تداوله في أغسطس 2020م. يستند مؤشر العقود اآلجلة 

السعودية إس إف 30 إلى مؤشر إم تي 30 الذي تم إطالقه في عام 
2019م. يتيح استخدام مؤشر العقود اآلجلة إم تي 30 كأداة تداول وتحوط، 
الفرصة للمستثمرين لحماية قيمة محفظتهم من خالل استكمال االستثمار 

في السوق النقدي.

كان إطالق مؤشر العقود اآلجلة السعودية ”إس إف 30” خطوة مهمة أخرى 
نحو تقديم منتجات السوق المتطورة وجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين 

المحليين والدوليين، حيث يوفر للمستثمرين إمكانية التحوط والمراجحة. 
سيساعد هذا المؤشر أيضا في المدى الطويل على اكتشاف األسعار الفعالة 

وزيادة السيولة وتحقيق مستوياٍت أفضل من الشفافية.

سيساعد إدخال المشتقات علي التحكم في تقلبات السوق و سيضفي 
المزيد من السالسة على عمليات السوق النقدي. يعد المستثمرون األفراد 

أكثر المستفيدين من السوق المتقلب لما يوفره لهم من فرص. وعلى 
النقيض، قد يفضل المستثمرون المؤسساتيين استخدام المشتقات كأدوات 

تحوط لحماية قيمة محفظتهم. إضافة إلي ذلك، ستسخدم المشتقات 
كوسيلة استثمار بديلة في المستقبل عند تقديم التسليم الفعلي. كما 

سيؤدي التوسع في سوق المشتقات إلى توفير فرص عمل جديدة للكفاءات 
المتخصصة مثل المتداولين أصحاب الملكية وصناع السوق ومديري العقود 

اآلجلة ومديري إدارة المخاطر. ال يقتصر التداول في المشتقات على أي 
فئة من المستثمرين، كما يتمتع الوسطاء المرخصين بصالحية تقييم مدى 

مالئمة العمالء المحتملين.

بالتزامن مع إطالق سوق المشتقات، أجريت تغييرات جذرية لبيئة التداول 
بأكملها. في البداية تم تقديم منصة تداول جديدة. ثانيًا، تم بدء العمل 

بشركة مركز مقاصة األوراق المالية. وقد تطلبت هذه اإلنجازات جهدًا كبيرًا 
من جميع أصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا. 

معلومات السوق والمؤشرات
يشمل مؤشر إم تي MT30” 30”، المذكور أعاله، حوالي 30 من أكبر األسهم 

المدرجة في تداول، استنادًا على القيمة السوقية المعدلة للتعويم الحر 
ووفقًا لسيولتها وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين. يختلف عدد األوراق المالية 
 ”MT30” المكونة بين 25 و 35 حسب ظروف السوق. كما يتم إعادة توازن

على أساس ربع سنوي، ويخضع الوزن الذي يمتلكه كل سهم لقيمة الحد 
األعلى. مما يوفر معيارًا فعااًل للمستثمرين على األسهم األكبر واألكثر 

سيولة. كان هذا المؤشر عالمة فارقة في تطوير المنتجات المالية واستخدم 
إلنشاء العقود اآلجلة لمؤشر ”MT30” وصناديق المؤشرات المتداولة. 

وقد مهد مؤشر ”MT30” الطريق لتحديد األسهم األكبر واألكثر سيولة في 
السوق باإلضافة إلي تقليل مخاطر السوق، كما تم أيًضا إضافة بيانات 

”MT30” إلى موجز بيانات السوق.

بالتعاون مع إتش آي إس ماركيت IHS Markit، الشركة العالمية الرائدة في 
تحليل المعلومات وتوفير الحلول، طورت تداول مؤشرين مرتبطين بالديون.

z	 مؤشر حكومي بالعملة المحلية: سلسلة مؤشرات الصكوك الحكومية
آي بوكس iBoxx تداول بالريال السعودي وتنقسم إلى مؤشرات فرعية 

لالستحقاق.
z	 تداول iBoxx مؤشر مرجعي مقوم بالعملة المحلية: مؤشر آي بوكس

بالريال السعودي للصكوك والسندات الحكومية.

يوفر كال المؤشرين للمستثمرين والمشاركين اآلخرين في السوق نظرة 
متكاملة على أداء الصكوك والسندات السعودية، حيث يمكن استخدامها 

من قبل مديري المحافظ، سواء النشطة أو غير النشطة، لقياس المحفظة 
والمخاطر نيابة عن عمالئهم. قد يشمل األخير البنوك المتعاملة، ومصدري 

صناديق المؤشرات المتداولة، والمنظمات المعنية بجانب الشراء في مجال 
االستثمار، والموردين الخارجيين كطرف ثالث، وتوفر صناديق االستثمار 

المتداولة والصناديق المشتركة التي تتكون من سلة من الصكوك والسندات 
خدمة فعالة من حيث التكلفة وتقليل المخاطر إلى الحد األدنى لالستثمار 

في سوق الدين السعودي، حيث تعتمد هذه المؤشرات اعتمادًا أساسيًا على 
ثبات قواعدها باإلضافة إلي منهجها الذي يتسم بالشفافية.

لقد قامت إدارة معلومات السوق والمؤشرات بتطوير معايير شرعية 
موحدة من خالل المناقشات مع المشاركين في السوق وهيئاتهم الشرعية. 

وقد تبين من خالل هذه االجتماعات، الحاجة إلى مؤشر الشريعة. في ذات 
السياق، كشفت المناقشات مع المشاركين في سوق الصكوك الحكومية 

عن الحاجة إلى مؤشر الصكوك الحكومية. 

حوافز اإلدراج 
ُيعد تشجيع شركات القطاع الخاص لإلدراج في السوق المالية أحد األهداف المهمة لبرنامج تطوير القطاع المالي. لتحقيق هذا الهدف، تعاونت تداول مع أكثر 

من 10 جهات حكومية لتقديم حوافز خاصة للشركات المدرجة. هذه االمتيازات التي تشمل االمتيازات المالية وغير المالية، هي مجموعة من الحوافز التي تم 
إطالقها. وحيث أن تقديم االمتيازات يأتي في سياق عملية مستمرة، من المتوقع اإلعالن عن المزيد من الحوافز مستقباًل.

حوافز اإلدراج في السوق المالية السعودية )تداول(

 الهيئة العامة
للجمارك

صندوق التنمية 
الصناعية السعودي

 الهيئة العامة
وزارة الصحةللغذاء والدواء

منح الشركات المدرجة في   
السوق المالية أولوية التقديم 

على برنامج المشغل االقتصادي 
المعتمد.

منح الشركات المدرجة حدودًا   
أعلى لالقتراض.

تسريع وتيرة الخدمات في مركز   
دعم األعمال للهيئة وخدمات 

استشارية تشمل الدورات 
التدريبية على أنظمة الهيئة 

اإللكترونية.

منح األولوية في برامج التدريب   
وإعداد التقارير واإلعالنات 

 والبيانات اإلحصائية في 
فعاليات الوزارة.

 صندوق التنميةوزارة الماليةوزارة االستثمار 
الزراعية

 الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

تسهيل عملية منح الموافقات   
للشركات من أجل تسجيل الشركاء 

األجانب )المشاريع المشتركة(. 

األفضلية في األعمال   
والمشتريات الحكومية )في 

نظام المنافسات والمشتريات 
 الحكومية( للشركات

المدرجة في السوق المالية.

رفع نسبة التمويل ورفع السقف   
األعلى للخدمات االئتمانية 

للعميل الواحد.

توفير مدير عالقات للشركات   
المدرجة للمساعدة في تسوية 

جميع التعامالت مع الهيئة 
ومتابعة جميع المهام المتعلقة 

بالزكاة أو ضرائب الدخل.
توفير خدمة المسار السريع   

للتعامل مع طلبات الشركات 
المدرجة في السوق المالية.

 مكتب المشاريع
ذات األولوية

 وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

صندوق دعم المشاريع

رفع نسبة التمويل ورفع السقف   
األعلى للخدمات االئتمانية 

للعميل الواحد.

ضم جميع الشركات المدرجة في   
السوق المالية لبرنامج الصفوة. 

رفع حدود التمويل ”للمشاريع   
الضخمة” للشركات المدرجة 
في القطاعات المستهدفة 

مثل الصحة والتعليم والتطوير 
العقاري.
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السوق الموازية نمو
تأسس سوق نمو في عام 2017م، كسوق مواٍز يتميز بشروط إدراٍج أكثر 

مرونة لتوفير مصدر إضافي للتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما 
ساعد في تنويع وتعميق السوق المالية السعودية. تلعب سوق ”نمو” دورًا 

رئيسًيا في المملكة، من خالل المشاركة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 
2030م المتمثل في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

الناتج المحلي اإلجمالي السعودي إلى 35%. قبل عام 2020م، أدخلت العديد 
من اإلصالحات لتطوير السوق الموازية كان من بينها السماح للشركات 

باإلدراج مباشرًة في سوق ”نمو” بدون اكتتاب عام وتسهيل عملية االنتقال 
من سوق ”نمو” إلى السوق الرئيسية.

ساعد نمو السوق الموازية” نمو” على 
تنويع وتعميق السوق المالية السعودية. 

وتساهم سوق”نمو” بشكل كبير في 
اقتصاد المملكة كما أنها تسعى إلى 

تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030م 
المتمثل في زيادة مساهمة الشركات 

الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي 
اإلجمالي إلى %35.

 التطورات المستقبلية 

في عام 2019م، أبرمت تداول مذكرات تفاهم مع سوق أبو ظبي 
لألوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة. وقد أجريت مناقشات 
مع الشركات من كال الجهتين فيما يتعلق باإلدراج المزدوج. ومن 
المتوقع حدوث بعض عمليات اإلدراج المزدوجة في عام 2021م.

بعد إطالق إم تي MT30” 30”و إس إف SF30” 30”، من 
المتوقع حدوث العديد من التطورات األخرى فيما يتعلق 

بالمشتقات، حيث ُينتظر أن تكون المرحلة التالية هي إطالق 
العقود اآلجلة لألسهم الفردية فيما نتطلع إلى إطالق الخيارات 
وكذلك المشتقات المستقرة فعليًا. ومن المتوقع أيًضا إدخال 

صناع السوق إلى سوق المشتقات.

كما تسعى تداول إلى تنفيذ عدة مؤشرات جديدة من بينها مؤشر 
الشريعة ليكون مقياًسا ألداء جميع الشركات في تداول المتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية. كما ندرس أيضًا فكرة إصدار نوع مختلف 

من مؤشر إم تي MT30”30” و مؤشر الَميل في إم تي 30 
”MT30”. كل هذا سيؤدي إلى زيادة وزن الشركات ذات أعلى عائد 

توزيعات أرباح ضمن مؤشر”MT30”. وسيتم أيًضا تقديم مؤشر 
حوكمة الشركات الذي سيزيد بدوره من وزن الشركات التي تلتزم 

بقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وحيث أنها تأخذ في االعتبار تطوير السوق النقدي، ينصب تركيز 
تداول على الترويج لألوراق المالية ذات الدخل الثابت )السندات 

والصكوك( وصناديق المؤشرات المتداولة و الصناديق االستثمارية 
المغلقة. ويتم العمل أيضًا على تحسين الخدمات ذات القيمة 

المضافة التي نقدمها لألعضاء باستمرار لتعزيز التداول واالتصال. 
ونسع للحفاظ على سمعتنا محلًيا ودولًيا، من خالل العمل مع 

شركاتنا المدرجة لتعزيز مبادئ االستدامة.

عند تقديم أي منتجات أو خدمات أو تحسينات جديدة للسوق، يتم 
مراعاة أفضل الممارسات العالمية و مدى موائمتها لبيئتنا، فهذا 
يعزز ثقتنا بأن أي تغيير نقوم بتنفيذه سوف يساهم في سالسة 

األداء وضمان استمرار كفاءة وشفافية السوق. 

في عام 2020م، اتخذت العديد من الخطوات األخرى لتعزيز السوق الموازية 
وزيادة جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين. كما هو الحال في السوق الرئيسية، 

أجريت تحسينات على الحد األدنى لحجم الصفقات المتفاوض عليها، حيث 
خفض الحد األدنى من مليون ريال سعودي إلى 300 ألف ريال سعودي 

لجميع الشركات المدرجة في السوق الموازية. وبهدف وضع سوق ”نمو” 
في مصاف أفضل الممارسات العالمية، ألغي سقف عمولة التداول البالغ 

10.5 نقطة أساس. وهذا يعطي مجااًل لألعضاء لتقديم خدمات ذات قيمة 
مضافة للعمالء، ويعطي مرونة أكبر في التداول. كما تم زيادة الحد األعلى 
في حدود التقلبات اليومية إلى +/- 30% على مستوى السوق، مع إدخال 

حد ثابت +/- %10.

 في أبريل 2020م، تمت مراجعة مؤشر سوق ”نمو” ذو الحد األعلى، الذي 
تم تقديمه في مارس 2019م، حيث يفرض المؤشر حدًا أعلى لكل ُمصدر 

بنسبة %35.

نسبة الزيادة عن عام 2019م:
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دعم متطلبات العمل 
ترتبط استراتيجية تداول ارتباطا وثيقا باستراتيجيات أعمالها. كما ترتبط جميع 
مبادراتنا في مجال تقنية المعلومات بركائزنا و مبادراتنا التنظيمية حيث تتم 

مراجعة خارطتنا التقنية بشكل دوري لضمان هذا االرتباط الوثيق، آخذين في 
االعتبار متطلبات العمل المتغيرة.

خالل عام 2020م، و على الرغم من العقبات والتداعيات التي نشأت عن 
جائحة كورونا )كوفيد-19(، تمكّنا من إنجاز جميع المبادرات المشاريع المخطط 

لها. لقد تم في الوقت المحدد تنفيذ جميع التغييرات الالزمة، وكذلك 
التحسينات والدعم التقني وبرامج التطوير المتعلقة بالمبادرات والمشاريع 

التي تم تنفيذها. وفي نفس السياق، تم تنفيذ وتشغيل عدد كبير من 
المشاريع الضخمة مثل مركز بيانات تداول الجديد، وتحديث البنية التحتية 

للشبكة، و مشروع برنامج ما بعد التداول، باإلضافة إلي إطالق سوق 
المشتقات المالية، حيث تم تحقيق هذه المنجزات والحفاظ على أداء وظائف 

السوق الروتينية دون انقطاع، وذلك برغم التداعيات والقيود التي فرضتها 
الجائحة. باإلضافة إلى ذلك، كان على إدارة تقنية المعلومات تلبية متطلبات 
غير متوقعة، تمثلت في توفير حلول جديدة و واالرتقاء بالبنية التحتية التقنية 
للتعامل مع حجم العمل المتزايد عن ُبعد والناتج عن تداعيات الجائحة. و على 
الرغم من تأثير الجائحة و وجود عدد محدود من الموظفين في المواقع، فقد 

نجحنا - ولله الحمد - في تحقيق معدالت األداء المستهدفة وفق النظام.

ومن بين متطلبات العمل العديدة التي تم إنجازها، إطالق سوق المشتقات 
وبرنامج ما بعد التداول ومركز بيانات تداول الجديد، إلى جانب إطالق سوق 

المشتقات وتحديث الموقع اإللكتروني الخاص بتداول و”إفصاح” لدعم 
سوق صناديق المؤشرات المتداولة. وقد تطّلب إطالق سوق المشتقات 

التكامل مع األنظمة و الخدمات التالية:

z	 ”تغييرات في األنظمة التالية: ”إفصاح”، موقع ”تداول”، منصة ”تداوالتي
ونظام تخطيط الموارد المؤسسية لدعم السوق الجديد.

z	 .تطوير نظام الفواتير والتقارير في نظام تخطيط الموارد المؤسسية
z	.)نظام التقارير( RDB تقرير سوق المشتقات في

المشاريع والمبادرات
لقد كانت هناك ضرورة إلنجاز عدد كبير من المبادرات الفنية لدعم متطلبات 

العمل. فقد تمكنت إدارتي العمليات و تقنية المعلومات من تحقيق أداٍء 
استثنائٍي من خالل نجاحهما في إبقاء المشاريع على المسار الصحيح. لقد تم 

تحقيق معدل إنجاز بنسبة 98% في 10 مشروعات بدأت في عام 2020م 
حيث تم االنتهاء من ثمانية مشاريع بنجاح، بينما ال يزال مشروعان آخران قيد 

التنفيذ. 

 باإلضافة إلي ذلك، ساهم فريق العمل في إنجاز المشاريع و 
المبادرات التالية:

z	تطوير البنية التحتية لشبكة تقنية المعلومات – المرحلة الثالثة
z	حلول مراقبة الوسطاء
z	زيادة سعة التخزين

z	 تحسين نظام ”إفصاح” اإللكتروني
z	اختبار عمليات األتمتة بواسطة الروبوت
z	تحسين أنظمة إدارة البيانات
z	تقديم الحلول الخاصة بمراقبة األشخاص المرخص لهم
z	مركز بيانات تداول الجديد

مشاريع و مبادرات قيد التنفيذ: 

z	)%89 استبدال أجهزة قاعدة البيانات )قيد التنفيذ – اكتمل بنسبة
z	)%94 تحديث أجهزة الخوادم السحابية الخاصة )قيد التنفيذ – اكتمل بنسبة

التعامل مع الجائحة
في أعقاب جائحة كوفيد-19، كانت هناك حاجة إلى تحرك سريع من فريق 

العمل لمواجهة األزمة و تسهيل العمل في ظل هذه الظروف الطارئة، حيث 
تم توفير شبكة افتراضية مع كافة األجهزة الالزمة لتسهيل العمل عن ُبعد. 

كما تم أيضًا تقديم الحلول البديلة من خالل خدمة مؤتمرات الفيديو وتيسير 
اجتماعات العمل. وفي ذات السياق، تم تسهيل خدمة الوصول عن ُبعد 

لجميع أنظمة اإلنتاج، مع توفير الحد األدنى من العاملين في المواقع لضمان 
الحفاظ على مستوى وكفاءة العمليات. 

موظفين تم منحهم خدمة الوسائط االفتراضية 476

Cisco Webex

عدد االجتماعات 
 الصوتية

1,590

عدد اجتماعات 
 الفيديو 

505

النقاشات 
و الندوات 

عبر الوسائط 
 االفتراضية

74 

Microsoft Teams

عدد االجتماعات 
 )بالصوت 
والصورة(

 14,971

 المكالمات 
 الفردية

 58,111

المكالمات 
 الجماعية

 9,039

رسائل المحادثات المرسلة 488,503 

تم إطالق مركز البيانات الجديد وهو المشروع الذي اكتمل وأصبح جاهزًا 
لالستخدام. ومع اكتمال المشروع، تمكنت تداول من ترحيل موقع البيانات 

االحتياطي الخاص بها إلى المركز الجديد )المستوى الرابع( والذي سيصبح مركز 
البيانات الرئيسي الذي ُيمّكن الشركة من استضافة مواقع مشتركة كخدمة 

تعد مصدرًا لإليراد. 

معلومات السوق
 ُيعد توفير معلومات السوق الدقيقة في الوقت المناسب أمًرا حيوًيا 
لتطوير سوق أوراق مالية فعالة. تم تطوير الخدمات التالية لتحسين 

معلومات السوق وتحليل البيانات:

z	 مع إدخال مؤشر الصكوك، تم تطوير وإطالق إصدار جديد لعرض التغييرات
المطلوبة على موقع تداول وتطبيقات تداول لألجهزة المحمولة.

z	 تحسين المواقع اإللكترونية الخاصة بتداول وإفصاح لدعم الصناديق
المتداولة في السوق المالية.

z	 تعزيز متطلبات اإلفصاح عن صناديق االستثمار العقارية المتداولة لتوفير
مزيد من المعلومات للمستثمرين.

z	 تطوير عملية آلية لإلبالغ عن تفاصيل إعادة الشراء المشتركة للشركات
بمعدل ربع سنوي، حيث يمكن الوصول إليها عبر ”إفصاح” والموقع 

اإللكتروني.

z	.تحسين عرض سوق الدين في موقع تداول

z	 تحسين أنظمة ”إفصاح” وموقع تداول اإللكتروني لدعم السوق المالية بما
يتماشى مع اللوائح الُمحّدثة له يئة السوق المالية.

البنية التحتية 
لقد أثمرت عمليات التحسين والتطوير التي أدخلت على البنية التحتية، وكذلك 

على األجهزة والبرامج التي نفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، في 
تحسين األداء والموثقية، حيث امتد هذا التأثير اإليجابي إلى عدة مجاالت بما 
في ذلك التخزين والنسخ االحتياطي، وأمن الشبكة. كما أنها زادت من قدرة 
وحدة التحكم. ولذلك، فقد تضاعف معدل تحسن األداء و المعالجة، حيث 
سجلت األنظمة األساسية توافرًا بنسبة 100% بينما سجلت األنظمة غير 

األساسية نسبة %99.99 

األمن و الكفاءة و الحوكمة االستفادة من التقنية
 وفي سياق آخر، تم تسجيل معدالت متميزة من التطورات في أمن 

وحوكمة تقنية المعلومات. فقد استوفت الشركة بنجاح متطلبات تجديد 
شهادات المراقبة السنوية ISO 9001 و ISO 1:2011-20000. باإلضافة إلى 

ذلك، أجريت العديد من المراجعات والتحسينات لجميع سياسات وعمليات 
تقنية المعلومات لضمان التوافق مع معايير ISO الدولية، كما ساعدت 

التحسينات المتعددة على أنظمة األمن، في تأكيد االمتثال لسياسات األمن 
السيبراني ولوائح الهيئة الوطنية لألمن السيبراني. و في نفس السياق، تمت 

معالجة جميع نتائج التدقيق من قبل قسم المراجعة الداخلية للحسابات 
ضمن األطر الزمنية المتفق عليها. يضاف إلى ذلك، اكمال اختبار اختراق األمن 

السيبراني وتقييم ضعف األمن السيبراني، كما أجريت كذلك تجارب على 
التشغيل اآللي لألنظمة االحتياطية مع األعضاء ومزودي البيانات.

 طريق المستقبل 

 وعلى طريق التطوير تتواصل الجهود، نعتزم على مدى العامين 
أو الثالثة أعوام القادمة بإذن هللا، مواصلة تنفيذ المبادرات 

المخطط لها. وبينما نقوم بذلك، سنظل دائما منفتحين على 
فرص جديدة لتطوير المنتجات والخدمات. ال يزال هناك عدد 

من المراحل المتبقية على استكمال وتشغيل مشروع برنامج ما 
بعد التداول PTTP والمتوقع أن يستمر لعدة سنوات. وتشمل 
المشاريع األخرى التي سيستمر تنفيذها مشروع استبدال أجهزة 

قاعدة البيانات، ومشروع تحديث األجهزة السحابية الخاصة، 
ومشروع تعزيز تخطيط موارد المؤسسات، وترقية أجهزة خوادم 

التداول X-Stream، وإطالق خدمة االستضافة. ومن ناحيتنا، 
سنستمر في التواصل عن كثب مع اإلدارات األخرى من أجل تطوير 

حافظة منتجاتنا وخدماتنا، باإلضافة إلى السعي الدائم لتحسين 
الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف التشغيل.

مناقشة وتحليل اإلدارة مناقشة وتحليل اإلدارة
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االستراتيجية
ُيعد تطوير الموارد البشرية وتنميتها، أحد التوجهات االستراتيجية الرئيسية 
لشركة تداول. من هذا المنطلق، يعتبر تحسين مؤشر صحة المنظمة من 

أهم األهداف االستراتيجية للشركة، حيث تحرص على تأكيد هذا التوجه بشكٍل 
عملي من خالل توضيح رؤيتها وإيصال رسالتها و نشر ثقافة التعزيز اإليجابي 

ودعم و زيادة تمكين الموظفين.

في عام 2020م، واصلت الشركة التركيز على أهدافها االستراتيجية حيث 
تمكنت من تحقيق الكثير منها، وفي نفس الوقت تأجيل القليل من هذه 
األهداف بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19، فلقد أدى انتشار الوباء وحظر 

التجول إلى تقيد العمل في األماكن المعتادة، وبالتالي كان البد من التفكير 
في أساليب عمل جديدة للموظفين لتسهيل العمل عن ُبعد، و كان البد أيضا 
من تزويدهم باألجهزة الالزمة وأدوات االتصال، باإلضافة إلى توعيتهم بنظام 

وآليات العمل عن ُبعد.

في هذا السياق، تم إتاحة وتسهيل الدخول على جميع منصات الموارد 
البشرية اإللكترونية، كما أدخلت قنوات اتصال جديدة لضمان استمرار تدفق 

العمل بسالسة، مع تقديم حلول للتدريب اإللكتروني بدياًل ألساليب التدريب 
الفعلي المباشر.

أنشطة الموارد البشرية في عام 2020م
لقد عملت الشركة على تفادي التأثيرات السلبية للجائحة على أنشطة وأداء 
وخدمات الموارد البشرية، وذلك من خالل إيجاد حلول بديلة لبعض خدمات 

الموارد البشرية التي كان يتم تنفيذها بالتعامالت الورقية. و خالل الفترة التي 
تعذرت فيها االجتماعات المباشرة، تم إجراء االتصاالت الداخلية و الخارجية 

عن طريق المكالمات الهاتفية الجماعية على تطبيقات الوسائط االفتراضية. 
وعند الضرورة، كان ال بد من الحصول على تصاريح خاصة للموظفين 

للتنقل  أثناء ساعات حظر التجول. كما لم يكن باإلمكان تفادي تقييد التنقل 
و الزيارات من وإلى الخارج. وفي تطبيٍق عملي لهذه اإلجراءات، فقد تمثل 

الحدث الرائع، في عقد اجتماعين افتراضيين مفتوحين مع الرئيس التنفيذي 
والفريق التنفيذي وجميع الموظفين، حيث أسفرت هذه االجتماعات عن 

مناقشات مفتوحة بشأن التحديات والوضع الراهن واإلجراءات المتخذة في 
هذا الشأن. كما كانت هذه اللقاءات فرصة للموظفين للحوار والتعبير عن 

هواجسهم وقلقهم حيال الظروف الراهنة. 

وبما أن تفاعل الموظفين ُيعد من مجاالت االهتمام الدائم للشركة، فقد 
تم إجراء بعض المبادرات لتعزيز مشاركة الموظفين وارتباطهم وتواصلهم 

على الرغم من تأثير الوباء وتحديات الوضع الراهن. وتم إعادة تصميم البرامج 
لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في ظل هذه الظروف، كما تم تحديد أولويات 

التدريب في ضوء مقتضيات الموقف، مع إعطاء األولوية لمنتجات األعمال 
الجديدة، إلى جانب قيادة العمل واإلشراف اإلداري عن ُبعد وتعزيز المهارات 

الشخصية. هذا وقد تم أيضا تطوير برنامج تدريبي خاص للمدراء باإلدارة 
الوسطى لصقل مهاراتهم في إدارة فرق العمل عن ُبعد، باإلضافة إلى 

تصميم برامج أخرى عبر اإلنترنت للتواصل والتوعية.

في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أنه تم إجراء استبيان لقياس مستوي الرضا 
الوظيفي ومدى االستجابة لترتيبات العمل الجديدة، حيث أظهرت نتيجة 

االستطالع استجابة إيجابية بشكل عام، حيث عبر حوالي 94% من الموظفين 
عن رضاهم واستحسانهم لترتيبات العمل عن ُبعد في ظل الظروف الراهنة.

 

القصة باألرقام
إجمالي الموظفين 

2020م

375
2019م 

370
إجمالي عدد الموظفين 

2020م 

91
2019م 

84
عدد الموظفات

2020م 

339
2019م 

333
عدد الموظفين السعوديين

2020م 

%13
2019م 

%20.5
معدل التسرب الوظيفي للموظفين 

2020م 

%1
2019م 

إجمالي ساعات التدريب كنسبة %3.5
مئوية من إجمالي ساعات العمل

انخفض معدل التسرب الوظيفي بشكل كبير. في نفس الوقت، انخفض 
معدل التدريب، والذي ُيعد أمرًا طبيعيًا، نظرًا ألن العديد من برامج التدريب 

الفعلية لم يكن باإلمكان إجراؤها بسبب الجائحة.

إجمالي عدد 
3005025الموظفين

8623عدد الموظفات
عدد الموظفين 

2744916السعوديين

التدريب و التطوير

2020م

21عدد برامج التدريب

317إجمالي عدد المشاركين

 419 يوممجموع أيام التدريب

 1.3 يومأيام التدريب لكل موظف

153عدد الموظفين الُمدّربين

البرامج التدريبية المنعقدة 

 تقنيات تحليل البيانات وإعداد تقارير األعمال باستخدام1.
Excel-المستوى 1

تقنيات Microsoft PowerPoint و مهارات العرض العام2.

.3CME-1 الدورة التحضيرية

دورة التخطيط االستراتيجي4.

.5 KPI Professional )KPI-P( برنامج شهادة

.6 BPM إدارة العمليات التجارية

PMI أدوات وتقنيات7.

إدارة المشاريع )متقدم(8.

إدارة الجودة 9.

الذكاء العاطفي10.

االبتكار في العالم الرقمي11.

القيادة اإلدارية للمرأة12.

القيادة المستقرة مسؤولية اجتماعية للشركات13.

أطلق العنان لالبتكار14.

قيادة التحول اإلبداعي في األوقات الحرجة15.

الوساطة الرئيسية – تقييم16.

مقدمة في علم المشتقات – التقييم17.

الصناديق المتداولة في السوق المالية )ETFs( – التقييم18.

تمويل الشركات – التقييم19.

القيادة الفعالة لفرق العمل عن ُبعد 20.

دورات التوعية والتعريف بالمشتقات21.

وبما أن تفاعل الموظفين ُيعد من مجاالت االهتمام الدائم للشركة، فقد تم 
إجراء بعض المبادرات لتعزيز مشاركة الموظفين وارتباطهم وتواصلهم على 

الرغم من تأثير الوباء وتحديات الوضع الراهن. 

 طاقاتنا البشرية 

وفي إطار حرصها على االلتزام برؤية 
”المملكة 2030م” فيما يتعلق 
بزيادة مشاركة المرأة في القوى 

العاملة، قامت ”تداول” بمضاعفة 
أعداد الموظفات، وبرصيد خمس 

سنوات من الخدمة خالل الفترة من 
2016م وحتى 2020م.

مناقشة وتحليل اإلدارة مناقشة وتحليل اإلدارة
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الموظفون حسب مدة الخدمة

موظفاتموظفين

2016م2017م2018م2019م2020م2016م2017م2018م2019م2020ممدة الخدمة )سنة(

5-0169165135111908474644941

10-6343843627836101523

15-116264758693447910

20-161919232728–––––

2842862762862899184817374المجموع

تضاعف عدد الموظفات الالتي قضين فترة خدمة من 0 إلى 5 سنوات منذ عام 2016م، مما يعكس زيادة توظيف اإلناث في السنوات األخيرة. كما يتضح 
ذلك أيضًا في زيادة أعداد الموظفات في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا، بما يؤكد التزامنا بأهداف رؤية المملكة 2030م، فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة 

في القوى العاملة.

المزايا و المرتبات

 

2016م2017م2018م2019م2020ممليون ريال 

127,404,415132,161,921127,595,446130,257,981121,416,259رواتب مدفوعة

4,936,3166,060,5366,448,9666,672,5636,158,636مزايا مدفوعة

9,409,2129,685,5629,405,9089,823,8979,405,483اشتراكات الضمان االجتماعي

12,963,85112,996,76211,932,64112,226,27410,351,161تأمين الموظفين

 147,331,539 158,980,715 155,382,961 160,904,781 154,713,794مجموع الرواتب والمزايا المدفوعة

 النظرة المستقبلية

نود أن نعبر عن الفخر واالعتزاز بأداء فريقنا، في خضم ظروٍف وتحدياٍت صعبة محليًا وعالميًا، فقد ارتقى موظفونا إلى مستوى الحدث بالتزاٍم تام 
وقدموا أداًء متميزًا بالرغم من التحديات الهائلة. لقد ساهمت استمرارية العمل التي حققناها مساهمًة كبيرة في الحفاظ على دوران عجلة االقتصاد. 
وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نعتزم تطوير استراتيجيات ومبادرات ُتمكننا من تحقيق أهداف التنمية والنمو. وعندما نتأمل تلك اإلنجازات التي حققناها 

خالل عام 2020م، على الرغم من ظروف الجائحة، فإن لدينا ثقة كاملة في قدرة فريقنا بعون هللا على مواصلة اإلنجاز. 

الموظفون حسب الفئة

موظفاتموظفين

2016م2017م2018م2019م20162020م2017م2018م2019م2020مالدرجة الوظيفية

141613151322322اإلدارة العليا

706852575565552اإلدارة الوسطى

2002022112142218377736670غير اإلداريين

تجدر مالحظة الزيادة المطردة في مستوى الدرجات الوظيفية لإلدارة الوسطى. 

الموظفون حسب حالة العمل

2016م2017م2018م2019م2020م

375370357359363دائم

2222151716بعقد خارجي

الموظفون حسب الفئة العمرية

موظفاتموظفين

2016م2017م2018م2019م2020م2016م2017م2018م2019م2020مالفئة العمرية

30-1878888279786963614949

40-311301261261411601717182223

50-41595756494054222

–––––1715121711أكثر من 50 

2842862762862899184817374المجموع

نظرا لكون مشاركة الموظفين إحدى جوانب مجاالت االهتمام والتركيز في تداول، فقد 
تم تنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز مشاركة الموظفين على الرغم من التداعيات 

السلبية للجائحة.

مناقشة وتحليل اإلدارة مناقشة وتحليل اإلدارة
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األسواق المالية والحوكمة ودور تداول 
لقد دفعت جائحة كوفيد-19 العالم لالهتمام بقضايا البيئة والمجتمع 
والحوكمة بشكل لم يسبق له مثيل. حيث يحتل هذا الموضوع موقع 

الصدارة في منتديات جميع القطاعات الحكومية، واألعمال التجارية، والتنمية، 
والمساعدات الخارجية، والمنظمات غير الهادفة للربح. و تعتبر أسواق 

األوراق المالية في وضعية جيدة للتعامل مع المشاركين في السوق لتعزيز 
االستدامة في األعمال التجارية والممارسات المالية.

انضمت تداول في عام 2018م إلي مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية 
المستدامة. حيث تسعى هذه المبادرة إلى توفير إطار عمل يتيح لألسواق 

والمشاركين فيها تحسين األداء في القضايا المتعلقة بجوانب الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية. وتمثل أهداف التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة إطارًا يمكن أن يكون بمثابة دليل لتوجيه البرامج البيئية واالجتماعية 
والحوكمة نحو تحقيق تأثيٍر إيجابي قابٍل للقياس.

حددت مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة ستة مجاالت 
عمل ُتمكن منظمي األوراق المالية من تسهيل بناء األنظمة المالية التي 
تدعم أهداف البرامج البيئية واالجتماعية والحوكمة بشكل أفضل. وتقوم 
المبادرة بتشجيع تدفقات االستثمار نحو تحقيق أهداف تنمية االستدامة، 

وذلك من خالل المنتجات المالية المقدمة، و تحسين كمية ونوعية اإلفصاح 
عن البيانات البيئية واالجتماعية، و إرشاد المستثمرين حول دمج معايير 

االستدامة في عمليات صنع القرار، إلى جانب التعريف بمسؤوليات مجلس 
اإلدارة المتعلقة بالعوامل البيئية واالجتماعية وتسهيل تدريب المشاركين في 

السوق على موضوعات االستدامة.

هناك العديد من اآلليات واألنشطة الداعمة التي يمكن أن ُتساعد في تحقيق 
ما سبق، حيث ُيساعد تحليل العوامل المؤثرة في هذا المجال على تحديد 

الثغرات والحواجز التي ُتؤثر على قدرة الكيانات الفاعلة في السوق على دعم 
المبادئ التوجيهية البيئية واالجتماعية. هناك بعض اإلجراءات التي يجب 

اتخاذها فيما يتعلق بوضع خرائط طريق وطنية أو إقليمية للتمويل المستدام 
لتحقيق نفس الغاية. كما يتيح تبادل الخبرات مع منظمي األوراق المالية 

الفرص لبناء المعرفة حول هذا الموضوع.

في ذات السياق، ُيساعد العمل مع الهيئات الدولية ذات الصلة، في 
تسهيل تنفيذ المبادئ التوجيهية واألطر التنظيمية. كما يساعد التعاون مع 

المنظمات األخرى ذات الصلة، مثل األسواق المالية والهيئات التنظيمية 
والجمعيات الصناعية، على تنسيق الجهود لدعم أهداف التنمية المستدامة.

بينما اتخذت تداول بعض الخطوات الهامة فيما يتعلق بمجاالت عمل مبادرة 
األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة، مثل استخدام الشبكات لتعزيز 

قضايا االستدامة، فإنها تتطلع لتحقيق المزيد في هذا االتجاه، حيث تم 
إعداد خطط لمزيٍد من اإلجراءات لعام 2021م مثل عقد ورش عمل توعية 

للشركات المدرجة.

حددت تداول األهداف الستة التالية من أهداف التنمية المستدامة للتركيز 
عليها من بين 17 هدًفا في برامج االستدامة الخاصة بها.

مبادرات تداول التنمية المستدامة 
نظًرا ألهمية قضية الحوكمة البيئية و االجتماعية وحوكمة الشركات و تطورها 

الدائم، تحرص تداول على االطالع الدائم على التطورات من خالل التشاور 
مع المشاركين في السوق والخبراء العالميين حول هذا الموضوع. وبناًء 

عليه، نعتزم اعتماد األطر التنظيمية ذات الصلة والمقبولة على نطاق واسع. 
وُتواصل تداول هيكلة أنشطتها المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات حول أربعة محاور: االقتصاد، والبيئة، والتعليم، والمجتمع. 
كما أجرينا مناقشات فردية مع الشركات المدرجة والمشاركين اآلخرين في 

السوق مما ساعد على تعزيز جهودنا في هذا الشأن.

تضمنت أنشطة االستدامة لدينا أكثر من 15 مبادرة مرتبطة ارتباطًا 
وثيقا باالستراتيجية األساسية لتداول. يتم استعراض بعضها أدناه وفق 

الموضوعات األربعة المشار إليها.

توفر األهداف الستة للتنمية 
المستدامة المحددة من قبل األمم 

المتحدة، إطاًرا ُيساعد على توجيه 
التبادل في تطوير برامج الحوكمة 

البيئية واالجتماعية والمؤسسية التي 
سُتحقق تأثيرًا إيجابًيا قابل للقياس.

االقتصاد
يهدف برنامج ”استثمر بوعي” والذي ُيعد أحد جوانب جهود ”تداول” الرئيسية 
في تحقيق الجانب االقتصادي لالستدامة إلى تعزيز الثقافة المالية والوعي 

االستثماري، كما يستهدف البرنامج المشاركين من مختلف المستويات حيث 
يتم إخضاعهم لتجربة تعليمية شاملة يتعلم المشاركون فيها بشكٍل عملي 

وفي بيئة واقعية و من خالل تمارين المحاكاة. هذا، وقد أكمل البرنامج 
عامه الرابع، حيث تم خالل هذه الفترة عقد العديد من ورش العمل حول 

الموضوعات المتخصصة ذات العالقة. 

24,811 عمليات التسجيل الجديدة

19,153 المستخدمين النشطين

261,928 إجمالي الطلبات

627,666 إجمالي عدد المستخدمين

يتمثل الجانب اآلخر من مساهمتنا في خدمة االقتصاد، في مساعدة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل السوق الموازية – نمو المخصصة 

لهذا القطاع، في تأكيٍد على التزامنا بالهدف رقم 8 من أهداف التنمية 
المستدامة )عمٌل الئق و نمو اقتصادي(. حيث تلعب المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة، دوًرا رئيسًيا في االقتصاد وفي توفير فرص العمل في 
االقتصادات الناشئة، فضاًل عن إتاحة الفرص للمواهب في ريادة األعمال، 

في وقت تواجه فيه هذه المنشآت العديد من القيود، بما في ذلك معوقات 
الوصول إلى التمويل، مما أدى إلى زيادة الطلب على األسواق المالية 

وأسواق رأس المال للمساعدة في التغلب على هذا األمر.

تتميز سوق ”نمو” بمتطلبات إدراٍج أكثر مرونة من السوق الرئيسية، مما 
ُيسهل بدوره إدراج المنشآت الصغيرة. حيث يمكن للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة من خالل إدراج أسهمها في نمو، جمع التمويل للتوسع واالنتقال 
تدريجًيا إلى السوق الرئيسية. تتوافق جهودنا في مساعدة الشركات الصغيرة 
و بشكل جيد، مع التزامنا بهدف مبادرة األسواق المستدامة في دعم وتطوير 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

منذ إطالق سوق ”نمو” في أوائل عام 2017م، دعمت تداول أكثر من 14 
شركة لإلدراج وجمع التمويل. وفي حوالي سنتين إلى ثالث سنوات، تمكنت 
أكثر من خمس شركات من جمع رأس المال من أجل التوسع وانتقلت تدريجيًا 

إلى السوق الرئيسية بنجاح. 

المستهدف 5.5

ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ 
الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار 

في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.

المستهدف 3.8

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم 
األنشطة اإلنتاجية، وإيجاد فرص العمل المناسبة، 

وريادة األعمال، واإلبداع واالبتكار، وتشجيع 
إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر وتنميتها من خالل 
تمكينها من الوصول إلى خدمات التمويل.

المستهدف 5.10

تحسين تنظيم ومراقبة األسواق والمؤسسات 
المالية العالمية وتأكيد أهمية تنفيذ هذه اللوائح.

المستهدف 6.12

 تشجيع الشركات، والسيما الشركات الكبيرة،
على تبني ممارسات تدعم االستدامة ودمج 
معلومات االستدامة في دورة إعداد التقارير 

الخاصة بهم.

المستهدف 3.13

تطوير التعليم وزيادة الوعي والقدرة البشرية 
والمؤسسية على التخفيف من آثار التغيير المناخي 

والتكيف مع المتغيرات المناخية والتقليل من 
تداعياتها، مع اإلنذار المبكر.

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية 
من أجل التنمية المستدامة.

مناقشة وتحليل اإلدارة مناقشة وتحليل اإلدارة
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المجتمع
تماشًيا مع التزامنا بالمساواة بين الجنسين، استضافت تداول في اليوم 

العالمي للمرأة فعالية ”قرع جرس المساواة بين الجنسين”. بدءًا من العام 
2019م حيث أقيم االحتفال بحضور صاحبة السمو الملكي األميرة/موضي 

بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة 
النسائية الخيرية، واألستاذة/سارة بنت جماز السحيمي رئيس مجلس اإلدارة، 
و المهندس/خالد بن عبد هللا الحصان الرئيس التنفيذي للشركة. باإلضافة 
إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والقيادات النسائية من الشركات 

المدرجة. انضمت تداول إلى أكثر من 90 بورصة حول العالم للمشاركة في 
هذا الحدث تحت رعاية مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة، 

حيث ترمز هذه المناسبة إلى المساهمة التي يجب أن ُتقدمها األسواق 
واألعمال لتعزيز المساواة بين الجنسين.

تفي تداول بالتزامها بالمساواة بين الجنسين، حيث أن نسبة 28% من القوى 
العاملة في تداول من النساء مع التزامنا بزيادة هذا العدد. كما تشغل 
النساء نسبة 25% من المناصب في المستوى التنفيذي. كما تشغل 

النساء مقعدين في مجلس اإلدارة من بينهم منصب رئيس مجلس اإلدارة. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة 40% من موظفينا تقل أعمارهم عن 30 عاًما 
مما يدل على اهتمامنا بالكوادر الشابة بشكل عام. هذا، وتحرص تداول على 
دعم وتوجيه النساء اللواتي يلعبن دورًا رئيسيًا في مستقبل الشركة وتلتزم 

بزيادة تمثيل المرأة داخل ”تداول”.

بدأنا بتطبيق بدل التمريض للموظفات من تاريخ ميالد الطفل وحتى سن 
الخامسة. كما قمنا بدعم الموظفات من خالل دفع رسوم مدرسة تعليم 

قيادة السيارات وكذلك رسوم رخصة القيادة لكل موظفة. يضاف إلى ذلك، 
تم السماح للموظفات من األمهات بالعمل عن ُبعد لمدة شهر واحد خالل 

الجائحة لدعم ”التعليم عن بعد”.

وقع الرئيس التنفيذي للشركة وثيقة مبادئ تمكين المرأة، لتكون تداول بذلك 
أول شركة سعودية توقع على هذه المبادئ التي تتضمن التوجيه بتعزيز 

دور المرأة في قطاع السوق المالية والشركات المدرجة. كما دعمت تداول 
العديد من الشركات المدرجة للتوقيع على مبادئ تمكين المرأة وبالتالي 

االلتزام بتمكين الموظفات. كما انضمت بعض الشركات المدرجة إلى مبادرة 
األمم المتحدة لتمكين المرأة.

تجدر اإلشارة إلى أنه تم اختيار األستاذة/سارة السحيمي، رئيس مجلس 
اإلدارة، ممثلة مبادرة تمويل رائدات األعمال )للفترة من يونيو 2020م إلى 

مايو 2022م(. حيث تعمل األستاذة سارة من هذا الموقع القيادي العالمي، 
على حشد الدعم العالمي لسيدات األعمال من خالل مجموعة من األنشطة 

التي ُتساعد علي توفير بيئة أكثر مالئمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الحجم المملوكة للنساء أو التي تقودها أو تديرها النساء، حيث تشمل هذه 

األنشطة الداعمة، سهولة الوصول إلى الديون، واألسهم، ورأس المال 
االستثماري، ومنتجات التأمين، والشبكات، والموجهين.

التعليم
وبهدف إعداد قادة المستقبل، تم إطالق برنامج تطوير الخريجين من ِقبل 

تداول والشركات التابعة لها في عام 2019م، وخالل البرنامج، يمر المتدربون 
بمواقف عملية حيث يمكنهم من خاللها تطبيق معلوماتهم النظرية، كما يتم 

إعطاء المتدربين مسمى وظيفي محدد، مع إعدادهم لدور وظيفي معين 
بمجرد استكمال تدريبهم، وبذلك يمكنهم تلبية التوقعات وتنفيذ المهام. 

هذا، وتم في عام 2020م استالم إجمالي 15,700 طلبًا، تم اختيار 41 منهم 
لاللتحاق بالبرنامج. 

البيئة 
تلتزم شركة تداول بتقليص تأثيرها على البيئة من خالل االستخدام األمثل 

للموارد، وذلك من أجل تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة واالستدامة. 
تتمثل إحدى المبادرات في هذا االتجاه، في إعادة تدوير النفايات الورقية 

والبالستيكية. كما أننا نقوم بالدعوة في هذا االتجاه ونشر الوعي البيئي من 
خالل عضويتنا في المجموعة االستشارية المعنية بتغير المناخ. 

 الشراكة مع مبادرة األمم المتحدة لألسواق 
المالية المستدامة 

ومن بين التطورات الرئيسية خالل العام، كان انضمام تداول إلى المجموعة 
االستشارية لألسواق المالية للمشتقات بدعوة من مبادرة األمم المتحدة 

لألسواق المالية المستدامة. هذه المبادرة هي عبارة عن مشروع بحثي حول 
دور تبادل المشتقات في التنمية المستدامة، حيث تلعب هذه المجموعة 

دورًا هامًا نظرًا لكون العديد من األسواق المالية األعضاء في مبادرة األمم 
المتحدة لألسواق المالية المستدامة ُتوفر منصة لتداول المشتقات.

كما ُتشارك تداول في مبادرة أخرى، وهي المجموعة االستشارية للمحاورات 
الخاصة بالتغير المناخي، الذي أصبح اليوم قضية عالمية ذات أهمية 

قصوى. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل التبادالت لتوفير التوجيه للجهات 
المصدرة بشأن تأثيرات تغير المناخ. والهدف من ذلك هو تطوير دليل بأفضل 

الممارسات في هذا المجال إلعداد التقارير لجهات اإلصدار. هذا المشروع 
هو جهد مشترك بالشراكة مع مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ. ُتساهم 

تداول أيًضا في اللقاءات ربع السنوية مع جميع أعضاء مبادرة األمم المتحدة 
لألسواق المستدامة على مستوى العالم.

تجري تداول باستمرار محادثات مع جهات اإلصدار والمشاركين اآلخرين 
في السوق حول المسائل المتعلقة بالمعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات. تركز مناقشاتنا مع الشركات المدرجة على االستدامة، كما سبق 

وأن أجرينا أيًضا مناقشات مع المستثمرين المؤسسيين واألعضاء لفهم 
 وجهات نظرهم، حيث نعتزم ونتطلع في المستقبل لتوسيع أنشطتنا في 

هذا االتجاه.

 نظرة مستقبلية

لقد صاغت تداول خارطة طريقها بشأن الحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسسية، حيث تشارك اإلدارة العليا بفاعلية في 

هذه المبادرة، مما يؤكد األهمية التي توليها تداول العتبارات 
الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية.

في عام 2021م، تعتزم تداول عقد ورش عمل توعوية للشركات 
المدرجة وكذلك للجمهور، بهدف مساعدة المشاركين في 

السوق، على تبني أفضل ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية العالمية والموائمة مع المعايير واألطر الدولية 
المتعلقة باإلفصاحات. في هذا اإلطار، أبرمت تداول مذكرة 

تفاهم مع منظمة واحدة لتعزيز الوعي البيئي واالجتماعي 
والحوكمة. كما أن هناك العديد من مذكرات التفاهم قيد التنفيذ 

مع الهيئات والجهات المحلية األخرى.

وحينما نتطلع بثقٍة إلى المستقبل، نحرص في تداول على تحقيق 
أحد أهداف األسواق المستدامة والتي تتمثل في التعامل مع 

قضايا التغير المناخي والتمويل األخضر والتي أصبحت مصدر قلق 
واهتماٍم عالمي.

لقد اكتسبت منتجات وخدمات التمويل األخضر، أهميًة بالغة في 
سياق السيناريو االقتصادي والمالي العالمي لزيادة التدفقات 

المالية لمبادرات التنمية المستدامة، وما زالت الفرص كبيرة أمام 
السوق في هذا المجال، آملين في تقديم مساهمة كبيرة ورئيسية 

في المستقبل.

هذا، وتخطط تداول أيًضا لنشر وثيقة إرشادات اإلفصاح عن البيئة 
والمجتمع والحوكمة قريًبا، والمخصصة للمشاركين في السوق، 
وخاصة المصدرين. األمر الذي سيؤدي إلى إيصال وتأكيد أهمية 
الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية للمصدرين وتثقيفهم 

بشأن التطورات الحالية، مع تقديم إرشادات حول اإلفصاح وإعداد 
التقارير. في هذا السياق، ولكونها جزءًا من النقاش العالمي، 

تؤكد ”تداول” التزامها بتعزيز صورة الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية، ليس فقط على مستوى المملكة، ولكن أيًضا في 
جميع أنحاء العالم. وبكل الثقة والتفاؤل، سوف نتمكن في عام 
2021م – بمشيئة هللا – من تحقيق تقدٍم كبيٍر نحو هذا الهدف.
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 شركة مركز إيداع األوراق
المالية )إيداع(

www.edaa.com.sa

تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية، في عام 2016م وتتمثل مهمتها 
الرئيسية في الحفاظ على نظام اإليداع والتسوية الذي يحتفظ بسجل لألوراق 

المالية ويتتبع ملكيتها. كما يوفر العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة. 

عن إيداع
تهدف ”ايداع” إلى تحقيق األهداف االستراتيجية للسوق المالية فيما يتعلق 
بتطوير البنى التحتية و تنفيذ اإلجراءات الناتجة عن ذلك لتنفيذ المعامالت بما 

يتماشى مع المعايير الدولية. كما ترمي إلى تعزيز كفاءة الخدمات المتعلقة بإيداع 
األوراق المالية و تسجيل ملكيتها من خالل تطوير بيئة أكثر انسيابية تعزز التميز 

في جميع القطاعات المتعلقة بالسوق المالية. تدعم “إيداع“ الهدف األول لخطة 
تطوير القطاع المالي وهو ضمان إنشاء سوق رأس مال متقدم.

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة “إيداع“ في تشغيل نظام اإليداع والتسوية 
المستخدم لتسجيل األوراق المالية والحفاظ عليها وتسجيل ملكيتها إلكترونيا. 

وتسعى “إيداع“ إلى تطوير بنيتها التحتية وأنظمتها وإجراءاتها لتتوافق مع المعايير 
الدولية مع توفير أعلى درجات الموثوقية والكفاءة. في عام 2020م بلغت 

إيرادات إيداع 47%من إجمالي إيرادات المجموعة.

كما تقدم “إيداع“ إلى جانب مهامها األساسية، العديد من الخدمات األخرى التي 
تضيف مزيدا من القيمة لدورها، مثل تنظيم الجمعيات العمومية، و التصويت 

اإللكتروني، وتقديم التقارير واإلشعارات.

تقوم “إيداع“ بتوفير خدماتها لمجموعة كاملة من األوراق المالية التي تقدمها 
“تداول“ كما تقدم مجموعة من الخدمات بالشراكة مع أعضاء الحفظ من 

خالل منصة “تداوالتي“ ويمكن للوسطاء أو أمناء الحفظ التصويت نيابة عن 
المستثمرين من خالل منصة “تداوالتي“ التي تسهل أيضا عقد الجمعيات العامة. 

تشمل أنواع األوراق المالية التي تتعامل معها “إيداع“ األسهم، و أدوات الدين، 
والصكوك والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق االستثمار 

العقارية المتداولة، وصناديق االستثمار المغلقة المتداولة، والصناديق 
االستثمارية. 

التعامل مع الجائحة 
تسببت جائحة كوفيد-19 في العديد من التحديات لعمليات “إيداع“ حيث كان 
البد من إحداث تغييرات في أنظمة التشغيل والعمليات مع االلتزام باإلجراءات 
اإلحترازية و متطلبات هيئة السوق المالية. في هذا السياق، صدرت تعليمات 

هيئة السوق المالية بتعليق عقد الجمعيات العامه للشركات المدرجة في السوق 
المالية حضوريا، واالكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. 

ولمواكبة الوضع الجديد، طّور نظام تداوالتي ليشمل نظام الحضور اإللكتروني 
وتمديد وقت التصويت اإللكتروني حتى إغالق اجتماع الجمعية العامة. هذا، وقد 
تم عقد 361 اجتماعا عاما عبر وسائل التقنية الحديثة وباستخدام خدمة التصويت 

اإللكتروني في عام 2020م، كما تم تحسين طريقة تقديم التقارير واإلشعارات 
المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من أجل التنفيذ الناجح. وبما أن تقليص االتصال 
المباشر بين األشخاص كان أمرا  حتميا ، فقد تعين التعامل إلكترونيا مُع متطلبات 

التوقيع وختم المستندات من قبل الشخص المرخص له، كما تطلب ذلك أيضا 
استخدام البريد اإللكتروني للعمالء لتأكيد اإلجراءات. 

التطورات الجديدة 
من بين التحسينات التي تم إجراؤها على آلية التصويت، إدخال نظام التصويت 
الجزئي. ففي الحاالت التي تدار فيها االستثمارات المؤسسية من قبل أكثر من 

مدير لألصول ، فإنه يسمح بتقسيم التصويت بين العديد من األفراد عند 
التصويت للمديرين.

تم في عام 2020م، تقديم خدمة توزيع األرباح لتسهيل عملية توزيعات األرباح 
من خالل نظام “تداوالتي“ وقد أسفرت هذه الخدمة عن العديد من الفوائد 

للمساهمين مثل الحفاظ على السرية والحصول على تقارير دقيقة عبر النظام 
وتوحيد اإلجراءات ودفع ضريبة المساهمين غير المقيمين. كما تم أيضا تعزيز 

القيمة المقدمة لمصدري األوراق المالية من خالل التوزيع السريع لألرباح على 
المساهمين. كما ساهمت “إيداع” بشكل كبير في تعزيز سوق الدين، حيث تم 
تقديم نظام عمل جديد لعملية الطرح بالتعاون مع المركز الوطني إلدارة الدين 

والمتعاملين األساسيين، ولقد ساعد هذا التطور على تحسين الكفاءة نظرا  
لمحدودية مخاطره، وتوفر إيداع أيضا عملية تحويل ضمانات في معامالت إعادة 

الشراء. كما تسهل الشركة كذلك من خالل هذه التعامالت نقل الضمانات من 
البائع إلى المشتري، بما يوفر إطارا  تمويليا  آمنا و يقلل من مخاطر االئتمان.

ولعبت “إيداع” أيضا  دورا  هاما في إتاحة المجال للمستثمرين األجانب بشكل 
أكبر، كما أن إدخال إطار عمل شهادات اإليداع سيمكن أمناء الحفظ المحليين 

من تسهيل عمليات االسترداد. من خالل هذه التسهيالت ، يمكن للمستثمرين 
األجانب االحتفاظ بشهادات اإليداع التي تمثل األوراق المالية السعودية وتداولها 

في أسواق األسهم الخاصة بهم دون أن يكونوا مسجلين في تداول. أصبحت 
“إيداع” أيضا هي السلطة المركزية الوحيدة لجميع بيانات األوراق المالية الثابتة 

لجمعية وكالة الترقيم الوطنية التي تقوم بإصدار أرقام تعريف األوراق المالية 
الدولية )ISIN(. وتقدم إيداع أيضا عددا من خدمات التسجيل للشركات غير 

المدرجة. وتشمل خدمات إيداع االحتفاظ بسجالت الملكية ونقل الملكية، وإيداع 
األسهم في حسابات المركز، والتصويت اإللكتروني، وتقارير توزيعات األرباح، 

وتمكين جهات اإلصدار وصناع السوق من الوصول إلى التقارير التفصيلية وبيانات 
األرباح وكذلك تحديث سجالتهم من خالل “تداوالتي”. هذا وتجدر اإلشارة إلى أن 
التسهيالت التي توفرها خدمات “إيداع“ تمكن الشركات من الحفاظ على خدمة 

متوافقة تماما مع التعليمات التنظيمية.

كما وقعت “إيداع” و“كلير ستريم” مذكرة تفاهم إلنشاء روابط عبر الحدود لتسهيل 
وصول المستثمرين األجانب إلى سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية، 

وخاصة سندات الدين الحكومية، بما يتوافق وأهداف رؤية المملكة 2030م 
لقد عملت إيداع بشكل وثيق مع برنامج تطوير القطاع المالي وهيئة السوُق 

المالية لتسهيل الوصول إلى سوق الدين للمستثمرين األجانب، مما يساهم في 
تحسين السيولة. كما شاركت إيداع في منتدى “بيبان الرياض” الذي نظمته هيئة 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت“، حيث أعطى هذا المنتدى الفرصة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة العتماد حلول جديدة أثناء عرض منتجاتها المبتكرة. 

 الشركات التابعة
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 شركة مركز مقاصة األوراق
المالية )مقاصة(

www.muqassa.sa

عن مقاصة
تأسست شركة مركز مقاصة األوراق المالية عام 2018م كشركة مملوكة بالكامل 
لشركة السوق المالية السعودية )تداول( للقيام بأنشطة مقاصة األوراق المالية، 
حيث يبلغ رأس المال المصرح به للشركة )600,000,000( ريال سعودي مقسما 

إلى )60,000,000( سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال سعودي لكل سهم. يعد 
تأسيس وتشغيل مقاصة أحد أبرز المبادرات في برنامج تطوير القطاع المالي 

2020م. تتمثل المهام األساسية للشركة في تقليل مخاطر ما بعد التداول، وإزالة 
مخاطر الطرف المقابل، مع تطوير خدمات المقاصة وفقا ألفضل الممارسات 

الدولية، األمر الذي سوف يساهم في زيادة سالمة وشفافية سوق السوق 
المالية.

تعمل مقاصة كوسيط بين طرفي عملية التداول، من خالل لعب دور المشتري 
من كل بائع والبائع من كل مشتري. لقد كان إنشاء مركز مقاصة خطوة أساسية 

للمضي ُقدما في تطوير منتجات وخدمات جديدة. هذا، وسوف تقوم ”مقاصة” 
بتقديم آليات جديدة للسوق لتقليل مخاطر ما بعد التداول، وتوفير إدارة مركزية 

لمخاطر الطرف المقابل. ستقوم الشركة أيضا بإجراء مقاصة للصفقات على 
أساس متعدد األطراف مما سيقلل من قيمة وعدد المدفوعات وتحويالت 
األسهم كميزة اقتصادية محتملة لكفاءة عمليات التسوية. كما سيتم من 

خالل نظام الطرف المقابل المركزي CCP استقطاب أكثر من 80% من القيمة 
المجمعة للنقد واألوراق المالية، والتي سيتم ضخها لالستفادة منها في السوق.

وقبل بدء عمليات ”مقاصة”، كان من الضروري اتخاذ بعض الخطوات اإلجرائية، 
من بينها إجراء تغييرات على نظام السوق المالية، و تكريس دور ”مقاصة” في 

عملية التداول من الناحية القانونية، باإلضافة إلى سن قوانين وقواعد وإجراءات 
جديدة خاصة بها. كما تطلب األمر أيضا وضع الهيكل التنظيمي للكيان الجديد 

وتحديد المسؤوليات واإلجراءات الالزمة لوحدات األعمال.

مواجهة التحديات 
لقد مثلت جائحة كوفيد-19 عقبة رئيسية أمام عمليات مقاصة وتحقيق أهدافها. 

ومع ذلك، تمكنت الشركة من التغلب على التحديات من خالل العمل جنبا إلى 
جنب مع مجموعة تداول، مع اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية الالزمة، حيث قامت 

مقاصة بتوثيق ونشر كافة االحتياطات الصحية الالزمة، باإلضافة إلى عقد دورات 
تدريبية وتوزيع مواد تتضمن كافة المعلومات الالزمة. هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن 
جميع الموظفين وعلى كافة المستويات كانت لديهم الدوافع الجيدة للتعامل مع 
الموقف وقدموا أقصى درجات التفاعل والتعاون. وحيثما أمكن، تم تسهيل عمل 

الموظفين من المنزل، كما تم إصدار الرسائل والتعليمات الالزمة لسير العمل 
بُيسٍر وسالسة. وعلى الرغم من القيود المتعلقة بالجائحة، فقد تمكنت مقاصة 
من بدء التشغيل والعمل. وعلى الرغم من أنها لم تكن قادرة على تحقيق جميع 
األهداف المرجوة، إال أن العمل استمر وتواَصل من أجل تعديل الخطط مع األخذ 

في االعتبار تقليل االنحراف. أخيرا، ُتعّبر ”مقاصة” بكل االمتنان، عن فائق التقدير 
لما حظيت به من الدعم والمساندة من شركائها مثل هيئة السوق المالية والبنك 
المركزي السعودي وأعضاء مقاصة، فلوالهم جميعا، لما كان باإلمكان تحقيق أي 

من اإلنجازات السابق اإلشارة إليها. 

مالمح األداء 
بدأ العمل في ”مقاصة” في عام 2020م. وقد تمثلت الخطوة األولى من المهام 
التي تم إنجازها في مقاصة مؤشرات العقود اآلجلة، كخطوة أولى في فتح سوق 

المشتقات، الذي ُيعد الهدف الرئيسي لمجموعة تداول، كما ُيعد هذا اإلنجاز 

مساهمة من ”مقاصة” في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. خالل 
تنفيذ هذه المهام، تحملت مقاصة أيضا مخاطر الطرف المقابل في التداول. 
كما تم تنفيذ المعاوضة للمعامالت في عملية الدفع والمعامالت المتعلقة 

بالهامش. هذا، وُيعد إدخال المشتقات خطوة كبيرة إلى األمام نحو تحقيق 
التكافؤ مع البورصات العالمية الرائدة. وقد أدى ذلك أيضا إلى توفير مزايا التكلفة 

والفوائد للمستثمرين، حيث يتعين عليهم فقط دفع جزء من هامش العقد 
مقدما بدال من التكلفة الكاملة للضمان المالي. كما ساهمت مقاصة أيضا في 

تكامل السوق من خالل العمل كضامن إلتمام عملية التداول. 

 التطلع إلى المستقبل 

لقد اقتصر سوق المشتقات حتى اآلن على مؤشرات العقود 
اآلجلة. ومع ذلك، سيتوسع السوق في عام 2021م ليشمل 

خدمات المقاصة لسوق األسهم، ِعلمًا بأن المنتجات والخدمات 
الجديدة تستغرُق وقًتا حتى يتم تقديمها بنجاح، حيث تتطلب 

الدراسة المعمقة، والتقييم والتكييف المستمر للتأكد من أنها 
تلبي األهداف المرجوة. إن نجاحنا في التعامل مع جائحة كوفيد-19 

وبدء العمليات رغم التحديات الصعبة، هو مثال يحتذى به، 
ويمكن اعتماده كحالة للدراسة من قبل العديد من المنظمات. 

بهذه التجربة التي عززت من رصيدنا وقدرتنا على مواجهة مختلف 
التحديات، نحن على أهبة االستعداد للعمل بشكل استباقي 

لمواجهة أي تحديات في المستقبل.

شركة تداول للحلول المتقدمة )وامض(
www.wamid.sa

أسست شركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض” عام 2020م وهي شركة 
مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمجموعة برأس مال قدره 300 مليون ريال 
مقسمة إلى 30,000,000 سهم تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد 10 ريال. 

تهدف شركة ”وامض” إلى توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير السوق 
المالية السعودية وتعزيز النمو االقتصادي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 

2030م، كما ترمي إلى تعزيز الكفاءة في تقديم الحلول المبتكرة والتقنيات 
الرائدة للقطاع المالي وغيره من القطاعات، وإضفاء قيمة لجميع المشاركين في 

السوق والفئات المستهدفة من خالل توفير الوصول لقائمة البيانات وتحديدا 
بيانات السوق المالية. كما تقوم شركة ”وامض” بتوفير الحلول والمنتجات 

المبتكرة لجميع المشاركين في السوق المالية والقطاعات األخرى. يتمثل النشاط 
الرئيسي لشركة ”وامض” في تطوير الحلول القائمة على االبتكار وتوفير الحلول 

الديناميكية المناسبة للشركات، ودفع عجلة تطوير السوق المالية السعودية من 
خالل ابتكار منتجات وخدمات حديثة كما تسعى شركة ”وامض” على خلق قيمة 

إضافية لمجموعة تداول السعودية من خالل توسعة نطاق أهدافها، وتنويع 
قطاع أعمالها، وتطوير جيل جديد من الحلول القائمة على التقنيات المبتكرة، 
 وتعزيز النمو المستدام للمجموعة. كما ستساهم شركة ”وامض” في دعم 
 أعضاء السوق لالرتقاء بعروضهم من خالل توفير البيانات والحلول التقنية 

لضمان حصول المستثمرين على منتجات متطورة بشكل مستمر، وتوفير بنية 
تحتية تقنية متقدمة تدعم منتجات األسواق المالية مثل منصات الصناديق 

االستثمارية، وشركات التقنية المالية ومنتجاتها وغيرها من المجاالت التي تهم 
جميع أنواع المستثمرين.
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سعادة األستاذة/سارة بنت جماز السحيمي 
رئيس مجلس اإلدارة 

لس:  ان امل�ج العضوية في ل�ج  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

STEWARDSHIP

حصلت األستاذة/سارة على درجة البكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة 
الشرف من جامعة الملك سعود، وأكملت البرنامج التنفيذي لإلدارة العامة 

في جامعة هارفرد لألعمال.

سعادة األستاذ/يزيد بن عبد الرحمن الحمّيد 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

لس:  ان امل�ج العضوية في ل�ج  
رئيس لجنة المراجعة

يشغل األستاذ/يزيد الحميد منصب رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات في 
الشركات المحلية في صندوق االستثمارات العامة حيث شغل منصب كبير 

اإلداريين لدى الصندوق، متضمنة مهامه الرئيسة إدارة محفظتين أساسيتين 
من المحافظ االستثمارية للصندوق: محفظة االستثمارات في الشركات 
السعودية ومحفظة االستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة 

وتنميتها، حيث تضم المحفظتين النصيب األكبر من األصول تحت اإلدارة. 
كما تتضمن مهامه استقطاب الشراكات العالمية لالستثمار في المشاريع 

المحلية وتوطين التقنيات الرائدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات 
الصندوق كمحرك لالقتصاد.

في عام 2015م انضم األستاذ/يزيد إلى صندوق االستثمارات العامة 
مستشارًا لمعالي المحافظ، ومساهمًا في تطوير الصندوق وإعادة هيكلته 
وإعداد استراتيجيته بعد ربطه بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. وفي 

عام 2016م تم تعيينه كبيرًا لإلداريين باإلضافة إلى عمله مستشارًا لمعاليه، 
محققًا بذلك العديد من المنجزات للمسؤوليات تحت إدارته مثل تطوير 

استراتيجية الصندوق وخطه عمله المحدثة، وإدارة المشاريع االستثمارية 
وتأسيس شركاتها، وإعداد نموذج حوكمة متكامل للشركات التابعة ووضع 

أسس وآليات تمثيل الصندوق في مجالس إدارتها، وبناء عدد من الشراكات 
االستراتيجية العالمية، وتطوير عالقة الصندوق بغيره من الجهات المحلية 

ليصبح داعما وممكنا لها.

وتزيد خبرة األستاذ/يزيد العملية في مجملها عن ستة عشر عامًا، كَون أثناءها 
خبرة عميقة في القطاعين المالي واإلداري، وذلك من خالل العمل في شركة 
برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( منذ عام 2004م حتى العام 2008م، ثم في 

هيئة السوق المالية لمدة سبعة أعوام حتى 2015م حتى تولى إدارة االندماج 
واالستحواذ. ولقد قام باالطالع على الممارسات العالمية ذات العالقة عبر 

انتدابه للعمل في منظمات مالية دولية مثل هيئة األوراق المالية في ماليزيا 
والجهاز التنظيمي لعمليات االندماج واالستحواذ في المملكة المتحدة. كما 
عمل مستشارًا لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة مما أتاح له تكوين تصور 

أوسع عن هيئة السوق المالية وأعمالها. 

ويساهم األستاذ/يزيد مساهمة فعالة في عدد من األدوار غير التنفيذية، 
وذلك من خالل دوره االستشاري، وعضويته في لجان دائمة تندرج تحت 

هيكل الحوكمة في الصندوق مثل اللجنة اإلدارية ولجنة ترشيح ممثلي 
الصندوق في الشركات التابعة ولجنة االستثمار اإلدارية. كما تمتد إسهامات 

األستاذ/يزيد إلى جهات خارج الصندوق في القطاعين العام والخاص، فهو 
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات األمنية ونائب الرئيس لمجالس 
إدارة البنك األهلي السعودي منصب شركة االتصاالت السعودية باإلضافة 

إلى عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات األخرى مثل مجالس إدارة 
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة الطيران المدني 
القابضة وشركة ريتشارد أتياس وشركة فالي أديل للطيران، وعدد من اللجان 

المنبثقة من هذه المجالس.

ويحمل األستاذ/يزيد درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك 
سعود، وعدد من الشهادات التنفيذية من كبرى المؤسسات العلمية 

العالمية مثل كلية لندن لألعمال.

سعادة المهندس/خالد بن عبد هللا الحصان
عضو مجلس اإلدارة 

لس:  ان امل�ج العضوية في ل�ج  
عضو لجنة السياسات واإلشراف 

يشغل المهندس/خالد حاليًا منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة 
الشركة، إضافة إلى منصبه رئيسًا لمجلس إدارة كل من مركز إيداع األوراق 
المالية )إيـداع( ومركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة( وشركة تداول للحلول 
المتقدمة )وامض( وشركة تداول السعودية. كما تشمل عضوياته كل من 

مجلس إدارة اتحاد البورصات العالمية )WFE( ومجلس إدارة اتحاد البورصات 
.)AFE( العربية

يملك المهندس/خالد خبرة تمتد ألكثر من ثالثة عشر سنة في األسواق 
المالية، تنوعت معرفته فيها بين مجاالت مختلفة مثل تطوير األعمال 

والتخطيط المؤسسي واالستراتيجي وإدارة العمليات وغيرها. وقبيل تعيينه 
مديرًا تنفيذيًا لتداول في شهر مارس من عام 2016م، تقلد العديد من 

المهام والمسؤوليات والمناصب القيادية بالشركة خالل مسيرة حافلة جاوزت 
العشر السنوات حيث أدار مهام المؤشرات واألسواق النقدية واإلدراجات 
والعمليات واإليداع. كما تبنى عدة مبادرات رئيسية بالشركة مثل إطالق 

برنامج المستثمر األجنبي المؤهل، وتفعيل خدمة الحفظ المستقل، وانضمام 
تـداول للمؤشرات العالمية، باإلضافة إلى إشرافه على برنامج إعادة هيكلة 
شركات البنية التحتية في السوق المالية وقبل انضمامه إلى تداول عمل 

في قطاعات متنوعة مثل قطاع التأمين، وإدارة األعمال وتطوير المنتجات، 
والتسويق، وإدارة المشاريع واالستراتيجيات. 

تطوٌر متوازن 

 السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
تشغل األستاذة/سارة حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، والتي تعد 

أكبر سوق مالية في الشرق األوسط. وبصفتها رئيسًا لمجلس اإلدارة، تقود 
األستاذة/سارة جهود الشركة لدمج السوق المالية السعودية مع نظرائها 

العالميين عن طريق مواءمة عمليات المنصة واللوائح المنظمة. باإلضافة 
لعضويتها في كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية 
السعودية، ومجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي وعضو مجلس إدارة شركة 

االتصاالت السعودية. كما شغلت األستاذة/سارة سابقًا منصب الرئيس 
التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة األهلي المالية، من عام 2014م إلى العام 

2021م. خالل فترة عملها في شركة األهلي المالية، نمت األصول الُمدارة 
بأكثر من أربع مرات، وزادت حصة شركة األهلي المالية في سوق الوساطة 

بأكثر من 10%، ونفذت العديد من التفويضات المصرفية االستثمارية الكبيرة 
التي حصدت مرتبة مرتفعة في خدمات أسواق الدين واالندماج واالستحواذ. 

كما عملت األستاذة/سارة لمدة عامين كنائب لرئيس اللجنة االستشارية 
التابعة لمجلس إدارة هيئة السوق المالية من عام 2013م إلى العام 2015م. 

وقد قادت سابقًا قسم إدارة األصول والثروات في شركة جدوى لالستثمار، 
حيث شغلت منصب المدير التنفيذي لالستثمار من عام 2007م إلى العام 

2014م، باإلضافة لعضويتها في اللجنة اإلدارية التابعة لشركة جدوى. حيث 
بدأت حياتها المهنية في إدارة األصول لدى سامبا كابيتال.

الحوكمة في تداول الحوكمة في تداول 

تسعى تداول جاهدًة للحفاظ على التزامها بأعلى معايير حوكمة الشركات، 
بما يتوافُق مع أفضل الممارسات واألنظمة واللوائح ذات العالقة، حيث 
ُيمارس مجلس اإلدارة دوره في اإلشراف وضمان هذا االلتزام، من خالل 
لجاٍن مختصة تضم في عضويتها أعضاء مجلس اإلدارة وبعض األعضاء 

المستقلين اآلخرين.
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وعلى الصعيد العلمي، يحمل المهندس/خالد شهادة البكالوريوس في 
الهندسة من جامعة الملك سعود والماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية كما أنه رائد أعمال معتمد من الجامعة 
ذاتها.

سعادة األستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل
عضو مجلس اإلدارة 

لس:  ان امل�ج العضوية في ل�ج  
عضو لجنة المراجعة 

يتوّلى األستاذ/هاشم حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بواء لتقنية 
المعلومات، وقد سبق له العمل وكياًل لمحافظ البنك المركزي السعودي 

لتطوير القطاع المالي والمبادرات الوطنية. كما سبق له أن شارك في 
تأسيس شركة دراية المالية وعمل فيها رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا ومسؤواًل عن 

العمليات والتقنية. 

يملك األستاذ/هاشم خبرة ثالثون عامًا في مجال تقنية وتحليل وتصميم 
النظم وهندسة إجراءات العمل وحسابات االستثمار، حيث بدأ مسيرته 

المهنية عام 1983م كمراجع حسابات في البنك المركزي السعودي قبل أن 
يشغل فيها وظائف عّدة. وانتقل بعد ذلك إلى البنك األهلي التجاري، حيث 

أشرف على مشاريع تطوير النظم باإلضافة إلى دعم وصيانة النظم القائمة، 
ويشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة شركة دراية المالية وشركة مدفوعات 

بيان المحدودة.

 على الصعيد العلمي، يحمل األستاذ/هاشم شهادة البكالوريوس في 
الخدمة االجتماعية من جامعة الملك سعود عام 1981م، ودبلومًا مهنيًا 
في الرقابة المالية من معهد اإلدارة العامة عام 1983م. كما شارك في 
برامج تدريبية تقنية وإدارية لدى جهات عّدة بينها جامعة هارفارد ومعهد 

ماساتشوستس للتقنية.

سعادة األستاذ/يوسف بن عبدهللا البنيان
عضو مجلس اإلدارة 

لس:  ان امل�ج العضوية في ل�ج  
رئيس لجنة إدارة المخاطر

يشغل األستاذ/يوسف حاليًا منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( منذ شهر فبراير 

من العام 2015م. كما يرأس مجالس إدارات كال من شركة األسمدة العربية 
السعودية )سافكو( وشركة سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي )نساند 
لالستثمار(، باإلضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتقنية 

المعلومات. وقد شغل األستاذ/يوسف قبل تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لسابك: 
منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل 

االستراتيجي للكيماويات وللموارد البشرية.

على الصعيد العلمي، يحمل األستاذ/يوسف درجتي البكالوريوس في 
االقتصاد، والماجستير في اإلدارة الصناعية.

سعادة األستاذ/سبتي بن سليمان السبتي
عضو مجلس اإلدارة 

لس:  ان امل�ج العضوية في ل�ج  
عضو لجنة إدارة المخاطر

يشغل األستاذ/سبتي حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، 
وهي شركة استثمارية تعمل في كافة مجاالت وأنشطة األسواق المالية. كما 

يشغل منصب عضو مجلس إدارة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بدأ 
األستاذ/سبتي حياته المهنية مع برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( وقد سبق 

له شغل منصب نائب الرئيس للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية في 
هيئة السوق المالية، إذ تولى مسؤولية اإلشراف على ست إدارات مختلفة 

في الهيئة مؤديًا العديد من المهام التنظيمية والتطويرية في المجاالت 
التالية: الطروحات العامة والخاصة لألوراق المالية، االندماج واالستحواذ 
تطوير المنتجات االستثمارية، إدارة األصول، اإلفصاح وحوكمة الشركات 

المدرجة. 

أما على الصعيد العلمي، يحمل األستاذ/سبتي شهادة البكالوريوس في 
المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة األعمال من 
جامعة كولورادو التقنية، كما حصل أيضا على شهادتي الزمالة في المحاسبة 

.)CPA & SOCPA( األمريكية والسعودية

سعادة األستاذ/مارك مايكبيس 
عضو مجلس اإلدارة 

لس:  ان امل�ج العضوية في ل�ج  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

يشغل األستاذ/مارك حاليًا منصب المدير التنفيذي لشركة ويلشاير ونتيجًة 
لذلك أصبح عضوا في عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة لشركة 

ويلشاير، باإلضافة لكونه حاليًا رئيس مجلس إدارة مجموعة خدمات 
المعلومات في فوتسي رسل )FTSE Russell(، ونائب رئيس مجلس إدارة 

شركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض”، وعضو مجلس إدارة بورصة 
سنغافورة لألوراق المالية. كما يشغل منصب مستشار لبنك هانج سنج 

في هونج كونج، وقد شغل سابقًا منصب رئيس غير تنفيذي لخدمات 
 .)LSEG( المعلومات في مجموعة بورصة لندن

بدأ األستاذ/مارك حياته المهنية في مجال الخدمات المالية في عام 1985م 
بعد انضمامه إلى بورصة لندن، وعمل خالل هذه الفترة على تطوير أعمال 

البورصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، كما قاد تنظيم األسهم 
في المملكة المتحدة، وشارك في تأسيس أول سوق األسهم الدولية عبر 

الحدود في أوروبا، فقد كان المؤسس والرئيس التنفيذي لمزود المؤشر 
 .)FTSE Russell( العالمي

كما يمتلك األستاذ/مارك خبرة تمتد ألكثر من عشرون عامًا في تطوير 
المشاريع المشتركة الناجحة، وقد نجح في إقامة تحالفات مع بورصات 

األوراق المالية واألكاديميين والمجموعات الصناعية الرائدة في جميع أنحاء 
 العالم وقد أنشأ شركات كبيرة في آسيا، أوروبا، الشرق األوسط، 

 أفريقيا واألميركتين، وكان عضوًا مؤسسًا لجمعية صناعة المؤشرات 
وأول رئيس لها.

سعادة األستاذة/ رانيا بنت محمود نشار 
عضو مجلس اإلدارة 

لس:  ان امل�ج العضوية في ل�ج  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

تشغل األستاذة/رانيا حاليًا منصب مستشار معالي محافظ صندوق 
االستثمارات العامة. وتولت األستاذة/رانيا سابقًا منصب الرئيس التنفيذي 

لمجموعة سامبا المالية، ومنصب عضوية مجالس اإلدارة في كل من شركة 
سامبا المالية، وبنك سامبا المحدود في الباكستان، وشركة سامبا لألسواق 

العالمية المحدودة. وفي مارس2019م، قام مجلس إدارة هيئة السوق 
المالية بتعيينها كعضو في لجنته االستشارية، باإلضافة لعضويتها في كل 

من مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ومجلس إدارة الهيئة السعودية 
للفضاءو مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية وفي يونيو 2020م قام 
مجلس الوزراء بتعيينها عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء 
األجهزة العامة )أداء(، باإلضافة إلى كونها رئيس لجنة المراجعة في مجلس 

إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار )FII(. وعضويتها في كل من 
االتحاد السعودي للبولو والمؤسسة المالية الدولية، وتمثل األستاذة/رانيا 

القطاع الخاص لتمكين المرأة في مجال األعمال خالل رئاسة المملكة العربية 
.G20 السعودية لمجموعة

وقد بدأت األستاذة/رانيا مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي في عام 
1997م عندما التحقت بالعمل لدى مجموعة سامبا المالية وتنقلت بين 
العديد من المواقع واإلدارات المصرفية ضمن المجموعة وكان لها دور 

رئيسي في تطوير استراتيجية سامبا للمصرفية اإللكترونية، وإطالق منظومة 
الخدمات المصرفية سامبا عبر اإلنترنت. 

على الصعيد العلمي، تحمل األستاذة/رانيا درجة البكالوريوس مع مرتبة 
الشرف من جامعة الملك سعود في تخصص علوم الحاسب اآللي وتقنية 

المعلومات، إلى جانب انضمامها إلى برنامج تطوير القيادات من كلية داردن 
إلدارة األعمال في جامعة فرجينيا األمريكية، ومن ثم حصلت على شهادة 

في الحوكمة وإدارة المخاطر وااللتزام بالتعاون مع كلية إدارة األعمال بجامعة 
جورج واشنطن.

الحوكمة في تداول الحوكمة في تداول 
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 اإلدارة التنفيذية للعام 2020م

خالد بن عبد هللا الحصان
الرئيس التنفيذي

السيرة الذاتية متوفرة في الصفحة 59.

خالد بن عبد العزيز الغريري
مدير عام – اإلدارة العامة لإلشراف التنظيمي والترخيص

التحق األستاذ/خالد بـ )تداول( في عام 2006م وتدرج في عدة مناصب إدارية 
وقيادية، إلى أن تم تعيينه في نوفمبر عام 2018م مديرًا عاما لإلدارة العامة 
لإلشراف التنظيمي والترخيص. يتمتع األستاذ/خالد بخبرة واسعة في القطاع 

المالي، قاد خاللها العديد من األدوار والمسؤوليات، وعلى مدى السنوات 
الماضية، قاد بنجاح عدة مهام ومشاريع في إدارة عالقات األعضاء.

يحمل األستاذ/خالد درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة مينيسوتا، 
الواليات المتحدة األمريكية. باإلضافة إلى العديد من الشهادات المهنية من عدة 

معاهد مرموقة. 

رائد بن حمود البلوي
مدير عام – اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

انضم األستاذ/رائد إلى تداول في عام 2011م، وتولى منصب المدير العام لإلدارة 
العامة للتدقيق الداخلي في عام 2015م. على الصعيد المهني، يتمتع األستاذ/

رائد بخبرات متراكمة في مجال تقنية المعلومات والتدقيق الداخلي.

وعلى الصعيد العلمي، األستاذ/رائد حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة 
الحاسب اآللي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى جانب حصوله على 

عدة شهادات مهنية معتمدة. 

سري كومار ينار
مدير عام – اإلدارة العامة للمشتقات

 في يناير 2018م التحق األستاذ/سري كمار بتداول وتولى عدة مناصب 
إدارية وقيادية، إلى أن تم تعيينه كمدير عام اإلدارة العامة للمشتقات في مارس 

2019م. يتمتع األستاذ/سري كمار بخبرات متراكمة في مجال القطاع المالي و 
باألخص األسواق المالية. باإلضافة إلى أنه تولى بنجاح العديد من األدوار اإلدارية 

في قطاعات مختلفة من سوق األوراق المالية وصناعة المشتقات. األستاذ/سري 
كمار حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة مدارس الهند.

كما أنه حاصل على مؤهل CFTC Series 3 في المشتقات من الواليات المتحدة 
األمريكية وماليزيا لتداول العقود اآلجلة والخيارات من لجنة األوراق المالية في ماليزيا. 

شاه روخ قريشي
مدير عام – اإلدارة المالية والخدمات المساندة 

انضم األستاذ/شاه روخ لـ )تداول( في مارس 2018م كمدير عام إلدارة لإلدارة 
المالية والخدمات المساندة. يتمتع األستاذ/شاه روخ بخبرة تفوق 20 عامًا في 

التخطيط المالي االستراتيجي، اإلدارة المالية والمحاسبة، إدارة االستثمار، التدقيق 
المالي، وإدارة الشركات الناشئة والتحول واالندماج باإلضافة إلى إدارة األصول 

وااللتزامات.

وعلى الصعيد العلمي، األستاذ/شاه روخ حاصل على درجة الماجستير في التجارة 
من جامعة بنجاب بباكستان، كما أنه عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين 

الباكستانيين ومعهد المحاسبين الماليين العامين. 

عبد هللا بن عبد اللطيف آل الشيخ
مدير عام – اإلدارة العامة للقانونية 

التحق األستاذ/عبد هللا بتداول في سبتمبر 2018م كمديرًا إلدارة السياسات وفي 
مارس 2019م تم تعيينه كمدير عام لإلدارة العامة للقانونية. يتمتع األستاذ/عبد 

سعادة األستاذ/إكسافير روليت 
عضو مجلس اإلدارة 

لس:  ان امل�ج العضوية في ل�ج  
عضو لجنة إدارة المخاطر

يشغل األستاذ/إكسافير حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شور لألسواق المالية 
المحدودة، باإلضافة لعضوية مجلس إدارة شركة تداول للحلول المتقدمة 

)وامض( وشركة جولدن فالكون لالستحواذ. وقد شغل سابقًا منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة QOS Management Ltd. وهي شركة استثمارية عالمية. 

وسبق لألستاذ/إكسافير أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصات 
لندن )LSEG( من عام 2009م حتى العام 2017م، وتحت قيادته ارتفعت قيمة 
مجموعة بورصة لندن من 800 مليون جنيه استرليني )1.2 مليار دوالر( إلى 14 

مليار جنيه استرليني )21 مليار دوالر(. قبل ذلك، عمل في ”ليمان براذرز ”في 
نيويورك كرئيس لتداول األسهم والمشتقات المالية العالمية، وفي لندن، 

كرئيس لألسهم األوروبية واآلسيوية، وفي باريس، كرئيس تنفيذي لبنك ليمان 
براذرز. وكذلك التحق ببنك ”كريديت سويس فيرست” بوسطن كرئيس عالمي 

لألسهم األوروبية.

أما على الصعيد العلمي، فبعد تخرجه من كلية CEDGE لألعمال مع درجة 
الماجستير في العلوم اإلدارية والمالية في عام 1981م، عمل األستاذ/إكسافير 

كمالزم ثان ومدرب في أكاديمية القوات الجوية الفرنسية، وحصل األستاذ/
إكسافير على ماجستير في إدارة األعمال من كلية كولومبيا لألعمال في عام 
1984م والدراسات العليا شهادة من معهد الدراسات المتقدمة في الدفاع 

الوطني ومقره باريس في عام 2008م.

الحوكمة في تداول الحوكمة في تداول 
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هللا بخبرات متراكمة في مجال التشريعات خصوصًا تلك المتعلقة بالسوق المالية 
والشركات المدرجة. األستاذ/عبدهللا حاصل على درجة الماجستير في قانون تمويل 

الشركات من جامعة ويستمنستر، لندن، المملكة المتحدة. كما أنه حاصل على 
درجة البكالوريوس في األنظمة من جامعة الملك سعود. 

إلى جانب حصوله على عدد من الدورات التدريبية من معاهد متميزة. 

محمد بن سلمان الرميح
مدير عام اإلدارة العامة لألسواق )حاليا المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية(  

التحق محمد بتداول عام 2009م وتدرج في عدة مناصب إدارية وقيادية، بما 
في ذلك رئيس السوق الرئيسية ورئيس المبيعات والتسويق. يمتلك محمد 

خبرة واسعة في القطاع المالي، وقاد تداول لتحقيق العديد من اإلنجازات، كما 
قاد عملية التحول إلى تداول السعودية خالل فترة اتسمت بنمو متسارع. ويتولى 

األستاذ/محمد مسؤولية اإلشراف على عمليات كافة أسواق تداول السعودية، 
بما في ذلك السوق الرئيسية، نمو – السوق الموازية، سوق الصكوك والسندات 

وغيرها من أسواق تداول. 

كما لعب دورًا محوريًا في إجراء تداول السعودية للعديد من التحسينات على 
منتجاتها وأسواقها بهدف تعزيز مكانتها كسوق مالية متقدمة وقوة مالية 

إقليمية. تتضمن أبرز إنجازات محمد إشرافه على عملية انضمام تداول  السعودية 
ألكبر مؤشرات قياس األسواق الناشئة وإطالق أول سوق للمشتقات المالية 

في المملكة العربية السعودية، وبرنامج التحسينات على نمو – السوق الموازية، 
وبرنامج تطوير السوق المالية السعودية، باإلضافة إلى إشرافه على اإلدراج العام 

لشركة أرامكو السعودية في عام 2019م – أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وعلى الصعيد العلمي، األستاذ/محمد حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة 
نظم المعلومات عام 2004م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما أنه 
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة مانشستر في بريطانيا.

مها بنت محمد البشر
مدير عام – اإلدارة العامة للموارد البشرية 

التحقت األستاذة/مها بتداول في مايو 2018م كمديرًا عامًا لإلدارة العامة للموارد 
البشرية. تتمتع األستاذة/مها بخبرات متراكمة في مجال الموارد البشرية وتطويرها 

وإدارة الخدمات المساندة واالتصال المؤسسي وقيادة مبادرات التقنية المالية. 
وعلى الصعيد العلمي، األستاذة/مها حاصلة على درجة الماجستير في إدارة 

الموارد البشرية من جامعة كاثوليك األمريكية في الواليات المتحدة األمريكية.

هنادي بنت عبد الرحمن آل الشيخ
مدير عام – اإلدارة العامة لالستراتيجية 

انضمت األستاذة/هنادي إلى تداول في عام 2006م، وتدرجت في عدة مناصب 
إدارية وقيادية إلى أن تم تعيينها كمدير عام لإلدارة العامة لالستراتيجية في شهر 

أكتوبر من عام 2016م. ويجدر بالذكر مساهمة األستاذة/هنادي وبشكل فّعال في 
العديد من المهام والمسؤوليات خالل هذه المسيرة المستمرة. وعلى الصعيد 
العلمي، تحمل األستاذة/هنادي درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف األولى في 

علوم الحاسب اآللي، باإلضافة إلى العديد من الشهادات المهنية.
 

وليد بن عبد هللا البواردي
مدير عام – اإلدارة العامة للعمليات وتقنية المعلومات 

انضم األستاذ/وليد إلى تداول في عام 2006م، وخالل األعوام السابقة تقلد 
األستاذ/وليد العديد من المهام والمسؤوليات والمناصب القيادية بالشركة في 
مسيرة حافلة من مهام إدارية وقيادية متعددة. تم تعيين األستاذ/وليد كمدير 

عام إلدارة العمليات وتقنية المعلومات في أبريل من عام2018م. وعلى الصعيد 
العلمي، األستاذ/وليد حاصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب من جامعة 
الملك سعود باإلضافة إلى ماجستير إدارة األعمال من جامعة ليفربول بالمملكة 

المتحدة.  

حسين أركان
مدير عام – اإلدارة العامة للمعلومات ومؤشرات السوق 

انضم األستاذ/حسين إلى تداول في عام 2017م كمستشار للمدير التنفيذي، 
ومن ثم تم تكليفه مديرًا عامًا لإلدارة العامة للمعلومات و مؤشرات السوق و 

ذلك في شهر أغسطس من عام 2018م. و خالل مسيرة مهنية حافلة تمتد 
ألكثر من 30عامًا، تقلد األستاذ/حسين عدة مناصب وأدوار قيادية في مجال 

اإلدارة التنفيذية قضاها في عدد من األسواق اإلقليمية والجهات التنظيمية. 
يحمل حسين درجة الماجستير في إدارة األعمال والمالية من جامعة نيويورك في 

الواليات المتحدة األمريكية.

الحوكمة في تداول 

 الحوكمة في تداول 
االلتزام بمبادئ ولوائح حوكمة الشركات

تعد الحوكمة جزءًا هامًا من قيم وممارسات تداول والتي تسعى لتطبيق 
أفضل ممارسات الحوكمة والعمل على رفع مستوى الشفافية والنزاهة 

لدى الشركات المدرجة في السوق من خالل الحفاظ على أفضل اإلجراءات 
والممارسات استنادًا إلى ما يلي: 

نظام الشركات  .1
نظام السوق المالية  .2

نظام الشركة األساس.   .3

باإلضافة لالسترشاد بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق المالية، والئحة حوكمة شركات المساهمة غير المدرجة وما يصدر عن 
صندوق االستثمارات العامة من أدلة حوكمة استرشادية للشركات المملوكة 

للصندوق بالكامل.

 اإلفصاح المتعلق بتشكيل مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذين

يستند مجلس إدارة تداول في تشكيله إلى نظام السوق المالية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ حيث تنص الفقرة )ب( 

من المادة الثانية والعشرين بعد تعديلها في تاريخ 17 سبتمبر 2019م، على 
اآلتي: ” يجب على السوق ومركز اإليداع ومركز المقاصة – كل فيما يخصه 

– عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجالس إدارتها على مجلس الهيئة 
ألخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.”

بناًء على ذلك عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها يوم الخميس 
بتاريخ 02 يناير 2020م والذي تمت فيه الموافقة على تعديل نظام الشركة 

األساس باإلضافة إلى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة في الدورة 
الخامسة ابتداًء من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثالث سنوات. 

التنوع في تشكيل مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس اإلدارة من التنفيذيين وغير التنفيذيين  

  غير التنفيذيين   8

  التنفيذيين  1

تشكيل المجلس من الجنسين 

7
 عدد األعضاء 

من الرجال

2
 عدد األعضاء 
من السيدات

الحوكمة في تداول 
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هيكل الحوكمة في تداول  

  لجنة إدارة
المخاطر

 لجنة السياسات
واإلشراف

مجلس اإلدارة

 لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة المراجعة

خالد بن عبد هللا الحصان

الرئيس التنفيذي

 المراجعة 
الداخلية

رائد بن حمود البلوي

 أمانة مجلس اإلدارة 
وعالقات المستثمرين

محمد بن فهد الحميد

اإلشراف التنظيمي 
والترخيص

خالد بن عبد العزيز الغريري

العمليات 
 وتقنية 

 المعلومات

وليد بن عبد 
هللا البواردي

المالية 
والخدمات 
المساندة

شاه روخ 
قريشي

الموارد البشرية

مها بنت محمد 
البشر

 االستراتيجية

هنادي بنت 
عبد الرحمن آل 

الشيخ

 القانونية

عبد هللا بن 
عبد اللطيف آل 

الشيخ

االتصال 
المؤسسي 
والتسويق

عبد هللا بن 
سعد الشريف 
)المدير العام 

المكلف(

 المخاطر
واألمن

يزيد بن حمد 
 العيدي 

)المدير العام 
المكلف(

 المشتقات

 سري كومار
ينار

معلومات 
ومؤشرات 

السوق

 حسين
أركان

 األسواق

محمد بن 
سلمان الرميح

الحوكمة في تداول 

مهام وصالحيات مجلس اإلدارة
باستثناء ما تختص به الجمعية العامة من صالحيات منصوص عليها في 
األنظمة ذات العالقة، يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أعمالها لتحقيق 

أهدافها والتي تتضمن: 

االستراتيجية العامة للشركة.   .1
اعتماد الموازنة السنوية.  .2

الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة   .3
والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها ووضع معايير األداء 

للشركة.
الموافقة على تأسيس الشركات والمساهمة فيها واالندماج واستخراج   .4

السجالت التجارية وتعديلها. 
استثمار أموال الشركة.  .5

بيان بأعضاء المجلس الحاليين للعام 2020م

المناصب التي يشغلها في شركات أخرى تصنيف العضوية العضو م.

 سعادة األستاذة/1.
سارة بنت جماز السحيمي 

رئيس المجلس 
غير تنفيذي

z	شركة األهلي المالية – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ/2.
يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد

نائب الرئيس
غير تنفيذي

z	صندوق االستثمارات العامة – كبير اإلداريين لدى صندوق االستثمارات العامة
z	الشركة الوطنية للخدمات األمنية – رئيس مجلس إدارة
z	مجموعة سامبا المالية – نائب رئيس مجلس اإلدارة
z	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية – عضو مجلس إدارة
z	شركة الطيران المدني القابضة – عضو مجلس إدارة
z	شركة فالي أديل للطيران – عضو مجلس إدارة

 سعادة المهندس/3.
خالد بن عبد هللا الحصان

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( – رئيس مجلس اإلدارة	zتنفيذي
z	شركة مركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة( – رئيس مجلس اإلدارة
z	شركة تداول للحلول المتقدمة)وامض( – رئيس مجلس اإلدارة
z	شركة تداول العقارية – عضو مجلس المديرين ورئيس لجنة المراجعة
z	عضو مجلس إدارة – )WFE( االتحاد الدولي للبورصات
z	رئيس مجلس اإلدارة – )AFE( اتحاد البورصات العربية

 سعادة األستاذ/4.
هاشم بن عثمان الحقيل

شركة بواء لتقنية المعلومات – رئيس مجلس اإلدارة	zغير تنفيذي
z	شركة دراية المالية – عضو مجلس اإلدارة
z	 شركة بيان المحدودة ”بيان بي” – عضو مجلس إدارة

 سعادة األستاذ/5.
سبتي بن سليمان السبتي

شركة الرياض المالية – الرئيس تنفيذي 	zغير تنفيذي
z	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – عضو مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ/6.
يوسف بن عبدهللا البنيان

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( – الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة	zغير تنفيذي
z	شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو( – رئيس مجلس اإلدارة
z	الشركة السعودية لتقنية المعلومات – عضو مجلس اإلدارة
z	شركة سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي )نساند لالستثمار( – رئيس مجلس اإلدارة

الحوكمة في تداول 
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المناصب التي يشغلها في شركات أخرى تصنيف العضوية العضو م.

 سعادة األستاذة/7.
رانيا بنت محمود نشار 

مجموعة سامبا المالية – الرئيس التنفيذي	zغير تنفيذي
z	بنك سامبا المحدود باكستان – عضو مجلس اإلدارة
z	مجموعة سامبا لألسواق العالمية المحدودة – عضو مجلس اإلدارة
z	هيئة السوق المالية – عضو اللجنة االستشارية
z	الهيئة السعودية للفضاء – عضو مجلس اإلدارة
z	المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العام )أداء( – عضو مجلس اإلدارة
z	سامبا كابيتال – عضو مجلس اإلدارة
z	شركة سامبا كابيتال لألصول وإدارة االستثمار – عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/8.
إكسافير روليت

شور لألسواق المالية المحدودة – رئيس مجلس اإلدارة	zغير تنفيذي
z	شركة تداول للحلول المتقدمة – عضو مجلس اإلدارة
z	شركة جولدن فالكون لالستحواذ – عضو مجلس اإلدارة

  سعادة األستاذ/9.
مارك مايكبيس

شركة تداول للحلول المتقدمة )وامض( – عضو مجلس اإلدارة.	zغير تنفيذي
z	مجموعة بورصات لندن – رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذي لخدمات المعلومات
z	.فوتسي رسل – رئيس مجلس إدارة مجموعة خدمات المعلومات
z	 .شركة مونيكا توب المحدودة في جزر الكايمان – عضو مجلس اإلدارة
z	 .شركة مونيكا القابضة المحدودة في ديالوير – عضو مجلس اإلدارة
z	.مؤسسة مونيكا في الواليات المتحدة األمريكية – عضو مجلس اإلدارة
z	.شركة مونيكا المحدودة في المملكة المتحدة – عضو مجلس اإلدارة
z	.شركة ويلشاير المحدودة في المملكة المتحدة – عضو مجلس اإلدارة
z	.شركة ويلشاير لالستشارات المحدودة في ديالوير – عضو مجلس اإلدارة
z	.شركة سوزهو للخدمات االستثمارية المحدودة في الصين – عضو مجلس اإلدارة
z	 .شركة ويلشاير المحدودة في هونج كونج - عضو مجلس اإلدارة
z	.شركة ويلشاير المحدودة في أستراليا – عضو مجلس اإلدارة
z	.شركة ويلشاير لالستشارات العالمية المحدودة في ديالوير – عضو مجلس اإلدارة
z	.صندوق ويلشاير لألسواق األمريكية الخاصة في جزر الكايمان – عضو مجلس اإلدارة
z	.صندوق ويلشاير لألسواق األوربية الخاصة في جزر الكايمان – عضو مجلس اإلدارة
z	.صندوق ويلشاير لألسواق األسيوية الخاصة في جزر الكايمان – عضو مجلس اإلدارة
z	.صندوق ويلشاير لألسواق الخاصة في جزر الكايمان – عضو مجلس اإلدارة
z	معهد سانت جايلز الدولي )شركة ذات مسؤولية محدودة( – عضو مجلس اإلدارة
z	معهد سانت جايلز الدولي )شركة توصية( بسيطة – عضو مجلس اإلدارة
z	.بورصة سنغافورة لألوراق المالية – عضو مجلس اإلدارة

الحوكمة في تداول 

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
 7  عدد االجتماعات: 

بتاريخالصفةاسم العضو 
2020/02/05م

بتاريخ
2020/04/19م

بتاريخ
2020/06/29م

بتاريخ 
2020/08/25م

بتاريخ
2020/10/20م

بتاريخ
2020/11/10م

بتاريخ
2020/12/17م

رئيس المجلسسعادة األستاذة/سارة بنت جماز السحيمي 

معتذرنائب الرئيسسعادة األستاذ/يزيد بن عبد الرحمن الحميد

عضو سعادة المهندس/خالد بن عبد هللا الحصان

عضوسعادة األستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل

معتذرعضوسعادة األستاذ/سبتي بن سليمان السبتي 

معتذرعضوسعادة األستاذ/يوسف بن عبدهللا البنيان

عضوسعادة األستاذة/رانيا بنت محمود نشار 

عضوسعادة األستاذ/إكسافير روليت

عضوسعادة األستاذ/مارك ميكبيس

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )ريال سعودي(
 يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية قدرها )250( 

ألف ريال سعودي، كما يتقاضى رئيس مجلس اإلدارة مكافأة سنوية إضافية 
قدرها )100( ألف ريال سعودي.

ويتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور الجتماعات المجلس مبلغ وقدره 
)3,000( ريال سعودي.

ويستحق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية عن عضويتهم 
في اللجان التابعة للمجلس قدرها )150( ألف ريال سعودي، باإلضافة لبدل 

حضور اجتماعات اللجان مبلغًا وقدره )3,000( ريال سعودي.

استنادَا إلى مكافآت مجلس اإلدارة واللجان التي تمت الموافقة عليها في 
الجمعية الثانية عشر للعام 2020م وذلك مع التزام الشركة بما تنص عليه 

المادة )السادسة والسبعون( من نظام الشركات والتي تنظم مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة، والتي تنص على أنه في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما 

يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 
خمسمائة ألف ريال سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

الحوكمة في تداول 
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عضويتهم في المجلس للعام 2020م )الدورة الحالية(

عدد االجتماعات اسم العضو
التي حضرها عضو 

المجلس

عدد اجتماعات 
المجلس

مكافأة عضو 
المجلس

ريال سعودي

مكافأة رئيس 
المجلس

ريال سعودي

اإلجمالي

ريال سعودي

 77250,000100,000350,000سعادة األستاذة/سارة بنت جماز السحيمي

 67250,000214,286سعادة األستاذ/يزيد بن عبدالرحمن الحميد

 77250,000250,000سعادة المهندس/خالد بن عبدهللا الحصان

 77250,000250,000سعادة األستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل

 67250,000214,286سعادة األستاذ/سبتي بن سليمان السبتي

 67250,000214,286سعادة األستاذ/يوسف بن عبدهللا البنيان

77250,000250,000سعادة األستاذة/رانيا بنت محمود نشار

77250,000250,000سعادة األستاذ/إكسافير روليت

77250,000250,000سعادة األستاذ/مارك ميكبيس

2,242,858اإلجمالي 

 بدالت حضور األعضاء الجتماعات المجلس للعام 2020م )الدورة الحالية(

عدد االجتماعات اسم العضو
التي حضرها العضو 

عدد اجتماعات 
المجلس

مبلغ بدل حضور 
االجتماع 

ريال سعودي

اإلجمالي 

ريال سعودي

 21,000 773,000سعادة األستاذة/سارة بنت جماز السحيمي

 18,000 673,000سعادة األستاذ/يزيد بن عبدالرحمن الحميد

 21,000 773,000سعادة المهندس/خالد بن عبدهللا الحصان

 21,000 773,000سعادة األستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل

 18,000 673,000سعادة األستاذ/سبتي بن سليمان السبتي

 18,000 673,000سعادة األستاذ/يوسف بن عبدهللا البنيان

 21,000 773,000سعادة األستاذة/رانيا بنت محمود نشار

 21,000 773,000سعادة األستاذ/إكسافير روليت

 21,000 773,000سعادة األستاذ/مارك ميكبيس

180,000اإلجمالي 

الحوكمة في تداول 

مكافآت أعضاء اللجان عن عضويتهم في اللجان التابعة للمجلس للعام 2020م )الدورة الحالية(

عدد االجتماعات التي اسم العضو
حضرها العضو

عدد اجتماعات اللجنة 
خالل العام المالي

مكافأة 
العضوية

ريال سعودي

مبلغ بدل حضور 
اللجان

ريال سعودي

اإلجمالي

ريال سعودي

لجنة الترشيحات والمكافآت
34150,0003,000121,500سعادة األستاذة/سارة بنت جماز السحيمي

 44150,0003,000162,000سعادة األستاذة/رانيا بنت محمود نشار 

 44150,0003,000162,000سعادة األستاذ/مارك ميكبيس

 44150,0003,000162,000سعادة األستاذ/بندر بن عبدالرحمن بن مقرن 

لجنة المراجعة
 34150,0003,000121,500سعادة األستاذ/يزيد بن عبدالرحمن الحميد

 44150,0003,000162,000سعادة األستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل

 44150,0003,000162,000سعادة الدكتور/عبدهللا بن عبدالرحمن الشويعر

 44150,0003,000162,000سعادة األستاذ/عمر بن محمد الهوشان

 44150,0003,000162,000سعادة األستاذ/عبدالرحمن بن محمد العودان

لجنة السياسات واإلشراف
 55150,0003,000165,000سعادة الدكتور/عبدهللا بن حسن العبدالقادر 

 55150,0003,000165,000سعادة الدكتور/عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

 55150,0003,000165,000سعادة الدكتور/نجم بن عبدهللا الزيد

 35150,0003,00099,000سعادة المهندس/خالد بن عبدهللا الحصان

لجنة إدارة المخاطر
 33150,0003,000159,000سعادة األستاذ/يوسف بن عبدهللا البنيان

 33150,0003,000159,000سعادة األستاذ/إكسافير روليت

 23150,0003,000106,000سعادة األستاذ/سبتي بن سليمان السبتي 

 23150,0003,000106,000سعادة الدكتور/يحيى بن علي الجبر 

2,501,000اإلجمالي 

مكافآت ومخصصات كبار التنفيذين )ريال سعودي(*

مجموع المبالغالبيان

8,849,838المرتبات و البدالت 

17,440,000المكافآت الدورية و السنوية 

26,289,838اإلجمالي

* تمثل مكافآت كبار التنفيذين أكبر خمسة مدراء تنفيذين وتشمل المدير التنفيذي ومدير عام المالية والخدمات المساندة.

الحوكمة في تداول 
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لجان مجلس اإلدارة 
تنبثق عن مجلس اإلدارة أربعة لجان فرعية تتكون من أعضاء المجلس 

وغيرهم من األعضاء المستقلين من ذوي الخبرات والتخصصات الالزمة 
لعمل كل لجنة. يتم تشكيل اللجان وفقًا لإلجراءات العامة التي يضعها 

مجلس اإلدارة وتقوم اللجان برفع نتائجها وقراراتها للمجلس ويشرف مجلس 
اإلدارة على أعمال اللجان بانتظام لضمان أداءها للواجبات والمهام المسندة 

لها. ولكل لجنة من هذه اللجان قواعد عمل معتمدة تحدد صالحياتها 
وإجراءات عملها.

لجنة المراجعة
 تشكلت لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة 

بتاريخ 19 مارس 2020م. 

وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة 
التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وإقرار خطة المراجعة 
الداخلية السنوية، ومراجعة كفاءة أعمال الشركة، بما في ذلك االلتزام 

بالمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية. وذلك من خالل القيام 
بتعيين جهة خارجية لمراجعة أعمال كل من لجنة المراجعة واإلدارة العامة 

للمراجعة الداخلية كل خمس سنوات.

توصي اللجنُة باعتماد مراجعة السياسات المالية والمحاسبة، والتوصية 
للجمعية العامة بترشيح مراجع الحسابات والعمل كحلقة وصل بين المراجع 
والمجلس. ودراسة تعيين مدير عام المراجعة الداخلية وإقرار مؤشرات أدائه 

وتقييمها واتخاذ القرارات بشأنها. كما تشمل مهام اللجنة مراجعة نتائج 
الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. كما تعمل 
اللجنة على وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي 

تجاوز في التقارير المالية بسرية.

ومن صالحيات اللجنة في سبيل أداء مهامها ”بناء على المادة التاسعة 
والخمسون من الئحة حوكمة الشركات”:

حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.  .1
أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة   .2

التنفيذية.
أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا   .3

أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت ألضرار أو خسائر جسيمة.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء وهم:

1 )الدورة السابقة(  عدد االجتماعات: 

بتاريخالصفةاسم العضو
2020/01/01م

رئيس اللجنةمعالي األستاذ/سهيل بن محمد أبانمي 

عضوسعادة األستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل 

 سعادة الدكتور/عبدهللا بن 
عضو مستقلعبدالرحمن الشويعر

 سعادة الدكتور/عبدالرحمن بن 
عضو مستقلابراهيم الحمّيد )رحمه هللا(

عضو مستقلسعادة األستاذ/عبدالرحمن محمد العودان

الدورة الحالية

بتاريخالصفةاسم العضو
2020/03/26م

بتاريخ
2020/06/10م

بتاريخ
2020/08/26م

بتاريخ
2020/12/02م

معتذررئيس اللجنةسعادة األستاذ/يزيد بن عبدالرحمن الحميد

عضوسعادة األستاذ/هاشم بن عثمان الحقيل 

عضو مستقلسعادة الدكتور/عبدهللا بن عبدالرحمن الشويعر

عضو مستقلسعادة األستاذ/عمر بن محمد الهوشان

عضو مستقلسعادة األستاذ/عبدالرحمن محمد العودان

الحوكمة في تداول 

 لجنة إدارة المخاطر
تختص اللجنة بمسؤوليات إدارة المخاطر وأمن المعلومات، إذ تشتمل 

مهامها على التوصية للمجلس باعتماد السياسات الالزمة إلدارة المخاطر 
في الشركة، والنظر في توصيات اإلدارة العامة للمخاطر بشأن تحليل مخاطر 

أعمال الشركة وتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض الشركة 
لها والحفاظ عليه، بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة 

واستثمار رأس مالها. كما تقوم اللجنة بدراسة مخاطر نظم تقنية المعلومات 
والتأكد من كفايتها لتسيير األعمال وإدارة آليات تداول األوراق المالية المدرجة 

وتسويتها ومقاصتها وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة 
بها، ودراسة خطة استمرارية األعمال وتحليل تأثريها في أعمال الشركة. 

باإلضافة إلعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة 
إلدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس اإلدارة، مع التحقق بشكل مستمر 

من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض 
الشركة للمخاطر والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر لموظفي إدارة 

المخاطر في الشركة. وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم: 

 3  عدد االجتماعات: 

بتاريخالصفةاسم العضو
2020/03/16م

بتاريخ
2020/07/27م

بتاريخ
2020/11/15م

سعادة األستاذ/ 
يوسف بن 

عبدهللا البنيان

رئيس اللجنة

سعادة األستاذ/ 
سبتي بن سليمان 

السبتي 

عضو
معتذر

سعادة األستاذ/ 
إكسافير روليت

عضو

سعادة الدكتور/ 
يحيى بن علي 

الجبر

عضو مستقل
معتذر

لجنة الترشيحات والمكافآت 
تباشر اللجنة المهام المتعلقة برأس المال البشري في الشركة ودراسة 

استراتيجية الموارد البشرية والسياسات ذات العالقة. وعلى اللجنة وضع 
معايير أداء المدير التنفيذي وتقييمه والتأكد من وجود خطة تعاقب طويلة 
األجل للمدير التنفيذي واإلدارة التنفيذية واإلشراف على تنفيذها. كما تنظر 

اللجنة في الهيكل التنظيمي للشركة وتتولى دراسة كفاءات ومؤهالت اإلدارة 
التنفيذية وتطويرها. كما تضطلع اللجنة بمسؤولية النظر في أداء المجلس 

وأعضاءه والتوصية بتعيين األعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة عن 
المجلس. وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم:

 4  عدد االجتماعات: 

بتاريخالصفةاسم العضو
2020/05/20م

بتاريخ
2020/08/20م

بتاريخ
2020/11/24م

بتاريخ
2020/12/06م

معتذررئيس اللجنةسعادة األستاذة/سارة بنت جماز السحيمي

عضوسعادة األستاذة/رانيا بنت محمود نشار

عضوسعادة األستاذ/مارك ميكبيس

عضوسعادة األستاذ/بندر بن عبدالرحمن بن مقرن

الحوكمة في تداول 
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لجنة السياسات واإلشراف
 تشرف اللجنة على أعمال اإلدارة العامة لإلشراف التنظيمي والترخيص، 

وهي الذراع التنفيذي المسؤول مباشرًة عن أنشطة التنظيم والرقابة 
واإلشراف المنوطة بتداول. وتأتي مهام اللجنة متماشية مع مشروع 

”فصل االختصاصات والمهام بين الهيئة وتداول”، والذي يهدف إلى تفعيل 
الصالحيات والمهام التنظيمية واإلشرافية والرقابية لتداول وفقًا لما نص 

عليه نظام السوق المالية، والذي يشمل عدة جوانب مثل إدراج األوراق 
المالية، وتنظيم ومتابعة االلتزامات المستمرة للشركات المدرجة والمشاركين 

في السوق. واستنادًا إلى مخرجات المشروع، تستمر الهيئة في تنظيم طرح 
األوراق المالية، في حين تتولى تداول تنظيم إدراج األوراق المالية والتفاصيل 

المتعلقة بتوقيت وشكل وآليات اإلفصاح. 

ومن مهام اللجنة دراسة مشروعات لوائح وقواعد السوق وتعديالتها 
واإلشراف على التواصل والتنسيق بين السوق وهيئة السوق المالية في 
الشؤون المتعلقة بلوائح السوق. كما تشمل مسؤولياتها دراسة توصيات 

اإلدارة في شأن طلبات اإلدراج وتعليقه وإلغائه، وإصدار الموافقة على 
قرارات اإلدراج في السوق الرئيسية، والسوق الموازية )نمو( وأسواق الدين 

واإلشراف على تطبيقها وطلبات االنتقال من السوق الموازية )نمو( إلى 
السوق الرئيسية، باإلضافة لطلبات التغيير في رأس المال المصدر، وإصدار 

الموافقات على زيادة رأس مال الشركات المدرجة.

أما فيما يخص مهامها المتعلقة بالوسطاء، فاللجنة تقوم بدراسة توصيات 
اإلدارة في شأن طلبات الترخيص الخاصة بالوسطاء ووكالئهم الواقعين 

ضمن اختصاص السوق، وطلبات تعليق الترخيص وإلغائه، باإلضافة 
إلى اإلشراف على إجراءات اإلدارة في شأن الرقابة على أعمال الوسطاء 

ووكالءهم الواقعين ضمن اختصاص السوق، وعلى أنشطتهم واإلجراءات 
المتخذة في شأن مخالفاتهم ألي من أحكام قواعد السوق ولوائحها 

وتعليماتها، واتخاذ القرارات بشأنها.

 وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء هم:

 5  عدد االجتماعات: 

بتاريخ الصفةاسم العضو
202/02/13م 

بتاريخ
2020/04/16م 

بتاريخ
2020/07/28م

بتاريخ 
2020/10/14م

بتاريخ 
2020/12/29م

رئيس اللجنة – مستقلسعادة الدكتور/عبدهللا بن حسن العبدالقادر

عضو مستقلسعادة الدكتور/عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

عضو مستقلسعادة الدكتور/نجم بن عبدهللا الزيد

معتذرمعتذرعضو تنفيذيسعادة المهندس/خالد بن عبدهللا الحصان 

سياسة توزيع األرباح
 تلتزم الشركة بتوزيع أرباحها الصافية السنوية وفقًا للطرق المنصوص عليها 

في نظامها األساس ومدى توفر السيولة الالزمة للوفاء بالتزامات الشركة 
ومشاريعها االستراتيجية، حيث توزع أرباح الشركة الصافية السنوية -بعد 
خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى – على الوجه اآلتي:

يجنب )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز   .1
للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي 

المذكور )30%( من رأس مال الشركة المدفوع.
2.  للجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة – أن تجنب 

نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو 
أغراض معينة. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر   .3
الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على 

المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح 
مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مما يكون 

قائمًا من هذه المؤسسات.
يجوز لمجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع نسبة معينة من باقي األرباح   .4

إلى المساهمين ويحق للشركة توزيع أرباح ربعية ونصفية بعد التزامها 
بمتطلبات الجهات ذات العالقة.

الحوكمة في تداول 

وفيما يلي توزيعات األرباح المقترحة عن العام 2020م مقارنة بتوزيعات األرباح لعام 2019م:

2020متوزيعات األرباح
ريال سعودي

2019م
ريال سعودي 

500,518,870153,293,786صافي أرباح/خسائر السنة 

(15,329,379)(50,051,887)تخصيص 10% من صافي الربح كاحتياطي نظامي

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

 (60,000,000) (60,000,000)توزيعات أرباح )حصة إضافية(

330,466,98317,964,407الصافي

الشركات التابعة لتداول

نسبة ملكية رأس مالها اسم الشركة التابعة 
الشركة فيها

%

الدولةالدولةنشاطها

شركة مركز إيداع األوراق المالية 
)إيداع(

 األعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية 400,000,000100
 و تسجيل ملكيتها و نقلها و تسويتها و 

مقاصتها, و تسجيل أي قيد من قيود الملكية 
على األوراق المالية المودعة.

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة مركز مقاصة األوراق 
المالية )مقاصة(

المملكة العربية مقاصة األوراق المالية.600,000,000100
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة تداول للحلول المتقدمة 
)وامض(

 حلول التقنية المالية، البحث والتطوير في 300,000,000100
مجال الهندسة التقنية، أبحاث السوق 

واستطالعات الرأي.

المملكة العربية 
السعودية 

المملكة العربية 
السعودية

الحوكمة في تداول 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
أجرت الشركة معامالت مع جهات ذات عالقة بصندوق االستثمارات العامة )المساهم(، وكذلك بعض الشركات التي ينتمي إلى عضويتها بعض من أعضاء 

مجلس إدارة الشركة. حيث تتشابه شروط هذه المعامالت مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين، وال يوجد أي تفضيل أو مزايا خاصة تقدم لألطراف ذات 
العالقة. وفيما يلي المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة حتى 31 ديسمبر 2020م:

2020مالتعامل مع األطراف ذات العالقة 
مليون ريال سعودي

2019م
مليون ريال سعودي

767,002,623317,830,780عمولة التداول

112,495,75361,345,104خدمات معلومات السوق

132,255,954123,287,116خدمات مركز اإليداع

65,340,67660,615,484خدمات اإلدراج

1,179,8641,669,415خدمات أخرى

 7,749,9467,462,037الشركات التابعة

6,254,3595,437,049مكافآت و بدالت مجلس اإلدارة 

130,000,000–الرصيد المستحق من شركة تداول العقارية

األرصدة والعمليات الناتجة عن هذه المعامالت المدرجة في القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2020م )ريال سعودي(:

الرصد في طبيعة العالقةالوصف
بداية السنة

المحمل خالل 
السنة 

المحصل/المدفوع 
خالل السنة 

الرصيد في 
نهاية السنة 

 7,217,825(666,656,727)10,136,265663,738,287ملكية مشتركة ومديرونالذمم المدينة 

 13,653,637(12,203,276)8,506,47617,350,437ملكية مشتركة ومديرونالذمم الدائنة 

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 2010/02/20م بتاريخ 

1431/08/27هـ الموافق 2010/08/08م.

القروض 
ال يوجد قروض لدى الشركة.

إقرارات الشركة
 تقر إدارة الشركة باآلتي: 

z	 .سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
z	.نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفعالية
z	 .ال يوجد أدنى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

كما أنه ال توجد أية اختالفات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونين. وال توجد أي مالحظات جوهرية من 

المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة للعام المالي 2020م.

الحوكمة في تداول 

المدفوعات النظامية المستحقة

الوصفمليون ريال سعوديالبيان

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للجهات الحكومية 120,000,000األرباح الموزعة
)صندوق االستثمارات العامة(

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقًا ألحكام نظام العمل بالمملكة العربية السعودية20,041,855اشتراكات التأمينات االجتماعية

ما يتم سداده أو تحميله على الفترة وفقًا ألحكام نظام مصلحة الزكاة و الدخل2,729,688ضريبة االستقطاع

تمثل المبالغ النظامية المستحقة و المدفوعات للجهات الحكومية32,758,785اإلجمالي 

العقوبات أو الجزاءات من جهات تنظيمية أو حكومية
ال توجد أية عقوبات أو جزاءات من الجهات الحكومية.

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية 
نظام الرقابة الداخلية

 تقوم إدارة الُمراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن نتائج 
عمليات المراجعة، والتي تهدف للتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية في 
حماية أصول الشركة تداول والشركات التابعة لها )إيداع و مقاصة( وتقييم 

مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة و فعالية اإلجراءات واألنظمة الرقابية من 
جميع النواحي )التشغيلية – تقنية المعلومات – االمتثال والمالية(، كما يقوم 

مراجع الحسابات الخارجي بإجراء تقييم لهذا النظام كجزء من مهام مراجعته 
 للبيانات المالية الختامية للشركات الثالث والتي تضمن تمكينه من 

االطالع على كافة محاضر وتقارير المراجعة الداخلية للفترة المالية محل 
الفحص أو المراجعة.

بناء على التقارير الدورية التي ُعرضت على الّلجنة لهذا العام 2020م من قبل 
كل من إدارة الُمراجعة الداخلية والُمراجعين الخارجيين، تؤكد لجنة المراجعة 
سالمة وكفاءة الضوابط المالية والتشغيلية بعدم وجود ثغرات رقابية أو 

ضعف جوهري في أعمال الشركة خالل العام المالي 2020م والتي تؤثر على 
دقة وعدالة القوائم المالية. 

وعلى الرغم من اعتماد إدارة المراجعة الداخلية لمنهجية المراجعة المبنية على 
المخاطر بما يتوافق مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي 

الصادرة عن جمعية المراجعين الداخليين )IIA( وتطبيقها بشكل سليم وفّعال 
إال أنه ال يمكن ألي نظام رقابة داخلية تقديم تأكيد مطلق على سالمة 

النظام الرقابي في الشركة. 

الحوكمة في تداول 
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تحظى تداول، من خالل إدارة المخاطر واألمن، بهيكل منظم ومتكامل، 
باإلضافة لمنهجية متكاملة إلدارة المخاطر تتضمن كافة اإلجراءات ذات 
الصلة والالزمة لضمان جاهزية الشركة للتعامل مع المخاطر التي تظهر 

بشكل مفاجئ وفوري.

 تقوم إدارة المخاطر واألمن في الشركة بإتباع منهجية ”مستويات الدفاع 
الثالثة” التي تعتبر األفضل وفقًا للمعايير الدولية. كما أنها تساعد في تحديد 

مسؤوليات كل من اإلدارات العامة في الشركة واإلدارة التنفيذية ولجان 
مجلس اإلدارة بدقة وفاعلية فيما يتعلق بالمخاطر. وُتعد الموافقة على 

معايير ومتطلبات أمن المعلومات واستمرارية األعمال وتطويرها من األدوار 
المهمة لإلدارة وذلك لجميع الشركات المدرجة في السوق ومزودي البيانات 
بما يتناسب مع التغيرات المصاحبة والمحيطة بالسوق، باإلضافة إلى رفع 

مستوى الوعي بالمخاطر واألمن واستمرارية األعمال بما يتماشى مع التغيرات 
التي تطرأ على السوق ورؤية الشركة. 

وفيما يلي نستعرض أنواع المخاطر التي حددتها واعتمدتها ”تداول”:

النوع مخاطر العمليات
تتضمن مخاطر العمليات المخاطر التي تنشأ عن عدم كفاءة 1

أو إخفاق العمليات الداخلية والخارجية، أو األفراد، أو النظم، أو 
األحداث الخارجية. ويشمل ذلك المخاطر التي تنشأ عن عمليات 

اإلصدار، ومعامالت شركات المقاصة، وصفقات السوق، 
وتعامالت األصول والودائع، وتنظيم السوق، والموارد البشرية، 

واألصول المادية. وتقوم إدارة المخاطر واألمن بمراجعة جميع 
المصادر المرتبطة بمخاطر العمليات بالتعاون مع اإلدارات 

المعنية وذلك للحد من هذه المخاطر.

 المخاطر التقنية 
النوع

تتضمن المخاطر التقنية المخاطر المرتبطة بتقنية المعلومات 2
التي تنتج عن احتمالية وجود قصور في نظم المعلومات 
أو أخطاء في البنية التقنية أو االتصاالت. والبد أن تأخذ 

إستراتيجيات الوقاية من المخاطر أو التخفيف منها العوامل 
البشرية في االعتبار، السيما احتماالت الضرر المقصود وكذلك 

األضرار العرضية. وتتضمن هذه اإلستراتيجيات الحد من 
مسؤولية الشركات عن أي مخاطر، أو تجنبها تماًما، أو التخفيف 

من آثارها الضارة، أو استيعاب تبعاتها كلًيا أو جزئًيا.

 المخاطر التنظيمية
النوع

 هي المخاطر الناجمة عن اتخاذ إدارة الشركة قرارات خاطئة، أو 3
التنفيذ الخاطئ للقرارات التنظيمية، أو عدم اتخاذ القرارات في 

الوقت المناسب مما قد يؤدى إلى خسائر أو إلى فقدان فرص 
بديلة. ويمكن لهذا النوع من المخاطر أن ينجم عن مخالفة 

الشركة للوائح والمعايير الموضوعة من قبل الهيئات التنظيمية، 
أو عدم توفر اإلستراتيجية المناسبة لتحقيق األهداف المطلوبة 

على المدى القصير والمدى الطويل.

 المخاطر المالية
النوع

تتضمن المخاطر المالية المخاطر الحالية أو المستقبلية 4
التي يمكن أن تؤثر على إيرادات الشركة، أو تقلل من كفاءة 
المصاريف التشغيلية. وأحد األمثلة على ذلك هو الطبيعة 

المتقلبة لعموالت التداول التي تشكل نسبة كبيرة من 
اإليرادات. وتضم المخاطر األخرى التباين في سعر الفائدة 

وأسعار الصرف والقيمة السوقية لألسهم التي يمكن أن تؤثر 
على معدل العائد على االستثمار، وكذلك المخاطر المترتبة على 
اإلستراتيجيات الرئيسية للتخفيف من المخاطر في زيادة الدخل 
والسيولة واالستثمار والتأمين والتحليل المالي. وتتمثل إحدى 

أبرز اإلستراتيجيات الرئيسية للتخفيف من المخاطر في زيادة 
الدخل غير المتعلق بالتداول من أجل التخفيف من المخاطر 
الناجمة عن تقلبات السوق. وتشمل المخاطر المالية أيضًا 

المخاطر الناجمة عن خدمات المشتريات والمساندة التي تم 
تطوير إستراتيجية للحد من آثارها المحتملة.

 مخاطر أمن المعلومات
النوع

تتضمن مخاطر أمن المعلومات المخاطر الناجمة عن الثغرات 5
والتهديدات التقنية التي تواجه أصول المعلومات المستخدمة 

من قبل الشركة التي تؤثر على تحقيقها ألهداف العمل. 
وتشمل مخاطر أمن المعلومات التهديدات الداخلية والخارجية 
ومخاطر انتهاك خصوصية وسرية المعلومات ومخاطر صحة 

المعلومات وتوافرها. وتقرر إدارة المخاطر واألمن مستوى سرية 
البيانات وذلك لضمان فعالية األدوات واإلجراءات والضوابط 

اإللزامية للوصول إليها، باإلضافة إلى تقييم قدرة الشركة 
على حماية البيانات السرية من كافة التهديدات الناجمة عن أي 

وصول أو إفصاح غير مصرح به للمعلومات.

 مخاطر إستمرارية األعمال
النوع

تتضمن مخاطر استمرارية األعمال المخاطر التي يمكن أن تؤدي 6
إلى توقف خطير أو مؤثر لعمليات الشركة مما يؤدي إلى خسائر 
جسيمة في البنية التقنية ومستوى الخدمات المقدمة. وتشمل 
تلك المخاطر تعطل البنية التحتية والكوارث الطبيعية والمشاكل 

التي تواجه مقدمي خدمات الدعم اللوجستي، والتهديدات التي 
تستهدف األفراد.

تقرر إدارة المخاطر واألمن المتطلبات الالزمة لدعم واستعادة 
الخدمات في أعقاب األعطال الكبرى وضمان قدرة الشركة 

على االستمرار في تقديم خدماتها بطريقة تضمن نزاهة 
ومصداقية السوق والمستثمرين. كما تعمل اإلدارة أيضًا على 

وضع الضوابط والخطط الالزمة للحد من مخاطر أعطال النظم 
أو المرافق العامة وذلك لضمان استمرارية األعمال وفقًا 

لمتطلبات رفع كفاءة السوق.

المخاطر وسياسة إدارتها ومراقبتها  

الحوكمة في تداول 

 المخاطر الخارجية
النوع

ُيقصد بالمخاطر الخارجية المخاطر أو الخسائر المحتملة التي 7
يمكن أن تنشأ عن مجموعة من العوامل الخارجية التي تشكل 

البيئة المحيطة بالشركة والمؤثرة على أداء وأعمال الشركة، 
مثل األوضاع االقتصادية والسياسية والبيئية، وتشمل المخاطر 

الخاصة بالشركات األخرى األعضاء في السوق والمخاطر 
القانونية والمخاطر الخاصة بمزودي البيانات ومخاطر البائعين 

والموردين.

التحديات الرئيسية في عام 2020م
كما هو الحال بالنسبة للكثير من الجهات األخرى، واجهت تداول العديد من 
التحديات بسبب جائحة كوفيد-19 على الصعيدين المحلي والعالمي. وفي 
مواجهة تلك التحديات كان لزاًما عليها إما العمل على عدم تعطل عملياتها، 

أو أن تمنع أي آثار إضافية للمخاطر الجديدة التي ظهرت. وتجسدت إحدى 
الصعوبات الرئيسية في المحافظة على أداء عملياتها كالمعتاد بالتزامن مع 

محاولة منع انتشار الفيروس. وكان من الضروري أيضًا المحافظة على خطط 
تداول ومشاريعها ضمن مسارها المحدد وفي ذات الوقت إدارة المخاطر 

المالية والتشغيلية التي يمكن أن تؤثر على عمليات السوق.

ومع ظهور جائحة كوفيد-19، كان لزاًما على كل مؤسسة مواجهة اآلثار غير 
المتوقعة على عملياتها. وكانت استجابتنا المباشرة التي اتسمت بالمرونة 

العامل الرئيس في ضمان استمرارية أعمال تداول، مع التركيز أواًل على 
سالمة األفراد ومن ثم االلتفات إلى كيفية مواصلة تشغيل السوق بشكل 

فعال. وتم تفعيل عملية إدارة األزمات على الفور وذلك لالستفادة من جميع 
الحلول الممكنة إلدارة العمل خالل جائحة كوفيد-19.

تم تشكيل لجنة كوفيد-19 لمراجعة ومتابعة الوضع وبحث سبل التكيف 
استباقًيا مع تطور األزمة. وضمت اللجنة في عضويتها ثالثة من المديرين 

التنفيذيين وستة من كبار المديرين المعنيين وذلك لضمان توفر أفضل 
مستوى من المواءمة. ويترأس اللجنة الرئيس التنفيذي لتداول لضمان تنفيذ 

إجراءات التخفيف الصادرة من أعلى مستوى دون أي عوائق. وقد استجابت 
اللجنة لألزمة من خالل اتخاذ إجراءات على المدى القصير وأخرى على المدى 
الطويل بهدف تعزيز المرونة في التعامل مع المشاكل المستقبلية واإلعداد 

لعملية التعافي.

تضمنت الجهود، على سبيل المثال ال الحصر، دعم استمرارية عمليات السوق 
بشكل فعال مع االهتمام بسالمة األفراد، والعمليات الداخلية السريعة 

والتواصل بين العاملين في الشركة وااللتزام باللوائح والتعليمات الحكومية 
وإدارة آثار الجائحة بناًء على استراتيجية الشركة وهيكلها المالي، والعودة 

بشكل تدريجي إلى العمل في المكاتب وفق خطط مناسبة.

وكان لجائحة كوفيد-19 آثارًا محتملة مباشرة وملموسة على المخاطر المتعلقة 
بالجوانب التشغيلية والمالية واالستراتيجية وأمن المعلومات واستمرارية 

أعمال الشركة مما تطلب االستجابة لها في وقت محدود للغاية. ويشمل 
تصنيف المخاطر ومنهجيتها في تداول بالفعل على المخاطر المرتبطة 

بالجائحة كجزء من مجموعة المخاطر والكوارث الخارجية ضمن مخاطر 
استمرارية األعمال. وإضافة إلى ذلك، أعيدت مراجعة تصنيفات المخاطر 
والرقابة وعمليات تقييمها بتركيز أكبر مما أدى إلى إجراء تحديثات دقيقة 

بشأن تصنيفات االحتمالية واألثر. وشكل التعامل مع هذه المخاطر من خالل 
ضمان تفعيل الضوابط في الوقت المناسب وبشكل مالئم تحدًيا كبيًرا.

ولحسن الحظ، تم الحفاظ على مستوى متميز للغاية من استمرارية األعمال 
دون أي انقطاع في الخدمات الرئيسية. ونحن في تداول نشعر بالرضا لتمكننا 

من المحافظة على استمرارية األعمال دون انقطاع ولو لفترة محدودة في 
النظم الرئيسية لمهامنا، وذلك نتيجة لجهود وحدات األعمال و بفضل أنشطة 

إدارة المخاطر الفعالة التي قدمت الدعم كخٍط ثاٍن. 

المبادرات الرئيسية في عام 2020م
حققت إدارة المخاطر واألمن خالل عام 2020م اإلنجازات التالية:

z	 ضمان متابعة المخاطر المرتبطة بالجائحة على مدار الساعة والتحقق من
وجود الضوابط الفعالة في الوقت المناسب وباألسلوب المالئم.

z	 توفير االتصال عن بعد لكافة الموظفين في الوقت المناسب، وتأمين
االنتقال الصحي مع توفر ضوابط األمن السيبراني.

z	 اتخاذ تدابير جديدة للحفاظ على األمن السيبراني الزدياد المخاطر الناجمة
عن العمل عن بعد، وكذلك إطالق المنتجات والخدمات الجديدة.

z	 المساهمة بشكل استباقي في المبادرات الرئيسية، مثل برنامج تقنية ما
بعد التداول، وإدخال سوق المشتقات سواء من منظور ما قبل التداول أو 
بعد التداول من حيث استمرارية األعمال وإدارة المخاطر واألمن السيبراني.

z	 إدارة خطط استمرارية األعمال في تداول وشركاتها التابعة بشكل فعال
مع أخذ السيناريوهات المناسبة للطوارئ في االعتبار من خالل تيسير إجراء 

االختبارات والتجارب المناسبة لضمان نشرها بنجاح.

z	 المتابعة بشكل فعال إلطار األمن السيبراني مع إجراء عمليات تقييم دورية
بهدف تفادي نقاط الضعف.

z	 بالرغم من القيود المفروضة على النطاق الناجمة عن الجائحة، تمكنت
اإلدارة من استكمال أنشطة التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة لكل من 

”تداول” و”إيداع” و”مقاصة” دون أي انقطاع في خدماتها.

z	 إطالق مجموعة من تدابير األمن المادي المرتبطة بالوصول الصحي
والخاضع للرقابة إلى المبنى الرئيسي والمباني األخرى.

z	 المتابعة الفعالة للمخاطر الرئيسية للشركة واإلبالغ عنها إلى لجنة إدارة
المخاطر بشكل دوري مع التركيز بشكل رئيسي على المخاطر الناشئة 

وأثارها.

z	 التعاون بشكل وثيق مع مقدم التقنيات ”ناسداك” من خالل جلسات
المناقشة الدورية والتوافق من أجل تنسيق الجهود من منظور إدارة 

المخاطر. 

z	 المشاركة والمساهمة بشكل فعال في اجتماعات لجان االتحاد الدولي
للبورصات بشأن أبرز المخاطر التي تواجه البورصات وإجراءات التخفيف منها 

خالل جائحة كوفيد-19. 

z	 ”المساهمة بشكل فعال في تحسين مهام المخاطر في ”إيداع” و”مقاصة
لضمان التعامل مع المخاطر من خالل المواءمة الفعالة على المستوى 

المؤسسي. 

z	 تنظيم وإدارة جلسات الجاهزية مع كافة الشركات األعضاء من حيث
االنتقال إلى برنامج تقنية ما بعد التداول، والحصول على مالحظات 

بناءة من كافة األعضاء فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت على مستوى 
األعضاء.

الحوكمة في تداول 
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جهود الحوكمة في 2020م
روجع إطار إدارة مخاطر المؤسسات بشكل فعال، وأجريت التعديالت الالزمة 

حتى تتوافق مع المنتجات الجديدة والمشاريع الجديدة ووضع الوباء. وإضافة 
إلى ذلك، ُعقدت اجتماعات دورية مع مقدم التقنيات ”ناسداك” لضمان 
تنسيق جهود إدارة المخاطر من خالل منهجية تعاونية. وروجعت منهجية 

تقييم المخاطر والمبادئ التوجيهية لها خالل العام وتم وضع إجراءات جديدة 
لضمان التخفيف من المخاطر الناشئة ومتطلبات عام 2020م من حيث 

المنتجات والمشاريع والحكومة. 

كما روجعت المبادئ التوجيهية لمؤشرات المخاطر الرئيسية وتحديثها لتحديد 
األدوار والمسؤوليات والعمليات المرتبطة بإعداد المؤشرات وحسابها 

والتحقق من صحتها ومتابعتها وإعداد التقارير بشأنها. وأتاح ذلك الفرصة 
لضمان توفر عملية فعالة لتحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية المناسبة 
ومستويات هذه المؤشرات. وباإلضافة إلى مؤشرات المخاطر الرئيسية 

الحالية للشركة، حددت مؤشرات المخاطر الرئيسية المحتملة لضمان الجاهزية 
للتعامل بشكل مناسب مع التغيرات في اإلستراتيجية المؤسسية.

التحديات المستقبلية
أصبحت تداول في السنوات القليلة الماضية العبًا رئيسيًا في العالم من 

خالل ما تقوم به من اكتتابات أولية ضخمة، وتقديم منتجات جديدة والدخول 
إلى أسواق جديدة تماشيًا مع رؤية 2030م وضرورات المنافسة مع أكبر 

البورصات. وسيتثمل التحدي الرئيسي أمام تداول في ضمان استمرار نجاح 
هذه المبادرات ونضجها، مما يؤدي إلى الحفاظ على اتساق منهجية إدارة 

المخاطر الحساسة والفعالة مع العمل على تحسينها باستمرار.

الحوكمة في تداول 
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قائمة المركز المالي الموحدة84

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة86

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة87

قائمة التدفقات النقدية الموحدة88

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة90

التقارير المالية



مجموعة تداول السعودية   التقرير السنوي 2020م – 83 –– 82 – التقارير المالية التقارير الماليةمجموعة تداول السعودية   التقرير السنوي 2020م

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهم شركة السوق المالية السعودية
الرأي  

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة السوق المالية السعودية 
“تداول” أو “الشركة”( والشركات التابعة لها )“المجموعة”(، والتي تشمل 

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2020م، والقوائم الموحدة 
للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية، 

والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة مع 
القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة 

والمعلومات التفسيرية األخرى. 

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من 
جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 

2020م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية 
في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في 
قسم “مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة” 

في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد سلوك وآداب 
المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا 

للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك 
القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير 

أساس إلبداء رأينا.

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم 
المالية الموحدة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة 
عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين، واألحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام 

المجموعة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة 
ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، 

سواًء بسبب غش أو خطأ. 

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم 
قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية، وعن اإلفصاح، 

بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ 
االستمرارية كأساس في المحاسبية، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية 

المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على 
عملية التقرير المالي في المجموعة. 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم 
المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية 
الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب غش أو خطأ، وإصدار 
تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى 

عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقًا لمعايير 
المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائمًا عن 

أي تحريف جوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، 
وُتَعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في 

مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه 
القوائم المالية الموحدة.  

وكجزء من المراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك 

المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضًا:
z	 ،تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة

سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة 
لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير 
أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش 
أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير 

أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
z	 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل

تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن 
فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.

z	 تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية
التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. 

z	 استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في
المحاسبية، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان 

هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا 
بشأن قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين 

لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا 
إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا 
كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند 

استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع 
ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة 

عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. 
z	 تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك

اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعامالت 
واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضًا بصورة عادلة.

z	 الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية
للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم 

المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية 
المراجعة للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت 
المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور 

مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة لشركة 
السوق المالية السعودية )“تداول” أو “الشركة”( والشركات التابعة لها 

)“المجموعة”(.

كي بي إم جي لالستشارات المهنية

خليل إبراهيم السديس
رقم الترخيص 371

الرياض في 17 شعبان 1442هـ  
الموافق 30 مارس 2021م

KPMG Professional Services
Riyadh Front, Airport Road 
P O Box 92876
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia 
Headquarter

Commercial Registration No 1010425494

كي بي إم جي لالستشارات المهنية
واجهة الرياض، طريق المطار

صندوق بريد 92876
الرياض 11663

المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي

سجل تجاري رقم 1010425494

تقرير مراجع الحسابات المستقل 

KPMG Professional Services a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia with the paid-up capital of SAR 15,000,000. Previously known as  
KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants. A member firm of the KPMG global organization of independent member forms affiliated with KPMG International Limited.

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها )15,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقًا "شركة كي بي إم جي الفوزان 
وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيين". وهي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة إنجليزية محدودة بضمان، جميع الحقوق محفوظة.
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كما في 31 ديسمبر 2020م 
)ريال سعودي(

كما في 31 ديسمبر 2020م 
)ريال سعودي(

2019م2020مإيضاحات

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

421,381,71213,693,404ممتلكات ومعدات

5179,552,282176,516,175موجودات غير ملموسة

6378,895,29340,996,978شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

7101,267,886231,554,876استثمارات

819,856,72611,271,347موجودات حق االستخدام

700,953,899474,032,780إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

73,103,518,9642,660,288,572استثمارات

957,364,81841,179,879ذمم مدينة

10102,271,835102,841,000مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

–1132,177,558ودائع لدى البنك المركزي السعودي

1296,798,376268,487,867نقد وما في حكمه

3,392,131,5513,072,797,318إجمالي الموجودات المتداولة

4,093,085,4503,546,830,098إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية

11,200,000,0001,200,000,000رأس المال

13376,963,633326,911,746احتياطي نظامي

141,114,180,2141,114,180,214احتياطي عام

943,478,532618,313,284أرباح مبقاة 

3,634,622,3793,259,405,244إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

1591,024,04677,294,401إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

–164,658,348إلتزامات عقود إيجار

95,682,39477,294,401إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2019م2020مإيضاحات

المطلوبات المتداولة

–1719,030,340تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

–183,147,217مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة  

169,128,6434,263,087إلتزامات عقود إيجار

1995,314,671105,383,866ذمم دائنة

32,758,78522,330,201رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية 

3,223,4643,134,967إيرادات مؤجلة

20116,616,28375,018,332مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

–2183,561,274زكاة دائنة

362,780,677210,130,453إجمالي المطلوبات المتداولة

458,463,071287,424,854إجمالي المطلوبات

4,093,085,4503,546,830,098إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )34( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة المركز المالي الموحدة قائمة المركز المالي الموحدة 
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
)ريال سعودي(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
)ريال سعودي(

2019م2020مإيضاحات

221,079,635,090564,747,899إيرادات تشغيلية

(326,128,116)(356,484,493)23تكاليف تشغيلية

723,150,597238,619,783مجمل الربح

(196,960,609)(180,244,860)24مصروفات عمومية وإدارية

542,905,73741,659,174 ربح التشغيل

2538,797,14594,343,939إيرادات استثمارات

(1,610,095)(2,101,685)6الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

4,478,94718,900,768 إيرادات أخرى

41,174,407111,634,612الربح من األنشطة غير التشغيلية

584,080,144153,293,786ربح السنة

–(83,561,274)21مصروف الزكاة

500,518,870153,293,786صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

بند لن يتم إعادة تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

(8,547,741)(5,301,735)15إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

(8,547,741)(5,301,735)الخسارة الشاملة األخرى للسنة

495,217,135144,746,045إجمالي الدخل الشامل للسنة

264.171.28ربحية السهم األساسية والمخفضة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )34( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

إجمالي حقوق الملكيةأرباح مبقاةاحتياطي عاماحتياطي نظاميرأس المال

3,259,405,244 1,200,000,000326,911,7461,114,180,214618,313,284الرصيد كما في 1 يناير 2020م 

500,518,870500,518,870–––ربح السنة

(5,301,735)(5,301,735)–––الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 (120,000,000) (120,000,000)–––توزيعات أرباح )إيضاح 33(

–(50,051,887)–50,051,887–المحول إلى االحتياطي النظامي   

943,478,5323,634,622,379  1,200,000,000376,963,6331,114,180,214الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

إجمالي حقوق الملكيةأرباح مبقاةاحتياطي عاماحتياطي نظاميرأس المال

1,200,000,000311,582,3671,114,180,214608,896,6183,234,659,199الرصيد في 1 يناير 2019م )مراجعة(

153,293,786 153,293,786–––ربح السنة

(8,547,741)(8,547,741)–––الخسارة الشاملة األخرى للسنة

(120,000,000)(120,000,000)–––توزيعات أرباح )إيضاح 33(

–(15,329,379)–15,329,379–المحول إلى االحتياطي النظامي   

1,200,000,000326,911,7461,114,180,214618,313,2843,259,405,244الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )34( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل اآلخر 
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2019م2020مإيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

153,293,786 584,080,144صافي الربح قبل الزكاة 

تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:

2348,213,57651,272,542, 24 استهالك وإطفاء

919,735,859148,494مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

(342,923)(1,076,063)7رد االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

1511,300,26210,966,445مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

(5,425,998)(15,751,508)25الربح المحقق من بيع استثمارات

(50,234,343)(8,817,609)25ربح غير محقق من استثمارات

62,101,6851,610,095الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

253,057149,208مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار 

(17,430,875)–رد مخصص التزامات خاصة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

–(32,177,558)ودائع لدى البنك المركزي السعودي

(2,734,030)(35,920,798)ذمم مدينة

(70,881,119)569,165مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى 

–19,030,340تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

–3,147,217مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة  

 18,115,824(10,069,195)ذمم دائنة

(34,330,800)10,428,584رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

(1,598,140)88,497إيرادات مؤجلة

41,597,95115,881,400مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

636,733,60668,459,566النقد الناتج من العمليات

(14,279,612)(2,872,352)15مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

633,861,25454,179,954صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
)ريال سعودي(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
)ريال سعودي(

2019م2020مإيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(1,219,357,541)(2,558,201,111)شراء استثمارات

–(210,000,000)استثمار إضافي في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

2,065,902,8891,306,182,897المتحصل من استبعاد االستثمارات

–75,000,000المتحصل من استحقاق الصكوك

(94,111,745)(45,676,373)شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

)7,286,389()672,974,595(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

(120,000,000)(120,000,000)33توزيعات أرباح مدفوعة

(21,584,616)(12,576,150)إيجارات مدفوعة

)141,584,616()132,576,150(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

(94,691,051)(171,689,491)صافي الزيادة/ )النقص( في نقد وما في حكمه

268,487,867363,178,918نقد وما في حكمه في بداية السنة

1296,798,376268,487,867نقد وما في حكمه في نهاية السنة

معلومات إضافية غير نقدية 

–6130,000,000تحويل االستثمار في الصكوك إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

12,782,200 11,367,239دخل توزيعات أرباح مرسمل

قائمة التدفقات النقدية الموحدة  قائمة التدفقات النقدية الموحدة 



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(
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شركة مركز مقاصة األوراق المالية )"مقاصة "(
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في 30 أكتوبر 2017م بموجب 

قرار رقم 03-04-04/2017-04-2017 على تأسيس شركة جديدة باسم 
شركة مركز مقاصة األوراق المالية )"مقاصة"(. تم تسجيل شركة مقاصة 
كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 

1010935131 بتاريخ 1439/06/02هـ )الموافق 18 فبراير 2018م( برأس مال 
مصرح به وقدره 600 مليون ريال سعودي مقسم إلى 60 مليون سهم بقيمة 

10 رياالت سعودية للسهم الواحد.  

كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م، تمتلك الشركة 100% من 
رأس المال المصدر لشركة مقاصة. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة مقاصة 

في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول األوراق المالية والقيام بأعمال التسوية 
والمقاصة لألوراق المالية ومزاولة أي نشاط آخر ذي عالقة بأي من ذلك وفقًا 

لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.

شركة تداول للحلول المتقدمة )"تاسك"(
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في 2020/04/19م بموجب 

قرار رقم 2020/02/02 على تأسيس شركة جديدة باسم شركة تداول للحلول 
المتقدمة )"تاسك"(. تم تسجيل شركة تاسك كشركة مساهمة مقفلة في 

مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010656577 بتاريخ 1442/2/11هـ 
)الموافق 2020/09/28م( برأس مال مصرح به وقدره 300 مليون ريال 

سعودي مقسم إلى 30 مليون سهم بقيمة 10 رياالت سعودية للسهم 
الواحد.

كما في 31 ديسمبر 2020م، تمتلك الشركة 100% من رأس المال المصدر 
لشركة تداول للحلول المتقدمة. تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة تاسك في 

تقديم حلول التقنية المالية، البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا، 
أبحاث السوق واستطالعات الرأي.

أحداٌث هامة
ال تزال جائحة كوفيد-19 ُتعطل األسواق العالمية حيث تشهد العديد من 

المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من العدوى على الرغم من أنها كانت قد 
سيطرت سابقًا على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل 

فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. 
ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح 

على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات 
غير المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة.

وتم مؤخرًا تطوير عدد من لقاحات كوفيد-19 واعتمادها للتوزيع الشامل من 
قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. كما اعتمدت الحكومة لقاحات 

بدأت بطرحها وستكون متاحًا للجميع بشكل عام خالل عام 2021م.
 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
)ريال سعودي(

لقد أثرت هذه األحداث على األعمال واالقتصاد بشكل عام. تقوم إدارة 
المجموعة باستمرار بمراقبة الوضع ومدى تأثيره على عمليات المجموعة 

وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي. وترى اإلدارة، استنادًا إلى تقييمها، أن لدى 
المجموعة ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها 

المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.

2. أسس اإلعداد
1.2 بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتماشيًا مع أحكام 
نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية ونظام المجموعة 

األساسي.  

تم إصدار نظام شركات جديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 11 
نوفمبر 2015م )يشار إليه فيما يلي بـ "النظام"( والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

1437/7/25هـ )الموافق 2 مايو 2016م(. قامت الشركة بتعديل نظامها 
األساسي عند وجود أية تغيرات ليتماشى مع مواد النظام. وعليه، فقد 

عرضت الشركة نظامها األساسي المعدل على المساهمين باجتماعهم في 
الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2 يناير 2020م حيث تمت المصادقة عليه.

2.2 أسس القياس  
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها باستخدام 

الطرق االكتوارية، وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبية 
ومفهوم االستمرارية.

3.2 عملة العرض والنشاط 
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة 
العرض والنشاط للمجموعة. تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ريال سعودي.

 
4.2 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في 

تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات 
واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم 
إظهار أثر التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة 

المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.

فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات الهامة غير المؤكدة:

 اإليضاحات

5.3األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات-

6.3األعمار اإلنتاجية للموجودات غير ملموسة -

 مخصص الخسائر االئتمانية لالستثمارات المدرجة -
4.3بالتكلفة المطفأة

4.3مخصص الخسائر االئتمانية للذمم المدينة-

11.3تقييم التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة  
فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم 

المالية الموحدة:

1.3 معايير المحاسبية الجديدة المطبقة خالل السنة  
الودائع لدى البنك المركزي السعودي

يتم إيداع النقد المستلم من أعضاء المقاصة لتغطية الهوامش األولية 
والمتغيرة ومساهمات التمويالت المتعثرة لدى البنك المركزي السعودي. 

عالوة على ذلك، أجرت المجموعة أيًضا إيداعًا أوليًا وفقًا لمتطلبات قبل هيئة 
السوق المالية.  

التأمينات النقدية من أعضـاء المقاصة  
تحصل المجموعة على تأمينات نقدية من أعضاء المقاصة كضمان فيما 

يتعلق بعقود المشتقات القائمة بين المجموعة وأعضائها. ويتم إثبات االلتزام 
برد التأمينات النقدية وعرضه كتأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة 

ضمن المطلوبات المتداولة. يتم اإلثبات األولي للمطلوبات المحتفظ بها في 
هذه الفئة بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلي.

مساهمات األعضاء في تمويل غرفة المقاصة
يمثل هذا ترتيبًا للتمويل المسبق للتعثر الذي يتكون من موجودات يساهم بها 

المشاركون في المجموعة والتي يمكن أن تستخدمها المجموعة في ظروف 
معينة لتغطية الخسائر أو ضغوط السيولة الناتجة عن حاالت تعثر المشاركين 

في السداد. وتدرج هذه األرصدة ضمن المطلوبات المتداولة. يتم اإلثبات 
األولي للمطلوبات المحتفظ بها في هذه الفئة بالقيمة العادلة ويعاد قياسها 

الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.   

1. عام )يتبع(
أحداٌث هامة )يتبع(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

1. عام
شركة السوق المالية السعودية )“تداول“ أو “الشركة“( شركة مساهمة 
سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل 

التجاري رقم 1010241733 بتاريخ 1428/12/2هـ )الموافق 12 ديسمبر2007م(. 
تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 1428/03/01هـ 

)الموافق 20 مارس 2007م( وقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 320/ق 
بتاريخ 1428/12/1هـ )الموافق 11 ديسمبر 2007م( كما في 31 ديسمبر 

2020م، بلغ رأس مال الشركة الُمصرح به والُمصدر والمدفوع بالكامل 1,200 
مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 1,200 مليون ريال سعودي( 
مقسم إلى 120 مليون سهمًا )31 ديسمبر 2019م: 120 مليون سهمًا( 

بقيمة 10 رياالت سعودية لكل سهم، مكتتب فيها بالكامل من قبل صندوق 
االستثمارات العامة.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول األوراق 
المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل 
ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها ومزاولة أي نشاط آخر ذي عالقة بأي 

من ذلك وفقًا لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.

تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لتداول والشركات 
التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ”المجموعة”(.

إن العنون المسجل للشركة هو كما يلي:
6897 طريق الملك فهد – العليا

وحدة رقم: 15
الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

الشركات التابعة
شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(

وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية )”الهيئة”( على إنشاء شركة مركز 
إيداع األوراق المالية )”إيداع”( كشركة مساهمة سعودية مقفلة جديدة 

في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام السوق المالية الصادر بموجب 
المرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/02/06هـ )الموافق 22 مارس 

2003م(. تم تسجيل شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض 
بموجب السجل التجاري رقم 1010463866 بتاريخ 1437/11/27هـ )الموافق 
30 أغسطس 2016م( برأس مال مصرح به قدره 400 مليون ريال سعودي 

مقسم إلى 40 مليون سهمًا بقيمة 10 رياالت سعودي لكل سهم.  

كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م، تمتلك الشركة %100 
من رأس المال المصدر لشركة إيداع. ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع 

في توفير تهيئة أعمال التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل 
ملكيتها وحفظها.
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2.3 التغيرات في السياسات المحاسبية
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية 
الموحدة مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة 

السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. واستنادًا إلى اعتماد هذه 
التعديالت ومراعاة للبيئة االقتصادية الحالية، ُتطبق السياسات المحاسبية 

التالية اعتبارًا من 1 يناير 2020م لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات 
المحاسبية المقابلة المنصوص عليها في القوائم المالية الموحدة المراجعة 

السنوية لسنة 2019م.

 التعديالت والتفسيرات المطبقة عند إعداد هذه 
القوائم المالية الموحدة

فيما يلي التعديالت على معايير المحاسبية والتفسيرات التي أصبحت سارية 
على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2020م أو بعد ذلك التاريخ. 

هذا، وقد قررت اإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثيرًا جوهريًا على القوائم 
المالية للمجموعة.

z	تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3 "تعريف األعمال"؛
z	 8 تعديالت على معيار المحاسبية الدولي 1 ومعيار المحاسبية الدولي

"تعريف األهمية النسبية"؛
z	 تعديالت على الَمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير

المالي؛ و
z	 39 تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبية الدولي

والمعيار الدولي للتقرير المالي 7 "تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة 
- المرحلة 1"

 المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها غير سارية 
المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا

فيما يلي المعايير المحاسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نشرها وتعد 
إلزامية للمجموعة للسنة المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2021م أو بعد ذلك 

التاريخ. اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات ومن غير 
المتوقع أن يكون لها تأثيرًا جوهريًا على القوائم المالية الموحدة.

z	 امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19- )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي 16(؛

z	 المعيار الدولي للتقرير المالي 17 – عقود التأمين، ينطبق على الفترات التي
تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م

z	 تعديالت على معيار المحاسبية الدولي 1 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير
متداولة، الذي يطبق على الفترة السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022م أو بعد 

ذلك التاريخ؛
z	 العقود المتوقع خسارتها - تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار

المحاسبية الدولي 37(؛

z	 تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة - المرحلة 2 )تعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي 9، ومعيار المحاسبية الدولي 39، والمعيار الدولي للتقرير 
المالي 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16(؛

z	 الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود
)تعديالت على معيار المحاسبية الدولي 16(؛ و

z	الَمراجع حول إطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3(؛

هذا، وتتوقع إدارة المجموعة أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت في 
المستقبل لن يكون له تأثيرًا هامًا على المبالغ المدرجة.

3.3 أسس التوحيد  
تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لتداول والشركات 

التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"(. تتحقق السيطرة عندما تكون 
المجموعة عرضة للعوائد المتغيرة أو يكون لها حقوق فيها نتيجة مشاركتها 

مع الشركة المستثمر فيها، بحيث يكون لها القدرة على التأثير في هذه العوائد 
من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها.

وعند تقييم السيطرة، فإن حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في 
الوقت الحالي يتم أخذها باالعتبار. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة 

في القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء 
السيطرة حتى تاريخ توقفها.

 
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة الناتجة بين الشركة والشركات التابعة 

عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. يتم استبعاد أي أرباح أو خسائر غير 
محققة ناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة عند التوحيد.

4.3 األدوات المالية  
1. تصنيف وقياس الموجودات المالية

فيما يلي تصنيف وقياس الموجودات المالية:

وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، عند اإلثبات األولي، يتم تصنيف األصل 
المالي على أنه مقاس بـ:  

z	 بالتكلفة المطفأة؛
z	 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - استثمار في أدوات الدين؛
z	 - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

استثمارات في حقوق الملكية؛ أو
z	  .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

إن تصنيف الموجودات المالية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 يعتمد 
بصورة عامة على نموذج األعمال الذي من خالله يتم إدارة األصل المالي 

وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.  

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين 

أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل    –
تدفقات نقدية تعاقدية؛ و

ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط   –
دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   
تتكون الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

من استثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال تكون مؤهلة للقياس إما 
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

ويتم اإلثبات األولي لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة بالقيمة العادلة مع إثبات تكلفة المعاملة في قائمة الربح أو الخسارة 
عند تكبدها. وتقاس الحقًا بالقيمة العادلة وتقيد أي أرباح وخسائر في قائمة 

الربح أو الخسارة عند نشوئها.

2. تصنيف وقياس المطلوبات المالية   
تقاس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن قياسها مطلوبًا 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو عند اختيار المجموعة قياس 
المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

3. التوقف عن اإلثبات  
الموجودات المالية

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي ما عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات 
النقدية من األصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية 

التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها التحويل الجوهري لجميع مخاطر 
ومنافع ملكية األصل المالي أو التي ال تقوم المجموعة من خاللها بالتحويل 
الجوهري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ بالسيطرة 

على األصل المالي.

عند التوقف عن إثبات األصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 
)أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من األصل الذي تم التوقف عن إثباته( 

ومجموع )1( المقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه 
ناقصًا أي التزام جديدة تم تحمله( و )2( أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم 

إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
4.3 األدوات المالية )يتبع(

تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي فائدة أو دخل 
توزيعات أرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم تخفيض التكلفة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في 

القيمة ضمن الربح أو الخسارة. ويتم إثبات أي ربح أو خسارة عند االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعلي. ويتم إثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم إثبات صافي األرباح 

والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن اإلثبات يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة إلى 
في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة إال إذا كانت 
توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في 

الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبدًا إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
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المطلوبات المالية
يتم التوقف عن إثبات التزام مالي ما عند تسوية االلتزامات التعاقدية أو 

إلغائها أو انقضاءها.

4. المقاصة
 تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة 

المركز المالي عند وجود حق قانوني حالي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة و 
عندما تعتزم المجموعة التسوية على أساس الصافي، أو إثبات الموجودات 

وتسوية المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصروفات 
في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به في أي 

معيار محاسبي أو تفسير، وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات 
المحاسبية للمجموعة.

5. االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" 
لتقييم انخفاض قيمة الموجودات المالية. وينطبق النموذج الجديد لالنخفاض 

في القيمة على الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
وموجودات العقود واالستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر، ولكن ليس على االستثمارات في حقوق الملكية.  

يجب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وتكوين مخصص لها بمبلغ يعادل 
)أ( الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا؛ أو )ب( الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر. إذا لم تزداد مخاطر االئتمان لألداة المالية 
بشكل جوهري منذ نشأتها، عندئِذ يتم تكوين مخصص بمبلغ يعادل الخسائر 

االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا. وفي حاالت أخرى، يجب تكوين 
مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. بالنسبة للذمم 

المدينة التجارية ذات مكون تمويل جوهري، يتوفر نهج مبسط، الذي بموجبه 
ال يتم إجراء تقييم للزيادة في مخاطر االئتمان في تاريخ كل تقرير. وبداًل من 
ذلك، يمكن للمجموعة اختيار تكوين مخصص بالخسائر االئتمانية المتوقعة 

بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. اختارت المجموعة 
االستفادة من خيار الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. بالنسبة 

للذمم المدينة التجارية دون أي مكون تمويل جوهري، يتعين على المجموعة 
اتباع الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات. يتم عرض خسائر االنخفاض في 

قيمة الذمم المدينة واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة في قائمة الربح 
أو الخسارة الموحدة.  

5.3 الممتلكات والمعدات  
يتم قياس الممتلكات والمعدات باستثناء األراضي بالتكلفة بعد خصم 

االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. 
تقاس األراضي بسعر تكلفتها.

6.3 الموجودات غير الملموسة
تتمثل الموجودات غير الملموسة في البرامج المحتفظ بها الستخدامها خالل 
السياق االعتيادي لألعمال وتقيد بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم والخسائر 

المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم تحميل اإلطفاء على 
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للبرامج 

باستخدام طريقة القسط الثابت. إن العمر اإلنتاجي المقدر للبرامج هو 6 
سنوات.

وتظهر األعمال تحت التنفيذ بالتكلفة إلى حين اكتمال تطوير برامج الحاسب 
اآللي وتثبيتها. تقوم أطراف أخرى بتطوير برامج الحاسب اآللي حسب 

مواصفات المجموعة. وعند اكتمالها وتثبيتها، يتم تحويل التكلفة مع التكلفة 
المنسوبة مباشرة إلى التطوير والتثبيت إلى الموجودات غير الملموسة. ال يتم 

احتساب أي إطفاء على األعمال تحت التنفيذ.

7.3 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالمجموعة في 

كل تاريخ تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات على حدوث انخفاض في القيمة. 
وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.

تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في القيمة 
المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أكبر. وعند تقييم 

القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
لقيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية 

للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لألصل. لغرض اختبار االنخفاض 
في قيمة الموجودات، فإن الموجودات التي ال يمكن اختبارها بصورة فردية 
يتم تجميعها معًا في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة 

من االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية 
الداخلة للموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات )الوحدات المولدة للنقد(. 
وألغراض اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة، فإن الشهرة التي يتم الحصول 

عليها في تجميع األعمال يتم توزيعها على مجموعة من الوحدات المولدة 
للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات االندماج.  

يخضع هذا التوزيع الختبار سقف قطاع التشغيل ويعكس المستوى األقل 
الذي يتم فيه رصد الشهرة ألغراض إعداد التقارير الداخلية.

إن موجودات الشركات الخاصة بالمجموعة ال تحقق تدفقات نقدية داخلية 
منفصلة. وإذا كان هناك مؤشر على احتمالية تعرض موجودات الشركات 

لالنخفاض في قيمتها، عندئِذ يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة 
المولدة للنقد التي تنتمي لها موجودات الشركات.

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل 
أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لالسترداد. يتم إثبات خسائر االنخفاض 
في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. خسائر االنخفاض في القيمة 

التي تم إثباتها فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد يتم توزيعها لتخفيض 
القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات، ومن ثم لتخفيض القيم 

الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة على أساس نسبي.

ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة. يتم تقييم 
خسائر االنخفاض في القيمة التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ 

كل تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد نقصت أو لم 
تعد قائمة. يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة )باستثناء الشهرة( إذا كان 

هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد. يتم 
عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة 
الدفترية لأًلصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو 

اإلطفاء، إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.

 8.3 االستثمارات في شركات مستثمر فيها 
بطريقة حقوق الملكية

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرًا كبيرًا 
ولكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة. والتأثير الجوهري هو القدرة على 

المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها. 
 

يتم المحاسبية عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق 
الملكية، ويتم إثباتها في األصل بالتكلفة. تتضمن القوائم المالية الموحدة 
حصة المجموعة في اإليرادات والمصروفات والتغيرات في حقوق الملكية 

للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بعد إجراء تعديالت كي 
تتماشى السياسات المحاسبية مع تلك الخاصة بالمجموعة، وذلك من تاريخ 

بدء التأثير الجوهري حتى تاريخ توقف التأثير الجوهري. 

وعندما تزيد حصة المجموعة من الخسارة على حصتها في الشركة المستثمر 
فيها بطريقة حقوق الملكية، فإن القيمة الدفترية لتلك الحصة، بما فيها أي 

استثمارات طويلة األجل، تنخفض إلى الصفر، ويتم التوقف عن إثبات خسائر 
إضافية باستثناء الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزام مقابل.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من 
الضروري إثبات خسائر انخفاض في قيمة استثماراتها في الشركة الزميلة. 

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دلياًل موضوعيًا 
على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. وفي حال وجود 

مثل هذا الدليل تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض كالفرق بين القيمة 
القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية وإثبات الخسائر في قائمة 

الربح أو الخسارة الموحدة.

9.3 النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات 

الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل القابلة للتسييل ذات 
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون 

أي قيود.

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
4.3 األدوات المالية )يتبع(

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل والتي تشمل تكلفة الشراء 
باإلضافة إلى أي تكاليف أخرى مباشرة من أجل الوصول بالموجودات إلى 

الحالة التشغيلية وإعدادها لالستخدام المحدد لها. يتم رسملة النفقات 
 الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية الكامنة في األصل المحدد 

الذي ترتبط به. 

عندما يكون ألجزاء من بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية 
مختلفة، يتم احتسابها عندئٍذ كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( من الممتلكات 

والمعدات.

يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما 
ال ُيتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم 

إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات )والتي تحسب 
بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية للموجودات( في 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم فيها التوقف عن إثبات 
الموجودات.

يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند الموجودات الثابتة التشغيلية في القيمة 
الدفترية للبند إذا كان من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية في الجزء 
على المجموعة بحيث يمكن قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. ويتم التوقف 
عن إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم إثبات تكلفة الصيانة اليومية 

للموجودات الثابتة التشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

االستهالك
يتم المحاسبية عن االستهالك على المبلغ القابل لالستهالك الذي يمثل تكلفة 

األصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة، ناقصًا قيمته المتبقية.

يتم إثبات االستهالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس 
طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل مكون من بند 
الممتلكات والمعدات. ويبدأ استهالك أصل ما عندما يكون متاحًا لالستخدام.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود المختلفة للممتلكات والمعدات للفترات 
الحالية والمقارنة هي كما يلي:

األعمار اإلنتاجية 
المقدرة )سنوات(

30مباني

10أثاث وتجهيزات

4أجهزة حاسب آلي

6معدات مكتبية

4سيارات

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في 
القيمة والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي سنوي وُتعّدل عند 

اللزوم. 
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10.3 المخصصات  
يتم تسجيل المخصص عندما يترتب على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، 

التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة ويكون من 
المرجح أن يلزم تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. عندما يكون 

التأثير جوهري يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات 

السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال، وعندما يكون مالئمًا والمخاطر التي 
ينطوي عليها االلتزام. يتم إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة الربح 

أو الخسارة الموحدة.

11.3 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تستحق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لكافة الموظفين العاملين بموجب 

أحكام وشروط نظام العمل المطبق على المجموعة.

يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفين في 

الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم هذه المنافع لتحديد قيمها الحالية.  

يتم إثبات عمليات إعادة القياس، التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية 
مباشرة في قائمة المركز المالي الموحدة مع ما يقابلها من مبالغ مدينة 

ودائنة إلى األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي يتم 
تكبدها فيها. ال يعاد تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في 

فترات الحقة.

وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية ضمن التزامات المنافع المحددة 
تحت بند "تكلفة النشاط" و"المصروفات العمومية واإلدارية" في حساب 

الربح والخسارة:
z	 تكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحالية، وتكاليف

الخدمات السابقة، واألرباح والخسائر من عمليات التقليص والتسويات غير 
الروتينية؛ و

z	مصروف الفائدة

يتم إجراء احتساب التزامات المنافع المحددة سنويًا عن طريق خبير اكتواري 
باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.  

12.3 إثبات اإليرادات
تحقق المجموعة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 15 باستخدام 

نموذج الخمس الخطوات أدناه:

يتم إثبات اإليرادات من عمولة التداول في تاريخ التداول الذي تتعلق به 
المعاملة عندما يتم الوفاء بااللتزام بتقديم خدمات تجارية. يتم خصم جزء من 

إجمالي العموالت والخدمات المقدمة من قبل المجموعة لصالح هيئة السوق 
المالية.

تقوم المجموعة باحتساب رسوم خدمات إدراج والتي تمثل رسوم االكتتاب 
األولي للشركات المدرجة باإلضافة إلى رسوم التجديد السنوية. 

ُتحصل رسوم اإلدراج بصورة نصف سنوية وُتسجل كإيرادات غير مكتسبة 
)إيرادات مؤجلة( ويتم إثباتها الحقًا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة التي تتعلق بها الرسوم حيث أنها 
تعكس مدى تقدم المجموعة نحو استكمال التزام األداء بموجب العقد. 

تشتمل خدمات إيداع األوراق المالية على مصادر إيرادات متعددة تخص 
إيداع. إن أهم عنصر في مصادر اإليرادات هذه يتعلق بخدمات التسجيل. 

ُتحصل رسوم التسجيل سنويًا في بداية السنة وُتسجل كإيرادات غير مكتسبة 
)إيرادات مؤجلة( ويتم إثباتها الحقًا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة التي تتعلق بها الرسوم، حيث أنها 
تعكس مدى تقدم المجموعة نحو استكمال التزام األداء بموجب العقد.  

دخل توزيعات أرباح
يتم إثبات الدخل من توزيعات األرباح عند نشوء الحق باستالمها.  

دخل عموالت خاصة
يتم إثبات دخل العمولة الخاصة في قائمة الربح أو الخسارة على أساس العائد 

الفعلي.

13.3 المصروفات
المصروفات العمومية واإلدارية هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود 
المجموعة التي تقوم بها إدارات التسويق واالستشارات والصيانة. ُتوزع 

المصروفات بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية واإلدارية )عند اللزوم( 
بشكل ثابت.

14.3 المعامالت بالعمالت األجنبية  
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية 
لشركات المجموعة على أساس أسعار التحويل بتاريخ تلك المعامالت. أما 

الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها 
لتعكس ما يعادلها بعملة نشاط الصندوق بأسعار التحويل السائدة بتاريخ 

التقرير. تمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية للبنود النقدية الفرق بين 
التكلفة المطفأة في العملة الوظيفية في بداية السنة، والتي يتم تعديلها 
بالفائدة الفعلية والمدفوعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة في العملة 
األجنبية التي تم تحويلها على أساس سعر التحويل في نهاية سنة التقرير. 

وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية 
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، فيتم إعادة تحويلها إلى العملة الوظيفية 

على أساس أسعار التحويل في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إثبات فروقات 
العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الربح أو الخسارة، 

باستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل سندات الملكية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر، والتي يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر. 

إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم 
تحويلها باستخدام أسعار التحويل في تاريخ المعاملة.  

15.3 الزكاة  
بموجب المرسوم الملكي رقم 35657 الصادر بتاريخ 1442/6/29هـ، تخضع 

المجموعة للزكاة وفقًا لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
)"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2020م. وتحمل 
الزكاة في الربح أو الخسارة الموحدة. ُتفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع %2.5 

من وعاء الزكاة وفقًا لما هو محدد في نظام الزكاة.

يتم إثبات الزكاة اإلضافية التي تم احتسابها بواسطة الهيئة، إن وجدت، 
والمتعلقة بالسنوات السابقة في السنة التي صدر فيها اإلقرار النهائي.

16.3 المطلوبات المحتملة  
جميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد 

وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث 
المستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة من قبل المجموعة، 

أو جميع االلتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير 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؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل 

تقرير واإلفصاح عنها ضمن المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة 
للمجموعة.

 
17.3 قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها 
مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في 

السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع 
األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:

z	في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو
z	 في السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات عند غياب 

السوق الرئيسي.

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
12.3 إثبات اإليرادات )يتبع(

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

ُيعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد الضوابط التي الخطوة 1: تحديد العقد مع العميل
يجب الوفاء بها لكل عقد.

التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.الخطوة 2: تحديد التزامات األداء

سعر المعاملة هو مبلغ الِعوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة
الخدمات الُمتعهد بها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام الخطوة 4: توزيع سعر المعاملة
أداء بمبلغ يصف مبلغ الِعوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

تحقق المجموعة اإليرادات عندما )أو كلما( أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات التي الخطوة 5: تحقق اإليرادات
ُوعد بها العميل بموجب العقد.
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يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق 
األكثر مالءمة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام 

االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات 
أو المطلوبات على افتراض أن المشاركون في السوق يتصرفون حسب 

مصلحتهم االقتصادية. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ 
بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية 

من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل، أو من خالل بيعه إلى 
متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األمثل واألفضل.

تستخدم المجموعة طرق التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تكون 
فيها المعلومات الالزمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة 

من المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة 
للمالحظة.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم 
اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، 

والمبين كما يلي، استنادًا إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس 
القيمة العادلة ككل:

أسعار السوق المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة  المستوى 1:  
للموجودات والمطلوبات المماثلة.

قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار  المستوى 2:  
المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن مالحظته إما 

بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.

تقنيات تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس  المستوى 3:  
القيمة العادلة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة 
على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث بين 
المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادًا 
إلى أدنى مستوى من المدخالت الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل( في 

نهاية فترة التقرير.

تقوم إدارة المجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتحليل التغيرات في قيم 
الموجودات والمطلوبات الالزمة إلعادة قياسها أو تقييمها وفقًا للسياسات 
المحاسبية للمجموعة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم المجموعة بالتحقق من 

المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بمطابقة البيانات المستخدمة في 
احتساب التقييم مع العقود والوثائق األخرى ذات الصلة.

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات 
والمطلوبات استنادًا إلى طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات 

ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

18.3 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار  
 تجري المجموعة في بداية العقد تقييمًا لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد 

إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد 
إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من 

الزمن بمقابل.

المجموعة كمستأجر:
 تقوم المجموعة في تاريخ بداية عقد اإليجار بإثبات موجودات حق 

االستخدام والتزامات عقود اإليجار. يتم القياس األولي لموجودات حق 
االستخدام بالتكلفة، والتي تتكون من المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار 

المعدل بأي دفعات إيجار تم تقديمها في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار، زائدًا 
أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف تفكيك وإزالة األصل محل 
العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي يوجد فيه، ناقصًا أي 

حوافز إيجار مستلمة.

يتم الحقا استهالك موجودات حق االستخدام بشكل جوهري باستخدام طريقة 
القسط الثابت من تاريخ بداية عقد اإليجار حتى نهاية مدة عقد اإليجار، إال إذا 

ل ملكية األصل محل العقد إلى المجموعة في نهاية مدة  كان عقد اإليجار يحوِّ
عقد اإليجار أو كانت تكلفة موجودات حق االستخدام تعكس أن المجموعة 

ستمارس خيار الشراء. وفي تلك الحالة، سيتم استهالك موجودات حق 
االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد، والذي يتم تحديده 
على نفس أساس الممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض 

موجودات حق االستخدام بشكل دوري من خسائر االنخفاض في القيمة، إن 
وجدت، ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزامات عقود اإليجار.

يتم قياس التزامات عقود اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار والتي 
لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمها باستخدام معدل الفائدة 

المدرج في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، 
باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.  

تشمل التزامات عقود اإليجار صافي القيمة الحالية لدفعات اإليجار التالية:  

الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في مضمونها(،    – 
ناقصًا أي حوافر عقود إيجار مدينة؛ - دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد 

على مؤشر أو معدل؛ 
المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات    – 

القيمة المتبقية؛ 
سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول    – 

من ممارسة هذا الخيار، و 
دفعات من غرامات إنهاء العقد إذا كانت فترة عقد اإليجار تعكس    – 

ممارسة المستأجر لهذا الخيار.  

ويتم إثبات الدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار 
الموجودات منخفضة القيمة كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
بطريقة القسط الثابت. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة 

إيجار 12 شهرًا أو أقل. تشمل الموجودات منخفضة القيمة بنود صغيرة تتعلق 
بمعدات المكاتب.

المجموعة كمؤجر:
ليس لدى المجموعة أي عقود بوصفها كمؤجر.

 19.3 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى 
متداولة/غير متداولة

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنادًا 
إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة.

تكون الموجودات متداولة عندما:   
يكون من المتوقع تحققها أو توجد نية لبيعها أو استهالكها في دورة   –

تشغيل عادية؛
يكون محتفظًا بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛  –

يكون من المتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير المالي؛ أو  –
تكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن مقيدًا من التبادل أو   –
 االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرًا على األقل بعد فترة 

التقرير المالي.  

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.  

تكون المطلوبات متداولة عندما:  
يكون من المتوقع سدادها في دورة تشغيل عادية؛  –

يكون محتفظًا بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛  –
تكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير؛ أو  –

في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر   –
شهرًا على األقل بعد فترة التقرير.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
18.3 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار )يتبع(

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
17.3 قياس القيمة العادلة )يتبع(



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

مجموعة تداول السعودية   التقرير السنوي 2020م  التقارير المالية التقارير الماليةمجموعة تداول السعودية   التقرير السنوي 2020م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

– 100 –– 101 –

4. ممتلكات ومعدات

األثاث المبانياألراضي
والتجهيزات

أجهزة الحاسب 
اآللي

المعدات 
المكتبية

اإلجماليالسيارات

التكلفة:

2,310,985618,24820,261,233104,942,55517,911,1921,656,350147,700,563الرصيد كما في 1 يناير 2019م

3,153,186–1,750,929531,485870,772––إضافات

2,310,985618,24822,012,162105,474,04018,781,9641,656,350150,853,749الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

2,310,985618,24822,012,162105,474,04018,781,9641,656,350150,853,749الرصيد كما في 1 يناير 2020م

12,957,046–141,75535,08512,455,164325,042–إضافات

(153,594)––(153,594)–––استبعادات

2,310,985760,00322,047,247117,775,61019,107,0061,656,350163,657,201الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

االستهالك المتراكم:

68,69415,741,11495,989,26116,181,1831,399,246129,379,498–الرصيد كما في 1 يناير 2019م

20,608668,6526,246,723711,364133,5007,780,847–المحمل للسنة

89,30216,409,766102,235,98416,892,5471,532,746137,160,345–الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م 

89,30216,409,766102,235,98416,892,5471,532,746137,160,345–الرصيد كما في 1 يناير 2020م

20,608610,5723,958,461555,493123,6045,268,738–المحمل للسنة

(153,594)––(153,594)–––استبعادات

109,91017,020,338106,040,85117,448,0401,656,350142,275,489–الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

صافي القيمة الدفترية:

21,381,712–2,310,985650,0935,026,90911,734,7591,658,966كما في 31 ديسمبر 2020م

2,310,985528,9465,602,3963,238,0561,889,417123,60413,693,404كما في 31 ديسمبر 2019م 

تشتمل الممتلكات والمعدات على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 2 مليون ريال سعودي )2019م: 1.6 مليون ريال سعودي(. ال يتم استهالك األعمال تحت التنفيذ 
إلى أن يتم وضع األصل في الخدمة. 

5. موجودات غير ملموسة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
NoteNote

2019م2020م

التكلفة:

396,690,327305,731,768الرصيد في بداية السنة

32,719,32790,958,559إضافات 

––استبعاد/شطب 

429,409,654396,690,327الرصيد في نهاية السنة 

اإلطفاء المتراكم:

220,174,152191,109,604الرصيد في بداية السنة

29,683,22029,064,548المحمل للسنة

––استبعاد/شطب

249,857,372220,174,152الرصيد في نهاية السنة

179,552,282176,516,175صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر

تشتمل الموجودات غير الملموسة على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 98.7 مليون ريال سعودي )2019م: 103.7 مليون ريال سعودي(. ال يتم إطفاء األعمال تحت 
التنفيذ إلى أن يتم وضع األصل في الخدمة.   

6. شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 يتمثل ذلك في حصة المجموعة من االستثمار في شركة تداول العقارية )"شركة زميلة"(، وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث 

 تمارس الشركة تأثيرًا جوهريًا عليها من خالل حقوق التصويت. كما في 31 ديسمبر 2020م، تمتلك المجموعة نسبة 33.12% من رأس مال الشركة الزميلة 
)31 ديسمبر 2019م: 20%(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة الزميلة في تطوير برج مكاتب تجاري في مركز الملك عبد هللا المالي بالرياض حيث تتوقع المجموعة 

أن يكون مقرها الرئيسي. 

فيما يلي الحركة في رصيد االستثمار بالشركة الزميلة:

2019م2020مللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

40,996,97842,607,073الرصيد في بداية السنة

– 340,000,000استثمارات إضافية تمت خالل السنة

(1,610,095) (2,101,685)الحصة في خسارة السنة

40,996,978 378,895,293الرصيد في نهاية السنة
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ُيلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة كما هي مدرجة في القوائم المالية المراجعة كما في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2019م: 

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

قائمة المركز المالي الملخصة

298,827,419230,738,931إجمالي الموجودات المتداولة

1,925,466,5891,258,086,427إجمالي الموجودات غير المتداولة

969,825,327458,032,604إجمالي المطلوبات المتداولة

47,354,400674,805,324إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1,207,114,281355,987,430صافي الموجودات )%100(

قائمة الدخل الشامل الملخصة

8,873,1496,244,803إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

قامت المجموعة بإثبات حصتها من الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م استنادًا إلى القوائم المالية المراجعة للشركة الزميلة لسنة 2020م. وتم 
االنتهاء من إعادة الهيكلة المالية للشركة الزميلة خالل سنة 2020م. وقد تضمنت إعادة الهيكلة تحويل استثمار المجموعة في الشركة الزميلة في شكل صكوك 

بمبلغ 130 مليون ريال سعودي )إيضاح 7( إلى استثمار حقوق ملكية. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة باستثمار إضافي في حقوق الملكية بمبلغ 210 مليون 
ريال سعودي للشركة الزميلة. تم اعتماد هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة المجموعة في 19 أبريل 2020م. ولم تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى سيطرة 

المجموعة على الشركة الزميلة.

7. استثمارات
 فيما يلي ملخًصا لمحافظ االستثمار في األوراق المالية:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات

غير متداولة
1.7101,267,886231,554,876استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

101,267,886231,554,876

متداولة
75,000,000–3.7استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

4.73,103,518,9642,585,288,572استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3,103,518,9642,660,288,572

6. شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )يتبع(
1.7 االستثمارات بالتكلفة المطفأة – غير متداولة

تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية وذات تصنيف ائتماني جيد. وتحمل هذه الصكوك متوسط 
عمولة بمعدل 2.50% سنويًا خالل سنة 2020م )2019م: 2.7%(. وفيما يلي تفاصيل هذه االستثمارات:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحاتالبيان

100,000,000100,000,000الهيئة العامة للطيران المدني

130,000,000–1.1.7شركة تداول العقارية

1,311,7512,674,804إيرادات مستحقة 

(1,119,928)(43,865)2.7خسارة انخفاض في قيمة االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

101,267,886231,554,876

1.1.7 تم تحويل صكوك شركة تداول العقارية التي كانت تملكها المجموعة سابقًا إلى استثمارات حقوق الملكية خالل فترة السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2020م )راجع إيضاح 6(. 

2.7 فيما يلي ملخصًا بالحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

1,119,9281,462,752الرصيد في بداية السنة

(342,923)(1,076,063)ما تم رده للسنة

43,8651,119,928الرصيد في نهاية السنة

3.7 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة – متداولة

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مالبيان

75,000,000–صكوك شركة مجموعة صافوال 

75,000,000–اإلجمالي

4.7 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
يمثل هذا البند استثمارًا في وحدات صناديق استثمار، التي تخضع لالئحة الصادرة عن هيئة السوق المالية. إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات المدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

القيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلةالتكلفة

3,074,346,5142,458,092,9212,548,344,972 3,017,198,517إيداعات أسواق المال

29,172,45040,000,00036,943,600 40,000,000صناديق عقارية

3,057,198,5173,103,518,9642,498,092,9212,585,288,572اإلجمالي

7. استثمارات )يتبع(
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8. موجودات حق االستخدام

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

11,271,34725,698,494الرصيد في بداية السنة

–21,846,997إضافات

(14,427,147)(13,261,618)مصروف االستهالك للسنة

19,856,72611,271,347الرصيد في نهاية السنة

9. ذمم مدينة

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات

ذمم مدينة: 

1.287,217,82510,136,265–  أطراف ذات عالقة

 37,921,349 76,760,587–  أخرى

(6,877,735)(26,613,594)1.9يخصم: مخصص خسائر ائتمان

57,364,818 41,179,879

1.9 فيما يلي ملخصًا بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

20202019للسنة المنتهية في 

6,877,7356,729,241الرصيد في بداية السنة

148,494    19,735,859المحمل للسنة

26,613,5946,877,735الرصيد في نهاية السنة

10. مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات 

1.1077,500,00077,500,000دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

7,767,406 7,770,332مصروفات تأمين مدفوع مقدمًا 

5,551,232 10,108,448إيرادات النشاط المستحقة

6,232,881 2,875,632سلف لموظفين

1,328,331 1,418,613مصروفات صيانة مدفوعة مقدمًا

745,507–ضريبة القيمة المضافة المدينة، صافي

2,598,8103,715,643ذمم مدينة أخرى

102,271,835102,841,000

1.10 يمثل هذا البند مبالغ مدفوع مقدمًا لشراء عقار بغرض إنشاء مركز معلومات في مركز الملك عبدهللا المالي.

11. ودائع لدى البنك المركزي السعودي
تتمثل في الضمان النقدي المستلم من المشاركين في المقاصة في شكل هامش أولي وهامش تغيير وتمويل التعثر. كما تتضمن مبلغ 10 مليون ريال سعودي 

تم إيداعه بواسطة المجموعة وفقًا لتوجيهات هيئة السوق المالية. ويتم اكتساب عمولة من هذه الودائع، وتحتجز المجموعة جزءًا من العمولة وتضاف إضافة 
حصة أعضاء المقاصة من العمولة إلى حسابات الضمان الخاصة بهم.  

12. نقد وما في حكمه

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات

96,798,376142,140,619نقد لدى البنوك – حسابات جارية

126,347,248–1.12وديعة مرابحة قصيرة األجل 

96,798,376268,487,867

1.12 وديعة المرابحة قصيرة اآلجل كانت لدى طرف آخر ذو تصنيف ائتماني جيد. لدى هذه الوديعة فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر، ويتحقق منها 
متوسط عمولة سنوية خاصة 2.45% سنويًا. استحقت هذه المرابحة في شهر يناير 2020م ولم يتم تجديدها.  

13. احتياطي نظامي
وفقًا لنظام الشركات السعودي في المملكة العربية السعودية، يتعين على المجموعة تجنيب 10% من أرباحها الصافية كل سنة لتكوين احتياطي نظامي حتى 

يبلغ هذا االحتياطي 30% من رأس المال. وتقوم المجموعة بتحويل صافي الربح المطلوب إلى االحتياطي النظامي في نهاية السنة حتى يبلغ هذه االحتياطي 
50% من رأس المال وفقًا لنظام المجموعة األساسي. إن هذا االحتياطي غير متاح حاليًا للتوزيع على مساهمي المجموعة.

14. احتياطي عام
بناًء على موافقة معالي رئيس هيئة السوق المالية بموجب الخطاب رقم 524\2007 بتاريخ 31 فبراير 2007م تم تحويل رصيد األرباح المبقاة إلى حساب 

االحتياطي التعاقدي لغرض تمويل إنشاء مقر السوق المالية في مركز الملك عبد هللا المالي وأي أغراض مستقبلية يحددها مجلس إدارة الشركة. خالل سنة 
2008م قرر مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم 6\8\2008 تحويل رصيد االحتياطي التعاقدي إلى حساب االحتياطي العام.

15. إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي بيانًا بالحركة على مخصص نهاية الخدمة للموظفين:

2019م2020مللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

77,294,40172,059,827الرصيد في بداية السنة

9,028,2077,941,617تكلفة الخدمة الحالية

2,272,0553,024,828تكلفة الفائدة

11,300,26210,966,445المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة

5,301,7358,547,741خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

(14,279,612)(2,872,352)منافع مدفوعة خالل السنة

91,024,04677,294,401الرصيد في نهاية السنة
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1.15 فيما يلي بيانًا بصافي التزامات مكافأة نهاية الخدمة:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

91,024,04677,294,401القيمة الحالية اللتزامات المنافع

––القيمة العادلة لموجودات الخطة

91,024,04677,294,401صافي التزامات المنافع المحددة

2.15  فيما يلي خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة:

2019م2020مللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

5,930,9066,881,144أثر التغيرات في االفتراضات المالية

––أثر التغير في االفتراضات الديموغرافية

1,666,597(629,171)أثر تعديل الخبرة

5,301,7358,547,741خسائر إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

3.15 االفتراضات االكتوارية الرئيسية

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

االفتراضات االكتوارية الرئيسية

2.85%1.85%معدل الخصم المستخدم 

5.00%5.00%النمو المستقبلي في الرواتب

كبيركبيرمعدل الدوران

االفتراضات السكانية

64 سنة64 سنةالعمر التعاقدي

معدل الخصم المستخدم
يتم استخدام هذا المعدل للحصول على القيمة االكتوارية الحالية للمنافع المخططة. وفقًا لمعيار المحاسبية الدولي 19 "منافع الموظفين"، يجب أن ُيحدد 

المعدل الُمستخدم لخصم التزامات منفعة ما بعد انتهاء التوظيف )كال من الُممولة وغير الُممولة( بالرجوع إلى عائدات السوق في نهاية فترة التقرير، على 
سندات الشركات عالية الجودة. وبالنسبة للعمالت التي ال يوجد سوق عميقة لمثل سندات هذه الشركات عالية الجودة، فإنه يجب أن ُتستخدم عائدات السوق 

)في نهاية فترة التقرير( على السندات الحكومية التي تتم بتلك العمالت. ويجب أن تتفق عملة سندات الشركات أو السندات الحكومية، وأجلها، مع عملة التزامات 
المنفعة لما بعد انتهاء التوظيف، وأجلها الُمقدر. ونظرًا لعدم وجود أي سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يتم 

األخذ باالعتبار عائدات السوق على السندات الحكومية.

زيادة الرواتب
بخصوص التوجه السابق، من المفترض أن الرواتب سوف تزيد بنسبة 5.00% سنويًا مجمعة في المدى البعيد. يتأثر التقييم بالفرق بين الفائدة وافتراضات زيادة 

الراتب. سيتم االحتفاظ بالحالة تحت المراجعة. يتم افتراض منح زيادات الرواتب السنوية في األول من شهر فبراير.

15. إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )يتبع(15. إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )يتبع(
4.15 معلومات استحقاق التزامات المنافع المحددة

2019م 2020م

7.827.48المتوسط المرجح للفترة )بالسنوات(

توزيع مدفوعات المنفعة: 

المبلغالمبلغالسنوات

 110,186,5076,031,485

 212,717,1228,573,188

 38,549,4317,722,731

 48,229,9395,562,937

 58,793,3465,380,932

 10-651,312,96233,863,686

5.15 تحليل الحساسية
 إن التغيرات المحتملة بصورة معقولة إلحدى االفتراضات االكتوارية ذات العالقة، مع افتراض بقاء االفتراضات األخرى ثابتة، فإن مبلغ التزامات المنافع 

المحددة سيكون:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

نقصزيادةنقصزيادة

90,624,15898,126,36176,620,65782,666,148معدل الخصم )تغير بنسبة %0.5(

96,337,36992,251,61781,214,90077,945,735معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب )تغير بنسبة %0.5(

6.15 المخاطر المرتبطة بخطة المنافع المحددة   
مخاطر طول العمر:   

تنشأ المخاطر عندما يكون عمر المتقاعد أطول من المتوقع. تقاس هذه المخاطر وفقًا لمستوى الخطة على العدد الكلي للمتقاعدين.   

مخاطر الزيادة في الرواتب:   
النوع األكثر شيوعًا من مكافآت التقاعد هو النوع الذي ترتبط به المكافأة مع الراتب النهائي. تنشأ المخاطر عندما تكون الزيادة في الرواتب أعلى من المتوقع 

وبالتالي تؤثر على المطلوبات.   
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16. التزامات عقود اإليجار
تتمثل في قيمة التزامات عقود اإليجار وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 16 لمكاتب الشركة المؤجرة.

فيما يلي تصنيف وتحليل االستحقاق اللتزامات عقود اإليجار إلى متداولة وغير متداولة:

الحد األدنى لدفعات 
اإليجار المستقبلية

القيمة الحالية للحد الفائدة
األدنى لدفعات اإليجار

9,381,700253,0579,128,643متداولة 

5,037,933379,5854,658,348غير متداولة 

14,419,633632,64213,786,991

17. تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات

–1.171,001,361ضمان أعضاء غرفة المقاصة 

–2.1716,539,779ضمان أعضاء عمالء المقاصة 

–3.171,489,200الهامش األولي ألعضاء المقاصة

19,030,340–

1.17  يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حسابهم الخاص. 

2.17  يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حساب عمالئهم. 

3.17  يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة وإبراز القيم مع المركز. 

18. مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة
يمثل هذا ترتيبًا للتمويل المسبق للتعثر الذي يتكون من موجودات يساهم بها أعضاء المقاصة والتي يمكن أن تستخدمها المجموعة في ظروف معينة لتغطية 

الخسائر أو ضغوط السيولة الناتجة عن حاالت تعثر المشاركين في السداد. 

19. ذمم دائنة

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات

ذمم دائنة تجارية:

81,667,20896,877,390أخرى

28.313,647,4638,506,476أطراف ذات عالقة

95,314,671105,383,866

20. مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

94,647,31867,464,699مصروفات موظفين مستحقة

2,007,831 2,108,213تأمينات اجتماعية مستحقة – المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

–10,195,945ضريبة القيمة المضافة، صافي

– 5,470,358ذمم مجلس اإلدارة الدائنة

5,545,802 4,194,449أخرى

116,616,28375,018,332

21. الزكاة الدائنة  
اعتبارًا من 1 يناير 2020م، تخضع المجموعة للزكاة وفقًا لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم 35657 الصادر بتاريخ 1442/6/29 هـ. ولم تقدم 

المجموعة بعد إقرارها الزكوي الموحد للشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل لدى الهيئة. وُيقدر مصروف الزكاة للسنة بمبلغ 83.5 مليون ريال سعودي.

31 ديسمبر 2020م

1,200,000,000رأس المال

326,911,746احتياطي نظامي

1,114,180,214احتياطي عام

618,313,284أرباح مبقاة

98,310,239مطلوبات ومخصصات

(721,787,698)موجودات غير متداولة

2,635,927,785وعاء الزكاة 

2.5847نسبة الزكاة %

68,130,825

617,217,951الربح المعدل 

2.5نسبة الزكاة %

15,430,449

83,561,274الزكاة المحملة للسنة

فيما يلي بيانًا بالحركة في الزكاة:

31 ديسمبر 2020م

–الرصيد في بداية السنة

83,561,274المحمل للسنة

83,561,274الرصيد في نهاية السنة
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22. إيرادات تشغيلية

2019م2020مإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

1.22767,002,623317,830,780عمولة التداول

132,255,954123,287,116خدمات إيداع أوراق مالية

112,495,75361,345,104خدمات معلومات السوق

65,340,67660,615,484خدمات اإلدراج

– 2.22943,253رسوم مقاصة

–416,967اشتراكات

1,179,8641,669,415أخرى 

1,079,635,090564,747,899

1.22 وفقًا لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم )17/270/6( بتاريخ 18 يناير 2017م، فيما يلي ترتيبات اإليرادات التشغيلية بين المجموعة وهيئة السوق 
المالية اعتبارًا من 1 يناير 2017م:

z	 يحق لهيئة السوق المالية عائد مالي يعادل 64% من إجمالي عمولة التداول. تقوم المجموعة بتحصيل هذا العائد نيابة عن هيئة السوق المالية وإيداعه في
حساب هيئة السوق المالية بناًء على تعليماتها؛ و   

z	.)يحق للمجموعة االحتفاظ بنسبة 100% من إيرادات النشاط )باستثناء عمولة التداول التي تخضع لترتيب مشاركة العائد المالي المذكور أعاله

2.22 يمثل هذا دخاًل من األنشطة في سوق المشتقات. 

23. تكاليف تشغيلية
تتكون التكاليف التشغيلية من المصروفات المباشرة المتكبدة بواسطة المجموعة لتوفير الخدمات لعمالئها وللسوق المالية السعودية. وفيما يلي تفاصيل 

التكاليف التشغيلية:   

2019م2020مإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

79,000,000 1.2391,000,000رسوم هيئة السوق المالية 

119,098,176 134,131,451رواتب ومنافع متعلقة بها

7,206,119 3,469,564استشارات

41,060,572 54,307,911صيانة 

31,808,96029,315,749استهالك وإطفاء

26,094,087 11,515,517خطوط دوائر المعلومات

1,230,843 974,729مرافق خدمية

1,998,109 2,071,007مصروفات أمن

1,992,157 1,740,702ضيافة ونظافة

1.919,735,859148,493خسارة ائتمانية للذمم المدينة 

1,016,000 1,099,000رسوم استخدام نظام سريع

447,258366,658اتصاالت

2019م2020مإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

68,192351,677رحالت عمل

10,205,894 459,632تسويق ورعاية 

654,431 910,744رسوم رخصة 

3,911,452(71,721)تدريب

2,815,6882,477,699أخرى

356,484,493326,128,116

1.23 يمثل هذا البند رسومًا مستحقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمجموعة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
)6/268/17( بتاريخ 18 يناير 2017م وقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم )3-2-2019( بتاريخ 7 يناير 2019م.

24. مصروفات عمومية وإدارية

2019م2020مللسنة المنتهية في 31 ديسمبر  

123,513,152 126,096,173رواتب ومنافع متعلقة بها 

17,097,581 11,073,105استشارات

3,792,500 3,958,241صيانة 

16,404,61622,497,007استهالك وإطفاء

5,437,049 6,254,359مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

1,791,059 1,863,725مصروفات أمن

1,073,158 870,601مرافق خدمية

1,792,885 1,861,712ضيافة ونظافة  

947,702 324,716اتصاالت

283,371437,812رحالت عمل

657,207 1,036,418عقود تأمين أنشطة تداول

5,356,816 2,562,074تدريب 

378,457 281,323قرطاسية ولوازم مكتبية

3,257,249 2,087,106تسويق ورعاية 

1,800,433 2,166,835رسوم رخصة 

24,17311,664خطوط دوائر المعلومات

3,096,3127,118,878أخرى

180,244,860196,960,609

تم إعادة تصنيف الرواتب ومصروفات االستشارات والصيانة لسنة 2019م البالغة 10.9 مليون ريال سعودي و 4.2 مليون ريال سعودي و 8.7 مليون ريال 
سعودي على التوالي من المصروفات العمومية واإلدارية إلى تكاليف التشغيل في فترة المقارنة.  وتتماشى عملية إعادة التصنيف هذه مع العرض للسنة 

الحالية نتيجة للتقييم األكثر دقة الذي تم إجراؤه خالل سنة 2020م.

23. تكاليف تشغيلية )يتبع(
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25. إيرادات االستثمارات

2019م2020مللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

25,901,398 2,856,686دخل عموالت خاصة 

12,782,200 11,367,239دخل توزيعات أرباح 

5,425,998 15,751,508ربح محقق من بيع استثمارات، صافي

50,234,343 8,817,609ربح غير محقق من استثمارات، صافي

–4,103عمولة من ودائع البنك المركزي السعودي

38,797,14594,343,939

26. ربحية السهم األساسية والمخفضة
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد بتقسيم دخل توزيعات األرباح العائد إلى المساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح 

لعدد األسهم القائمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بإجمالي 120 مليون سهم )31 ديسمبر 2019م: 120 مليون سهم(.

27. االرتباطات وااللتزامات المحتملة
تتمثل االرتباطات في قيمة الجزء غير المنفذ من عقود توريد موجودات وخدمات إلى المجموعة كما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

13,593,996 21,651,765شراء موجودات

24,838,0579,839,370نفقات متعهد بها

11,300,00011,300,000خطاب ضمان

57,789,822 34,733,366

28. المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة. تتضمن األطراف ذات العالقة للشركة صندوق االستثمارات العامة )المساهم 

الرئيسي( وشركة تداول العقارية )شركة زميلة( وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وغيرها من المنشآت التي تخضع للملكية المشتركة من خالل صندوق 
االستثمارات العامة )شركات شقيقة( أو األعضاء من مجلس إدارة تلك الشركات )أعضاء مجلس اإلدارة(. تتم المعامالت وفقًا لشروط متفق عليها ومعتمدة من 

قبل إدارة المجموعة.

1.28 فيما يلي أهم المعامالت التي أجريت مع األطراف ذات العالقة خالل سنة 2020م التي تتعلق األنشطة الرئيسية للمجموعة:

طبيعة المعامالت

خدمات إيداع مبيعات وتسويقطبيعة العالقة
أوراق مالية

خدمات مقاصة 
أوراق مالية

السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

75,733,04823,163,779190,11199,086,938شركات شقيقة

3,356,070––3,356,070أعضاء مجلس اإلدارة

561,295,279––561,295,279أعضاء مجلس إدارة/شركات شقيقة

640,384,39723,163,779190,111663,738,287

1.28 فيما يلي أهم المعامالت التي أجريت مع األطراف ذات العالقة خالل سنة 2019م التي تتعلق األنشطة الرئيسية للمجموعة )يتبع(:
فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

الرصيد الختاميالمحصلالمفوترالرصيد االفتتاحيطبيعة العالقة

 2,823,849 (102,549,637)  99,086,938  6,286,548 شركات شقيقة

–(4,541,320)  3,356,070  1,185,250 أعضاء مجلس اإلدارة

 4,393,976 (559,460,770)  561,295,279  2,559,467 أعضاء مجلس إدارة/شركات شقيقة

–(105,000) – 105,000 شركة زميلة

 7,217,825)666,656,727( 663,738,287 10,136,265اإلجمالي

طبيعة المعاملة

خدمات إيداع المبيعات والتسويقطبيعة العالقة
أوراق مالية

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م 

150,409,83020,733,676171,143,506شركات شقيقة

62,608,472–62,608,472أعضاء مجلس اإلدارة

107,950,564–107,950,564أعضاء مجلس إدارة/شركات شقيقة

105,000105,000–شركة زميلة

320,968,86620,838,676341,807,542اإلجمالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

الرصيد الختاميالمحصلالمفوترالرصيد االفتتاحيطبيعة العالقة

6,286,548(167,991,871)3,134,914171,143,505شركات شقيقة

1,185,250(63,909,674)2,486,45262,608,472أعضاء مجلس اإلدارة

2,559,467(112,346,897)6,955,800107,950,564أعضاء مجلس إدارة/شركات شقيقة

105,000(105,000)105,000105,000شركة زميلة

10,136,265)344,353,443(12,682,166341,807,541اإلجمالي

2.28 فيما يلي بيانًا باألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في االستثمارات "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة":

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

الرصيد الختاميربح غير محققمشتريات/)استبعادات(الرصيد االفتتاحيطبيعة العالقة

17,241,2871,142,833,446)269,427,458(1,395,019,617أعضاء مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

الرصيد الختاميربح غير محقق مشتريات/)استبعادات(الرصيد االفتتاحيطبيعة العالقة

140,588,370277,698,4577,118,039425,404,866أعضاء مجلس اإلدارة

28. المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(
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3.28 فيما يلي بيانًا باألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في الذمم الدائنة:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

الرصيد الختاميمدفوعاتخدمات مستلمةالرصيد االفتتاحيطبيعة العالقة

7,749,946(10,293,450)7,462,03610,581,360شركة شقيقة

5,903,691(1,909,826)1,044,4406,769,077أعضاء مجلس اإلدارة

13,653,637 )12,203,276(8,506,47617,350,437اإلجمالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

الرصيد الختاميمدفوعاتخدمات مستلمةالرصيد االفتتاحيطبيعة العالقة

7,462,037(10,577,894)12,528,050 5,511,881شركة شقيقة

1,044,439(5,975,032)5,577,471 1,442,000أعضاء مجلس اإلدارة

8,506,476)16,552,925(6,953,88118,105,521اإلجمالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

الرصيد الختاميالمحصلعمولة خاصة مكتسبةالرصيد االفتتاحيطبيعة العالقة

130,000,000––130,000,000شركة زميلة

تم تحويل الرصيد أعاله وتحويله من استثمارات )صكوك( إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م )راجع إيضاح 6(.

29. المعلومات القطاعية )يتبع(28. المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(
قطاع الشركات

يدير قطاع الشركات تطورات قطاع الشركات المستقبلية ويشرف على جميع األقسام المتعلقة بالخزينة. إن جميع االستثمارات في الشركات تدخل ضمن قطاع 
األعمال هذا والذي يتضمن إدارة استراتيجية تنمية األعمال التجارية والقانونية والمالية والعمليات والموارد البشرية والعالقات مع العمالء. 

خدمات مشتقات ماليةمقاصة إيداعاألسواق2020م
معلومات السوق

اإلجماليقطاع الشركات

1,079,635,090–454,435,197511,328,368441,819933,953112,495,753إيرادات تشغيلية

85,901,3183,333,782584,080,144(22,828,877)(70,909,803)308,924,148279,659,576الربح/)الخسارة( 

3,087,382,8034,093,085,450––777,018,280228,684,367–إجمالي الموجودات

259,916,587374,901,797––70,026,15144,959,059–إجمالي المطلوبات

خدمات مشتقات مالية مقاصة إيداعاألسواق 2019م
معلومات السوق

اإلجماليقطاع الشركات

564,747,899–61,345,104––221,906,317281,496,478إيرادات تشغيلية

34,043,9129,535,822153,293,786(25,582,746)(42,935,462)86,520,41291,711,848الربح/)الخسارة( 

2,868,108,9663,546,830,098––548,679,850130,041,282–إجمالي الموجودات

222,836,920287,424,854––39,457,18225,130,752–إجمالي المطلوبات

29. المعلومات القطاعية
تعمل المجموعة فقط في المملكة العربية السعودية. وألغراض إدارية، تم 

تنظيم المجموعة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات المقدمة. وفيما 
يلي قطاعات التقرير الخاصة بالمجموعة:

األسواق
الهدف الرئيسي لهذه الوحدة هو تنمية األعمال من خالل تحسين المنتجات/

الخدمات، وجذب الشركات المحلية، والشركات األجنبية )على المدى الطويل(، 
وتطوير فئات أوراق مالية جديدة. وتشمل مسؤولياتها الحفاظ على نزاهة 

واستقرار وعدالة عمليات سوق األسهم. كذلك تحقيق نتائج متميزة من خالل 
التميز في األعمال، والتعاون مع هيئة السوق المالية، وفعالية التكاليف 

وتركيز الخبرة في خدمة العمالء، وتطوير إمكانيات فريق العمل. 

إيداع
تتمثل أنشطة إيداع باألعمال المتعلقة بتسجيل المحافظ االستثمارية 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 للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك 

الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي 
خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى تقديمها وفقًا لنظام السوق المالية.

خدمات معلومات السوق  
تتمثل أنشطة هذا القطاع في تنمية األعمال المرتبطة بمعلومات السوق 

التي تتضمن تقديم معلومات تداول ذات جودة عالية وفي الوقت الحقيقي، 
وبيانات مرجعية، ومؤشرات السوق ومعلومات مالية للمجتمع المالي.

30. األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:

– مخاطر السوق؛
– مخاطر االئتمان.

– مخاطر التشغيل؛ و
– مخاطر السيولة.

يمثل هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر الواردة 
أعاله، وأهداف المجموعة، والسياسات والعمليات لقياس وإدارة هذه 

المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، يتم إدراج إفصاحات كمية في كامل القوائم 
المالية الموحدة.

إطار إدارة المخاطر
تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة الستحداث إطار إدارة 

المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه. يكون مجلس اإلدارة مسؤواًل عن 
تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، 

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير من اللجان ذات الصلة فيما يتعلق بما 
ورد أعاله بشكل دوري.

يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي 
تواجهها المجموعة ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخاطر باإلضافة إلى 
مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة 

إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة 
المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، 

إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم 
والتزاماتهم.

هيكل إدارة المخاطر
يتم استحداث هيكل منظم ومتماسك داخل المجموعة لتحديد وتقييم 

ومراقبة المخاطر والسيطرة عليها.

أعضاء مجلس اإلدارة
تكمن قمة حوكمة المخاطر في اإلشراف المركزي لمجلس اإلدارة الذي يقدم 
التوجيهات ويمنح الموافقات الالزمة على االستراتيجيات والسياسات لتحقيق 

األهداف المحددة.

اإلدارة العليا
إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف 

االستراتيجية ضمن مدى تقّبل المخاطر المحدد مسبقًا للمجموعة.



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

مجموعة تداول السعودية   التقرير السنوي 2020م  التقارير المالية التقارير الماليةمجموعة تداول السعودية   التقرير السنوي 2020م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)ريال سعودي(

– 116 –– 117 –

ذمم مدينة أخرى
تتمثل الذمم المدينة األخرى في ذمم مدينة مستحقة من أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة وُتعد قصيرة األجل بطبيعتها.

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
تتمثل االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة في الصكوك لدى الهيئة العامة للطيران المدني. وتعد هذه الصكوك مدعومة من قبل الحكومة السعودية لذلك 

يتم تقييم مخاطر االئتمان على أنها منخفضة.    

3.30 تركيز مخاطر االئتمان
يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2020م.

المتوسط المرجح 
لمعدل الخسارة )%(

إجمالي القيمة 
الدفترية

مخصص 
الخسارة

منخفضة القيمة 
االئتمانية

ال72,286,52419,539,792 27.03      0 – 30 يومًا )ليست متأخرة السداد(

ال519,1816,963 1.34         30 – 60 يومًا

ال159,5884,602 2.88         61 – 90 يومًا

ال74,0133,283 4.44         91 – 120 يومًا

نعم308,43955,679 18.05      121 – 180 يومًا

نعم2,012,859908,403 45.13      181 – 360 يومًا

نعم8,616,6586,094,872 70.72      متأخرة السداد ألكثر من 360 يومًا

83,978,41226,613,594

يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2019م.

المتوسط المرجح 
لمعدل الخسارة )%(

إجمالي القيمة 
الدفترية

مخصص 
الخسارة

منخفضة القيمة 
االئتمانية

ال 103,190  33,543,951 00.31 – 30 يومًا )ليست متأخرة السداد(

ال 25,233  1,261,061 302.00 – 60 يومًا

ال 71,536  2,392,842 612.99 – 90 يومًا

ال 19,647  435,539 914.51 – 120 يومًا

نعم 467,183  2,571,107 12118.17 – 180 يومًا

نعم 943,808  2,077,669 18145.43 – 360 يومًا

نعم 5,247,138  5,775,445 90.85متأخرة السداد ألكثر من 360 يومًا

48,057,6146,877,735

 وفيما يلي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة وطرق التقليل منها 
بواسطة اإلدارة:

1.30 مخاطر السوق
مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية 

المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق، سواء الناتجة 
عن عوامل خاصة بُمصدر أداة مالية فردية أو العوامل التي تؤثر على جميع 

األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق. تقوم المجموعة بالحد من 
مخاطر السوق عن طريق االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومراقبة التطورات في 
األسواق المالية. إن مخاطر السوق تعكس مخاطر األسعار ومخاطر العمالت 

ومخاطر أسعار العموالت الخاصة.   

مخاطر األسعار
تمثل مخاطر األسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب 

التغيرات في األسعار السائدة في السوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر 
األسعار باستثماراتها المدرجة الصناديق االستثمارية التي تتقلب قيمها نتيجة 

للتغيرات في أسعار السوق.    

إن التغير بنسبة 1% أسعار االسترداد واألسعار المدرجة لالستثمارات، مع بقاء 
جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيؤثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كما 

هو مبين أدناه:

2019م2020مللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

31,035,19025,852,885األثر على ربح السنة

إن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرورة أن يكون مؤشرًا على التأثير على ربح 
أو خسارة وموجودات المجموعة.

مخاطر العملة
تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب 
التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتعرض المجموعة للتذبذبات في أسعار 
صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي ألعمالها. لم تقم المجموعة 

بإجراء أي معامالت هامة بعمالت بخالف الريال السعودي.

مخاطر أسعار العموالت  
تتمثل مخاطر العموالت في التعرض لمخاطر متعددة مرتبطة بتأثير التغيرات 

في أسعار العموالت السائدة في السوق على المركز المالي للمجموعة 
وتدفقاتها النقدية. تراقب المجموعة التذبذبات في أسعار العموالت وتعتقد 

أن تأثير مخاطر أسعار العموالت غير هام نظرًا ألن األدوات المالية المحتفظ 
بها بواسطة المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار العمولة المتغيرة.  

2.30 مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال 
عجز العميل أو الطرف اآلخر في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، 

وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء واالستثمار في 
سندات الدين.

يعرض الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة 
المركز المالي الموحدة:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

 268,487,867 96,798,376نقد وما في حكمه 

استثمارات مدرجة بالتكلفة 
308,794,732   101,311,751المطفأة

ودائع لدى البنك المركزي 
– 32,177,558السعودي

83,978,41248,057,614ذمم مدينة 

 5,551,232  10,108,448إيرادات النشاط المستحقة 

 6,232,881  2,875,632سلف لموظفين

 3,715,643 2,598,810ذمم مدينة أخرى

329,848,987 640,839,969

النقد وما في حكمه
تحتفظ المجموعة بالفائض من األموال لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. 

ويتم حاليًا االحتفاظ بالفائض لدى بنوك ذات تصنيف كما يلي:

وكالة موديزوكالة فيتش

قصيرة األجلطويلة األجل قصيرة األجلطويلة األجل 

BBB+F2A1P-1

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االئتمان. تطبق 

المجموعة المنهج المبسط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بغرض 
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسائر 

االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، 
تم تجميع الذمم المدينة استنادًا إلى أيام التأخير في السداد. ُتعدل معدالت 
الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل 

االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة.

إيرادات النشاط المستحقة  
تتمثل اإليرادات التشغيلية المستحقة في إيرادات مكتسبة والتي لم يتم 

إصدار فواتير بها إلى العمالء. وُتعد هذه اإليرادات قصيرة اآلجل بطبيعتها 
ومن أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.  

30. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(30. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(
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يعرض الجدول أدناه تحلياًل للموجودات والمطلوبات المالية استنادًا إلى التاريخ المتوقع للتحصيل أو التسوية:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

أقل من 12 
شهرًا

أكثر من 12 
شهرًا

أقل من 12 اإلجمالي
شهرًا

أكثر من 12 
شهرًا

اإلجمالي

268,487,867–268,487,867 96,798,376– 96,798,376نقد وما في حكمه

––– 32,177,558– 32,177,558ودائع لدى البنك المركزي السعودي

3,104,830,715100,000,0003,204,830,7152,662,963,376230,000,0002,892,963,376استثمارات

41,179,879   –57,364,81841,179,879   –57,364,818الذمم المدينة 

5,551,232–5,551,232 10,108,448– 10,108,448إيرادات النشاط المستحقة 

6,232,881–6,232,881 2,875,632– 2,875,632سلف لموظفين

3,715,643–2,598,8103,715,643–2,598,810ذمم مدينة أخرى

3,306,754,357100,000,0003,406,754,3572,988,130,878230,000,0003,218,130,878 إجمالي الموجودات المالية

–––19,030,340–19,030,340تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

–––3,147,217–3,147,217مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة  

4,263,087–4,263,087 13,786,991 4,658,348 9,128,643التزامات عقود إيجار 

105,383,866–95,314,671105,383,866–95,314,671ذمم دائنة

22,330,201–22,330,201 32,758,785– 32,758,785رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

73,010,501–104,312,12573,010,501–104,312,125مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

77,294,40177,294,401–91,024,04691,024,046–التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

263,691,78195,682,394359,374,175204,987,65577,294,401282,282,056إجمالي المطلوبات المالية

3,043,062,5764,317,6063,047,380,1822,783,143,223152,705,5992,935,848,822صافي الموجودات المالية

30. األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(

31 ديسمبر 2020م

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

إجمالي القيمة العادلة المستوى 3المستوى 2المستوى 1

استثمارات

3,103,518,964–3,103,518,964–3,103,518,964بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

31 ديسمبر 2019م 

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

إجمالي القيمة العادلة المستوى 3المستوى 2المستوى 1

استثمارات

2,585,288,572–2,585,288,572–2,585,288,572بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 لقياسات القيمة العادلة، وال توجد أي تحويالت داخل أو خارج المستوى 3 لقياسات القيمة العادلة كما 
في 31 ديسمبر 2020م )31 ديسمبر 2019م: ال شيء(.

4.30 مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن 
مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة باإلجراءات واألفراد والتكنولوجيا 
والبنية التحتية الخاصة بالمجموعة، ومن عوامل خارجية أخرى غير مخاطر 

االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات القانونية 
والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك الشركات. تنشأ مخاطر التشغيل 

عن كافة عمليات المجموعة.

تهدف المجموعة إلى إدارة مخاطر التشغيل لكي تحقق التوازن بين تجنب 
الخسائر واألضرار المالية على سمعة المجموعة وبين الفعالية الشاملة 

للتكلفة ولتجنب إجراءات السيطرة التي تقيد المبادرة واإلبداع.

يتم دعم االلتزام بمعايير المجموعة من خالل برنامج المراجعات الدورية الذي 
بتنفيذه قسم المراجعة الداخلية. يتم مناقشة نتائج مراجعات قسم المراجعة 
الداخلية مع إدارة وحدة العمل التي تتعلق بها مع تقديم ملخصات إلى لجنة 

المراجعة واإلدارة العليا بالمجموعة.

5.30 مخاطر السيولة  
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء 

بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقدًا أو على شكل 
موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة، 

وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال 
استحقاقها خالل الظروف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة 

أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعة.    

31. القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها 

مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في 
السوق بتاريخ القياس. وبموجب تعريف القيمة العادلة، فإنها تمثل االفتراض 

بأن المجموعة مستمرة في أعمالها وال يوجد أي نية أو متطلب لتحجيم 
أعمالها بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بشروط معاكسة.

وتعتبر األداة المالية متداولة في سوِق نشط إذا كانت األسعار المتداولة 
متاحة بشكل دوري وبسهولة من سمسار أو وسيط أو مجموعة صناعية أو 

خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية. وتمثل تلك األسعار معامالت السوق الفعلية 
التي تحدث بانتظام على أساس تجاري.

وعند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة البيانات القابلة للمالحظة 
قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل 

الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم 
كما يلي:

المستوى 1: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة 
لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في تاريخ 

القياس.

المستوى 2: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 
1 والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة 

)األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

المستوى 3: مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات 
السوق المالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظة(.

يعرض الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية 
والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام المتدرج للقيمة 

العادلة لألدوات المالية. وال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات 
والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة نظرًا ألن القيمة 
الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المتبقية تقارب القيمة 

العادلة بصورة معقولة.
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32. األحداث الالحقة 
الحًقا لنهاية السنة وكما هو مبين في إيضاح 3-14، صدر المرسوم الملكي 
رقم 35657 بتاريخ 1442/6/29 هـ حيث تم بموجبه إخضاع المجموعة للزكاة 

اعتباًرا من 1 يناير 2020م. واستنادًا لتقييم اإلدارة، فقد تم اعتبار هذا الحدث 
كحدث يستدعي التعديل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وبصرف النظر عما ورد أعاله، ليس هناك حدث الحق لنهاية السنة يستدعي 
تعدياًل أو إفصاحًا في هذه القوائم المالية الموحدة.   

33. توزيعات األرباح 
وافقت الجمعية العادية باجتماعها الذي عقد بتاريخ 09 ذو القعدة 1441هـ 

)الموافق 30 يونيو 2020م( على دفع توزيعات أرباح على المساهمين للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ 120,000,000 ريال سعودي )31 

ديسمبر 2019م: 120,000,000 ريال سعودي(. 

34. اعتماد القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 15 شعبان 

1442هـ الموافق 28 مارس 2021م(. 

)ALSI( مؤشر جميع األسهم
مؤشر تم تصميمه ليعكس حركة سوق األسهم. 

المراجحة
شراء وبيع نفس األوراق المالية في أسواق 

مختلفة وبأسعار مختلفة بهدف تحقيق الربح 
واالستفادة من الفروقات في األسعار اآلنية. 

سعر الطلب
السعر الذي يرغب فيه المتداول لبيع الورقة 

المالية. 

األوراق المالية المتاحة
األوراق المالية المتاحة لتنفيذ المعامالت والتي 

تتضمن األوراق المالية التي تم شراؤها ولكن لم 
تتم تسويتها لحساب العميل.

سوق انخفاضية
عندما يكون السوق ككل في اتجاه هبوطي يتمثل 

في انخفاض األسعار. 

سعر العرض
السعر الذي يرغب المتداول في دفعه مقابل 

سهم معين.

 نموذج 2 آللية التسليم مقابل الدفع الخاص ببنك 
التسويات الدولية

آلية التسليم مقابل الدفع لتسوية الصفقات، 
حيث يتم التحويل النهائي لألوراق المالية من البائع 

إلى المشتري )التسليم(، على أساس إجمالي )كل 
صفقة على حدة(، ولكن التحويل النهائي للمقابل 

المالي من المشتري إلى البائع )الدفع( يتم على 
أساس صافي القيمة.

أسهم الشركات الكبرى
سهم الشركات الصناعية الكبرى الرائدة والتي 

تمتلك سجل ثابت من توزيعات األرباح، وتتمتع 
إدارتها المالية بسمعة سليمة. 

وكيل االقتراض 
عضو أمين الحفظ المعّين من قبل المقترض 

إلجراء المعامالت.

سوق صاعدة
عندما تكون األسعار في السوق مرتفعة لفترة 

طويلة.

متطلب التمويل النقدي المسبق 
نظام التداول الذي ُيلزم مشتري األوراق المالية 

باإليداع المسبق للنقد قبل التداول.

)CSD( إيداع األوراق المالية المركزية
مؤسسة مالية متخصصة تحتفظ بأوراق مالية 

إما بشكل موثق أو غير موثق، بحيث يمكن نقل 
الملكية من خالل القيد الدفتري بداًل من التحويل 

الفعلي للشهادات. 

المقاصة
جميع األنشطة المتعلقة باألوراق المالية التي يتم 

تداولها من اللحظة التي يتم فيها االلتزام فيما 
يتعلق بالمعاملة وحتى لحظة تسويتها. 

سعر اإلغالق – طريقة الحجم المتوسط المرجح
VWAP هو متوسط يتم حسابه عن طريق أخذ 
قيمة جميع التداوالت في آخر 15 دقيقة قبل 
إغالق السوق مقسوًما على إجمالي األسهم 
المتداولة للشركة. في حالة عدم حدوث أي 
تداوالت خالل آخر 15 دقيقة، سيكون سعر 

اإلغالق هو آخر سعر عادي )يتم تداوله فوق 
15000 ريال سعودي( قبل آخر 15 دقيقة.

سعر اإلغالق – طريقة المزاد
في هذه الطريقة، يتم تحديد سعر اإلغالق من 

خالل مزاد يتم حتى 10 دقائق بعد إغالق التداول 
العادي. يتم تحديد سعر التوازن خالل المزاد 

الختامي على التداوالت العادية )تداول أكثر من 
15000 ريال سعودي(. إذا لم تكن هناك صفقات 
عادية خالل المزاد يصبح المزاد األخير هو آخر سعر 

تداول. إذا لم تكن هناك عمليات تداول خالل 
اليوم، يصبح سعر اإلغالق هو سعر إغالق اليوم 

السابق. 

أمين الحفظ
مؤسسة مالية تحتفظ باألوراق المالية للعمالء 

بهدف الحماية وذلك لتقليل مخاطر سرقتهم 
أو الخسارة. يمكن أن يكون أيًضا عضو مقاصة 

للبنوك، والشركات، والمستثمرين األجانب، 
والمستثمرين من المؤسسات، ويقومون بتسوية 

ومقاصة األوراق المالية من خالل نقل مليكة هذه 
األوراق بين البائع والمشتري. 

نظام اإليداع
نظام تكنولوجيا المعلومات يستخدم من قبل 

أسواق األوراق المالية لتسهيل وظائف المقاصة 
والتسوية والحفظ والتسجيل.

المشتقات
أداة مالية متداولة في السوق تستمد قيمتها من 
قيمة أداة مالية أخرى، مثل مؤشر األسهم وأسعار 

الفائدة أو مؤشرات السلع. 

التسليم مقابل الدفع
آلية تسوية تربط بين نقل األوراق المالية وتحويل 
األموال، بحيث ال يتم نقل األوراق المالية إال بعد 

الدفع.

عضو البورصة
عضو في بورصة تقدم خدمات التداول 

للمستثمرين.

الملحقات

)ETF( صناديق االستثمار المتداولة
صندوق مكون من محفظة أسهم تعكس تكوين 

المؤشر، ويكون مدرج في بورصة معترف بها 
ويتم تداوله مثل األوراق المالية العادية.

)ETP( صناديق المنتجات المتداولة االستثمارية
األوراق المالية المتداولة في البورصة، والتي 

تستمد قيمتها من األدوات األساسية مثل السلع 
أو العمالت أو أسعار األسهم أو أسعار الفائدة. 

وسيط التنفيذ
عضو البورصة الذي يقدم خدمات التداول في 

األوراق المالية المودعة، والتي يتم توفير خدمات 
الحفظ لها من قبل عضو أمين الحفظ المستقل. 

فشل الصفقة
يحدث هذا عندما ال يقوم البائع بتسليم األوراق 

المالية أو أن المشتري ال يقوم بالدفع بحلول تاريخ 
التسوية. 

العقد اآلجل
يشبه العقد المستقبلي إال أنه يتم التفاوض عليه 

بشكل خاص. 

التعويم الحر
نسبة األسهم المطروحة للعامة من قبل الشركة 

المدرجة في البورصة.

العقود المستقبلية
اتفاقية تعاقدية لشراء أو بيع سلعة معينة أو أداة 
مالية معينة بسعر محدد مسبًقا في المستقبل. 

)GICS( معيار تصنيف الصناعة العالمي
نظام تصنيف معياري لألسهم تم تطويره بشكل 

مشترك بواسطة "مورغان ستانلي كابيتال" 
)MSCI( و "ستاندرد آند بورز". 

التحوط 
أداة مشتقة لحماية االستثمار من التغيرات غير 

المواتية في القيمة.

عضو أمين الحفظ المستقل
عضو أمين حفظ يقدم خدمات الحفظ بعد أن 

يقوم الوسيط التنفيذي بتقديم خدمات التداول.

المؤشر
محفظة محاكاة لألوراق المالية تمثل سوًقا أو 

جزًءا من هذا السوق. 

التداول بناء على معلومات داخلية
بيع وشراء األوراق المالية باالعتماد على معلومات 

غير عامة تتعلق بهذه األوراق المالية. 

قائمة مصطلحات سوق األوراق المالية
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المخزون
رصيد األوراق المالية لحساب المستثمر خاٍل من 

التعهد وغيره من القيود. 

وكيل اإلقراض
عضو أمين حفظ يتم تعيينه من قبل المقرض من 

أجل إجراء المعامالت الخاصة باقتراض وإقراض 
األوراق المالية.

األمر محدد السعر 
طلب شراء وبيع األسهم بسعر محدد. سيؤدي 

ذلك إلى تحديد الحد األقصى للسعر الذي يرغب 
العميل في دفعه كمشتري والحد األدنى للسعر 

الذي يرغب في قبوله كبائع. 

السيولة
مدى سهولة شراء األوراق المالية أو بيعها في 

السوق. تعد األوراق المالية أكثر سيولة في حال 
توافر وحدات متاحة منها إلجراء المعامالت الكبيرة 

بدون تغييرات كبيرة أو جوهرية بالسعر. 

مخاطر السيولة
الخطر الناتج عن صعوبة شراء أو بيع ورقة مالية.

فشل السداد 
عندما ال يستطيع المشتري سداد قيمة األوراق 

المالية خالل فترة محددة.

هامش الوقاية 
في سياق تداول الهامش، يمثل هامش الوقاية 
الحد األدنى لحقوق الملكية الذي يجب االحتفاظ 
به في حساب الهامش. حيث تعد حقوق الملكية 
القيمة اإلجمالية لألوراق المالية مطروًحا منها ما 

تم اقتراضه من شركة الوساطة. 

حساب الهامش
يسمح حساب الهامش للشخص أن يقترض 

المال من وسيط لشراء األوراق المالية. سوف 
يقوم العميل بإيداع األموال في حساب الهامش 
وسيقوم الوسيط بإقراضه أموال إضافية بحيث 

يمكن استخدام اإلجمالي لشراء األسهم. قد يكون 
هذا مفيًدا للعميل إذا ارتفع سعر السهم. ومع 

ذلك، إذا انخفض السعر، يمكن أن يطلب الوسيط 
من العميل إيداع أموال إضافية في غضون فترة 

قصيرة أو بيع جزء من األسهم لتعويض كل أو 
جزء من الفرق بين قيمة األوراق المالية وهامش 

الوقاية. 

إساءة استخدام السوق
انتهاكات قانون األوراق المالية بما في ذلك 

التداول من الداخل، والتالعب في السوق أو غسل 
األموال.

صانع السوق
عضو شركة في البورصة والذي يقوم بشراء 

وبيع األوراق المالية لحسابه الخاص )التداوالت 
الرئيسية( ولحسابات العمالء )تداوالت الوكالة( 

والذي يروج على توفير السيولة في السوق. 

عضو
شخص أو مؤسسة لها الحق في المتاجرة باألوراق 

المالية في بورصة نيابة عن المستثمرين.

الخيار
الحق )ولكن ليس االلتزام( في الشراء )عقد خيار 
الشراء( أو البيع )عقد خيار البيع( كمية معينة من 
األسهم أو السلعة أو العملة أو المؤشر أو الدين 

بسعر محدد )سعر التنفيذ( خالل فترة محددة من 
الزمن. 

عقود الخيارات
أداة مالية مشتقة تمثل عقًدا بواسطة كاتب 

الخيار لصاحب الخيار. 

وضع الطلب
إذا لم يتم رفض الطلب في مرحلة ما قبل 
الطلب، فسيتم وضعه في دفتر الطلبات. 

السوق غير المنظمة
ورقة مالية يتم تداولها في بعض السياق 

)مفاوضات بين طرفين( بخالف التداول الرسمي، 
مثل شبكة وكالء. 

القيمة االسمية
القيمة االسمية المعينة للورقة من قبل المصدر.

التداول قبل افتتاح السوق
يتم التداول قبل ساعات التداول العادية.

التحققات قبل الطلب
تحقق أحد أعضاء البورصة قبل إرسال طلب إلى 

نظام التداول. 

التداول بعد السوق
يتم التداول بعد ساعات التداول العادية. 

إعادة التوازن
عملية إعادة تنظيم موازنة مجموعة األصول، 

عن طريق البيع والشراء، للحفاظ على المستوى 
المرغوب فيه من تخصيص األصول. وغالبا ما 

يتم ذلك على أساس ربع سنوي. 

)SDC( مركز إيداع األوراق المالية
كيان يقوم بوظائف التسجيل ، ووظائف الحفظ ، 

والتسوية المالية، والمعاوضة النقدية.

)SBL( إقراض واقتراض األوراق المالية
قرض مضمون من األوراق المالية من طرف واحد 
)المقرض( من المعاملة إلى طرف آخر )المقترض(. 

األوراق المالية المعلقة
األوراق المالية المشتراة من قبل المستثمر ولكن 

لم تتم تسويتها بعد.

األوراق المالية في انتظار التسوية
األوراق المالية المباعة من قبل المستثمر ولكن 

لم تتم تسويتها بعد.

فشل التسوية
يحدث هذا إذا كان عضو البورصة غير قادر على 

توفير األوراق المالية الالزمة.

عضو التسوية
بنك يرشحه عضو الحفظ لتسهيل التسوية 

النقدية له. 

سجل المساهمين
قائمة المساهمين في الشركة المحدثة على 

أساس مستمر. يتضمن السجل اسم كل شخص 
وعنوانه وعدد األسهم المملوكة.

البيع على المكشوف
الممارسة التي تنطوي على استعارة األسهم 

وإعادتها الحقًا. يتم ذلك عادة عندما ُيعتقد أن 
سعر السهم سينخفض، بحيث يمكن للمقترض 

أن يحقق ربحًا عن طريق بيع األسهم بسعرها 
الحالي وإعادتها بسعر أقل. 

الهامش
الفرق بين أسعار العرض والطلب للسهم؛ ويتمثل 

في الفرق بين سعر البيع الذي يرغب به البائع 
وسعر الشراء الذي يرغب المشتري في دفعه. 

تنفيذ الصفقات التجارية
 يتم تنفيذ الصفقة عندما يتطابق طلب مع 

طلب آخر.

تقلب األسعار 
تقلبات سعر السهم أو السوق ككل. 

:  شركة مركز مقاصة األوراق المالية )مركز مقاصة(. سي سي بي  
: هيئة سوق المال سي إم إي    

: نظام التسليم مقابل الدفع دي وي بي  
: األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء إي بي آي تي دي إي  

: صناديق المؤشرات المتداولة  إي تي إف 
: برنامج تطوير القطاع المالي إف إس دي بي 

: مجلس التعاون الخليجي جي سي سي 
: المعيار العالمي لتصنيف القطاعات  جي آي سي إس 

: خدمة الحفظ المستقل  آي سي إم 
: صناديق االستثمار العقارية المتداولة آر إي آي تي 

: مستثمر أجنبي مؤهل كيو إف آي 
: األسواق المالية المستدامة إس إس إي 

: مشروع نقل وتفعيل المهام المسؤوليات تي إي آر 

المختصرات
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الشعار المسجل

الشكل القانوني
وافق مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة يوم األثنين 29 صفر1428هـ، 

الموافق 19 مارس 2007م، على تأسيس مجموعة تداول السعودية, 
والمعروفة سابقا باسم “شركة السوق المالية السعودية - تداول“. ويأتي هذا 
القرار تنفيًذا للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بتأسيسها 

شركة مساهمة. 

الشركات التابعة
اسم الشركة التابعةالملكيةالملكيةاسم الشركة التابعة

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية100%تداول السعودية

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية100%شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية100%شركة مركز مقاصة األوراق المالية )مركز مقاصة(

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية100%شركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض“

مراجع الحسابات المستقل 
كي.بي. إم. جي. الفوزان وشركاؤه

المكتب الرئيسي/المكتب المسجل 
مجوعة تداول السعودية
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رقم القسم: 15

الرياض 3388-12211
المملكة العربية السعودية

خدمة العمالء: 1919 92000 966+

www.tadawulgroup.sa

معلومات الشركة

الملحقات
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