نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010241733وتاريخ 1428/12/02هـ (الموافق 2007/12/12م) المرخص بتأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم
(م )15/وتاريخ 1428/3/1هـ .طرح ستة وثالثون مليون ( )36.000.000سهم عادي يمثل ( )%30من رأس مال شركة مجموعة تداول السعودية القابضة وذلك من خالل االكتتاب
العام بسعر طرح قدره  105ريال سعودي للسهم الواحد.
فترة االكتتاب :ثالثة أيام تبدأ من يوم 1443/04/25هـ (الموافق 2021/11/30م) وتنتهي في 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م)
تأسست شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "المصدر") بتاريخ
1428/12/02هـ (الموافق 2007/12/12م) كشركة مساهمة مقفلة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات
العامة ،بموجب السجل التجاري رقم  1010241733وتاريخ 1428/12/02هـ (الموافق 2007/12/12م) ،والمرخص
بتأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم (م )15/وتاريخ 1428/3/1هـ (الموافق 2007/03/20م) ،وعنوان مركزها
الرئيسي هو  6897أبراج التعاونية ،طريق الملك فهد ،حي العليا – الرياض  12211ص .ب ،60612 .المملكة العربية
السعودية ("المملكة").

األوراق المالية") .لم يتم تسجيل أسهم الشركة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية أو بموجب أي من
قوانين األوراق المالية األخرى السارية في الواليات المتحدة األمريكية .وال يجوز عرض أو بيع األسهم المطروحة
بموجب هذه النشرة في الواليات المتحدة األمريكية وال يجوز طرحها أو بيعها إال في إطار تعامالت مستثناة من أو
غير خاضعة ألي متطلبات تسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو األنظمة الخاصة باألوراق المالية في
أي دولة أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية .وال يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع أسهم أو الحث على شراءها في
أية دولة ال يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يُسمح به.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ومائتا مليون ( )1.200.000.000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى مائة
وعشرين مليون ( )120.000.000سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة األسمية لكل منها عشرة ( )10رياالت.
(لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم ("( )2-2-4تاريخ المجموعة وتأسيسها وتطورها") من هذه النشرة.

يبدأ االكتتاب في يوم الثالثاء بتاريخ 1443/04/25هـ (الموافق 2021/11/30م) ،ويستمر لمدة ثالثة أيام ،شاملة
آخر يوم إلغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م)"( ،فترة
االكتتاب") ،حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب لدى أي من الجهات المستلمة ("الجهات المستلمة") المدرجة في
الصفحة (ح) من هذه النشرة ،أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابع للجهات المستلمة
أو عبر أي قنوات إلكترونية أخرى توفرها الجهات المستلمة لعمالئها ،وذلك خالل فترة االكتتاب (يرجى مراجعة
قسم ("التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب") والقسم("( )17المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه")
من هذه النشرة .ويمكن للمكتتبين من الفئات المشاركة االكتتاب في أسهم الطرح من خالل مديرو سجل اكتتاب
المؤسسات خالل القيام بعملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد.

تشمل عملية الطرح العام األولي ("الطرح") طرح ستة وثالثون مليون ( )36.000.000سهم عادي (يشار إليها بـ
"أسهم الطرح" وكل منها "سهم الطرح") بسعر طرح يبلغ  105ريال سعودي للسهم الواحد ("سعر الطرح") بقيمة
اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة
ثالثون بالمائة ( )%30من رأس مال المصدر .وسيتم بيع كامل أسهم الطرح من قبل المساهم الوحيد في الشركة
(صندوق االستثمارات العامة).
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (يشار إليهم فيما بعد بـ "المستثمرين") هما:
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق
االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية (ويشار
إليها معاً مجتمعة بـ "الفئات المشاركة") والتي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل
األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (المشار إليها بـ "الهيئة") ،ولمزيد
من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم رقم ("( )1التعريفات والمصطلحات") .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم
تخصيصها للفئات المشاركة ستة وثالثون مليون ( )36.000.000سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة مائة بالمائة
( )%100من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد ،علماً بأنه في حال
قيام المكتتبين األفراد (المعرفون بالشريحة "ب" أدناه) باالكتتاب في األسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح ،يحق
لمديرو سجل اكتتاب المؤسسات ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة وعشرون مليوناً
ومئتا ألف ( )25.200.000سهم والتي تمثل نسبة سبعون بالمائة ( )%70من إجمالي أسهم الطرح .وسيتم تحديد
عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين ،بالتشاور مع الشركة،
كما قد ورد تعريفهم في القسم رقم ("( )1التعريفات والمصطلحات") باستخدام آلية التخصيص االختيارية ،ومن
الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها
السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،وأي شخص طبيعي غير سعودي
مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح
حساب استثماري (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المكتتبين األفراد" وك ً
ال منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد" ،ويشار
شخص اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية
إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين") ،ويعد الغياً اكتتاب كل
ٍ
من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً
ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط .وسيتم تخصيص عشرة ماليين وثمانمائة ألف ( )10.800.000سهم من
أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد ،أي بما يعادل نسبة ثالثون بالمائة ( )%30من إجمالي أسهم الطرح .وفي
حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم ،فيحق للمستشارين الماليين ،تخفيض
عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين.
ويمثل صندوق االستثمارات العامة المساهم الكبير في الشركة ،إذ يمتلك كامل أسهمها المصدرة كما في تاريخ
هذه النشرة .وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهم الكبير (ويشار إليه بـ "المساهم البائع") .وبعد استكمال
عملية االكتتاب ،سوف يمتلك المساهم البائع ما نسبته سبعون بالمائة ( )%70من أسهم الشركة .وبالتالي فإنه
سيحتفظ بالحصة المسيطرة في الشركة .وسيتم توزيع متحصالت االكتتاب بعد خصم تكاليف االكتتاب ("صافي
المتحصالت") على المساهم البائع ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت االكتتاب حسبما ورد وصفه في
القسم رقم (" )8استخدام متحصالت الطرح" من هذه النشرة .علماً أنه قد تم التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل من
قبل متعهدو التغطية (يرجى مراجعة القسم رقم (" )13التعهد بالتغطية" من هذه النشرة) .ويحظر على المساهم
الكبير في الشركة التصرف في أسهمه لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق ("فترة
الحظر") كما هو موضح في قسم ("ملخص الطرح") من هذه النشرة .وبعد فترة الحظر ،يحق للمساهم الكبير
التصرف في أسهمه.
سوف يتم طرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة الذين يتواجدون خارج الواليات المتحدة
األمريكية (بما في ذلك من خالل إبرام اتفاقيات المبادلة ( ))Swap Agreementsوسوف يتم اكتتاب هذه الفئة خارج
األراضي األمريكية وفقاً لالئحة "إس" الصادرة بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933م وتعديالته ("قانون

يجب على كل مكتتب من المكتتبين األفراد االكتتاب بـعشرة ( )10أسهم كحد أدنى .علما بأن الحد األدنى للتخصيص
هو عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب ،والحد األقصى للتخصيص هو مائتان وخمسون ألف ( )250.000سهم .وسيتم
تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى
إجمالي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وإذا تجاوز عدد المكتتبين مليون وثمانون ألف ( )1.080.000مكتتب
فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب ،وفي هذه الحالة سيتم التخصيص
وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشارين الماليين .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد
دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة .وسيتم اإلعالن عن نتائج عملية التخصيص النهائي في يوم
األثنين بتاريخ 1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م) ورد الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه 1443/05/04هـ
(الموافق 2021/12/08م) (يرجى مراجعة القسم الفرعي "تخصيص األسهم ورد الفائض" ضمن القسم رقم ()17
("المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه") من هذه النشرة).
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية ،ويعطي كل سهم حاملة الحق في صوت واحد ،ويحق لكل مساهم في الشركة
حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها ولن يتمتع أي مساهم بأية حقوق
تصويت تفضيلية .وستستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة (يرجى
مراجعة القسم ("( )7سياسة توزيع األرباح") من هذه النشرة).
لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سوا ًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها
لالكتتاب العام ،وقد قدمت الشركة طلب التسجيل وطرح أسهمها للهيئة وطلب إدراجها لشركة تداول السعودية ،وقد
تم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة ،وقد تم الحصول على الموافقات الرسمية الالزمة
للقيام بعملية طرح األسهم .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم
واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (يرجى مراجعة قسم "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب").
بعد تسجيل األسهم لدى الهيئة وإدراجها في السوق ،سوف يُسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها
إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي
بالتداول في أسهم الشركة .كما يحق للمستثمرين األجانب المؤهلين التداول في أسهم الطرح بموجب القواعد
المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة ،ويحق أيضاً للمستثمرين
األجانب اإلستراتيجيين التداول في األسهم بموجب التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب
حصص استراتيجية في الشركات المدرجة (على النحو المعرف في هذه النشرة) ،كما يحق لألفراد المستثمرين
غير الخليجيين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات غير الخليجية المسجلة خارج المملكة القيام باالستثمار بشكل
غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة ()SWAP Agreements
مع مؤسسات السوق المالية من قبل الهيئة ("مؤسسات السوق المالية") ،وبموجب اتفاقيات المبادلة يتم تسجيل
مؤسسات السوق المالية كمالكيين نظاميين لتلك األسهم.
ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة .ولالطالع على بعض العوامل التي ينبغي دراستها
بعناية قبل اتخاذ القرار باالكتتاب في أسهم الطرح يرجى مراجعة قسم "إشعار هام" في الصفحة (أ) والقسم رقم
(" )2عوامل المخاطرة" من هذه النشرة.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات
قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل
المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد
المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة تداول
السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما
كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م)

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية

مدير االكتتاب

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

أ

إشعار هام
تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية وافية عن الشركة وأسهم الطرح ،وعند تقديم طلب لالكتتاب في أسهم الطرح ،ستتم معاملة المستثمرين من
المؤسسات واألفراد على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها عن طريق زيارة موقع
الشركة ( ،)www.tadawulgroup.saأو موقع هيئة السوق المالية ( ،)www.cma.org.saأو موقع المستشارين الماليين (،)www.jpmorgansaudiarabia.com
و ( ،)https://www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia/و (.)www.alahlicapital.com
عينت الشركة شركة األهلي المالية («األهلي كابيتال») وشركة سيتي جروب العربية السعودية («سيتي جروب») وشركة جي بي مورقان العربية السعودية
(«جي بي مورقان») كمستشارين ماليين والمنسقين الدوليين لها فيما يختص االكتتاب (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المستشارين الماليين») ،ومديرو لسجل
اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية («متعهدو التغطية») كما عينت الشركة األهلي كابيتال كمدير لالكتتاب («مدير االكتتاب») ،فيما يتعلق بعملية طرح
أسهم الطرح الموصوفة في هذه النشرة (يرجى مراجعة القسم رقم (« )13التعهد بالتغطية» من هذه النشرة لمزيد من المعلومات).
تحتوي هذه النشرة على تفاصيل تم تقديمها وف ًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة ،ويتحمل أعضاء مجلس
اإلدارة ،الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) ،مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون حسب
علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول بأنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى
جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.
على الرغم من أن الشركة أجرت كافة الدراسات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءاً
كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة فيما يتعلق بالسوق والقطاع اللذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ومن تقديرات
إدارة الشركة ومن معلومات وبيانات وتحليالت متاحة للعموم من نشرات تصدر عن مزودي البيانات والمعلومات واألخبار .ومع أنه ال يوجد للشركة أو أي
من مستشاريها أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة في هذه النشرة عن السوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بشكل
مستقل من هذه المعلومات .وعليه ،فإنه ال يوجد أي إقرار أو ضمان بصحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.
إن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير ،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة أسهم
الطرح والتي يمكن أن تتأثر سلباً بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب ،أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى
خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم («( )2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة) ،وال ينبغي اعتبار تقديم هذه
النشرة أو أي معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة باالكتتاب وال يجب تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بتحقق
اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية للشركة.
ال يجوز اعتبار هذه النشرة على أنها توصية من الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهم البائع أو مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب،
وعالوة على ذلك ،تعتبر المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار أهداف االستثمار الفردية،
أو الوضع المالي ،أو االحتياجات االستثمارية الخاصة للشخص الراغب في االستثمار بأسهم الطرح .وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار ،يعتبر كل مستلم
لهذه النشرة مسؤوالً عن الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة المعلومات
الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع المالية واالحتياجات االستثمارية الخاصة به .ويجب عليه االعتماد على مراجعته الخاصة للشركة ومدى
مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به ،بما في ذلك المزايا والمخاطر المرتبطة
باالستثمار في هذا االكتتاب .فقد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم ،وبالتالي يجب على المستثمرين المحتملين
عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف
الفردية ألولئك المستثمرين.
يقتصر هذا االكتتاب على (أ) الفئات المشاركة :وتشمل مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين
األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية (يرجى مراجعة القسم («( )1التعريفات والمصطلحات») من هذه النشرة) و
قصر من
(ب) المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،وأي شخص
طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري،
شخص اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع
باإلضافة إلى المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ويعد الغياً اكتتاب كل
ٍ
ً
فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيا ويؤخذ باالكتتاب األول فقط.
يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية ،باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة
و /أو المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة .وتطلب الشركة والمستشارين الماليين من متلقي هذه النشرة االطالع على القيود النظامية
التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها .وعلى كل مكتتب فرد مؤهل وجهة مشاركة مؤهلة قراءة النشرة بالكامل والتماس المشورة من
المحامين ،والمستشارين الماليين ،وأي مستشارين مهنيين تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية ،والضريبية ،والتنظيمية ،واالقتصادية المتعلقة
باستثمارهم في األسهم ،وسوف يتحملون شخصياً الرسوم المرتبطة بتلك المشورة المستمدة من المحامين ،والمحاسبين ،وغيرهم من المستشارين
التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة .وال يمكن تقديم أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح.
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معلومات عن السوق والقطاع
تم تقديم المعلومات المتعلقة بالقطاع الذي تعمل فيه الشركة والواردة في هذه النشرة من قبل الشركة.
إن معلومات السوق والمعلومات االقتصادية والصناعية الواردة في هذه النشرة -مالم يتم ذكر مصدرها -تمثل تقديرات المجموعة باالعتماد على
المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية .إن البيانات اإلحصائية والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالسوق وحجمه
والحصة السوقية ووضع السوق ومعلومات القطاع األخرى المتعلقة بأنشطة الشركة واألسواق التي تعمل فيها الشركة تستند على بيانات منشورة متوفرة
للعموم تم الحصول عليها من العديد من المصادر الخارجية المستقلة .وتعتقد الشركة أن المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها أو استخراجها
من دراسة السوق التي أجرتها الشركة لدراسة السوق والقطاع موثوقة بحد ذاتها .إال أنه لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهم البائع أو
مستشاروها بالتحقق من صحة تلك المعلومات والبيانات بشكل مستقل وبالتالي ال يمكنهم تقديم أي ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.
ال يوجد للمستشاريين الماليين وال ألي من شركاتهم التابعة أو مساهميهم أو أعضاء مجلس إداراتهم أو أقربائهم أي ملكية في أسهم الشركة أو أي مصلحة
فيها.

المعلومات المالية
تصدر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي ،وقد أعدت القوائم المالية المراجعة للشركة السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م والقوائم األولية الموحدة المختصرة والمفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .واإليضاحات المرفقة بها والمدرجة في أجزاء
أخرى من هذه النشرة ،وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( (IFRSالصادرة من قبل مجلس المحاسبة الدولية ( ،)IASBوالمعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAوغيرها من المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة
العربية السعودية ،وتمت مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للشركة « كي بي ام جي لالستشارات المهنية».

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بنا ًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق المعلنة
والمتاحة للعامة .وقد تختلف األوضاع التشغيلية المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة .وبالتالي ،فإنه ال يوجد أي ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بدقة
أو اكتمال أي من هذه التوقعات .وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بنا ًء على العناية المهنية الالزمة .تمثل بعض التوقعات الواردة
في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المصطلحات مثل «تعتزم» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو
«يتوقع» أو «من الممكن» أو «سوف» أو «ينبغي» أو «متوقع» أو «قد» أو «يعتقد» ،أو صيغ النفي لتلك الكلمات أو المصطلحات المشابهة أو المعاكسة لها في
المعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي .وهناك العديد
من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف كبير عن النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة عما كان متوقعاً صراح ًة أو ضمناً
في اإلفادات المذكورة .وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األمر بصور أكثر تفصي ً
ال في أقسام أخرى من هذه
النشرة (يرجى مراجعة القسم («( )2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة) .وفي حالة تحقق أي واحد أو أكثر من المخاطر أو األمور غير المتيقنة ،أو في
حالة ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها ،أو عدم صحتها ،فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف بشكل جوهري عن تلك الموصوفة
أو المتوقعة أو المقدرة أو المخطط لها في هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة في أي وقت بعد
موافقة الهيئة على هذه النشرة وقبل إدراج أسهمها في السوق ما يلي( :أ) حدوث أي تغيير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو أي مستند
مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،أو (ب) ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها في هذه النشرة .وفيما عدا
هاتين الحالتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق الواردة في هذه النشرة ،سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات
جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية ،أو غير ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى واألمور غير اليقينية واالفتراضات ،فإن توقعات األحداث والظروف
المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث على اإلطالق .وعليه يجب على المكتتبين دراسة جميع
اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.

أحكام معينة
تم تقريب بعض األرقام والنسب الواردة في هذه النشرة من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح ،وبالتالي فإن األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة في جداول
مختلفة قد تختلف قلي ً
ال ،كما أن األرقام اإلجمالية الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام التي تسبقها.
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة:
 (1-1):لودجلاأعضاء مجلس اإلدارة

الرقم

االسم

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

تاريخ العضوية*

المنصب

الجنسية

الصفة

-1

سارة جماز عبداهلل
السحيمي

رئيسة مجلس
اإلدارة

سعودي

غير تنفيذي/مستقل

ال يوجد

-2

يزيد عبدالرحمن إبراهيم
الحميد

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

سعودي

غير تنفيذي/غير
مستقل

ال يوجد

-

-3

يوسف عبداهلل محمد
البنيان

عضو

سعودي

غير تنفيذي/مستقل

ال يوجد

-

ال يوجد

-٤

خالد عبداهلل ناصر
الحصان

عضو والرئيس
التنفيذي

سعودي

تنفيذي/غير مستقل

ال يوجد

-

ال يوجد

-

-٥

رانيا محمود عبدالوهاب
نشار

عضو

سعودية

غير تنفيذي/غير
مستقل

ال يوجد

-

ال يوجد

-

2020 /01/02م

-٦

سبتي سليمان إبراهيم
السبتي

عضو

سعودي

غير تنفيذي/غير
مستقل

ال يوجد

-

ال يوجد

-

2020 /01/02م

-٧

مارك ستيفن مايكبيس

عضو

بريطاني

غير تنفيذي/غير
مستقل

ال يوجد

-

ال يوجد

-

2020 /01/02م

-٨

هاشم عثمان إبراهيم
الحقيل

عضو

سعودي

غير تنفيذي/مستقل

ال يوجد

-

ال يوجد

-

2020 /01/02م

-٩

إكسافير روبرت روليت

عضو

فرنسي

غير تنفيذي/غير
مستقل

ال يوجد

-

ال يوجد

-

2020 /01/02م

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

-

ال يوجد

-

2020 /01/02م

ال يوجد

-

2020 /01/02م

-

2020 /01/02م
2020 /01/02م

*التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ بداية تعيين كل منهم
في الشركة سواء في المجلس أو في أي منصب آخر سابق على هذه المناصب( .للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم (« )5هيكل الملكية
والهيكل التنظيمي» من هذه النشرة).
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عنوان الشركة وممثلوها
عنوان الشركة
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
أبراج التعاونية

طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم15 :

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 92 000 1919 :

فاكس+966 112189392 :

الموقع اإللكترونيwww.tadawulgroup.sa :

البريد اإللكترونيInfo@tadawulgroup.sa :

ممثلو الشركة
سارة جماز عبداهلل السحيمي

خالد عبداهلل ناصر الحصان

رئيسة مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

طريق الملك فهد – العليا 6897

طريق الملك فهد – العليا 6897

أبراج التعاونية

وحده رقم15 :

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 112189995 :

فاكس+966 112189392 :

الموقع اإللكترونيwww.tadawulgroup.sa :

البريد اإللكترونيbod.secretariat@tadawulgroup.sa :

أبراج التعاونية

وحده رقم15 :

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 112189184 :

فاكس+966 112189392 :

الموقع اإللكترونيwww.tadawulgroup.sa :

البريد اإللكترونيceo.secretary@tadawulgroup.sa :

أمين سر مجلس اإلدارة
محمد فهد محمد الحميد
أبراج التعاونية

طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم15 :

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 112189995 :

فاكس+966 112189392 :

الموقع اإللكترونيwww.tadawulgroup.sa :

البريد اإللكترونيmohammad.hemaid@tadawulgroup.sa :
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سوق األسهم
شركة تداول السعودية
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم15 :

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 92 000 1919 :

فاكس+966 11 218 9133 :

الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :

البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :

مسجل األسهم
شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم11 :

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 ٩٢٠٠٢٦٠٠٠ :

الموقع اإللكترونيwww.edaa.com.sa :

البريد اإللكترونيcc@edaa.com.sa :
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المستشارون
المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية
شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود ،المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
ص.ب ،22216 .الرياض 11495

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )92( 0000232 :

فاكس+966 )11( 4060052 :

الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :

البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.com :

شركة جي بي مورقان العربية السعودية
برج الفيصلية

طريق الملك فهد

ص .ب 51907 :الرياض 11553

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2993854 :

فاكس+966 11 2993840 :

الموقع اإللكترونيwww.jpmorgansaudiarabia.com :

البريد اإللكترونيSTG_IPO@jpmorgan.com :

شركة سيتي جروب العربية السعودية
الطابق العشرون ،برج المملكة

ص .ب 301700 :الرياض 11372

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2246140 :

فاكس+966 11 2110020 :

الموقع اإللكترونيhttps://www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia :

البريد اإللكترونيSTG.IPO@citi.com :

مدير االكتتاب
شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود ،المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
ص.ب ،22216 .الرياض 11495

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )92( 0000232 :

فاكس+966 )11( 4060052 :

الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :

البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.com :

المستشار القانوني المحلي للشركة
شركة فهد أحمد أبوحيمد وماجد عبداللطيف آل الشيخ ومنصور عبدالعزيز الحقباني
محامون ومستشارون قانونيون
المبنى الخامس عشر
البوابة االقتصادية

طريق مطار الملك خالد الدولي

ص .ب 90239 :الرياض 11613

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 481 9780 :

فاكس+966 1 1 481 9701 :

الموقع اإللكترونيwww.ashlawksa.com :

البريد اإللكترونيInfo.ASH@ashlawksa.com :
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المستشار القانوني للطرح خارج المملكة
شركة كليفورد تشانس إل إل بي
برج دمام ،الدور  ،1مركز دبي المالي العالمي

ص .ب 9380 :دبي

اإلمارات العربية المتحدة

هاتف+ 97145032600 :

فاكس+ 97145032800 :

الموقع اإللكترونيhttps://www.cliffordchance.com :

البريد اإللكترونيinfo.stgipo@cliffordchance.com :

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية ومدير االكتتاب
عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليان ،برج  ،٢الدور الثالث ،شارع األحساء ،الملز
ص.ب  ،69103الرياض 11547

المملكة العربية السعودية

هاتف+٩٦٦ ١١ ٢٦٥ ٨٩٠٠ :

فاكس+٩٦٦ ١١ ٢٦٥ ٨٩٩٩ :

الموقع اإللكترونيhttp://www.legal-advisors.com/ :

البريد اإللكترونيlegal.advisors@legal-advisors.com :

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية بالنسبة للطرح خارج المملكة
بيكر ماكينزي ليميتد
 100شارع نيو بريدج ،لندن إي سي  4في  6جاي أيه

المملكة المتحدة

هاتف+44 20 7919 1000 :

فاكس+44 20 7919 1999 :

الموقع اإللكترونيwww.bakermckenzie.com :

البريد اإللكترونيlegaladvisors@bakermckenzie.com :

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي
شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
طريق الملك فهد

ص.ب ،8282 .الرياض11482 ،

المملكة العربية السعودية

هاتف+٩٦٦ )11( ٢١١ ٠٤٠٠ :

فاكس+٩٦٦ )11( ٤٦٥ 1663 :

الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :

البريد اإللكترونيomar.alsagga@pwc.com :

المحاسب القانوني
كى بي إم جي لالستشارات المهنية
برج كى بي إم جي ،المركز الرئيسي
واجهة الرياض ،طريق المطار

صندوق بريد  ٩٢٨٧٦الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية

هاتف+٩٦٦ )11( ٨٧٤ ٨٥٠٠ :

فاكس+٩٦٦ )11( ٨٧٤ ٨٦٠٠ :

الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com.sa :

البريد اإللكترونيmarketingsa@kpmg.com :

مالحظة :قدم كل من المستشارين والمحاسبين القانونيين المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر
إفادتهم في هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها – من
ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو
أي من شركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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الجهات المستلمة
البنك األهلى السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب 3208 .رقم الوحدة778 :

الرياض 6676 - 13519

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )92( 0001000 :

فاكس+966 )11( 4060052 :

الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :

البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 ) 11 ( 828 2515 :

فاكس+966 ) 11 ( 279 8190 :

الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :

البنك العربي الوطني
طريق الملك فيصل
ص.ب 9802

الرياض 11423

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 ) 11 ( 402 9000 :

فاكس+966 ) 11 ( 404 7535 :

الموقع اإللكترونيwww.anb.com.sa :

البريد اإللكترونيinfo@anb.com.sa :

مصرف اإلنماء
برج العنود  -طريق الملك فهد
ص.ب66674 .

الرياض 11586

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 ) 11 ( 218 5555 :

فاكس+966 ) 11 ( 218 5000 :

الموقع اإللكترونيwww.alinma.com :

البريد اإللكترونيinfo@alinma.com :

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي
ص.ب22622 .

الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 ) 11 ( 401 3030 :

فاكس+966 ) 11 ( 403 0016 :

الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :

البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة .وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي
قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين .لذلك ،فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة
ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل مستثمرين محتملين على مراعاة هذه النشرة ككل.
وعلى وجه الخصوص ،فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم («إشعار هام») في الصفحة (أ) والقسم («( )2عوامل المخاطرة») قبل اتخاذ أي قرار
استثماري في أسهم الطرح.

الشركة

نشاط الشركة

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المصدر») هي شركة سعودية مساهمة مقفلة
بموجب السجل التجاري رقم  1010241733وتاريخ 1428/12/02هـ (الموافق 2007/12/12م) ،والمرخص بتأسيسها بموجب
المرسوم الملكي رقم (م )15/وتاريخ 1428/3/1هـ  ،وعنوان مركزها الرئيسي هو  6897أبراج التعاونية ،طريق الملك فهد ،حي
العليا – الرياض  12211ص .ب ، 60612 .المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة كشركة سعودية مساهمة مقفلة بتاريخ 1428/12/02هـ (الموافق 2007/12/12م) برأس مال يبلغ مليار ومائتا
مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون ( )120,000,000سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة
االسمية لكل منها عشرة ( )10رياالت ،وجميعها أسهم نقدية.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير
الدعم الالزم لها ،واستثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية ،وامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة
نشاطها ،وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها ،وامتالك حقوق الملكية الصناعية ،وتأجير حقوق الملكية
الصناعية للشركات التابعة لها أو لغيرها.
يوضح الجدول اآلتي اسم المساهم البائع ونسبة ملكيته في الشركة قبل وبعد الطرح:
قبل الطرح

المساهم البائع/المساهم الكبير

المساهم
صندوق االستثمارات العامة

بعد الطرح

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

عدد األسهم

120,000,000

%100

84,000,000

نسبة الملكية
المباشرة
%70

رأس مال الشركة قبل الطرح
وبعد الطرح

مليار ومائتا مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي وسيبقى كذلك بعد الطرح.

إجمالي عدد أسهم الشركة قبل
وبعد الطرح

مائة وعشرين مليون ( )120,000,000سهم وسيبقى كذلك بعد الطرح.

القيمة اإلسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

االكتتاب

سيكون الطرح لالكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد ستة وثالثون مليون ( )36,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل .وسيكون سعر الطرح  105ريال سعودي للسهم الواحد .وتمثل أسهم الطرح
بمجملها نسبة ثالثون بالمائة ( )%30من رأس مال الشركة.

عدد أسهم الطرح

ستة وثالثون مليون ( )36,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

نسبة األسهم المطروحة من رأس
مال الشركة

تمثل أسهم الطرح ما نسبته  %30من أسهم الشركة.

سعر الطرح

 105ريال سعودي للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

 3,780,000,000ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح

سيتم توزيع متحصالت الطرح البالغة  3,780,000,000ريال سعودي وذلك بعد خصم مصاريف الطرح التي تقدر بحوالي  ٨٠مليون
ريال سعودي تقريباً على المساهم البائع .ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (يرجى مراجعة القسم رقم ()8
«استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة لمزيد من المعلومات حول استخدام متحصالت الطرح).

عدد أسهم الطرح المتعهد
بتغطيتها

ستة وثالثون مليون ( )36,000,000سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح المتعهد
بتغطيته

 3,780,000,000ريال سعودي.

المستثمرون المستهدفون

(أ) الفئات المشاركة :وتشمل مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب
المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية (يرجى الرجوع راجع للقسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات»
من هذه النشرة) و (ب) المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما
المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
القصر ،وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون
يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد
َّ
شخص
الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري .ويعد الغياً اكتتاب كل
ٍ
اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف
يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.
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إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
عدد أسهم الطرح للفئات
المشاركة

ستة وثالثون مليون ( )36,000,000سهم تمثل  %100من إجمالي أسهم الطرح .علماً أنه في حال وجود طلب كاف من قبل
المكتتبين األفراد وقيام الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد
األسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى خمسة وعشرون مليوناً ومئتا ألف ( )25,200,000سهم لتمثل ما نسبته  %٧٠من إجمالي
أسهم الطرح.

عدد أسهم الطرح للمكتتبين
األفراد

عشرة ماليين وثمانمائة ألف ( )10,800,000سهم كحد أقصى ،تمثل ما نسبته  %٣٠من إجمالي أسهم الطرح.
طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
يحق للفئات المشاركة ،كما هي معرفة في قسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة ،التقدم بطلب االكتتاب
وسيوفر مدير سجل اكتتاب المؤسسات نماذج طلبات االكتتاب للمستثمرين من المؤسسات المكتتبة أثناء عملية بناء سجل األوامر
وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج االكتتاب للجهات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقا
للتعليمات المبينة في القسم رقم («( )17المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).
ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى مدير االكتتاب والجهات المستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقاً للتعليمات
المبينة في قسم رقم (« )17المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه» من هذه النشرة .وبإمكان المكتتبين األفراد
الذين سبق لهم المشاركة في إحدى عمليات االكتتاب السابقة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي
التابع للجهات المستلمة أو عبر أي قنوات إلكترونية أخرى توفرها الجهات المستلمة لعمالئها ،أو من خالل أي فرع من فروع
الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة لعمالئها .شريطة أن ( )1يكون لدى المستثمر حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي
تقدم مثل هذه الخدمات و ( )2ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
للفئات المشاركة المكتتبة

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
للمكتتبين األفراد

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
الحد األدنى لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها بالنسبة
للفئات المشاركة

مائة ألف ( )100,000سهم.

الحد األدنى لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها بالنسبة
للمكتتبين األفراد

عشرة ( )10أسهم.

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
قيمة الحد األدنى لعدد األسهم
التي يمكن االكتتاب فيها بالنسبة  10,500,000ريال سعودي.
للفئات المشاركة
قيمة الحد األدنى لعدد األسهم
التي يمكن االكتتاب فيها بالنسبة  1,050ريال سعودي.
للمكتتبين األفراد
الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
الحد األقصى لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها بالنسبة
للفئات المشاركة

خمسة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ( )5,999,999سهماً.

الحد األقصى التي يمكن
االكتتاب فيها بالنسبة للمكتتبين مائتان وخمسون ألف ( )250,000سهم.
األفراد
قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
قيمة الحد األقصى لعدد األسهم
التي يمكن االكتتاب فيها بالنسبة  629,999,895ريال سعودي.
للفئات المشاركة
قيمة الحد األقصى التي يمكن
االكتتاب فيها بالنسبة للمكتتبين  26,250,000ريال سعودي.
األفراد
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طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تخصيص األسهم للفئات
المشاركة

تخصيص األسهم للمكتتبين
األفراد

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع الشركة ،وذلك باستخدام آلية
تخصيص األسهم االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين
الماليين .سيكون التخصيص المبدئي للفئات المشاركة ستة وثالثون مليون ( )36,000,000سهم ،تمثل نسبة مائة بالمائة ()%100
من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد ،علماً بأنه في حال اكتتاب المكتتبين األفراد
في أسهم الطرح ،يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة خمسة وعشرون مليوناً ومئتا ألف
( )25,200,000سهم ،تمثل نسبة سبعون بالمائة ( )%٧٠من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.
يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم األثنين بتاريخ 1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م) .علماَ بأن
الحد األدنى للتخصيص هو عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب ،بينما الحد األقصى مائتان وخمسون ألف ( )250,000سهم .وسيتم
تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد
األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد مليون وثمانون ألف ( )1,080,000مكتتب ،فإن الشركة ال تضمن
تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب من المكتتبين األفراد ،وفي هذه الحالة سيتم توزيع األسهم المطروحة
على شريحة المكتتبين األفراد وفقاً لما يقترحه ك ً
ال من الشركة والمستشارين الماليين.

رد فائض أموال االكتتاب

ستعاد مبالغ فائض االكتتاب ،إن وجدت ،إلى المكتتبين دون خصم أي رسوم أو استقطاعات من قبل مدير االكتتاب أو الجهات
المستلمة .وسوف يتم اإلشعار بالتخصيص النهائي في 1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م) وإعادة مبالغ فائض االكتتاب،
إن وجدت ،في موعد أقصاه يوم األربعاء بتاريخ 1443/05/04هـ (الموافق 2021/12/08م) (يرجى مراجعة القسم رقم ()17
(«المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»« -تخصيص األسهم ورد الفائض») من هذه النشرة).

فترة الطرح

تبدأ فترة االكتتاب في 1443/04/25هـ (الموافق 2021/11/30م) ،وتستمر لمدة ثالثة أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب،
لتنتهي بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م).

األحقية في األرباح

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة من تاريخ هذه النشرة وللسنوات المالية التي تليها (للمزيد من المعلومات،
يرجى مراجعة القسم(« )7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).

حقوق التصويت

أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية ،حيث يمنح كل سهم حامله الحق في صوت
واحد ،ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها (يرجى مراجعة القسم ()13-12
(«ملخص النظام األساس») والقسم («( )14-12وصف األسهم») من القسم(« )12المعلومات القانونية» من هذه النشرة).

فترة الحظر /القيود المفروضة
على األسهم

الفترة التي يخضع المساهم الكبير خاللها لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر ،تبدأ من تاريخ بدء التداول أسهم الشركة في السوق،
بحيث ال يجوز له التصرف في أسهمه خالل هذه الفترة .وبعد انتهاء فترة الحظر ال يستلزم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة
للتصرف في أسهمه.

إدراج وتداول األسهم

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو في أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام .وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة
لتسجيل األسهم لديها وطرحها وطلب لشركة تداول السعودية إلدراج األسهم ،وتم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة
للقيام بعملية طرح وإدراج األسهم ،ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد عملية التخصيص النهائية لألسهم (يرجى
مراجعة قسم («التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب») من هذه النشرة).

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح .ويمكن تصنيف هذه المخاطر كما يلي( :أ) المخاطر المتعلقة بنشاط
الشركة وعملياتها( ،ب) المخاطر المتعلقة بالسوق ،و(ج) المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح .وقد تم استعراض هذه المخاطر في
القسم («( )2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

مصاريف الطرح

تقدر المصاريف الخاصة بالطرح بحوالي  ٨٠مليون ريال سعودي تشمل أتعاب المستشارين الماليين ،ومدير االكتتاب ،ورسوم
التعهد بالتغطية والجهات المستلمة ،وأتعاب المستشار القانوني ومستشار العناية المهنية الالزمة المالي ،ومصاريف التسويق
والترتيب والطباعة والتوزيع ،باإلضافة إلى رسوم أخرى ترتبط بعملية الطرح .وسوف يتحمل المساهم البائع تلك المصاريف
بالكامل والتي سيتم سدادها من متحصالت االكتتاب.
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ل
شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود ،المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
ص.ب ،22216 .الرياض 11495

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )92( 0000232 :

فاكس+966 )11( 4060052 :

الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :

البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.com :

شركة جي بي مورقان العربية السعودية
برج الفيصلية

طريق الملك فهد

ص .ب 51907 :الرياض 11553

متعهدو التغطية

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2993854 :

فاكس+966 11 2993840 :

الموقع اإللكترونيwww.jpmorgansaudiarabia.com :

البريد اإللكترونيSTG_IPO@jpmorgan.com :

شركة سيتي جروب العربية السعودية
الطابق العشرون ،برج المملكة

ص .ب 301700 :الرياض 11372

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2246140 :

فاكس+966 11 2110020 :

الموقع اإللكترونيhttps://www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia :

البريد اإللكترونيSTG.IPO@citi.com :

مالحظة :يجب دراسة قسم «إشعار هام» صفحة (أ) والقسم («( )2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم
الشركة بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب
التواريخ

الحدث
فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

فترة مدتها ستة أيام تبدأ من يوم األحد بتاريخ 1443/04/16هـ (الموافق
2021/11/21م) وحتى نهاية يوم الجمعة بتاريخ 1443/04/21هـ (الموافق
2021/11/26م)

فترة الطرح

فترة مدتها ثالثة أيام تبدأ من يوم الثالثاء بتاريخ 1443/04/25هـ (الموافق
2021/11/30م) ،وحتى يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م)
في تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم
التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

1443/04/25هـ (الموافق 2021/11/30م)

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم
التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م)

يوم الخميس 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م) في تمام الساعه الخامسة
آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب (للمكتتبين األفراد)
مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية
اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

موعد أقصاه 1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/٠٦م)

إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

موعد أقصاه 1443/05/04هـ (الموافق 2021/12/08م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء
من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيُعلن عن بدء تداول األسهم في الصحف
المحلية وموقع شركة تداول السعودية اإللكتروني (.)www.saudiexchange.sa

مالحظة :يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية ،وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر في الصحف المحلية
اليومية في المملكة العربية السعودية والتي تصدر باللغة العربية وعلى موقع شركة تداول السعودية اإللكتروني ( .)www.saudiexchange.saوالموقع اإللكتروني
للمستشارين الماليين ( )www.alahlicapital.comو ( )www.jpmorgansaudiarabia.comو ()https://www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia/
والموقع اإللكتروني للشركة (.)www.tadawulgroup.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين
والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية والتي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في
االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم («( )1التعريفات والمصطلحات»)) .يمكن للفئات المشاركة الحصول
على استمارات الطلب من مديرو سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر ،والحصول على نماذج اإلكتتاب من مدير اإلكتتاب بعد التخصيص
المبدئي .ويقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات  -بعد الحصول على موافقة الهيئة  -بعرض أسهم الطرح على الجهات المشاركة وذلك خالل مدة بناء
سجل األوامر فقط .وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة
في نماذج طلبات اإلكتتاب .ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب مو ّقع إلى مدير اإلكتتاب ،بحيث يمثل نموذج طلب اإلكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهم البائع
والجهة المشاركة مقدمة الطلب.
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد
قصر من زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،وأي
شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح
حساب استثماري .ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ،فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .يمكن الحصول
على نماذج طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب فقط من المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة .ويمكن االكتتاب أيضاً عن طريق
اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات لعمالئها شريطة استيفاء الشروط التالية:
1أن يكون للمكتتب حساب مصرفي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة.2أال يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وف ًقا للتعليمات الواردة في هذه النشرة في القسم(«( )17المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») وعلى
كل مقدم طلب أن يوافق على جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات العالقة .وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في
حالة عدم استيفائه ألي من شروط وتعليمات االكتتاب .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم األخذ باالعتبار االكتتاب األول .وال
يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه .ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفا ًقا ملز ًما بين مقدم الطلب والشركة
(يرجى مراجعة القسم(«( )17المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») من هذه النشرة).
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ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،غير أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات التي
قد تهم المستثمرين .وعليه ،فإن هذا الملخص يعتبر بمثابة تقديم موجز للمعلومات األساسية التي تضمنتها هذه النشرة ،ويتعين على الراغبين باالكتتاب
بأسهم الطرح قراءة هذه النشرة بكاملها ،حيث أن أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح من قبلهم يجب أن يبنى على دراسة هذه النشرة في مجملها بعناية،
بما في ذلك القوائم المالية واإليضاحات ذات الصلة والمعلومات الواردة تحت القسم («( )2عوامل المخاطرة») وقسم («إشعار هام») .ويكون للتعريفات
واالختصارات الواردة في هذه النشرة المعاني المحددة لها في القسم («( )1التعريفات والمصطلحات») وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

الشركة
نظرة عامة
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المصدر») هي شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم
 1010241733وتاريخ 1428/12/02هـ (الموافق 2007/12/12م) والمرسوم الملكي رقم (م )15/وتاريخ 1428/3/1هـ وعنوان مركز الرئيسي هو 6897
أبراج التعاونية ،طريق الملك فهد ،حي العليا – الرياض  12211ص .ب ، 60612 .المملكة العربية السعودية.
تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة سعودية برأس مال يبلغ مليار ومائتا مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون
( )120,000,000سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة األسمية لكل منها عشرة ( )10رياالت ،وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق
االستثمارات العامة.
وفيما يلي هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح العام:
 (1-2):لودجلاهيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
قبل الطرح
المساهم

بعد الطرح

عدد األسهم

نسبة الملكية ٪

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

عدد األسهم

نسبة الملكية ٪

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

120,000,000

٪100

1,200,000,000

84,000,000

٪70

840,000,000

الجمهور

-

-

-

36,000,000

٪30

360,000,000

اإلجمالي

120,000,000

٪100

1,200,000,000

120,000,000

٪100

1,200,000,000

صندوق االستثمارات العامة

المصدر:

الشركة

األنشطة الرئيسية للشركة
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها ،واستثمار
أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية ،وامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها ،وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات
التابعة لها ،وامتالك حقوق الملكية الصناعية ،وتأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة لها أو لغيرها.

الرؤية والرسالة واإلستراتيجية
الرؤية
أن نكون مجموعة قابضة عالمية تدعم تطوير السوق المالية السعودية وتنوعها ،وجس ًرا يربط بين المستثمرين العالميين واالقتصادات اإلقليمية.

الرسالة
دعم جهود المملكة وتحقيق رؤية  2030بالمساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مزدهر وسوق مالية متقدمة ومتكاملة ومتطورة تقن ًيا.

اإلستراتيجية
لتحقيق رؤيتها ورسالتها ،تعتزم المجموعة االستمرار في تنفيذ استراتيجيتها على أساس ثالثة أهداف استراتيجية ،وهي :النمو والتنويع ،والتكامل،
والقدرة والكفاءة .وتخطط المجموعة لتنفيذ هذه األهداف االستراتيجية من خالل سبعة ركائز استراتيجية ،وهي :اإلدراج والتداول ،والمقاصة ،واإليداع،
ومعلومات السوق ،واالبتكار والرقمنة ،والتوسع االستراتيجي ،وبناء القدرات.
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1النمو والتنويعتهدف المجموعة إلى تعزيز أدائها من خالل تطوير فئات األصول والمنتجات والخدمات الحالية واستحداث فئات أصول وخدمات ومنتجات جديدة بهدف
تسريع التنويع االقتصادي والتوسع في أسواق جديدة .وفيما يخص اإلدراج والتداول ،فعلى سبيل المثال ،تشمل المبادرات الرئيسية لشركة تداول السعودية
االستمرار في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة مثل العقود المستقبلية لألسهم المفردة وخيارات األسهم لتسهيل تطوير استراتيجيات االستثمار
المبتكرة ،إضافة إلى االستمرار في تعزيز أسواق الدين وصناديق المؤشرات المتداولة .كما ستدعم عمليات اإلدراج الدولية ،وإعداد إطار ممارسات
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،وتطوير مؤشرات األسهم وأدوات الدين .وباإلضافة إلى ذلك ،تعمل شركة مقاصة التابعة للمجموعة على
توسيع خدماتها لتشمل النطاق الكامل لألوراق المالية المتداولة في السوق ،إضافة إلى المنتجات التي يتم تداولها خارج المنصة وخدمات تمويل األوراق
المالية .ومن المتوقع أن ينشأ عن توسع منتجات المقاصة مصدر إيرادات إضافي إلى جانب أعمال اإلدراج والتداول .كما وستستمر المجموعة بتقديم
خدمات ذات قيمة مضافة لل ُمصدرين والمستثمرين من خالل شركة إيداع ،وهي مركز اإليداع التابع لها (على سبيل المثال ،منصة الصناديق االستثمارية
المرخصة والغير متداولة ،وخدمات ما بعد التداول ،والربط مع مراكز اإليداع الدولية لألوراق المالية) .وستركز شركة وامض التابعة للمجموعة والتي تم
إنشاؤها حدي ًثا على توفير الحلول والتقنيات الرائدة لدعم األعمال في قطاعات مختلفة ،بهدف إضافة قيمة للمجموعة من خالل تنويع أعمالها ،وتطوير
جيل جديد من الحلول القائمة على التقنيات المبتكرة وتعزيز النمو المستدام ،وستسعى شركة وامض إلى تحقيق ذلك من خالل عدة وسائل بما في ذلك
المشاركة في مشاريع وشراكات واستثمارات جديدة مع الغير واالستحواذ على شركات قائمة تعمل في قطاعات تدعم أهدافها.

2التكامليعد نموذج األعمال المتكامل للمجموعة الذي يغطي خدمات األوراق المالية عامل تمكين رئيسي لنمو اإليرادات المستدامة واالبتكار .وتستفيد المجموعة
من تكامل أعمالها لتوسيع قاعدة العمالء محلياً وإقليمياً ودولياً ،مما سيدعم مكانة المجموعة كمركز لجذب رؤوس األموال .فعلى سبيل المثال ،تعمل
المجموعة على إقامة شراكات وعالقات مع مراكز اإليداع الدولية لألوراق المالية لتسهيل االستثمار في السوق المالية السعودية من قبل المستثمرين
الدوليين .وباإلضافة إلى ذلك ،تهدف المجموعة إلى التوسع على الصعيد اإلقليمي من خالل أن تصبح مركز مقاصة ألسواق ومنصات تداول أخرى في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وسيؤدي ذلك إلى تقوية الروابط مع الجهات الرائدة العالمية الرئيسية في األسواق المالية وتعزيزها .وعالوة
على ذلك ،تعتزم المجموعة االستمرار في تطوير منتجات وخدمات عالية الجودة لمعلومات السوق ،مثل البيانات المرجعية الشاملة والمتقدمة ،ومؤشرات
األسهم وأدوات الدين ،باإلضافة إلى المؤشرات اإلقليمية ،وذلك بهدف التسويق لسوق مالية جذابة تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات لجميع
أنواع العمالء.

3القدرة والكفاءةتعتمد المجموعة على إدارتها عالية المهارة وعملياتها المرنة للحفاظ على مبدأ قائم على االبتكار والتطور في بيئة عالمية تتزايد فيها حدة المنافسة،
واالستفادة من الفرص التجارية ،وزيادة الكفاءة ،وتقليل المخاطر .وتسعى المجموعة باستمرار ،بهدف تحقيق أهدافها االستراتيجية إلى تعزيز القدرات
والكفاءات البشرية وتطوير مواردها وأنظمتها بالتعاون مع جميع أصحاب المصالح .وتشمل المبادرات الحالية للمجموعة في هذا الصدد ،على سبيل
المثال ال الحصر ،تنفيذ برنامج ما بعد التداول .وباإلضافة إلى ذلك ،ستوفر شركة وامض ،وهي شركة االبتكار التقني التابعة للمجموعة المؤسسة حدي ًثا،
خيا ًرا استراتيج ًيا من خالل دفع االبتكار القائم على التقنية في األعمال الحالية للمجموعة مع السعي إليجاد فرص جديدة.

المزايا التنافسية للشركة
ترى الشركة بأن النقاط التالية تعد من بين نقاط القوة التنافسية الرئيسية للمجموعة:

1كيان وطني رائد وجزء ال يتجزأ من تحقيق رؤية 2030تُعد الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة الجهات الوحيدة المرخصة من قبل الهيئة في الوقت الحالي لتقديم خدمات إدراج األوراق المالية وتداولها
ومقاصتها وتسويتها وتسجيل ملكيتها في المملكة .وباعتبار المملكة االقتصاد الوحيد في المنطقة ضمن مجموعة العشرين ،فإنها تتمتع بوضع جيد
باعتبارها االقتصاد المهيمن مقارنة بجيرانها .وتشكل المملكة من خالل إجمالي الناتج المحلي لها المقدر بحوالي  2.6تريليون ريال سعودي لعام 2020م،
ما يقارب  ٪50من إجمالي الناتج المحلي بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي .ويقترن هذا المقياس االقتصادي بنظرة مستقبلية إيجابية لالقتصاد
السعودي ،وعلى وجه الخصوص ،توقع معدل نمو سنوي مركب إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي قدره  ٪3.5في الفترة من  2021إلى 2023م .وقد أدى
هذا الوضع االقتصادي الجيد إلى زيادة ثقة المستثمرين الدوليين وذلك بزيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،والتي بلغ إجمالها  5.5مليار دوالر
أمريكي في عام 2020م ،وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره  ٪57منذ عام 2017م.
ً
تحول اقتصاد ًيا ها ًما ،ويشكل برنامج رؤية  2030عنصر رئيسي في الزخم االقتصادي للمملكة .وقد تم إطالق البرنامج في عام
تشهد المملكة حال ًيا
2016م ،والذي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط ،وتنويع مواردها االقتصادية وتعزيز إمكانات نموها .وتشمل أهدافه الرئيسية ضمان مكانة
المملكة كواحدة من أكبر  15اقتصا ًدا في العالم ،وزيادة مستوى االستثمار األجنبي المباشر في المملكة إلى ما يقارب  ٪6من إجمالي الناتج المحلي،
تنوعا في
وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى  ٪65من إجمالي الناتج المحلي .ولهذه األهداف التي تهدف إلى نمو القطاع الخاص ووجود اقتصاد أكثر ً
المملكة آثار إيجابية على تكوين رأس مال القطاع الخاص لكل من الشركات الجديدة والقائمة ،مما سيدعم تعزيز النشاط في األسواق المالية في المملكة.
يتم تنفيذ رؤية  2030من خالل عدد من المبادرات المحددة (برامج تحقيق الرؤية) ،والتي تشمل برنامج تطوير القطاع المالي .وتُعد المجموعة الركيزة
األساسية لتنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير سوق مالية متقدمة لدعم تحقيق رؤية  2030على نطاق أوسع .وتشمل البرامج البارزة األخرى برنامج
التخصيص ،والذي من المتوقع أن يخلق فرص إدراج مستقبلية قوية للمجموعة ويجذب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر إلى المملكة ،باإلضافة إلى
برنامج صندوق االستثمارات العامة ،والذي سيعزز مستويات تملك الجمهور لألسهم ونشاط التداول.
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2-نموذج عمل متميز ومتكامل ومتنوع وقابل للتطوير

تحتفظ المجموعة بنموذج أعمال متنوع ومكمل لبعضه باعتباره يغطي جميع الخدمات ذات الصلة ،مما يسمح للمجموعة بتقديم مجموعة كاملة من
المنتجات والخدمات المرتبطة باألسواق المالية .وعلى النحو المفصل في القسم «( 2-4هيكل المجموعة») ،قامت المجموعة باستكمال إعادة تنظيم
هيكلها في بداية عام 2021م ،مما أدى إلى أن تصبح الشركة شركة قابضة تمتلك الشركات التابعة الرئيسية بالكامل والتي تركز كل منها على جانب
رئيسي من أعمال المجموعة في السوق المالية (أي اإلدراج والتداول في السوق ،ومقاصة األوراق المالية وتسويتها ،واالبتكار في التقنية) .وسيسمح هذا
الهيكل الجديد للمجموعة بمتابعة النمو واالبتكار ،وتوفير المرونة االستراتيجية وتعزيز سمعة المجموعة وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل وأقوى في
جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تؤدي استقاللية أعمال كل من الشركات التابعة الرئيسية إلى خلق بيئة أكثر مرونة لدعم االستجابة السريعة التجاهات األسواق العالمية
واإلقليمية من خالل خدمات المجموعة .كما ستستفيد المجموعة من هيكلها الجديد وتكامل شركاتها التابعة في نمو أعمال كل منها وذلك من خالل
خدمات السوق المالية التي تقدمها كل منها ،والتي من شأنها تمكين المجموعة من تحقيق التعاون الداخلي بشكل أفضل من خالل تعزيز فاعلية العمليات
ضمن المجموعة.
وفيما يلي هيكل المجموعة الجديد بعد إعادة تنظيمها:
yشركة تداول السعودية والتي تعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة ،وتمكن الشركات من الحصول على رؤوس األموال من خالل الطروحات
التي تقوم بها عن طريق منصة إلدراج أوراقها المالية .كما توفر شركة تداول السعودية بيانات تداول فورية وبيانات مرجعية وتحديثات على
مؤشرات السوق.
yشركة مقاصة والتي تضمن عمليات التداول وتقدم خدمات مقاصة األوراق المالية ألسواق المشتقات المالية .وستقدم شركة مقاصة خدمات
مقاصة جميع األوراق المالية األخرى ،بما في ذلك مقاصة األسهم وأدوات الدين ،وذلك بعد تفعيل مشروع برنامج ما بعد التداول ومنتجات
المشتقات اإلضافية.
yشركة إيداع والتي تقدم خدمات تسوية األوراق المالية لجميع األوراق المالية المتداولة في السوق ،إلى جانب تقديم خدمات اإليداع ،بما في
ذلك خدمات الحفظ والتسجيل وإدارة السجالت للعمالء.
yشركة وامض والتي تهدف إلى دفع االبتكار القائم على التقنية مع السعي نحو فرص جديدة في المنطقة .ويتمثل هدفها في تعزيز تجربة
المستثمرين في السوق من خالل تطوير التقنية  ،والوصول إلى البيانات ،والعمل كمركز لالبتكار عبر المجموعة.
يُ ِ ّ
مكن الهيكل الجديد المجموعة من تنويع مصادر اإليرادات التشغيلية بشكل أكبر من خالل إيرادات غير مرتبطة بـمتوسط قيمة التداول مثل خدمات
اإلدراج ومعلومات السوق والتي تمثل ما يقرب من  ٪13من إجمالي اإليرادات التشغيلية في النصف األول من عام 2021م .ومن المتوقع أن تتمكن شركة
وامض ،وهي شركة االبتكار التقني التابعة للمجموعة ،من زيادة تنويع مصادر اإليرادات من خالل فرص جديدة لإليرادات المتكررة .وترى المجموعة
أن إمكانات نموها العالية مدعومة باتجاهات اقتصادية قوية وتطور متزايد في السوق المالية السعودية ناتج عن المنتجات المطورة التي يتم تقديمها.

ً
مركزا لجذب رأس المال على الصعيد اإلقليمي
3تتمتع المجموعة بمكانة استراتيجية وتنافسية قوية مدعومة بحجمها وإمكانات نموها وكونها عنصر أساسي في التحول االقتصادي واسع النطاق الذي
تهدف إليه رؤية  2030واألهمية العالمية المتزايدة للمملكة على النطاق الدولي .وحققت هذه العوامل مجتمعة أن تكون المجموعة السوق الرائدة في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وتدعم قدرتها على أن تصبح المركز اإلقليمي المهيمن لجذب رأس المال.
تعد السوق من أكبر األسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة (ما يقارب  2.6تريليون دوالر أمريكي كما في 30
يونيو 2021م ،وف ًقا لالتحاد العالمي للبورصات) .وليس لدى المجموعة أي نظير يقاربها في المكانة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتمثل ما
يقارب  ٪79من إجمالي القيمة السوقية اإلقليمية كما في  30يونيو 2021م وما يقارب  ٪82من متوسط قيمة التداول اليومية اإلقليمية على مدار الـ 12
شه ًرا الماضية.
تكمن األهمية العالمية المتزايدة للسوق من خالل ضمها إلى مؤشرات إم إس سي آي وفوتسي راسل وإس أند بي لألسواق الناشئة (وفي حالة مؤشر إم
إس سي آي ،استغرقت السوق وقت أقل من أي سوق آخر لالنتقال من حالة الترشيح إلى اإلدراج) .باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت فوتسي راسل في  30سبتمبر
2021م عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في األسواق الناشئة اعتباراً من شهر أبريل 2022م.
وكما في  30يونيو 2021م ،تم ضم  36شركة مدرجة في مؤشر إم إس سي آي لألسواق الناشئة ،و 131شركة مدرجة في مؤشر إس أند بي لألسواق
الناشئة و 49شركة مدرجة في مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة .وكما في يونيو 2021م ،بلغت نسبة المملكة العربية السعودية في مؤشرات إم إس سي آي
وفوتسي راسل وإس أند بي لألسواق الناشئة ما يقارب  ٪2.84و ٪3.03و ٪3.48على التوالي .وقد دعم ضم السوق إلى هذه المؤشرات الرغبة المتزايدة
لمشاركة المستثمرين األجانب في السوق المالية السعودية ،حيث تجاوز عدد المستثمرين األجانب المؤهلين  2,500مستثمر كما في  30يونيو 2021م،
بمعدل نمو قدره  ٪17على أساس سنوي.
يدعم وضع شركة تداول السعودية القوي وجود كيانات عالمية وإقليمية رائدة في القطاع على نطاق واسع كشركات مدرجة في السوق ،ومن األمثلة على
ذلك شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ،والشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،والبنك األهلي السعودي ومصرف الراجحي.
وقد أدى التنفيذ الناجح للطرح العام األولي لشركة أرامكو السعودية ،وهو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم ،إلى تعزيز وضع المجموعة في تنفيذ أي
طرح عام أولي ذي أهمية عالمية بنجاح .وباإلضافة إلى ذلك ،تتميز المجموعة كشركة إقليمية رائدة في تطوير المنتجات واألعمال بسبب التنوع المتزايد
لفئات األوراق المالية والمنصات الجديدة المتاحة (نمو-السوق الموازية ،وأدوات الدين ،وصناديق االستثمار العقارية المتداولة ،وصناديق االستثمار
المغلقة المتداولة ،وصناديق المؤشرات المتداولة ومؤخ ًرا المشتقات المالية).
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يدعم السوق مركز إيداع األوراق المالية التابع للمجموعة وهي شركة إيداع ،ومركز مقاصة األوراق المالية وهي شركة مقاصة .وتعمل شركة إيداع على
إقامة شراكات وعالقات مع مراكز اإليداع الدولية لألوراق المالية لزيادة وجذب رأس المال إلى السوق المالية السعودية .وتعمل شركة مقاصة على أن
تصبح مركز مقاصة ألسواق ومنصات تداول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مع تعزيز خدمات المقاصة وتنويعها بما يتماشى مع أفضل
الممارسات الدولية لتمكين التطوير اآلمن لألسواق المالية السعودية واإلقليمية.
توفر العوامل المذكورة أعاله للمجموعة وض ًعا تنافس ًيا متميزًا من المتوقع أن يدعم وضعها كالسوق المفضلة لرأس المال األجنبي وال ُمصدِ رين في
المنطقة.

4أداء مالي قويحققت المجموعة أدا ًء مال ًيا قو ًيا يتميز بالنمو الكبير في اإليرادات والهوامش المتزايدة .وفي الفترة من 2018م إلى 2020م ،نمت إيرادات المجموعة
التشغيلية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،٪36وهو ما يزيد بشكل كبير عن األسواق النظيرة المماثلة على مستوى العالم في األسواق النامية والمتقدمة
األخرى.
وعلى وجه الخصوص ،تضاعفت إيرادات المجموعة التشغيلية تقري ًبا بمعدل نمو سنوي قدره  ٪91من عام 2019م إلى عام 2020م ،مدفوعة بشكل أساسي
بزيادة التداول ونشاط السوق المالية .واستمر زخم هذا النمو في النصف األول من عام 2021م مقارنة بالنصف األول من عام 2020م بزيادة في اإليرادات
التشغيلية قدرها .%48
وقد أدى نمو اإليرادات التشغيلية العالي هذا إلى هوامش ربح متزايدة ،حيث ارتفع هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء ()EBITDA
في النصف األول من عام 2021م ليصل إلى  ،٪62مقارنة بهامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء ( )EBITDAبنسبة  ٪49في النصف
األول من عام 2020م .وبلغ هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء ( )EBITDAفي األعوام 2020م و2019م 2018م نسبة  %55و %16
و  %18على التوالي .وعلى الرغم من فرض الزكاة اعتبا ًرا من  1يناير 2020م فصاعدًا ،ارتفع صافي هامش ربح المجموعة إلى  ٪46في 2020م ،مقارنة
بنسبة  ٪27في 2019م ،نظ ًرا للميزة التشغيلية للشركة في أعمالها .ووصلت صافي هامش الربح في النصف األول من 2021م إلى  %56مقارنة بصافي
هامش الربح بما نسبته  ٪49في النصف األول من عام 2020م.
وقد مكن هذا المستوى من رأس المال والتدفق النقدي الحر المجموعة من الحفاظ على ميزانية عمومية متينة.

5فريق قيادة متمرس يتمتع بسجل حافل من اإلنجازاتتمتلك المجموعة فريقاً تنفيذياً يمتلك خبرات عالية وقوية في األسواق المالية .وقد تعاون فريق اإلدارة التنفيذية بشكل وثيق لسنوات عديدة لدفع التطور
االستراتيجي للمجموعة ،باإلضافة إلى إعادة تنظيم الشركة الذي جرى مؤخ ًرا باعتباره المرحلة التالية من النمو ،ويتمتع فريق اإلدارة التنفيذية (المؤلف
من ثمانية من كبار التنفيذيين وأربعة من المدراء التنفيذيين للشركات التابعة الرئيسية) بأكثر من  220عام من الخبرة المشتركة والذي قاد المجموعة في
تحقيق نمو كبير في السنوات األخيرة من حيث المنتجات والخدمات والبنية التحتية.
شهد تنفيذ الخطة االستراتيجية الخمسية 2018م2022-م عد ًدا من اإلنجازات الرئيسية ،بما في ذلك التوسع إلى منتجات المشتقات المالية مع إطالق
العقود المستقبلية للمؤشرات ،وتعزيز البنية التحتية للتداول في أسواق الدين ،وتقديم قدرات واسعة النطاق لما بعد التداول لتتماشى المجموعة مع
األسواق الرائدة األخرى على مستوى العالم وإنشاء مركز بيانات جديد لتمكين استمرارية األعمال وتوفير إمكانية توافر أعلى لألنظمة الرئيسية ألعمال
المجموعة.
يدعم فريق اإلدارة التنفيذية مجلس إدارة يمتلك خبرة واسعه محلياً ودولياً في األسواق المالية.

6فرص نمو كبيرة في المستقبليدعم وضع المجموعة مؤشرات قوية للنمو المستمر بنا ًء على الخصائص الهيكلية اإليجابية التي تدعم اقتصاد المملكة ،إضافة إلى العديد من المبادرات
الجديدة التي أصبحت متاحة بشكل أكبر نتيجة إلعادة تنظيم الشركة الذي جرى مؤخ ًرا واالستفادة من سجل المجموعة الحافل بتنفيذ المبادرات
والمشاريع لتطوير األعمال.
وكما تمت اإلشارة إليه ساب ًقا ،يتم دعم النمو الحالي لألعمال من خالل رؤية  2030والوضع االقتصادي المتنامي للمملكة ،واللذان من المتوقع أن يؤديا
م ًعا إلى إطالق إصدارات جديدة من فئات األصول ونشاط قوي للسوق المالية في المملكة.
باإلضافة إلى ذلك ،حددت إدارة المجموعة المبادرات االستراتيجية الرئيسية لكل مجال من أعمالها (على النحو المفصل في القسم ()2-4-4
(«االستراتيجية») ،والتي تتوقع اإلدارة أنها ستزيد من تحفيز نمو المجموعة.
وتشمل المبادرات الرئيسية الجديدة على وجه الخصوص التوسع المستمر في المشتقات المالية .وقد قامت المجموعة بإطالق مؤشر إم تي ( 30العقود
المستقبلية) في أغسطس 2020م ،كما وتخطط المجموعة إلطالق العقود المستقبلية لألسهم المفردة وخيارات األسهم وخدمات البيانات والمؤشرات،
والمقاصة في أسواق النقد ،وإيرادات التقنيات الجديدة والبيانات التي تُعزى إلى إطالق شركة وامض .وترى إدارة المجموعة أن تنفيذ المرحلة التالية
هذه من خطتها االستراتيجية يمكن أن يعزز قدرات المجموعة بشكل كبير ويميز وضعها بصورة هادفة.
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ملخص معلومات عن السوق
استخدمت الشركة في هذه النشرة المعلومات المتاحة للجمهور وبيانات السوق الموضحة في منشورات وأبحاث مستقلة لدراسة السوق الخاصة بالقطاع.
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات المقدمة من أطراف خارجية والمدرجة في هذه النشرة موثوقة .ومع ذلك ،لم تقم الشركة أو أعضاء
مجلس االدارة أو المساهم البائع أو المستشارين بمراجعة هذه المعلومات والبيانات أو التحقق من دقتها أو اكتمالها بشكل مستقل وبالتالي ال يمكنهم
ضمان دقتها واكتمالها ،ولن يتحمل أي شخص منهم أي مسؤولية عن دقة هذه المعلومات والبيانات أو اكتمالها.

االقتصاد السعودي
نما الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة العربية السعودية ،في الفترة بين عامي 2016م و2019م ،بنحو  ٪5.3كمعدل نمو سنوي مركب ليبلغ إجمالي
الناتج المحلي  2,974مليار ريال سعودي في عام 2019م .وفي عام 2020م ،تقلص إجمالي الناتج المحلي االسمي بما يقارب  ٪11.7ليصل إلى  2,625مليار
ريال سعودي ،ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تفشي جائحة كورونا (كوفيد )19-وانخفاض مستوى إنتاج النفط وأسعاره .كما نما نصيب الفرد من إجمالي
الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بشكل منتظم ،في الفترة من عام 2016م حتى عام 2019م ،بنحو  ٪3.3كمعدل نمو سنوي مركب ليصل إلى
 86,892ريال سعودي في عام 2019م .ونتيجة النخفاض إجمالي الناتج المحلي االسمي في عام 2020م انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
بنسبة  ٪14ليصل إلى  74,763ريال سعودي( .المصدر :البحوث االقتصادية للبنك الوطني السويسري ،صندوق النقد الدولي)
أما في أعقاب األزمة المزدوجة الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد 19-وانهيار أسعار النفط في عام 2020م ،عانى االقتصاد السعودي من انخفاض كبير
ً
انكماشا بنسبة  ٪4.1في عام 2020م ،مقارنة بنمو بنسبة  ٪0.3في عام 2019م( .المصدر :الهيئة العامة
في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ،حيث شهد
لإلحصاء ،البنك المركزي السعودي)
2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

إجمالي الناتج المحلي (بالمليار ريال سعودي)

2,419

2,582

2,949

2,974

2,625

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ٪

(٪)1.4

٪6.8

٪14.2

٪0.8

(٪)11.7

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

76,083

79,177

88,271

86,892

74,763

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالمليار ريال سعودي)

2,588

2,569

2,631

2,640

2,530

المصدر:

مالحظة:
مالحظة:

المملكة العربية السعودية :الهيئة العامة لإلحصاء 2021م؛ البحوث االقتصادية للبنك الوطني السويسري2021 ،م :صندوق النقد الدولي2021 ،م.

( )1يُعرف إجمالي الناتج المحلي باألسعار الحالية ً
أيضا باسم إجمالي الناتج المحلي االسمي والذي يأخذ في االعتبار تغيرات األسعار والمعروض النقدي والتضخم وتغيرات
أسعار الفائدة

( )2يُعرف إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة ً
أيضا باسم إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وهو مقياس معدل على أساس التضخم يعكس قيمة جميع السلع والخدمات بأسعار
سنة األساس.

وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة  ٪11.7في عام 2020م ،من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي لعام 2021م إلى  3,018مليار
ريال سعودي ،وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره  .٪14.9وبالتوازي مع هذه التوقعات االقتصادية اإليجابية لعام 2021م فصاعدًا ،شهدت المملكة العربية
السعودية إصالحات اقتصادية إيجابية تتماشى مع خطة رؤية المملكة العربية السعودية  .2030وتتمثل أحد الجهود الملحوظة وف ًقا لبرنامج رؤية 2030
الجهود االستباقية للمملكة في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط .ونرى نجاح هذا الجهد ينعكس على اإليرادات غير النفطية لعام 2020م
حيث ارتفعت بنسبة  ٪11.1من  332مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى  369مليار ريال سعودي في عام 2020م( .المصدر :البحوث االقتصادية للبنك
الوطني السويسري ،صندوق النقد الدولي)

أهداف رؤية  2030وتأثيرها في القطاع المالي
تمثل رؤية المملكة العربية السعودية  2030إطار عمل استراتيجي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط ،وزيادة تنويع اقتصادها
من خالل تخصيص األصول المملوكة للدولة ،وتعزيز دور صندوق الثروة السيادي ومواصلة تطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية
التحتية والترفيه والسياحة .ولبناء أفضل مستقبل ممكن للمملكة العربية السعودية .كما أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2018م ،ويهدف إلى
تطوير قطاع مالي متنوع وفعال لدعم تنمية االقتصاد الوطني السعودي ،وتنويع مصادر إيراداته ،وتحفيز االدخار والتمويل واالستثمار من خالل تحسين
عمل المؤسسات المالية وتطوير الخدمات التي تقدمها ،مع تطوير السوق المالية السعودية إلى سوق مالية متقدمة.
تشمل األهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي ما يلي:
yزيادة حجم وعمق األسواق المالية في المملكة العربية السعودية وتطويرها.
yأن تصبح المملكة المركز المالي الرئيسي في الشرق األوسط ،وأن تصبح المملكة من أفضل  10دول على مستوى العالم في هذا الصدد.
yتطوير المؤسسات المالية (الصناديق المالية العامة والخاصة ،والبنوك ،وشركات التأمين) ،وتعزيز دعمها لنمو القطاع الخاص؛ تحسين تجربة
المشغلين والمستخدمين في األسواق المالية ،من خالل إنشاء سوق متقدمة تجذب المستثمرين المحليين واألجانب ،وتمكينها من القيام بدور
محوري في تطوير االقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
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تطور السوق
كان عام 2020م عا ًما مميزاً من حيث تحسن السوق وجهود التنمية .وتمثلت إحدى الخطوات الرئيسية التي أحدثت تقدماً في سوق األسهم السعودي في
ضم األوراق المالية السعودية إلى سلسلة مؤشرات األسهم العالمية الخاصة بمؤشر فوتسي راسل ،وهو مقدم خدمات المؤشرات والبيانات والتحليالت
العالمي ،بعد إعادة تصنيف المملكة ضمن األسواق الثانوية الناشئة .وعلى صعيد آخر يمثل استحداث سوق المشتقات تطو ًرا رئيس ًيا آخر يدل على النضج
المتزايد للسوق ،ويُعد إطالق سوق المشتقات في المملكة خطوة مهمة لتعزيز السوق المالية السعودية ،من خالل تزويد المستثمرين بمجموعة كاملة
ومتنوعة من المنتجات والخدمات االستثمارية( .المصدر :شركة تداول السعودية ،والبنك المركزي السعودي).

نظرة عامة على قطاع أسواق المال
وتحقق أسواق المال عاد ًة الجزء األكبر من إيراداتها عن طريق تحصيل الرسوم من أربع قنوات رئيسية (اعتما ًدا على نموذج أعمالها ومدى تكاملها) :من
ال ُمصدرين الذين يدرجون أوراقهم المالية ،ومن الوسطاء الماليين الذين يتعاملون في األوراق المالية المتداولة في السوق ،ومن أعضاء السوق لخدمات
التداول والمقاصة والتسوية واإليداع الالحقة للتداول ،وأخي ًرا من بيع بيانات السوق والحلول التقنية األخرى ،وكانت خدمات اإليداع والمقاصة والتسوية
تقدم في الماضي من قبل مراكز مقاصة وإيداع وتسوية مستقلة ،وليس أسواق المال مباشرة  ،ولكن العديد من أسواق المال قد انتقلت إلى تبني الهيكل
الرأسي والعمل على تكامل جميع هذه األنشطة في نفس المجموعة .ومن ناحية اإلشراف على أسواق المال ،فهذا يتم بشكل عام من قبل هيئة تنظيمية
مالية ،ولكن في بعض الحاالت ،قد تمارس أسواق المال ً
أيضا الجهات شبه الحكومية وتعمل كمنظمة ذاتية التنظيم تتولى مسؤولية اإلشراف على أعضائها
واألسواق التابعة لها.

السوق السعودية في السياق العالمي
شهد عام 2020م زيادة في عمليات اإلدراج الجديدة كانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بعمليات اإلدراج في أسواق الصين الرئيسية ،كما شهد عام
ً
انتعاشا قو ًيا في نشاط اإلدراج مع إصدار عدد كبير من الطروحات العامة األولية وتنفيذها بنجاح على مستوى العالم في جميع األسواق .حققت
2021م
السوق السعودية امتيازاً في عمليات اإلدراج نتيج ًة لمستويات التنظيم العالية المطبقة والسيولة التي تتمتع بها السوق ،مما جعلها الوجهة األولى للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة والكبيرة في المنطقة بأكملها .وتعتبر السوق السعودية منصة رائدة لعمليات اإلدراج في المنطقة ،وتتمتع
بقدرات تنافس أفضل األسواق على مستوى العالم .وقد تجلى ذلك بوضوح ،من بين أمور أخرى ،من خالل الطرح العام األولي الناجح وإدراج أكبر شركة
في العالم حسب القيمة السوقية في ذلك الوقت ،وهي شركة أرامكو السعودية .ومن المتوقع أن يستمر نشاط اإلدراج القوي في عامي 2021م و2022م
لكل من السوق الرئيسية والسوق الموازية  -نمو.
تعد السوق المالية السعودية إحدى أكبر األسواق عالمياً من حيث القيمة السوقية ،وهي أكبر وأسرع سوق نم ًوا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
من حيث القيمة السوقية المحلية وقيمة التداول لدفتر الطلبات .وفي الفترة من 2017م إلى  30يونيو 2021م ،ارتفعت القيمة السوقية المحلية للشركات
المدرجة في السوق السعودية بمتوسط معدل سنوي («معدل النمو السنوي المركب») قدره  ٪64.8مقارنة بمعدالت النمو السنوي المركب لدول المقارنة
اإلقليمية البالغة  ٪30.7و ٪8.2و  ،٪0.4-لسوق أبوظبي لألوراق المالية وبورصة قطر وسوق دبي المالي ،على التوالي.

ملخص المعلومات المالية
ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبينة أدناه جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة ال ُمراجعة للسنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م ،واإليضاحات المرفقة بها والتي أعدت وفقاً للمعايير الدولية ( )IFRSالصادرة من قبل مجلس المحاسبة الدولية (.)IASB
وتم تضمين هذه القوائم المالية ال ٌمراجعة الموحدة واإليضاحات المرفقة بها في القسم («( )19القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني») من هذه
النشرة.
تم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية للشركة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م .وتم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م من المعلومات المالية المقارنة
المعروضة في القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
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ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30يونيو 2021م

بيانات األرباح والخسائر /قائمة الدخل الموحدة
إيرادات تشغيلية

583,280

564,748

1,079,635

645,908

تكاليف تشغيلية

()298,504

()326,128

()356,484

()175,674

284,776

238,620

723,151

470,234

()210,520

()196,961

()180,245

()98,541

ربح التشغيل

74,256

41,659

542,906

371,693

إيرادات استثمارات

79,212

94,344

38,797

17,167

حصة من الخسارة في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()6,629

()1,610

()2,102

()1,623

إيرادات أخرى

1,348

18,901

4,479

157

الربح من األنشطة غير التشغيلية

73,931

111,635

41,174

15,700

الربح قبل الزكاة

148,187

153,294

584,080

387,393

مصروف الزكاة

-

-

()83,561

()25,349

صافي ربح السنة

148,187

153,294

500,519

362,044

مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية

بيانات قائمة المركز المالي الموحدة
مجموع الموجودات المتداولة

3,050,071

3,072,797

3,392,132

2,697,875

مجموع الموجودات غير المتداولة

481,878

474,033

700,954

640,691

مجموع الموجودات

3,531,949

3,546,830

4,093,085

3,338,566

مجموع المطلوبات المتداولة

207,799

210,130

362,781

369,936

مجموع المطلوبات غير المتداولة

89,491

77,294

95,682

91,963

مجموع المطلوبات

297,290

287,425

458,463

461,899

مجموع حقوق الملكية

3,234,659

3,259,405

3,634,622

2,876,667

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

3,531,949

3,546,830

4,093,085

3,338,566

بيانات قائمة التدفقات النقدية الموحدة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

244,910

54,180

633,861

369,073

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

()374,789

()7,286

()672,975

864,882

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

()120,000

()141,585

()132,576

()1,127,443

المؤشرات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
األرباح قبل الفوائد والضرائب

106,527

92,932

591,119

400,244

هامش مجمل الربح ()%

%48.8

%42.3

%67.0

%72.8

األرباح قبل الفوائد والضرائب ()%

%18.3

%16.5

%54.8

%62.0

هامش الربح التشغيلي ()%

%12.7

%7.4

%50.3

%57.5

هامش صافي الربح ()%

%25.4

%27.1

%46.4

%56.1

1.23

1.28

4.17

3.02

3,499

3,530

8,346

10,713

١

ربحية السهم (ريال سعودي)
متوسطقيمة التداول اليومية (مليون ريال)

٢

المصدر:

القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م والنسب المئوية من معلومات المجموعة.

()2

متوسط قيمة التداول اليومية للسوق الرئيسية ونمو  -السوق الموازية.

()1

يتم احتساب األرباح قبل الفوائد والضرائب من األرباح التشغيلية مضاف إليها اإلهالك واإلطفاء المتضمنة في التكاليف التشغيلية والنفقات العامة واإلدارية.
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ملخص عوامل المخاطرة
قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح ،يتعين على المكتتبين المحتملين مراجعة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية ،ال سيما المخاطر
الموضحة أدناه ،والتي يتم تناولها بالتفصيل في القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة وسوقها وقطاعها
yالمخاطر المتعلقة باإليرادات من حجم وقيمة التداول في السوق
yالمخاطر المتعلقة بالمستثمرين األفراد الذين يشكلون جز ًءا كبي ًرا من السوق
yالمخاطر المتعلقة برغبة ال ُمصدرين في إدراج أوراقهم المالية في السوق
yالمخاطر المتعلقة بمزاولة أعمال منظمة ،بما في ذلك المسؤوليات التنظيمية التي تخضع لها هذه األعمال
yالمخاطر المتعلقة بامتالك مركز مقاصة ،بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتعثر أعضاء المقاصة ،والمخاطر المتعلقة باستثمار الهامش وأصول
صناديق التعثر وتكلفة تشغيل مركز المقاصة
yالمخاطر المتعلقة بتنفيذ الصفقات االستراتيجية للمجموعة
yالمخاطر المتعلقة بالتركز الجغرافي ألعمال المجموعة في المملكة العربية السعودية واعتماد أداء المجموعة على التطورات السياسية
واالقتصادية في المملكة
yالمخاطر المتعلقة بتطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية
yالمخاطر المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة
yالمخاطر المتعلقة باألمن السيبراني والهجمات السيبرانية
yالمخاطر المتعلقة بتحديد طلبات التغير التقني الكبير والسريع والذي يعتبر من سمات القطاع الذي تزاول المجموعة أعمالها فيه والقيمة
المضافة للحلول ذات الصلة بالمجموعة
yالمخاطر المتعلقة بتأثير زيادة التكاليف التشغيلية وأي زيادة غير متوقعة في النفقات الرأسمالية المتعلقة بعمليات المجموعة
yالمخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على بعض العالقات التعاقدية والشركاء االستراتيجيين
yالمخاطر المتعلقة بانضمام المملكة العربية السعودية في المؤشرات لدى كبار مقدمي خدمات المؤشرات العالمية
yالمخاطر المتعلقة باستمرارية األعمال
yالمخاطر المرتبطة بالمنافسة من األسواق المالية ومقدمي خدمات األوراق المالية األخرى
yالمخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد19-
yالمخاطر المتعلقة بالهيكل الثابت لجزء كبير من تكاليف المجموعة
yالمخاطر المتعلقة بالتقاضي أو اإلجراءات النظامية األخرى
yالمخاطر المتعلقة بسمعة المجموعة
yالمخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على كبار التنفيذيين والموظفين الرئيسيين
yالمخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة
yالمخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمجموعة ونطاقاتها
yالمخاطر المتعلقة بعقارات المجموعة
yالمخاطر المتعلقة بالتزام المجموعة بالئحة حوكمة الشركات
yقد تطلب المجموعة أمواالً إضافية لالستثمار في أنظمتها وعملياتها
yالمخاطر المتعلقة باستراتيجية النمو المستقبلي الخاصة بالمجموعة
yالمخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
yالمخاطر المتعلقة باللوائح الداخلية للمجموعة وإجراءاتها وأنظمة االلتزام وأنظمة إدارة المخاطر
yالمخاطر المتعلقة بإيرادات محفظة استثمارات الشركة
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المخاطر المتعلقة بالمسائل النظامية والتنظيمية والضريبية
yالمخاطر المتعلقة بتراخيص المجموعة وتصاريحها ومتطلبات تسجيل الشركات
yالمخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى
yالمخاطر المتعلقة بعالقة المجموعة واعتماد أعمالها على الهيئة باعتبارها الجهة التنظيمية ذات الصلة
yالمخاطر المتعلقة بتأثير ألنظمة والقواعد واللوائح والسياسات الحكومية الحالية والمستقبلية
yالمخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية
yالمخاطر المتعلقة بالزكاة
yالمخاطر المتعلقة بتعارض المصالح المحتمل بين المسؤوليات التنظيمية للمجموعة في السوق ومصالح المستثمرين فيها
yالمخاطر المتعلقة بمتطلبات رأس المال التنظيمية لشركة مقاصة ،وهي مركز المقاصة المؤهل التابع للمجموعة
yالمخاطر المتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية وقرارات التحكيم
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التعريفات والمصطلحات
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1

1التعريفات والمصطلحاتفيما يلي بعض التعريفات واالختصارات المستخدمة في هذه النشرة.
قبول اإلدراج

قبول إدراج األسهم بما في ذلك أسهم الطرح للتداول في السوق وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
وقواعد اإلدراج.

المستشارون

مستشارو الطرح للشركة الواردة أسماؤهم في الصفحات من (و) إلى (ز) من هذه النشرة.

تابع

أي شخص يسيطر على شخص آخر أو يخضع لسيطرة ذلك الشخص اآلخر ،أو يخضع هو وذلك الشخص لسيطرة شخص
آخر .وفي جميع ما سبق ،يمكن أن تكون السيطرة مباشرة أو غير مباشرة.

المحاسب القانوني

كى بي إم جي لالستشارات المهنية .

الهيئة أو هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وأي إشارة إلى قرارات الهيئة يشمل قرارات مجلسها.

الشركات التابعة المرخص لها من
الهيئة

شركة تداول السعودية وشركة إيداع وشركة مقاصة.

طلبات المشاركة في بناء سجل
األوامر للمستثمرين خارج المملكة
العربية السعودية

طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر التي تقدم إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني دون
الحاجة إلى تعبئة وتوقيع نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة وفقاً للتعليمات المذكورة في القسم («( )17المعلومات المتعلقة
باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

استمارة الطلب

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة المسجلين في المملكة العربية السعودية لتسجيل طلباتهم في أسهم
الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر ،ويشمل هذا المصطلح (حسب الحال) استمارة الطلب اإللحاقي عند تغيير النطاق
السعري.

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

تعليمات بناء سجل األوامر

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار
رقم  2016-94-2الصادر بتاريخ 1437/10/15هـ (الموافق 2016/07/20م) وتعديالته الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة
السوق المالية رقم  2019-102-3الصادر بتاريخ 1441/01/18هـ (الموافق 2019/09/17م).

مدير وسجل اكتتاب المؤسسات

شركة األهلي المالية (األهلي كابيتال) و شركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة سيتي جروب العربية السعودية.

يوم العمل

أي يوم (باستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية) تعمل فيه الجهات المستلمة في المملكة العربية السعودية.

النظام األساس

النظام األساس للشركة والذي تم تلخيصه في القسم («( )13-12ملخص النظام األساس»).

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/ 31م) وتعديالته.

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الرئيس التنفيذي للشركة.

المدير المالي

المدير المالي للشركة.

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة الشركة.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/1/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وتعديالته.

قائمة المصطلحات المستخدمة في
لوائح الهيئة

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم -11-4
 2004بتاريخ 1425/8/20هـ (الموافق 2004/10/4م) ،بصيغتها المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  2021-22-2وتاريخ
1442/7/12هـ (الموافق 2021/2/24م).

دليل حوكمة الشركة الداخلي

دليل حوكمة الشركة الداخلي المعتمد بتاريخ 1442/12/29هـ (الموافق 2021/8/8م).

نظام المنافسة

نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 75/بتاريخ 1440/06/29هـ (الموافق 2019/3/6م).

السيطرة

حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة ،القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص
آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي )1( :تملك نسبة  ٪30أو أكثر
من حقوق التصويت في الشركة ،أو ( )2التمتع بالحق في تعيين  ٪30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري ،وتُفسر كلمة «الطرف
المسيطر» بنا ًء على ذلك.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  2017-16-8بتاريخ
1438/05/16هـ (الموافق 2017/2/13م) (بموجب نظام الشركات) ،المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (7 - 1
–  )2021وتاريخ 1442/06/1هـ (الموافق 2021/1/14م).

األرباح قبل احتساب الفوائد
والضريبة واالستهالك واالطفاءات

يتم تضمين ربح التشغيل باإلضافة إلى االستهالك واإلطفاء في تكاليف التشغيل والمصاريف العمومية واإلدارية.

مركز اإليداع

مركز إيداع األوراق المالية.

مركز المقاصة

مركز مقاصة األوراق المالية.

شركة إيداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) ،شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للشركة.

شركة وامض

شركة تداول للحلول المتقدمة شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للشركة.

شركة مقاصة

شركة مقاصة األوراق المالية (مقاصة) ،شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للشركة.

الشركات التابعة الرئيسية

شركة تداول السعودية وشركة إيداع وشركة مقاصة وشركة وامض.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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شركة تداول العقارية

شركة تداول العقارية ،شركة ذات مسؤولية محدودة.

شركة ناسداك

شركة ناسداك تكنولوجي آي بي (.)NASDAQ Technology AB

السوق

السوق الذي تتم فيه تداول األوراق المالية ويتم تشغيله من قبل شركة تداول السعودية .وأي إشارة إلى السوق المالية السعودية
تعني اإلشارة إلى السوق.

قواعد السوق

مجموعة القواعد واللوائح واإلجراءات والتعليمات المقترحة من مجلس إدارة كل من شركة تداول السعودية أو شركة إيداع أو
شركة مقاصة والموافق عليها من مجلس الهيئة.

شركة تداول السعودية

شركة تداول السعودية ،شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للشركة.

أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة الشركة.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي تُعقد وفقا للنظام األساسي للشركة.

المستثمرون األجانب

المستثمرون األجانب المؤهلون والمستثمرون االستراتيجيون األجانب.

المستثمرون االستراتيجيون األجانب

شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة وف ًقا للتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين
االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة .ويقصد بمصطلح «الحصة االستراتيجية» نسبة الملكية
المباشرة في أسهم الشركة المدرجة ،حيث يهدف المالك من خاللها إلى المساهمة في تعزيز األداء المالي أو التشغيلي
للشركة المدرجة.

التعليمات المنظمة لتملك
المستثمرين االستراتيجيين األجانب التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة الصادرة عن مجلس
هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2019-65-3المؤرخ في 1440/10/14هـ (الموافق 2019/6/17م) بصيغتها المعدلة.
حصص استراتيجية في الشركات
المدرجة.
السنة المالية

السنة المالية للشركة.

المشتقات المالية

ورقة مالية تشتق قيمتها من قيمة أصل أساسي.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية.

مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مستثمر خليجي ذو شخصية
اعتبارية

الشخص االعتباري المملوك غالبية رأسماله لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى
دول المجلس ،وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادر في دورته الخامسة عشرة
الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم ( )16وتاريخ 1418/1/20هـ ،وكذلك الصناديق االستثمارية ذات الشخصية االعتبارية
المؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي والمطروحة وحداتها طرحاً عاماً على مستثمرين في تلك الدول وفقاً
ألنظمتها المعمول بها ،والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو حكوماتها.

إجمالي الناتج المحلي

الناتج المحلي اإلجمالي.

الجمعيات العامة

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية للشركة.

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

المجموعة

الشركة وشركاتها التابعة.

مجلس معايير المحاسبة الدولية

مجلس معايير المحاسبة الدولية.

المعايير الدولية للتقرير المالي

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين والمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

شركة أي إتش إس ماركت

شركة مجموعة ماركيت المحدودة.

المؤشر

محفظة محاكاة لألوراق المالية تمثل سو ًقا أو جز ًءا من هذا السوق.

العقود المستقبلية للمؤشرات

عقود مستقبلية مشتقة قيمتها من قيمة أصل أساسي يتمثل في مؤشر.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

المكتتبون األفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر
القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها
من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها و/أو بأسماء أوالدها
ّ
مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر السعوديين – باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني
دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.

نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة

النموذج الذي تستخدمه الفئات المشاركة لالكتتاب في أسهم الطرح.

الئحة صناديق االستثمار

الالئحة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2006-219-1وتاريخ 1427/12/3هـ (الموافق 2006/12/24م)
بصيغته المعدلة بموجب قرار الهيئة رقم رقم  2021-22-2بتاريخ 1442/7/12هـ (الموافق 2021/2/24م).

المستشارون الماليون

شركة األهلي المالية و شركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة سيتي جروب العربية السعودية.

المملكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )51/وتاريخ 1426/8/23هـ (الموافق 2005/9/27م) وتعديالته.

مدير االكتتاب

شركة األهلي المالية.

صانع السوق

عضو سوق يقوم (لحسابه أو لحساب عميله) بإدخال أوامر بيع وشراء لورقة مالية مدرجة بشكل مستمر خالل جلسة السوق
المفتوح لغرض توفير السيولة.

السوق الرئيسية

السوق التي تتداول فيها األوراق المالية التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الرابع من قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة ،وقبول إدراجها بموجب الباب الثالث من قواعد اإلدراج.

السوق الموازية  -نمو

السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة ،وقبول إدراجها بموجب الباب الثامن من قواعد اإلدراج.

المستشار القانوني

شركة فهد أحمد أبوحيمد وماجد عبداللطيف آل الشيخ ومنصور عبدالعزيز الحقباني محامون ومستشارون قانونيون.

مستشار العناية المهنية الالزمة
المالي

شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون.

اإلدراج

إدراج األوراق المالية في السوق وف ًقا لقواعد اإلدراج.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3بتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق
2017/12/27م) بصيغتها المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-1وتاريخ 1442/7/12هـ (الموافق
2021/2/24م).

الئحة مراكز مقاصة األوراق المالية

الئحة مراكز مقاصة األوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2019-127-3وتاريخ
1441/3/21هـ (الموافق 2019/11/18م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ
1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/ 31م)

فترة الحظر

الفترة التي ال يجوز للمساهم الكبير خاللها التصرف بأسهمه ،والتي تنتهي بعد ستة أشهر من بدء تداول أسهم الشركة في
السوق.

صافي متحصالت الطرح

متحصالت الطرح بعد خصم كافة المصاريف ذات الصلة بالطرح.

الطرح

الطرح العام األولي ألسهم الشركة بالشروط المنصوص عليها في هذه النشرة.

فترة الطرح للمكتتبين األفراد

الفترة التي ستبدأ في 1443/04/25هـ (الموافق 2021/11/30م) وتستمر لمدة ثالثة أيام حتى تاريخ إغالق االكتتاب وتنتهي
بانتهاء يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م).

سعر الطرح

 105ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.

أسهم الطرح

ستة وثالثون مليون ( )36,000,000سهماً تمثل ثالثون بالمائة ( )%30من رأس مال الشركة.

المساهم البائع

صندوق االستثمارات العامة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين والتي تنعقد وفقا للنظام األساسي للشركة.

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-123-3
بتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق 2017/12/27م) بموجب نظام السوق المالية بصيغتها المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم
 2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

المراكز المفتوحة

عدد العقود المستقبلية القائمة (بيع وشراء) الصافية وتعني جميع مراكز الشراء ( )Longناقص جميع مراكز البيع ()short
لمنتج واحد محدد لكل آجال االستحقاق او االنتهاء ،التي لم تتم تسويتها  /أو إجمالي عدد العقود المستقبلية لشهر محدد،
بيع وشراء ،تم إبرامها ولم يتم إغالقها أو انتهاء تاريخها بعد .لكل صفقة يوجد مشتري وبائع ،ولكن للمراكز المفتوحة يتم
احتساب جانب واحد فقط.
ً
تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقا لتعليمات بناء سجل األوامر ،وهي:
1الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكامالصندوق تتيح لها ذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل
األوامر.

الفئات المشاركة

2مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ،مع االلتزام باألحكام المنصوص عليهافي قواعد الكفاية المالية عند تقديم نماذج طلب االكتتاب.
3عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليهافي تعليمات بناء سجل األوامر.
4األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،باستثناء المستثمريناألجانب غير المقيمين – عدا المستثمرون األجانب المؤهلون بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.
5الجهات الحكومية أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة أو السوق وأي بورصة أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز اإليداع.6-الشركات الحكومية ،سواء كانت تستثمر مباشرة أو من خالل مدير محفظة.

7الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.مشروع برنامج ما بعد التداول

مشروع برنامج ما بعد التداول فيما يتعلق باتفاقية التكنولوجيا المستخدمة في خدمات ما بعد التداول المبرمة بين الشركة
وشركة ناسداك.

سندات المشاركة

سندات المشاركة الصادرة عن المستثمرين األجانب بموجب ترتيبات اتفاقيات مبادلة.

النشرة

هذه النشرة المع ّدة من قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح وفق قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
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األشخاص غير المذكورين أدناه:
1-تابعي المصدر

2-المساهمين الكبار في المصدر

3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدرالجمهور

4-أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر

5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر6-أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4، 3، 2، 1أو  )5أعاله

7-أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5، 4، 3، 2، 1أو  )6أعاله

8-األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

المستثمرون األجانب المؤهلون

المستثمر األجنبي المؤهل المرخص له ،وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق
المالية المدرجة ،باالستثمار في األوراق المالية المدرجة .ويتم تقديم طلبات التأهيل إلى أي مؤسسة سوق مرخص لها للتقييم
والقبول وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

القواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة
في األوراق المالية المدرجة

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق
المالية بموجب القرار رقم  2015-42-1بتاريخ 1436/07/15هـ (الموافق 2015/05/04م) ،بموجب نظام السوق المالية،
بصيغته المعدلة بموجب القرار رقم  2019-65-3بتاريخ 1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م) الصادر عن مجلس هيئة
السوق المالية.

الجهات المستلمة

البنك األهلى السعودي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني ومصرف اإلنماء وبنك الرياض.

الضوابط التنظيمية الخاصة
بالشركات المدرجة

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس
هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2016-127-8بتاريخ 1438/01/16هـ (الموافق 2016/10/17م) ،بنا ًء على نظام
الشركات ،والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2020-122-4وتاريخ 1442/04/03هـ (الموافق 2020/11/18م).

يشمل بموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة أي مما يلي :
1-تابعي الشركة

2-كبار المساهمين في الشركة

3-أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة

4-أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين لتابعي الشركة

5أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة6-أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في البنود ( )1إلى ( )5أعاله

7-أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات من ( )1إلى ( )6أعاله.

وألغراض الئحة حوكمة الشركات ،يشمل هذا المصطلح ما يلي:
 -أكبار المساهمين في الشركة.

 -بأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

طرف ذو عالقة أو أطراف ذوي العالقة

 -جكبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

 -دأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.

 هالمنشآت -من غير الشركات -المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم. والشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكاً فيها. زالشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضواً في مجلس إدارتها أو من كبارالتنفيذيين فيها.

 حشركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته ( )%5أو أكثر،مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذا التعريف.
 طالشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصحأو التوجيه.

 يأي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها. -كالشركات القابضة أو التابعة للشركة.

تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك.
ويستثنى من الفقرتين (ط) و(ي) من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي َّ

الزوج والزوجة واألوالد القصر.

وألغراض الئحة حوكمة الشركات ،يشمل هذا المصطلح ما يلي:
األقارب

yاآلباء واألمهات واألجداد والجدات (وما علوا).
yاألوالد واألحفاد (وما نزلوا).
yاألشقاء واألخوة من األمهات أو من اآلباء.
yاألزواج والزوجات.

نموذج طلب اكتتاب األفراد

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد تعبئته لالكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة الطرح للمكتتبين األفراد.
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العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

البنك المركزي السعودي (سابقاً «مؤسسة النقد العربي السعودي»).

أمين السر

أمين سر مجلس اإلدارة.

مقاصة األوراق المالية

جميع األنشطة المتعلقة باألوراق المالية المتداولة من اللحظة التي يتم فيها االلتزام فيما يتعلق بالصفقة وحتى لحظة تسويتها.

قانون األوراق المالية

قانون الواليات المتحدة لألوراق المالية لعام 1933وتعديالته.

العقود المستقبلية لألسهم المفردة

عقود مستقبلية مشتقة قيمتها من قيمة أصل أساسي يتمثل في سهم مدرج في السوق أو في سوق مالية منظمة أخرى.

األسواق المالية المستدامة

مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة.

كبار التنفيذيين

كبار التنفيذين الواردة أسماؤهم في قسم («( )4-5كبار التنفيذيين») وهم أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة.

األسهم

أي سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد في رأس مال الشركة.

الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونين

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.

المكتتبون أو المستثمرون

المكتتبون األفراد والفئات المشاركة.

نموذج طلب االكتتاب

ويشمل نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة ونموذج طلب اكتتاب األفراد حسبما يقتضي السياق.

الشركات التابعة

الشركات التابعة للشركة وهي :شركة تداول السعودية ،شركة إيداع ،شركة مقاصة ،شركة وامض وشركة تداول العقارية.

شركات المجموعة

الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

كبار المساهمين

أي شخص يملك خمسة بالمائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة.

نظام تداول

النظام اآللي لتداول األوراق المالية السعودية.

متعهدو التغطية

شركة األهلي المالية (األهلي كابيتال) و شركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة سيتي جروب العربية السعودية.

المنسقون الدوليون

شركة األهلي المالية (األهلي كابيتال) و شركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة سيتي جروب العربية السعودية.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين الشركة والمتعهدين بتغطية االكتتاب وفقاً للشروط الواردة في القسم («( )13التعهد
بالتغطية»).

دوالر أمريكي

العملة الرسمية للواليات األمريكية المتحدة.
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2عوامل المخاطرةٍ
وبوجه
قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح ،يتعين على المستثمرين المحتملين دراسة جميع المعلومات المشمولة في نشرة اإلصدار هذه بعناية،
خاص عوامل المخاطرة الواردة أدناه .وقد ال تشتمل عوامل المخاطرة الموضحة أدناه على جميع المخاطر التي قد تواجهها المجموعة ،فقد تكون هناك
مخاطر إضافية غير معلومة للمجموعة في الوقت الراهن ،أو قد يتم اعتبارها غير جوهرية إال أنها قد تؤثر على عمليات المجموعة.
أي من المخاطر
وقد تتأثر أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية
ٍ
بشكل سلبي وجوهري إذا حدثت -أو أصبحت جوهريةٌّ -
المشار إليها أدناه ،أو أي مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة ،أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن .ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها
من العوامل التي قد تؤثر على أعمال المجموعة ،فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في هذه النشرة قد ال تحدث
بالطريقة التي تتوقعها المجموعة و/أو أعضاء مجلس اإلدارة ،أو قد ال تحدث على اإلطالق .وعند تقييم المخاطر الموضحة أدناه ،يجب على المستثمر
المحتمل أن يأخذ بعين االعتبار ً
أيضا المعلومات األخرى الموضحة في هذه النشرة من بينها المعلومات المتعلقة بالمجموعة واالتفاقيات ذات الصلة
المشار إليها في القسم («( )4الشركة») والقسم («( )12المعلومات القانونية») من هذه النشرة ،على التوالي.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ،على حد علمهم واعتقادهم ،ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه بخالف تلك المذكورة
في هذا القسم والتي قد يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
إن االستثمار في أسهم الطرح ال يناسب إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار ،والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل أية
مستثمر محتمل ،إن كان لديه أية شكوك بخصوص اإلجراءات التي عليه اتخاذها ،أن يستشير مستشاراً
خسارة قد تنتج عن هذا االستثمار .ويجب على أي
ٍ
استثمار في أسهم الطرح.
مالياً مرخصاً له من قبل الهيئة طالباً منه المشورة فيما يخص أي
ٍ
وفي حال حدوث أي من عوامل المخاطرة المذكورة أدناه ،أو أي مخاطر أخرى ال يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها جوهرية في الوقت الحالي أو مخاطر
غير معلومة لهم بتاتًا بتاريخ هذه النشرة ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر أسهم المجموعة في السوق ،مما قد يؤدي إلى خسارة المستثمر كامل
قيمة استثماره في أسهم الطرح أو جزء منه.
بترتيب ال يعكس أهميتها أو األثر المتوقع لها على المجموعة .فإن المخاطر المبينة في هذا القسم («( )2عوامل
إن المخاطر الواردة أدناه قد ذكرت
ٍ
المخاطرة») قد( :أ) ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على المجموعة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو األسواق التي تعمل فيها ،و/أو (ب)
ال تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

2-1المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة وسوقها وقطاعها
-1-1

2المخاطر المتعلقة باإليرادات من حجم وقيمة التداول في السوق

يأتي المصدر الرئيسي إليرادات المجموعة من تداول األوراق المالية المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها والتي تتألف من أسهم الشركات القابلة
للتداول ،وأدوات الدين القابلة للتداول (مثل الصكوك والسندات) التي تصدرها الجهات الحكومية أو الشركات ،ووحدات صناديق االستثمار العقارية
المتداولة ،وصناديق المؤشرات المتداولة ،وصناديق االستثمار المغلقة المتداولة ،ومنتجات المشتقات باإلضافة إلى الحقوق واألدوات األخرى القابلة
للتداول) .وبلغت إيرادات المجموعة ،في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،حوالي  1.1مليار ريال سعودي .ويعتمد األداء المالي للمجموعة
بشكل كبير على قيمة التداول اليومي لألوراق المالية المدرجة في السوق كمصدر رئيسي لإليرادات التشغيلية .وقد بلغت اإليرادات التشغيلية للمجموعة
المرتبطة بقيمة التداول حوالي  ٪55في  2018م و  ٪59في  2019م ،و  ٪73في  2020م ،و  ٪78كما في  30يونيو  2021م .تشمل اإليرادات المرتبطة
بقيمة تداول األوراق المالية عمولة تداول اإليرادات التشغيلية والمقاصة والتسوية والحفظ.
كما تعتمد قيمة التداول على حجم التداول في األوراق المالية المدرجة ومستويات أسعار السوق .ويتأثر حجم التداول بالعدد الفعلي لعمليات إدراج
األوراق المالية الجديدة وحجم السيولة المتاحة للتداول في األوراق المالية المدرجة في السوق .باإلضافة إلى ذلك ،قد تتأثر قيمة التداول بعوامل مثل:
yالظروف العامة لالقتصاد السعودي.
yالعوامل السياسية السائدة في المنطقة وكذلك العوامل السياسية على الصعيد العالمي.
yتطورات االقتصاد العالمي وتوقعاته المستقبلية.
yالتحركات التي تشهدها األسواق المالية الرائدة في جميع أنحاء العالم.
yاألداء التشغيلي والمالي الحالي والتوقعات المستقبلية لل ُمصدرين المدرجين في السوق السعودية ،وكذلك ال ُمصدرين المحتملين الذين لم
يستكملوا إجراءات اإلدراج بعد.
yقدرة فئات المستثمرين المختلفة مثل صناديق التقاعد ،وصناديق االستثمار ،ومديري األصول ،والمستثمرين األجانب المؤهلين ،والمستثمرين
األفراد على المشاركة في تداول األوراق المالية المدرجة في السوق للمصدرين السعوديين (بسبب القيود التنظيمية أو العقوبات أو غير ذلك).
وقد تؤثر هذه العوامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ثقة المشاركين في السوق السعودي ،وفي رغبتهم في التداول باألوراق المالية المدرجة في السوق
المالية ،كما قد تؤثر في رغبة ال ُمصدرين باإلدراج في السوق .وبالتالي ،فإن أي تراجع في مستوى أداء ونمو االقتصاد السعودي بسبب انخفاض أسعار
النفط أو أي ظروف أخرى اقتصادية كلية أو جزئية تؤثر على أدائه ونموه (مثل معدالت التضخم ،والمعروض النقدي ،وأسعار الفائدة ،وثقة المستثمرين
في االستثمارات في األوراق المالية المدرجة ،والتغيرات التي تطرأ على السياسات االقتصادية والمالية والنقدية األخرى للحكومة) وكذلك العوامل
السياسية السائدة في المنطقة التي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حجم السيولة المتاحة للتداول في األوراق المالية المدرجة في السوق.
إضافة إلى ذلك ،من الممكن أن تتغير في المستقبل األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو بالدول األخرى ،مما قد يؤثر على قدرة المستثمرين
على االستثمار والتداول في األوراق المالية المدرجة في السوق ،مما يؤثر بدوره على أحجام التداول وإيرادات المجموعة .ولمزيد من المعلومات حول
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المخاطر السياسية واالقتصادية التي تؤثر على المجموعة ،يرجى مراجعة القسم («( )7-1-2المخاطر المتعلقة بالتركز الجغرافي ألعمال المجموعة
في المملكة العربية السعودية واعتماد أداء المجموعة على التطورات السياسية واالقتصادية في المملكة»).
وكجزء من استراتيجية النمو المستقبلي ،تتابع المجموعة على المدى المتوسط عد ًدا من المبادرات لخطط عمل لتنويع مصادر اإليرادات التشغيلية
وزيادتها .وتركز المجموعة بصورة خاصة على زيادة إيرادات المقاصة خالل السنوات القادمة .ومع ذلك ،في حال عدم نجاح هذه المبادرات ،أو في حال
لم يُسمح للمجموعة بفرض الرسوم التي تطلبها مقابل بعض خدماتها (ألسباب تنظيمية أو متعلقة بالمنافسة أو غير ذلك) ،فقد يستمر تركز إيراداتها
على حجم التداول.
وقد يكون لهذه التطورات تأثير سلبي وجوهري على السوق ،ومن ث ّم على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية،
وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

-1-2

جزءا كبيرً ا من السوق
2المخاطر المتعلقة بالمستثمرين األفراد الذين يشكلون ً

يمثل المستثمرون األفراد الشريحة األكبر من المستثمرين الذين يتداولون في السوق ،حيث يمثلون نسبة كبيرة من حجم التداول في السوق مقارن ًة مع
األسواق األخرى .وشكلت النسبة المئوية للقيمة المتداولة للمستثمرين األفراد للسنوات 2018م و2019م و2020م والستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م ما يقارب  ٪78.2و ٪62.6و ٪74.5و  %87.5من القيمة المتداولة في السوق على التوالي .وقد يُع ِّرض هذا األمر السوق لمزيد من التذبذبات
في تداول األوراق المالية مقارنة باألسواق األخرى على مستوى العالم .ويمكن أن يكون لألخبار أو الشائعات المتداولة في وسائل اإلعالم بشأن السوق
واألوراق المالية المدرجة به ،من بين عوامل أخرى ،تأثير كبير على سلوك تداول المستثمرين األفراد ،بغض النظر عن صحتها ،وهو األمر الذي قد يؤثر
بدوره على ثقة المستثمرين ومشاركتهم في السوق .وقد يكون لهذه التطورات تأثير سلبي وجوهري على السوق ،وبالتالي يكون لها تأثير سلبي وجوهري
على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

-1-3

المصدرين في إدراج أوراقهم المالية في السوق
2المخاطر المتعلقة برغبة ُ

يرتبط أداء شركة تداول السعودية (إحدى الشركات التابعة للشركة) ونمو أعمالها بجذب عمليات اإلدراج ألوراق مالية جديدة .وكما في  30يونيو 2021م،
توجد  185شركة مساهمة قامت بإدراج أسهمها في السوق الرئيسية وتوجد  7شركات مساهمة قامت بإدراج أسهمها في سوق نمو  -السوق الموازية.
باإلضافة إلى ذلك ،بلغ عدد أدوات الدين الخاصة بالشركات وحكومة المملكة العربية السعودية المدرجة في السوق  73أداة دين ،بينما تم إدراج وحدات
17صندوقاً من صناديق االستثمار العقارية المتداولة ،و  6من صناديق مؤشرات متداولة وصندوق واحد من صناديق االستثمار المغلقة المتداولة في
السوق.
تتأثر قرارات ال ُمصدرين بإدراج أوراقهم المالية في السوق بعدة عوامل ،من بينها أداؤهم ونتائجهم المالية ،وأداء السوق بشكل عام ،وحجم التقييم الذي
يمكن تحقيقه من خالل اإلدراج في السوق ،باإلضافة إلى األوضاع االقتصادية ورغبة ال ُمصدرين في زيادة رأس المال ورغبة المساهمين الحاليين في
تنمية رؤوس أموالهم وزيادة السيولة .عالوة على ذلك ،تتأثر قرارات ال ُمصدرين بإدراج أوراقهم المالية في السوق ً
أيضا بقدرتهم على تلبية المتطلبات
والشروط والتكاليف المالية المرتبطة باإلدراج ،إضاف ًة إلى االلتزامات المستمرة فيما يتعلق باألوراق المالية المدرجة ،مثل متطلبات اإلفصاحات المستمرة
والحوكمة والتكلفة المرتبطة بهذه االلتزامات المستمرة .ويمكن أن ينخفض عدد ال ُمصدرين الحاليين في السوق إذا قرر عدد كبير من ال ُمصدرين إلغاء
الجدد
إدراج أوراقهم المالية ،أو تم تخفيض عدد ال ُمصدرين لألوراق المالية المدرجة من خالل عمليات االندماج .ولذلك ،فإن انخفاض عدد ال ُمصدرين ُ
الراغبين في إدراج أوراقهم المالية في السوق أو انخفاض عدد ال ُمصدرين الحاليين المدرجين ألي سبب من األسباب من شأنه أن يؤثر على قدرة شركة
تداول السعودية على الحفاظ على نمو أعمالها ،ال سيما فيما يتعلق باتساع نطاق السوق وتنوع األوراق المالية المدرجة .قد يكون لهذه التطورات تأثير
سلبي وجوهري على السوق ،وبالتالي على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بمزاولة أعمال منظمة ،بما في ذلك المسؤوليات التنظيمية التي تخضع لها
هذه األعمال

تم تحديد دور الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة بموجب نظام السوق المالية ،حيث تتولى هذه الشركات مسؤوليات تنظيمية معينة تتعلق بامتالك
وتشغيل سوق لألوراق المالية ومركز إيداع لألوراق المالية ومركز مقاصة لألوراق المالية .فعلى سبيل المثال ،تتولى شركة تداول السعودية مسؤولية
الرقابة على تقيد ال ُمصدرين وممثليهم ببعض من االلتزامات المستمرة والرقابة على التزام أعضاء السوق بقواعد السوق .باإلضافة إلى ذلك ،تتولى كل من
شركة إيداع وشركة مقاصة أدوار تنظيمية معينة تتعلق باإلشراف على التزام أعضائهما بقواعد السوق .ولمزيد من التفاصيل بشأن المسؤولية التنظيمية
للشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ،يُرجى مراجعة القسم («( )4الشركة») من هذه النشرة.
قد يؤدي أي إخفاق من قبل شركة تابعة مرخص لها من الهيئة في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات الصلة إلى اإلضرار بالمجموعة
بشكل كبير ،ونتيجة لذلك ،قد تخضع المجموعة إلى تدقيق تنظيمي من قبل الهيئة وفرض عقوبات مما سيؤثر سل ًبا على سمعة المجموعة والسوق
المالية في المملكة العربية السعودية .فعلى سبيل المثال ،تتولى شركة إيداع بموجب نظام السوق المالية ،بصفتها مركز إيداع األوراق المالية مرخص
لها ،مسؤولية التحقق من جميع حقوق ملكية األوراق المالية المتداولة في السوق وتسجيلها باإلضافة إلى الرهونات والمطالبات المتعلقة باألوراق المالية
المتداولة في السوق .وتعد القيود المدونة في السجالت النهائية لمركز اإليداع دلي ً
ال وإثباتاً قاطعاً على ملكية األوراق المالية المبينة فيها وغيرها من
األعباء والحقوق المتعلقة بها .ولذلك ،فقد تتحمل شركة إيداع المسؤولية عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير موظفي
شركة إيداع .وقد يكون ألي من هذه التطورات تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية،
وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
عالوة على ذلك ،قد تؤثر بعض التطورات التنظيمية على الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة بصورة سلبية .فقد تفرض الهيئة متطلبات إضافية
متعلقة بمنصات التداول المشغلة من قبل المجموعة والتي يكون تطبيقها مكل ًفا للمجموعة مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على بعض خدمات
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المجموعة .وعلى وجه الخصوص ،فإن منصات تداول األوراق المالية الخاصة بالمجموعة واألنظمة التقنية األخرى المتعلقة بشركاتها التابعة المرخص لها
من الهيئة تخضع بشكل كبير لتنظيم ورقابة الهيئة .ويتطلب ضمان التزام المجموعة باللوائح المعمول بها نفقات وأعباء كبيرة ومستمرة لإلدارة وااللتزام.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن أي توسع في أنظمة المجموعة التي تم تحديدها لتكون خاضعة لنطاق تنظيمي إضافي يمكن أن يؤدي إلى تكبد مصاريف إضافية
كبيرة .وفي حالة تحقق أي من هذه المخاطر ،فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها
المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

-1-5

2المخاطر المتعلقة بامتالك مركز مقاصة ،بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتعثر أعضاء المقاصة،
والمخاطر المتعلقة باستثمار الهامش وأصول صناديق التعثر وتكلفة تشغيل مركز المقاصة

تقوم المجموعة بتشغيل مركز مقاصة مؤهل من خالل شركة مقاصة التابعة لها .وهناك مخاطر مالزمة لتشغيل مركز المقاصة ،بما في ذلك مخاطر
التعرض للسوق ومخاطر أعضاء المقاصة ،والمخاطر المتعلقة بالسيولة في السوق ،وتعثر أعضاء المقاصة ،والمخاطر المرتبطة بحفظ واستثمار الهامش
أو أصول صناديق التعثر المقدمة من قبل أعضاء المقاصة إلى شركة مقاصة ،والتي يمكن أن تُع ِّرض األعمال لخسائر كبيرة.
بدأت شركة مقاصة في مقاصة العقود المستقبلية لمؤشر إم تي ( 30بنا ًء على المؤشر القابل للتداول الذي تم تطويره بشكل مشترك بين شركة تداول
السعودية ومؤشر إم إس سي أي) كجزء من إطالق أسواق المشتقات في أغسطس 2020م .وتعمل شركة مقاصة على توسيع خدمات المقاصة لتشمل كل
المنتجات المتداولة في السوق النقدية (األسهم ،والصكوك ،والسندات ،وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار المغلقة المتداولة) بعد تفعيل
برنامج ما بعد التداول .باإلضافة إلى ذلك ،تخطط شركة مقاصة على القيام بمقاصة العقود المستقبلية لألسهم المفردة بعد إصدار العقود المستقبلية
لألسهم المفردة.
يقدم أعضاء المقاصة في شركة مقاصة ضمانات على شكل هامش ومساهمات في صناديق التعثر  ،والتي شكلت إجمالي رصيد نقدي قدره  22.18مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م 16.8 ،مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .وتستثمر شركة مقاصة الضمانات المقدمة من أعضاء
المقاصة ،والمودعة حال ًيا في حساب شركة مقاصة لدى البنك المركزي السعودي ،وف ًقا لالئحة مراكز مقاصة األوراق المالية .ويتم اإلفصاح عن استثمار
ضمانات أعضاء المقاصة للجمهور من خالل اإلفصاح الكمي العام الربع سنوي الخاص بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق ( )CPMIوالمنظمة
الدولية لهيئات األوراق المالية ( )IOSCOالمتاح على موقع شركة مقاصة.
تلتزم شركة مقاصة بإعادة مدفوعات الهامش ومساهمات صناديق التعثر ألعضاء المقاصة إلى الحد الذي يتم معه تقليل مخاطر العضو ذي الصلة
بنا ًء على عقوده المفتوحة لدى شركة مقاصة ،وذلك وف ًقا للحد األدنى من المتطلبات .فإذا قلل عدد من أعضاء المقاصة من مساهماتهم بشكل كبير أو
تعثروا ،فسيتم توزيع تركيز المخاطر داخل شركة مقاصة بين مجموعة أصغر من أعضاء المقاصة ،مما يجعل من الصعب استيعاب المخاطر وإدارتها في
حالة تعثر عضو مقاصة آخر .وقد ينتج عن ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية،
وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
قد ال تنجح قواعد شركة مقاصة وإجراءاتها ،التي تهدف إلى المساعدة في ضمان قدرة أعضاء المقاصة على الوفاء بالتزاماتهم ،في منع الخسائر بعد
تعثر العضو أو الطرف اآلخر .باإلضافة إلى ذلك ،يعد تحديد الهامش والضمانات المالية عملية معقدة وليس هناك ما يضمن أن إجراءات شركة مقاصة
ستحمي المجموعة بشكل كاف من المخاطر المتعلقة بمقاصة هذه المنتجات ،مثل تعثر أحد األعضاء .وقد ساهمت المجموعة برأس مالها في مقدمة
ترتيب موارد التغطية عند التعثر لشركة مقاصة والذي يمكن استخدامه في حالة التعثر .ويبلغ رأس مال شركة مقاصة  600مليون ريال سعودي مقسم
إلى  60مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد .وقد يؤدي تعثر أي عضو مقاصة إلى تعريض أعمال المجموعة لخسائر كبيرة
ويتسبب في فقدان العمالء الثقة في شركة مقاصة ،مما قد يؤدي بدوره إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها
أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بتنفيذ الصفقات االستراتيجية للمجموعة

يمكن للمجموعة الدخول في صفقات اندماج وإجراء صفقات االستحواذ والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة واستثمارات أو تحالفات استراتيجية
أخرى ،وقد يكون بعضها جوهر ًيا لعمليات المجموعة .ويتسم سوق الصفقات االستراتيجية بقدرة تنافسية عالية ،ال سيما في ضوء الدمج األخير الذي
شهدته قطاعات السوق المالية والقيود الحالية أو المحتملة في المستقبل على االستثمار األجنبي المباشر في بعض البلدان .وقد تحد ظروف السوق
من قدرة المجموعة على استخدام األسهم كعوض لالستحواذ .باإلضافة إلى ذلك ،تخضع شركة مقاصة للحد األدنى من متطلبات رأس المال التنظيمية،
وقد تخضع الشركات التابعة األخرى المرخص لها من الهيئة لمثل هذه المتطلبات في المستقبل ،مما قد يقيد قدرة المجموعة على استخدام مواردها
الرأسمالية المتاحة لتمويل عمليات االستحواذ المحتملة ومتابعة عمليات االستحواذ الممولة عن طريق الدين .وتعد هذه العوامل من العوامل التي قد
تؤثر سل ًبا على قدرة المجموعة على تحديد أهداف االستحواذ أو الشركاء االستراتيجيين المتوافقين مع أهدافها ،أو قد تجعل المجموعة أقل جاذبية
كمستحوذ أو شريك استراتيجي ،مما قد يؤثر تأثي ًرا جوهر ًيا وسلب ًيا على أعمال المجموعة بشكل عام أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها
المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
يُرجى ً
أيضا مراجعة القسم («( )3-2-2المخاطر المتعلقة بعالقة المجموعة واعتماد أعمالها على الهيئة باعتبارها الجهة التنظيمية ذات الصلة»)
لمزيد من التفاصيل بشأن موافقة الهيئة المطلوبة فيما يتعلق بأي تغيير يمثل أكثر من  ٪5من هيكل الملكية في الشركة أو أي من الشركات التابعة
المرخص لها من الهيئة ،والتي يمكن أن تؤثر ً
أيضا في قدرة المجموعة على تحديد أهداف االستحواذ أو الشركاء االستراتيجيين المتوافقين مع أهدافها.
باإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن للمجموعة التيقن من أنها ستحقق الفوائد المتوقعة من أي صفقة تقوم بها ،مثل أي توفير متوقع في التكلفة أو فرص نمو أو
تحسن في الوضع التنافسي للمجموعة .وقد تؤثر مجموعة من العوامل ،بما في ذلك الصعوبات غير المتوقعة في دمج أو تطوير منصات التقنية الحالية
للمجموعة أو منصات التقنية الخاصة بالشركات التي تستحوذ عليها ،والتغيرات التنظيمية ،والتطورات التنافسية ،والنزاعات العمالية ،والتقاضي ،وتقلبات
العملة ،والتضخم ،بصورة سلبية على أي توفير متوقع في التكلفة أو اإليرادات المتوقعة أو غيرها من الفوائد المتوقعة .وقد ال تتحقق الفوائد المتوقعة
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لصفقة معينة بشكل كامل أو جزئي ،أو قد يستغرق تحقيقها وقتًا أطول مما هو متوقع .وتتطلب متابعة الصفقات االستراتيجية وقتًا واهتما ًما كبيرين من
فريق اإلدارة لدى المجموعة ،مما قد يحد من قدرة فريق اإلدارة على اإلشراف بفاعلية على المبادرات األخرى .وبالتالي ،فإن اإلخفاق في تحقيق الفوائد
المتوقعة من هذه الصفقات بنجاح قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة بشكل عام أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها
المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بالتركز الجغرافي ألعمال المجموعة في المملكة العربية السعودية واعتماد
أداء المجموعة على التطورات السياسية واالقتصادية في المملكة

ً
ارتباطا وثي ًقا
تم تحقيق جميع اإليرادات التشغيلية للمجموعة في السنوات المالية الثالث الماضية داخل المملكة ،ويرتبط النجاح المستقبلي للمجموعة
بتطور المملكة ونموها االقتصادي العام باإلضافة إلى التكامل والنمو المستقبلي في الدول المجاورة.
في حالة ركود اقتصاد المملكة أو انخفاض التوقعات المستقبلية القتصادها الكلي ،فسيؤثر ذلك على تطور األسواق المالية السعودية ،وعلى وجه
الخصوص ،ال يزال قطاع النفط يشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية .وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط مما يؤثر
سل ًبا على اقتصاد المملكة العربية السعودية .عالوة على ذلك ،فإن أي تغيير سلبي في واحدة أو أكثر من عوامل أو مؤشرات االقتصاد الكلي في المملكة،
بما في ذلك النمو االقتصادي ،وأسعار الصرف ،وأسعار الفائدة  ،والتضخم ،ومستويات األجور ،واالستثمار األجنبي والتجارة الدولية يمكن أن يكون له
تأثير سلبي على االقتصاد السعودي.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يتعرض الشرق األوسط لعدم استقرار سياسي وأمني .وال يوجد ما يضمن بأن العالقات الدبلوماسية السلبية أو األوضاع
االقتصادية والسياسية في الدول المجاورة أو الدول األخرى لن يكون لها تأثير سلبي على االقتصاد أو االستثمار األجنبي المباشر أو األسواق المالية في
المملكة العربية السعودية بشكل عام ،وعلى أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
أي تغييرات سلبية في األوضاع السياسية أو االقتصادية أو التنظيمية في المملكة العربية السعودية و  /أو أي دول أخرى في منطقة الشرق األوسط،
والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،تقلبات السوق ،والركود ،واإلفالس ،والتقلبات السياسية ،والضعف في مستويات التوظيف ،والتحوالت التقنية
وغيرها ،قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو توقعات أعمالها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بتطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية

تم إنشاء السوق في عام 2007م ،وكانت الجهة الوحيدة والحصرية المرخص لها كسوق لألوراق المالية في المملكة .ومنذ ذلك الحين ،تعد المجموعة
قوة دافعة في تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية ،حيث أسست مركز إيداع األوراق المالية التابع لها في 2016م ومركز مقاصة األوراق
المالية التابع لها في 2018م .تعتمد أعمال المجموعة أيضاً على التطوير اإلضافي للسوق المالية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع برنامج
تطوير القطاع المالي في رؤية  ،2030والذي تلعب فيه المجموعة دو ًرا رئيس ًيا.
وتتماشى الخدمات الحالية للمجموعة ومنتجاتها ،باإلضافة إلى التطورات المستقبلية المخطط لها ،مع المتطلبات الحالية والمتطلبات المستقبلية
المتوقعة للمستثمرين  -سواء من المملكة أو من خالل االستثمار الدولي .ونتيجة لذلك ،ستحتاج المجموعة ،لكي تستمر في نجاحها ،إلى توقع الطلب على
خدمات السوق المالية في المستقبل وتجهيز بنيتها التحتية لدعم أي ارتفاع لنسبة مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد.
يعتمد التطور اإليجابي المستمر للسوق المالية في المملكة العربية السعودية على العديد من العوامل ،مثل اإلطار التنظيمي الذي يؤدي إلى جذب
االستثمار األجنبي ،وقدرة المملكة العربية السعودية على جذب واستبقاء مشاركة الجهات الفعالة في السوق (بما في ذلك البنوك والوسطاء وأمناء الحفظ
ومديري الصناديق ،مقدمي خدمات المؤشرات ومحللي األبحاث) ،إضافة إلى التطوير اإلضافي للبنية التحتية الالزمة للسوق المالية .فعلى سبيل المثال،
تشمل المبادرات االستراتيجية للمجموعة تطوير الشراكات والعالقات مع مراكز إيداع األوراق المالية الدولية لتسهيل تسوية معامالت األوراق المالية على
نطاق دولي وأن تصبح طر ًفا نظيراً مركز ًيا لألسواق ومنصات التداول األخرى في منطقة الشرق األوسط .وإذا فشل تطوير اإلطار التنظيمي ومشاركة
المشاركين في السوق والبنية التحتية للسوق فقد يكون له تأثي ًرا سلب ًيا وجوهر ًيا على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها
المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة

تعتمد المجموعة بدرجة كبيرة على البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها ويجب عليها تشغيل أنظمة الحاسبات اآللية وخدمات الشبكات الخاصة بها
ومراقبتها وصيانتها بطريقة آمنة وموثوقة ،بما في ذلك األنظمة والخدمات المتعلقة بنظام التداول اإللكتروني لديها .ومن شأن عدم القيام بذلك أن يؤثر
تأثي ًرا جوهر ًيا وسلب ًيا على فعالية السوق وموثوقيتها وسمعتها وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها .وقد يؤدي حدوث أي خلل في النظام إلى تعطله
وتوقفه عن العمل وفقدان المعلومات وانخفاض تداول األوراق المالية في السوق واإلضرار بسمعة المجموعة.
على الرغم من قيام المجموعة بتدابير لحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها ،ال يمكن استبعاد مخاطر اإلخفاق بالقيام بتلك التدابير .ففي عام
2020م ،على سبيل المثال ،تعرضت األسواق في اليابان وأستراليا واالتحاد األوروبي لحاالت توقف عن العمل ،مما تسبب في توقف نشاط التداول .ويمكن
أن يؤثر أي تعطل أو توقف في األنظمة الهامة لتداول األوراق المالية سل ًبا على المجموعة في المستقبل وقد تؤدي إلى فقدان الثقة في التقنية الخاصة بها
وفي أسواقها وإلى إجراء تدقيق تنظيمي وفرض عقوبات وحدوث تباطؤ أو انقطاع في نشاط أعمالها .عالوة على ذلك ،في حالة وقوع مثل هذه األحداث،
يمكن لعمالء المجموعة أو أعضائها تقديم شكاوى رسمية إلى الجهات التنظيمية في القطاع ،أو رفع دعاوى قضائية ضد المجموعة ،أو التوقف عن
التعامل مع المجموعة ،أو قد يطلبون من الجهات التنظيمية بدء استجوابات أو إجراءات نظامية لعدم االمتثال لألنظمة واللوائح المعمول بها ،وقد يضر
أي من ذلك بسمعة المجموعة أو أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي بسعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة باألمن السيبراني والهجمات السيبرانية

يعتبر النقل اآلمن للمعلومات السرية والقدرة على القيام بالمعامالت بشكل موثوق على المنصات اإللكترونية للمجموعة وتقديم خدمات البيانات المالية
من العناصر الهامة لعمليات المجموعة .حيث إن بعض المنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة تستدعي تخزين ونقل المعلومات السرية وبيانات
العميل الحساسة أو السرية وغيرها من البيانات ،بما في ذلك معلومات محفظة العميل .وقد تم استهداف قطاعات الخدمات المالية في دول مختلفة
بشكل عام ألغراض االحتجاج السياسي وتحقيق المكاسب المالية ،كما أن دور المجموعة ووضعها في السوق العالمية يضعها في خطر أكبر من الشركات
المدرجة األخرى في المملكة وفي غيرها من الدول للتعرض للهجمات السيبرانية وتهديدات أمن المعلومات األخرى.
إذا تمكن أي شخص من الوصول بصورة غير نظامية إلى المنصات اإللكترونية أو الشبكات أو قواعد البيانات الخاصة بالمجموعة ،فقد يكون قاد ًرا
على سرقة المعلومات السرية الخاصة بالمجموعة أو المعلومات السرية الخاصة بأحد العمالء أو األطراف األخرى أو نشر تلك المعلومات أو حذفها أو
تعديلها .وقد يؤدي انتهاك تدابير األمن السيبراني الخاصة بالمجموعة أو الفقدان العرضي أو اإلفصاح غير المقصود أو النشر غير المتعمد للمعلومات
بشأن الملكية أو البيانات الحساسة أو السرية الخاصة بالمجموعة أو عمالئها ،بما في ذلك الفقدان أو اإلفصاح المحتمل عن هذه المعلومات أو البيانات،
إلى تعريض المجموعة أو عمالئها أو األفراد المتضررين لخطر فقدان هذه المعلومات أو إساءة استخدامها ،مما يؤدي إلى أن تكون المجموعة طرفاً
في دعاوى قضائية ،أو خضوعها إلجراءات تنظيمية واحتمالية تحمل المجموعة للمسؤولية ،أو اإلضرار بسمعتها وعالمتها التجارية ،أو اإلضرار بأعمال
المجموعة ،وبالتالي اإلضرار بسعر أسهم الشركة.
قد تكون شبكات المجموعة والبنية التحتية للسوق وشبكات المشاركين في السوق ومقدمي الخدمات من األطراف الخارجية عرضة للخطر أو الوصول
غير المصرح به أو فشل في تقنية أمن المعلومات أو فيروسات الحاسبات اآللية أو الهندسة االجتماعية أو هجمات حجب الخدمة أو اإلرهاب أو هجمات
برامج الفدية أو فشل برنامج الحماية أو التشفير أو غيرها من المشاكل األمنية التي تؤدي إلى فقدان تكامل البيانات أو اإلفصاح عن المعلومات أو عدم
توفر الخدمات أو االحتيال .وعالوة على ذلك ،قد يقوم موظفو المجموعة السابقون أو الحاليون أو المستقبليون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه
المعلومات باالستفادة بطريقة غير نظامية من أسرار التداول أو رمز مصدر أي برنامج ( )source codeوقد تكون المجموعة هد ًفا لمثل هذه األعمال غير
النظامية في المستقبل .وبالرغم من اإلجراءات االحترازية التي تتخذها المجموعة لحماية أنظمتها ،يمكن ً
أيضا أن يتعرض أعضاء السوق المرتبطون
بأنظمة السوق المخصصة لتداول األوراق المالية للهجمات السيبرانية والتخريب ،مما قد يؤثر بصورة جوهرية وسلبية على عمليات التداول في السوق.
كما قد تؤدي أي حاالت متعلقة باألمن السيبراني إلى تعليق التداول أو تعطيله أو انخفاض مستوى خدمة التداول في السوق أو أي من الخدمات األخرى
التي تقدمها المجموعة ،مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي
على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بتحديد طلبات التغير التقني الكبير والسريع والذي يعتبر من سمات القطاع
الذي تزاول المجموعة أعمالها فيه والقيمة المضافة للحلول ذات الصلة بالمجموعة

تعد تقنية المعلومات عنص ًرا رئيس ًيا في أعمال المجموعة واستراتيجيتها وهي أحد العوامل التي تُم ِّكن المجموعة من تحقيق أهداف أعمالها .وتزاول
المجموعة أعمالها في قطاع يشهد تغيرات تقنية كبيرة وسريعة ،وسيستمر الطلب فيه على تطوير التقنية بشكل مستمر .وتسعى المجموعة ،في سبيل
الحفاظ على قدرتها التنافسية ،إلى تطوير كفاءة وأداء منصات التداول والمقاصة والتسوية والخدمات ذات الصلة وتحسينها من خالل التقنية الخاصة
بها .ويعتمد نجاح المجموعة في تحقيق أهدافها على قدرتها على:
yتطوير أنظمة معلومات متقدمة والحصول على تراخيص لتشغيلها.
yتحسين منصات التداول والتسوية والمقاصة والخدمات ذات الصلة.
yتوقع حجم الطلب على الخدمات الجديدة وتلبية احتياجات العمالء ،باإلضافة إلى التطورات التقنية والمعايير والممارسات في السوق التي
يجب التعامل معها بسرعة وفعالية.
yاالستمرار في جذب الموارد البشرية والمهنيين المؤهلين في قطاع تقنية المعلومات وتطوير أنظمة المعلومات التي تستخدمها المجموعة.
yتوقع التغيرات السريعة في قطاع المعامالت المالية أو التكيف معها.
ويتطلب تطوير المجموعة ألنظمة ومنتجات جديدة لمنصة تداول األوراق المالية تخصيص موارد بشرية ذات مهارات وخبرات مناسبة باإلضافة إلى
استثمارات مالية كبيرة .وتهدف المجموعة من خالل شركة االبتكار التقني التابعة لها ،وهي شركة وامض ،إلى توفير حلول ذات قيمة مضافة للمشاركين
في السوق ومجتمع األعمال .وقد تكون مواكبة الوتيرة السريعة لتطور التقنية وأنظمة المعلومات على الصعيد العالمي مكلفة من الناحية المالية والتشغيلية
للمجموعة .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد تم تأسيس شركة وامض في الربع الثالث من عام 2020م وبدأت عملياتها في الربع الثاني من عام 2021م وليس
لديها خبرة في تقديم ابتكار ناجح للمنتجات أو الخدمات للمشاركين في السوق ككيان مستقل.
ال يمكن للمجموعة أن تضمن أنها ستكون قادرة على مواكبة هذه التطورات في المستقبل .باإلضافة إلى ذلك ،حتى إذا تم تطوير المنتجات أو الخدمات،
فقد ال تتمكن المجموعة من االستفادة مال ًيا من تطوير التقنية وأنظمة المعلومات بصورة كلية أو جزئية ألي سبب من األسباب ،بما في ذلك طلب السوق
المتغير والمنافسة .كما أنه في حال تم تلبية طلب السوق على منتج أو خدمة ،فقد ال تتمكن المجموعة من تحقيق اإليرادات اإلضافية المتوقعة من
هذه الميزات بعد إصدارها ،في الوقت المناسب أو على اإلطالق ،وذلك بسبب عدم قدرتها -من بين أسباب أخرى -على فرض رسوم أو عموالت على
أساسا في الرسوم أو العموالت التي تتقاضاها المجموعة) ،أو عدم تعويض الرسوم
عمالئها مقابل استخدامهم (إذا كانت تلك الرسوم والعموالت مدرجة
ً
أو العموالت المفروضة بأي حال لتكاليف التطوير أو التشغيل وال تؤدي إلى زيادة إيرادات المجموعة .وفي حالة تحقق أي من هذه المخاطر ،فقد يكون
لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بتأثير زيادة التكاليف التشغيلية وأي زيادة غير متوقعة في النفقات
الرأسمالية المتعلقة بعمليات المجموعة

للحفاظ على تقديم المجموعة لمستوى استثنائي من الخدمة لعمالئها ولوضع اللوائح والقواعد التي تحكم عملياتها وتطبيق هذه العمليات ،يجب على
المجموعة أن تسعى باستمرار لتطوير منصاتها التقنية والخدمية وجذب الموارد البشرية واالستشاريين المؤهلين وذوي الخبرة ،وتمثل كل هذه األمور بنود
نفقات رئيسية لعمليات المجموعة واستثماراتها في سياق أعمالها.
أكملت المجموعة ،في  1يونيو 2021م ،إعادة تنظيمها من خالل امتالك الشركة بالكامل للشركات التابعة التشغيلية التالية )1( :شركة تداول السعودية،
وهي شركة معنية باإلدراج والتداول وتشغيل السوق ،و( )2شركة إيداع ،وهي شركة مركز إيداع األوراق المالية ،و( )3شركة مقاصة ،وهي شركة مقاصة
األوراق المالية ،و( )4شركة وامض ،وهي شركة االبتكار التقني .وقد كلَف إعادة التنظيم الكثير من الوقت والموارد الالزمة للقيام بذلك .وبعد إعادة التنظيم
في نهاية شهر يونيو ،تم دفع رأس المال المصرح به لشركة تداول السعودية بالكامل بمبلغ  300مليون ريال سعودي ليصل إلى  600مليون ريال سعودي وتم
دفع رأس المال المصرح به لشركة مقاصة بالكامل بمبلغ  300مليون ريال سعودي ليصل إلى  600مليون ريال سعودي.
إذا لم يتم تعويض هذه الزيادة الرأسمالية وأي نفقات أخرى ذات صلة والتكاليف التشغيلية المتعلقة بتطوير منصات التقنية والخدمات الخاصة بالمجموعة
من خالل تحقيق إيرادات ومزايا اقتصادية أعلى للمجموعة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية .وقد تؤدي هذه الزيادة في المصاريف التشغيلية واالستثمارية بشكل عام ،إذا لم تكن مصحوبة باإليرادات اإلضافية المتوقعة الكافية ،إلى
تأثير سلبي وجوهري على مستوى ربحية المجموعة أو إلى تكبد خسائر ،مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي
أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على بعض العالقات التعاقدية والشركاء االستراتيجيين

تعتمد المجموعة على بعض األطراف الخارجية والشركاء االستراتيجيين في ما يخص أنظمة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ ومعلومات السوق.
وعلى وجه الخصوص ،بموجب اتفاقيات المجموعة المبرمة مع ناسداك تكنولوجي آي بي («شركة ناسداك») ،تقدم شركة ناسداك خدمات التطوير والدعم
ألنظمة تداول المجموعة ومشروع برنامج ما بعد التداول .ولمزيد من المعلومات بشأن مشروع برنامج ما بعد التداول ،يُرجى مراجعة القسم ()1-1-8-4
(«برنامج ما بعد التداول») من هذه النشرة .وتستعين المجموعة ً
أيضا بخدمات مجموعة ماركت المحدودة («شركة أي إتش إس ماركت») ومورغان ستانلي
كابيتال إنترناشيونال («إم إس سي آي») للوصول إلى أسواق وخدمات معينة وتوفيرها وكذلك الوصول إلى بيانات مؤشر معين .يُرجى مراجعة القسم
(«( )6-12االتفاقيات») للحصول على ملخصات لالتفاقيات ال ُمبرمة مع هؤالء الشركاء االستراتيجيين .وقد تعتمد المجموعة ً
أيضا ،من وقت آلخر ،على
أطراف خارجية أخرى لتوفير خدمات الشبكات والتوصيل الشبكي ومراكز البيانات.
قد تواجه األطراف الخارجية التي تعتمد عليها المجموعة صعوبات ،أو تغييرات في عالقتها التجارية مع المجموعة بصورة جوهرية ،أو أن تصبح غير
قادرة ألي سبب من األسباب على أداء التزاماتها .ويمكن أن تنشأ خالفات بين المجموعة واألطراف الخارجية ،وفي حال عدم حل تلك الخالفات ،يمكن
أن يتعرض اعتماد المجموعة على خدمات هذه األطراف الخارجية للخطر .باإلضافة إلى ذلك ،إن مدة اتفاقية ترخيص وتوزيع المعيار العالمي لتصنيف
القطاعات بين شركة تداول السعودية وشركة إم إس سي آي ( )MSCIسنة واحدة فقط وتجدد تلقائياً ما لم يشعر أحد األطراف اآلخر برغبته في عدم
التجديد (يُرجى مراجعة القسم («( )6-12االتفاقيات») لملخص هذه االتفاقيات) .وقد تقرر شركة إم إس سي آي ( )MSCIفي أي وقت عدم تجديد
االتفاقية أو أن تفرض رسوم إضافية على شركة تداول السعودية تكون غير مقبولة .وفي حال حدوث ذلك ،قد ال تتمكن المجموعة من العثور على مزود
بديل مناسب لهذه الخدمات في الوقت المناسب ،مما قد يؤدي إلى تعطل العمليات التجارية للمجموعة .أي حدث من هذا القبيل يمكن أن يكون له تأثير
سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
كما أبرمت المجموعة اتفاقيتين مع شركة آي إتش إس ماركيت ( )IHS Markitتخضعان لقيود التغير في السيطرة في الشركة وشركاتها التابعة الرئيسية
التي قد تمنح شركة آي إتش إس ماركيت ( )IHS Markitالحق في إنهاء االتفاقيات .ولم يتم تحديد معيار التغير في السيطرة بوضوح في االتفاقيات ،لذا
ستحتاج المجموعة إلى الحصول على تنازل كتابي من شركة آي إتش إس ماركيت ( )IHS Markitقبل تنفيذ أي صفقات يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا التغير.
قد يؤدي عدم الحصول على تنازل إلى إنهاء االتفاقيات ذات الصلة أو عدم قدرة المجموعة على المضي قد ًما في صفقاتها ،مما قد يكون له تأثير سلبي
جوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج العمليات أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بانضمام السوق المالية السعودية في المؤشرات لدى كبار مقدمي خدمات
المؤشرات العالمية

تتمثل إحدى نقاط القوة االستراتيجية الرئيسية للمجموعة في االعتراف بالسوق المالية السعودية وانضمامها في المؤشرات المقدمة من قبل كبار مقدمي
خدمات المؤشرات ،بما في ذلك إم إس سي آي و إس أند بي داو جونز و فوتسي راسل ،مما يزيد من جاذبية ال ُمصدرين ال ُمدرجين في السوق للمستثمرين
األجانب المؤهلين والمستثمرين األجانب اآلخرين وتحسين العالمة التجارية للمجموعة وسمعتها .وفي حال لم تعد السوق المالية السعودية منضمة في
إحدى هذه المؤشرات ألي سبب كان ،أو أخفقت في تلبية متطلبات االستمرار في االنضمام ،أو تم تغير تصنيفها من قبل أي من مقدمي خدمات المؤشرات
ذات صلة ،فقد يؤثر ذلك سل ًبا في سمعة المجموعة ويقلل بشكل كبير من اهتمام المستثمرين األجانب المؤهلين باألوراق المالية المدرجة في السوق ،ومن
المحتمل أن يؤثر ذلك ً
أيضا على السيولة الموجودة في السوق .وقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج
عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة باستمرارية األعمال

تمتلك المجموعة مركزين للبيانات في مدينة الرياض (مركز رئيسي ومركز ثانوي) .يحتوي كال المركزين على بنية تحتية متكاملة ومعلومات التداول وكال
المركزين متزامين تقري ًبا في التوقيت .وفي حال تعطل المركز الرئيسي للبيانات ،تقوم المجموعة بالعمل من خالل المركز الثانوي وإعادة خدمات التداول.
ولدى المجموعة مركز مستقل خارج الرياض يقوم بتخزين النسخ االحتياطية للبيانات لجميع األنظمة الهامة والذي يمكن استخدامه الستعادة البيانات
في حالة وقوع كارثة إقليمية .وليس من المزمع أن يقوم هذا المركز بأي عمليات تشغيلية للسوق المالية .وفي حال وقوع كارثة إقليمية ينتج عنها إخالل
في المركز الرئيسي والمركز الثانوي ،ستتاح معلومات السوق المالية للمجموعة من خالل هذا المركز الخارجي إال أنه يجب إنشاء البنية التحتية الالزمة
والتي قد تستغرق بعض الوقت .ولدى المجموعة خطة لتأسيس مركز بيانات إضافي خارج الرياض يمكن من خالله تشغيل السوق المالية.
وفي حال حدوث توقف أو تعطل أو كارثة أو أي حالة طوارئ محلية أو إقليمية أخرى ،ليس هناك ما يضمن أن المركز الرئيسي أو المركز الثانوي سيعمالن
بشكل فعال أو في الوقت المناسب ،وليس هناك ما يضمن أن المركز الخارجي سيحتوي على جميع النسخ االحتياطية للبيانات الالزمة إلعادة عملية
التداول عندما يتم إنشاء البنية التحتية ،والتي ال يمكن تحديد توقيت إنشائها بدقة .ونظ ًرا ألن مواقع المركز الرئيسي والمركز الثانوي تعتبران قريبتان
من بعضهما جغراف ًيا ،فإن حدوث أي كوارث طبيعية أو غير طبيعية قد يؤدي ً
أيضا إلى تدمير بعض أو كل مراكز بيانات المجموعة.
وقد يكون ألي من هذه التطورات تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على
سعر سهم الشركة.
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2المخاطر المرتبطة بالمنافسة من األسواق المالية ومقدمي خدمات األوراق المالية األخرى

كانت الشركة منذ تأسيسها هي الجهة الوحيدة والحصرية المرخص لها كسوق لتداول األوراق المالية وذلك بموجب نظام السوق المالية .ولكن بموجب
آخر تعديالت على أحكام نظام السوق لمالية في عام 2019م ،فيجوز ألي جهة مؤهلة تقديم طلب حصول على ترخيص من الهيئة إلنشاء وتشغيل سوق
مالية وخدمات واإليداع والتسوية والمقاصة وغيرها من الخدمات ذات الصلة في المملكة .وبالرغم من أن الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة هي
الجهات الوحيدة المرخص لها حالياً بتقديم مثل هذه الخدمات ،إال أنه بالنظر إلى تعديالت نظام السوق المالية األخيرة فمن الممكن لجهات أخرى دخول
لهذا القطاع ومنافسة المجموعة في أعمالها.
إضافة إلى ذلك ،تخضع مجاالت أعمال المجموعة األخرى للمنافسة  ،بما في ذلك تلك التي تتمتع بهوامش ربح أعلى مثل بيانات السوق .في المقابل تعد
الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة حال ًيا الجهات الوحيدة المرخص لها بمزاولة أعمال تقديم خدمات األوراق المالية في السعودية ،ونتيجة لذلك
لم تواجه أي ضغوط تنافسية من هذا القبيل في الماضي ،لكن ال يمكن استبعاد أنها قد تواجه ضغوط تسعير في المستقبل ،وأن بعض من منافسيها
سيسعون إلى ترسيخ وجودهم في المنطقة أو زيادة حصتهم في التداول أو اإلدراج عن طريق تخفيض عموالت التداول أو رسوم اإلدراج من خالل تقديم
أشكال أخرى من الحوافز المالية أو غير ذلك من الحوافز.
وإذا دخل المنافسون للسوق السعودية ،فقد تخسر المجموعة نسبة كبيرة من أعمال اإلدراج والتداول إذا كانت غير قادرة على منافسة المنافسين بشكل
فعال ،أو قد تنخفض هوامش الربح إذا خفضت المجموعة أسعارها استجابة لدخول المنافسين .قد يكون لدى بعض المنافسين هوامش ربح عالية في
األعمال التي ال تشارك فيها المجموعة حال ًيا ،مما قد يم ّكنهم من تنفيذ استراتيجياتهم .وقد يؤدي هذا التنافس إلى فقدان تدفق الطلبات وانخفاض
اإليرادات ،وبالتالي فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على
سعر أسهم الشركة.
وفي حال تمكنت أي جهة ذات سمعة عالية من الحصول على التراخيص الالزمة من الهيئة لبدء عملياتها في المملكة ،فقد ينتج عن ذلك تأثير سلبي
وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر سهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد19-

تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-في حدوث اضطرابات اقتصادية ومالية على مستوى العالم -على الرغم من أن أعمال المجموعة قد تأثرت
بشكل أقل سلبية من القطاعات األخرى -ودفعت الجهات الحكومية إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة للتخفيف من انتشار الجائحة ،بما في ذلك حظر السفر
وإغالق الحدود وإغالق األعمال والحجر الصحي وأوامر التزام المنازل واتخاذ إجراءات تهدف إلى استقرار األسواق وتعزيز النمو االقتصادي.
وقد اتخذت المجموعة تدابير وقائية ونفذت خطط طوارئ ،وعاد معظم موظفيها اآلن للعمل في مكاتبها .ومع ذلك ،ال يمكن للمجموعة تقديم أي ضمان
بأن مثل هذه التدابير ستحمي أعمالها بشكل ٍ
كاف ،وقد يؤدي إضافة أي ترتيبات خاصة بالعمل عن بُعد في المستقبل أو اتخاذ أي تدابير أخرى لمواجهة
انتشار جائحة كوفيد –  19إلى زيادة المخاطر الحالية أو إنشاء مخاطر تشغيلية جديدة ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،مخاطر األمن
ً
ضغوطا على الموارد التقنية للمجموعة وخطط استمرارية األعمال .وإذا ادعى مورد أو أكثر من الموردين الخارجيين التابعين
السيبراني ،ويمكن أن تضع
ألطراف خارجية الذين تعهد المجموعة إليهم بأنشطة جوهرية معينة أنهم ال يستطيعون أداء التزاماتهم بسبب قوة قاهرة أو أنهم تعرضوا إلخفاقات
تشغيلية نتيجة لجائحة كوفيد ،19-فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وعالوة على ذلك ،يمكن أن يؤثر انتشار جائحة كوفيد 19-بشكل أكبر على تواجد كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين الرئيسيين اآلخرين الضروريين
إلدارة أعمال المجموعة.
سيعتمد مدى تأثير جائحة كوفيد 19-على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية إلى حد كبير على التطورات
المستقبلية ،بما في ذلك ،إلى جانب أمور أخرى ،التوزيع الواسع للقاحات وقبولها وفعاليتها .ويمكن أن يكون لالنكماش االقتصادي المستمر تأثير سلبي
على إيرادات المجموعة المتعلقة بأنشطة معينة مثل انخفاض الطلب على بعض منتجات البيانات وانخفاض عدد طلبات اإلدراج .ويمكن أن يكون لجائحة
كوفيدً 19-
أيضا تأثير سلبي على أعمال عمالء المجموعة وقدتهم على التداول ،وسيعتمد التأثير الناتج على أعمال المجموعة على التطورات المستقبلية،
وهو أمر غير مؤكد إلى حد كبير وال يمكن توقعه.
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وبالرغم من أن الجهات الحكومية تتشارك في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار وشدة جائحة كوفيد ،19-إال أنه قد ال تحقق هذه التدابير الفاعليةالمتوقعة.
وباإلضافة إلى ذلك ،قد تؤدي اإلجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية والتي تهدف إلى تحسين االقتصاد الكلي أو اآلثار األخرى لجائحة كوفيد،19-
في المستقبل إلى حالة من عدم الوضوح التنظيمي ،األمر الذي قد يؤثر بدوره على أعمال المجموعة .وفي الوقت الحالي ،ال يمكن للشركة التنبؤ بكيفية
تأثير اإلجراءات التنظيمية للمخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد 19-في أعمال المجموعة.
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2المخاطر المتعلقة بالهيكل الثابت لجزء كبير من تكاليف المجموعة

يعد جزء كبير من هيكل تكاليف المجموعة ثابتًا ،مما يعني أن هذا الجزء من إجمالي تكاليف المجموعة مستقل بشكل عام عن حجم التداول في السوق
وقد ال تستطيع المجموعة من أن تعدل هيكل تكاليفها الثابتة في حال حصل انخفاض في الطلب لخدمات المجموعة ومنتجاتها .وتمثل الرواتب والميزات،
التي تشكل حوالي  ٪44و ٪46و ٪48و %47من إجمالي النفقات التشغيلية والمصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة في 2018م و2019م و2020م والستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م على التوالي أكبر فئة من نفقات المجموعة والتي تكون مبنية على متطلبات التوظيف الخاصة بالمجموعة والديناميكية
العامة لسوق العمل ً
بدل من أحجام التداول .وإذا انخفض الطلب على منتجات المجموعة وخدماتها ،ستنخفض إيراداتها التشغيلية ً
أيضا .وفي هذه الحالة،
قد ال تكون المجموعة قادرة على تعديل هيكل التكلفة الخاص بها على اإلطالق أو تعديله بالشكل والوقت المناسبين لمواجهة االنخفاض في اإليرادات،
األمر الذي قد ينتج عنه تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .وعالوة على ذلك ،إذا كان
الطلب على المنتجات المستقبلية التي تستحوذ عليها المجموعة أو ترخص لها ليس بالمستوى الالزم لتعويض تكلفة االستحواذ أو الترخيص ذي الصلة،
فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بالتقاضي أو اإلجراءات النظامية األخرى

تتضمن العديد من أعمال المجموعة مخاطر محتملة بأن تصبح المجموعة طرفاً في إجراءات التقاضي .وتنشأ بعض مخاطر مسؤولية المجموعة بموجب
األنظمة واللوائح المتعلقة بالتأمين والضرائب ومكافحة غسل األموال وضوابط األصول األجنبية وممارسات الفساد األجنبية .وتشمل هذه المخاطر،
من بين أمور أخرى ،المسؤولية المحتملة من النزاعات المتعلقة بشروط تداول األوراق المالية أو المطالبات بسبب خلل في النظام أو تأخير منه أو خلل
تشغيلي يتسبب في خسائر مالية ألحد المشاركين في السوق أو ألحد العمالء ،باإلضافة إلى المسؤولية المحتملة من المطالبات بأن المجموعة نفذت
عملية غير مصرح بها أو االدعاء بأن المجموعة قد قدمت بيانات خاطئة بصورة جوهرية أو مضللة فيما يتعلق بعملية معينة .ويخضع هذا القطاع إلى
مطالبات من العمالء الغير راضين بالخدمة فيما يتعلق بجودة تنفيذ عمليات التداول أو بتسويتها بشكل غير صحيح أو بسوء اإلدارة أو حتى االحتيال.
تقوم المجموعة ببيع خدماتها ومنتجاتها ومعلومات السوق لمجموعة كبيرة من العمالء ،ويشمل ذلك عدد كبير من ال ُمصدرين ال ُمدرجين وغير ال ُمدرجين
في السوق والوسطاء ومزودي البيانات .ولذلك ،قد تواجه المجموعة مطالبات ودعاوى وإجراءات قضائية وإدارية نتيجة المسؤولية الناشئة عن تقديم
هذه الخدمات والمنتجات والمعلومات .باإلضافة إلى ذلك ،يعمل لدى المجموعة كما في تاريخ  30يونيو 2021م  383موظ ًفا ،مما يجعلها عرضة للنزاعات
والشكاوى العمالية .وفي حال كانت المجموعة خاضعة ألي إجراء قضائي أو إداري ينتج عنه أي حكم أو مجموعة من األحكام ضد المجموعة ،وكان هذا
الحكم أو األحكام تنطوي على مبالغ كبيرة من التعويضات ،فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها
أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
إضافة إلى ذلك ،تظل المجموعة بصفتها مقدم خدمات األوراق المالية ،مدعي في المطالبات المتعلقة بعدم السداد من قبل العمالء أو األعضاء المعنيين.
ويتضمن ذلك المخاطر المتعلقة بالقدرة على تحصيل المبالغ المستحقة وغير المسددة .وعلى سبيل المثال ،تعد الشركة حال ًيا طر ًفا في دعوى ضد
مرخص له بخدمات معلومات السوق حيث قدمت الشركة مطالبة ضد المرخص له بدفع مبلغ وقدره  37,292,218ريال سعودي نتيجة إلخالل المرخص له
باتفاقية ترخيص معلومات تداول (اتفاقية نموذجية للمجموعة) .وال زالت هذه المطالبة جارية كما في تاريخ  20أكتوبر 2021م .باإلضافة إلى ذلك ،تعد
المجموعة ،كما في تاريخ  20أكتوبر 2021م ،طر ًفا في  39دعوى أخرى جارية بقيمة إجمالية قدرها  19,200,179ريال سعودي .لمزيد من المعلومات،
يرجى مراجعة القسم («( )11-12المطالبات والدعاوى القضائية») من هذه النشرة.
على الرغم من أن عدد من أعمال المجموعة قد يكون محمي بالحصانة التنظيمية و/أو الترتيبات التعاقدية التي تنص على بنود المسؤولية المحدودة أو
انتفاء المسؤولية ،إال أن المجموعة قد تتعرض مع ذلك لمسؤولية كبيرة بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها والقرارات أو األحكام القضائية أو اإلدارية،
وكذلك القواعد واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات الصلة .ويمكن أن تتكبد المجموعة نفقات كبيرة للدفاع عن نفسها ضد هذه المطالبات ،حتى
في المطالبات التي تعتبر كيدية وليس لها أساس .باإلضافة إلى ذلك ،قد يتطلب أي قرار أو حكم سلبي ألي دعوى أو مطالبة مرفوعة ضد المجموعة دفع
تعويضات كبيرة أو فرض قيود على كيفية قيام المجموعة بمباشرة أعمالها في المستقبل.
في حالة تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله ،فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها
المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بسمعة المجموعة

تتمثل إحدى نقاط القوة التنافسية الرئيسية للمجموعة في سمعتها القوية واسم عالمتها التجارية .ويمكن أن تتأثر هذه السمعة سل ًبا بعدة طرق مختلفة،
بما في ذلك اإلخفاقات التنظيمية أو إخفاقات الحوكمة أو التقنية أو أنشطة المشاركين في السوق أو ال ُمصدرين ال ُمدرجين الذين ال تسيطر عليهم
المجموعة .وقد يؤدي اإلضرار بسمعة المجموعة إلى عدم قيام بعض ال ُمصدرين بإدراج أوراقهم المالية في السوق أو التسبب في إلغاء ال ُمصدرين
ال ُمدرجين إلدراجهم ،فض ً
ال عن تقليل حجم التداول في السوق .وقد يكون ألي من هذه األحداث تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها
المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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 2المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على كبار التنفيذيين والموظفين الرئيسيين

يعتمد نجاح المجموعة على استمرارية عمل وأداء كبار التنفيذيين وغيرهم من الموظفين الرئيسيين ،وكذلك على قدرتها على إيجاد موظفين مؤهلين
في المستقبل وتوظيفهم وتطويرهم وتحفيزهم والحفاظ عليهم .تعتمد الشركة وكل من الشركات التابعة لها على عدد من األفراد الرئيسيين من كبار
التنفيذيين وغيرهم من الموظفين الرئيسيين ،الذين يتمتعون ،بصورة فردية وجماعية ،بخبرة كبيرة في قطاع تداول األوراق المالية وتقنية المعلومات
والمجاالت األخرى ذات الصلة ،والذين ساهموا بقدر كبير في تطوير عمليات المجموعة وتوسيعها وتوفير االستمرارية لها .ولمزيد من المعلومات بشأن
كبار التنفيذيين في الشركة ،يُرجى مراجعة القسم («( )4-5كبار التنفيذيين»).
قد تحتاج المجموعة إلى تعزيز بعض أنشطتها الستقطاب كبار التنفيذيين و/أو الموظفين والحفاظ عليهم .ومن شأن خسارة خدمات كبار التنفيذيين أو
الموظفين الرئيسيين لدى المجموعة أن يعيق أو يؤخر من تنفيذ أهدافها االستراتيجية وتحقيقها ،أو يصرف انتباه اإلدارة إلى البحث عن بدائل معينة
مؤهلة ،أو يؤثر سل ًبا على قدرتها على إدارة أعمالها بفعالية .وسيؤدي ذلك إلى زيادة النفقات التشغيلية للمجموعة ويؤثر بصورة سلبية وجوهرية على
أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
كما يمكن أن يتصرف كبار التنفيذيين أو اإلدارة أو الموظفين الرئيسيين لدى المجموعة بطريقة تؤثر سل ًبا في أعمال المجموعة وسمعتها ،بما في ذلك
من خالل إساءة استخدام المعلومات أو األنظمة أو اإلفصاح عن معلومات سرية أو نشر معلومات مضللة .باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تكون المجموعة قادرة
دائ ًما على منع اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين من اإلهمال أو سوء السلوك أو ضمان امتثالهم للوائح والسياسات الداخلية للمجموعة ،مما قد يؤدي
إلى تكبد المجموعة لخسائر أو غرامات أو التزامات مالية ،أو يتسبب في ضرر لسمعة المجموعة وقد يؤثر تأثي ًرا سلب ًيا وجوهر ًيا على أعمال المجموعة
أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة

قد يكون لدى بعض من كبار التنفيذيين في الشركة خبرة محدودة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة في المملكة العربية السعودية وااللتزام باألنظمة
واللوائح المتعلقة بها .وعلى وجه الخصوص ،يتطلب التدريب الداخلي و/أو الخارجي الذي يحصل عليه كبار التنفيذيين في إدارة الشركات المساهمة
اهتمام كبير من كبار
السعودية المدرجة ،إلى جانب االلتزامات التنظيمية فيما يتعلق بالرقابة وإعداد التقارير المفروضة على الشركات المدرجة ،إلى
ٍ
التنفيذيين ،وهو ما يمكن أن يصرف انتباههم عن اإلدارة اليومية للمجموعة .وقد يؤدي عدم االلتزام باللوائح ومتطلبات اإلفصاح المفروضة على الشركات
المدرجة إلى تعريض الشركة لعقوبات تنظيمية وغرامات واإلعالن عنها ،وبالتالي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمجموعة ونطاقاتها

تعتمد المجموعة على أنظمة براءات االختراع واألسرار التجارية وحقوق النشر والعالمات التجارية وأنظمة االختالس وسبل الحماية التعاقدية لحماية
التقنية المملوكة لها ومنتجات مؤشر الملكية ومنهجيات المؤشر وأسماء النطاقات وحقوق الملكية األخرى.
سجلت الشركة وشركاتها التابعة الرئيسية العديد من العالمات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة وغيرها من الجهات ذات
االختصاص في تسعة من الدول األخرى كما تعمل الشركة وشركاتها التابعة الرئيسية على تسجيل عدد من العالمات التجارية في تلك الدول .ولمزيد من
التفاصيل حول العالمات التجارية المسجلة باسم المجموعة أو التي تعمل المجموعة على تسجيلها ،يرجى الرجوع إلى القسم («( )10-12الملكية الفكرية
واألصول غير الملموسة المملوكة للمجموعة») من هذه النشرة .ومع ذلك ،لم يتم استكمال إجراءات تسجيل جميع العالمات التجارية لدى الجهات ذات
االختصاص في الدول األخرى كما في تاريخ هذه النشرة .في حال لم يتم تسجيل جميع العالمات التجارية بنجاح أو إذا ُرفض تسجيلها في الدول ذات
الصلة ،فقد ال تتمكن الشركة أو شركاتها التابعة الرئيسية من استخدام أو حماية تلك العالمات التجارية التي تعتمد عليها بشكل كبير ،مما قد يكون له
تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد عمليات المجموعة على العديد من األنظمة والتطبيقات اإللكترونية .وتمتلك المجموعة حقوق الملكية الفكرية لبعض من هذه
التطبيقات بصورة كلية أو جزئية ،وتحمل تراخيص إلدارة و/أو تشغيل بعض هذه التطبيقات التي طورتها أطراف خارجية (لمزيد من المعلومات بشأن هذه
األنظمة والتطبيقات ،يُرجى مراجعة القسم («( )10-12الملكية الفكرية واألصول غير الملموسة المملوكة للمجموعة») من هذه النشرة .باإلضافة إلى
ذلك ،تعتمد المجموعة على حقوق الملكية الفكرية المرخصة لها من جهات خارجية فيما يتعلق بإدراج منتجات المؤشر المرخصة حصر ًيا .وفيما يتعلق
بحقوق الملكية الفكرية والفنية والدراية الفنية المرخصة للمجموعة من قبل أطراف خارجية ،فإن الحق في استخدام مثل هذه التراخيص يعتمد عادة على
استيفاء المجموعة للمتطلبات التي بموجبها يتم منح الترخيص وتقديم الخدمات .وقد يؤدي عدم الوفاء بهذه المتطلبات إلى تعريض الحق في الحصول
على مثل هذه التراخيص والخدمات للمخاطر ،بما في ذلك مخاطر إنهاء هذه التراخيص.
قد ال تتمكن المجموعة والجهات التي ترخص لها من منع األطراف الخارجية من نسخ التقنية المملوكة لها أو الحصول عليها واستخدامها بطريقة أخرى
دون إذن ،أو من إدراج منتجات المؤشر المملوكة أو المرخصة حصر ًيا لها دون تراخيص ،أو التعدي على حقوقها .وقد يتعين على المجموعة والجهات
التي ترخص لها االعتماد على التقاضي إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ،أو تحديد صالحية ونطاق حقوق الملكية لآلخرين أو الدفاع ضد
دعاوى التعدي أو عدم الصالحية .وقد ال تنجح المجموعة والجهات التي ترخص لها في هذا الصدد .وقد تؤدي إجراءات التقاضي ،سواء كانت ناجحة
أو غير ناجحة ،إلى تكبد المجموعة لتكاليف كبيرة أو استهالك مواردها أو انخفاض إيراداتها ،والتي قد يكون ألي منها تأثير سلبي وجوهري على أعمال
المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
إذا تبين أن المجموعة قد تعدت على حقوق الملكية الفكرية ألطراف خارجية ،فقد تُلزم بدفع تعويض عن األضرار ،أو الخضوع إلجراءات قضائية لمنعها من
استخدام تقنيات معينة قد تكون مهمة لعملياتها .وقد يُطلب من المجموعة ً
أيضا الحصول على تراخيص الستخدام التقنية ،والتي قد ال تكون متاحة بشروط معقولة
ويمكن أن تزيد بشكل كبير من نفقاتها التشغيلية .ونتيجة لذلك ،قد تضطر المجموعة إلى تطوير التقنية الخاصة بها ،أو الحصول على تقنية بديلة ال تشكل تعد ًيا
لحقوق األطراف الخارجية ،األمر الذي قد يتطلب جهو ًدا ونفقات رأسمالية كبيرة ،باإلضافة إلى أن هذه التقنية قد ال تقدم نفس المستوى من األداء التشغيلي ،مما
قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بعقارات المجموعة

تعمل الشركة وشركاتها التابعة الرئيسية حال ًيا من موقع واحد في الرياض في أبراج التعاونية حيث تقع مكاتبها .تم استئجار هذه المكاتب من قبل شركات
المجموعة من الشركة التعاونية لالستثمار العقاري (بصفتها مؤجر) بموجب إجمالي  17عقد إيجار ،وبلغ إجمالي قيمة اإليجار بموجب هذه العقود مبلغ
وقدره  11,733,159ريال سعودي للسنة المالية 2018م ومبلغ وقدره  14,427,147ريال سعودي للسنة المالية 2019م ومبلغ وقدره  13,540,343ريال سعودي
للسنة المالية 2020م ومبلغ وقدره  6,015,586كما في  30يونيو 2021م .لمزيد من التفاصيل حول عقود اإليجار هذه ،يرجى مراجعة القسم ()3-8-12
(«عقود اإليجار») من هذه النشرة .تكون مدة كل عقد إيجار سنة واحدة قابلة للتجديد بنا ًء على موافقة خطية من المؤجر على القيمة اإليجارية لفترة
التجديد .هناك خطر يتمثل في أن الشركة والشركات التابعة لها الرئيسية قد ال تكون قادرة على تجديد عقود اإليجار ،أو في حالة تجديدها ،قد ال تكون
قادرة على تجديدها بنفس الشروط ،أو قد يفرض المؤجر قيمة إيجارية أعلى بشكل جوهري .في حال عدم تجديد أو إنهاء عقود اإليجار ،فقد يؤثر
ذلك على عمليات الشركة ،والتي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج العمليات أو توقعاتها
المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،فالشركة بصدد االستحواذ على الطابق الثاني من مركز البيانات في مركز الملك عبد اهلل المالي بالرياض («مركز البيانات») ألغراض
بعض من عملياتها ،ومنها تقديم حلول تقنية معلومات معينة من خالل شركة وامض .وقد دفعت الشركة للبائع (وهي جهة حكومية سعودية)  ٪50من قيمة
العقار والتي تشكل مبلغ قدره  77,500,000ريال سعودي بموجب مذكرة تفاهم (اتفاقية وعد بالبيع) .إال أن الشركة لم تبرم حتى اآلن أي اتفاقية بيع أو نقل
ملزمة لتنظم عملية البيع .وعلى الرغم من أن شركة وامض تستخدم حال ًيا مركز البيانات ،فلم يتم نقل الملكية القانونية للعقار إلى الشركة كما في تاريخ
هذه النشرة ،وال توجد اتفاقية مكتوبة تحكم استخدام العقار قبل إتمام نقل الملكية .وإذا قرر البائع عدم االستمرار في إجراءات نقل الملكية ،فهناك خطر
يتمثل في أن الشركة قد ال تكون قادرة على تنفيذ حقها في تملك مركز البيانات .وفي هذه الحالة ،سوف تحتاج الشركة إلى استرداد  77,500,000ريال
سعودي التي دفعتها مسب ًقا .وقد يؤدي الفشل في الحصول على مركز البيانات ً
أيضا إلى خسائر معينة للمجموعة والتأثير على خطط أعمالها ،مما قد
يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج العمليات أو توقعتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة .ولمزيد
من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى القسم («( )1-8-12مركز البيانات في مركز الملك عبداهلل المالي») من هذه النشرة.
وباإلضافة إلى ذلك ،قامت شركة تداول العقارية (شركة تابعة للشركة حيث تمتلك الشركة ما نسبته  ٪33.12منها) بشراء قطعة أرض في مركز الملك عبد
اهلل المالي من شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبداهلل المالي ألغراض بناء وتطوير المقر الرئيسي للمجموعة («برج تداول») والجاري العمل على إنشاءه
وتطويره .وقد دفعت شركة تداول العقارية لشراء هذه األرض مبلغ  42،579،464ريال سعودي .إال أنه لم يتم توقيع أي اتفاقية بيع  /نقل بين الطرفين
ولم يتم نقل ملكية برج تداول إلى شركة تداول العقارية حتى تاريخ هذه النشرة .ومع ذلك ،قامت شركة تداول العقارية بالحصول على تسهيالت تمويلية
بمبلغ إجمالي وقدره  950مليون ريال سعودي كما وصلت إلى مرحلة متقدمة في أعمال التطوير والبناء في برج تداول والذي تجاوزت قيمته الدفترية كما
في شهر مايو 2021م  2مليار ريال سعودي .في حال لم يتم نقل الملكية القانونية لبرج تداول إلى شركة تداول العقارية ألي سبب من األسباب ،فسوف
تتكبد شركة تداول العقارية خسائر كبيرة وقد يقوم مقرضو شركة تداول العقارية بتسريع مدفوعات مبلغ التمويل .ولمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع
إلى القسم («( )2-8-12برج تداول في مركز الملك عبداهلل المالي») من هذه النشرة.
إذا تحققت مثل هذه المخاطر ،فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج العمليات أو توقعاتها المستقبلية،
وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بالتزام المجموعة بالئحة حوكمة الشركات

اعتمد مجلس اإلدارة دلي ً
ال داخل ًيا لحوكمة الشركة في تاريخ 1442/12/29هـ (الموافق 2021/08/08م) .وقد اشتمل الدليل على قواعد وإجراءات تمت
صياغتها وف ًقا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .وسوف يعتمد نجاح الشركة في التطبيق الصحيح لقواعد الحوكمة وإجراءاتها
ٍ
وبوجه خاص فيما
بشكل صحيح من جانب مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في الشركة،
على مدى إدراك تلك القواعد واإلجراءات وفهمها وتنفيذها
ٍ
يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة ولجانه ،ومتطلبات االستقاللية ،والقواعد المتعلقة بتعارض المصالح والمعامالت مع األطراف ذات العالقة.
وتفرض الئحة حوكمة الشركات عدد من الضوابط والمتطلبات اإللزامية على الشركة ،ومنها اعتماد سياسات وإجراءات متعلقة بالحوكمة .إن عدم تق ُّيد
ٍ
وجوهري
بشكل سلبي
وبوجه خاص بالقواعد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات ،قد يعرضها لعقوبات نظامية ،وسيؤثر ذلك
الشركة بقواعد الحوكمة،
ٍ
ّ
على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
وقامت الجمعية العامة العادية للشركة بتشكيل لجنة المراجعة (المكونة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين) بتاريخ 1441/07/24هـ (الموافق 2020/03/19م).
وقام مجلس اإلدارة بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر بتاريخ 1443/01/03هـ (الموافق 2021/08/11م) (انظر القسم (-5
«( )9لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها»)) .وقد يؤثر إخفاق أعضاء تلك اللجان في أداء واجباتهم وتبني مواقف تضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها
على التق ُّيد بمتطلبات حوكمة الشركات ،ومتطلبات اإلفصاح المستمرة ،وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة أعما ل الشركة من خالل تلك اللجان ،األمر
الذي سيترتب عليه أث ٌر سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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ً
أمواال إضافية لالستثمار في أنظمتها وعملياتها
2قد تطلب المجموعة

قد تطلب المجموعة رأس مال إضافي لتمويل أي نمو وتوسع مستقبلي في أعمالها وقد ال يكون رأس المال هذا متوف ًرا للمجموعة بشروط مواتية أو
قد يكون غير متوفر على اإلطالق .ويعتمد توفر تمويل عن طريق إصدار األسهم ،من بين عوامل أخرى ،على السعر المستقبلي ألسهم الشركة والظروف
السائدة في األسواق المالية .باإلضافة إلى ذلك ،قد يعرض التمويل بالدين المجموعة لتعهدات تقيدها ويتطلب من المجموعة منح ضمان لصالح
المقرضين المعنيين أو فرض قيود أخرى على أعمالها ومركزها المالي .وقد يكون لعدم القدرة على الحصول على تمويل إضافي لدعم أي نمو مستقبلي
وتوسيع أعمال المجموعة بشروط مواتية تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي
على سعر أسهم الشركة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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2المخاطر المتعلقة باستراتيجية النمو المستقبلي الخاصة بالمجموعة

تركز استراتيجية النمو المستقبلي ومبادرات خطة العمل الخاصة بالمجموعة على تطوير أسواق ومنتجات وخدمات جديدة بالتوازي مع تطور االقتصاد
السعودي واألسواق المالية .ولتحقيق ذلك ،يتعين على المجموعة أن تتوقع بدقة الطلب على األسواق والمنتجات والخدمات الجديدة في الوقت المناسب
وأن تكون قادرة على إجراء البحوث وتطوير المنتجات والخدمات والتنفيذ والتسويق أو أي خطوات أخرى الزمة لتحقيق إيرادات كاملة من هذه األسواق
والمنتجات والخدمات الجديدة .فعلى سبيل المثال ،أطلقت المجموعة سوق المشتقات الخاصة بها في شهر أغسطس 2020م ،وتخطط المجموعة لتوسيع
عروض منتجات المشتقات باإلضافة إلى الخدمات األخرى بما يتماشى مع تطوير قاعدة المستثمرين األجانب من المؤسسات والمستثمرين األجانب
من األفراد ،إضاف ًة إلى زيادة نشاط األسواق المالية نتيجة لعدد من العوامل مثل نمو االقتصاد السعودي والدخل المتاح .وإذا لم تتمكن المجموعة من
تنفيذ استراتيجيتها (بسبب التأخيرات الداخلية أو نتيجة للتطورات الخارجية ،مثل عدم تحقق طلب السوق على النحو المتوقع) أو من تلبية احتياجات
السوق في الوقت المناسب ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة

قامت الشركة بإبرام عدد من اتفاقيات تقديم الخدمات اإلدارية والمساندة مع شركاتها التابعة الرئيسية لتقديم خدمات إدارية ومالية لها ،ويشمل ذلك
الخدمات القانونية والتقنية وأمن المعلومات وخدمات الموارد البشرية والتسويق .واعتمدت الشركة نموذج موحد التفاقية تقديم الخدمات اإلدارية
والمساندة عند إبرامها لتلك االتفاقيات مع شركاتها التابعة ،كما قامت الشركة بإبرام بعض من االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة األخرى
في سياق أعمالها االعتيادية ،بما في ذلك شركات تابعة للمساهم الوحيد في الشركة (صندوق االستثمارات العامة) والتي تبرم على أسس تجارية .ولمزيد
من التفاصيل حول االتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها الشركة مع أطراف ذات عالقة ،يرجى الرجوع إلى القسم («( )3-6-12ملخص االتفاقيات الجوهرية
المبرمة مع األطراف ذوي العالقة»).
باإلضافة إلى ذلك ،تقوم الشركات التابعة الرئيسية بإبرام العديد من المعامالت مع عمالئها التي تعتبر أطراف ذات عالقة حسب المعايير الدولية للتقرير
المالي .وتبرم جميع هذه التعامالت بناء على أسس تجارية وحسب نماذج العقود المعتمدة من قبل الشركات التابعة الرئيسية .ولمزيد من التفاصيل حول
هذه النماذج ،يرجى الرجوع إلى القسم («( )1-6-12النماذج الموحدة التفاقيات وعقود تقديم الخدمات») .وبلغ إجمالي قيمة التعامالت مع األطراف
ذات العالقة مبلغ وقدره  160,224,418ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2018م ومبلغ وقدره  444,047,607ريال سعودي كما في نهاية السنة
المالية 2019م ومبلغ وقدره  1,163,704,908ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2020م ومبلغ وقدره  344,627,811كما في  30يونيو 2021م ،بحسب
القوائم المالية الموحدة المعدة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي.
وبنا ًء على المادة  71من نظام الشركات فإنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية .وقد حصلت الشركة في الماضي على موافقة الجمعية العامة على جميع هذه األعمال والعقود وفقاً
لمتطلبات المادة  71من نظام الشركات .ولمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى القسم («( )1-7-5مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في
العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة والشركات التابعة») .
وفي حال لم تتم التعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة ،أو في حال لم يتم تجديدها فإنه قد يكون لذلك
تأثير سلبي على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة باللوائح الداخلية للمجموعة وإجراءاتها وأنظمة االلتزام وأنظمة إدارة المخاطر

قد يقوم أعضاء مجالس إدارة شركات المجموعة أو الموظفين أو الممثلين المعتمدين أو الوكالء بارتكاب مخالفات لألنظمة المعمول بها والمعايير
واإلجراءات الداخلية سواء كان ذلك بقصد أو عن غير قصد ،ال سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد وغسل األموال ومكافحة االحتكار وااللتزام بالعقوبات
المفروضة وكذلك االلتزام باألنظمة واللوائح المتعلقة بنشاطات المبيعات ،وإصدار المنتجات ،والخدمات ،والبيئة ،والتمويل والتوظيف وأنظمة الشركات
واألنظمة الجزائية ذات العالقة .وال يكمن الجزم بأن الضوابط واإلجراءات وأنظمة االلتزام وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية للمجموعة ستكون قادرة على
تحديد مثل هذه المخالفات ،والتأكد من اإلبالغ عنها في الوقت المناسب ،وتقييمها بشكل صحيح أو اتخاذ اإلجراءات المناسبة ،أو أنها ستكون مناسبة
لحجم المجموعة.
وال يمكن أيضاً الجزم بأن أي إجراءات تنفذها المجموعة ستكون مناسبة للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة بشكل فعال ،أو أنه لم يحدث في
الماضي أي مخالفة لألنظمة أو اللوائح ،أو اللوائح الداخلية ،أو أن اكتشافها لن يؤدي إلى تحمل مسؤولية كبيرة أو ضرر لسمعة المجموعة .وإضافة إلى
ذلك ،وفي ضوء تطور المتطلبات النظامية والتطورات الداخلية مثل إعادة الهيكلة بشكل مستمر ،ال يمكن التأكيد من أن أنظمة إدارة مخاطر المجموعة
واللوائح الداخلية وأنظمة االلتزام وهياكل الحوكمة ذات الصلة ستحدد وتعالج بشكل مناسب جميع المتطلبات ذات الصلة.
وأي فشل في منع أو تحديد أو معالجة مخالفات أو االلتزامات النظامية للمجموعة بشكل فعال نتيجة عدم كفاية اللوائح الداخلية واإلجراءات وأنظمة
االلتزام وأنظمة إدارة المخاطر يمكن أن يؤدي إلى عقوبات وجزاءات أخرى ومطالبات التعويض المقامة من قبل الغير ،وإضرار بسمعة المجموعة ،وقد
يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بإيرادات محفظة استثمارات الشركة

تقوم المجموعة باستثمار أموالها التي تزيد عن متطلباتها التشغيلية قصيرة األجل في محفظة استثمارية (بلغ حجمها  2.3مليار ريال سعودي كما في
تاريخ  30يونيو 2021م) ،في الغالب في صناديق السيولة بنسبة ( ،)%92.09والصناديق العقارية ( ،)%1.29وصكوك الدين بنسبة (الحالية  %4.28وغير
الحالية  .)%2.35وحققت المحفظة االستثمارية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إيرادات بلغت سبعة عشر ( )17مليون ريال سعودي
أو ما يعادل  %4.4من إجمالي أرباح المجموعة لنفس الفترة (في فترة الستة أشهر المنتهية في عام 2020م 24 :مليون ريال أو  .)%11.2وبينما تسعى
المجموعة لتقليل مخاطر محفظتها ،إال أن استثماراتها معرضة لمخاطر ائتمان ال ُمصدر لألدوات المالية الرئيسية ،وقد تكون عائداتها  ،إلى جانب الدخل
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الناتج عنها ،غير مؤكدة وتعتمد على طبيعة االستثمار وظروف السوق بشكل عام .لذلك ،في حال تعثر األدوات المالية الرئيسية أو ُمصدرها ،فقد تضطر
المجموعة إلى تسجيل خسائر في ميزانيتها .إضافة إلى ذلك ،قد يكون لتقلبات أسعار السوق وظروف السوق األخرى بشكل عام تأثيراً غير مباشر على
قيمة محفظة المجموعة بغض النظر عن القيمة الحقيقية للموجودات الرئيسية فيها ،وقد تكون المجموعة مطالبة باإلفصاح عن انخفاض قيمتها أو
إعالن خسائر نتيجة لذلك .إن تحقق أي من هذه المخاطر قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها أو
توقعات استثماراتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

2-2المخاطر المتعلقة بالمسائل النظامية والتنظيمية والضريبية
-2-1

2المخاطر المتعلقة بتراخيص المجموعة وتصاريحها ومتطلبات تسجيل الشركات

يتم تنظيم أعمال الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة إلى حد كبير بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .وكل شركة تابعة مرخص لها من
الهيئة تعد مرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمالها وتخضع نتيجة لذلك لشروط وأحكام مختلفة مرتبطة بهذه التراخيص .ومع ذلك ،وبخالف شركة
مقاصة ،لم تصدر لوائح تنظم الترخيص للشركات التابعة المرخص لها من الهيئة كما في تاريخ هذه النشرة .وهناك خطر يتمثل في أنه بمجرد إصدار
ً
شروطا وأحكا ًما إضافية تتطلب من الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة تنفيذ تدابير إضافية لضمان االلتزام بها،
تلك اللوائح ،قد تفرض الهيئة
والتي قد تكون مرهقة أو مكلفة .انظر ً
أيضا القسم («( )4-2-2المخاطر المتعلقة بتأثير األنظمة والقواعد واللوائح والسياسات الحكومية الحالية
والمستقبلية») .وقد تخضع شركة وامض ،بصفتها شركة تقنية مالية ،باالستناد إلى األنشطة والخدمات التي تقرر القيام بها في المستقبل ،لمتطلبات
ترخيص معينة ،والتي قد تكون ً
أيضا مرهقة أو مكلفة.
قد يؤدي أي إخفاق في االلتزام بالشروط واألحكام أو بشروط الترخيص الخاصة بأي شركة تابعة مرخص لها من الهيئة إلى فرض عقوبات من قبل
الهيئة أو أي جهة مختصة أخرى أو إلى إلغاء الترخيص في نهاية المطاف .باإلضافة إلى ذلك ،يجوز للهيئة وأي جهة مختصة أخرى أن تختار من وقت
آلخر فرض شروط إضافية أخرى على الشركة التابعة المرخص لها من الهيئة ذات الصلة أثناء تجديد أي من تراخيصها أو تعديلها .وال يوجد ما يضمن
بأن التراخيص اإلضافية قد ال تكون مطلوبة في المستقبل .وإذا كانت الشركة التابعة المرخص لها من الهيئة ذات الصلة غير قادرة على الحصول على
الترخيص المطلوب أو كانت غير قادرة على تجديد ترخيص حالي بشروط مماثلة أو االحتفاظ به ،فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال
المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
تخضع المجموعة ً
أيضا لمتطلبات معينة لتسجيل الشركات بموجب نظام الشركات .ويتعين على كل شركة من شركات المجموعة التأكد من تحديث سجلها
التجاري ونظامها األساس من وقت آلخر لالمتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية المختصة .وفي الوقت الحالي ،لم تقم شركة تداول العقارية بتحديث عقد
تأسيسها ليتماشى مع التعديالت األخيرة لنظام الشركات .وقد يؤدي عدم االلتزام بهذه المتطلبات إلى صعوبات في معالجة الطلبات مع وزارة التجارة،
مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي وجوهري على العمليات المؤسسية واإلدارية للمجموعة.
عالوة على ذلك ،تقتصر أنشطة الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة على األنشطة المنصوص عليها في نظام السوق المالية وفي أنظمتها األساسية،
والتي ال يمكن تعديلها دون الحصول على موافقة الهيئة (لمزيد من التفاصيل بشأن األنشطة التي يُسمح للشركات التابعة المرخص لها من الهيئة
بممارستها ،يُرجى مراجعة القسم («( )4-2-4نظرة عامة على الشركات التابعة الرئيسية للشركة») من هذه النشرة) .ولذلك ،ال يجوز للشركات التابعة
المرخص لها من الهيئة القيام بأي نشاط تجاري غير مصرح به بموجب نظام السوق المالية.
ونظ ًرا لطبيعة أعمال المجموعة على النحو الموضح أعاله ،فقد ال تتمكن الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة من تنويع مصادر إيراداتها من خالل
االستثمار في أي قطاعات استثمارية أخرى مقارن ًة بال ُمصدرين اآلخرين المدرجين في السوق ،والذين لديهم وف ًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة حرية
أكبر في تنويع مصادر دخلهم من خالل االستثمار في قطاعات استثمارية متعددة .ولذلك ،ستستمر النتائج المالية للمجموعة في االعتماد بشكل كبير
وجوهري على أداء السوق ،وعوامل المخاطرة المرتبطة بأدائها المشار إليها في هذا القسم من النشرة ،ال سيما في القسم («( )1-1-2المخاطر المتعلقة
باإليرادات من حجم وقيمة التداول في السوق»).
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2المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى

يُعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً بالمملكة ،حيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة ،بما في ذلك الشركات التابعة للشركة،
بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة .وتتفاوت نسب السعودة المطلوبة حسب أنشطة
الشركات .وكما في تاريخ  30يونيو 2021م ،بلغت نسبة السعودة لدى الشركة  ،%90وشركة تداول السعودية  ،%93وشركة إيداع  ،%98وشركة مقاصة %74
وشركة وامض  .%100وقد حصلت شركات المجموعة على شهادات بذلك من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .ولمزيد من المعلومات ،يُرجى
مراجعة القسم («( )2-10-4السعودة»).
ومع ذلك ،سيؤدي عدم التزام المجموعة بسياسات ونسب السعودة والتعليمات الحكومية ذات الصلة إلى تعرض المجموعة للعقوبات التي تفرضها الجهات
الحكومية ،مثل تعليق طلبات تأشيرات العمل وغيرها من العقوبات ،ومن شأن ذلك أن يكون له تأثير سلبي على قدرة المجموعة على ممارسة أعمالها
وعملياتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وعلى ربحيتها وأدائها المالي ونتائجها المالية.
كما في  30يونيو 2021م ،أبرمت المجموعة ثالث اتفاقيات لتوريد القوى العاملة تقوم بموجبها المجموعة بضم  18موظ ًفا ،ويتوجب على الشركة التأكد
بشكل مستمر من تسجيلهم في بوابة أجير التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتجنب أي عقوبات نظير عدم تسجيلهم .وتشتمل العقوبات
المفروضة على الشركات المخالفة ألول مرة للنظام بإعارة عاملين تحت كفالتها للعمل لدى شركة أخرى (دون حصولهم على إشعار «أجير») ،على غرامة
قدرها  25.000ريال سعودي عن كل عامل مخالف ،وحظر استقدام عاملين أجانب لمدة سنة واحدة .وتزداد العقوبات في حالة قامت المنشأة بتكرار
هذه المخالفة لتشمل غرامات أعلى تصل إلى  100.000ريال سعودي عن كل عامل مخالف وحظر االستقدام لمدة سنتين إلى خمس سنوات إضافية،
باإلضافة لعقوبات األخرى .وقد ينتج عن ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي
على سعر أسهم الشركة.
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يتعين على كل الشركات التابعة للشركة الحفاظ على سياسات وعقود توظيف تتوافق مع نظام العمل والتي يتم تحديثها من وقت آلخر من قبل وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .ويجب على المجموعة التأكد من توافق عقود العمل لديها مع نظام العمل وبما يشمل األحكام اإللزامية الواردة
فيه .عالوة على ذلك ،فإن دليل سياسة الموارد البشرية قد ال يكون متطابق بشكل كامل مع نموذج وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية المنصوص
عليه بموجب نظام العمل .وقد يؤدي ذلك إلى وجود تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية،
وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،ال يوجد ما يضمن بأن المجموعة ستكون قادرة على توفير القوى العاملة المطلوبة أو توظيف العدد المطلوب من المواطنين السعوديين
و/أو العمال األجانب الذين تتطلبهم عملياتها التجارية دون تكبد تكاليف إضافية من شأنها أن تؤثر تأثي ًرا سلب ًيا وجوهر ًيا على أعمال المجموعة أو وضعها
المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بعالقة المجموعة واعتماد أعمالها على الهيئة باعتبارها الجهة التنظيمية
ذات الصلة

تخضع جميع إيرادات الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ،بما في ذلك الرسوم المفروضة مقابل الخدمات التي تقدمها ،لقرارات صادرة عن الهيئة
وال يمكن تعديلها أو زيادتها من قبل هذه الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة وف ًقا لتقديرها المطلق ،حيث يتطلب نظام السوق المالية موافقة الهيئة
على كل الرسوم التي تفرضها هذه الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة مقابل خدماتها .وقد ال تتمكن الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة من
زيادة هذه الرسوم ،إما بسبب عدم موافقة الهيئة على هذه الزيادة ،أو بسبب ظروف السوق ،أو ألي سبب آخر .وفي مثل هذه الحالة ،ستظل الرسوم التي
يتم تحصيلها من قبل هذه الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة مقابل خدماتها عند مستوياتها الحالية ،مما قد يؤثر بصورة سلبية وجوهرية على
ربحيتها مقارنة بحجم نفقاتها التشغيلية.
وفقاً لقرار الهيئة الصادر بتاريخ 1438/04/11هـ (الموافق 2017/01/09م) ،تدفع الشركة مبلغ ثابت للهيئة مقابل خدماتها المقدمة للمجموعة قدره
مائة وثالثين مليون ريال سعودي ( 130,000,000ريال سعودي) .وفي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد ما يضمن بأن الهيئة لن تزيد هذا المقابل
المالي (على سبيل المثال ،فقد تقرر الهيئة زيادة المقابل المالي في حال زيادة الخدمات التي تقدمها الهيئة) ،مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على
أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة .وبموجب اتفاقية تشغيل وتقديم الدعم
الفني والتقني لنظام الرقابة على التداول (سمارت) مع الهيئة ،تقوم الشركة بتقديم بعض من الخدمات فيما يتعلق بالدعم الفني والتقني لنظام مراقبة
السوق مقابل مبلغ وقدره  2,500,000ريال سعودي يدفع سنوياً من قبل الهيئة ،كما تقوم الهيئة بتعويض الشركة بالمبالغ والمصاريف التي تتكبدها الشركة
للجهة الموردة لسمارت ومقدمي الخدمات وفق ما تم االتفاق عليه في االتفاقية (ولمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى القسم («( )8-2-6-12اتفاقية
تنظيم المسؤوليات المتعلقة بتشغيل وتقديم الدعم الفني والتقني لنظام الرقابة على التداول (سمارت) وصالحيات الدخول على النظام») من النشرة).
عالوة على ذلك ،تخضع المجموعة لمتطلبات تنظيمية إضافية بموجب التراخيص التي تم الحصول عليها من الهيئة .يرجى مراجعة القسم ()1-2-2
(«المخاطر المتعلقة بتراخيص المجموعة وتصاريحها ومتطلبات تسجيل الشركات») للحصول على مزيد من التفاصيل .وعلى الرغم من أن الشركة
لم تعد تمارس بشكل مباشر أنشطة مرخص لها من الهيئة وذلك اعتبا ًرا من  1يونيو 2021م بسبب تأسيس شركة تداول السعودية واضطالعها بخدمات
اإلدراج والتداول الخاصة بالمجموعة ،استمرت الهيئة من فرض شروط وأحكام إضافية ذات عالقة بالحوكمة والملكية على الشركة في ضوء ملكيتها
الكاملة للشركات التابعة المرخص لها من الهيئة .وعلى وجه الخصوص ،يجب تقديم أسماء المرشحين لمجلس إدارة الشركة إلى الهيئة للموافقة عليها قبل
التصويت عليها في الجمعية العامة للمساهمين في الشركة باإلضافة إلى موافقة الهيئة على المرشح لمنصب الرئيس التنفيذي قبل تعيينه من قبل مجلس
إدارة الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،يتطلب إجراء أي تغيير في هيكل ملكية الشركة أو أي من الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة يزيد على نسبة ،٪5
وكذلك أي تغيير بنفس النسبة في رأس مال الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ،الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة .وقد تفرض الهيئة ً
أيضا
ً
شروطا إضافية وف ًقا لتقديرها ،ويمكن أن تؤدي التغييرات في مثل هذه الشروط إلى تقييد عمليات المجموعة أو فرض تكاليف إضافية لالمتثال لها .وقد
يؤدي عدم االمتثال لشروط الهيئة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية سلبية أو يعرض قدرة المجموعة على تقديم خدماتها للخطر .ولمزيد من المعلومات بشأن
تراخيص المجموعة ،يُرجى مراجعة القسم («( )5-12الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية») من هذه النشرة.
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 2المخاطر المتعلقة بتأثير األنظمة والقواعد واللوائح والسياسات الحكومية الحالية والمستقبلية

تخضع المجموعة -وباألخص الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة -لمجموعة واسعة من األنظمة والقواعد واللوائح في المملكة العربية السعودية،
بما في ذلك نظام السوق المالية ونظام الشركات واللوائح التنفيذية المعتمدة من قبل الهيئة ،وقد ينتج عن عدم االلتزام من قبل المجموعة أو أي من
الشركات التابعة بتلك األنظمة والقواعد واللوائح فرض غرامات وعقوبات تؤثر على المجموعة بشكل سلبي.
وعلى وجه الخصوص قد يتأثر الطلب على الخدمات المقدمة من قبل الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة وكذلك أعمالها بصورة جوهرية وسلبية
بالتغيرات التي تشهدها األنظمة والقواعد واللوائح والسياسات الحكومية والتوجيهات اإلدارية ،أو بتفسيرها ،في المملكة العربية السعودية.
في ضوء النمو المستمر للسوق المالية في المملكة العربية السعودية ،فإن عد ًدا من األنظمة والقواعد واللوائح التي تنطبق على المجموعة وباألخص
الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة وعملياتها تعد جديدة أو يتم تحديثها باستمرار ،وينطوي تفسير هذه األنظمة والقواعد واللوائح وتنفيذها على
غموض ودرجات متفاوتة من عدم االتساق .وقد يكون لذلك تأثير سلبي في إيرادات الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ،أو يزيد من تكاليفها
أو التزاماتها ،أو يحد من قدرتها على تحقيق خطط التوسع ،أو تنفيذ أهدافها ،أو يؤدي إلى فقدان تراخيصها ،مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .ويُرجى ً
أيضا االطالع على قسم ()1-2-2
(«المخاطر المتعلقة بتراخيص المجموعة وتصاريحها ومتطلبات تسجيل الشركات») فيما يتعلق بقواعد ولوائح الترخيص التي لم يتم إصدارها لشركة
إيداع وشركة تداول السعودية .وليس هناك ما يضمن إجراء تغييرات مستقبلية إيجابية أو غير إيجابية في األنظمة والقواعد واللوائح و/أو السياسة
الحكومية في المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بالقطاع الذي تزاول الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة أنشطتها فيه ،بما في ذلك إصدار
أنظمة والقواعد ولوائح جديدة أو تعديلها أو تفسيرها أو تطبيقها.
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تحتفظ الهيئة ،كجزء من الشروط التي تفرضها في ما يتعلق بترخيص شركة تداول السعودية ،بالحق في مطالبة شركة تداول السعودية بطرح جزء من
أسهمها لالكتتاب العام بالطريقة التي يراها مجلس الهيئة مناسبة .وسيؤدي هذا األمر إلى خفض نسبة ملكية الشركة في شركة تداول السعودية ،مما
سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
في حال عدم التزام المجموعة باألنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها وأي تغيرات مستقبلية تشهدها البيئة التنظيمية ،وعلى األخص التي تؤثر على قطاع
السوق المالية ،فقد تتعرض المجموعة للغرامات والعقوبات ،أو تعليق تداول أسهم الشركة أو حتى إلغاء إدراجها ،مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري
على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية

تقوم المجموعة بتوفير تأمين للحماية من المخاطر التي قد تواجهها المجموعة باإلضافة إلى المخاطر المتعلقة بعمليات التمويل التي قد تكون ملزمة
نظا ًما بتغطيتها .وقد ال يكون التأمين كاف ًيا لتغطية كل الحاالت أو كل المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة .وقد تظهر حاالت في المستقبل ال يغطي
فيها تأمين المجموعة الخسائر المحتملة ،أو قد ال يكون مؤمنًا ضدها على اإلطالق .وتتضمن وثائق تأمين المجموعة ً
أيضا استثناءات أو حدود للتغطية
أنواعا معينة من الخسائر واألضرار والمسؤولية من التغطية التأمينية (ولمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم («( )9-12التأمين»).
والتي تستثني
ً
وفي هذه الحاالت ،قد تتكبد المجموعة خسائر قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها .باإلضافة إلى ذلك ،إذا لم يتم تجديد وثائق
التأمين وفقاً للنطاق الحالي للتغطية وبموجب شروط مقبولة تجار ًيا ،أو إذا لم يتم تجديدها على اإلطالق ،أو في حال عدم وجود تأمين أو عدم كفايته
لتغطية المجاالت المختلفة ألعمال الشركة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية،
وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بالزكاة

لم تخضع المجموعة للزكاة منذ تأسيسها حيث أنها مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لحكومة لمملكة العربية السعودية بنا ًء على خطاب هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك رقم ( )33008/16وتاريخ 1438/12/28هـ .وعليه ،لم تقوم المجموعة باحتساب مخصص للزكاة في القوائم المالية الموحدة
للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م وما قبلها .ولكن التزمت المجموعة بتقديم جميع إقراراتها الزكوية للسنوات المالية السابقة لهيئة الزكاة
والضريبة والجمارك وذلك لغرض اإلحاطة فقط.
واعتباراً من  1يناير 2020م ،تخضع الشركة وشركاتها التابعة (باستثناء شركة تداول العقارية) للزكاة بموجب األمر الملكي رقم ( )35657وتاريخ
29/06/1442هـ والصادر بشأن آلية جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات العامة بالكامل بشكل مباشر أو غير
مباشر ،فقدمت الشركة وشركاتها التابعة (باستثناء شركة تداول العقارية) إقراراتها الزكوية على أساس موحد لعام 2020م ،وقامت الشركة بسداد مبلغ
 83,120,935ريال سعودي عن الفترة 2020م ولكن لم تحصل الشركة على الربوط الزكوية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للفترة المنتهية
في 2020م.
وسيتعين على المجموعة (بما في ذلك شركة تداول العقارية بعد الطرح) تقديم إقرارات الزكاة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودفع المستحقات
المفروضة عليها على أساس سنوي ،ويستند تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق بالزكاة على الممارسة المطبقة كما في تاريخ هذه النشرة.
ويتمثل الخطر في أنه عند حدوث تحول جوهري في سياسة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهذا الشأن ،يمكن أن تفرض على المجموعة مبالغ زكاة
إضافية والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر
أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بتعارض المصالح المحتمل بين المسؤوليات التنظيمية للمجموعة في
السوق ومصالح المستثمرين فيها

لكل من الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة وظائف ومهام تنظيمية تتعلق بعملياتها وذلك وف ًقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .ومن الواجبات
األساسية على الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة الحفاظ بشكل عام على إجراءات كافية وفعالة وعادلة تدعم شفافية السوق المالية وعدالته
وحماية مستثمريه .وقامت كل من الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة بتشكيل لجنة مستقلة للسياسات واإلشراف والتي تمارس مهامها باستقاللية
دون أي تدخل من أعضاء مجالس اإلدارة ذات الصلة أو إدارة تلك الشركات .ويُرجى مراجعة القسم («( )5-4المهام التنظيمية للمجموعة») للحصول
على نظرة عامة على الوظائف التنظيمية للشركات التابعة المرخص لها من الهيئة.
وفي الوقت ذاته ،فإن المجموعة ،بما في ذلك الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ،لديها أهداف تجارية وتسعى للربحية .لذلك قد تظهر حاالت
يكون الوفاء بدور المجموعة التنظيمي يتعارض مع تحقيق أهدافها التجارية ورؤيتها .وفي مثل هذه الحالة ،ستكون األولوية ألداء الدور التنظيمي باعتباره
التزام نظامي .وقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر
أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بمتطلبات رأس المال التنظيمية لشركة مقاصة ،وهي مركز المقاصة
المؤهل التابع للمجموعة

تخضع شركة مقاصة ،بصفتها مركز مقاصة مؤهل ،لمتطلبات استيفاء الحد األدنى للسيولة بموجب الئحة مراكز مقاصة األوراق المالية الصادرة عن
الهيئة .كما في تاريخ هذه النشرة ،الحد األدنى للسيولة حسب أحكام الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (ب) من المادة السابعة من الئحة مراكز مقاصة
األوراق المالية على أن يكون صافي أصوله السائلة (حسب التعريف الوارد في الالئحة) يزيد على المقدار األعلى من  100مليون ريال سعودي أو
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المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة ستة أشهر ،باستثناء مصروفات اإلطفاء واالستهالك أو أي مبلغ آخر تحدده الهيئة وف ًقا لتقديرها المطلق .ووف ًقا
لهذه المتطلبات ،تحتفظ شركة مقاصة بسيولة لتغطية المتطلبات التنظيمية والمخاطر والخسائر المحتملة الناتجة عن تشغيل مركز المقاصة كعمل
تجاري ،باستثناء المخاطر والخسائر المتعلقة بتعثر عضو مقاصة .وتشمل هذه المخاطر أي ضعف محتمل في المركز المالي لمركز المقاصة نتيجة
النخفاض إيراداته أو زيادة نفقاته .وقد يقيد الحد األدنى للسيولة قدرة المجموعة على استخدام موارد رأس المال المتاحة لتمويل عملياتها .باإلضافة
إلى ذلك ،قد تزيد الهيئة وف ًقا لتقديرها المطلق من الحد األدنى لمتطلبات السيولة المطبقة على شركة مقاصة .ويمكن للهيئة اتخاذ هذا اإلجراء إذا
قامت شركة مقاصة ،على سبيل المثال ،بتوسيع عمليات المقاصة الخاصة بها لتشمل فئات أصول إضافية أو إذا اختارت اعتماد معايير االتحاد األوروبي
(الئحة البنية األساسية لألسواق األوروبية) نتيجة االعتراف المحتمل بشركة مقاصة من قبل هيئة األوراق المالية واألسواق األوروبية .وإذا قامت الهيئة
بزيادة الحد األدنى لمتطلبات السيولة المطبقة على شركة مقاصة ،فسيتعين على شركة مقاصة الحصول على المزيد من رأس المال من المجموعة إذا
كان رأس المال الحالي غير ٍ
كاف لتلبية المتطلب التنظيمي .وقد يكون ألي تطور من هذا القبيل تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم األجنبية وقرارات التحكيم

تخضع خمسة اتفاقيات جوهرية للمجموعة لقوانين أجنبية (حيث تخضع أربع اتفاقيات لقوانين إنجلترا وويلز وتخضع اتفاقية واحدة لقانون نيويورك).
ويقع أغلب األطراف المتعاقد معها في االتفاقيات الجوهرية خارج المملكة العربية السعودية .وعالوة على ذلك ،تخضع المنازعات بموجب هذه االتفاقيات
لالختصاص القضائي للمحاكم في لندن أو التحكيم في لندن أو دبي .ويُرجى مراجعة القسم («( )2-6-12ملخص االتفاقيات الجوهرية») للحصول على
ملخصات هذه االتفاقيات .وتعد إنجلترا والواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية أطرا ًفا في اتفاقية نيويورك .ومع ذلك ،ليس هناك ما يضمن بأن
المجموعة ستكون قادرة على تنفيذ أحكام المحاكم األجنبية أو قرارات التحكيم بنجاح في المملكة العربية السعودية أو في البلدان التي يوجد فيها هؤالء
األطراف المقابلة .وبنا ًء على ذلك ،فإن األحكام الصادرة في هذا الصدد تعتبر أحكا ًما أجنبية للمحكمة السعودية أو المحكمة المختصة في البلد الذي
يوجد فيه الطرف المقابل ،وتخضع لمتطلبات قوانين التنفيذ ذات الصلة .ومن شأن عدم قدرة المجموعة على تنفيذ حكم محكمة أجنبية أو قرار تحكيم
ألي سبب من األسباب أن يؤثر بصورة سلبية قد تكون جوهرية على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي
على سعر أسهم الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة واألنظمة المشابهة واألنظمة المتعلقة بالممارسات
التنافسية غير العادلة والسلوك المماثل

يسعى نظام المنافسة لحماية المنافسة العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد األسواق وحرية األسعار وشفافيتها .ووف ًقا للمادة ( )7من
نظام المنافسة ،يتعين على الكيانات المشاركة في أي عملية تركز اقتصادي إخطار الهيئة العامة للمنافسة للموافقة على هذا التركز قبل ( )90يو ًما على
عرف النظام «التركز االقتصادي» بشكل واسع بحيث يشمل ،من بين عدة أمور  ،أي عملية نقل كلي أو جزئي لملكية
األقل من إتمام الصفقة ذات الصلة .ويُ ِ ّ
األسهم أو األصول التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في السيطرة .وتضع اللوائح التنفيذية لنظام المنافسة حدًا جديدًا فيما يتعلق بالصفقات التي
تتطلب موافقة الهيئة العامة للمنافسة .فإذا تجاوز إجمالي إيرادات الكيانات المشاركة في صفقة الدمج أو البيع والشراء  100مليون ريال سعودي ،فيجب
على األطراف ذات الصلة تقديم طلب إلى الهيئة العامة للمنافسة قبل ( )90يو ًما على األقل من إتمام الصفقة .وأصدرت الهيئة العامة للمنافسة بعض
اإلرشادات بشأن تحديد الكيانات التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز الحد المذكور أعاله أم ال .ومن الناحية العملية،
ينبغي أن يؤخذ في االعتبار أطراف الصفقة ذات الصلة (إلى جانب أي كيان آخر خاضع للسيطرة ضمن مجموعاتهم) .ونظ ًرا لحجم المجموعة  ،فإن أي
صفقة تجارية تقوم بها المجموعة قد تبلغ الحد األدنى البالغ  100مليون ريال سعودي ،ونتيجة لذلك قد يُلزم إخطار الهيئة العامة للمنافسة بهذه الصفقة
للموافقة عليها .ويسري ذلك حتى لو أجريت هذه الصفقة خارج المملكة وبغض النظر عن حجمها.
وبموجب نظام المنافسة ،يحق للهيئة العامة للمنافسة رفض أي صفقة من هذا القبيل إذا رأت أنها تضر بالمنافسة في المملكة .ويكون للهيئة العامة
للمنافسة مهلة مدتها ( )90يو ًما لتقديم ردها .وفي حال ثبت أن إخطار الهيئة العامة للمنافسة مطلوب ومضى األطراف في استكمال الصفقة المقترحة
دون طلب موافقة الهيئة العامة للمنافسة عليها ،فيجوز للهيئة العامة للمنافسة فرض ( )1غرامة تصل إلى  ٪10من المبيعات السنوية محل المخالفة ،أو
(  )2غرامة تصل إلى ثالثة أضعاف المبالغ التي ربحها المخالفون نتيجة الصفقة .باإلضافة إلى ذلك ،قد تطلب الهيئة العامة للمنافسة من المخالف أو
المخالفين (بحسب الحال) اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتصحيح المخالفة ،بما في ذلك إلغاء الصفقة بالكامل ،وقد يتم فرض مخالفات يومية تصل
إلى  10,000ريال سعودي حتى يتم تصحيح المخالفة بشكل كامل.
في ضوء إعادة الهيكلة األخيرة للمجموعة وتحويل الشركة إلى شركة قابضة ،قد تقرر الشركة الدخول في صفقات معينة مثل االستحواذ على شركات
أو أعمال تجارية جديدة (انظر القسم («( )6-1-2المخاطر المتعلقة بتنفيذ الصفقات االستراتيجية للمجموعة»)) .هناك خطر يتمثل في أن الهيئة
العامة للمنافسة قد ال تعطي موافقتها أو تصدر موافقات مشروطة قد ال تتمكن المجموعة من تحقيقها ،أو رفض بعض المعامالت أو تأخير إكمالها
حتى تصدر قرارها ،وقد تفرض ً
أيضا الهيئة العامة للمنافسة الغرامات /العقوبات المذكورة أعاله إذا لم تلتزم الشركة بأحكام نظام المنافسة ولوائحه
التنفيذية بشكل عام .وقد يؤثر ذلك سل ًبا على قدرة الشركة على تحديد أهداف عمليات االستحواذ أو الشركاء االستراتيجيين المتوافقين مع أهدافها،
وقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
في حال خالفت المجموعة أحكام نظام المنافسة (سوا ًء المتعلقة باإلبالغ عن عمليات االستحواذ أو غيرها من األحكام التي تنظم ممارسات الشركة)
وصدر بحقها أي حكم يتعلق بتلك المخالفة ،فقد تخضع لغرامات كبيرة تفرضها الهيئة العامة للمنافسة .وإضافة إلى ذلك ،يحق للهيئة العامة للمنافسة
طلب إيقاف أنشطة المجموعة بشكل مؤقت أو دائم (كلياً أو جزئياً) وذلك في حال تكرار المخالفة .وعالوة على ذلك ،قد تكون إجراءات إقامة الدعاوى
طويلة ومكلفة مادياً للشركة .إن حصول أي من هذه المخاطر ،قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها
أو توقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
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2-3المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
-3-1

2المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهم الحالي

بعد إتمام الطرح ،من المتوقع أن يمتلك المساهم الحالي (صندوق االستثمارات العامة)  ٪70من األسهم ال ُمصدرة .ولذلك ،سيكون بمقدور صندوق
االستثمارات العامة التأثير في جميع األمور والقرارات التي تتطلب موافقة المساهمين ،بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،واعتماد العقود،
وأنشطة المجموعة الهامة وتوزيعات األرباح ،والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال المجموعة ونظامها األساس.
قد تختلف مصالح صندوق االستثمارات العامة عن مصالح المساهمين اآلخرين بالمجموعة ،وقد يمنع صندوق االستثمارات العامة الشركة من اتخاذ
قرارات أو إجراءات معينة قد تحمي مصالح المساهمين اآلخرين بالمجموعة .وقد ينتج عن ذلك ً
أيضا تأجيل أو تأخير أو منع ألي تغيير في السيطرة
على األرباح أو توزيعها ،والذي قد يقلل الطلب على األسهم ،مما قد يؤثر سل ًبا على قيمة األسهم .قد يتم استخدام تلك الصالحيات بطريقة تؤثر بصورة
سلبية وجوهرية على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.

-3-2

2المخاطر المتعلقة بالقيود التنظيمية على التغييرات في الملكية

يتطلب إجراء أي تغيير في هيكل ملكية الشركة أو أي من الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة يزيد على نسبة  ٪5الحصول على موافقة مسبقة من
الهيئة ،وذلك وف ًقا للشروط التي تفرضها فيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة للشركات التابعة المرخص لها من الهيئة (انظر القسم («( )3-2-2المخاطر
المتعلقة بعالقة المجموعة واعتماد أعمالها على الهيئة باعتبارها الجهة التنظيمية ذات الصلة») .ونتيجة لهذا الشرط ،قد تكون قدرة مساهمي الشركة
على زيادة حصتهم في الشركة أو التأثير في الشركة أكثر محدودية مما ستكون عليه الحال بالنسبة للشركات التي ال تخضع لمثل هذه القيود.

-3-3

2المخاطر المتعلقة بالسيولة وعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

لم يسبق طرح أسهم الشركة أو تداولها في سوق عامة لألسهم ،وال يمكن ضمان وجود أو استمرار وجود أو تطوير سوق نشطة وتتمتع بالسيولة فيما يتعلق
باألسهم بعد الطرح .وفي حال عدم وجود سوق نشطة تتمتع بالسيولة لألسهم ،فسيكون لذلك تأثير سلبي في سعر تداول األسهم ،أو قد يؤدي إلى خسارة
كامل أو جزء من االستثمار الذي قام به أي مستثمر في المجموعة ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على عائداته المتوقعة.
وقد تؤدي العديد من العوامل مثل النتائج المالية للمجموعة والظروف العامة وازدهار االقتصاد العام والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها المجموعة إلى
تباين كبير في سيولة تداول األسهم وسعرها.

-3-4

2المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم بعد الطرح

قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد إتمام الطرح ،أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع ،سل ًبا على سعر أسهم الشركة.
بعد إتمام الطرح بنجاح ،سيخضع صندوق االستثمارات العامة لفترة حظر مدتها ستة ( )6شهر من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق ،وال يجوز له خاللها
التصرف في أي من األسهم التي يمتلكها .وقد يكون لبيع عدد كبير من األسهم من جانب صندوق االستثمارات العامة بعد انقضاء فترة الحظر تأثير سلبي
في سوق األسهم وقد ينتج عنه انخفاض على سعر أسهم الشركة.
ستخضع الشركة ً
أيضا لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر بعد إتمام الطرح واإلدراج بنجاح .وبعد انتهاء فترة الحظر ،يجوز للمجموعة إصدار أسهم أو أوراق
مالية أخرى من وقت آلخر كمقابل أو تمويل لعمليات االستحواذ أو االستثمارات المستقبلية أو الحتياجات رأس المال األخرى .وال يمكن للشركة التنبؤ
بحجم اإلصدارات المستقبلية لألسهم أو التأثير ،إن وجد ،الذي ستحدثه المبيعات أو اإلصدارات المستقبلية لألسهم في السعر السوقي لألسهم .وإذا
كان أي استحواذ أو استثمار أو احتياج لرأس المال كبي ًرا ،فإن عدد األسهم أو عدد األوراق المالية األخرى التي قد تصدرها الشركة أو إجمالي المبلغ
األساسي لها ،حسب مقتضى الحال ،قد يكون كبي ًرا بدوره وقد يؤدي إلى تخفيض حصص مساهمي الشركة.

-3-5

2المخاطر المتعلقة بالتقلبات في السعر السوقي لألسهم

تم تحديد سعر الطرح بناء على عدة عوامل ،بما في ذلك األداء السابق للمجموعة ،والتوقعات المستقبلية ألعمال المجموعة ،والقطاع الذي تزاول أنشطتها
فيه ،واألسواق التي تتنافس فيها ،وتقييم إدارة المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية .وبعد إتمام الطرح ،قد ال يكون سعر الطرح مساو ًيا للسعر الذي سيتم
تداول األسهم به .وقد ال يتمكن المستثمرون من إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو أعلى منه ،أو قد ال يتمكن المستثمرون من بيعها على اإلطالق.
ويتعرض سوق األسهم بوجه عام لتقلبات شديدة في السعر وحجم التداول من وقت آلخر ،وقد تؤدي تقلبات السوق إلى تغيرات كبيرة في سعر األسهم،
األمر الذي قد يتسبب في تراجع قيمة األسهم ،مع زيادة في تقلب األسعار إذا انخفض حجم التداول .وقد يتأثر سعر السهم سل ًبا بعوامل مختلفة ،بما في
ذلك أداء المجموعة ونتائج عملياتها المتوقعة ،وترك الموظفين الرئيسيين لمناصبهم ،والتغيرات في تقديرات األرباح أو توقعاتها ،ووقوع أي من المخاطر
المذكورة في هذا القسم ،أو الوضع العام لالقتصاد السعودي ،والتغيرات التي تطرأ على األنظمة واللوائح المعمول بها ،واألعمال اإلرهابية ،وتصاعد
األعمال العدائية ،وأعمال الحرب أو فترات االضطرابات المدنية واسعة االنتشار ،والكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث ،وتقلبات أسعار سوق األسهم.
وسيكون لحدوث أي من هذه المخاطر أو غيرها من العوامل تأثير سلبي وجوهري في العوائد المتوقعة ألي مستثمر ،أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل
أو جزء من استثماراته في الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح

الشركة عبارة عن شركة قابضة وتعتمد قدرتها على تحقيق الدخل وتوزيع األرباح على قدرة الشركات التابعة لها على إعالن توزيعات األرباح ودفعها
للشركة .ويعتمد الدفع الفعلي لتوزيعات األرباح المستقبلية من جانب الشركة ودفع توزيعات األرباح إلى الشركة من قبل الشركات التابعة لها ،إن وجدت،
ومبالغها على عدة عوامل ،تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،مقدار األرباح واالحتياطيات القابلة للتوزيع ،وخطط االستثمار ،واألرباح ،ومستوى الربحية،
والمتطلبات التنظيمية ،بما في ذلك الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تفرضها الجهات التنظيمية ،وغيرها من العوامل التي قد يراها مجلس إدارة
الشركة ،أو مجلس الشركة التابعة ذات الصلة من وقت آلخر .ونتيجة لذلك ،قد تكون قدرة الشركة على توزيع األرباح في المستقبل محدودة .وإذا لم
تقم الشركة بتوزيع أرباح ،فقد ال يتلقى المساهمون أي عائد على استثمارهم في األسهم ما لم يقوموا ببيع األسهم بسعر أعلى من سعر السهم في وقت
الشراء ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة ألي مستثمر .ولمزيد من التفاصيل بشأن سياسة توزيع األرباح لدى الشركة،
يُرجى مراجعة القسم («( )7سياسة توزيع األرباح»).
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2المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية عند االستثمار في أسهم الطرح

إن أسهم الطرح ،وأي أرباح يتم توزيعها في ما يتعلق بأسهم الطرح ،مقومة بالريال السعودي .وعليه ،فإن أي استثمار في أسهم الطرح من جانب مستثمر
ً
معرضا لمخاطر سعر صرف تلك العملة األجنبية .وقد يؤثر ذلك سل ًبا على قيمة
تختلف عملته الرئيسية عن الريال السعودي أو الدوالر األمريكي سيكون
استثمار المستثمر في أسهم الطرح أو أي توزيعات أرباح.
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2المخاطر المتعلقة بتأخير انتهاء فترة الطرح وإدراج األسهم

عاد ًة ما يتزامن انتهاء فترة الطرح العام لألسهم التي سيتم إدراجها في السوق مع قبول تداول األسهم فيها ،حيث يحدث كالهما عاد ًة بعد أكثر من أسبوعين
من اإلعالن عن سعر الطرح النهائي لألسهم .وخالل ذلك الوقت ،يقوم األطراف بإتمام الطرح للمكتتبين األفراد (والذي لم يبدأ من قبل في المملكة إال
بعد تحديد سعر الطرح النهائي) واستكمال عملية االكتتاب وتخصيص األسهم .وقد طبقت شركة تداول السعودية عد ًدا من اإلجراءات الجديدة إلتاحة
إدراج أسهم الطرح ضمن اإلطار الزمني الموضح في قسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» من هذه النشرة .وليس هناك ما يضمن بدء إدراج أسهم
الطرح على النحو المتوقع .وبالتالي ،قد يتأخر انتهاء فترة الطرح وإدراج األسهم وتداولها في السوق .وستعلن شركة تداول السعودية عن تاريخ بدء تداول
األسهم في السوق على موقعها اإللكتروني (.)saudiexchange.com.sa

-3-9

2المخاطر المتعلقة باألبحاث المنشورة عن الشركة

إذا لم يقم محللو األوراق المالية أو محللو القطاع بنشر أبحاث عن المجموعة وأعمالها أو قاموا بنشر أبحاث تفتقر إلى الدقة أو تتضمن نتائج ليست
في صالح المجموعة ،فقد تنخفض سعر األسهم في السوق .وسيعتمد سعر تداول األسهم وحجمها بصورة جزئية على األبحاث التي ينشرها محللو
األوراق المالية أو محللو القطاع عن المجموعة وعن أعمالها ،فإذا لم يقم المحللون بإجراء أبحاث كافية بصورة مستمرة ،أو إذا قلل محلل واحد أو أكثر
ممن يقومون بتغطية المجموعة من توصياته بشأن أسهم الشركة أو نشر أبحا ًثا عن أعمال المجموعة تفتقر إلى الدقة أو تتضمن نتائج ليست في صالح
المجموعة ،فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر األسهم في السوق .باإلضافة إلى ذلك ،إذا توقف محلل واحد أو أكثر ممن يقومون بنشر
األبحاث عن تغطية المجموعة ،أو لم ينشر تقارير منتظمة عنها ،فمن الممكن أن تفقد المجموعة مكانتها في األسواق المالية ،مما قد يؤدي بدوره إلى
انخفاض سعر األسهم في السوق بدرجة كبيرة.

24

3

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

نظرة عامة على السوقوالقطاع

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

25

3نظرة عامة على السوق والقطاعاستخدمت الشركة في هذه النشرة المعلومات المتاحة للجمهور وبيانات السوق الموضحة في المنشورات وأبحاث مستقلة لدراسة السوق الخاصة بالقطاع.
في جميع المواضع التي تم فيها الحصول على أي معلومات من جهات خارجية ،فقد تم تحديد مصدر تلك المعلومات .وينبغي عدم االعتماد عليها التخاذ
أي قرار استثماري من عدمه.
تنص المنشورات والتقارير المختصة بالقطاع على أن المعلومات الواردة فيها مستخلصة من مصادر يمكن االعتماد عليها وعلى حد علم الشركة وأعضاء
مجلس إدارتها والمستشارين الماليين وبقدر ما يستطيعون التأكد منه ،لم يتم حذف أي معلومات أو حقائق من شأنها جعل المعلومات الواردة غير دقيقة
أو مضللة .كما ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يكونوا على دراية بأن اإلحصائيات والبيانات والقوائم والمعلومات األخرى المتعلقة باألسواق وحجم
السوق والحصص السوقية والمركز السوقي والبيانات القطاعية األخرى الواردة في هذه النشرة (والتوقعات واالفتراضات والتقديرات المبنية على تلك
المعلومات) قد ال تكون مؤشرات دقيقة لألداء المستقبلي للمجموعة في القطاع الذي تزاول فيه نشاطها .وال تضمن البيانات االستشرافية والتوقعات
الواردة في هذا القسم األداء المستقبلي للمجموعة.
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات المقدمة من أطراف خارجية والمدرجة في هذه النشرة موثوقة .ومع ذلك ،لم تقم الشركة أو أعضاء
مجلس االدارة أو المساهم البائع أو المستشارين بمراجعة هذه المعلومات والبيانات أو التحقق من دقتها أو اكتمالها بشكل مستقل وبالتالي ال يمكنها
ضمان دقتها واكتمالها ،ولن يتحمل أي شخص منهم أي مسؤولية عن دقة هذه المعلومات والبيانات أو اكتمالها.

3-1اقتصاد المملكة العربية السعودية
-1-1

3مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية
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3إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي( ١بالمليار ريال سعودي) 2016م2020-م

إجمالي الناتج المحلي (بالمليار ريال سعودي)
المصدر:

مالحظة:

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2,419

2,582

2,949

2,974

2,625

المملكة العربية السعودية؛ الهيئة العامة لإلحصاء2021 ،م؛ البحوث االقتصادية للبنك الوطني السويسري2021 ،م.

( )1يُعرف إجمالي الناتج المحلي اإلسمي أيضاً باسم إجمالي الناتج المحلي باألسعار الحالية والذي يأخذ في االعتبار تغيرات األسعار والمعروض النقدي والتضخم وتغيرات
أسعار الفائدة

نما الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة العربية السعودية ،في الفترة بين عامي 2016م و2019م ،بنحو  ٪5.3كمعدل نمو سنوي مركب ليبلغ إجمالي
الناتج المحلي  2,974مليار ريال سعودي في عام 2019م .وفي عام 2020م ،تقلص إجمالي الناتج المحلي االسمي بما يقارب  ٪11.7ليصل إلى 2,625
مليار ريال سعودي ،ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تفشي جائحة كورونا (كوفيد )19-وانخفاض مستوى إنتاج النفط وأسعاره .وفي عام 2021م ،من المتوقع
أن يصل إجمالي الناتج المحلي االسمي إلى  2,722مليار ريال سعودي ،مما يؤكد التوقعات المستقبلية اإليجابية لما بعد جائحة كوفيد.19-
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3معدل نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي ١السنوي (بالنسبة المئوية) 2016م2020-م

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ٪
المصدر:

مالحظة:

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

()٪1.4

٪6.8

٪14.2

٪0.8

()٪11.7

المملكة العربية السعودية :الهيئة العامة لإلحصاء 2021م؛ البحوث االقتصادية للبنك الوطني السويسري2021 ،م.

( )1يُعرف إجمالي الناتج المحلي اإلسمي ً
أيضا باسم إجمالي الناتج المحلي باألسعار الحالية والذي يأخذ في االعتبار تغيرات األسعار والمعروض النقدي والتضخم وتغيرات
أسعار الفائدة

سجل إجمالي الناتج المحلي االسمي للمملكة العربية السعودية ،في عام 2018م ،نم ًوا قو ًيا بنسبة  ٪14.2نتيجة للتعافي القوي في مستويات إنتاج النفط
ً
انخفاضا بنسبة  ٪11.7في عام 2020م .ومع ذلك ،تشير
وأسعاره .وبسبب جائحة كوفيد ،19-سجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي السنوي
التقديرات الحالية إلى نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي بنسبة  ٪3.7في عام 2021م ،بسبب تخفيف قيود اإلغالق واالنتعاش االقتصادي المتوقع في
أعقاب جائحة كوفيد.19-
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3الناتج المحلي اإلجمالي للفرد (بالريال السعودي) 2016م2020-م

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
المصدر:

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

76,083

79,177

88,271

86,892

74,763

المملكة العربية السعودية؛ الهيئة العامة لإلحصاء؛ صندوق النقد الدولي2021 ،م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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نما نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بشكل منتظم ،في الفترة من عام 2016م حتى عام 2019م ،بنحو  ٪3.3كمعدل
نمو سنوي مركب ليصل إلى  86,892ريال سعودي في عام 2019م .ونتيجة النخفاض إجمالي الناتج المحلي االسمي في عام 2020م ،الذي يُعزى بصفة
جزئية إلى تفشي جائحة كوفيد 19-وانخفاض إنتاج النفط ،انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة  ٪14ليصل إلى  74,763ريال سعودي.
ومع ذلك ،من المتوقع أن يصل إلى  85,125رياالً سعود ًيا في عام 2021م ،مما يؤكد االنتعاش االقتصادي الذي يحدث بعد جائحة كوفيد.19-

3إجمالي الناتج المحلي االسمي ١حسب النشاط االقتصادي (بالمليون ريال سعودي) 2016م2020-م
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النشاط االقتصادي

القيمة (بالمليون ريال سعودي)
2016م

2017م

2018م

2019م

الحصة (بإجمالي النسبة المئوية)
2020م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

أ .القطاعات ومجاالت اإلنتاج
األخرى ،باستثناء الخدمات
الحكومية
64,952

65,290

65,609

66,411

67,279

2.69

2.53

2.22

2.23

2.56

 .1الزراعة والحراجة والصيد

533,636

655,761

882,613

826,706

531,210

22.06

25.40

29.92

27.8

20.23

312,160

332,901

377,806

372,893

340,403

12.91

12.89

12.81

12.54

12.97

 .4الكهرباء والغاز والمياه

38,395

40,621

49,266

47,174

45,641

1.59

1.57

1.67

1.59

1.74

 .5اإلنشاءات

159,575

154,592

151,496

163,655

168,750

6.60

5.99

5.14

5.5

6.43

 .6تجارة الجملة والتجزئة
والمطاعم والفنادق

276,086

274,970

280,159

298,009

284,579

11.42

10.65

9.5

10.02

10.84

 .7النقل والتخزين والمعلومات
واالتصاالت

160,587

165,173

171,662

182,071

172,304

6.64

6.40

5.82

6.12

6.56

 .8الخدمات المالية والتأمينية
4
والعقارية وخدمات األعمال

324,848

342,668

358,194

375,269

377,725

13.43

13.27

12.14

12.62

14.39

 .9الخدمات المجتمعية
واالجتماعية والشخصية

57,371

58,593

62,674

67,626

65,729

2.37

2.27

2.12

2.27

2.50

 .10رسوم الخدمات المصرفية
المحتسبة

22,482

22,826

23,219

24,366

26,282

0.93

0.88

0.79

0.82

1.00

ب .الخدمات الحكومية

487,515

491,077

553,843

576,953

576,089

20.16

19.02

18.78

19.4

21.94

جـ .إجمالي الناتج المحلي
باستثناء رسوم االستيراد

2,603,428 2,952,403 2,930,101 2,558,820 2,392,646

98.93

99.09

99.34

99.29

99.16

25,862

23,378

19,355

21,223

22,014

1.07

0.91

0.66

0.71

0.84

2,418,508

2,582,198

2,949,457

2,973,626

2,625,442

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

 .2التعدين والتحجير
 .3التصنيع

2

3

د .رسوم االستيراد
إجمالي الناتج المحلي
المصدر:

مالحظة:

المملكة العربية السعودية؛ الهيئة العامة لإلحصاء 2021م؛ البحوث االقتصادية للبنك الوطني السويسري2021 ،م.

( )1يُعرف إجمالي الناتج المحلي اإلسمي ً
أيضا باسم إجمالي الناتج المحلي باألسعار الحالية والذي يأخذ في االعتبار تغيرات األسعار والمعروض النقدي والتضخم وتغيرات
أسعار الفائدة
( )2يشمل التحجير إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي
( )3يشمل التصنيع تكرير البترول

( )4تندرج الملكية والمساكن ضمن الخدمات المالية والتأمينية والعقارية وخدمات األعمال

كان قطاع التعدين والتحجير ،والذي يشمل إنتاج النفط والغاز ،هو القطاع الذي يمثل أعلى مساهمة فردية في إجمالي الناتج المحلي االسمي في الفترة
من 2016م إلى 2019م ،حيث مثل  ٪30في عام 2018م .وفي عام 2020م ،أصبحت الخدمات الحكومية أكبر مساهم فردي في إجمالي الناتج المحلي
االسمي للمملكة العربية السعودية بحوالي  ٪22من الحصة اإلجمالية ،وهو ما يمثل  576.9مليار ريال سعودي من إجمالي  2,625.4مليار ريال سعودي.
ويُعزى ذلك إلى التحول التدريجي نحو تنويع مصادر الدخل ،ولمزيد من المعلومات عن رؤية المملكة العربية السعودية  2030فضال راجع القسم ()2-3
(«أهداف رؤية  2030وتأثيرها في القطاع المالي») من هذه النشرة.
على الرغم من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة  ٪11.7في عام 2020م ،من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي لعام 2021م إلى  3,018مليار
ريال سعودي ،وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره  .٪14.9وبالتوازي مع هذه التوقعات االقتصادية اإليجابية لعام 2021م فصاعدًا ،شهدت المملكة العربية
السعودية إصالحات اقتصادية إيجابية تتماشى مع خطة رؤية المملكة العربية السعودية  .2030وتتمثل أحد الجهود الملحوظة وف ًقا لبرنامج رؤية 2030
الجهود االستباقية للمملكة في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط .ونرى نجاح هذا الجهد ينعكس على اإليرادات غير النفطية لعام 2020م
المدرجة في الجدول أدناه ،حيث ارتفعت بنسبة  ٪11.1من  332مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى  369مليار ريال سعودي في عام 2020م( .المصدر:
البحوث االقتصادية للبنك الوطني السويسري ،صندوق النقد الدولي)

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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3اإليرادات العامة 2016م2020-م (بالمليار ريال سعودي)
2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

اإليرادات النفطية وغير النفطية (بالمليار ريال سعودي)
 .1اإليرادات النفطية

334

436

611

594

412

 .2اإليرادات غير النفطية

180

256

294

332

369

 2.1الضرائب على الدخل واألرباح وأرباح رأس المال

15

14

17

16

18

 2.2الضرائب على السلع والخدمات

30

47

115

141

163

 2.3الرسوم الجمركية

20

21

16

17

18

 2.4الضرائب األخرى

17

15

21

29

27

 2.5اإليرادات األخرى (البنك المركزي السعودي ،صندوق االستثمارات العامة)

98

159

125

129

143

إجمالي اإليرادات باألسعار الحالية

514

692

905

926

781

المصدر:

البحوث االقتصادية للبنك الوطني السويسري2021 ،م.

عالوة على ذلك ،يعد صندوق االستثمارات العامة صندوق استثماري رئيسي لدعم النمو االقتصادي مع تعويض تأثير خفض اإلنفاق الحكومي بصورة
جزئية ،من خالل االستثمارات المحلية .ومن األمثلة على هذه االستثمارات مشاريع سياحية وترفيهية واسعة النطاق .وباإلضافة إلى استالم  40مليار
دوالر أمريكي من البنك المركزي السعودي لتمويل االستثمارات الخارجية ،وتلقي صندوق االستثمارات العامة مبلغ  29.4مليار دوالر أمريكي نتيجة بيع
المملكة أسه ًما في أرامكو السعودية( .المصدر :رويترز ،أرامكو السعودية)
باإلضافة إلى ذلك ،وعلى الرغم من اآلثار العالمية لجائحة كوفيد 19-على االقتصادات ،ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بنحو  ٪20.5بين
عامي 2019م و2020م ،لتصل إلى  20.6مليار ريال سعودي .وترتبط هذه الزيادة في المقام األول بجهود التنويع االقتصادي بعيدًا عن قطاع النفط والغاز
ً
انخفاضا
ملموسا من االنخفاض الذي حدث بين عامي 2016م و2019م ،حيث شهدت
على النحو المخطط له في إطار برنامج رؤية  ،2030وتمثل تحسنًا
ً
بنسبة  ٪12.5كمعدل نمو سنوي مركب من  27.9مليار ريال سعودي في عام 2016م إلى  17.1مليار ريال سعودي في عام 2019م ،ويُعزى ذلك في المقام
األول إلى االنخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2017م( .المصدر :البحوث االقتصادية للبنك الوطني السويسري)
عالوة على ذلك ،في حين زادت ضريبة القيمة المضافة من  ٪5إلى  ٪15في يوليو 2020م ،كاستجابة حكومية للتأثير االقتصادي لجائحة كوفيد ،19-أدى
ذلك إلى زيادة اإليرادات الضريبية بنسبة  ٪11.5في عام 2020م (لتصل إلى  226مليار ريال سعودي) مقابل  203مليار ريال سعودي في عام 2019م.
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم التصريح بأن هذه الزيادة تمثل إجرا ًء مؤقتًا يستمر لمدة من سنة إلى خمس سنوات ،على النحو المذكور خالل تصريحات الذكرى
السنوية الخامسة لرؤية المملكة  2030في شهر أبريل 2021م( .المصدر :رويترز)
وأخي ًرا ،على الرغم من ارتفاع معدالت البطالة خالل عام 2020م مقارنة بعام 2019م بسبب آثار الجائحة (من  ٪12.0في 2019م إلى  ٪12.6في 2020م)،
فقد ساهمت البرامج الحكومية ،مثل برنامج ساند ،في الحد من تأثير الوباء في سوق العمل .وقد أدى هذا الدعم الحكومي إلى انخفاض مستمر في معدل
البطالة ،حيث وصل إلى  ٪11.7اعتبا ًرا من الربع األول من عام 2021م .ويُعزى ذلك بصورة جزئية إلى إطالق حملة لقاحات ناجحة ،إلى جانب التخفيف
التدريجي للقيود ،والتحسن العام للنشاط االقتصادي الذي يؤدي إلى تحسين توجهات األعمال ،مما أدى إلى المزيد من فرص العمل وتشجيع المواطنين
على االنضمام إلى سوق العمل( .المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،البحوث االقتصادية للبنك الوطني السويسري)
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3التوقعات المستقبلية لالقتصاد السعودي بعد جائحة كوفيد19-
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3التطورات المالية لالقتصاد الكلي

نظرة عامة
في أعقاب األزمة المزدوجة الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد 19-وانهيار أسعار النفط في عام 2020م ،عانى االقتصاد السعودي من انخفاض كبير في
ً
انكماشا بنسبة  ٪4.1في عام 2020م ،مقارنة بنمو بنسبة  ٪0.3في عام 2019م.
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ،حيث شهد
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3إجمالي الناتج المحلي الحقيقي( ١بالمليار ريال سعودي) 2016م2020-م

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالمليار ريال سعودي)
المصدر:

مالحظة:

صندوق النقد الدولي2021 ،م.

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2,588

2,569

2,631

2,640

2,530

( )1يُعرف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ً
أيضا باسم إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة وهو مقياس معدل على أساس التضخم يعكس قيمة جميع السلع والخدمات بأسعار
سنة األساس.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

28

ينعكس هذا االنخفاض في القطاعات الرئيسية مثل تكرير البترول ،والنفط الخام والغاز الطبيعي ،والنقل والتخزين واالتصاالت  -حيث انخفضت هذه
القطاعات بنسبة  ٪13.4و ٪6.1و ٪6.0على التوالي في عام 2020م مقارنة بعام 2019م .ومع ذلك ،شهدت القطاعات الرئيسية في القطاعات غير
النفطية نم ًوا طوال عام 2020م ،كما يتضح من قطاع الخدمات المالية والتأمينية وخدمات األعمال ،حيث سجل معدل نمو ،وإن كان متواض ًعا ،بنسبة ٪1.3
في عام 2020م ،يليه قطاع الخدمات الحكومية ( )٪0.4+والذي تم تمكينه بصورة جزئية من خالل استجابة المملكة العربية السعودية السريعة والحاسمة
للحد من تأثير جائحة كوفيد 19-على الشركات من خالل برامج التحفيز المالي والنقدي( .المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،البنك المركزي السعودي)

3معدل النمو حسب النشاط االقتصادي الرئيسي (بالنسبة المئوية السنوية) 2019م2020-م
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2019م

2020م

النشاط االقتصادي
الخدمات المالية والتأمينية وخدمات األعمال

٪8.0

٪1.3

أنشطة التعدين والتحجير األخرى

٪4.8

٪0.8

الخدمات الحكومية

٪1.5

٪0.4

األنشطة العقارية

٪3.4

٪0.4

اإلنشاءات

٪4.6

()٪0.4

الزراعة والحراجة والصيد

٪1.3

()٪1.7

()٪4.0

()٪2.1

٪0.3

()٪4.1

الخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية

٪6.9

()٪4.2

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

٪6.3

()٪4.8

()٪0.9

()٪5.4

النقل والتخزين واالتصاالت

٪5.6

()٪6.0

النفط الخام والغاز الطبيعي

()٪3.7

()٪6.1

تكرير البترول

()٪3.2

()٪13.4

الكهرباء والغاز والمياه
إجمالي الناتج المحلي (الحقيقي)

1

التصنيع باستثناء تكرير البترول

المصدر:

مالحظة:
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المملكة العربية السعودية؛ الهيئة العامة لإلحصاء 2021م.

( )1يُعرف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ً
أيضا باسم إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة ،وهو مقياس معدل على أساس التضخم يعكس قيمة جميع السلع والخدمات بأسعار
سنة األساس.

3تطورات النمو

التطورات النفطية وغير النفطية
انخفض قطاع النفط ،وف ًقا لمعدالت نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ،بنسبة  ٪6.7في عام 2020م ،مقارنة بانخفاض قدره  ٪3.6في عام 2019م
(المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،البنك المركزي السعودي) .ويُعزى هذا االنخفاض إلى جائحة كوفيد ،19-والتي أثرت في الطلب العالمي على النفط،
ً
وأيضا بسبب اتفاق جهات اإلنتاج في أوبك بلس ( )OPEC+على خفض إنتاج النفط ،من أجل تحقيق االستقرار في أسعار النفط .ومنذ ذلك الحين ،رفعت
أوبك من سقف توقعاتها المستقبلية للطلب على النفط في عام 2021م خالل شهر أبريل 2021م ،حيث رفعت توقعاتها للطلب بمقدار  190,000برميل
يوم ًيا من تقديرات مارس 2021م إلى متوسط استهالك قدره  96.46مليون برميل يوم ًيا هذا العام ،وذلك بسبب التحفيز االقتصادي والتخفيف اإلضافي
من تدابير اإلغالق بسبب جائحة كوفيد .19-وينعكس هذا األمر ً
أيضا في الطلب العالمي على النفط على أساس سنوي ،والذي ُقدر في األصل أن ينمو
بمقدار  5.89مليون برميل يوم ًيا في عام 2021م في مارس 2021م ،وتم تعديله في الوقت الراهن ليصل إلى  5.95مليون برميل يوم ًيا في عام 2021م.
عالوة على ذلك ،من المتوقع أن يتحقق النمو الحقيقي بحلول عام 2022م ،مع توقع زيادة بنسبة  ٪6.8في إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي للمملكة.
(المصدر :إس أند بي ،صندوق النقد الدولي)
ً
انكماشا خالل عام 2020م بنسبة  ،٪2.3مقارنة بمعدل نمو قدره  ٪3.3في السنوات السابقة .ويُعزى االنخفاض في إنتاج
سجل القطاع غير النفطي
القطاع الغير نفطي في المقام األول إلى اإلجراءات االحترازية لجائحة كوفيد 19-التي اتخذتها الحكومة السعودية للحد من انتشار الفيروس .وقد
أثرت التدابير االحترازية والقيود المفروضة على التنقل بد ًءا من الربع الثاني من عام 2020م بشكل كبير على قطاعات متعددة ،أبرزها التصنيع ،وتجارة
الجملة والتجزئة ،والمطاعم والفنادق ،والنقل والتخزين واالتصاالت .وشهدت هذه القطاعات األربعة ،كما ورد في تقرير إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
ً
انخفاضا في الناتج بنسبة  ٪7.7و ٪4.8و ٪6.0على التوالي .ومع ذلك ،شهد االقتصاد
للربع األول من عام 2020م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء،
السعودي غير النفطي تحسنًا ربع سنوي منذ نهاية 2020م ،حيث يتم تخفيف التدابير االحترازية بشكل تدريجي ،مما أتاح انتعاش األنشطة الترفيهية
الحظ هذا االتجاه بشكل خاص في قطاعات مثل التصنيع (باستثناء تكرير البترول) والنقل والتخزين واالتصاالت واألنشطة
والسياحية المحلية .ويُ َ
العقارية واإلنشاءات ،حيث ينمو كل منها على أساس ربع سنوي بنسبة  ٪13.6و ٪8.5و ٪5.1و ٪4.3على التوالي ،ويُعزى ذلك بصورة جزئية إلى المشاريع
القادمة لصندوق االستثمارات العامة( .المصدر :البنك المركزي السعودي ،الهيئة العامة لإلحصاء).
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بشكل عام ،من المتوقع أن يتعافى االقتصاد السعودي على نطاق واسع عبر قطاعاته االقتصادية الرئيسية خالل الفترة من 2021م إلى 2022م ،وسط
العديد من الشكوك المرتبطة بالجائحة التي قد تحد من وتيرة التعافي .وقد خففت تدابير السياسة المالية والنقدية المتخذة في عام 2020م من التأثير
السلبي لجائحة كوفيد ،19-حيث أظهر االقتصاد تحسنًا بفضل تدابير السياسة والمبادرات التي اتخذتها السلطات السعودية لدعم نشاط القطاع الخاص
غير النفطي( .المصدر :البنك المركزي السعودي ،صندوق النقد الدولي) .ومن شأن هذه األمور ،إلى جانب ارتفاع أسعار النفط المقدرة والزيادة في
اإلنتاج السعودي المتوقع أن يصل إلى  10ماليين برميل يوم ًيا بنهاية عام 2021م ،و 10.5مليون برميل يوم ًيا بحلول عام 2022م ،أن تبعث األمل فيما
يخص النمو ،حيث يقدر صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة  .٪2.1في عام 2021م و ٪4.8في عام 2022م( .المصدر:
البنك المركزي السعودي ،صندوق النقد الدولي)

3-2أهداف رؤية  2030وتأثيرها في القطاع المالي
-2-1

3مقدمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030

تمثل رؤية المملكة العربية السعودية  2030إطار عمل استراتيجي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط ،وزيادة تنويع اقتصادها
من خالل تخصيص األصول المملوكة للدولة ،وتعزيز دور صندوق الثروة السيادية ومواصلة تطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية
التحتية والترفيه والسياحة .وتركزت رؤية المملكة العربية السعودية  2030حول ثالثة محاور أساسية وذلك لتحقيق أفضل مستقبل للمملكة العربية
السعودية ،وهي المجتمع الحيوي واالقتصاد المزدهر والوطن الطموح.
يُعد المحور األول ،وهو الوصول إلى مجتمع حيوي ،أم ًرا بالغ األهمية لتحقيق الرؤية وضمان وضع األسس بما يحقق االزدهار االقتصادي .أما المحور
الثاني ،وهو االقتصاد المزدهر ،فيوفر الفرص للجميع من خالل بناء نظام تعليمي منسجم مع احتياجات السوق وتوفير فرص اقتصادية لألفراد والشركات
الصغيرة والمؤسسات الكبيرة ،إلى جانب تطوير أدوات االستثمار للمساعدة في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية وتعزيز الجودة الشاملة للخدمات
من خالل تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة األعمال وجذب المواهب واالستثمارات العالمية .ويقوم المحور الثالث ،وهو الوطن الطموح ،على
بناء حكومة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة وعالية األداء تضمن التمكين للجميع.
برنامجا لتحقيق الرؤية ويُجرى تقييمها بانتظام من خالل
ولضمان تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  2030والمحاور الداعمة لها ودفعها ،تم وضع 11
ً
مؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة بالمراحل الرئيسية الخمسية ،وهي كاآلتي:
1برنامج صندوق االستثمارات العامة :قيادة التنويع االقتصادي في المملكة من خالل االستثمارات االستراتيجية الدولية والمحلية.2برنامج اإلسكان :تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات األسر السعودية وتطلعاتها ،مع التركيز على االستدامة والتقنية.3برنامج ضيوف الرحمن :إثراء تجربة الحج والعمرة وتعميقها من خالل تقديم خدمات استثنائية في جميع مراحل رحلة الحجاج والمعتمرين.4برنامج االستدامة المالية :تحسين أداء الحكومة من خالل كفاءة اإلنفاق ونمو اإليرادات وإدارة المخاطر.5برنامج تنمية القدرات البشرية :إعداد المواطنين لسوق العمل ليكونوا قادرين على المنافسة عالم ًيا من خالل تطوير المهارات األساسيةوالمستقبلية ،وتنمية المعارف والقيم التي تعزز من مهارات القرن الحادي والعشرين والمهارات العامة للمواطنين.
6برنامج جودة الحياة :تحسين أنماط حياة األفراد من خالل تهيئة منظومة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين والمقيمينفي األنشطة الثقافية والبيئية والرياضية.
7برنامج التحول الوطني :تحقيق التميز في األداء الحكومي ،وتحسين عوامل التمكين االقتصادية ،وتحسين مستويات المعيشة من خالل تسريعتنفيذ البنية التحتية األساسية والرقمية.
8برنامج التخصيص :تعزيز دور القطاع الخاص من خالل إتاحة األصول المملوكة للدولة لالستثمار.9برنامج تحول القطاع الصحي :إعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية في المملكة ليكون نظام رعاية صحية شامل وفعال ومتكامل.	10-برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية :تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية ومركز لوجستي عالمي من خالل
االستفادة من موارد القطاعات مثل التعدين والطاقة.
	11-برنامج تطوير القطاع المالي :تطوير قطاع مالي متنوع وفعال يدعم تنمية االقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وتحفيز االدخار والتمويل
واالستثمار .وسيرد تفصيل لهذا البرنامج في الدراسة التفصيلية المخصصة الواردة أدناه.
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3دراسة تفصيلية بشأن برنامج تطوير القطاع المالي

أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2018م ،ويهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفعال لدعم تنمية االقتصاد الوطني السعودي ،وتنويع مصادر
إيراداته ،وتحفيز االدخار والتمويل واالستثمار من خالل تحسين عمل المؤسسات المالية وتطوير الخدمات التي تقدمها ،مع تطوير السوق المالية السعودية
إلى سوق مالية متقدمة.
تشمل األهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي ما يلي:
yزيادة حجم وعمق األسواق المالية في المملكة العربية السعودية وتطويرها.
yأن تصبح المملكة المركز المالي الرئيسي في الشرق األوسط ،وأن تصبح المملكة من أفضل  10دول على مستوى العالم في هذا الصدد.
yتطوير المؤسسات المالية (الصناديق المالية العامة والخاصة ،والبنوك ،وشركات التأمين) ،وتعزيز دعمها لنمو القطاع الخاص؛ تحسين تجربة
المشغلين والمستخدمين في األسواق المالية ،من خالل إنشاء سوق متقدمة تجذب المستثمرين المحليين واألجانب ،وتمكينها من القيام بدور
محوري في تطوير االقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
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من خالل العمل على تحقيق هذه األهداف ،يسلط تقرير البنك المركزي السعودي األخير عن برنامج تطوير القطاع المالي (2020م) الضوء على اإلنجازات
الرئيسية التي تم تحقيقها اعتباراً من نهاية عام 2020م ،على الرغم من آثار جائحة كوفيد ،19-مما يساعد في تمكين القطاع المالي في المملكة العربية
السعودية ليكون من بين أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030م .ويمكن تلخيص هذه اإلنجازات في ما يلي )1 :جهود الحكومة لمكافحة جائحة
كوفيد19-؛  )2عملت المملكة على تمكين التقنية المالية؛  )3تطوير السوق المالية؛  )4إبرام العديد من االتفاقيات لتعزيز سوق الدين؛  )5إدراج لوائح
القطاع المالي؛  )6وضع برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخفيف آثار جائحة كورونا؛  )7وضع برامج وانشاء جهات متخصصة لرفع مستوى المعرفة
المالية.

-2-2-1

3جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19-خالل عام 2020م

تعزيز سيولة القطاع المصرفي بمبلغ  50مليار ريال سعودي :للحفاظ على االستقرار المالي وتفعيل أدوات السياسة النقدية في أوقات الحاجة ،وفر البنك
المركزي السعودي  50مليار ريال للقطاع المصرفي ،بهدف تعزيز السيولة وتمكين البنوك من االستمرار في تقديم التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص،
مع ضمان قدرة البنوك على مراجعة قروض القطاع الخاص أو إعادة هيكلتها دون أي رسوم إضافية.
دعم القطاع الخاص من خالل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص المخصص :فيما يخص تعزيز القطاع المصرفي ،ولمكافحة جائحة كوفيد 19-مع
التخفيف من آثارها المالية واالقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،أطلق البنك المركزي السعودي برنامج دعم تمويل
القطاع الخاص بقيمة  50مليار ريال سعودي ،والذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تعزيز النمو االقتصادي من خالل مجموعة من التدابير ،مثل
دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.
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3تمكين التقنية المالية

ترخيص  11شركة للمدفوعات في مجال التقنية المالية :أعلن البنك المركزي السعودي عن ترخيص إحدى عشرة شركة متخصصة في مجال المدفوعات
باعتبارها «مؤسسات مدفوعات» ،كجزء من اختصاصه للترخيص والرقابة واإلشراف على قطاع المدفوعات في المملكة ،مع توفير إطار تنظيمي لدعم
االبتكار في قطاع المدفوعات والتقنية المالية.
تصريحا لـ  32شركة في مجال
تصريحا لشركات التقنية المالية الجديدة للعمل في بيئة تجريبية تنظيمية :أصدر البنك المركزي السعودي
إصدار 32
ً
ً
التقنية المالية بالعمل في البيئة التجريبية التنظيمية ،من خالل خدمة «اشتر اآلن وادفع الح ًقا» التي تم إطالقها حدي ًثا ،مدفوعة بمساعي البنك المركزي
السعودي لدعم التجارة اإللكترونية وزيادة مستوى الشمول المالي وتنويع المنتجات المالية.
التطوير األولي للعملة الرقمية المشتركة بين اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية («مشروع عابر») :تهدف هذه المبادرة المشتركة،
التي تدرس إثبات المفهوم لعملة رقمية مشتركة عابرة للحدود بين اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ،إلى دعم نظم المدفوعات العابرة
للحدود مع تقليل أوقات التحويل والتكاليف بين البنوك واختبار التطبيق الفعلي للتقنيات الناشئة مثل سلسلة الكتل (.)Block chain
إطالق أنظمة الدفع الفوري :تماش ًيا مع مبادرة البنك المركزي السعودي لتحفيز التحول إلى مجتمع غير نقدي ،تم إطالق مشروع تجريبي ألنظمة الدفع
الفوري في عام 2020م ،تم إطالق المشروع بصورة رسمية في أواخر فبراير 2021م تحت إشراف البنك المركزي السعودي .وستمكن هذه المبادرة
التحويالت الفورية والمجدولة بين مختلف البنوك في المملكة في الوقت الفعلي ،مع توفير قدر أكبر من المرونة للشركات لتسهيل البيانات المالية وضمان
التنفيذ الفعال للمعامالت.
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3تطوير السوق المالية

تقدم المملكة العربية السعودية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م ،بما في ذلك تصنيف مؤشر توافر رأس المال الجريء :أحرزت
المملكة العربية السعودية تقد ًما كبي ًرا ،في المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية ،من خالل االرتقاء من المرتبة  26إلى المرتبة  24في مؤشر توافر رأس
المال الجريء ،مما يظهر التحسينات الملحوظة في سهولة الوصول إلى األسواق المالية والقيمة السوقية والطروحات العامة األولية وحقوق المساهمين
وتوفير التمويل الكافي للشركات .وتجدر اإلشارة ً
أيضا إلى أنه كجزء من هذا التقرير ،احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة  12عالم ًيا في مؤشر توافر
رأس المال االستثماري ،مما يعكس حرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تهيئة بيئة تنافسية ،وتشجيع الشركات الجديدة لدخول السوق،
وتمكين نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وإيجاد الحلول التمويلية وفرص االستثمار المناسبة.
إطالق سوق المشتقات في المملكة :شهد أغسطس 2020م إطالق سوق المشتقات المالية في المملكة العربية السعودية ،مما يمثل خطوة مهمة لتعزيز
السوق المالية السعودية ،حيث توفر للمستثمرين مجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات االستثمارية ،وتتيح بدء التداول في العقود المستقبلية
لمؤشر إم تي ( 30مؤشر إم اس أي تداول  ،)30وهو أول منتج مشتقات يتم تداوله في سوق المملكة العربية السعودية.
إطالق شركة مقاصة لألوراق المالية :أعلنت شركة مقاصة ،في أوائل عام 2020م ،عن تاريخ بدء عملياتها .وبدأت شركة مقاصة بمقاصة المشتقات في
أغسطس 2020م مع إطالق السوق ،وهو ما يمثل مبادرة رئيسية تم إطالقها بنجاح في إطار برنامج تطوير القطاع المالي والتي ستساهم في توفير بنية
تحتية آمنة وشفافة للسوق المالية .وبموجب هذه التغطية ،تتولى شركة مقاصة مسؤولية تطوير خدمات المقاصة وضمان تسوية جميع التداوالت المنفذة
في السوق السعودية وخارج المنصة.
انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات األسواق الناشئة :تم استكمال انضمام السوق المالية السعودية إلى العديد من المؤشرات لألسواق الناشئة
من قبل مزودي خدمات المؤشرات والبيانات والتحليالت العالمية ،بما في ذلك مؤشر أم أس سي أي لألسواق الناشئة ومؤشر أس اند بي داو جونز
لألسواق الناشئة في عام 2019م ،وتم االنضمام لمؤشر فوتسي راسل لألسواق الناشئة في عام 2020م.
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إطالق خدمة إلكترونية «نظام التراخيص» وهي خدمة جديدة لتفويض ممارسة أعمال األوراق المالية من قبل هيئة السوق المالية :تماش ًيا مع دور الهيئة
في تطوير السوق المالية السعودية وتنظيمها ،ولتحسين خدماتها بشكل أكبر ،أطلقت الهيئة خدمة إلكترونية لطلب ترخيص جديد لممارسة أعمال األوراق
المالية ،وذلك في محاولة منها لتسهيل تقديم تراخيص أعمال األوراق المالية في المملكة.
إتاحة اإلدراج المباشر في السوق الموازية (نمو) :أصدرت الهيئة موافقتها على السماح لشركة أسمنت الرياض بتسجيل أسهمها لإلدراج المباشر في
السوق الموازية (نمو) .ومثلت هذه الموافقة إنجازًا رئيس ًيا حيث أصبحت السوق السعودية هي أول سوق خليجية تسمح باإلدراج المباشر ،مما سيمكن
الشركات من إدراج أسهمها مباشرة في نمو دون طرحها للمستثمرين من المؤسسات أو األفراد.
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3سوق أدوات الدين

إنجازات المركز الوطني إلدارة الدين العام :في عام 2020م ،تم تحقيق زيادة بنسبة  ٪600على أساس سنوي في أحجام التداول في سوق الدين الثانوي
نتيجة لإلكمال الناجح للعديد من المبادرات التي كانت تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للسوق المحلية وخفض رسوم التداول اإلجمالية .وقد ساعد المركز
في تحقيق تطوير البنية التحتية للتداول اإللكتروني ،والتي قامت بأتمتة أسعار التداول المدرجة على منصات التداول للمتعاملين األوليين .ومن اإلنجازات
األخرى التي حققها المركز هو تعزيز تسوية السوق األولية المحلية ،مما ساعد على تعزيز تسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين األوليين.
تعزيز السيولة :في عام 2020م ،تم تحقيق زيادة بنسبة  ٪600على أساس سنوي في أحجام التداول في سوق الدين الثانوي نتيجة لإلكمال الناجح للعديد
من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق المحلية ،بما في ذلك التعاون مع المركز الوطني إلدارة الدين العام لتخفيض القيمة االسمية
للصكوك الحكومية من  1٫000٫000ريال سعودي إلى  1٫000ريال سعودي ،باإلضافة إلى تسهيل عملية دخول المتعاملين األوليين المعينين من قبل
وزارة المالية للعمل كصناع سوق في الصكوك الحكومية من خالل توفير خدمة التسعير الجماعي ،والتي تهدف إلى تسهيل عملية إدخال مجموعة أوامر
بيع وشراء في إطار عملية مراقبة للسوق مؤتمتة بالكامل ،والتي تفرض التزامات السيولة المحددة في السوق ،مما ساهم ذلك في توفير تجربة مواتية
للمستثمر ،وهو ما ينعكس في زيادة تدفق األوامر الموجهة إلى السوق.
تعزيز البنية التحتية للسوق المحلية :قامت مجموعة تداول السعودية بالعمل على عديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للسوق
المحلية كإعادة هيكلة رسوم التسجيل واإلدراج والتداول لتعزيز اإلصدارات والتداول فيها بشكل تنافسي ،باإلضافة إلى تحسينات جوهرية على قسم
الصكوك والسندات في موقع السوق بما في ذلك تفعيل حساب العائد للصكوك والسندات للمساهمة في إنشاء منحنى عائد يستخدم كمرجع للمستثمرين.
وقد قامت مجموعة تداول السعودية بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة  IHS Markitإلطالق عدة مؤشرات لسوق الدين مما ساهمت في زيادة كفاءة المعلومات
المقدمة للمستثمرين .ومن اإلنجازات األخرى التي حققتها مجموعة تداول السعودية هي تطوير عملية التسوية في السوق األولية المحلية ،مما ساعد
على تعزيز تسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين األوليين ،باإلضافة إلى عمل عدة تحسينات للصفقات المتفاوض عليها في السوق الثانوية لتسهل على
المستثمرين عملية تنفيذ مبسطة للصفقات المتفاوض عليها في سوق الدين .كما تم إطالق خدمة تحويل الضمانات لتسهيل نقل الضمانات المطلوبة
بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.
تطورات التمويل البديل للحكومة في عام 2020م :أُبرمت العديد من اتفاقيات التمويل البديل الحكومية بهدف ضمان استدامة المملكة للوصول إلى
أسواق الدين المتقدمة .وقد وقعت وزارة المالية اتفاقيات مع مصرف الراجحي ومؤخراً مع أربعة بنوك دولية (وهي جي بي مورقان ،وسيتي ،وجولدمان
ساكس ،وبي .إن .بي .باريباس) للعمل كمتعاملين أوليين لتمويل سلسلة التوريد الخاصة بالحكومة السعودية ،وتعهدت بمبلغ  50مليار ريال سعودي لتسريع
المدفوعات للمتعهدين الحكوميين .وتضمنت برامج التمويل اإلضافية اتفاقية بقيمة  3مليار دوالر أمريكي مع الشركة الكورية للتأمين التجاري تُستخدم
للمساعدة في تمويل برامج رؤية  2030االستراتيجية.
إدراج أول صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة في الصكوك الحكومية :أعلنت مجموعة تداول السعودية في فبراير 2020م عن إدراج صندوق البالد
المتداول للصكوك السيادية السعودية وصندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية.
السماح لألجانب باالستثمار المباشر في أدوات الدين :بذلت الهيئة جهو ًدا لزيادة جاذبية السوق المالية السعودية من خالل إصدار قرار يسمح لألجانب
والمقيمين وغير المقيمين باالستثمار في األوراق المالية إما عن طريق االستثمار في جميع األوراق المالية المدرجة كمستثمر مؤهل ،أو كمستفيد نهائي
في اتفاقيات المبادلة ،أو كمستثمر استراتيجي أجنبي ،أو كمستثمر مباشر ،مما يسمح للمستثمر باالستثمار في السوق.
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3تطوير لوائح وقواعد السوق وتعديلها

تدابير الهيئة في ضوء تأثير جائحة كوفيد :19-استحدثت الهيئة تدابير وقائية تهدف إلى الحد من اآلثار الشاملة على القطاع الخاص ،وذلك بهدف
مكافحة جائحة كوفيد 19-والتخفيف من مخاطرها .وتضمنت التدابير الرئيسية تقييد اجتماعات مجالس إدارة للشركات المدرجة ،وتمديد فترات
استيفاء المتطلبات النظامية والتنظيمية ،وكذلك إعفاء الشركات المدرجة من متطلبات الرسوم لمدة عام واحد ول ُمصدري الديون حتى نهاية عام 2025م.
تعديالت اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية وقواعد السوق :وافق مجلس الهيئة مؤخ ًرا على قواعد تداول وعضوية المشتقات وإجراءاتها المقترحة
من مجلس إدارة شركة تداول السعودية والتي تنظم التداول في سوق المشتقات وشروط العضوية باإلضافة إلى ذلك ،وافق مجلس الهيئة على تعديالت
الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري.
إصدار البنك المركزي السعودي لتوجيهات إضافية للبنوك الرقمية فقط في المملكة العربية السعودية :يتماشى إصدار التوجيهات مع الجهود
المتضافرة لبناء إطار تنظيمي من أجل تعزيز نمو منظومة تقنية مالية قائمة على االبتكار .وتشمل شروط الترخيص تقديم ضمان بأن البنوك الرقمية
فقط لديها الخبرة والمعرفة ذات الصلة في القطاعات المالية والتقنية باإلضافة إلى توافر القدرة المالية الكافية إلنشاء البنك الرقمي.
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تطبيق ضوابط البنك المركزي السعودي على خدمات التصديق الرقمي للمنتجات المصرفية :يأتي تنفيذ خدمات التصديق الرقمي للمنتجات المصرفية
المتعلقة بالتمويل الشخصي لألفراد وإصدار بطاقات االئتمان في مصلحة البنك المركزي السعودي لتسهيل الخدمات المصرفية وتحسينها في ظل جائحة
كوفيد.19-
إطار الحوكمة الشرعية :في ضوء النمو الملحوظ في حجم المنتجات والخدمات التمويلية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها،
عمل البنك المركزي السعودي على إعداد إطار رقابي للبنوك لممارسة األنشطة المصرفية اإلسالمية .وكخطوة أولى ،تم إصدار إطار الحوكمة الشرعية
لوضع الحد األدنى لممارسات الحوكمة بغية االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
إصدار تراخيص األنشطة المساندة لنشاط التمويل :أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار أول ترخيص لشركة ممارسة في األنشطة المساندة
لنشاط التمويل ،وهي الشركة الوطنية لخدمات التمويل وهي شركة مساهمة برأس مال قدره  80مليون ريال سعودي .وتأتي هذه الخطوة انطال ًقا من دور
البنك المركزي السعودي الداعم لتعزيز االستقرار المالي الشامل ودعم فرص النمو االقتصادي والتنمية.
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3المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مبادرة اإلقراض غير المباشر :استمر برنامج مبادرة اإلقراض غير المباشر في إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل توزيع  1.9مليار ريال
سعودي على  1,710منشأة صغيرة ومتوسطة .وخالل جائحة كوفيد ،19-خففت مبادرة اإلقراض غير المباشر من معايير األهلية.
الشركة السعودية لالستثمار الجريء :الشركة السعودية لالستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل منشآت ضمن برنامج تحفيز
القطاع الخاص لتحفيز منظومة االستثمار الجريء .ويتمثل هدفها األساسي في االستثمار في الصناديق االستثمارية واالستثمار بالمشاركة مع مجموعات
المستثمرين المالئكيين ،وذلك لسد الفجوات التمويلية في الشــركات الناشــئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .وفي عام 2020م ،زادت محفظة الشركة
بنسبة  ٪126لتصل إلى  992مليون ريال سعودي.
برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) :يهدف برنامج كفالة ،الذي أطلقه صندوق التنمية الصناعية السعودي ،إلى تشجيع
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وشهد البرنامج زيادة في عدد المنشآت المستفيدة بنسبة  ،٪99ليصل العدد اإلجمالي إلى  4,945منشأة صغيرة
ومتوسطة ،بمعدل نمو للبرنامج قدره  ،٪106بقيمة  15.2مليون ريال سعودي ،وزيادة في قيمة الضمانات ال ُمصدرة بنسبة  ٪156لتصل إلى  12.3مليون
ريال سعودي.
مؤسسة بوابة التمويل :في محاولة لتسهيل عملية التمويل في المملكة ،تعمل منصة مؤسسة بوابة التمويل على الربط بين الممولين من القطاع الحكومي
والخاص .وفي عام 2020م ،دعمت بوابة التمويل  799منشأة صغيرة ومتوسطة بتمويل وصلت قيمته  1.2مليار ريال سعودي.
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3المعرفة المالية

ورشة البنك المركزي السعودي للمالية اإلسالمية :ناقشت النسخة الثالثة من ورشة المالية اإلسالمية دور المؤسسات ودعمها في تنمية القطاع المالي
اإلسالمي ،والفرص والتحديات التي تواجه الهيئات الرقابية والتشريعية والمؤسسات المالية اإلسالمية .ويمثل قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية في
المملكة أكثر من  ٪23من إجمالي قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية على مستوى العالم.
إطالق مركز التواصل والمعرفة المالية :مركز التواصل والمعرفة المالية هو عبارة عن منصة للمعرفة تعزز الشراكات التواصلية التي تهدف إلى توفير
التثقيف المالي وتبادل المعرفة .وسيدعم البرنامج الشراكات المؤسسية ويعزز صورة وزارة المالية أمام عامة الجمهور.
األكاديمية المالية :إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة  2030والذي يدعم تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي ،وذلك لتطوير
ت في جميع القطاعات الفرعية .تم استقالل الشركة في عام  2020كجهة مستقلة لتقديم الحلول التطويرية المتنوعة لتزويد
المهارات ،والمعارف ،والخبرا 
ممارسي القطاع المالي بالمعرفة والمهارات الالزمة.

-2-2-8

قدما
3المضي ً

يمثل 2020م عا ًما مه ًما فيما يخص التقدم والتدابير المبتكرة التي تم إطالقها كجزء من برنامج تطوير القطاع المالي ،والتي تستهدف مجموعة متنوعة
من المحاور ضمن الخدمات المالية ،ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه خالل السنوات الخمس المقبلة .وفي الواقع ،هناك مراحل رئيسية محددة تسلط
الضوء على أولويات برنامج رؤية  2030والتي يُستهدف تحقيقها بحلول عام 2025م:
yالوصول إلى  3,515مليار ريال سعودي من األصول المصرفية المحققة بحلول عام 2025م
yزيادة القيمة السوقية لسوق األسهم بنسبة  ٪80.8كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي (باستثناء أرامكو)
yضمان قيادة أكثر من  30شركة من شركات التقنية المالية أو غيرها من الشركات الناشئة لالبتكار والمنافسة بحلول عام 2025م
yزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك بنسبة  ٪11بحلول عام 2025م
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3-3تطور السوق واالتجاهات التنظيمية
-3-1

3تطور السوق

كان عامي 2019م و 2020م عامين مميزين من حيث تحسن السوق وجهود التنمية والتطوير مما أدى إلى انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات
األسواق الناشئة ،بما في ذلك مؤشر إم إس سي آي لالسواق الناشئة ومؤشر أس اند بي داو جونز لألسواق الناشئة ،ومؤشر فوتسي راسل لألسواق
الناشئة .وهذا يدل على االعتراف بالعديد من إصالحات السوق التي تم تنفيذها على مدى السنوات القليلة الماضية ،حيث تمثل األسهم السعودية %3.4
من مؤشر فوتسي راسل لألسواق الناشئة و  %2.8من مؤشر إم إس سي آي لألسواق الناشئة و  %3.0من مؤشر أس اند بي داو جونز لألسواق الناشئة
اعتبا ًرا من يونيو 2021م( .المصدر :شركة تداول السعودية ،البنك المركزي السعودي ،تقارير فوتسي لشهر يونيو 2021م).
يمثل استحداث سوق المشتقات تطو ًرا رئيس ًيا آخر يدل على النضج المتزايد للسوق .وتمثل المشتقات عقدًا بين طرفين أو عدة أطراف تستند قيمته إلى
أدوات مالية أساسية متفق عليها أو أصول مثل السندات والسلع والعمالت وأسعار الفائدة ومؤشرات السوق واألسهم .وتمثل العقود المستقبلية والعقود
اآلجلة والخيارات والمقايضات والضمانات مشتقات شائعة االستخدام.
يُعد إطالق سوق المشتقات في المملكة خطوة مهمة لتعزيز السوق المالية السعودية ،من خالل تزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات
والخدمات االستثمارية .ويمثل هذا األمر بداية التداول في العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي  ،)30وهو أول منتج مشتقات يتم تداوله في السوق في المملكة
العربية السعودية ،والذي يستند إلى مؤشر إم إس سي آي تداول ( 30مؤشر إم تي  .)30وستوفر العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي  )30للمستثمرين أدوات
فرصا كبيرة الكتساب خبرة في السوق المالية السعودية ،مما يوفر اكتشا ًفا ً
فعال لألسعار على المدى
تحوط إلدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية وستوفر
ً
الطويل وزيادة الشفافية والسيولة( .المصدر :شركة تداول السعودية ،البنك المركزي السعودي).
بدء العمليات من قبل مركز مقاصة (شركة مقاصة) مثلت جهداً ملحوظاً في نمو سوق األسهم ،والتي ستساهم في توفير بنية تحتية آمنة وشفافة للسوق
المالية .وعلى وجه التحديد ،تعتبر شركة مقاصة مسؤولة عن تطوير خدمات المقاصة وضمان التسوية لجميع التداوالت المنفذة في السوق السعودية،
وذلك من خالل استحداث آليات جديدة في السوق لتقليل مخاطر ما بعد التداول ،وتوفير إدارة مركزية إلدارة المخاطر ،وتقديم خدمات المقاصة بما
يتماشى مع المعايير الدولية( .المصدر :شركة تداول السعودية ،البنك السعودي المركزي).
تم تسجيل إنجاز رئيسي آخر في سبتمبر من عام 2020م ،عندما اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إطا ًرا تنظيم ًيا باسم تعليمات إصدار شهادات اإليداع
خارج المملكة ،والذي يستهدف على وجه التحديد إصدار شهادات إيداع خارج المملكة العربية السعودية لألسهم ال ُمصدرة في المملكة والمدرجة في
السوق السعودية .وتعد شهادات اإليداع أدوات مالية مدرجة ومتداولة في سوق أجنبية ،صادرة عن بنك اإليداع لألسهم ال ُمصدرة في المملكة والمدرجة
في السوق ،أو لألسهم ال ُمصدرة في المملكة والتي اتخذ ُمصدرها الترتيبات الالزمة إلدراجها في السوق.
جاء إصدار هذه التعليمات تماش ًيا مع الهدف األوسع نطا ًقا المتمثل في انفتاح السوق المالية السعودية على األسواق الخارجية ،مع المساهمة في بناء
سوق مالية عالمية متقدمة من خالل توفير طرق تمويل إضافية لل ُمصدرين السعوديين .وعلى وجه التحديد ،ستم ّكن هذه التعليمات ال ُمصدر من تخصيص
نسبة مئوية من أسهم الشركة التي يتم إصدار شهادات اإليداع الخاصة بها ،والتي سيتم طرحها وإدراجها في سوق مالية خارجية.
في نهاية المطاف ،سيمكن هذا اإلطار التنظيمي من تنويع المستثمرين الموجودين في السوق المالية السعودية ،لتشمل المستثمرين األجانب الذين تتواجد
شهادات اإليداع الخاصة بهم خارج المملكة ،مع مراعاة أفضل الممارسات والمعايير الدولية .ويمثل إصدار إطار العمل ً
أيضا مواءمة أوسع نطا ًقا مع
برنامج الريادة المالية االستراتيجي الخاص بالهيئة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية ( .2030المصدر :الهيئة)
أخي ًرا ،كانت هناك مبادرتان بارزتان تتعلقان بالتعاون مع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام.
تتبع المبادرة األولى التعاون مع شركة أي إتش إس ماركت ،وهي مقدم لخدمات المعلومات ،لتطوير المؤشرات التالية:
1ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي (وهو مؤشر مقوم بالريال لتتبع أداء صكوك الحكومة السعودية)2ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي (معيار السوق األوسع نطا ًقا)تنطوي المبادرة الثانية على التعاون مع أكثر من  10جهات حكومية محلية ،في محاولة لتشجيع شركات القطاع الخاص على اإلدراج في السوق السعودي،
كأحد أهداف برنامج تطوير القطاع المالي .وللقيام بذلك ،يمكن للجهات الحكومية المختلفة اآلن تقديم حوافز خاصة ،بما في ذلك االمتيازات المالية
وغير المالية للشركات المدرجة .ووف ًقا لذلك ،تم إصدار عدد من حزم الحوافز .وعلى سبيل المثال حافز وزارة المالية الذي يتضمن تفضيل الشركات
المدرجة في نظام المشتريات الحكومية .ورفع صندوق التنمية الصناعية السعودي من حدود القروض الممنوحة للشركات المدرجة.

-3-2

3اللوائح التنفيذية

تُصدر الهيئة ،بصفتها الجهة المنظمة لألسواق ،التوجيهات واللوائح والقواعد الالزمة لضمان سلوك منظم وفعال وأخالقي للسوق .وقد أدخلت على مدار
العام ،التعديالت التالية على لوائح رئيسية مختارة:
yالقواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة :توفر تنظي ًما إضاف ًيا لترخيص المنشآت ذات األغراض الخاصة ،باإلضافة إلى مزيد من
اإلشراف على قطاع المنشآت ذات األغراض الخاصة فيما يخص أدوات الدين وطرح وحدات االستثمار وإدارتها ،ومراقبة إضافية ألي أنشطة
مرتبطة.
yالئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري :تعزز دور صناديق االستثمار بصورة إضافية لتتماشى مع أفضل الممارسات
الدولية في األسواق المالية العالمية  -وتهدف جميع هذه الصناديق إلى تطوير السوق المالية المحلية ،وتعزيز مبادئ حماية المستثمرين
وتنظيم الجوانب التي من شأنها تعزيز االستثمار في هذه الصناديق.
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yقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة :تعزز دور السوق المالية في زيادة رأس المال ،لتصبح سو ًقا متقدمة تدعم تنمية االقتصاد
الوطني .كما تدعم هذه التعديالت التطورات األخيرة لفئات تصنيف العمالء ومتطلبات «اعرف عميلك».
yاعتماد تعديل الئحة أعمال األوراق المالية والئحة مؤسسات السوق المالية :ويأتي هذا التعديل لدعم نمو القطاع المالي في المملكة ،ورفع
مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين ،وتطوير أنشطة أعمال األوراق المالية ،والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة ،والتنظيم والتطوير
المستمر للجهات الخاضعة إلشراف الهيئة التي تزاول أعمال األوراق المالية ،ورفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين لديهم ،وتعزيز
اإلجراءات الرقابية ،وتطوير متطلبات الحد األدنى لرأس المال ،باإلضافة إلى تحقيق الحماية للمستثمرين ،وزيادة جاذبية الترخيص في
ممارسة أعمال األوراق المالية ،وتيسير ممارسة األعمال ،بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
yاعتماد متطلبات وضوابط إصدار شهادات اإليداع خارج المملكة العربية السعودية :تماش ًيا مع الهدف األوسع في انفتاح السوق المالية
السعودية على األسواق األجنبية ،والمساهمة في بناء سوق مالية عالمية متقدمة ،هذه السلسلة من الضوابط والمتطلبات تُمكن الشركة
(المصدر) من إصدار شهادات إيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة ومدرجة في السوق ،أو مقابل أسهم مصدرة في المملكة
واتخذ ُمصدرها الترتيبات الالزمة إلدراجها في السوق.

3-4نظرة عامة على قطاع أسواق المال
أسواق المال هي أسواق منظمة مصممة لتوفير تسهيالت مركزية إلدراج األوراق المالية وتداولها ،بما في ذلك األوراق المالية الصادرة عن الشركات
والجهات السيادية والهيئات العامة وال ُمصدرين اآلخرين بهدف الوصول إلى رأس المال .وتحقق أسواق المال عاد ًة الجزء األكبر من إيراداتها عن طريق
تحصيل الرسوم من أربع قنوات رئيسية (اعتما ًدا على نموذج أعمالها ومدى تكاملها) :من ال ُمصدرين الذين يدرجون أوراقهم المالية ،ومن الوسطاء الماليين
الذين يتعاملون في األوراق المالية المتداولة في السوق ،ومن أعضاء السوق لخدمات التداول والمقاصة والتسوية واإليداع الالحقة للتداول ،وأخي ًرا من
بيع بيانات السوق والحلول التقنية األخرى.
كانت خدمات اإليداع والمقاصة والتسوية تقدم في الماضي من قبل مراكز مقاصة وإيداع وتسوية مستقلة ،على عكس أسواق المال ،ولكن العديد من
أسواق المال قد انتقلت إلى تبني الهيكل الرأسي والعمل على تكامل جميع هذه األنشطة في نفس المجموعة.
يتم اإلشراف على قطاع أسواق المال بشكل عام من قبل هيئة تنظيمية مالية ،ولكن في بعض الحاالت ،قد تمارس أسواق المال ً
أيضا سلطة شبه حكومية
وتعمل كمنظمة ذاتية التنظيم تتولى مسؤولية اإلشراف على أعضائها واألسواق التابعة لها.
االتجاهات الرئيسية
تشمل اتجاهات وتطورات القطاع الرئيسية ما يلي:
yتنويع اإليرادات :أدت احتياجات العمالء المتنوعة والمعقدة بصورة متزايدة إلى التوسع في إطالق منتجات وخدمات جديدة ،بداية من إدراج
أنواع جديدة من األوراق المالية ،مثل المشتقات ووحدات صناديق االستثمار ،واألوراق المالية ذات الدخل الثابت والمنشآت ذات األغراض
الخاصة لالستحواذ ،وحتى توفير المزيد من خدمات ما قبل وبعد التداول ،مثل خدمات المقاصة والتسوية والحفظ وكذلك بيع بيانات السوق
وترخيص البرامج.
yاالندماج والتكامل العامودي :خضع القطاع ،منذ عام 2000م ،لعملية إعادة هيكلة كبيرة ،تميزت باندماج شركات أسواق المال من خالل
عمليات االندماج واالستحواذ على الصعيدين المحلي والدولي .وفي اآلونة األخيرة ،انصب التركيز على التكامل العامودي عبر قطاعات ما
قبل وبعد التداول ،ويعد االندماج بين سوق لندن لألوراق المالية وشركة رفينيتيف في 2020م من األمثلة الحديثة على التكامل العامودي في
خدمات البيانات .ومن الناحية التاريخية ،تضمنت الدوافع األخرى ً
أيضا التكامل األفقي من حيث التوسع الجغرافي والتوسع في المنتجات.
وتشمل المعامالت الهامة األخرى في القطاع ما يلي :استحواذ البورصة األلمانية على شركة آي اس اس في عام 2021م ،واستحواذ بورصة
يورونكست على البورصة اإليطالية في عام 2021م ،واستحواذ بورصة شيكاغو للخيارات على شركة أسواق باتس العالمية في عام 2017م،
واستحواذ شركة ناسداك على أو أم إكس في منطقة دول شمال أوروبا في عام 2007م .ونتج عن نشاط االندماج واالستحواذ السابق في القطاع
اإلعالن عن تآزر كبير في التكلفة واإليرادات كعوامل رئيسية لألساس المنطقي االستراتيجي وراء هذا النشاط.
yزيادة تركيز المستثمرين على اعتبارات ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات :أصبحت ممارسات الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات والعوامل المناخية من االعتبارات السائدة في اتخاذ القرارات االستثمارية على مستوى العالم ،وتتعرض مراكز
التمويل لضغوط متزايدة من المستثمرين النهائيين لتضمين المزيد من معايير ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
في استثماراتهم .ويجلب الوعي المتزايد والتركيز على ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات طل ًبا متزايدًا على المعايير
والبيانات والتحليالت ذات الصلة لدعم تفويضات االستثمار واتخاذ القرار ،في ظل نمو عدد مؤشرات ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات بما يقارب  ٪40في عام 2020م فقط .وقد أدى هذا المحور االستثماري المتزايد األهمية ً
أيضا إلى إصدار أوراق مالية
جديدة (مثل سندات االستدامة).
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yتطوير منصة تداول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة :التطوير المستمر لألسواق التي توفر مكا ًنا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإلدراج وزيادة
رأس المال.
yالتشغيل اإللكتروني وأتمتة التداول :تم ترقية البنى التحتية لتقنية المعلومات ومنصات السوق .وقد تم تسهيل هذا االنتقال من خالل االعتماد
المستمر للتقنية الرقمية عبر القطاع مثل األتمتة والحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي.
yارتفاع االستثمار السلبي :ارتفع معدل األصول المدارة السلبية عالم ًيا من  ٪17في عام 2016م ( 14.2تريليون دوالر أمريكي) إلى  ٪26في عام
2019م ( 29.1تريليون دوالر أمريكي) ومن المتوقع أن يرتفع إلى  ٪29في تقديرات عام 2025م ( 40.4تريليون دوالر أمريكي) ،وف ًقا لتقرير
إدارة األصول والثروات لعام 2020م الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز .1وكان التحول إلى االستثمار السلبي مكث ًفا بشكل خاص في
األسواق المتقدمة والسيما الواليات المتحدة حيث أصبح أكثر من  ٪40من أموال المؤسسات واألفراد األمريكيين التي جمعتها شركة مورنينج
ستار وإي بي إف أر سلبية في الوقت الراهن .وقد أدى المزيج المتزايد من األصول المدارة السلبية إلى تحول هيكلي كبير في الطلب على
بيانات السوق وإنشاء مؤشرات مخصصة ،باإلضافة إلى الرسوم المحتملة للعالمات التجارية والترخيص فيما يخص إعادة التوزيع (على سبيل
المثال في نشرات المعلومات الخاصة بالصندوق والمطبوعات التسويقية والمواقع اإللكترونية) والرسوم القائمة على األصول (كنسبة من
األصول المدارة).
yالتحول إلى المقاصة المركزية :أدرجت مجموعة العشرين ،في سبتمبر 2009م ،عدة أهداف إصالحية لتعزيز نظام مالي أكثر مرونة ،وكان
أحد هذه األهداف هو ضمان مقاصة عقود المشتقات التي يتم تداولها خارج المنصة من خالل مراكز المقاصة .وقد أدت التغييرات التنظيمية
الالحقة إلى زيادات كبيرة في حجم مراكز المقاصة ،فعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة مشتقات أسعار الفائدة التي تمت مقاصتها في المراكز
على مستوى العالم من  ٪24إلى  ٪76خالل الفترة من 2009م إلى 2018م ،2وف ًقا لبنك التسويات الدولية .وكان هذا األمر من العوامل الدافعة
للطلب الهيكلي على خدمات ما بعد التداول في األسواق المالية وكذلك على تداول المشتقات في السوق
yالطلب على أدوات البيانات والتحليالت :النمو في حجم البيانات يتطلب أدوات تحليلية متقدمة لدعم اتخاذ القرارات للمستثمرين ،نتيج ًة لذلك
ارتفعت أهمية البيانات األولية والتحليل لتقديم حلوالً مخصصة لتلبية احتياجات المستثمرين
ً
yتقديم خدمات إدارة المخاطر وخدمات ما بعد التداول :تقدم أسواق المال ومراكز المقاصة مجموعة أوسع نطاقا من البيانات ما بعد التداول
واألدوات التحليلية وخدمات إدارة المخاطر.
yالتغييرات التنظيمية :كان للنظام الجديد أثير متزايد على عمليات األسواق المالية في أوروبا والواليات المتحدة وعمل على التحول اإللكتروني
بشكل أسرع .وقد تم تصميم أهداف السياسة لعدد من إصالحات ما بعد أزمة عام 2008م ،مثل قانون دود-فرانك واتفاق بازل الثالث وقانون
توجيهات األسواق المالية في االتحاد األوروبي الثاني لزيادة الشفافية وتقليل المخاطر النظامية ،وأدت بشكل عام إلى زيادة اعتماد التداول
اإللكتروني واآللي في األسواق المنظمة التي تعتبر فيها شفافية األسعار وعمليات التحقق من ائتمان األطراف المقابلة وأدوات إعداد التقارير
والمقاصة مكونات أساسية.

3-5السوق السعودية في السياق العالمي
ما لم يذكر خالف ذلك ،فإن البيانات في القسم ( 3-5السوق السعودية في السياق العالمي) هي مبنية على إحصائيات منشورة من قبل اإلتحاد الدولي
للبورصات .األرقام للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2018م 31 ،ديسمبر 2019م،و  31ديسمبر 2020م مبنية على اإلحصائيات السنوية المنشورة من قبل
اإلتحاد الدولي للبورصات .األرقام للفترات المنتهية في  30يونيو 2020م و  30يونيو 2021م مبنية على اإلحصائيات الشهرية المنشورة من قبل اإلتحاد
الدولي للبورصات .تم إجراء االستثناءات التالية عند تقديم البيانات في القسم :3-5
1القيمة السوقية المحلية ،قيمة تداوالت األسهم ،قيمة تداوالت صناديق المؤشرات المتداولة ،و قيمة تداوالت السندات لبورصة قطر للفترةالمنتهية  30يونيو 2021م مبنية على تقارير التداول كما هو مفصح عنها من الشركة.
2قيمة تداوالت صناديق المؤشرات المتداولة لسوق أبوظبي لألوراق المالية للفترة المنتهية  30يونيو 2021م مبنية على بيانات اإلتحاد الدوليللبورصات من يناير-مايو2021م.
3تم إحتساب قيمة تداوالت األسهم لبورصة تورونتو للفترة المنتهية  31ديسمبر 2020م من بيانات شهرية متاحة من قبل اإلتحاد الدوليللبورصات.
4قيمة تداوالت األسهم و صناديق المؤشرات المتداولة لسوق لندن لألوراق المالية بنا ًء على بيانات اإلتحاد الدولي للبورصات لمجموعة ()LSEللفترة يناير-مارس 2021م و مجموعة ( )LSEسوق لندن لألوراق المالية للفترة إبريل-يونيو 2021م.
5مرتبة و قيمة تداوالت السندات يستبعد أحجام التداول في بورصة إيران فارابورص و بورصة شيكاغو التجارية.6-عقود المشتقات و المراكز المفتوحة تستبعد بورصة إيران فارابورص.

1
2

المصدر :ثورة إدارة األصول والثروات؛ تقرير عام 2020م وتقرير عام 2017م الصادرين عن برايس ووترهاوس كوبرز.
المصدر :بنك التسويات الدولية؛ «حوافز المقاصة المركزية للمشتقات المتداولة خارج المنصة»  19نوفمبر .2018
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يوضح الجدول التالي اإلحصائيات المتعلقة بقيمة التداول على مستوى العالم والقيمة السوقية باإلضافة إلى عدد الشركات المدرجة للفترات المشار إليها:
 (3-1):لودجلااإلحصائيات المتعلقة بقيمة التداول على مستوى العالم والقيمة السوقية باإلضافة إلى عدد الشركات
المدرجة للفترات المشار
 30يونيو 2020م

 30يونيو2021م

الوحدة
حجم التداول حسب القيمة (إجمالي الفترة)

مليار دوالر
أمريكي

130,500

123,337

157,277

88,309

103,811

القيمة السوقية (نهاية الفترة)

مليار دوالر
أمريكي

76,828

89,598

105,871

84,439

118,085

٪

%159

%148

%161

%203

%185

مليون

23,356

24,798

37,525

19,706

23,775

العدد بالكامل

52,550

58,178

57,293

56,471

56,583

معدل الدوران

()1

عدد تداوالت األسهم (إجمالي الفترة)
عدد الشركات المدرجة (نهاية الفترة)
المصدر:

مالحظة:
()1

 31ديسمبر 2018م  31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2020م

إحصائيات االتحاد الدولي للبورصات

أحجام التداول و عدد تداول األسهم تشمل سجل الطلبات اإللكترونية و الصفقات المتفاوض عليها

يتم احتساب معدل الدوران لألعوام 2018م و2019م و2020م على أنه إجمالي قيمة تداول األسهم لمدة  12شه ًرا مقسو ًما على متوسط القيمة السوقية في بداية الفترة ونهايتها،
أما بما يخص 30يونيو 2021م فقد تم اإلحتساب على أساس إجمالي قيمة تداول األسهم على مدار  6أشهر مقسو ًما على متوسط القيمة السوقية في بداية الفترة ونهايتها

منذ منتصف عام 2020م ،أدت التوقعات االقتصادية اإليجابية لما بعد جائحة كوفيد 19-وأوضاع انخفاض أسعار الفائدة إلى أداء قوي لسوق األسهم
وزيادة رغبة المستثمرين لالستثمار في األسهم .ومنذ يناير 2021م ،انتقلت استثمارات صافي رأس المال العالمي بشكل متزايد إلى األسهم .واستمر هذا
االتجاه في تحول االستثمارات من السندات إلى األسهم التي بدأت بإعادة تخصيص األصول ألسواق األسهم.
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3اإلدراج

يوضح الجدول التالي عدد اإلدراجات على مستوى العالم عبر أسواق األسهم وأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة للفترات المشار إليها:
 (3-2):لودجلاعدد اإلدراجات على مستوى العالم عبر أسواق األسهم وأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة للفترات
المشار إليها
عدد األوراق المالية المدرجة (العدد بالكامل)

كما في
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30يونيو 2021م

52,550

58,178

57,293

56,583

الطرح العام األولي

1,610

1,259

1,529

1,076

عمليات اإلدراج الجديدة في األسواق الثانوية

897

1,160

1,374

1,138

202,335

228,609

240,940

259,708

عمليات إدراج السندات الجديدة

42,940

42,290

34,292

27,915

صناديق المؤشرات المتداولة

13,594

15,010

17,709

لم تخضع للقياس

األسهم

السندات

الزيادة في رأس المال من خالل عمليات اإلدراج الجديدة
(بالمليار دوالر)
األسهم

للفترة المنتهية في
 31ديسمبر 2018م  31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2020م  30يونيو 2020م  30يونيو 2021م
478

710

924

368

الطرح العام األولي

212

205

279

74

380

عمليات اإلدراج الجديدة األخرى

530

504

644

293

404

8,413

6,660

7,521

3,655

3,748

السندات
المصدر:

784

إحصائيات االتحاد الدولي للبورصات

منذ عام 2018م ،تشكل األداء العام ألنواع األوراق المالية الرئيسية من خالل عدد من عوامل االقتصاد الكلي العالمية ،بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة
وتراجع السوق والتقلبات المرتفعة بسبب جائحة كوفيد 19-في عام 2020م باإلضافة إلى زيادة المشاركة المباشرة للمستثمرين األفراد في األسواق
المالية.
على سبيل المثال ،وف ًقا لالتحاد الدولي للبورصات ،ارتفع إجمالي عدد األسهم المدرجة على مستوى العالم من  52,550في ديسمبر 2018م إلى 56,583
في يونيو 2021م ،بمعدل نمو سنوي مركب قدره  .٪3.0وارتفع إجمالي عدد السندات المدرجة من  202,335في ديسمبر 2018م إلى  259,708في يونيو
2021م ،بمعدل نمو سنوي مركب قدره  .٪10.5ونما العدد اإلجمالي لصناديق المؤشرات المتداولة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪14.1خالل الفترة
الممتدة من ديسمبر 2018م إلى ديسمبر 2020م.
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إدراج األسهم
تأثر العدد اإلجمالي لعمليات اإلدراج بأدوات معينة خاصة باألسواق المحلية ،مثل صناديق االستثمار العقارية المتداولة في إسبانيا .وبينما زاد العدد
اإلجمالي لعمليات اإلدراج الجديدة في عام 2020م ،كانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بعمليات اإلدراج في أسواق الصين الرئيسية ،والسيما بورصة
شنغهاي وبورصة شنتشن .وانخفض عدد عمليات اإلدراج الجديدة في بعض األسواق العالمية ،بما في ذلك ناسداك وسوق لندن لألوراق المالية في عام
ً
انتعاشا قو ًيا في نشاط
2020م ،مما يعكس تقلبات السوق المرتفعة وعدم اليقين االقتصادي الناجم عن انتشار جائحة كوفيد .19-وشهد عام 2021م
اإلدراج مع إصدار عدد كبير من الطروحات العامة األولية وتنفيذها بنجاح على مستوى العالم في جميع األسواق.
حققت السوق السعودية امتيازاً في عمليات اإلدراج نتيج ًة لمستويات التنظيم العالية المطبقة والسيولة التي تتمتع بها السوق ،مما جعلها الوجهة األولى
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة والكبيرة في المنطقة بأكملها .وتعتبر السوق السعودية منصة رائدة لعمليات اإلدراج في المنطقة،
وتتمتع بقدرات تنافس أفضل األسواق على مستوى العالم .وقد تجلى ذلك بوضوح ،من بين أمور أخرى ،من خالل الطرح العام األولي الناجح وإدراج أكبر
شركة في العالم حسب القيمة السوقية في ذلك الوقت ،وهي شركة أرامكو السعودية .وبالنظر إلى تراجع السوق ،من المتوقع أن يستمر نشاط اإلدراج
القوي في عامي 2021م و2022م لكل من السوق الرئيسية والسوق الموازية  -نمو.
كما حققت السوق السعودية ازدهار في عمليات إدراج األسهم حيث بلغ عدد األوراق المالية المدرجة  210ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسية وفي
نمو  -السوق الموازية حتى  30يونيو 2021م بإجمالي قيمة سوقية تبلغ  9,734مليار ريال سعودي ( 2,595مليار دوالر أمريكي).
إدراج أدوات الدين
تتصدر أسواق المال األوروبية من حيث عدد السندات المدرجة في تداول أدوات الدين ،مما يعكس النطاق العام لنضج أسواق أدوات الدين في المنطقة.
ويتصدر عدد السندات المدرجة سوقان من أسواق المال متخصصتان في فئة األصول هذه ،وهما البورصة األيرلندية (التي استحوذت عليها يورونكست
في عام 2018م) وبورصة لوكسمبورغ.
تم دعم عدد عمليات اإلدراج الجديدة خالل الفترة من 2018م إلى 2020م من خالل أوضاع انخفاض أسعار الفائدة .ومع ذلك ،انخفضت أعداد عمليات
اإلدراج في بعض األسواق مثل يورونكست وبورصة لوكسمبورغ بشكل كبير في عام 2020م ،مما يعكس تقلبات السوق المرتفعة وعدم اليقين االقتصادي
الناجم عن انتشار جائحة كوفيد .19-وتمكنت بعض البورصات المحلية ،بما في ذلك البورصة الكورية والبورصة األلمانية وبورصة شنتشن وسوق األوراق
المالية الوطنية الهندية ،من زيادة عدد عمليات اإلدراج الجديدة في عام 2020م على الرغم من االتجاه الهابط األوسع نطا ًقا على مستوى العالم.
خلقت السوق السعودية منصة عميقة في أدوات الدين ولديها  73أداة دين قائمة حتى 30يونيو 2021م بقيمة إصدارات تزيد عن  423مليار ريال سعودي.
إدراج صناديق المؤشرات المتداولة
زاد عدد صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة عالم ًيا في جميع األسواق الرئيسية منذ عام 2018م ،مما يعكس التطور الملحوظ لصناديق المؤشرات
المتداولة كفئة أصول جديدة ويوضح النطاق المتزايد لفرص االستثمار المتنوعة المتاحة للمستثمرين األفراد .ويعكس هذا ً
أيضا اإلقبال على إستراتيجية
االستثمار التي يطبقها المستثمرون على مستوى العالم.
خلقت السوق السعودية منصة متينة في إدراج صناديق المؤشرات المتداولة ولديها  6صناديق قائمة حتى  30يونيو 2021م.
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وف ًقا لالتحاد الدولي للبورصات ،كانت بورصة نيويورك هي أكبر سوق لألوراق المالية في العالم كما في  30يونيو 2021م من حيث القيمة السوقية
لشركاتها المدرجة ،حيث حققت إجمالي قيمة سوقية قدرها  24,896مليار دوالر أمريكي وحصة سوقية عالمية قدرها  .٪21.1وتالها ناسداك وبورصة
شنغهاي من خالل حصص سوقية عالمية قدرها  ٪20.8و ،٪6.5على التوالي .وكما في  30يونيو 2021م ،كانت السوق السعودية في المرتبة الحادية عشر
ضمن قائمة أكبر األسواق على مستوى العالم بهذا المقياس واألكبر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بهامش واسع.
يوضح الجدول التالي القيمة السوقية وقيمة تداوالت األسهم (سجل الطلبات اإللكتروني والصفقات المتفاوض عليها) للفترات المشار إليها في أكبر 10
أسواق مرتبة حسب القيمة السوقية المحلية والنظراء الالحقين:
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 (3-3):لودجلاالقيمة السوقية وقيمة تداوالت األسهم (سجل الطلبات اإللكتروني والصفقات المتفاوض عليها) للفترات
المشار إليها في أكبر  10أسواق مرتبة حسب القيمة السوقية المحلية والنظراء الالحقين
القيمة السوقية المحلية
(بالمليار دوالر أمريكي)
السوق

م

قيمة تداوالت األسهم
(بالمليار دوالر أمريكي)

الدولة

31
ديسمبر
2018م

31
ديسمبر
2019م

31
ديسمبر
2020م

30
يونيو
2021م

31
ديسمبر
2018م

31
ديسمبر
2019م

31
ديسمبر
2020م

30
يونيو
2020م

الواليات المتحدة

20,679

20,889

21,659

24,896

22,941

21,757

26,177

14,468 13,899

الواليات المتحدة

11,080

14,615

21,171

24,505

44,479

40,416

64,734

37,540 31,129

الصين

3,919

5,106

6,976

7,617

5,862

7,815

12,867

4,951

7,236

4

يورونكست

هولندا

3,730

4,702

5,444

7,066

2,186

1,987

2,759

1,412

1,334

5

بورصة هونغ كونغ

هونغ كونغ

3,819

4,899

6,130

6,806

2,342

1,877

3,145

651

2,316

6

بورصة طوكيو

اليابان

5,297

6,191

6,718

6,686

6,219

5,896

6,189

1,156

3,745

7

بورصة شنتشن

الصين

2,405

3,410

5,238

5,760

7,268

10,491

18,820

7,679

8,956

1

بورصة نيويورك

2

ناسداك

3

بورصة شنغهاي

1

30
يونيو
2021م

8

سوق لندن لألوراق المالية

المملكة المتحدة

3,638

3,183

4,064

3,719

3,358

2,643

2,932

1,513

849

9

بورصة تورونتو

كندا

1,938

2,409

2,608

3,161

1,380

1,445

1,871

983

1,171

10

سوق األوراق المالية الوطنية
الهندية

الهند

2,056

2,163

2,552

3,068

1,145

1,167

1,843

430

1,220

11

شركة تداول السعودية

المملكة العربية
السعودية

496

2,407

2,429

2,595

232

235

558

221

358

12

البورصة األلمانية

ألمانيا

1,755

2,098

2,284

2,574

1,798

1,540

2,300

1,198

1,073

17

بورصة األوراق المالية
األسترالية

أستراليا

1,263

1,488

1,721

1,874

932

1,022

1,428

672

585

19

بورصة البرازيل (بي )3

البرازيل

917

1,187

988

1,136

772

1,048

1,390

692

854

23

بورصة سنغافورة

سنغافورة

687

697

653

670

220

197

271

140

133

27

بورصة ماليزيا

ماليزيا

398

404

437

406

150

122

255

88

129

28

سوق أبوظبي لألوراق المالية

اإلمارات العربية
المتحدة

138

145

202

318

10

19

22

6

42

36

بورصة قطر

قطر

163

160

165

171

19

13

26

11

16

40

سوق دبي المالي

اإلمارات العربية
المتحدة

94

102

93

106

16

14

18

8

8

المصدر:
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إحصاءات االتحاد الدولي للبورصات.

مالحظة:

قيمة تداول األسهم تشمل سجل الطلبات اإللكترونية و الصفقات المتفاوض عليها

)(2

أرقام بورصة قطر لفترة  30يونيو 2021م بنا ًء على تقارير التداول كما هو مفصح عنها في موقع الشركة اإللكتروني

)(1

تشمل أرقام ناسداك :ناسداك نورديك وناسداك البلطيق

استنا ًدا إلى أحجام التداول (حسب القيمة) ،نجد أن الفجوات بين معظم المنافسين اصبحت أضيق ،مما يعكس زيادة السيولة في العديد من األسواق
المحلية (وهي األسواق التي تكون جميع الشركات المدرجة فيها تقري ًبا من السوق المحلية إلى جانب عدد محدود من عمليات اإلدراج وشهادات اإليداع
الدولية) ،التي تكون غال ًبا على حساب األسواق الدولية.
تعافت أنشطة تداول األسهم بسرعة من التأثير قصير المدى ألزمة كوفيد .19-وفي الواقع ،شهد عام 2020م زيادة حادة في التداول على أساس سنوي،
حيث أفادت معظم األسواق عن زيادة في حجم التداول في ذلك العام .ويُعزى النمو في القيمة المتداولة خالل عام 2020م إلى التقلبات اإلجمالية في
السوق التي نتجت عن جائحة كوفيد ،19-فض ً
ال عن أوضاع انخفاض أسعار الفائدة ،والتي كانت داعمة لتقديرات سوق األسهم على مستوى العالم.

-5-2-1

3اإلصدارات المحلية

تم اإلعالن عن برنامج التخصيص في عام 2018م ،كجزء من رؤية  ،2030بهدف تحديد األصول والخدمات الحكومية التي يمكن تخصيصها في عدد من
القطاعات لدعم التنمية االقتصادية في المملكة.
والتزم البرنامج بتحقيق األهداف التالية ،بحلول نهاية عام 2025م )1 :تحقيق  143مليار ريال سعودي من إجمالي اإليرادات الحكومية (اإليرادات غير
النفطية)؛  )2تحقيق استثمارات بقيمة  62مليار ريال سعودي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛  )3تحقيق قيمة مالية بمقدار  14مليار ريال
سعودي من أجل الوصول إلى إنفاق حكومي فعال من خالل عمليات الشراكة.
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كما أعلن مجلس الوزراء السعودي ،في أبريل 2020م ،الموافقة على إدراج األصول الحكومية في إطار برنامج التخصيص في سوق األسهم السعودية .ومن
المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز اإلصدارات المحلية في المستقبل القريب ومساعدة الحكومة على تحقيق هدفها المخطط له والمتمثل في جمع ما
يقارب من  200مليار دوالر أمريكي من العائدات من خالل عمليات التخصيص .وخالل عام 2020م ،بلغ عدد األوراق المالية المدرجة في السوق المحلية
إلى  207ورقة مالية (بما في ذلك صناديق االستثمار العقارية المتداولة ريت والسوق الموازية  -نمو) .كان العدد اإلجمالي لعمليات اإلدراج لعام 2020م
خمسة شركات ،منها ثالثة في السوق الرئيسية واثنتان في السوق الموازية  -نمو.
عالوة على ذلك ،تواصل الهيئة نشاطها في الموافقة على تسجيل/طرح األوراق المالية تماش ًيا مع المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الوصول إلى
األسواق المالية .وقد أعلنت الهيئة ،خالل شهر يونيو 2021م فقط ،عن الموافقة على سبعة طلبات للتسجيل/الطرح بالسوق المالية .وتمت الموافقة على
أربعة طلبات للسوق الرئيسية ،والباقي للسوق الموازية  -نمو .وبذلك يرتفع إجمالي الموافقات الجديدة على اإلدراج في السوق السعودية منذ مطلع عام
طرحا عا ًما أول ًيا في السوق السعودية بقيمة طرح إجمالية تبلغ  34.3مليار
2021م إلى عشرة موافقات .3ومنذ عام  ،2015كان هناك ما مجموعه 29
ً
دوالر أمريكي( 4في وقت الطرح العام األولي).
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3نمو القيمة السوقية المحلية

تعد السوق المالية السعودية إحدى أكبر األسواق عالمياً من حيث القيمة السوقية ،وهي أكبر وأسرع سوق نم ًوا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
من حيث القيمة السوقية المحلية وقيمة التداوالت .وفي الفترة من 2017م إلى  30يونيو 2021م ،ارتفعت القيمة السوقية المحلية للشركات المدرجة في
السوق السعودية بمتوسط معدل سنوي («معدل النمو السنوي المركب») قدره  ٪64.8مقارنة بمعدالت النمو السنوي المركب لدول المقارنة اإلقليمية
البالغة  ٪30.7و 5٪8.2و  ،٪0.4-لسوق أبوظبي لألوراق المالية وبورصة قطر وسوق دبي المالي ،على التوالي.
يوضح الشكل التالي معدل النمو السنوي المركب للقيمة السوقية المحلية لبعض األسواق العالمية للفترة من 2017م إلى  30يونيو 2021م:
 (3-1):لكشلاأسرع نمو بين أفضل األسواق من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم
٪٦٤٫٨

٪٢٥٫٣

٪٢٫١
ﺑﻮرﺻﺔ
ﻃﻮﻛﻴﻮ

المصدر:
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٪٣٫٥

ﺑﻮرﺻﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك

٪٣٫٨

٪٧٫٤

٪٧٫٩

٪٨٫٦

ﺑﻮرﺻﺔ ﺳﻮق اﻷوراق ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺗﻮروﻧﺘﻮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻴﻜﺲ
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ

٪٩٫٣

ﺑﻮرﺻﺔ
ﻛﻮرﻳﺎ

٪١٢٫٢

٪١٣٫٦

ﺑﻮرﺻﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ
ﺷﺎﻧﻐﻬﺎي ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ

٪١٤٫٢

ﺑﻮرﺻﺔ
ﺷﻨﺘﺸﻦ

٪١٤٫٥

ﻳﻮروﻧﻜﺴﺖ

ﻧﺎﺳﺪاك

ﺗﺪاول

االتحاد الدولي للبورصات :تم عرض األسواق ذات معدل النمو السنوي المركب اإليجابي للفترة من 2017م إلى يونيو 2021م.

3التداول في أسواق صناديق المؤشرات المتداولة

صناديق المؤشرات المتداولة هي عبارة عن صناديق استثمار يتم تداولها في أسواق المال .ومنذ أن تم إنشاء أول صندوق من صناديق المؤشرات المتداولة
المطروحة محل ًيا في التسعينيات في الواليات المتحدة ،أصبحت صناديق المؤشرات المتداولة ذات شعبية متزايدة باعتبارها أدوات استثمارية لكل من
المستثمرين األفراد والمؤسسات .وكما هي الحال في الصناديق المشتركة ،تقدم صناديق المؤشرات المتداولة للمستثمرين طريقة لتجميع أموالهم
في صندوق يقوم باستثمارات في األسهم أو السندات أو األصول األخرى ،وفي المقابل ،يحصلون على فائدة في االستثمار هذا .وعلى عكس صناديق
االستثمار ،يتم تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في سوق محلية لألسهم وبأسعار السوق التي قد تكون أو ال تكون مماثلة لصافي قيمة أصول
مطروحا منها التزاماتها ومقسومة على عدد الوحدات القائمة.
الوحدة ،أي قيمة أصول صناديق المؤشرات المتداولة
ً
3
4
5

بنا ًء على موافقة الهيئة على إدراج شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) والشركة العربية للتعهدات الفنية والشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت ()solutions by stc
وشركة تنمية في السوق الرئيسية وشركة بنان العقارية والمركز الكندي الطبي وشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة وشركة مصنع فيش فاش للمواد الغذائية وشركة توزيع
الغاز الطبيعي والشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية في السوق الموازية  -نمو
استنادًا إلى الطروحات العامة األولية في السوق الرئيسية ونمو من 2015م إلى 2020م.
معدل النمو السنوي المركب للفترة الممتدة من 2018م إلى 2020م
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على الرغم من أوضاع االقتصاد الكلي غير المواتية في بعض األحيان ،ازدهر سوق صناديق المؤشرات المتداولة خالل العقد الماضي .ويعد هذا األمر
صحيحا بشكل خاص في ما يخص العام الماضي حيث زادت قيمة صناديق المؤشرات المتداولة بشكل كبير بنسبة  .٪18ويعكس هذا االتجاه التقييمات
ً
المتزايدة في األسواق العالمية لألسهم ،والتي تمثل األصول األساسية الرئيسية لصناديق المؤشرات المتداولة ،باإلضافة إلى النمو في المشاركة المباشرة
للمستثمرين األفراد في األسواق المالية أثناء اإلغالق الناتج عن جائحة كوفيد.19-
يوضح الجدول التالي إجمالي قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة في أكبر  10أسواق لصناديق المؤشرات المتداولة و النظراء الالحقين ،مرتبة
حسب قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م:
 (3-4):لودجلاإجمالي قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة في أكبر  10أسواق لصناديق المؤشرات المتداولة و النظراء
الالحقين ،مرتبة حسب قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م
م

الدولة

السوق

صناديق المؤشرات المتداولة (قيمة التداول ،بالمليار دوالر أمريكي)
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30يونيو 2020م

 30يونيو2021 .م

الواليات المتحدة

11,476

10,121

15,821

8,619

7,948

الواليات المتحدة

5,672

لم تخضع للقياس

لم تخضع للقياس

لم تخضع للقياس

لم تخضع للقياس

5,576

4,395

6,577

3,794

3,457

386

811

328

466

878

411

361

732

433

278

218

181
176

1

ناسداك

2

بورصة نيويورك

3

بورصة شيكاغو
للخيارات

الواليات المتحدة

4

بورصة شنغهاي

الصين

241

5

بورصة كوريا

كوريا الجنوبية

320

284

6

بورصة طوكيو

اليابان

515

369

7

سوق لندن لألوراق
المالية

المملكة المتحدة

307

285

439

8

بورصة شنتشن

الصين

407

282

362

144

9

البورصة األلمانية

ألمانيا

186

157

290

148

144

10

بورصة هونغ كونغ

هونغ كونغ

140

156

205

112

111

11

يورونكست

هولندا

80

76

125

63

76

16

بورصة البرازيل
(بي )3

البرازيل

20

33

69

36

36

17

بورصة األوراق
المالية األسترالية

أستراليا

15

20

40

19

18

26

بورصة سنغافورة

سنغافورة

2

2

4

2

1

31

شركة تداول
السعودية

34

بورصة قطر

36

سوق أبوظبي
()4
لألوراق المالية

42

()1
()2

()3

بورصة ماليزيا

المملكة العربية
السعودية

0

0

1

0

0

قطر

لم تخضع للقياس

لم تخضع للقياس

0

0

0

اإلمارات العربية
المتحدة
ماليزيا

لم تخضع للقياس

لم تخضع للقياس

0

لم تخضع للقياس

0

0

0

0

0

0

المصدر:

إحصائيات االتحاد الدولي للبورصات

)(2

مرتبة بورصة نيويورك بنا ًء على بيانات  31ديسمبر2018م

)(1
)(3
)(4
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تشمل أرقام ناسداك :ناسداك نورديك وناسداك البلطيق

أرقام بورصة قطر لفترة  30يونيو 2021م بنا ًء على تقارير التداول كما هو مفصح عنها في موقع الشركة اإللكتروني

أرقام سوق أبوظبي لألوراق المالية لفترة  30يونيو 2021م بنا ًء على بيانات من يناير-مايو2021م

3سوق أدوات الدين

يتكون التداول في السوق لألوراق المالية ذات الدخل الثابت عاد ًة من صفقات أدوات الدين الخاصة بالحكومات االتحادية واإلقليمية للدولة التي يوجد
فيها مقر السوق وكذلك أدوات الدين الخاصة بالشركات .ونظ ًرا لصغر هيكل أسواق أدوات الدين ،يتم تداول الصكوك/السندات في الغالب خارج المنصة،
ويكون إما في أماكن التداول المتخصصة أو من خالل السمسرة الصوتية ،وبالتالي فهي أماكن تداول مهمة للغاية ومصادر سيولة ألسواق أدوات الدين.
عدد محدود من األسواق المحلية تسمح بالتداول المادي في الصكوك/السندات وال تمثل أحجام التداول في السوق الحجم العام للتداول في الصكوك/
السندات خارج المنصة .وعلى الرغم من نمو أحجام التداول المسجلة في السوق في الفترة ما بين 2018م و 2020م ،إال ان نشاط التداول العام في
السندات شهد تضاءالً في نفس الفترة ،وذلك بسبب أوضاع انخفاض أسعار الفائدة المستمرة على مستوى العالم.
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في ما يخص السنة المنتهية في  30يونيو 2021م ،جاءت السوق السعودية في المرتبة  23بين األسواق العالمية من حيث قيمة تداول الصكوك/السندات،
بما في ذلك الصفقات المتفاوض عليها .ومن المتوقع أن تنمو القيمة الحالية لتداول أدوات الدين في السوق السعودية بقوة ،على الرغم من مركزها
العالمي الضعيف ،وذلك نتيج ًة للتركيبة الهيكلية للمملكة العربية السعودية ،وهي متمثلة بانخفاض مستوى المديونية الحكومية العامة (حيث من المتوقع
أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي  ٪32.7كما في  31ديسمبر 2021م.)6
يوضح الجدول التالي مركز السوق السعودية بين أقرانها العالميين بنا ًء على حجم تداول الصكوك/السندات (حسب القيمة):
بناء على حجم تداول الصكوك/السندات (حسب القيمة)
 (3-5):لودجلامركز السوق السعودية بين أقرانها العالميين ً
م

السوق

الدولة

السندات (قيمة التداول ،بالمليار دوالر أمريكي)
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30يونيو 2020م

 30يونيو2021 .م

إسبانيا

5,016

5,218

5,683

2,758

2,705

جنوب أفريقيا

2,151

2,628

2,302

1,102

1,199

الصين

282

920

1,754

659

1,097

كوريا الجنوبية

2,161

1,965

1,977

870

765

95

237

1,303

474

644

241

308

157

148

268

130

104

118

90
88

1

بورصة إسبانيا

2

بورصة جوهانسبرغ

3

بورصة شنغهاي

4

بورصة كوريا

5

بورصة شنتشن

الصين

6

بورصة تل أبيب

إسرائيل

232

7

بورصة كولومبيا

كولومبيا

302

313

8

بورصة سانتياغو

تشيلي

231

258

221

9

بورصة تايبيه

تايوان

218

202

236

128

10

بورصة موسكو

روسيا

147

171

149

93

61

11

يورونكست

هولندا

904

969

168

129

60

12

سوق لندن لألوراق
المالية

المملكة المتحدة

288

265

259

131

57

21

بورصة هونغ كونغ

هونغ كونغ

6

8

8

4

6

23

شركة تداول
السعودية

المملكة العربية
السعودية

0

1

10

4

5

25

البورصة األلمانية

ألمانيا

9

8

12

5

4

34

بورصة األوراق
المالية األسترالية

أستراليا

1

1

1

0

0

35

بورصة البرازيل
(بي )3

البرازيل

0

1

0

0

0

53

بورصة ماليزيا

ماليزيا

0

0

0

0

0

64

بورصة قطر

قطر

3

1

3

0

0

المصدر:
)(1

-5-5

()1

إحصائيات االتحاد الدولي للبورصات :تستبعد أحجام التداول في بورصة إيران فارابورص التي أفاد بها االتحاد الدولي للبورصات ،وتستبعد أحجام التداول في بورصة شيكاغو
التجارية التي أفاد بها االتحاد الدولي للبورصات
أرقام بورصة قطر لفترة  30يونيو 2021م بنا ًء على تقارير التداول كما هو مفصح عنها في موقع الشركة اإللكتروني

3سوق المشتقات العالمية

المشتقات هي أدوات مالية تعتمد قيمتها على قيمة أصل أساسي أو بعض القيم المرجعية األخرى .وتشمل هذه األصول األساسية والقيم المرجعية األسهم
الفردية ،ومؤشرات األسهم ،وأدوات الدين ،وأسعار الفائدة ،والعمالت ،والسلع ،والعديد من األدوات األخرى المتعلقة باستراتيجيات التداول واالستثمار.
شيوعا هي الخيارات والعقود المستقبلية .وقد نما استخدام المشتقات المالية بشكل كبير على مدار
وتعد أكثر أنواع المشتقات المتداولة في السوق
ً
الخمسة عشر عا ًما الماضية وتحولت إلى أداة رئيسية يدير بها مديرو األموال والمستثمرون والشركات لتدبير المخاطر و محاول ًة في زيادة العوائد.

6

استنادًا إلى بيان ميزانية المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2021م
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توضح الجداول التالية عدد عقود المشتقات المتداولة حسب السنة ،باإلضافة إلى المراكز المفتوحة اعتبا ًرا من نهاية الفترة:
 (3-6):لودجلاعقود المشتقات المتداولة حسب السنة ،باإلضافة إلى المراكز المفتوحة اعتبارً ا من نهاية الفترة
نوع المشتقات

المشتقات (العقود ،بالمليون)
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30يونيو 2020م

 30يونيو2021 .م

األسهم

5,499

6,210

10,433

4,188

6,696

المؤشر

7,882

10,396

15,555

7,275

10,130

صناديق المؤشرات المتداولة

1,970

1,860

3,070

2,020

1,926

أسعار الفائدة

4,374

4,523

3,982

2,302

2,323

العمالت األجنبية

3,628

3,325

3,821

1,707

2.224

السلع والزراعة والطاقة والمعادن

8,228

12,328

15,899

4,283

5,126

45

51

40

لم تخضع للقياس

لم تخضع للقياس

31,625

38,694

52,801

21,776

28,425

أخرى
اإلجمالي
المصدر:

إحصائيات االتحاد الدولي للبورصات و تستبعد بورصة إيران فارابورص

نوع المشتقات

المشتقات (المراكز المفتوحة ،بالمليون)
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30يونيو2021 .م

األسهم

308

339

464

525

المؤشر

115

116

108

119

صناديق المؤشرات المتداولة

95

88

108

106

أسعار الفائدة

139

150

176

191

العمالت األجنبية

29

35

41

27

السلع والزراعة والطاقة والمعادن

88

135

127

81

أخرى

5

7

7

لم تخضع للقياس

777

872

1,030

1,049

اإلجمالي
المصدر:

إحصائيات االتحاد الدولي للبورصات و تستبعد بورصة إيران فارابورص

شهدت أحجام التداول في المشتقات نم ًوا كبي ًرا في عام 2020م عبر معظم فئات األصول األساسية ،مما يعكس تقلبات السوق على مدار العام بما في
ذلك التقلبات الناجمة عن جائحة كوفيد .19-وتجدر اإلشارة إلى أن أكبر زيادة في العقود المتداولة في عام 2020م مقارنة بمستويات عام 2019م لوحظت
في المشتقات المعرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لسوق األسهم ،وتحديدًا مشتقات األسهم الفردية وصناديق المؤشرات المتداولة .وقد انخفض عدد
عقود مشتقات أسعار الفائدة المتداولة في عام 2020م ،حيث تبنت عدد من البنوك المركزية على مستوى العالم ،بما في ذلك بنك االحتياطي الفيدرالي
األمريكي والبنك المركزي األوروبي ،سياسة نقدية فضفاضة ،مما دفع بأسعار الفائدة حسب سياستهم إلى مستويات منخفضة تاريخ ًيا.
يمثل العقد وحدة معيارية للتداول يُشار إليها بعدد األسهم أو مقدار رأس المال الذي قد يختلف من فئة إلى أخرى ،أو من منتج إلى منتج ،على النحو الذي
يحدده السوق( .المصدر :االتحاد الدولي للبورصات).
المراكز المفتوحة هي عدد عقود المشتقات (العقود المستقبلية والخيارات) القائمة في وقت معين (إغالق التداول في آخر يوم تداول من الشهر) .ويمكن
حسابها على أساس صافي أو إجمالي ،وف ًقا للطريقة التي يتم بها فتح/إغالق المراكز بواسطة نفس المتداول على مستوى المقاصة .وتُستخدم عادة في
تحليل السيولة وحجم السوق( .المصدر :االتحاد الدولي للبورصات)
يتم جزء كبير من تداول المشتقات في سوق التداول خارج المنصة ،ويمثل سوق التداول خارج المنصة غالبية أحجام تداول المشتقات على مستوى العالم.
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يوضح الجدول التالي المراكز المفتوحة للمشتقات المتداولة في أكبر  10مجموعات أسواق عالمية و النظراء الالحقين ،مرتبة حسب المراكز المفتوحة
اعتبا ًرا من  30يونيو 2021م:
 (3-7):لودجلاالمراكز المفتوحة للمشتقات المتداولة في أكبر  10مجموعات أسواق عالمية و النظراء الالحقين ،مرتبة حسب
المراكز المفتوحة اعتبارً ا من  30يونيو 2021م
م

الدولة

السوق

المشتقات (المراكز المفتوحة ،بالمليون)
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30يونيو2021 .م

1

بورصة شيكاغو
للخيارات

الواليات المتحدة

295.5

292.3

389.4

412.1

2

بورصة البرازيل
(بي )3

البرازيل

47.5

107.8

167.0

162.2

3

البورصة األلمانية

ألمانيا

127.8

133.7

128.7

134.4

4

بورصة شيكاغو
التجارية

الواليات المتحدة

115.6

216.4

154.9

102.7

5

بورصة آي سي إي
للعقود المستقبلية

الواليات المتحدة

87.0

90.2

48.4

51.0

6

يورونكست

هولندا

15.0

15.5

16.1

23.3

7

بورصة إسطنبول

تركيا

3.3

6.1

16.1

15.2

8

سوق األوراق المالية
الوطنية الهندية

الهند

8.3

9.7

14.4

14.6

9

بورصة هونغ كونغ

هونغ كونغ

12.9

14.6

15.7

14.0

10

بورصة كوريا

كوريا الجنوبية

8.4

10.5

11.6

11.9

16

بورصة األوراق
المالية األسترالية

أستراليا

15.6

16.2

13.5

9.2

17

()4

ناسداك

الواليات المتحدة

8.9

6.8

5.2

6.5

19

بورصة سنغافورة

سنغافورة

5.2

7.5

5.9

5.1

31

سوق لندن لألوراق
المالية

المملكة المتحدة

0.3

5.2

4.7

0.4

34

بورصة ماليزيا

ماليزيا

0.2

0.3

0.2

0.3

()1

()2

()3

المصدر:

إحصائيات االتحاد الدولي للبورصات .مالحظة :قامت شركة تداول السعودية بإطالق سوق المشتقات في  30أغسطس 2020م .بلغ عدد المراكز المفتوحة للمشتقات اعتبا ًرا
من  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م  197و 94عقد ،على التوالي.

()2

تشمل يورونكست أوسلو

()1
()3

()4

تشمل العمليات األوروبية والكندية واألمريكية

تشمل بورصة لندن للمعادن التي استحوذت عليها بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول األوراق المالية في 2012م
تشمل ناسداك نورديك وناسداك البلطيق

على الرغم من أن السوق السعودية قد أنشأت مؤخ ًرا سوق المشتقات ورغم صغر حجمها نسب ًيا من منظور عالمي ،إال أنها تجذب اهتمام الكثير من
المستثمرين والوسطاء مما يشير إلى اإلمكانات العالية لنمو سوق المشتقات في المملكة .يستند منتج السوق األول ،وهو العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي
 ،)30إلى مؤشر إم تي  30وتم إنشاءه باالشتراك مع مؤشر إم إس سي آي .وتعد مشتقات المؤشر عبارة عن نقود يتم تسويتها ومقاصتها من خالل شركة
مقاصة ،التي تمثل مركز المقاصة التابع للمجموعة.
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4الشركة4-1نظرة عامة على الشركة وأنشطتها التجارية
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة («الشركة») هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مقيدة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 1010241733وتاريخ 1428/12/2هـ (الموافق  12ديسمبر 2007م) .وقد تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 15/وتاريخ 1428/03/01هـ
(الموافق  20مارس 2007م) وقرار وزير التجارة رقم /320ك بتاريخ 1428/12/1هـ (الموافق  11ديسمبر 2007م) .ويقع العنوان المسجل للشركة حسب
سجلها التجاري في  6897طريق الملك فهد  -العليا ،الوحدة رقم ،15 :الرياض  ،3388-12211المملكة العربية السعودية .ويبلغ رأس مال الشركة المصرح
به وال ُمصدر والمدفوع بالكامل ،منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة 1,200 ،مليون ريال سعودي مقسم إلى  120مليون سهم عادي بقيمة  10رياالت
سعودية للسهم الواحد وتم االكتتاب فيها بالكامل (مملوكة بنسبة  )٪100من قبل صندوق االستثمارات العامة .وتم تحويل الشركة إلى شركة قابضة بتاريخ
1442/10/08هـ (الموافق  20مايو 2021م) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها بتاريخ 1442/08/24هـ (الموافق  6أبريل
2021م).
تعتبر الشركة (يشار إليها مع الشركات التابعة لها مجتمعين بـ «المجموعة») من خالل شركاتها التابعة المرخص لها من الهيئة مقدم الخدمات الرئيسي
لخدمات التداول والمقاصة والتسوية في األوراق المالية بالمملكة العربية السعودية ،كما تقدم المجموعة من خالل إحدى شركاتها التابعة خدمات تتعلق
باالبتكار في التقنية .وتعتبر المجموعة مساه ًما في بناء اقتصاد وطني مزدهر من خالل وجود سوق مالية متطورة ومتكاملة تقن ًيا ،وذلك باعتبارها إحدى
الركائز األساسية لرؤية المملكة  2030لالقتصاد السعودي وبرنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة .2030
تتمتع المجموعة بوضع جيد وبمكانة مميزة تسمح لها بالعمل كحلقة وصل بين المستثمرين العالميين األجانب واقتصادات المنطقة ،وذلك كونها مشغل
أحد أكبر األسواق المالية في العالم والسوق األكبر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على أساس القيمة السوقية .وتتبع المجموعة لتحقيق رؤيتها
ورسالتها ،استراتيجية للنمو والتنويع من خالل تطوير األصول والمنتجات والخدمات الجديدة وتنفيذها ،مع تعزيز الترابط مع األسواق المالية األخرى
في المنطقة والعالم لتسهيل تكوين رأس المال .وتسعى المجموعة من خالل ذلك بأن تصبح أكثر قدرة وسرعة للتطور في بيئة عالمية تتزايد فيها حدة
المنافسة ،واالستفادة من الفرص التجارية وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر.
زادت اإليرادات التشغيلية للمجموعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %36من عام 2018م حتى 2020م ،حيث حققت المجموعة إيرادات تشغيلية بقيمة
 583.2مليون ريال سعودي و 564.7مليون ريال سعودي و 1.1مليار ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م
و 31ديسمبر 2020م على التوالي ،كما زاد الدخل التشغيلي للمجموعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %48خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م
مقارنة بنفس الفترة في العام السابق ،حيث حققت المجموعة إيرادات تشغيلية بقيمة  435,4مليون ريال سعودي و 645,9مليون ريال سعودي خالل الفترة
المنتهية في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2021م ،على التوالي.
وزاد صافي دخل المجموعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،%84حيث حققت المجموعة صافي دخل بقيمة  148,2مليون ريال سعودي و 153,3مليون ريال
سعودي و 500.5مليون ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي .كما قامت
المجموعة بزيادة هامش الدخل الصافي من  %25في عام 2018م إلى  %27في عام 2019م و %46في عام 2020م .كما زاد صافي دخل المجموعة بمعدل
 %69خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م مقارنة بنفس الفترة في العام السابق ،حيث حققت المجموعة صافي دخل بقيمة  214مليون ريال سعودي
و 362مليون ريال سعودي كما في تاريخ  30يونيو 2020م و 30يونيو 2021م ،على التوالي .كما قامت المجموعة بزيادة هامش الدخل الصافي من  %49كما
في تاريخ  30يونيو 2020م إلى  %56كما في تاريخ  30يونيو 2021م.
وفي عام 2020م ،سجلت أعمال التداول لدى الشركة متوسط قيمة تداول يومي في السوق الرئيسية مبلغ  8,3مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ  3,5مليار
ريال سعودي في عام 2019م ومبلغ  3,5مليار ريال سعودي في عام 2018م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،سجلت أعمال التداول
لدى الشركة متوسط قيمة تداول يومي في السوق الرئيسية مبلغ  10,7مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ  6,6مليار ريال سعودي خالل نفس الفترة في العام
السابق .وكما في تاريخ  30يونيو 2021م ،تم إدراج  185شركة و  17صندوق من صناديق االستثمار العقارية المتداولة وستة صناديق مؤشرات متداولة
وصندوق واحد من صناديق االستثمار المغلقة و 73عملية إدراج جديدة للصكوك والسندات في السوق الرئيسية.
وسجلت أعمال التداول لدى الشركة متوسط قيمة تداول يومي في نمو– السوق الموازية lبلغ  28,3مليون ريال سعودي في عام 2020م مقارنة بمبلغ 9,1
مليون ريال سعودي في عام 2019م ومبلغ  1,7مليون ريال سعودي في عام 2018م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،سجلت أعمال
التداول لدى الشركة متوسط قيمة تداول يومي في نمو– السوق الموازية بلغ  38,7مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  22,1مليون ريال سعودي خالل نفس
الفترة في العام السابق .وكما في تاريخ  30يونيو 2021م ،تم إدراج سبعة شركات في نمو– السوق الموازية.
بلغ إجمالي القيمة السوقية لألوراق المالية المدرجة في السوق كما في تاريخ  30يونيو 2021م مبلغ وقدره  9.7تريليون ريال سعودي .وخالل الفترة من
عام 2018م إلى  30يونيو 2021م ،تم ضخ مبلغ وقدره  125.5مليار ريال سعودي كرؤوس أموال من خالل الطرح العام األولي في السوق ،كما تم ضخ مبلغ
وقدره  10.5مليار ريال سعودي من خالل عمليات إصدار حقوق األولوية.
وفي عام 2020م ،قامت شركة مركز إيداع األوراق المالية (شركة إيداع) بتسوية ومقاصة  77.1مليون معاملة مقارنة بـ  28,5مليون معاملة في عام 2019م
و 25.1مليون معاملة في 2018م .وكما في تاريخ  30يونيو 2021م ،بلغ إجمالي عدد المعامالت التي تم تسويتها ومقاصتها  52,6مليون معاملة .وكما في
تاريخ  30يونيو 2021م ،بلغت األصول المودعة لدى إيداع  10,473مليار ريال سعودي.
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4-2هيكل المجموعة
-2-1

4الهيكل التنظيمي

تقتصر أنشطة الشركة بصفتها شركة قابضة على األنشطة المقررة للشركات القابضة بموجب نظام الشركات ،كاستثمار أموالها في األسهم واألوراق
المالية األخرى ،وإدارة الشركات التابعة لها ودعمها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تمتلك أسه ًما فيها ،ومنح القروض والضمانات والتمويل
للشركات التابعة لها ،وامتالك العقارات والممتلكات األخرى فيما يتعلق بأعمالها ،وامتالك حقوق الملكية الصناعية واستخدامها ،بما في ذلك براءات
االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق غير الملموسة ،وترخيص هذه األنشطة للشركات التابعة لها أو لألطراف الخارجية.
ولذلك ،ال تمارس الشركة أي أنشطة تجارية بصورة مباشرة .ويتمثل نشاطها الرئيسي في إدارة الشركات التابعة لها.
تعد الشركة شركة قابضة ولديها خمس شركات تابعة (وهي شركة تداول السعودية ،وشركة إيداع ،وشركة مقاصة ،وشركة وامض ،وشركة تداول العقارية،
كما تم تعريفهم أدناه) .ويُشار إلى شركة تداول السعودية (التي تشغل السوق المالية التابعة للمجموعة) ،وشركة إيداع (التي تشغل مركز إيداع األوراق
المالية التابع للمجموعة) ،وشركة مقاصة (التي تشغل مركز مقاصة األوراق المالية التابع للمجموعة) مجتمعين بـ «الشركات التابعة المرخص لها من
الهيئة» ،وذلك ألن أنشطتها التجارية تخضع لرقابة الهيئة وف ًقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة .وتقدم الشركات التابعة
المرخص لها من الهيئة مجتمعين مجموعة كاملة من خدمات األوراق المالية بشكل عام في المملكة .وال تعد شركة وامض (شركة االبتكار التقني التابعة
للمجموعة) وال شركة تداول العقارية (التي تطور البرج التجاري في مركز الملك عبد اهلل المالي ،وهو الموقع الذي تتوقع المجموعة أن تنقل مقرها
الرئيسي له) شركات تابعة مرخص لها من الهيئة ،وذلك ألن أنشطتها التجارية ال تخضع لرقابة الهيئة .وتشكل الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة
باإلضافة إلى شركة وامض (ويُشار إليهم مجتمعين بـ «الشركات التابعة الرئيسية») الشركات التابعة الموحدة (في القوائم المالية) مع الشركة .وتعتبر
شركة تداول العقارية شركة تابعة بموجب لوائح الهيئة ،ولكنها غير موحدة ،وذلك ألن الشركة تمتلك  ٪33.12فقط من أسهمها ،بينما يمتلك صندوق
االستثمارات العامة ( )٪33.44والمؤسسة العامة للتقاعد ( )٪33.44من األسهم المتبقية فيها بالتساوي) .ويُشار إلى الشركات التابعة الرئيسية وشركة
تداول العقارية مجتمعون بـ «الشركات التابعة».
قبل  1يونيو 2021م ،كان يتم تقديم خدمات عمليات اإلدراج والتداول للمجموعة من قبل الشركة نفسها (تحت اسمها السابق «شركة السوق المالية
السعودية (تداول)») .واعتبا ًرا من  1يونيو 2021م ،تم تحويل جميع عمليات اإلدراج والتداول إلى شركة تداول السعودية (وهي شركتها التابعة المؤسسة
حدي ًثا والمملوكة لها بالكامل) وف ًقا لقرار مجلس إدارة الشركة رقم ( )2021-01-12بتاريخ  25يناير 2021م وترخيص شركة تداول السعودية الصادر من
الهيئة رقم ( )20004-10بتاريخ 1442/03/16هـ (الموافق 2020/11/02م) وخطاب الهيئة رقم (ص )21/4383/6/7/وتاريخ 1442/10/14هـ (الموافق
2021/05/26م) المتضمن موافقة الهيئة على بدء شركة تداول السعودية ممارسة العمل في تداول األوراق المالية في المملكة ابتدا ًء من  1يونيو 2021م.
ولمزيد من المعلومات بشأن كل شركة من الشركات التابعة الرئيسية والخدمات التي تقدمها كل منها ،يرجى مراجعة القسم ( )4-2-4أدناه.
حصصا في كل شركة تابعة لها على النحو التالي:
تمتلك الشركة
ً
 ٪100yمن رأس مال شركة تداول السعودية ( 600مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة  10رياالت سعودية للسهم
الواحد) ،وهي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة تأسست بتاريخ 1442/08/17هـ (الموافق  30مارس 2021م) («شركة تداول السعودية»).
 ٪100yمن رأس مال شركة مركز إيداع األوراق المالية ( 400مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى  40مليون سهم بقيمة اسمية قدرها
 10رياالت سعودية للسهم الواحد) ،وهي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة تأسست بتاريخ 1437/11/27هـ (الموافق  30أغسطس 2016م)
(«شركة إيداع»).
 ٪100yمن رأس مال شركة مركز مقاصة األوراق المالية ( 600مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة اسمية
قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد) ،وهي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة تأسست بتاريخ 1439/06/02هـ (الموافق  18فبراير
2018م) («شركة مقاصة»).
 ٪100yمن رأس مال شركة تداول للحلول المتقدمة ( 300مليون ريال سعودي مقسم إلى  30مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية
للسهم الواحد ،وتم دفع  75مليون ريال سعودي من رأس مالها) ،وهي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة تأسست بتاريخ 1442/02/11هـ
(الموافق  28سبتمبر 2020م) («شركة وامض»).
 ٪33.12yمن رأس مال شركة تداول العقارية ( 1,280مليون ريال سعودي مقسم إلى  1.28مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  1,000ريال سعودي
للسهم الواحد) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 1433/02/23هـ (الموافق  17يناير 2012م) («شركة تداول العقارية»).
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يوضح الرسم التالي هيكل الشركة والشركات التابعة لها:
 (4-1):لكشلامخطط يوضح هيكل الشركة والشركات التابعة لها

ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ(

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٣٣٫١٢

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)اﻟﺴﻮق(
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ إﻳﺪاع(
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ(
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪاول ﻟﻠﺤﻠﻮل اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ واﻣﺾ(
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪاول اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة(

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٢١م

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٦م

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٨م

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٢٠م

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٢م

-2-2

4تاريخ المجموعة وتأسيسها وتطورها

ً
ارتباطا وثي ًقا بتطور السوق المالية في المملكة ،حيث تم تأسيس الشركة بتاريخ 1428/12/2هـ (الموافق  12ديسمبر 2007م)
يرتبط تاريخ المجموعة
(تحت اسم «شركة السوق المالية السعودية (تداول)») باعتبارها الجهة الوحيدة المرخص لها في ذلك الوقت بمزاولة أعمالها بصفتها سوق لألوراق
المالية في المملكة من قبل هيئة السوق المالية («الهيئة») والتي تأسست في عام 2003م .وقد نشأت الشركة كسوق مالية رسمية حيث لم يكن للسوق
المالية قبل ذلك سوى عدد قليل من الشركات المدرجة ،ثم تطورت تدريج ًيا لتصبح سوق متطورة لألوراق المالية .وتعد حال ًيا أكبر سوق في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ومن بين أكبر أسواق مالية على مستوى العالم على أساس القيمة السوقية كما في  30يونيو 2021م بنا ًء على القيمة السوقية.
لم يتغير رأس مال الشركة منذ تأسيسها .وقد كانت الشركة مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.
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يوضح الجدول التالي أبرز التطورات التي شهدتها المجموعة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة:
 (4-1):لودجلاأبرز التطورات التي شهدتها المجموعة منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ هذه النشرة
التاريخ
2007م

أبرز التطورات التي شهدتها المجموعة
yتم تأسيس شركة السوق المالية السعودية «تداول» كشركة مساهمة بصفتها الجهة الوحيدة والحصرية المرخص لها بمزاولة أعمالها بصفتها
سوق لألوراق المالية في المملكة
yإنشاء «السوق الرئيسية»

2008م

yوافقت الهيئة على دخول االستثمار األجنبي من خالل اتفاقيات المبادلة

2009م

yإنشاء سوق أدوات الدين

2010م

yإطالق منصة صناديق المؤشرات المتداولة

2012م

yتأسيس شركة تداول العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بالشراكة مع صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد

2013م

yإطالق إطار حقوق األولوية المتداولة
yالسماح للمستثمرين األجانب المؤهلين باالستثمار من خالل إطار المستثمرين األجانب المؤهلين

2015م

yإطالق إطار الحفظ المستقل ،والذي يدعم حماية أصول المستثمرين من خالل فصل خدمات الحفظ عن خدمات الوساطة بما يتوافق مع أبرز
الممارسات العالمية ومتطلبات اإلدراج في المؤشرات العالمية
yإطالق السوق السعودية لمنصة التداول  X-Streamبالتعاون مع شركة ناسداك

2016م

yتأسيس شركة إيداع (مركز إيداع لألوراق المالية) كشركة تابعة لخدمات إيداع األوراق المالية
yإطالق منصة صناديق االستثمار العقارية المتداولة
yإنشاء السوق الموازية «نمو» لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
yإبرام اتفاقية مع شركة ناسداك لتجديد بنية السوق التحتية لما بعد التداول

2017م

yتغيير دورة التسوية من ) (T+0إلى )(T+2

yإطالق إطار إقراض واقتراض األوراق المالية والبيع على المكشوف
yتسجيل كافة السندات والصكوك الحكومية في شركة إيداع
yتأسيس شركة مقاصة (مركز مقاصة) كشركة تابعة لخدمات مقاصة لألوراق المالية
2018م

yإعالن مؤشرات إم إس سي آي وإس أند بي وفوتسي عن اعتزامها إدراج السوق في مؤشرات األسواق الناشئة لديها
yإدراج الصكوك والسندات الحكومية في سوق أدوات الدين
yأصبحت السوق إحدى أكبر  10أسواق على مستوى العالم من حيث إجمالي القيمة السوقية لألوراق المالية المدرجة مع إدراج شركة الزيت
العربية السعودية (أرامكو السعودية)

2019م

yضم السوق بشكل كامل إلى مؤشرات إم إس سي آي وإس أند بي لألسواق الناشئة وضمه بصورة جزئية إلى مؤشر فوتسي راسل لألسواق
الناشئة
yالسماح للشركات األجنبية المدرجة في سوق مالية باإلدراج المزدوج في سوقها الرئيسية
yحصول شركة مقاصة على ترخيص الهيئة باعتبارها مركز مقاصة مؤهل
yتفعيل مقاصة المشتقات مع انطالق سوق المشتقات
yالسماح بإدراج الصناديق في السوق الموازية «نمو»

2020م

yاستكمال إجراءات ضم السوق إلى مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة
yإطالق شركة إيداع لخدمات تحويل الضمانات في اتفاقيات إعادة الشراء
yإدراج ألول مرة صكوك وصناديق المؤشرات المتداولة للسلع
yتأسيس شركة شركة تداول للحلول المتقدمة (شركة وامض) كشركة تابعة تركز على االبتكار التقني
yربط شركة كليرستريم كأول مركز إيداع مركزي لألوراق المالية على المستوى الدولي بشركة إيداع ،مما يسمح للمستثمرين األجانب باالستثمار
في السندات والصكوك المحلية المدرجة

2021م

yتفعيل شركة وامض
yإطالق منصة صناديق االستثمار المغلقة المتداولة
yإعادة تنظيم هيكلة شركة السوق المالية السعودية ،والذي بموجبه تم تحويل الشركة إلى شركة قابضة وتغيير اسمها إلى «شركة مجموعة تداول
السعودية القابضة» ،وإنشاء شركة جديدة باسم «شركة تداول السعودية» لتتولى جميع خدمات اإلدراج والتداول
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4هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده

 (4-2):لودجلاهيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده
قبل الطرح
المساهم

بعد الطرح

عدد األسهم

نسبة الملكية ٪

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

عدد األسهم

نسبة الملكية ٪

القيمة االسمية
(بالريال السعودي)

120,000,000

٪100

1,200,000,000

84,000,000

٪70

840,000,000

الجمهور

-

-

-

36,000,000

٪30

360,000,000

اإلجمالي

120,000,000

٪100

1,200,000,000

120,000,000

٪100

1,200,000,000

صندوق االستثمارات
العامة
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4نظرة عامة على الشركات التابعة الرئيسية للشركة

-2-4-1

4شركة تداول السعودية

تأسست شركة تداول السعودية في الرياض بتاريخ  30مارس 2021م كشركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010697067
بتاريخ 1442/08/17هـ .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مالها المصرح به والمدفوع  600مليون ريال سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة
اسمية قدرها 10رياالت سعودية للسهم الواحد.
يشمل نشاط شركة تداول السعودية ،وف ًقا لسجلها التجاري ،إدراج األوراق المالية وتداولها وتوفير معلومات السوق .وتشمل عملياتها الرئيسية إدارة السوق،
وتوفير منصة يتم من خاللها تمكين التداول في األوراق المالية المدرجة في السوق وتتيح للشركات المدرجة الوصول إلى التمويل وتسمح للمستثمرين
باالستثمار في األوراق المالية الموجودة المدرجة في السوق.
يُرجى مراجعة القسم («( )5-4المهام التنظيمية للمجموعة») للحصول على نظرة عامة موجزة عن الدور التنظيمي الذي تقوم به شركة تداول السعودية
وف ًقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية وقواعد السوق (والتي تتضمن قواعد وإجراءات الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة).

-2-4-2

4شركة إيداع

تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية («شركة إيداع») في الرياض بتاريخ  30أغسطس 2016م كشركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010463866بتاريخ 1437/11/27هـ .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مالها المصرح به والمدفوع  400مليون ريال سعودي مقسم
إلى  40مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
تشمل أنشطة شركة إيداع ،وف ًقا لسجلها التجاري ،إيداع األوراق المالية وتسويتها .وتتمثل عمليات شركة إيداع الرئيسية في تقديم خدمات اإليداع
والتسوية وتسجيل ملكية األوراق المالية المدرجة وخدمات التسجيل.
يُرجى مراجعة القسم («( )5-4المهام التنظيمية للمجموعة») للحصول على نظرة عامة موجزة عن الدور التنظيمي الذي تقوم به شركة إيداع وف ًقا لنظام
السوق المالية واللوائح التنفيذية وقواعد السوق (والتي تتضمن قواعد وإجراءات الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة).
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4شركة مقاصة

تأسست شركة مركز مقاصة األوراق المالية («شركة مقاصة») في الرياض بتاريخ  18فبراير 2018م كشركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010935131بتاريخ 1439/06/02هـ .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مالها المصرح به والمدفوع  600مليون ريال سعودي مقسم
إلى  60مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
يشمل نشاط شركة مقاصة ،وف ًقا لسجلها التجاري ،مقاصة األوراق المالية .وتتمثل عمليات شركة مقاصة الرئيسية في تقديم خدمات المقاصة.
يُرجى ً
أيضا مراجعة القسم («( )5-4المهام التنظيمية للمجموعة») للحصول على نظرة عامة موجزة عن الدور التنظيمي الذي تقوم به شركة مقاصة
وف ًقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية وقواعد السوق (والتي تتضمن قواعد وإجراءات الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة).
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4شركة وامض

تأسست شركة تداول للحلول المتقدمة («شركة وامض») في الرياض بتاريخ  28سبتمبر 2020م كشركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010656577بتاريخ 1442/02/11هـ .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مالها المصرح به  300مليون ريال سعودي مقسم إلى  30مليون
سهم بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد .ويبلغ رأسمالها المدفوع حال ًيا  75مليون ريال سعودي.
تشمل أنشطة شركة وامض ،وف ًقا لسجلها التجاري ،حلول التقنية المالية ،والبحث والتطوير في مجال الهندسة والتقنية ،وأبحاث السوق ،واستطالعات
الرأي.
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4-3رؤية المجموعة ورسالتها
4الرؤية

-3-1

أن نكون مجموعة قابضة عالمية تدعم تطوير السوق المالية السعودية وتنوعها ،وجس ًرا يربط بين المستثمرين العالميين واالقتصادات اإلقليمية.

4الرسالة

-3-2

دعم جهود المملكة وتحقيق رؤية  2030بالمساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مزدهر وسوق مالية متقدمة ومتكاملة ومتطورة تقن ًيا.

4-4نقاط القوة التنافسية واستراتيجية المجموعة
4نقاط القوة التنافسية

-4-1

ترى الشركة بأن النقاط التالية تعد من بين نقاط القوة التنافسية الرئيسية للمجموعة:
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4كيان وطني رائد وجزء ال يتجزأ من تحقيق رؤية 2030

تُعد الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة الجهات الوحيدة المرخصة من قبل الهيئة في الوقت الحالي لتقديم خدمات إدراج األوراق المالية وتداولها
ومقاصتها وتسويتها وتسجيل ملكيتها في المملكة .وباعتبار المملكة االقتصاد الوحيد في المنطقة ضمن مجموعة العشرين ،فإنها تتمتع بوضع جيد
باعتبارها االقتصاد المهيمن مقارنة بجيرانها .وتشكل المملكة من خالل إجمالي الناتج المحلي لها المقدر بحوالي  2.6تريليون ريال سعودي لعام 2020م،
ما يقارب  ٪50من إجمالي الناتج المحلي بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي .ويقترن هذا المقياس االقتصادي بنظرة مستقبلية إيجابية لالقتصاد
السعودي ،وعلى وجه الخصوص ،توقع معدل نمو سنوي مركب إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي قدره  ٪3.5في الفترة من  2021إلى 2023م .وقد أدى
هذا الوضع االقتصادي الجيد إلى زيادة ثقة المستثمرين الدوليين وذلك بزيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،والتي بلغ إجمالها  5.5مليار دوالر
أمريكي في عام 2020م ،وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره  ٪57منذ عام 2017م.
ً
تحول اقتصاد ًيا ها ًما ،ويشكل برنامج رؤية  2030عنصر رئيسي في الزخم االقتصادي للمملكة .وقد تم إطالق البرنامج في عام
تشهد المملكة حال ًيا
2016م ،والذي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط ،وتنويع مواردها االقتصادية وتعزيز إمكانات نموها .وتشمل أهدافه الرئيسية ضمان مكانة
المملكة كواحدة من أكبر  15اقتصا ًدا في العالم ،وزيادة مستوى االستثمار األجنبي المباشر في المملكة إلى ما يقارب  ٪6من إجمالي الناتج المحلي،
تنوعا في
وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى  ٪65من إجمالي الناتج المحلي .ولهذه األهداف التي تهدف إلى نمو القطاع الخاص ووجود اقتصاد أكثر ً
المملكة آثار إيجابية على تكوين رأس مال القطاع الخاص لكل من الشركات الجديدة والقائمة ،مما سيدعم تعزيز النشاط في األسواق المالية في المملكة.
يتم تنفيذ رؤية  2030من خالل عدد من المبادرات المحددة (برامج تحقيق الرؤية) ،والتي تشمل برنامج تطوير القطاع المالي .وتُعد المجموعة الركيزة
األساسية لتنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير سوق مالية متقدمة لدعم تحقيق رؤية  2030على نطاق أوسع .وتشمل البرامج البارزة األخرى برنامج
التخصيص ،والذي من المتوقع أن يخلق فرص إدراج مستقبلية قوية للمجموعة ويجذب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر إلى المملكة ،باإلضافة إلى
برنامج صندوق االستثمارات العامة ،والذي سيعزز مستويات تملك الجمهور لألسهم ونشاط التداول.
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4نموذج عمل متميز ومتكامل ومتنوع وقابل للتطوير

تحتفظ المجموعة بنموذج أعمال متنوع ومكمل لبعضه باعتباره يغطي جميع الخدمات ذات الصلة ،مما يسمح للمجموعة بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات
والخدمات المرتبطة باألسواق المالية .وعلى النحو المفصل في القسم («( )2-4هيكل المجموعة») ،قامت المجموعة باستكمال إعادة تنظيم هيكلها في
بداية عام 2021م ،مما أدى إلى أن تصبح الشركة شركة قابضة تمتلك الشركات التابعة الرئيسية بالكامل والتي تركز كل منها على عامود رئيسي من أعمال
المجموعة في السوق المالية (أي اإلدراج والتداول في السوق ،ومقاصة األوراق المالية وتسويتها ،واالبتكار في التقنية) .وسيسمح هذا الهيكل الجديد
للمجموعة بمتابعة النمو واالبتكار ،وتوفير المرونة االستراتيجية وتعزيز سمعة المجموعة وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل وأقوى في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تؤدي استقاللية أعمال كل من الشركات التابعة الرئيسية إلى خلق بيئة أكثر مرونة لدعم االستجابة السريعة التجاهات األسواق العالمية
واإلقليمية من خالل خدمات المجموعة .كما ستستفيد المجموعة من هيكلها الجديد وتكامل شركاتها التابعة في نمو أعمال كل منها من خالل خدمات السوق
المالية التي تقدمها كل منها ،والتي من شأنها تمكين المجموعة من تحقيق التعاون الداخلي بشكل أفضل من خالل تعزيز فاعلية العمليات ضمن المجموعة.
وفيما يلي هيكل المجموعة الجديد بعد إعادة تنظيمها:
yشركة تداول السعودية والتي تعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة ،وتمكن الشركات من الحصول على رؤوس األموال من خالل الطروحات
التي تقوم بها عن طريق منصة إلدراج أوراقها المالية .كما توفر شركة تداول السعودية بيانات تداول فورية وبيانات مرجعية وتحديثات على
مؤشرات السوق.
yشركة مقاصة والتي تضمن عمليات التداول وتقدم خدمات مقاصة األوراق المالية ألسواق المشتقات المالية .وستقدم شركة مقاصة خدمات
مقاصة جميع األوراق المالية األخرى ،بما في ذلك مقاصة األسهم وأدوات الدين ،وذلك بعد تفعيل مشروع برنامج ما بعد التداول ومنتجات
المشتقات اإلضافية.
yشركة إيداع والتي تقدم خدمات تسوية األوراق المالية لجميع األوراق المالية المتداولة في السوق ،إلى جانب تقديم خدمات اإليداع ،بما في
ذلك خدمات الحفظ والتسجيل وإدارة السجالت للعمالء.
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yشركة وامض والتي تهدف إلى دفع االبتكار القائم على التقنية مع السعي نحو فرص جديدة في المنطقة .ويتمثل هدفها في تعزيز تجربة
المستثمرين في السوق من خالل تطوير التقنية ،والوصول إلى البيانات ،والعمل كمركز لالبتكار عبر المجموعة.
يُ ِ ّ
مكن الهيكل الجديد المجموعة من تنويع مصادر اإليرادات التشغيلية بشكل أكبر من خالل إيرادات غير مرتبطة بـمتوسط قيمة التداول مثل خدمات
اإلدراج ومعلومات السوق والتي تمثل ما يقرب من  ٪13من إجمالي اإليرادات التشغيلية في النصف األول من عام 2021م .ومن المتوقع أن تتمكن شركة
وامض ،وهي شركة االبتكار التقني التابعة للمجموعة ،من زيادة تنويع مصادر اإليرادات من خالل فرص جديدة لإليرادات المتكررة .وترى المجموعة
أن إمكانات نموها العالية مدعومة باتجاهات اقتصادية قوية وتطور متزايد في السوق المالية السعودية ناتج عن المنتجات المطورة التي يتم تقديمها.
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ً 4
مركزا لجذب رأس المال على الصعيد اإلقليمي

تتمتع المجموعة بمكانة استراتيجية وتنافسية قوية مدعومة بحجمها وإمكانات نموها وكونها عنصر أساسي في التحول االقتصادي واسع النطاق الذي
تهدف إليه رؤية  2030واألهمية العالمية المتزايدة للمملكة على النطاق الدولي .وحققت هذه العوامل مجتمعة أن تكون المجموعة السوق الرائدة في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وتدعم قدرتها على أن تصبح المركز اإلقليمي المهيمن لجذب رأس المال.
تعد السوق من أكبر األسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة (ما يقارب  2.6تريليون دوالر أمريكي كما في 30
يونيو 2021م ،وف ًقا لالتحاد العالمي للبورصات) .وليس لدى المجموعة أي نظير يقاربها في المكانة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتمثل ما
يقارب  ٪79من إجمالي القيمة السوقية اإلقليمية كما في  30يونيو 2021م وما يقارب  ٪82من متوسط قيمة التداول اليومية اإلقليمية على مدار الـ 12
شه ًرا الماضية.
تكمن األهمية العالمية المتزايدة للسوق من خالل ضمها إلى مؤشرات إم إس سي آي وفوتسي راسل وإس أند بي لألسواق الناشئة (وفي حالة مؤشر إم
إس سي آي ،استغرقت السوق وقت أقل من أي سوق آخر لالنتقال من حالة الترشيح إلى اإلدراج) .باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت فوتسي راسل في  30سبتمبر
2021م عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في األسواق الناشئة اعتباراً من شهر أبريل 2022م.
وكما في  30يونيو 2021م ،تم ضم  36شركة مدرجة في مؤشر إم إس سي آي لألسواق الناشئة ،و 131شركة مدرجة في مؤشر إس أند بي لألسواق
الناشئة و 49شركة مدرجة في مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة .وكما في يونيو 2021م ،بلغت نسبة المملكة العربية السعودية في مؤشرات إم إس سي آي
وفوتسي راسل وإس أند بي لألسواق الناشئة ما يقارب  ٪2.84و ٪3.03و ٪3.48على التوالي .وقد دعم ضم السوق إلى هذه المؤشرات الرغبة المتزايدة
لمشاركة المستثمرين األجانب في السوق المالية السعودية ،حيث تجاوز عدد المستثمرين األجانب المؤهلين  2,500مستثمر كما في  30يونيو 2021م،
بمعدل نمو قدره  ٪17على أساس سنوي.
يدعم وضع شركة تداول السعودية القوي وجود كيانات عالمية وإقليمية رائدة في القطاع على نطاق واسع كشركات مدرجة في السوق ،ومن األمثلة على
ذلك شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ،والشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،والبنك األهلي السعودي ومصرف الراجحي.
وقد أدى التنفيذ الناجح للطرح العام األولي لشركة أرامكو السعودية ،وهو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم ،إلى تعزيز وضع المجموعة في تنفيذ أي
طرح عام أولي ذي أهمية عالمية بنجاح .وباإلضافة إلى ذلك ،تتميز المجموعة كشركة إقليمية رائدة في تطوير المنتجات واألعمال بسبب التنوع المتزايد
لفئات األوراق المالية والمنصات الجديدة المتاحة (نمو-السوق الموازية ،وأدوات الدين ،وصناديق االستثمار العقارية المتداولة ،وصناديق االستثمار
المغلقة المتداولة ،وصناديق المؤشرات المتداولة ومؤخ ًرا المشتقات المالية).
يدعم السوق مركز إيداع األوراق المالية التابع للمجموعة وهي شركة إيداع ،ومركز مقاصة األوراق المالية وهي شركة مقاصة .وتعمل شركة إيداع على
إقامة شراكات وعالقات مع مراكز اإليداع الدولية لألوراق المالية لزيادة وجذب رأس المال إلى السوق المالية السعودية .وتعمل شركة مقاصة على أن
تصبح مركز مقاصة ألسواق ومنصات تداول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مع تعزيز خدمات المقاصة وتنويعها بما يتماشى مع أفضل
الممارسات الدولية لتمكين التطوير اآلمن لألسواق المالية السعودية واإلقليمية.
توفر العوامل المذكورة أعاله للمجموعة وض ًعا تنافس ًيا متميزًا من المتوقع أن يدعم وضعها كالسوق المفضلة لرأس المال األجنبي وال ُمصدِ رين في المنطقة.

-4-1-4

4أداء مالي قوي

حققت المجموعة أدا ًء مال ًيا قو ًيا يتميز بالنمو الكبير في اإليرادات والهوامش المتزايدة .وفي الفترة من 2018م إلى 2020م ،نمت إيرادات المجموعة
التشغيلية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،٪36وهو ما يزيد بشكل كبير عن األسواق النظيرة المماثلة على مستوى العالم في األسواق النامية والمتقدمة
األخرى.
وعلى وجه الخصوص ،تضاعفت إيرادات المجموعة التشغيلية تقري ًبا بمعدل نمو سنوي قدره  ٪91من عام 2019م إلى عام 2020م ،مدفوعة بشكل أساسي
بزيادة التداول ونشاط السوق المالية .واستمر زخم هذا النمو في النصف األول من عام 2021م مقارنة بالنصف األول من عام 2020م بزيادة في اإليرادات
التشغيلية قدرها .%48
وقد أدى نمو اإليرادات التشغيلية العالي هذا إلى هوامش ربح متزايدة ،حيث ارتفع هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء ()EBITDA
في النصف األول من عام 2021م ليصل إلى  ،٪62مقارنة بهامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء ( )EBITDAبنسبة  ٪49في النصف
األول من عام 2020م .وبلغ هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء ( )EBITDAفي األعوام 2020م و2019م 2018م نسبة  %55و %16
و  %18على التوالي .وعلى الرغم من فرض الزكاة اعتبا ًرا من  1يناير 2020م فصاعدًا ،ارتفع صافي هامش ربح المجموعة إلى  ٪46في 2020م ،مقارنة
بنسبة  ٪27في 2019م ،نظ ًرا للميزة التشغيلية للشركة في أعمالها .ووصلت صافي هامش الربح في النصف األول من 2021م إلى  %56مقارنة بصافي
هامش الربح بما نسبته  ٪49في النصف األول من عام 2020م.
وقد مكن هذا المستوى من رأس المال والتدفق النقدي الحر المجموعة من الحفاظ على ميزانية عمومية متينة.
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4فريق قيادة متمرس يتمتع بسجل حافل من اإلنجازات

تمتلك المجموعة فريقاً تنفيذياً يمتلك خبرات عالية وقوية في األسواق المالية .وقد تعاون فريق اإلدارة التنفيذية بشكل وثيق لسنوات عديدة لدفع التطور
االستراتيجي للمجموعة ،باإلضافة إلى إعادة تنظيم الشركة الذي جرى مؤخ ًرا باعتباره المرحلة التالية من النمو ،ويتمتع فريق اإلدارة التنفيذية (المؤلف
من ثمانية من كبار التنفيذيين وأربعة من المدراء التنفيذيين للشركات التابعة الرئيسية) بأكثر من  220عام من الخبرة المشتركة والذي قاد المجموعة في
تحقيق نمو كبير في السنوات األخيرة من حيث المنتجات والخدمات والبنية التحتية.
شهد تنفيذ الخطة االستراتيجية الخمسية 2018م2022-م عد ًدا من اإلنجازات الرئيسية ،بما في ذلك التوسع إلى منتجات المشتقات المالية مع إطالق العقود
المستقبلية للمؤشرات ،وتعزيز البنية التحتية للتداول في أسواق الدين ،وتقديم قدرات واسعة النطاق لما بعد التداول لتتماشى المجموعة مع األسواق الرائدة
األخرى على مستوى العالم وإنشاء مركز بيانات جديد لتمكين استمرارية األعمال وتوفير إمكانية توافر أعلى لألنظمة الرئيسية ألعمال المجموعة.
يدعم فريق اإلدارة التنفيذية مجلس إدارة يمتلك خبرة واسعه محلياً ودولياً في األسواق المالية.
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4فرص نمو كبيرة في المستقبل

يدعم وضع المجموعة مؤشرات قوية للنمو المستمر بنا ًء على الخصائص الهيكلية اإليجابية التي تدعم اقتصاد المملكة ،إضافة إلى العديد من المبادرات
الجديدة التي أصبحت متاحة بشكل أكبر نتيجة إلعادة تنظيم الشركة الذي جرى مؤخ ًرا واالستفادة من سجل المجموعة الحافل بتنفيذ المبادرات
والمشاريع لتطوير األعمال.
وكما تمت اإلشارة إليه ساب ًقا ،يتم دعم النمو الحالي لألعمال من خالل رؤية  2030والوضع االقتصادي المتنامي للمملكة ،واللذان من المتوقع أن يؤديا
م ًعا إلى إطالق إصدارات جديدة من فئات األصول ونشاط قوي للسوق المالية في المملكة.
باإلضافة إلى ذلك ،حددت إدارة المجموعة المبادرات االستراتيجية الرئيسية لكل مجال من أعمالها (على النحو المفصل في القسم ()2-4-4
(«االستراتيجية») ،والتي تتوقع اإلدارة أنها ستزيد من تحفيز نمو المجموعة.
وتشمل المبادرات الرئيسية الجديدة على وجه الخصوص التوسع المستمر في المشتقات المالية .وقد قامت المجموعة بإطالق مؤشر إم تي ( 30العقود
المستقبلية) في أغسطس 2020م ،كما وتخطط المجموعة إلطالق العقود المستقبلية لألسهم المفردة وخيارات األسهم وخدمات البيانات والمؤشرات،
والمقاصة في أسواق النقد ،وإيرادات التقنيات الجديدة والبيانات التي تعزى إلى إطالق شركة وامض .وترى إدارة المجموعة أن تنفيذ المرحلة التالية
هذه من خطتها االستراتيجية يمكن أن يعزز قدرات المجموعة بشكل كبير ويميز وضعها بصورة هادفة.
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4االستراتيجية

لتحقيق رؤيتها ورسالتها ،تعتزم المجموعة االستمرار في تنفيذ استراتيجيتها على أساس ثالثة أهداف استراتيجية ،وهي :النمو والتنويع ،والتكامل،
والقدرة والكفاءة .وتخطط المجموعة لتنفيذ هذه األهداف االستراتيجية من خالل سبعة ركائز استراتيجية ،وهي :اإلدراج والتداول ،والمقاصة ،واإليداع،
ومعلومات السوق ،واالبتكار والرقمنة ،والتوسع االستراتيجي ،والقدرات.
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4النمو والتنويع

تهدف المجموعة إلى تعزيز أدائها من خالل تطوير فئات األصول والمنتجات والخدمات الحالية واستحداث فئات أصول وخدمات ومنتجات جديدة بهدف
تسريع التنويع االقتصادي والتوسع في أسواق جديدة .وفيما يخص اإلدراج والتداول ،فعلى سبيل المثال ،تشمل المبادرات الرئيسية لشركة تداول السعودية
االستمرار في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة مثل العقود المستقبلية لألسهم المفردة وخيارات األسهم لتسهيل تطوير استراتيجيات االستثمار
المبتكرة ،إضافة إلى االستمرار في تعزيز أسواق الدين وصناديق المؤشرات المتداولة .كما ستدعم عمليات اإلدراج الدولية ،وإعداد إطار ممارسات
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،وتطوير مؤشرات األسهم وأدوات الدين .وباإلضافة إلى ذلك ،تعمل شركة مقاصة التابعة للمجموعة
على توسيع خدماتها لتشمل النطاق الكامل لألوراق المالية المتداولة في السوق ،إضافة إلى المنتجات التي يتم تداولها خارج المنصة وخدمات تمويل
األوراق المالية .ومن المتوقع أن ينشأ عن توسع منتجات المقاصة مصدر إيرادات إضافي إلى جانب أعمال اإلدراج والتداول .وستستمر المجموعة بتقديم
خدمات ذات قيمة مضافة لل ُمصدرين والمستثمرين من خالل شركة إيداع ،وهي مركز اإليداع التابع لها (على سبيل المثال ،منصة الصناديق االستثمارية
المرخصة والغير متداولة ،وخدمات ما بعد التداول ،والربط مع مراكز اإليداع الدولية لألوراق المالية) .وستركز شركة وامض التابعة للمجموعة والتي تم
إنشاؤها حدي ًثا على توفير الحلول والتقنيات الرائدة لدعم األعمال في قطاعات مختلفة ،بهدف إضافة قيمة للمجموعة من خالل تنويع أعمالها ،وتطوير
جيل جديد من الحلول القائمة على التقنيات المبتكرة وتعزيز النمو المستدام ،وستسعى شركة وامض إلى تحقيق ذلك من خالل عدة وسائل بما في ذلك
المشاركة في مشاريع وشراكات واستثمارات جديدة مع الغير واالستحواذ على شركات قائمة تعمل في قطاعات تدعم أهدافها.
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4التكامل

يعد نموذج األعمال المتكامل للمجموعة الذي يغطي خدمات األوراق المالية عامل تمكين رئيسي لنمو اإليرادات المستدامة واالبتكار .وتستفيد المجموعة من
تكامل أعمالها لتوسيع قاعدة العمالء محلياً وإقليمياً ودولياً ،مما سيدعم مكانة المجموعة كمركز لجذب رؤوس األموال .فعلى سبيل المثال ،تعمل المجموعة
على إقامة شراكات وعالقات مع مراكز اإليداع الدولية لألوراق المالية لتسهيل االستثمار في السوق المالية السعودية من قبل المستثمرين الدوليين .وباإلضافة
إلى ذلك ،تهدف المجموعة إلى التوسع على الصعيد اإلقليمي من خالل أن تصبح مركز مقاصة ألسواق ومنصات تداول أخرى في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .وسيؤدي ذلك إلى تقوية الروابط مع الجهات الرائدة العالمية الرئيسية في األسواق المالية وتعزيزها .وعالوة على ذلك ،تعتزم المجموعة
االستمرار في تطوير منتجات وخدمات عالية الجودة لمعلومات السوق ،مثل البيانات المرجعية الشاملة والمتقدمة ،ومؤشرات األسهم وأدوات الدين ،باإلضافة
إلى المؤشرات اإلقليمية ،وذلك بهدف التسويق لسوق مالية جذابة تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات لجميع أنواع العمالء.
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4القدرة والكفاءة

تعتمد المجموعة على إدارتها عالية المهارة وعملياتها المرنة للحفاظ على مبدأ قائم على االبتكار والتطور في بيئة عالمية تتزايد فيها حدة المنافسة،
واالستفادة من الفرص التجارية ،وزيادة الكفاءة ،وتقليل المخاطر .وتسعى المجموعة باستمرار ،بهدف تحقيق أهدافها االستراتيجية إلى تعزيز القدرات
والكفاءات البشرية وتطوير مواردها وأنظمتها بالتعاون مع جميع أصحاب المصالح .وتشمل المبادرات الحالية للمجموعة في هذا الصدد ،على سبيل
المثال ال الحصر ،تنفيذ برنامج ما بعد التداول .وباإلضافة إلى ذلك ،ستوفر شركة وامض ،وهي شركة االبتكار التقني التابعة للمجموعة المؤسسة حدي ًثا،
خيا ًرا استراتيج ًيا من خالل دفع االبتكار القائم على التقنية في األعمال الحالية للمجموعة مع السعي إليجاد فرص جديدة.

4-5المهام التنظيمية للمجموعة
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4الوضع النظامي للشركة والشركات التابعة ً
وفقا لنظام السوق المالية

يجب على أي شركة ترغب في ممارسة أنشطة تداول أو إيداع أو مقاصة األوراق المالية أن تكون مرخصة من قبل الهيئة ،وذلك وف ًقا لنظام السوق المالية.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،فقد حصلت كل شركة من الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة على التراخيص المطلوبة بموجب نظام السوق المالية.
يُرجى مراجعة القسم («( )5-12الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية») للحصول على ملخص للتراخيص الرئيسية للمجموعة.
حصلت شركة مقاصة على ترخيص الهيئة وف ًقا لالئحة مراكز مقاصة األوراق المالية .وحصلت كل من شركة تداول السعودية وشركة إيداع على ترخيص
الهيئة علماً بأنه ال توجد لوائح تنفيذية قائمة تنظم المتطلبات العامة لترخيص األسواق ومراكز اإليداع كما في تاريخ هذه النشرة .ولمزيد من التفاصيل،
يُرجى مراجعة القسم («( )5-12الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية»).
وال تعد شركة وامض وال شركة تداول العقارية من الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ألن أنشطتهما التجارية ال تخضع لتنظيم الهيئة .أما بالنسبة
للشركة ،فعلى الرغم من أنها لم تعد تمارس أنشطة قابلة للترخيص اعتبا ًرا من  1يونيو 2021م بسبب تحولها إلى شركة قابضة ،وتأسيس شركة تداول
السعودية وقيامها بخدمات اإلدراج والتداول الخاصة بالمجموعة ،فقد استمرت الهيئة في فرض شروط وأحكام تشغيل وحوكمة وشروط معينة على
ملكية الشركة في ضوء ملكيتها للشركات التابعة المرخص لها من الهيئة بشكل كامل .ولمزيد من التفاصيل ،يُرجى مراجعة القسم («( )١-2-4الهيكل
التنظيمي») ومع ذلك ،لم تفرض الهيئة أي دور تنظيمي على الشركة نفسها.
يخضع أي مقابل مالي أو غيره من عموالت تتقاضاها الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ،بما في ذلك الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها،
للموافقة المسبقة من الهيئة .وتقترح الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة الرسوم والعموالت والمقابل المالي ذات العالقة لموافقة الهيئة عليها أو
طلب تغييرها .وإضافة إلى ذلك ،يتعين على المجموعة ،وف ًقا لترتيبات بين المجموعة والهيئة ،تحصيل الرسوم المستحقة للهيئة من أعضاء السوق عن
عمليات التداول ،وإيداعها في حساب الهيئة.

-5-2

4الدور التنظيمي

تقوم شركة تداول السعودية بدور تنظيمي بالموافقة على طلبات إدراج ال ُمصدرين واإلشراف على الكيانات المدرجة في السوق ،وتعليق أنشطة التداول
وف ًقا لقواعد اإلدراج .وباإلضافة إلى ذلك ،تقوم شركة إيداع ،وهي مركز إيداع األوراق المالية التابع للمجموعة ،وشركة مقاصة ،وهي مركز مقاصة األوراق
المالية التابع للمجموعة ،بأدوار تنظيمية معينة تتعلق باإلشراف وضمان امتثال أعضائهما للقواعد ذات العالقة.

-5-2-1

4اقتراح القواعد وإصدارها ً
وفقا لنظام السوق المالية

يقترح مجلس إدارة كل شركة من الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة إلى الهيئة اللوائح والقواعد واإلجراءات والتعليمات الالزمة لعمل كل منهم
وف ًقا لنظام السوق المالية ،بما في ذلك شروط ومتطلبات عضوية السوق ومركز اإليداع ومركز المقاصة ومعايير السلوك المهني التي تطبق على هؤالء
األعضاء وموظفيهم وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي وتسوية المنازعات بين األعضاء وبين األعضاء وعمالئهم وأي قواعد وتعليمات أخرى ترى
الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق أو مركز
اإليداع أو مركز المقاصة.
بموجب نظام السوق المالية ،يقترح مجلس إدارة شركة تداول السعودية بصفتها سوق مالية مرخصة اللوائح والقواعد والتعليمات المتعلقة بـ ( )1شروط
إدراج وتداول األوراق المالية ،و( )2النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة لألوراق المالية المتداولة في السوق ،و( )3التزامات
مصدري األوراق المالية والمساهمين واألعضاء باإلفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد أنها ضرورية ،و( )4اإلجراءات المناسبة التي تسمح لشركات
الوساطة المرخص لها من غير أعضاء السوق بتنفيذ الصفقات في السوق.
وبموجب نظام السوق المالية ،يقترح مجلس إدارة شركة إيداع بصفتها مركز إيداع مرخص ،اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة باإلجراءات السليمة
والفاعلة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل األوراق المالية المتداولة في السوق وتسويتها بصورة نظامية ،وكذلك اإلجراءات الالزمة لمعالجة تعثر أعضاء
مركز اإليداع وتسوية الصفقات من خالل مركز اإليداع .ويجوز لشركة إيداع االحتفاظ بحسابات لدى البنوك التجارية وفي البنك المركزي أو لدى أي جهة
أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة ألغراض عمليات اإليداع وتسوية صفقات األوراق المالية وذلك ضمن عملياته.
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كما يقترح مجلس إدارة شركة مقاصة ،بصفتها مركز مقاصة مرخص اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة باإلجراءات السليمة والفاعلة لكفاية عملية
مقاصة األوراق المالية .ويتضمن ذلك ما يلي:
yالحقوق وااللتزامات الناشئة عن عمليات تداول األوراق المالية.
yآلية تغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وما يتبعها من خصم وإضافة على الحسابات المخصصة لذلك.
yإجراءات مقاصة أثمان المبيعات بعد تسويتها.
كما تتضمن األحكام الخاصة بالضمانات والرهونات الالزمة لعملياتها ،وآلية استقبالها وإدارتها وتسييلها ،وإجراءات التنفيذ عليها ووسائل وإجراءات إدارة
حاالت تعثر أعضاء شركة مقاصة .ويجوز لشركة مقاصة االحتفاظ بحسابات لدى البنوك التجارية وفي البنك المركزي وفي مركز اإليداع أو لدى أي جهة
أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لغرض مقاصة الصفقات وحفظ الضمانات وإيداعها ضمن عملياتها.
كما في تاريخ هذه النشرة ،تم إصدار عدد من القواعد واللوائح المتعلقة بعمليات الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة ،ويبين الجدول التالي هذه
القواعد واللوائح ونظرة عامة عن كل منها:
 (4-3):لودجلاالقواعد واللوائح الصادرة فيما يتعلق بعمليات الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة
القواعد ذات الصلة

تاريخ االصدار

نظرة عامة موجزة

القواعد واللوائح المتعلقة بشركة تداول السعودية
قواعد اإلدراج

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2017-123-3بتاريخ تنظم عملية إدراج األوراق المالية ،وااللتزامات المستمرة ل ُمصدري
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بموجب القرار األوراق المالية المدرجة ،وتعليق تداول األوراق المالية المدرجة ،وإلغاء
رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م) إدراج األوراق المالية المدرجة.

قواعد التداول
والعضوية

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2018-82-1بتاريخ تنظم العضوية في السوق والدخول إلى نظام التداول ،وتسجيل
1439/11/17هـ (الموافق 2018/7/30م) والمعدلة بموجب القرار المتداولين المسجلين ،واإلفصاح عن المعلومات من قبل أعضاء
رقم ( )2019-50-1بتاريخ 1440/09/01هـ (الموافق 2019/05/06م) السوق ،وتداول أعضاء السوق في األوراق المالية المدرجة.

إجراءات التداول
والعضوية

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2018-82-1بتاريخ
تحدد إجراءات التداول والعضوية التي يجب على أعضاء السوق
1439/11/17هـ (الموافق 2018/07/30م) والمعدلة من قبل مجلس
والمتداولين المسجلين اتباعها لالمتثال ألحكام قواعد التداول
إدارة السوق المالية السعودية (تداول)* بموجب قراره بالتعميم رقم
والعضوية.
( )2020-19بتاريخ 1442/01/15هـ (الموافق 2020/09/03م)

القواعد المنظمة
لبيع األوراق المالية
على المكشوف

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2017-28-1بتاريخ
تحدد اإلطار العام ألنشطة البيع على المكشوف فيما يتعلق باألوراق
1438/06/16هـ (الموافق 2017/03/15م) والمعدلة بموجب القرار
المالية المدرجة في المملكة العربية السعودية.
رقم ( )2021-21-1بتاريخ 1442/07/10هـ (الموافق 2021/02/22م)

إجراءات السوق
ومركز اإليداع

تحدد اإلجراءات الخاصة بالسوق ومركز اإليداع التي يجب اتباعها
الموافق عليها من قبل مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)*
لالمتثال ألحكام قواعد السوق ذات الصلة ،والتي تشمل قواعد
بموجب قراره رقم ( )2017-2-1بتاريخ 1438/06/24هـ (الموافق
مركز إيداع األوراق المالية ،والقواعد المنظمة لبيع األوراق المالية
2017/03/23م) والمعدلة بموجب القرار رقم ( )2021 -03بتاريخ
على المكشوف ،والئحة إقراض األوراق المالية المدرجة ،وإجراءات
1442/06/13هـ (الموافق 2021/01/26م)
التداول ،وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق.

قائمة المصطلحات الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2012-17-2بتاريخ
1433/06/08هـ (الموافق 2012/04/29م) والمعدلة بموجب القرار توفر قائمة بالمصطلحات المعرفة المستخدمة في قواعد السوق.
المستخدمة في
رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م)
قواعد السوق

توضح هذه اإلجراءات آلية تعليق تداول األوراق المالية المدرجة ،وف ًقا
للمادة  38والمادة  36من قواعد اإلدراج ،في أي من الحاالت التالية:
1تعليق التداول المؤقت بنا ًء على طلب ال ُمصدر.2عند عدم التزام ال ُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عنمعلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.

إجراءات تعليق
تداول األوراق
المالية المدرجة
وفقا لقواعد
اإلدراج

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2019-10-1بتاريخ
1440/05/24هـ (الموافق 2019/01/30م).

إجراءات تداول
أسهم الشركات
المدرجة المعلق
تداولها خارج
المنصة

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2019-10-1بتاريخ تحدد آلية تداول أسهم الشركات المدرجة خارج المنصة في حال تعليق
تداولها وفق أحكام قواعد اإلدراج.
1440/05/24هـ (الموافق 2019/01/30م).

3عند تضمين تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية لل ُمصدررأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.

4عند صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لل ُمصدربتخفيض رأس ماله ،وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.

تنظم العضوية في سوق المشتقات ،والدخول إلى نظام تداول
الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2019-137-2بتاريخ المشتقات ،وتسجيل متداولي المشتقات المسجلين ،وإفصاح أعضاء
قواعد تداول
سوق المشتقات عن المعلومات للسوق؛ وتداول أعضاء سوق المشتقات
وعضوية المشتقات 1441/4/12هـ الموافق 2019/12/9م
في منتجات المشتقات المدرجة.
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القواعد واللوائح المتعلقة بشركة تداول السعودية
تحدد اإلجراءات التي يجب على أعضاء سوق المشتقات ومتداولي
الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2019-137-2بتاريخ المشتقات المسجلين اتباعها لالمتثال ألحكام قواعد تداول وعضوية
إجراءات تداول
المشتقات واإلجراءات المتبعة من قبل السوق بشأن منتجات المشتقات
وعضوية المشتقات 1441/4/12هـ (الموافق 2019/12/9م).
المدرجة.
القواعد واللوائح الخاصة بشركة إيداع
قواعد مركز إيداع
األوراق المالية

تنظم أنشطة مراكز اإليداع بما في ذلك تحديد شروط العضوية
الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2012-17-2بتاريخ
ومتطلباتها وكذلك إجراءات ( )1إيداع األوراق المالية؛ و( )2تسوية
1433/06/08هـ (الموافق 2012/04/29م) والمعدلة بموجب القرار
المعامالت ومقاصتها؛ و( )3تسجيل قيود ملكية األوراق المالية؛ و()4
رقم ( )2018-7-2بتاريخ 1439/05/01هـ (الموافق 2018/01/18م)
فتح الحسابات وأنواع الحسابات الخاصة.

الئحة إقراض
األوراق المالية
المدرجة

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2017-28-1بتاريخ
تنظم إطار عمل أنشطة اقتراض وإقراض األوراق المالية فيما يتعلق
1438/06/16هـ (الموافق 2017/03/15م) والمعدلة بموجب القرار
باألوراق المالية المدرجة في المملكة العربية السعودية.
رقم ( )2021-21-1بتاريخ 1442/07/10هـ (الموافق 2021/02/22م)

ضوابط ومتطلبات
مركز اإليداع
الخاصة بشهادات
اإليداع ال ُمصدرة
خارج المملكة وف ًقا
لتعليمات إصدار
شهادات اإليداع
خارج المملكة

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2020-86-1بتاريخ تحدد ضوابط ومتطلبات مركز اإليداع الخاصة بشهادات اإليداع
ال ُمصدرة خارج المملكة.
1442/1/19هـ (الموافق 2020/09/07م).

إجراءات التعامل
مع حسابات المركز
تحدد آلية التعامل مع حسابات مركز اإليداع واألوراق المالية المودعة
الموافق عليها من مجلس الهيئة بموجب قراره رقم ()2019-105-1
في حال توقف
فيها في حال توقف عضو الحفظ أو اعتزامه التوقف عن ممارسة
بتاريخ ( 1441/02/02الموافق 2019/10/1م).
عضو الحفظ او
أعماله وإنهاء ربطه بنظام اإليداع والتسوية.
اعتزامه التوقف
عن ممارسة أعماله
الئحة حسابات
تجميع األوامر

الموافق عليها من الهيئة بموجب القرار رقم ( )2018-7-1بتاريخ
1439/05/01هـ (الموافق 2018/01/18م).

التعليمات الخاصة
بمراكز إيداع
األوراق المالية
الدولية

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2021-57-1بتاريخ تنظم عالقات ربط مراكز اإليداع لألوراق المالية الدولية مع مركز
اإليداع.
1442/09/22هـ (الموافق 2021/05/04م).

تنظم فتح حسابات تجميع األوامر وإدارتها.

القواعد واللوائح الخاصة بشركة مقاصة
قواعد مركز
مقاصة األوراق
المالية

تنظم عضوية المقاصة ودخول أعضاء المقاصة إلى مركز المقاصة،
واألعضاء غير المرخص لهم بالمقاصة ودخولهم إلى مركز المقاصة،
الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2019-137-1بتاريخ
واإلفصاح عن المعلومات من أعضاء المقاصة إلى مركز المقاصة،
1441/04/12هـ (الموافق 2019/12/09م).
وآثار تعثر مركز المقاصة أو أي من أعضائه ،والعالقة بين العمالء
وأعضاء المقاصة وحقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن وثائق المقاصة.

إجراءات المقاصة

الموافق عليها من الهيئة بموجب قرارها رقم ( )2019-137-1بتاريخ تحدد إجراءات مقاصة المشتقات التي يجب على أعضاء المقاصة
اتباعها لالمتثال ألحكام قواعد مركز مقاصة األوراق المالية.
1441/04/12هـ الموافق 2019/12/09م

*
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االسم النظامي للشركة قبل إعادة التنظيم ،عندما كانت تدير وظائف السوق .وتجدر اإلشارة أنه وافق مجلس إدارة الشركة على هذه اإلجراءات وفقاً لتفويض صادر عن
الهيئة بموجب القرار رقم ( )2017-28-1وتاريخ 1438/06/16هـ (الموافق 2017/03/15م).

4التنفيذ واإلشراف واإلنفاذ

تقوم شركة تداول السعودية بالدور التنظيمي الرئيسي المتمثل في مراجعة طلبات إدراج األوراق المالية في السوق واعتمادها وف ًقا لقواعد اإلدراج .ويشمل
ذلك إدراج األوراق المالية كجزء من عمليات الطرح العام األولي ،وإصدار أسهم حقوق أولية ،وإصدار الرسملة ،وتحويل الديون ،وإدراج أسهم جديدة من
فئة سبق إدراجها .وتشمل المهام اإلضافية لشركة تداول السعودية وف ًقا للوائح التنفيذية الصادرة من الهيئة مراجعة اإلفصاحات أو التقارير المنشورة
من قبل ال ُمصدرين ال ُمدرجين في السوق لضمان االمتثال لمتطلبات اإلفصاح ،واإلشراف على امتثال ال ُمصدرين لفترات الحظر التي تفرضها قواعد
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وتعليق تداول األوراق المالية خالل ظروف معينة وف ًقا لقواعد اإلدراج والموافقة على انتقال عمليات إدراج
ال ُمصدرين من نمو -السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
ولضمان االلتزام باللوائح التنفيذية الصادرة من الهيئة وقواعد اإلدراج ،يجوز لشركة تداول السعودية وشركة إيداع وشركة مقاصة إجراء عمليات تفتيش-
بالتنسيق مع الهيئة -وطلب الوثائق والمعلومات ذات الصلة من أعضاء كل من السوق ومركز اإليداع ومركز المقاصة .كما يجوز لشركة تداول السعودية أن
تطلب من األشخاص الخاضعين لقواعدها القيام بأنشطة معينة أو االمتناع عن القيام بها وأن تطلب منهم تعيين مستشارين مستقلين (وف ًقا للمعايير التي
تحددها شركة تداول السعودية) للتحقق من التزامهم بأحكام قواعد اإلدراج وقواعد التداول والعضوية وأي قواعد أخرى ذات عالقة.
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ووف ًقا لقواعد مركز إيداع األوراق المالية ،يجب تقديم جميع طلبات العضوية في مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة إيداع والتي تخضع لموافقتها .وقد
تطلب شركة إيداع من أعضائها اتخاذ إجراءات معينة أو االلتزام بمتطلبات معينة لحماية مصالح المستثمرين والسوق .وباإلضافة إلى ذلك ،تتحمل شركة
إيداع مسؤولية التحقق من جميع حقوق الملكية على األوراق المالية المتداولة في السوق وتسجيلها باإلضافة إلى التعهدات وااللتزامات األخرى المتعلقة
بها .وتُستخدم البيانات المدخلة في السجالت النهائية لشركة إيداع كدليل قاطع وإثبات للملكية وغيرها من حقوق على األوراق المالية.
ووف ًقا لقواعد مركز مقاصة األوراق المالية ،يجب على شركة مقاصة التأكد من امتثال أعضائها للمتطلبات التي تحددها الهيئة .ويجب أن تجري عمليات
مراجعة وتدقيق سنوية ووضع إجراءات شفافة وعادلة فيما يتعلق بتعليق العضوية وإلغائها والسماح باالنسحاب االختياري من العضوية .ويتعين على شركة
مقاصة ً
أيضا وضع القواعد واإلجراءات المتعلقة بالضمانات وحيازة األصول ألعضاء المقاصة.
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4ترتيبات أخرى مع الهيئة

تقوم الهيئة حالياً بدعم جهود الشركة لتطوير السوق المالية والتسويق لها ،وذلك بموجب قرار الهيئة رقم ( )2019-2-3وتاريخ 1440/5/1هـ (الموافق
2019/1/7م) ،ويسري هذا الترتيب لمدة خمس ( )5سنوات ما لم تتخذ قرار الهيئة ايقاف استمرار الدعم متى ما دعت الحاجة إلى ذلك .وفقاً لهذا
الترتيب ،تقوم هيئة السوق المالية بتقديم الدعم المالي للشركة عن طريق خفض الرسم السنوي التي تتقاضاه الهيئة من الشركة ،وذلك بهدف تمكينها
من تنفيذ مبادرات تطوير السوق المالية السعودية والترويج لها بمبلغ ال يتجاوز  135,000,000ريال سعودي وفقاً لآللية المحددة في قرار الهيئة المشار
إليه أعاله.
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4التعامل مع تعارض المصالح المحتمل الناتج عن إدراج الشركة في إحدى شركاتها التابعة (شركة
تداول السعودية)

حيث أن الشركة تقدمت بطلب إلى شركة تداول السعودية (إحدى شركاتها التابعة) للموافقة على إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لديها ،مما قد ينظر
إليه على أنه ينطوي على تعارض للمصالح فيما يتعلق بإجراءات إدراج الشركة وااللتزامات النظامية المستمرة التي تفرضها شركة تداول السعودية على
الشركة بعد إدراجها.
ترى الشركة أن هيكلها ووظائفها التنظيمية وتسلسلها اإلداري يعالج احتمالية حدوث تعارض في المصالح ،وذلك بالنظر إلى أن جميع طلبات اإلدراج التي
يتم تقديمها إلى شركة تداول السعودية تتم مراجعتها والنظر فيها من قبل اإلدارة العامة لإلشراف التنظيمي والترخيص («إدارة اإلشراف والترخيص»)،
وهي إدارة مستقلة في الشركة وتساند بشكل عام الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة في وظائفها اإلشرافية والتنظيمية .ولمزيد من المعلومات
عن مهام ومسؤوليات إدارة اإلشراف والترخيص ،يرجى مراجعة القسم («( )11-16-4اإلدارة العامة لإلشراف التنظيمي والترخيص») من هذه النشرة.
كما أن إدارة اإلشراف والترخيص -فيما يتعلق بجميع المسائل التنظيمية بما في ذلك مراجعة طلبات اإلدراج وااللتزامات المستمرة على الشركات
المدرجة -ترفع أعمالها مباشرة إلى لجنة مستقلة للسياسات واإلشراف والتي تم تشكيلها من قبل مجلس إدارة شركة تداول السعودية («لجنة السياسات
واإلشراف») لتولي اإلشراف على جميع المسائل التنظيمية وإصدار القرارات بشأنها وذلك بناء على توصيات إدارة اإلشراف والترخيص .وقد تم تشكيل
لجنة السياسات واإلشراف بما يضمن استقالليتها عن عمليات الشركة وإدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها (وذلك بحسب ما هو موضح أدناه) .وتجدر
اإلشارة إلى أنه قبل تأسيس شركة تداول السعودية كانت لجنة السياسات واإلشراف مشكلة من قبل الشركة (أي ،شركة السوق المالية السعودية (تداول)
سابقاً) وكانت تعمل وفق قواعد عمل خاصة بها ،إال أنه تم إلغاء هذه اللجنة وتم بدالً عنها تأسيس لجنة من قبل كل شركة من الشركات التابعة المرخص
لها من الهيئة ،بما في ذلك لجنة خاصة بشركة تداول السعودية والتي تم تشكيلها من قبل مجلس إدارتها .ويجري العمل حالياً على إعداد قواعد عمل
خاصة بكل لجنة والمتوقع أن يتم اعتمادها قبل نهاية عام 2021م ،وإلى ذلك الحين ،سيتم استخدام القواعد الخاصة باللجنة الملغية كمرجع لالستئناس
به فيما يتعلق بصالحيات اللجنة وحوكمتها.
وتشمل صالحيات لجنة السياسات واإلشراف صالحيات تنظيمية وإشرافية معينة على المصدرين واألعضاء بما في ذلك على سبيل المثال دراسة
توصيات اإلدارة في شأن طلبات اإلدراج وتعليقه وإلغائه وطلبات التغير في رأس المال المصدر واتخاذ القرارات في شأنها واإلشراف على تطبيقها والنظر
في التقارير المتعلقة بمخالفات أحكام قواعد اإلدراج .كما تنظر لجنة السياسات واإلشراف في حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة بين مسؤوليات
شركة تداول السعودية التنظيمية واإلشرافية ومصالحها األخرى .ترتبط اللجنة بمجلس إدارة شركة تداول السعودية بحكم أنها مشكلة من قبله ولكنها
تعمل بشكل مستقل عنه وعن اإلدارة التنفيذية في المجموعة باعتبار أن قراراتها المتعلقة بالمسائل التنظيمية تعد نهائية ،أو خاضعة لموافقة الهيئة في
بعض الحاالت ،وال تخضع لموافقة مجلس اإلدارة ،وذلك باستثناء ما يصدر عن اللجنة بشأن قواعد ولوائح السوق إذ يتم الرفع بها لمجلس شركة تداول
السعودية القتراحها للهيئة للموافقة عليها وذلك وفقاً لإلجراء المنصوص عليه في نظام السوق المالية.
وتتألف لجنة السياسات واإلشراف من أربعة ( )4أعضاء ،من ضمنهم ثالثة أعضاء خارجيين ومستقلين ال يملكون أي مناصب في المجموعة (سواء
كأعضاء في مجلس إدراتها أو كموظفين) ،وبالتالي لن يتأثر هؤالء األعضاء بالطلب المقدم من الشركة بصفتها مساهماً في شركة تداول السعودية،
والعضو الرابع هو الرئيس التنفيذي للمجموعة (المهندس خالد الحصان) ،إال أن الرئيس التنفيذي للمجموعة يمتنع عن التصويت أو المشاركة في قرارات
لجنة السياسات واإلشراف التي أصدرتها أو ستصدرها فيما يتعلق بالشركة (بصفتها شركة مدرجة) (سوا ًء المتعلقة بالطلب أو االلتزامات المستمرة)
وذلك لتجنب أي احتمالية تعارض للمصالح.
وباإلضافة إلى ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات المتبعة لمراجعة طلب اإلدراج هي إجراءات موضوعية ،حيث تعتمد إجراءات إصدار الموافقة على
االلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في قواعد اإلدراج .وبشكل عام فإن شركة تداول السعودية تمارس مهامها التنظيمية (سوا ًء المتعلقة بطلبات اإلدراج
أو بااللتزامات المستمرة) وفقاً لقواعد ولوائح وسياسات مفصلة (ويشمل ذلك بعض السياسات التي تم االتفاق عليها مع الهيئة) ،إذ تحد هذه القواعد
واللوائح والسياسات من السلطة التقديرية لشركة تداول السعودية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركات المدرجة ،مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل
احتمالية تأثير تعارض المصالح المحتمل في القرارات المتخذة بشأن الشركة بصفتها شركة مدرجة.
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4-6منتجات المجموعة وخدماتها
تقدم المجموعة مجموعة كبيرة من منتجات وخدمات األوراق المالية للمشاركين في السوق وتعمل كحلقة وصل تربط المستثمرين بال ُمصدرين في السوق
السعودية .وتتماشى أنشطة المجموعة بشكل وثيق مع التطور الكبير للسوق المالية السعودية وتدعم تحقيق األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة ،2030
والتي تشمل زيادة مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد ،وجذب المزيد من االستثمار األجنبي وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وقد طورت
المجموعة منتجاتها وخدماتها الحالية بما يتماشى مع الطلب المتزايد للسوق المالية السعودية وتواصل مراقبة وتطوير منتجاتها وخدماتها مع زيادة
الطلب عليها من قبل المشاركين في السوق.
تقدم المجموعة منتجات وخدمات األوراق المالية ،والتي تشمل اإلدراج ،والتداول ،والتسوية ،والمقاصة وبيانات السوق والمؤشرات وخدمات الحفظ
والتسجيل لألوراق المالية المتداولة والغير متداولة ،وخدمات ما بعد التداول (الرهن ،وإدارة الجمعيات العامة ،والتصويت اإللكتروني ،وإجراءات الشركات،
وتوزيع األرباح وغيرها) وحلول السوق وحلول تقنية المعلومات األخرى.
في عام 2020م ،حققت المجموعة إيراداتها بشكل أساسي من الخدمات المرتبطة بقيمة التداول (حوالي  ،)٪73باإلضافة إلى مساهمات كبيرة أخرى
من خدمات اإلدراج (حوالي  )٪7وخدمات اإليداع والتسجيل (حوالي  ،)٪10وخدمات معلومات السوق (حوالي  .)٪10وكما في  30يونيو 2021م ،حققت
المجموعة إيراداتها بشكل أساسي من الخدمات المرتبطة بقيمة التداول (حوالي  ،)٪78باإلضافة إلى مساهمات كبيرة أخرى من خدمات اإلدراج (حوالي
 )٪6وخدمات اإليداع والتسجيل (حوالي  ،)٪9وخدمات معلومات السوق (حوالي .)٪7
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4خدمات اإلدراج

تدير المجموعة من خالل شركة تداول السعودية السوق المنظمة الوحيدة في المملكة ،وتوفر منصة لتداول األوراق المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
والمنشآت المتوسطة والكبيرة من خالل سوقين (السوق الرئيسية ونمو-السوق الموازية) .وباإلضافة إلى ذلك ،توفر السوق منصة لمجموعة كبيرة من
المنتجات األخرى ،بما في ذلك الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار المغلقة المتداولة وصناديق االستثمار العقارية
المتداولة ،والمشتقات المالية.
وقد حققت خدمات اإلدراج ما يقارب من  ٪7من إجمالي إيرادات المجموعة لعام 2020م وحوالي  %6في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م).
وتعتبر المجموعة خدمات اإلدراج بمثابة مساهمة مهمة ألعمالها األخرى ،وذلك ألن عمليات اإلدراج هي نقطة الدخول إلى السوق ،والتي تساعد على
توفير إيرادات إضافية من خالل خدمات التداول والتسجيل والمقاصة والتسوية الخاصة بالمجموعة.
وفي الفترة من 2018م إلى  30يونيو 2021م ،تم إدراج  117إصدا ًرا ألوراق مالية في السوق ،تضمنت  37إصدا ًرا لألسهم و 76إصدا ًرا للصكوك والسندات
و 3إصدارات لصناديق المؤشرات المتداولة وإصدار واحد لصناديق االستثمار المغلقة المتداولة .وفي الفترة من  1يناير 2018م إلى  30يونيو 2021م ،بلغ
المبلغ الذي تم جمعه من عمليات الطرح العام األولي في السوق  125.5مليار ريال سعودي (والذي يشمل  14.4مليار ريال سعودي تم جمعه من خالل
التخصيص اإلضافي الذي حصل في الطرح العام األولي لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)) ،باإلضافة إلى  10.5مليار ريال سعودي
من خالل إصدارات أسهم الحقوق األولوية في السوق الثانوية .وارتفع إجمالي القيمة السوقية لألوراق المالية المدرجة في السوق من  1.9تريليون ريال
سعودي كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م إلى  9.7تريليون ريال سعودي اعتبا ًرا من  30يونيو 2021م.
ويعتبر فريق اإلدراج ذو أهمية كبيرة في المجموعة ،حيث يقدم خدمات االدراج بشكل شامل .وتركز فرق مدراء العالقة وخدمات ال ُمصدرين من ضمن فريق
اإلدراج على جذب ُمصدرين جدد إلى السوق من خالل مجموعة من األصول ،بما في ذلك األسهم ،وأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق
االستثمار المغلقة المتداولة والصناديق االستثمارية العقارية المتداولة .ويضم فريق اإلدراج مجموعة من مديري العالقات يركز على العمالء ويسوقون
لعمليات اإلدراج في السوق لجميع أحجام الشركات وكافة القطاعات ويتواصلون بشكل حيوي مع منظومة المستشارين الماليين والشركات الراغبة في
االدراج .وفي عام 2020م ،أجرى فريق مدراء العالقة أكثر من  830زيارة للشركات .وباإلضافة إلى ذلك ،طور فريق اإلدراج أدوات متطورة للتواصل مع
العمالء وإبالغهم بفرص اإلدراج ،من خالل أداة تنسيق تربط ال ُمصدرين المحتملين بالمستشارين الماليين وأداة لتقييم جاهزية عمليات اإلدراج ،بالتعاون
مع شركة إرنست يونغ ،والتي تصدر تقيي ًما موجزًا لجاهزية اإلدراج لل ُمصدرين المحتملين .كما يبذل فريق اإلدراج جهو ًدا للتواصل مع الجهات الخارجية
تهدف إلى جذب ال ُمصدرين الدوليين إلى السوق.
كما يبحث فريق اإلدراج باستمرار عن طرق لتعزيز كيفية تفاعل ال ُمصدرين مع السوق ،وذلك بمجرد أن يصبحوا جز ًءا من ال ُمصدرين في السوق .وكجزء
من هذه الجهود ،يمتلك فريق اإلدراج استراتيجية مخصصة لتطوير عالقات المستثمرين بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط
مع التركيز على االرتقاء بالمنظومة السعودية لعالقات المستثمرين .وباإلضافة إلى ذلك ،يبحث فريق اإلدراج عن طرق لتحسين اللوائح واألسواق المالية
األولية والثانوية في المملكة ،ومن األمثلة على ذلك إدخال عمليات اإلدراج المباشر في نمو-السوق الموازية في 2020م .كما ساعد فريق اإلدراج كجزء
من مشاركته الحكومية المستمرة ،في إطالق برنامج يضم حوالي  20محفز حكوم ًيا لجعل اإلدراج أكثر جاذبية للشركات ،مع توقع إضافة المزيد من
الحوافز في المستقبل.
تتكون أسواق األسهم لدى المجموعة من السوق الرئيسية التي تستهدف الشركات المتوسطة والكبيرة ،باإلضافة إلى السوق الموازية («نمو») والتي تفرض
متطلبات إدراج أكثر مرونة ،والمخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .وتم إعداد قواعد اإلدراج ومتطلبات اإلنضمام ذات الصلة لكال السوقين بالتعاون
مع الهيئة لتوفير معايير إنضمام مناسبة لتلبية احتياجات ال ُمصدرين مع اختالف أحجامهم وأوضاعهم وتلبية خططهم التمويلية.
يساعد التعاون بين شركة تداول السعودية وشركة إيداع في مجال اإلدراج من تسهيل اإلدراج المتبادل مع األسواق األخرى مثل سوق أبوظبي لألوراق المالية
وشركة البحرين للمقاصة من خالل اتفاقيات إيداع األوراق المالية التي تم إبرامها في عام 2019م .وتسهل هذه االتفاقيات تبادل المعلومات والبيانات ذات
الصلة بالمعامالت التي يقوم بها األعضاء والمستثمرون عبر أسواقهم ،باإلضافة إلى عمليات نقل األوراق المالية وتحديث سجالت ملكية األوراق المالية
فيما يتعلق بعمليات اإلدراج المتبادل للكيانات المدرجة في كل سوق.
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4السوق الرئيسية

السوق الرئيسية هي عبارة عن منصة نظامية للتداول تشرف عليها الهيئة من خالل مجموعة فعالة من متطلبات وقواعد اإلدراج الخاصة بالموافقة على
طلبات الطرح واالدراج وااللتزامات المستمرة .وكما في تاريخ  30يونيو 2021م ،تم إدراج  185شركة و  17صندوق من صناديق استثمار عقارية متداولة
وستة صناديق مؤشرات متداولة وصندوق واحد من صناديق االستثمار المغلقة و 73عملية إدراج جديدة للصكوك والسندات في السوق الرئيسية بقيمة
سوقية إجمالية تبلغ  9,7تريليون ريال سعودي .ويتم تصنيف الشركات المصدرة المدرجة ضمن  21قطاع صناعي وف ًقا للمعيار العالمي لتصنيف القطاعات.
وتعد األوراق المالية المدرجة مؤهلة لضمها إلى المؤشرات الدولية (مثل مؤشر إم إس سي آي ومؤشر فوتسي ومؤشر إس أند بي ومؤشرات األسواق الناشئة)،
وف ًقا لمنهجية المؤشر وقواعد مقدمي خدمات المؤشرات .ويشمل ال ُمصدرون الذين تم إدراجهم في السوق الرئيسية من خالل طروحات عامة أولية منذ
2018م (من بين مصدرين آخرين) صندوق جدوى ريت السعودية ،وسويكورب وابل ريت ،وشركة لجام للرياضة ،وصندوق الخبير ريت ،وشركة عطاء التعليمية،
وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ،وشركة المراكز العربية ،ومجموعة مستشفيات د .سليمان الحبيب الطبية ،وذيب لتأجير السيارات ،وشركة
أمالك العالمية للتمويل العقاري ،وشركة بن داود القابضة ،وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة والشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت.

-6-1-2

4نمو  -السوق الموازية

تم تصميم نمو-السوق الموازية ،كمنصة بديلة للشركات لالكتتاب العام وإدراج أوراقها المالية في السوق ،وهي مخصصة للشركات التي ال تفي بمتطلبات
السوق الرئيسية للوصول إلى تمويل من خالل إدراج األسهم ،أو التي تلبي متطلبات السوق الرئيسية ولكن ال تزال تفضل إدراج أوراقها المالية في نمو
نظ ًرا لمتطلباتها األكثر مرونة .وكما في  30يونيو 2021م ،يوجد سبع شركات مدرجة في سوق نمو في خمسة قطاعات ،بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 11.9
مليار ريال سعودي.
باإلضافة إلى ذلك ،تعتبر نمو السوق األولى في المنطقة التي تتيح «خدمة اإلدراج المباشر» (وتعني الوصول المباشر إلى سوق نمو من خالل إدراج األسهم دون
إجراء اكتتاب أولي) وقد تمت أربع عمليات إدراج من هذا القبيل منذ بدء العمل بذلك في النصف الثاني من عام 2020م .ومن المتوقع أن يشهد عام 2021م
مزيدًا من عمليات اإلدراج المباشرة .وإضافة إلى ذلك ،يمكن للشركات المدرجة في نمو أن تنتقل إلى اإلدراج في السوق الرئيسية عند استيفاء الشروط
الخاصة بالسوق الرئيسية .ففي عام 2019م ،انتقلت خمس شركات إلى السوق الرئيسية ،وفي عام 2020م ،انتقلت ثالث شركات أخرى إلى السوق الرئيسية.
وتشمل الشركات التي قامت باإلدراج المباشر من خالل نمو منذ عام 2018م (من بين شركات أخرى) وشركة أسمنت الرياض وشركة وطني للحديد
والصلب وشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية وشركة أبناء محمد حسن الناقول والشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية وشركة مجمع المركز
الكندي الطبي العام وشركة بنان العقارية وشركة توزيع الغاز الطبيعي.
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4خدمات التداول النقدي

-6-2-1

4نظرة عامة

تقوم شركة تداول السعودية بتطوير مجموعة كبيرة من خدمات التداول من خالل إدارة التداول النقدي ،والتي تُعد من الوظائف واألعمال األساسية لشركة
تداول السعودية ومصدر رئيسي إليراداتها .وعلى مستوى المجموعة ،ساهمت خدمات إدارة التداول النقدي بجزء كبير من إجمالي اإليرادات التشغيلية
(شكلت خدمات التداول حوالي  %38في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م).
تستفيد جميع أنواع األوراق المالية المدرجة في السوق من خدمات التداول .وتقدم إدارة التداول النقدي خدمات التداول إلى  32عض ًوا معتمدًا في
السوق ،والذين يشكلون عمالءها الرئيسيين .وعلى مدار الخمس سنوات الماضية ،بذلت الشركة جهدًا كبي ًرا لتعزيز السوق المالية وتطويره بما يتماشى
مع أفضل الممارسات العالمية كجزء من تحقيق ركيزة أساسية من برنامج تطوير القطاع المالي ضمن إطار خطة رؤية المملكة  2030لتأسيس سوق
مالية متقدمة .وستؤدي الزيادة في عدد األوراق المالية المدرجة القابلة للتداول وأنواعها إلى توفير منتجات وخدمات إضافية إلدارة التداول النقدي ليتم
تقديمها إلى المشاركين في السوق المالية .وقامت السوق بزيادة عمليات الطروح في مجال الصناديق المتداولة من خالل إدراج  6صناديق المؤشرات
المتداولة كما في تاريخ  30يونيو 2021م وإدراج أول صندوق من صناديق االستثمار المغلقة المتداولة في عام 2021م .واعتبا ًرا من  30يونيو 2021م،
ً
مدرجا في السوق ،بما في ذلك  17صناديق االستثمار العقارية المتداولة ،و 6صناديق المؤشرات المتداولة ،وصندوق واحد
متداول
هناك  24صندو ًقا
ً
من صناديق االستثمار المغلقة.
يتألف المستثمرون في السوق من األفراد السعوديين والمؤسسات السعودية ومستثمرين دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين األجانب (بما في
ذلك المستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين االستراتيجيين األجانب والمستفيدين بموجب اتفاقيات المبادلة والمستثمرين األجانب غير المقيمين).
ويختلف حق المستثمر بالتداول حسب السوق ،حيث يستطيع المستثمرون األجانب غير المقيمين االستثمار -حسب دليل المستثمر األجنبي في األوراق
المالية السعودية الصادر من الهيئة -في نمو وسوق أدوات الدين (بحيث ال تنطبق متطلبات المستثمرين األجانب المؤهلين) ،بينما تنطبق المتطلبات
المختلفة على االستثمارات في األسواق األخرى .وكما في  30يونيو 2021م ،امتلكت المؤسسات السعودية  ٪88.6من األوراق المالية المتداولة في السوق،
بينما يمتلك األفراد السعوديون  ٪8والمستثمرون األجانب .٪3.4
وال تزال السيولة في السوق منبثقة بالدرجة األولى من فئة المستثمرين األفراد (األفراد السعوديين) .ومع ذلك ،فقد زاد تنوع قاعدة المستثمرين من حيث
نشاط التداول وحصص الملكية ،وتحديدًا مع زيادة مشاركة الشركات وصناديق االستثمار والهيئات الحكومية ذات العالقة بالجهود المبذولة إلضفاء الطابع
المؤسسي على السوق .وقد شكل المستثمرون السعوديون األفراد  ٪87من متوسط القيمة المتداولة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م،
مقارنة بـ  ٪74في عام 2020م ،و ٪63في عام 2019م ،و ٪78في عام 2018م .وتُعزى النسبة المتبقية من متوسط القيمة المتداولة خالل تلك الفترات
بدرجة كبيرة إلى المستثمرين السعوديين من المؤسسات ( ٪5في النصف األول من عام 2021م ،و ٪18في عام 2020م ،و ٪13في عام 2019م ،و ٪13في
عام 2018م) والمستثمرين األجانب ( ٪6في النصف األول من عام 2021م ،و ٪7في عام 2020م ،و ٪22في عام 2019م و ٪7في عام 2018م).
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ساهمت التطورات في زيادة كفاءة السوق ،فعلى سبيل المثال ،تم توسيع حدود تذبذب األسعار اليومية في السوق الرئيسية من  ٪10 -/+لأليام الثالثة
األولى فقط من تداول األوراق المالية الجديدة إلى  ٪30 -/+وتم تطبيق حدود تذبذب ثابتة بنسبة  .٪10 -/+وتم تطبيق هذا التغيير ً
أيضا على مستوى
السوق لجميع األوراق المالية المدرجة في نمو .ويوفر هذا التغيير مرونة إضافية لتسعير األوراق المالية بنا ًء على العرض والطلب في السوق ،مع الحفاظ
على حماية المستثمرين .كما تم تغيير متطلبات الحد األدنى لحجم الصفقات المتفاوض عليها من المتطلب السابق البالغ مليون ريال سعودي إلى نظام
أكثر مرونة ينطبق على األسهم وصناديق االستثمار العقارية المتداولة ،والذي يأخذ في االعتبار خصائص سيولة األوراق المالية ذات العالقة .وتم اعتماد
نظام من أربع مستويات على أساس متوسط قيمة التداول اليومي لألوراق المالية ذات العالقة على مدى الستة أشهر الماضية .ويتراوح الحد األدنى
للحجم من  5مليون ريال سعودي لألوراق المالية األكثر سيولة إلى  300,000ريال سعودي لألوراق المالية األقل سيولة.
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4التداول في أسواق األسهم

ينقسم سوق األسهم لدى شركة تداول السعودية إلى سوقين :السوق الرئيسية ونمو-السوق الموازية .بلغت القيمة المتداولة لألسهم في السوق الرئيسية
(بما في ذلك صناديق االستثمار العقارية المتداولة)  2,087.8مليار ريال سعودي في 2020م ،مقابل  880.1مليار ريال سعودي في 2019م و 870.9مليار
ريال سعودي في 2018م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،بلغت القيمة المتداولة لألسهم في السوق الرئيسية  1,339.3مليار ريال
سعودي مقارنة بمبلغ  825,2مليار ريال سعودي خالل نفس الفترة في العام السابق.
وقد بلغ حجم التداول في السوق الرئيسية (بما في ذلك صناديق االستثمار العقارية المتداولة)  79.3مليار سهم في 2020م ،مقابل  33.8مليار سهم
في 2019م و 38.1مليار سهم في 2018م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،بلغ حجم التداول في السوق الرئيسية  42,6مليار سهم
مقارنة بـ  28,7مليار سهم خالل نفس الفترة في العام السابق.
وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي في السوق الرئيسية (بما في ذلك صناديق االستثمار العقارية المتداولة)  8,3مليار ريال سعودي في عام 2020م
مقارنة بمبلغ  3,5مليار ريال سعودي في عام 2019م ومبلغ  3,5مليار ريال سعودي في عام 2018م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م،
بلغ متوسط قيمة التداول اليومي في السوق الرئيسية مبلغ  10,7مليار ريال سعودي مقارنة بـ  6,6مليار ريال سعودي خالل نفس الفترة في العام السابق.
وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي في السوق الرئيسية (بما في ذلك صناديق االستثمار العقارية المتداولة)  316مليون سهم في عام 2020م مقابل
 135.2مليون سهم تم تداولها خالل عام 2019م و 152,8سهم تم تداولها خالل عام 2018م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،بلغ
متوسط قيمة التداول اليومي في السوق الرئيسية (بما في ذلك صناديق االستثمار العقارية المتداولة)  341.1مليون سهم مقارنة بـ  230.3مليون سهم
خالل نفس الفترة في العام السابق.
يعد النمو في القيمة المتداولة السنوية مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة نشاط المستثمرين األفراد باإلضافة إلى زيادة القيمة السوقية لل ُمصدرين ،وزيادة
عمليات اإلدراج والطرح مثل إصدارات أسهم حقوق األولية .وأدخلت المجموعة مؤخ ًرا تحسينات تنظيمية تتعلق بأدوات التداول مثل خدمات البيع على
المكشوف وإقراض واقتراض األوراق المالية .ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات والعديد من التطورات األخرى في السوق مثل التحسينات الهيكلية
لنظام التداول ،وإدخال صانعي السوق والخدمات المساعدة للمتداولين ذوي التردد العالي إلى زيادة السيولة في السوق.
بلغت القيمة المتداولة لألسهم في نمو– السوق الموازية  7,113,9مليون ريال سعودي في عام 2020م مقارنة بمبلغ  2,279,8مليون في عام 2019م ومبلغ
 412,5مليون ريال سعودي في عام 2018م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،بلغت القيمة المتداولة لألسهم في نمو– السوق الموازية
 4,842,2مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  2,758,3مليون رسال سعودي خالل نفس الفترة في العام السابق.
بلغ متوسط قيمة التداول اليومي في نمو– السوق الموازية بلغ  28,3مليون ريال سعودي في عام 2020م مقارنة بمبلغ  9,1مليون ريال سعودي في عام
2019م ومبلغ  1,7مليون ريال سعودي في عام 2018م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،بلغ متوسط قيمة التداول اليومي في
نمو– السوق الموازية بلغ  38,7مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  22,1مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة في العام السابق.
وتم تنفيذ تحسينات متعددة على مستوى السوق منذ إطالقها في عام 2017م بالتعاون مع الهيئة لزيادة سيولة السوق المالية وعمقه .ومن المتوقع أن
ً
مستقبل .وتعد قصص نجاح 8
يؤدي إدخال آليات تعزيز السيولة ،مثل إطار عمل صنع السوق إلى جانب زيادة عدد عمليات اإلدراج ،إلى زيادة السيولة
من الشركات المدرجة التي أكملت فترة السنتين وانتقلت بعد ذلك إلى اإلدراج في السوق الرئيسية من العوامل المحركة األساسية للسيولة السوقية في
نمو-السوق الموازية.
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4التداول في الصناديق

كما في  30يونيو 2021م ،بلغ عدد صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في السوق  6صناديق .وقد أدى ذلك إلى جانب تنويع األصول المدارة (في
الماضي ،كانت صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في السوق تقتصر على مجموعة من األوراق المالية لألسهم فقط) ،إلى زيادة القيمة المتداولة في
عام 2020م مقارنة بالفترات السابقة .وبلغت القيمة المتداولة لصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في السوق  2.5مليار ريال سعودي في 2020م مقابل
 1.6مليار ريال سعودي في 2019م و 1.2مليار ريال سعودي في 2018م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،بلغت القيمة المتداولة
لصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في السوق  1.6مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ  792مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة من العام السابق.
يمتلك مديرو الصناديق مجموعة واسعة النطاق من األصول المدارة التي قد يتتبعها مؤشر صناديق المؤشرات المتداولة ،مثل أدوات الدين (كالصكوك
الحكومية) والسلع (كالذهب) ،وذلك من خالل عرض منتجات واسعة النطاق في السوق باإلضافة إلى اإلصالحات التنظيمية ،ومن خالل البنية التحتية
الجديدة لمرحلة ما بعد التداول الخاصة بالمجموعة ،من المتوقع أن تمهد التحسينات الهيكلية الطريق لبيئة إدراج وتداول أكثر جاذبية لمديري الصناديق
وأمناء الحفظ وصناع السوق.
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4التداول في أدوات الدين

يتألف سوق أدوات الدين حال ًيا من صكوك وسندات الشركات والحكومة ،والتي تهدف إلى تزويد القطاعين العام والخاص بمنصة لتلبية احتياجات التمويل.
وفي سوق أدوات الدين ،سجلت قيم التداول نم ًوا كبي ًرا في عام 2020م ،مقارنة بالمستويات المنخفضة نسب ًيا في السنوات السابقة ،حيث بلغت القيمة
المتداولة لهذا العام  37,5مليار ريال سعودي ،مقارنة بـ  5.1مليار ريال سعودي في عام 2019م و 0,6مليار ريال سعودي في عام 2018م .بلغت قيمة
التداول لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م  19.6مليار ريال سعودي مقابل  16.8مليار ريال سعودي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ومن خالل إدراج السندات الحكومية للمملكة في عام 2018م ،استفادت السوق من دخول المتعاملين األوليين لإلصدارات الحكومية ،مما أدى إلى زيادة
السيولة في السوق بشكل كبير ،إلى جانب تحسينات متعددة على مستوى السوق بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الحكوميين مثل البنك المركزي
السعودي ووزارة المالية والهيئة .وفي سوق الدين ،ألغت الهيئة القيود على المستثمرين االجانب بحيث يمكنهم اآلن الوصول مباشرة إلى سوق الدين
دون الحاجة لدخول بصفة مستثمر اجنبي مؤهل .وتماش ًيا مع برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية  ،2030يتم التخطيط للعديد من التطويرات
والتحسينات في سوق أدوات الدين في المستقبل.
نفذت شركة تداول السعودية ً
أيضا العديد من التطويرات التقنية لتسهيل التداول في سوق الصكوك والسندات ،وزيادة حجم المعلومات والبيانات المتاحة
للجمهور وتحسين جودتها .وباإلضافة إلى ذلك ،قامت شركة تداول السعودية بأتمتة عملية بث أسعار الصكوك وأدوات الدين من قبل المتعاملين االوليين،
والتي تهدف إلى توفير عملية إدخال أوامر سلسة .وألغت المجموعة ً
أيضا تعليق التداول في الصكوك والسندات الحكومية للشركات المدرجة قبل سداد
القسائم.
ونتيجة هذه التحسينات ،أعلنت فوتسي راسل في  30سبتمبر 2021م عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر للسندات الحكومية في األسواق
الناشئة اعتباراً من شهر أبريل 2022م .وباإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن تساهم منتجات مثل سوق اتفاقيات إعادة الشراء ً
أيضا بتحفيز نمو سوق أدوات
الدين ،باإلضافة إلى العديد من التحسينات الهيكلية لنظام التداول.
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4تداول المشتقات المالية

إضاف ًة إلى التداول في األسهم والصناديق المتداولة وأدوات الدين ،يعمل السوق بشكل حيوي على تطوير تداول المشتقات المالية .ويعتبر سوق المشتقات
المالية سوقاً ناشئة تم إطالقها في الربع الثالث من عام 2020م وتم تطويرها بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية .2030
وقد أتاح إطالق السوق االستخدام الشفاف ألدوات إدارة المخاطر ،والتي أصبحت أكثر أهمية للمستثمرين العالميين .وتعتقد اإلدارة أن اعتماد الوسطاء
الرائدين في المملكة العربية السعودية بشكل مبكر على أدوات إدارة المخاطر يشير إلى وجود إمكانية كبيرة لنمو سوق المشتقات في المملكة.
اتبع أول منتج للمشتقات المالية وهو العقود المستقبلية لمؤشر إم تي  ،30الذي يستند إلى مؤشر تم تطويره بالتعاون مع مؤشر إم إس سي آي ،وتتبع
متاحا للتداول من قبل جميع أنواع العمالء المستثمرين.
معايير دولية وكان
ً
وبشكل عام ،تخطط شركة تداول السعودية لمراقبة سوق تداول المشتقات المالية عن كثب وتطويره وإدخال منتجات جديدة في ظل تطور السوق المالية
السعودية من خالل توقع مستويات تطور المستثمرين إضاف ًة إلى مستويات الطلب من المستثمرين .وستساهم التحسينات المستمرة في اإلطار التنظيمي
ً
مستقبل.
في المزيد من عمليات إطالق المنتجات ،مثل عقود الخيارات للمؤشرات واألوراق المالية المفردة  ،والتي من المخطط إطالقها في
ً
حلول مبتكرة ألعضائها ومستثمريها .فعلى سبيل المثال ،أطلقت يوركس بالتعاون مع شركة تداول السعودية
كما ساهمت شركة تداول السعودية في ايجاد
العقود المستقبلية للمؤشرات على مؤشر إم إس سي آي للمملكة العربية السعودية في الربع الثاني من عام 2019م ،والتي يتم تداولها في يوركس ،مما
يدل على التزام المجموعة بتوفير مجموعة كبيرة من الخيارات لقاعدة مستثمريها العالميين األجانب قبل إطالق سوق المشتقات المالية في المملكة في
الربع الثالث من 2020م.
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4األعضاء

توفر شركة تداول السعودية ألعضائها إمكانية الوصول إلى السوق المالية ،وتتألف أعضائها من الوسطاء الذين يستوفون الشروط المحددة في قواعد
التداول والعضوية الصادرة من شركة تداول السعودية واللوائح ذات الصلة الصادرة من الهيئة من وقت آلخر .ويدفع أعضاء السوق رسوماً أولية لمرة
واحدة قدرها  60,000ريال سعودي ورسو ًما سنوية قدرها  30,000ريال سعودي .وكما في  30يونيو 2021م ،بلغ عدد أعضاء السوق  32عض ًوا .ويدفع
أعضاء سوق المشتقات رسوماً أولية لمرة واحدة قدرها  30,000ريال سعودي ورسو ًما سنوية قدرها  10,000ريال سعودي .وكما في  30يونيو 2021م ،بلغ
عدد أعضاء تداول المشتقات في السوق  8أعضاء.
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4األداء

منذ بداية عملياتها في السوق في عام 2020م وحتى تاريخ  30يونيو 2021م ،تم تداول ما يقارب  417عقدًا من العقود المستقبلية لمؤشر إم تي ( 30العقود
المستقبلية) بقيمة تتجاوز مبلغ  49مليون ريال سعودي .وفي النصف األول من عام 2021م ،تم تداول  165من العقود المستقبلية لمؤشر إم تي  30بقيمة
تتجاوز مبلغ  21مليون ريال سعودي.
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4معلومات السوق

إلى جانب خدمات اإلدراج والتداول ،تقدم شركة تداول السعودية ً
أيضا مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات معلومات السوق للمشاركين المحليين
والدوليين في السوق من خالل قسم المؤشرات وبيانات السوق ،ويتكون نطاق عمالؤها من المؤسسات المالية الدولية إلى المؤسسات المالية اإلقليمية
والمحلية .وتمثل خدمات معلومات السوق التي تقدمها شركة تداول السعودية والتي يتم توفيرها من قبل قسم بيانات السوق ما يقارب  ٪10من اإليرادات
في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و  %7.4في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
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كما في تاريخ  30يونيو 2021م ،تمتلك شركة تداول السعودية  192عمي ً
ال وشريكين استراتيجيين لخدمات معلومات السوق  -شركة إم أس سي آي وشركة
ً
عميل ،من بينهم  58من موزعي بيانات و 31من األشخاص
آي إتش إس ماركيت .يتم تضمين هذه الخدمات في ثالثة مجاالت رئيسية :بيانات السوق (89
ً
عميل ،من بينهم  37من مديري الصناديق وُ 59مصد ًرا) ،وخدمات المؤشرات ( 7عمالء ،من بينهم  6من مقدمي
المرخص لهم) ،والبيانات المرجعية (96
خدمات المؤشرات ومدير أصول واحد) .ومن األمثلة على عمالء المجموعة بلومبرغ وإم إس سي آي وفاكتست وفوتسي راسل وأي إتش إس ماركت.
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4المنتجات

تتبع المنتجات المقدمة للعمالء نماذج أعمال متنوعة مصممة وف ًقا لوضع المشاركين في السوق المستهدفة ،وتتضمن على سبيل المثال وصول الفرد
الشهري إلى معلومات التداول والتراخيص السنوية لبيانات السوق وخدمات البيانات المرجعية من خالل التراخيص واالشتراكات وحلول المؤشرات من
إنشاء المؤشر وحتى نشر مؤشر خاص على موقع السوق.
أطلقت المجموعة ،في عام 2019م ،مؤشر إم تي ( 30الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة مؤشر إم إس سي آي) ،والذي يضم اآلن ما يقارب من  30سهماً
من أكبر األسهم المدرجة في السوق بنا ًء على القيمة السوقية لألسهم المتداولة لدى الجمهور ،مع مراعاة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين .ويمكن
أن يختلف عدد األسهم المكونة للمؤشر بين  25و 35سه ًما حسب أوضاع السوق .وقد كان هذا المؤشر عالمة فارقة في تطوير المنتجات المالية للمجموعة
واستُخدم الح ًقا كأصل اساسي إلنشاء العقود المستقبلية لمؤشر إم تي  30للعقود المستقبلية في عام 2020م ،وهو أول منتج مشتقات في المملكة ،مما
يؤكد على قوة المجموعة في تقديم منتجات تحفيزية عبر نطاق خدمات السوق المالية (انظر أيضا إلى القسم («( )5-2-6-4تداول المشتقات المالية»)
للحصول على مزيد من المعلومات) .وتم ً
أيضا إضافة بيانات مؤشر إم تي  30إلى موجز بيانات السوق المقدمة لعمالء المجموعة اآلخرين.
وباإلضافة إلى ذلك ،طورت السوق بالتعاون مع شركة آي إتش إس ماركيت وهي الشركة الرائدة عالم ًيا في تحليالت وحلول المعلومات ،سلسلتين من
المؤشرات المرتبطة بالدين .ولمزيد من التفاصيل بشأن االتفاقيات التي تحكم العالقة بين شركة آي إتش إس ماركيت والمجموعة ،يرجى مراجعة القسم
(«( )2-6-12ملخص االتفاقيات الجوهرية») من هذه النشرة .والمؤشر األول هو مؤشر بالعملة المحلية يركز على الحكومة وهو «سلسلة مؤشرات ايبوكس
تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي» ،والذي ينقسم إلى مؤشرات فرعية متطورة .أما المؤشر الثاني فهو مؤشر مرجعي أوسع نطا ًقا مقوم بالعملة
المحلية وهو «مؤشر ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي» .ويوفر كال المؤشرين للمستثمرين والمشاركين اآلخرين في
السوق رؤية ألداء الصكوك والسندات السعودية .ويمكن استخدامهما من قبل مديري المحافظ ،سواء النشطين منهم أو غير النشطين ،لقياس المحافظ
االستثمارية والمخاطر نيابة عن عمالئهم .وقد يشمل المؤشر ذلك البنوك المتعاملة ،و ُمصدري صناديق المؤشرات المتداولة ،وشركات االستثمار
المشترين ،والموردين التابعين ألطراف خارجية .وتوفر صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق المشتركة ،التي تتكون من مجموعة من الصكوك و/
أو السندات وسيلة فعالة من حيث التكلفة وتقليل المخاطر لالستثمار في سوق الدين السعودي .وتستند المؤشرات إلى قواعد تنظيمية وتتسم منهجية
المؤشر بالشفافية.
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بلغ متوسط عدد المستخدمين الشهري في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م  229.766مستخدم .وارتفع إجمالي متوسط المستخدمين الشهري
إلى  348،951مستخدم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويعود سبب هذه الزيادة الناتجة إلى زيادة متوسط المستخدمين الخاصين شهر ًيا.
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تقدم المجموعة من خالل شركة إيداع وهي مركز إيداع األوراق المالية التابع للمجموعة ،خدمات التسوية والحفظ واإليداع والتسجيل لألوراق المالية
المدرجة وغير المدرجة .وباإلضافة إلى خدماتها األساسية ،تقدم شركة إيداع ً
أيضا العديد من الخدمات اإلضافية ،مثل معالجة إجراءات الشركات،
وخدمات اإلصدار ،وخدمات اجتماعات الجمعيات العامة ،وتوزيع المدفوعات ،ومجموعة كبيرة من خدمات إعداد التقارير .وفي السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2020م ،شكلت إيرادات شركة إيداع ما يعادل  ٪47تقريباً من إجمالي إيرادات المجموعة مقارنة بـما يعادل %50و %51تقريباً في السنوات
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م ،على التوالي .بالنسبة لألشهر الستة المنتهية في  30يونيو 2021م ،ارتفعت هذه النسبة إلى
ما يعادل  ٪49تقريباً.

-6-4-1

4المنتجات والخدمات

تعد شركة إيداع ركيزة أساسية الستراتيجية المجموعة الحالية والمستقبلية ،حيث تقدم منتجات ما بعد التداول عالية القيمة عبر أربع مجموعات
خدمات رئيسية ،وهي :التسوية ،والحفظ ،واإليداع ،والتسجيل .ويتم تحديد نماذج األسعار بنا ًء على الخدمة ذات الصلة التي يتم تقديمها وتتراوح من
رسوم الخدمات غير المتكررة (على سبيل المثال ،الخدمات المتعلقة بالتسوية ،والحفظ ،وإجراءات الشركات ،والرهن ،والتحويالت ،واقتراض األوراق
المالية وإقراضها ،وإدارة اجتماعات الجمعيات العامة ،وتقارير سجل األسهم) إلى االشتراكات العادية (أي التسجيل األساسي ،وخدمات الحفظ المستقل
والعضوية المستقلة).
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تقدم شركة إيداع خدمات لمجموعة كاملة من األوراق المالية المدرجة في السوق ،فض ً
ال عن األوراق المالية غير المدرجة .كما تقدم شركة إيداع خدمات
بالشراكة مع أمناء الحفظ من خالل منصة «نظام تداوالتي» ،والتي من خاللها يمكن للوسطاء أو أمناء الحفظ التصويت نيابة عن المستثمرين ،مما يسهل
اجتماعات الجمعيات العامة .وتشمل أنواع األوراق المالية التي تتعامل معها شركة إيداع األسهم وأدوات الدين (الصكوك والسندات) وصناديق المؤشرات
المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة وصناديق االستثمار المغلقة المتداولة وصناديق االستثمار.
بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة في عروضها التقنية ،تمت مراجعة عدد من خدمات شركة إيداع في عام 2020م لمواجهة التحديات الناتجة عن
جائحة كوفيد ،19-مع االستمرار في االلتزام بالمتطلبات التي حددتها الهيئة .وفي هذا السياق ،أصدرت الهيئة تعليمات بتعليق الحضور للجمعيات العامة
للشركات المدرجة في السوق وقبول عقدها افتراض ًيا .ولمواكبة الوضع الجديد ،تم تطوير نظام ذكي ليشمل نظا ًما للحضور اإللكتروني وتمديد وقت
التصويت اإللكتروني ليستمر حتى انتهاء اجتماع الجمعية العامة .وعالوة على ذلك ،تم عقد  361اجتماعاً للجمعيات العامة بصورة افتراضية باستخدام
خدمة التصويت اإللكتروني في عام 2020م ،وتم تحسين طريقة تقديم التقارير واإلخطارات المتعلقة بعقد اجتماعات الجمعيات العامة لتنفيذها بنجاح.
ونظ ًرا لضرورة الحد من االتصال المباشر بين األشخاص ،كان من الضروري التعامل إلكترون ًيا مع متطلبات التوقيع وختم الوثائق من قبل الشخص
المرخص له ،مما تطلب ً
أيضا استخدام البريد اإللكتروني للعمالء لتأكيد اإلجراءات.
استمر تقديم المزيد من االبتكارات بعد االستجابة األولية لجائحة كوفيد 19-من خالل إدخال تحسينات على آلية التصويت كاستحداث نظام التصويت
الجزئي على سبيل المثال .وفي الحاالت التي تتم فيها إدارة االستثمارات المؤسسية من قبل أكثر من مدير أصول ،فإنه يسمح بتقسيم أصواتهم بين
العديد من األفراد عند التصويت لكل مدير.
باإلضافة إلى ذلك ،قدمت شركة إيداع خدمة لتوزيع األرباح بهدف تسهيل عملية توزيع األرباح من خالل نظام تداوالتي .وقد وفرت هذه الخدمة العديد من
الفوائد للمساهمين ،مثل الحفاظ على السرية والحصول على تقارير دقيقة من خالل النظام وتوحيد اإلجراءات ودفع الضريبة للمساهمين غير المقيمين.
كما تم تعزيز القيمة المقدمة ل ُمصدري األوراق المالية من خالل التوزيع السريع لألرباح على المساهمين.
ساهمت شركة إيداع ً
أيضا في تعزيز سوق الدين بالتعاون مع المركز الوطني إلدارة الدين من خالل إدخال العديد من التحسينات على بنيتها التحتية
لمواءمة خدمات اإلصدار مع أفضل الممارسات الدولية .كما بدأت شركة إيداع العمل على توسيع شبكتها من خالل إقامة عالقات مع مراكز اإليداع
لألوراق المالية اإلقليمية والدولية لتسهيل وصول المستثمرين إلى السوق السعودية وتوسيع قاعدة عمالئها.
وباالستناد إلى النطاق الحالي لخدمات التسوية واإليداع التي تقدمها شركة إيداع ،ترى المجموعة وجود إمكانية لتوسيع نطاق الخدمات للسوق المحلية
فرصا إضافية لتقديم
وربما تحقيق إيرادات إضافية من الخدمات المقدمة بالفعل في الوقت الراهن .وعالوة على ذلك ،تعتقد المجموعة أن لديها
ً
الخدمات للمستثمرين المؤسسيين األجانب والدوليين ،بما في ذلك خدمات الصناديق ،والعالقات مع مراكز اإليداع لألوراق المالية الدولية واإلقليمية،
وتسييل البيانات وإدارة الضمانات .كما وافقت شركة إيداع على تقديم خدمة اتفاقيات إعادة الشراء المبسطة لتسهيل معامالت الضمان المتعلقة
باتفاقيات إعادة الشراء.
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4األداء

قامت شركة إيداع في عام 2020م بمقاصة وتسوية  77.1مليون عملية تداول ،مقارنة بـ  28,5مليون عملية تداول في عام 2019م و 25.1مليون عملية
تداول في عام 2018م .وكما في تاريخ  30يونيو 2021م ،بلغ إجمالي عدد عمليات المقاصة والتسوية في إيداع  52,6مليون عملية تداول .وبلغت األصول
المحفوظة  9,800مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،مقارنة بمبلغ  9,545مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .وكما في تاريخ 30
يونيو 2021م ،بلغت األصول المحفوظة  10,473مليار ريال سعودي.
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4خدمات المقاصة

تدير المجموعة ،من خالل شركة مقاصة التابعة لها ،مركز المقاصة الوحيد في المملكة ،حيث تقوم بأعمال مقاصة األوراق المالية وتشكل إحدى الركائز
األساسية لتطوير السوق المالية في برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية  .2030وتعد شركة مقاصة عبارة عن كيان يعمل كوسيط بين طرفين في
عملية تداول ،حيث يمثل دور البائع أمام المشتري ودور المشتري أمام البائع .وكان إنشاء مركز للمقاصة خطوة أساسية إذا أرادت المجموعة التقدم في
تطوير منتجات وخدمات جديدة .وتتمثل استراتيجية شركة مقاصة في إدخال آليات جديدة في السوق لتقليل مخاطر ما بعد التداول وتوفير إدارة مركزية
إلدارة المخاطر .كما ستنفذ مقاصة الصفقات على أساس متعدد األطراف مما سيقلل من قيمة المدفوعات وتحويالت األوراق المالية وعددها .وسيتيح
مركز المقاصة ،كميزة مالية واقتصادية محتملة لضمان الكفاءة وإدارة المخاطر ،أكثر من  ٪80من قيمة النقد واألوراق المالية مجتمع ًة بعد التداول،
والتي يمكن استخدامها من قبل السوق لخلق قيمة إضافية وتعزيز السيولة اإلجمالية ،إضافة إلى إدخال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للسوق
كمنتجات المشتقات المتداولة وخدمات ما بعد التداول.
على الرغم من أن شركة مقاصة تأسست في األصل في عام 2018م ،إال أنه كان ال بد من سن قوانين وقواعد وإجراءات جديدة للمقاصة قبل أن تبدأ
شركة مقاصة بمزاولة أعمالها .وكان البد من وضع الهيكل التنظيمي للكيان الجديد وإسناد المسؤوليات واإلجراءات إلى وحدات العمل.
ونتيجة لهذه التطورات ،أصبحت شركة مقاصة مركز مقاصة مؤهل بموجب قرار الهيئة رقم  2020-5-1بتاريخ 1441/05/17هـ الموافق 2020/01/12م،
مما سمح لها بمقاصة األوراق المالية في السوق المالية السعودية .ويتم إطالق خدمات المقاصة لفئات األوراق المالية المختلفة المدرجة في السوق
بطريقة مرحلية ،حيث بدأت بالعقود المستقبلية للمؤشرات (العقود المستقبلية لمؤشر إم تي  )30في عام 2020م ،واألسهم وصناديق المؤشرات المتداولة
وصناديق االستثمار العقارية المتداولة والصكوك والسندات والعقود المستقبلية لألسهم المفردة متوقعة في المستقبل ويجري التخطيط لطرح منتجات
سوق مشتقات إضافية على المدى المتوسط (منتجات عقود مستقبلية وعقود الخيارات) .وفي الوقت ذاته ،تخطط شركة مقاصة لتوسيع عروض منتجاتها
ً
فضل عن التوسع اإلقليمي من خالل أن تصبح مركز مقاصة ألسواق ومنصات تداول أخرى في منطقة
بشكل أكبر لتشمل منتجات التداول خارج المنصة،
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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ستقدم شركة مقاصة مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بأعمال مركز المقاصة المركزي ،بما في ذلك حفظ المراكز للمشتقات ،وإدارة التسوية التي
تدعم المعالجة الفورية ،وإدارة الحسابات ،وإدارة المخاطر ،وخدمات ما بعد التداول (إدارة التداول بما في ذلك تصحيحات تفاصيل الصفقة ،ومتوسط
سعر الصفقة ووظائف تقسيم الصفقة ،وترتيبات التخلي/التلقي ،ونقل المراكز ،وما إلى ذلك) ،وإدارة الضمانات ،وإعداد التقارير.
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4أعضاء المقاصة

ستستفيد شركة مقاصة كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة ،من عالقات العضوية القائمة وستعمل على توسعتها لتشمل البنوك التي تعمل
في المملكة ،باإلضافة إلى توسيع حجم خدمات المقاصة وعدد أعضاء السوق .وتقدم شركة مقاصة فئتين من فئات العضوية بهدف توفير المرونة الالزمة
بحيث يتمكن أعضاء المقاصة من اختيار الفئة التي تناسب أعمالهم على نحو أفضل:
yيُرخص ألعضاء المقاصة المباشرة القيام بمقاصة األوراق المالية التي قاموا بتداولها بصفتهم أعضاء في السوق ،بما في ذلك األوراق المالية
المتداولة لحسابهم الخاص ولحساب عمالئهم.
yيُرخص ألعضاء المقاصة العامة القيام بمقاصة األوراق المالية نيابة عن عميل واحد أو أكثر ،بما في ذلك األعضاء غير المرخص لهم
بالمقاصة (أي أعضاء السوق فقط ،والذين قد يبرمون اتفاقيات مع أعضاء المقاصة العامة ألغراض المقاصة) .ويمكنهم ً
أيضا مقاصة األوراق
المالية التي قاموا بتداولها لحسابهم الخاص إذا كانوا أعضا ًء في السوق.
ومن بين أعضاء المقاصة ،تم اعتماد  9أعضاء إلجراء مقاصة سوق المشتقات و 36عضو لمقاصة السوق النقدية ،ويعتمد ذلك على االستعداد الفني.
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4نموذج التسعير واإليرادات

كما في تاريخ هذه النشرة ،تستند إيرادات شركة مقاصة على الرسوم المفروضة على منتجات العقود المستقبلية للمؤشرات المتداولة في السوق فقط
(والتي تتكون بشكل أساسي من رسوم مقاصة قدرها  10رياالت سعودية لكل عقد متداول ،ورسوم تسوية قدرها  30ريال سعودي لكل عقد تتم تسويته
في تاريخ انتهائه ،و  60ألف ريال سعودي كرسوم للعضوية األولية ،و  30ألف ريال سعودي كرسوم للعضوية السنوية ) .وتقوم شركة مقاصة حال ًيا بمقاصة
جميع منتجات المشتقات المتداولة في السوق ومن المتوقع أن تقوم بتوسعة أعمال المقاصة في المستقبل لتشمل جميع أنواع األوراق المالية المتداولة
في السوق .ومن المتوقع أن يؤدي تفعيل خدمات المقاصة لألسهم وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة والصكوك
والسندات والعقود المستقبلية لألسهم المفردة إلى زيادة إيرادات المجموعة على المدى المتوسط وإيجاد مصدر دخل إضافي ومهم للمجموعة بجانب
خدمات التداول واإلدراج.
يمكن تصنيف هيكل الرسوم الحالي لشركة مقاصة إلى أربع فئات تتكون من ( )1الرسوم األساسية (العضوية ورسوم المقاصة) ،و( )2رسوم خدمات ما
بعد التداول (تصحيح الصفقات ،والتخلي/التلقي ،ونقل المحافظ ،وخدمات إعداد التقارير اإلضافية ،وما إلى ذلك) ،و( )3رسوم المعالجة االستثنائية
(إيداع الضمانات المتأخرة ،وطلبات الهامش ،ومعالجة اإليداعات الخاطئة ،وإجراءات المقاصة التي تتم بالنيابة) و( )4رسوم إدارة الضمانات (فوائد
الحسابات بالريال السعودي ورسوم السحب والتحويل) .ومن بين فئات الرسوم هذه ،حققت شركة مقاصة في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2020م وفي فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م جميع إيراداتها إلى حد كبير من الرسوم األساسية .وترى المجموعة إمكانات كبيرة لمزيد من
النمو في خدمات المقاصة وخدمات ما بعد التداول وإدارة الضمانات ،والتي تتوقع المجموعة أن تتحقق تدريجياً مع تطور السوق والبدء في االستفادة
من اإلمكانات الكاملة للخدمات المقدمة.
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4األداء

قامت شركة مقاصة منذ بداية عملياتها في 2020م وحتى  30يونيو 2021م بمقاصة أكثر من  417عقدًا من العقود المستقبلية لمؤشر إم تي  ،30بقيمة
تزيد عن  49مليون ريال سعودي .وفي النصف األول من عام 2021م ،تم تداول  165من العقود المستقبلية لمؤشر إم تي  30بقيمة تتجاوز مبلغ  21مليون
ريال سعودي .وباإلضافة إلى ذلك ،احتفظت شركة مقاصة في نهاية  31ديسمبر 2020م بأكثر من  19مليون ريال سعودي كضمانات خاضعة لإلدارة
لضمانات سوق المشتقات كتأمينات نقدية .وكما في  30يونيو 2021م ،بلغت التأمينات النقدية  14مليون ريال سعودي.
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4االبتكار في حلول تقنية المعلومات وحلول السوق األخرى

تهدف المجموعة من خالل شركتها التابعة ،شركة وامض ،إلى استخدام التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير السوق المالية السعودية وتعزيز النمو
االقتصادي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة  .2030ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة وامض في تطوير حلول قائمة على االبتكار ،وتقديم حلول ديناميكية
مناسبة للشركات ،والمساهمة في تطوير السوق المالية السعودية من خالل ابتكار منتجات وخدمات حديثة.
يتمحور تركيز شركة وامض على الحلول والتقنيات الرائدة للقطاع المالي والقطاعات األخرى ،مما يضيف قيمة لجميع المشاركين في السوق والفئات
المستهدفة .كما تسعى شركة وامض إلى خلق قيمة إضافية للمجموعة من خالل توسيع نطاق أهدافها ،وتنويع قطاع أعمالها ،وتطوير جيل جديد من
الحلول القائمة على التقنيات المبتكرة وتعزيز النمو المستدام للمجموعة.
وستساهم شركة وامض ً
أيضا في دعم أعضاء السوق لتعزيز عمليات الطرح الخاصة بهم من خالل توفير البيانات والحلول التقنية لضمان حصول
المستثمرين على منتجات مطورة باستمرار ،وتوفير بنية تحتية تقنية متطورة تدعم منتجات السوق المالية وشركات التقنية المالية ومنتجاتها ،وغيرها من
مجاالت االهتمام بفئات مختلفة من المستثمرين.
وستعمل شركة وامض ً
أيضا بمثابة حاضنة أعمال من خالل تحديد وتطوير خدمات وحلول جديدة عبر أربع ركائز تغطي سلسلة القيمة للسوق المالية
بأكملها ،بما في ذلك ال ُمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق والتقنية الداعمة.
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وتتوقع المجموعة أن تكون قادرة من خالل النموذج التشغيلي لشركة وامض على تغطية دورة التطوير الكاملة لتقنية المعلومات وحلول السوق المبتكرة
والسماح بزيادة المرونة في تحقيق فوائد هذه التطورات من خالل المساهمة في توسيع نطاق المفاهيم المحددة أو ضم منتجات أو خدمات إلحدى
الشركات التابعة للمجموعة أو عن طريق فصلها وضمها إلى شركة جديدة تؤسس لهذا الغرض .وتسعى شركة وامض على المدى الطويل والمتوسط إلى
تطوير المنتجات باإلضافة إلى االستفادة من وضع المجموعة من خالل عدد من المبادرات ،والتي تشمل – على سبيل المثال وليس الحصر – ما يلي( :أ)
تطوير قطاعات جديدة في السوق وزيادة التداوالت وزيادة مستوى السيولة( ،ب) االستفادة من مركز بيانات المجموعة لتوفير المساحة للمشاركين في
السوق وغير السوق( ،ج) التعاون مع شركة إيداع وذلك اإلستفادة من وتطوير منصة توزيع األموال التابعة لها إلضافة خدمات رقمية بالكامل( ،د) االستفادة
من بيانات المجموعة التي من المتوقع أن تكون أكبر مصدر لإليرادات على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

4-7محفظة االستثمار
تقوم المجموعة باستثمار أموالها التي تزيد عن متطلباتها التشغيلية قصيرة األجل في محفظة استثمارية (بلغ حجمها  2.3مليار ريال سعودي كما في
تاريخ  30يونيو 2021م) ،في الغالب في صناديق السيولة بنسبة ( ،)%92.09والصناديق العقارية ( ،)%1.29وصكوك الدين بنسبة (الحالية  %4.28وغير
الحالية .)%2.35

4-8التقنية والبنية التحتية لتقنية المعلومات
تعتمد عمليات المجموعة بشكل كبير على تقنية المعلومات وال يمكن التقليل من أهمية توفير المعلومات في الوقت المناسب وبشكل دقيق .ولذلك،
ً
ارتباطا وثي ًقا باستراتيجية الشركة ،كما أن كل مبادرات تقنية المعلومات مدمجة في الركائز
ترتبط استراتيجية تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة
االستراتيجية للشركة وقد تم تصميمها لتؤدي دو ًرا رئيس ًيا كعامل من عوامل تمكين المجموعة بقيام بأعمالها.
تتبنى إدارة تقنية المعلومات بالمجموعة أحدث التقنيات وأفضل الممارسات للمساهمة في نجاح المجموعة من خالل االستثمار المركز والتأكد من المحافظة
على أعلى مستوى من الموثوقية وتقديم الخدمات .ولم يشهد نظام التداول للمجموعة أي انقطاعات كبيرة في توفر أعماله كما ترى المجموعة بأنها تتمتع
بقدرة كبيرة على دعم النمو المستقبلي ألعمالها .باإلضافة إلى ذلك ،أثبت نظام تقنية المعلومات للمجموعة أنه يتسم بالمرونة وبقابلية التطوير ،حيث نجح في
تحقيق زيادة كبيرة في التداوالت واألوامر والمشاركين في السوق وال ُمصدرين ال ُمدرجين مع توافر إمكانيات كبيرة لتسهيل النمو في المستقبل.
كان للشراكات االستراتيجية مع المشاركين العالميين الرائدين مثل شركة ناسداك أثر إيجابي في تطوير تقنية المعلومات في المجموعة .وقد أتاح ذلك
للمجموعة مواءمة أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها مع البورصات العالمية األخرى من خالل إدخال تقنيات جديدة.
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4نظرة عامة على التقنية الرئيسية وخدمات تقنية المعلومات

-8-1-1

4برنامج ما بعد التداول

أطلقت الشركة هذا المشروع وهو من أهم المبادرات في تاريخها ،وذلك لدراسة التحسينات الالزم إجرائها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في مرحلة ما
بعد التداول .والغرض من ذلك هو تقليل المخاطر من خالل االعتماد على المبادئ العالمية ورفع الكفاءة ،ودعم منصات التداول المختلفة بشكل يتناسب
مع توسع نطاق عمل السوق المالية وبما يتماشى مع التطورات المحلية في القطاع المالي بشكل عام وفي السوق المالية بشكل خاص .ويشمل هذا المشروع
نطاقات عمل متعددة تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالسوق المالية ويهدف إلى تمكين نموذج التشغيل المستهدف لبرنامج ما بعد التداول وتفعيله ،بما
في ذلك إنشاء شركة إيداع وشركة مقاصة والتنسيق مع الجهات المنظمة والرقابية (أي ،هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي) إلجراء تحسينات
على اإلطار التنظيمي لتحديث النظام الحالي والقواعد واللوائح المعمول بها لتلبية احتياجات نموذج التشغيل المستهدف لهذا البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى تمكين مجموعة من المكونات الرئيسية ،ومنها التسوية المؤجلة ) ،(T + 2وإدارة الرهون والضمانات ،والتسليم مقابل تسوية الدفعات،
ومراقبة الحفظ ،بيع األوراق المالية على المكشوف ،وإقراض األوراق المالية والعديد من التحسينات األخرى التي تُتيح مجموعة متنوعة من المنتجات
والخدمات .تم تطوير هذا البرنامج بشكل أساسي الستبدال نظام اإليداع والتسوية الحالي ( )Equatorوتقديم نظام مقاصة جديد للتعامل مع عمليات
مقاصة األوراق المالية ذات الصلة التي تتطلب ً
أيضا تكامل وتطوير لألنظمة األخرى ذات الصلة وللبنية التحتية وقواعد البيانات و أدوات إعداد التقارير.
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4نظام X-Stream INET

نظام  X-Stream INETهو أحد منتجات شركة ناسداك الذي تم اعتماده واستخدامه من قبل السوق في عام 2015م .ويتم استخدام كحل للتداول المتطور
المعمول به في العديد من البورصات الناشئة وهو نظام التداول األساسي لكل األسواق (األسهم والديون والصكوك والسندات وصناديق المؤشرات
المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة والمشتقات المالية) .ويدير نظام  X-Stream INETالطلبات ويطابقها ،ويدعم حاالت السوق المتعددة
(ما قبل االفتتاح ،ومزاد االفتتاح ،والتداول بافتتاح السوق ،ومزاد اإلغالق ،والتداول على سعر اإلغالق ،وما قبل اإلغالق) ،ويدعم البروتوكول الدولي مثل
 ،Financial Information Exchange Protocol 5.0وينشر كافة معلومات السوق لموردي البيانات ممن يستخدمون بروتوكول .TIP Protocol

-8-1-3

4نظام تداوالتي

يتألف نظام تداوالتي من مجموعة من الخدمات التي تقدمها شركة إيداع ،والتي تهدف إلى إثراء المجتمع االستثماري بأكمله في السوق المالية السعودية.
تدعم المستثمرين من خالل تمكينهم من ممارسة حقوق
وتزيد هذه الخدمات من مستوى الثقة والشفافية في ملكية المستثمرين وحقوقهم .كما أنها ّ
التصويت بسهولة ،واالستعالم عن استحقاقاتهم في توزيعات األرباح ،وتلقي التنبيهات واإلخطارات حول األحداث الهامة للشركات .ويعمل نظام تداوالتي
على سد الفجوة بين الشركات المدرجة ومساهميها ،بما في ذلك تعزيز التواصل وتبادل المعلومات .وأخي ًرا ،يوفر النظام آليات إبالغ مالئمة ومباشرة من
المصدر النهائي للمعلومات (شركة إيداع) إلى مختلف المشاركين في السوق.
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4نظام ايكويتر ()Equator

يدعم جميع األسواق الجارية (األسهم ،وأدوات الدين ،والصكوك والسندات ،وصناديق المؤشرات المتداولة ،وصناديق
نظام ايكويتر هو نظام إيداع وتسوية ّ
االستثمار العقارية المتداولة ،والصناديق المشتركة ،واألدوات المالية األخرى المدرجة في السوق المالية السعودية) .ويعد نظام ايكويتر نظاماً متطو ًرا
ومستق ًرا ،وعلى الرغم من ذلك ،تخطط الشركة الستبداله بأحدث تقنيات إيداع األوراق المالية من شركة ناسداك مع إطالق المرحلة األولى من مشروع
برنامج ما بعد التداول .ويقدم نظام ايكويتر خدمات إدارة سجالت األسهم لمجموعة كاملة من األوراق المالية المتداولة محل ًيا (األسهم ،والصكوك
والسندات ،وصناديق المؤشرات المتداولة ،وصناديق االستثمار العقارية المتداولة) .كما يوفر خدمات إدارة سجالت للشركات غير المدرجة .ويدير نظام
ايكويتر كل أنواع خدمات اإلجراءات المؤسسية لل ُمصدرين ،ويدير عمليات إنشاء حسابات التداول لألعضاء (المستثمرين المحليين والمستثمرين األجانب
المؤهلين) ،ويدير تقارير الملكية والمعامالت (كل من سجالت األسهم وتقارير الملكية الدورية لكل أنواع المستثمرين والجنسيات) .وأخي ًرا ،يدعم نظام
ايكويتر بروتوكول تبادل المعلومات المالية.

-8-1-5

4نظام المراقبة ))SMARTS

يُعد نظام المراقبة ( )SMARTSنظا ًما رائدًا عالم ًيا لمراقبة السوق بشكل مباشر ،ويستخدم كأداة أساسية لمراقبة إساءة استخدام السوق المالية والتداول
بناء على معلومات داخلية وغير ذلك من التأثيرات السلبية على التداول.
أن نظام المراقبة ( )SMARTSعبارة عن سلسلة من وحدات البرامج ،بما في ذلك قاعدة بيانات عالية التطوير وآلية تزويد المعلومات بشك مباشر ،ويعمل
كإطار تقني متطوراً ومستقراً يتيح لألسواق المالية والجهات المنظمة حل تقني لمراقبة السوق بشكل مباشر .وبالرغم من أن نظام المراقبة ) )SMARTSتم
تطويره أساساً ألسواق األسهم ،إال أنه تم تحديثه مؤخراً لمراقبة أسواق المشتقات المالية.
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4نظام إفصاح

تمتلك الشركة نظام إفصاح والذي تم تطويره وإطالقه في عام 2001م ،ويقوم نظام إفصاح بتحديد كل معلومات ال ُمصدر التي يجب اإلفصاح عنها ونشرها،
مثل ملفات تعريف الشركة ،ومجالس اإلدارة والتنفيذيين ،والبيانات المالية ،واإلعالنات ،واألرباح.
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4قاعدة بيانات التقارير

قاعدة بيانات التقارير
ألسباب مختلفة.

-8-1-8

(Database

 )Reportingهي قاعدة بيانات عالئقية تعمل على نظام

IBM AIX

وتستخدم داخل ًيا في المجموعة إلعداد التقارير

4النظام الوطني للمدفوعات

يهدف هذا النظام إلى ضمان التنفيذ اآللي والسريع لجميع معامالت الدفع بين شركة مقاصة وشركة إيداع والمشاركين في السوق.
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4الشراكات االستراتيجية مع شركة ناسداك وغيرها

تعد شركة ناسداك أحد الشركاء االستراتيجيين للمجموعة ،حيث بدأت عالقة المجموعة معها منذ عام 2006م كما وقعت معها مؤخراً اتفاقية دعم
للسنوات العشر القادمة لدعم أنظمتها بما في ذلك نظام  X-Stream INETوالمشتقات ومشروع برنامج ما بعد التداول .يُرجى مراجعة القسم ()6-12
(«االتفاقيات») للحصول على ملخص لهذه االتفاقية .كما أن للمجموعة عالقات  /اتفاقيات دعم مع مزودي خدمات التقنية العالميين الرائدين مثل أوراكل،
وآي بي إم ،وسيسكو ،وإتش بي إي ،وديل إي إم سي.

-8-2

4التعافي من الكوارث

يُعد التعافي من الكوارث من مواطن التركيز المستمر لنظام تقنية المعلومات الخاص بالمجموعة نظ ًرا إلى االعتماد الكبير لعملياتها على أمن تقنية
المعلومات ووقت التشغيل .وفي حال تعطل المركز الرئيسي للبيانات ،تقوم المجموعة بالعمل من خالل المركز الثانوي وإعادة خدمات التداول .يحتوي
كال المركزين على بنية تحتية متكاملة ومعلومات التداول وكال المركزين متزامين تقري ًبا في التوقيت.

4-9البحث والتطوير والخطط المستقبلية واالستثمارات والمبادرات
-9-1

4التقنية

ً
ارتباطا وثي ًقا باستراتيجيات أعمال المجموعة ،وقد ت ّم إطالق عدد كبير من المبادرات التقنية
ترتبط استراتيجية تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة
في عام 2020م لدعم متطلبات األعمال ،مثل تحسين البنية التحتية لشبكة تقنية المعلومات ،وإطالق مركز بيانات جديد وزيادة سعة التخزين .وتعتزم
المجموعة على مدار السنوات الثالث المقبلة االستمرار في تنفيذ المبادرات المتبقية المخطط لها .وستظل المجموعة خالل القيام بذلك حريصة
على اغتنام الفرص الجديدة لتطوير المنتجات والخدمات .ونظ ًرا إلى أهمية تقنية المعلومات لعمليات المجموعة ،يتم تخصيص موارد كبيرة للنفقات
الرأسمالية والنفقات التشغيلية كل عام ،إذ بلغت النفقات الرأسمالية  46مليون ريال سعودي في عام 2020م ،مقارنة بمبلغ  94مليون ريال سعودي في عام
2019م و 57مليون ريال سعودي في عام 2018م .وبلغت النفقات التشغيلية  58مليون ريال سعودي في عام 2020م ،مقابل  45مليون ريال سعودي في عام
2019م و 37مليون ريال سعودي في عام 2018م .في الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،بلغت النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية  16مليون
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ريال سعودي و 38مليون ريال سعودي ،على التوالي (مقارنة بمبلغ  28مليون ريال سعودي و 20مليون ريال سعودي ،على التوالي ،في األشهر الستة المنتهية
في  30يونيو 2020م) .تستهدف المجموعة على المدى المتوسط برنامج إنفاق رأسمالي بقيمة  565مليون ريال سعودي لتحسين البنية التحتية ،والمنتجات
والخدمات البرمجية .وتشمل المبادرات الرئيسية مكتب جديد ،باإلضافة إلى تطوير تقنيات ما بعد التداول  ،ومركز بيانات جديد خارج المنطقة – مما
يعادل حوالي ثلثي البرنامج ،مع تحسينات برمجية مخطط لها تمثل الثلث المتبقي من البرنامج .وبناء على ذلك ،تتوقع المجموعة نفقات رأسمالية سنوية
تصل إلى نسبة  3إلى  %5من إيرادات التشغيل ،وتتألف بشكل أساسي من النفقات الرأسمالية للصيانة.
وتشمل تطورات البنية التحتية الرئيسية في الفترة المنصرمة ما يلي:
yمشروع مركز البيانات الجديد (ديسمبر 2020م)

	-بناء وتشغيل شبكة متطورة وبنية تحتية احتوائية جديدة ،وحلول إدارة البنية التحتية المدمجة لمركز البيانات وأجهزة الحاسوب في مركز
بيانات مركز الملك عبد اهلل المالي.
	-دمج موقعين لمراكز البيانات ومركز استمرارية األعمال في موقع واحد من الفئة الرابعة بمستوى ومعدل توافر أعلى ،مما يتيح للمجموعة
تقديم خدمات االستضافة والمواقع المشتركة.
yاستبدال أجهزة قاعدة البيانات (يونيو 2021م)

	-نظام حديث مصمم لقاعدة البيانات ،يحتوي على ميزات خاصة بقاعدة البيانات وتقنيات جديدة أخرى ،وتحسين أداء قاعدة البيانات
من خالل إدخال أحدث التقنيات المتقدمة (اوراكل  ،)ExaDataمما ينعكس بشكل إيجابي على تطبيقات المجموعة وخدماتها ،ويعطي
إمكانية أكبر لتحقيق خطط توسيع أعمال المجموعة كما يزيد من مستوى التوافر واستمرارية األعمال.
yتحديث األجهزة السحابية الخاصة (فبراير 2021م)

	-تحديث البنية التحتية ألجهزة خادم السحابة الخاصة إذ كانت تقترب من نهاية عمرها االفتراضي ،وإدخال إضافات قيمة جديدة مثل
تحسين التوافر ،وتحسين األداء ،وزيادة السعة وتمكين عمليات تحسين القدرات على التداول مما ساهم أثناء جائحة فيروس كوفيد19-
المستجد في استدامة األعمال.

-9-2

4المنتجات والخدمات الجديدة

اتخذت المجموعة خطوة رئيسية أخرى في مسيرة تطورها عندما أطلق السوق أول منتج للمشتقات يتم تداوله في السوق في أغسطس 2020م .تستند
العقود المستقبلية لمؤشر إم تي  30إلى مؤشر إم إس سي آي تداول (مؤشر إم تي  )30الذي تم إطالقه في عام 2019م كأصل أساسي .وهذه خطوة مهمة
نحو تقديم منتجات السوق المتطورة وإضفاء جاذبية أكبر للسوق بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين .وتتوقع المجموعة أن يؤدي إدخال المشتقات
إلى فوائد منها تحسين عملية تحديد األسعار ،وزيادة السيولة في السوق النقدية ،باإلضافة إلى تحسين األدوات والممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر.
عالوة على ذلك ،أدرجت السوق مؤخ ًرا أول صندوق استثمار مغلق متداول في السوق الرئيسية ،وهو ما يمثل توس ًعا إضاف ًيا في فئات األصول المدرجة
في السوق .وتشمل التطورات اإلضافية األخيرة في السوق إطالق عمليات تقديم خدمة اإلدراج المباشر (أي اإلدراج المباشر إلى سوق «نمو» عن طريق
إدراج األسهم دون إجراء طرح عام أولي) في سوق «نمو» في النصف الثاني من عام 2020م.
فيما يتعلق بخدمات التسوية واإليداع ،أطلقت المجموعة خدمة نقل الضمانات لتسهيل نقل الضمانات المطلوبة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء .وقد
أنشأت شركة إيداع خدمة نقل الضمانات بموجب اتفاقيات إعادة الشراء لتلبية حاجة السوق إلى إطار تمويلي آمن حيث يتم نقل الضمانات بسالسة بين
األطراف ،مع الحد من مخاطر االئتمان المرتبطة بها .وتوفر الخدمة سيولة للمقترضين مع تقليل المخاطر االئتمانية للمقرضين إذ يتم نقل الضمانات
بأسمائهم طوال فترة المعاملة.
فيما يتعلق بخدمات المقاصة ،قامت المجموعة ً
أيضا بتفعيل مركز مقاصة األوراق المالية (شركة مقاصة) الذي سيقدم بدوره مجموعة متكاملة من
الخدمات المتعلقة بأعمال المقاصة المركزية ،بما في ذلك حفظ المراكز ،وإدارة التسوية التي تدعم المعالجة الفورية ،وإدارة الحسابات ،وإدارة المخاطر،
وخدمات ما بعد التداول (إدارة التداول بما في ذلك عمليات تصحيح تفاصيل الصفقة ،ووظائف تحديد متوسط سعر الصفقة وتقسيم الصفقة ،وترتيبات
التسليم  /االستالم ،ونقل المركز ،وما إلى ذلك) ،وإدارة الضمانات ،والعضويات المتنوعة وأنواع العمالء والخيارات ،وإعداد التقارير.
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4المؤشرات وبيانات السوق

طورت المجموعة بالتعاون مع شركة آي إتش إس ماركيت مجموعتين من المؤشرات المتعلقة بالديون:
yمؤشر بالعملة المحلية يركز على الحكومة ،وهو سلسلة مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي ،التي تنقسم إلى مؤشرات
فرعية حسب آجال االستحقاق.
yمؤشر معياري عام بالعملة المحلية ،وهو سلسلة ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي ،التي تنقسم إلى مؤشرات
فرعية حسب آجال االستحقاق.
وستعطي سلسلة المؤشرات للمستثمرين والمشاركين اآلخرين نظرة عن أداء الصكوك والسندات الحكومية السعودية.
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4الخطط المستقبلية

تعتزم شركة تداول السعودية تطبيق مؤشرات جديدة في المستقبل ،أحدها مؤشر الشريعة ،الذي سيقيس أداء كل الشركات المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية ،كما تدرس شركة تداول السعودية إجراء تغيير على مؤشر إم تي  ،30مما سيزيد من أهمية الشركات ذات أعلى عائدات أرباح في مؤشر إم تي
 .30كما سيمنح مؤشر حوكمة الشركات ،المقرر إدخاله ً
أيضا ،قيمة وأهمية أكبر للشركات التي تلتزم بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق
المالية.
تركز المجموعة ً
أيضا على تعزيز وتطوير سوق النقد من خالل األوراق المالية ذات الدخل الثابت (السندات والصكوك) وصناديق المؤشرات المتداولة
وصناديق االستثمار المغلقة المتداولة .كما تعمل المجموعة باستمرار على تحسين الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها لألعضاء لتعزيز التداول
واالتصال.
أعلن صندوق االستثمارات العامة وبالتعاون مع الشركة مؤخراً عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كجزء من الجهود المبذولة في مكافحة ظواهر تغير المناخ ،ولتكون بذلك المنصة الرئيسية في المنطقة والوجهة
األساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خالل تداول أرصدة تعويض الكربون المكافئ
عالية الجودة والتي تم التحقق والموافقة عليها .ويتم العمل عل تأسيس المنصة مع عدد من الجهات التنظيمية ،ومنها اللجنة الوطنية آللية التنمية
النظيفة ،و باالستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محلياً وعالمياً ،وذلك لتحديد المنهجيات واألطر التنظيمية والفنية ونماذج الحوكمة التي تتوافق
مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات ،لتحقق بذلك الغايات المرجوة من تأسيس المنصة ،وسيتم اإلعالن عن المزيد من التفاصيل في ذلك الشأن في
الوقت المناسب.

4-10الموظفون وتطوير الموظفين والبرامج األخرى
لتحقيق العدالة واالستقرار لكافة الموظفين على نحو يترتب عليه خلق بيئة عمل فعالة ،قامت الشركة بتبني سياسة توظيف تهدف إلى وضع إطار تنظيمي
يحكم العالقة بين الشركة وموظفيها وتوحيد الممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية .وتحدد هذه السياسة مهمات وواجبات إدارة الموارد البشرية
في الشركة وتغطي كل جوانب التوظيف وساعات العمل واإلجازات والعطالت الرسمية وسياسات التدريب والرعاية الصحية ومزايا التأمين االجتماعي
والرواتب والبدالت األخرى ،بما في ذلك بدل اإلقامة والنقل والمكافآت.
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4الموظفون

كما في  30يونيو 2021م ،بلغ عدد الموظفين للشركة  227موظ ًفا (منهم  207سعوديو الجنسية) وبلغ إجمالي عدد الموظفين لدى كامل المجموعة 383
موظ ًفا (منهم  349سعوديو الجنسية) .باإلضافة إلى ذلك ،أبرمت المجموعة ثالث اتفاقيات لتوريد القوى العاملة تقوم بموجبها الشركة بضم  18موظ ًفا.
أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة كبار التنفيذيين وأعضاء اإلدارة اآلخرين لدى الشركة .وتتضمن هذه العقود رواتبهم وبدالتهم األخرى حسب مؤهالتهم
وخبراتهم ،وتشمل عد ًدا من المزايا ،مثل التأمين الصحي للموظفين وأسرهم .وهذه العقود قابلة للتجديد وتخضع لنظام العمل السعودي .يرجى الرجوع
إلى القسم («( )2-8-5العقود المبرمة مع كبار التنفيذيين») من هذه النشرة للحصول على ملخصات عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين.
فيما يلي جدول يوضح عدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة الرئيسية بحسب فئات النشاط الرئيسية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ونهاية النصف األول من عام 2021م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

68

 (4-4):لودجلاعدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة الرئيسية بحسب فئات النشاط الرئيسية كما في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م ونهاية النصف األول من عام 2021م.
كما في  31ديسمر 2018م
عدد الموظفين

الشركة  /فئة النشاط

الشركة

شركة إيداع

شركة مقاصة

اإلجمالي

سعودي

اإلجمالي

296

269

مكتب الرئيس التنفيذي

12

10

المشتقات

3

2

الشؤون المالية واإلدارية

30

29

الموارد البشرية

48

48

التدقيق الداخلي

11

9

الشؤون القانونية

10

10

قسم المؤشرات وبيانات السوق

5

3

التسويق

16

16

األسواق

32

30

العمليات وتقنية المعلومات

89

74

الرقابة التنظيمية والتفويض

9

9

المخاطر واألمن

23

22

مكتب االستراتيجية

8

7

اإلجمالي

51

49

تطوير األعمال

8

6

مكتب المدير التنفيذي

11

11

العمليات

32

32

اإلجمالي

10

8

تطوير األعمال

2

2

مكتب المدير التنفيذي

1

1

الدعم المؤسسي

2

2

العمليات

3

2

إدارة المخاطر

2

1

357

326

المجموع الكلي
كما في  31ديسمر 2019م

عدد الموظفين

الشركة  /فئة النشاط

الشركة

اإلجمالي

سعودي

اإلجمالي

315

285

مكتب الرئيس التنفيذي

22

20

المشتقات

6

5

الشؤون المالية واإلدارية

25

24

الموارد البشرية

21

21

التدقيق الداخلي

15

13

الشؤون القانونية

16

16

قسم المؤشرات وبيانات السوق

7

5

التسويق

22

22

األسواق

36

33

العمليات وتكنولوجيا المعلومات

96

79

الرقابة التنظيمية والتفويض

19

19

المخاطر واألمن

21

20

مكتب االستراتيجية

9

8
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اإلجمالي
شركة إيداع

شركة مقاصة

55

53

تطوير األعمال

12

10

مكتب المدير التنفيذي

8

8

العمليات

35

35

اإلجمالي

21

13

تطوير األعمال

4

3

مكتب المدير التنفيذي

2

2

الدعم المؤسسي

2

2

العمليات

7

3

إدارة المخاطر

6

3

391

351

المجموع الكلي
كما في  31ديسمر 2020م

عدد الموظفين

الشركة  /فئة النشاط

اإلجمالي

سعودي

300

274

مكتب الرئيس التنفيذي

6

4

أمانة مجلس اإلدارة وعالقات المستثمرين

5

5

برنامج ما بعد التداول

9

9

المشتقات

7

6

الشؤون المالية واإلدارية

25

24

الموارد البشرية

19

19

التدقيق الداخلي

16

14

الشؤون القانونية

17

17

قسم المؤشرات وبيانات السوق

6

5

التسويق

20

20

األسواق

36

35

العمليات وتقنية المعلومات

85

69

الرقابة التنظيمية والتفويض

18

18

المخاطر واألمن

22

21

مكتب االستراتيجية

9

8

اإلجمالي

50

49

تطوير األعمال

10

9

مكتب المدير التنفيذي

2

2

التخطيط والتحكم

3

3

العمليات

35

35

اإلجمالي

25

16

تطوير األعمال

5

4

مكتب المدير التنفيذي

2

2

الدعم المؤسسي

2

2

العمليات

9

5

إدارة المخاطر

7

3

شركة وامض

0

0

375

339

اإلجمالي

الشركة

شركة إيداع

شركة مقاصة

شركة وامض
المجموع الكلي
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كما في  30يونيو 2021م

عدد الموظفين

الشركة  /فئة النشاط

اإلجمالي

سعودي

227

207

7

6

الشؤون المالية

18

17

عمليات المجموعة

93

78

الموارد البشرية

20

20

التدقيق الداخلي

17

16

الشؤون القانونية

19

19

الرقابة التنظيمية والتفويض

17

17

المخاطر واألمن

22

21

مكتب االستراتيجية

2

1

أمانة مجلس اإلدارة وعالقات المستثمرين

5

5

برنامج ما بعد التداول

7

7

اإلجمالي

76

70

سوق النقد

5

5

مكتب المدير التنفيذي

2

1

تطوير عالقات العمالء

3

3

الدعم المؤسسي

6

6

المشتقات

8

7

اإلدراج

21

20

اإلجمالي
مكتب الرئيس التنفيذي

الشركة

شركة تداول السعودية

شركة إيداع

شركة مقاصة

شركة وامض

المجموع الكلي
المصدر:

الشركة

قسم المؤشرات وبيانات السوق

8

7

العمليات

23

21

اإلجمالي

49

48

تطوير األعمال

11

10

مكتب المدير التنفيذي

2

2

العمليات

34

34

التخطيط والتحكم

2

2

اإلجمالي

27

20

تطوير األعمال

5

5

الرئيس التنفيذي

1

1

الدعم المؤسسي

3

3

العمليات

9

5

إدارة المخاطر

9

6

اإلجمالي

4

4

تطوير األعمال

1

1

مكتب المدير التنفيذي

2

2

الدعم المؤسسي

1

1

تنمية المشاريع

0

0

383

349
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4السعودة

كما في تاريخ هذه النشرة ،تجاوز معدل نسبة السعودة لدى المجموعة والشركات التابعة الرئيسية .٪90
ت ّم اعتماد برنامج نطاقات للسعودة بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم  4040الصادر بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 10
سبتمبر 2011م) ،المبني على قرار مجلس الوزراء رقم  50الصادر بتاريخ 1415/5/21هـ (الموافق  27أكتوبر 1994م) ،والذي تم تطبيقه اعتبا ًرا من
1432/10/12هـ (الموافق  10سبتمبر 2011م) .تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية من خالل برنامج «نطاقات» إلى تحفيز المؤسسات على
توظيف المواطنين السعوديين ،حيث يق ِّيم البرنامج أداء أي مؤسسة بنا ًء على نطاقات محددة ،وهي البالتيني واألخضر (الذي ينقسم إلى نطاقات منخفضة
ومتوسطة ومرتفعة) إلى جانب األصفر واألحمر .وتُعتبر المؤسسات التي تقع ضمن تصنيف النطاقين البالتيني واألخضر ممتثل ًة لشروط السعودة ومن
ثم فإنها تحصل على امتيازات معينة ،مثل إمكانية الحصول على تأشيرات العمل للعاملين األجانب وتجديدها أو القدرة على تغيير مهنة العاملين األجانب
(وذلك باستثناء المهن المقصورة فقط على المواطنين السعوديين) ،أما المؤسسات التي تصنَّف ضمن األصفر أو األحمر (اعتما ًدا على مدى عدم التزام
هذه المؤسسات) فتُعتبر غير متوافقة مع متطلبات السعودة ومع َّرضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها ،مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات
العمل للعاملين األجانب أو منعها التام من الحصول على تأشيرات العمل للعاملين األجانب أو تجديدها.
يوضح الجدول التالي عدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة الرئيسية ونسب السعودة المحققة كما في  30يونيو 2021م:
 (4-5):لودجلاعدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة الرئيسية ونسب السعودة المحققة كما في  30يونيو 2021م
إجمالي الموظفين

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

الحجم

نسبة  /نطاق السعودة

اسم الشركة
الشركة

227

207

20

متوسط (الفئة ج)

 /%91بالتيني

شركة تداول السعودية

76

70

6

متوسط (الفئة ج)

 / %92بالتيني

شركة إيداع

49

48

1

متوسط (الفئة أ)

 / ٪98بالتيني

شركة مقاصة

27

20

7

صغير (الفئة ب)

 / ٪74أخضر متوسط

شركة وامض

4

4

0

صغير (الفئة أ)

 / ٪100أخضر منخفض

المصدر :الشركة

4تطوير الموظفين
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يعد تحسين مؤشر الصحة التنظيمية أحد األهداف االستراتيجية الرئيسية للموارد البشرية وذلك من خالل التركيز على نشر اتجاه المجموعة ورؤيتها،
وخلق ثقافة التعزيز اإليجابي وزيادة تمكين الموظفين .وبالتالي تركز على إشراك الموظفين ،حيث نفذت المجموعة على الرغم من الوباء مبادرات لتطوير
برنامجا تدريب ًيا ،بمشاركة  317موظ ًفا عام 2020م .وتغطي هذه البرامج مجموعة من الموضوعات التي تشمل دورات إدارة عمليات
الموظفين ،ونفذت 21
ً
األعمال ومعالجة المشكالت في الوقت المناسب مثل كيفية قيادة الفرق عن بُعد.
في إطار هدف رؤية المملكة العربية السعودية  2030المتمثل في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ،قامت المجموعة بزيادة عدد الموظفات لديها
خالل الفترة الممتدة من 2018م إلى النصف األول من عام 2021م .وتواصل المجموعة االلتزام بزيادة عدد الموظفات لديها في المستقبل.
ً
تفصيال بشأن الموظفات في المجموعة شركة مجموعة تداول
 (4-6):لودجلانظرة أكثر
النصف األول من عام 2021م

2020م

2019م

2018م

سنوات خدمة الموظفات
 5 - 0سنوات

86

84

89

73

 10 - 6سنوات

2

3

0

1

 15 - 11سنوات

3

4

4

7

 20 - 16سنوات

0

0

0

0

اإلجمالي

91

91

93

81

المصدر:

الشركة

تعتزم المجموعة مستقب ً
ال وضع استراتيجيات ومبادرات تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية .في عام 2018م أصبحت المجموعة عض ًوا في األسواق
المالية المستدامة التابعة لألمم المتحدة ،والتي تدعم األسواق المالية والمشاركين إلجراء أنشطة الدعم وقيادة األداء فيما يتعلق بقضايا ممارسات
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات .وقد حددت المجموعة ستة مجاالت رئيسية لخططها طويلة األجل )1( :ضمان المساواة بين الجنسين؛
و( )2تعزيز النمو االقتصادي من خالل خلق فرص عمل وريادة األعمال واالبتكار ،و( )3تحسين تنظيم ومراقبة األسواق المالية العالمية ،و( )4تشجيع
الشركات على تبني ممارسات مستدامة ،و( )5تعزيز التوعية بتغير المناخ ،و( )6تعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة .وفي حين اتخذت
المجموعة بعض الخطوات المتعلقة بمجاالت عمل األسواق المالية المستدامة ،فإن لديها خطط التخاذ خطوات إضافية بعد اإلدراج.
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4برامج تميز الموظفين

تلتزم المجموعة بالمساواة بين الجنسين ،حيث تشغل النساء ما نسبته  ٪18من وظائف المستوى (ج-التنفيذية) في الشركة ونسبة  ٪24من إجمالي القوى
العاملة لدى الشركة .تلتزم المجموعة بزيادة تمثيل النساء وتنميتهن داخل المجموعة .ولتحقيق ذلك قامت المجموعة بتنفيذ العديد من البرامج الجديدة.
حيث استحدثت المجموعة عالوة الرعاية للموظفات ،إذ تمنح المجموعة من تاريخ وضع الموظفة الحامل وحتى بلوغ طفلها سن الخامسة  15,000ريال
سعودي لكل طفل وبحد أقصى  30,000ريال سعودي سنو ًيا .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة من وقت آلخر بدعم الموظفات من خالل دفع رسوم
مدارس القيادة الخاصة بهن ورسوم تراخيص القيادة بما يصل إلى  3,000ريال سعودي لكل موظفة .كما و ّقع الرئيس التنفيذي للمجموعة (المهندس خالد
الحصان) على مبادئ تمكين المرأة ،وبذلك تكون من أوائل الشركات السعودية التي تقوم بذلك .وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز دور المرأة في السوق
أيضا العديد من الشركات المدرجة للتوقيع ً
المالية وفي الشركات المدرجة .وقد دعمت شركة تداول السعودية ً
أيضا على تلك المبادئ ،وبالتالي التزمت
بتمكين الموظفات في كل أنحاء المملكة.
أطلقت المجموعة في عام 2019م برنامج تطوير الخريجين بهدف إعداد قادة المستقبل ،حيث تشكل نسبة الموظفون الذين تقل أعمارهم عن  30عا ًما
 ٪40من موظفي المجموعة ،مما يؤكد على أهمية االستثمار في الشباب .ويمر المتدربون من خالل ذلك البرنامج بمواقف عملية مما يمكنهم من تطبيق
معرفتهم النظرية .ويُمنح المتدربون مسمى وظيفي محدد ويتم إعدادهم لوظيفة محددة ،حتى يكونوا قادرين على تلبية التوقعات بعد إكمال تدريبهم.

4-11المسؤولية االجتماعية للمجموعة  /ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات
نظ ًرا إلى أن ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات موضوع دائم التطور ،تتابع المجموعة باستمرار تلك التطورات من خالل التواصل
مع المشاركين في السوق والقادة العالميين حول ذلك الموضوع .وبالتالي تعتزم المجموعة تبني األطر األكثر اعتما ًدا على نطاق واسع .وتواصل المجموعة
هيكلة أنشطتها المتعلقة بممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات حول أربعة محاور هي االقتصاد والبيئة والتعليم والمجتمع .وقد عقدت
المجموعة مناقشات فردية مع الشركات المدرجة والمشاركين اآلخرين في السوق مما ساعد على المضي قد ًما في ذلك الموضوع.
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4االقتصاد

يُعد برنامج استثمر بوعي أحد المبادرات الرئيسية للمجموعة تجاه الجانب االقتصادي لالستدامة .ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الثقافة المالية والوعي
االستثماري ،ويستهدف المشاركين من مختلف المستويات الذين يتم إخضاعهم لتجربة تعليمية شاملة ،حيث يتعلم المستخدمون من خالل التجربة العملية
في بيئة واقعية من خالل ممارسات تحاكي الواقع .وقد أت ّم البرنامج عامه الرابع ،حيث ُعقدت عدة ورش عمل حول مواضيع متخصصة .ومن المبادرات
الرئيسية األخرى في هذا الجانب االقتصادي الدور المستمر الذي يؤديه نمو– السوق الموازية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء
المملكة ومنطقة الشرق األوسط ،وتعزيز النمو االقتصادي وخلق فرص عمل في االقتصادات الناشئة.
باإلضافة إلى ذلك ،تقوم شركة تداول السعودية بإعداد إرشادات إفصاح بشأن ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،مخصصة للمشاركين
في السوق ،خاص ًة ال ُمصدرين .وسيؤدي ذلك إلى بيان أهمية ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لل ُمصدرين ،وتوفير إرشادات حول
اإلفصاح وإعداد التقارير ،كما تلتزم شركة تداول السعودية بدعم ال ُمصدرين في رحلة ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات من خالل
تقديم المساعدة المتعلقة باإلفصاحات الخاصة بهم .على سبيل المثال ،تعمل شركة تداول السعودية على تطوير خدمات استشارية بشأن ممارسات الحوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لمساعدة ال ُمصدرين ال ُمدرجين على نشر إفصاحات ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة
بهم ،باإلضافة إلى رفع تصنيفاتهم لدى مقدمي خدمات التصنيف الدوليين .وتخطط شركة تداول السعودية ً
أيضا لعقد ورش عمل في عام 2021م مع
شركائها والجمهور وال ُمصدرين لزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات .وتهدف شركة تداول السعودية في
المستقبل إلى إطالق مؤشر ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع أحد مقدمي خدمات المؤشرات الرائدين.

-11-2

4المجتمع

وف ًقا اللتزامنا بالمساواة بين الجنسين ،استضافت المجموعة احتفال «قرع الجرس للمساواة بين الجنسين» واالحتفال باليوم العالمي للمرأة سنو ًيا،
بد ًءا من عام 2019م .وقد أقيم االحتفال بحضور األميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية النهضة وسارة السحيمي رئيسة
مجلس إدارة الشركة والمهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،حضر ذلك االحتفال عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين
والقيادات النسائية من الشركات المدرجة .انضمت السوق السعودية إلى أكثر من  90بورصة حول العالم للمشاركة في هذه الفعالية تحت رعاية األسواق
المالية المستدامة التابعة لألمم المتحدة .وترمز هذه الفعالية إلى المساهمة التي يجب أن تقدمها الشركات واألسواق في تعزيز المساواة بين الجنسين.
تفي المجموعة داخل ًيا بالتزامها بالمساواة بين الجنسين .كما في  30يونيو 2021م ،تشكل النساء ما نسبته  ٪24من القوى العاملة لدى المجموعة ،التي
بدورها تلتزم بزيادة هذا العدد .كما تشغل النساء  ٪18من المناصب في المستوى (ج) لدى المجموعة ،كما أن هناك عضوان في مجلس إدارة الشركة
من بينهم رئيس مجلس اإلدارة من النساء .باإلضافة إلى ذلك ،يشكل الموظفون الذين تقل أعمارهم عن  30عا ًما على نسبة  ٪40من موظفي المجموعة،
مما يشير إلى االهتمام بالشباب بشكل عام .كما كانت المجموعة من أوائل الشركات التي توقع على مبادئ تمكين المرأة ،ودعمت العديد من الشركات
المدرجة التخاذ إجراءات تدعم تمكين المرأة ،وذلك من أجل تعزيز دور المرأة في المجموعة والشركات المدرجة.

-11-3

4البيئة

تعد المحافظة على البيئة من إحدى اهتمامات المجموعة حيث تسعى للحد من اآلثار السلبية على البيئة من خالل تقليل االستهالك .وتتمثل إحدى
المبادرات ذات الصلة في إعادة تدوير النفايات الورقية والبالستيكية ،كما تقوم المجموعة بالدعوة إلى تبني هذا االتجاه من خالل عضويتها في المجموعة
االستشارية المعنية بتغير المناخ.
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4الشراكة مع األسواق المالية المستدامة

تتضمن التطورات الرئيسية خالل 2021م انضمام شركة تداول السعودية إلى المجموعة االستشارية ألسواق المشتقات لدى األسواق المالية المستدامة
بدعوة من األسواق المالية المستدامة .وهذه المبادرة عبارة عن مشروع بحثي حول دور أسواق المشتقات في التنمية المستدامة .ويؤدي هذا الكيان
دو ًرا مه ًما نظ ًرا إلى أن العديد من األسواق األعضاء في األسواق المالية المستدامة توفر منصة لتداول المشتقات .كما توجد مبادرة أخرى تشارك فيها
المجموعة وهي المجموعة االستشارية لألسواق المعنية بتغير المناخ التابع لألسواق المالية المستدامة .ويعتبر تغير المناخ اليوم مشكلة عالمية ذات
أهمية قصوى .ويهدف هذا المشروع إلى التسهيل على األسواق فيما يتعلق بتوفير التوجيه لل ُمصدرين بشأن تأثيرات تغير المناخ ،وذلك بهدف وضع دليل
ألفضل ممارسات إعداد التقارير لل ُمصدرين .وهذا المشروع هو ثمرة جهد مشترك بالشراكة مع مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ .كما تساهم المجموعة
في االجتماعات الربع سنوية لألسواق المالية المستدامة ،التي تربط كل األعضاء على مستوى العالم.

4-12نظرة عامة على المساهم البائع
كما في تاريخ هذه النشرة ،يُعتبر صندوق االستثمارات العامة هو المساهم الوحيد في الشركة .وقد تأسس الصندوق في عام 1971م لتقديم الدعم
التمويلي للمشاريع ذات األهمية االستراتيجية لالقتصاد الوطني ،واتّسع دوره ليشمل عد ًدا من المجاالت المختلفة .وفي مارس 2015م ،أصدر مجلس
الوزراء قرا ًرا بنقل اإلشراف على صندوق االستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية .وفي إطار هذه العملية ،ت ّم تعيين مجلس إدارة
جديد لصندوق االستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان آل سعود .واتخذ مجلس إدارة الصندوق عدة خطوات
لتحديد رؤية الصندوق وأهدافه واستراتيجيته بشكل واضح بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية  2030وذلك بهدف المساعدة في تحقيق رؤية
المملكة العربية السعودية المتمثلة في توفير اقتصاد مستدام ومتنوع.
يعمل صندوق االستثمارات العامة على إنشاء محفظة من االستثمارات المحلية والدولية عالية الجودة ومتنوعة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وفئات
األصول .ويعمل الصندوق ،من خالل التعاون مع الشركاء االستراتيجيين العالميين ومديري االستثمار الرائدين ،كذراع استثماري رئيسي للمملكة لتنفيذ
استراتيجية تركز على تحقيق عوائد مالية مرتفعة وقيمة طويلة األجل للمملكة العربية السعودية.
يهدف صندوق االستثمارات العامة إلى أن يكون قوة استثمارية عالمية والصندوق االستثماري األكثر تأثي ًرا في العالم ،بما يتيح إنشاء قطاعات وفرص
جديدة من شأنها أن تشكل االقتصاد العالمي المستقبلي ،إلى جانب دعم التحول االقتصادي للمملكة العربية السعودية .وتتمثل رسالة الصندوق في
االستثمار النشط على المدى الطويل لتحقيق أقصى قدر من العوائد المستدامة ،وأن يكون الشريك االستثماري المفضل الغتنام الفرص العالمية وأن
يعمل على تمكين التنمية االقتصادية وتنويع االقتصاد السعودي.

4-13العقارات والمرافق الرئيسية
يقع المقر الرئيسي للمجموعة في أبراج التعاونية الواقعة في  6897طريق الملك فهد  -العليا ،رقم الوحدة 15 :بمدينة الرياض  ،3388-12211والتي
تستأجر فيها المجموعة سبعة عشر ( )17موقعاً الستخدام هذه العقارات كمكاتب خاصة ومستودعات ومواقف سيارات للمجموعة ،والتي تشكل جميع
عقود اإليجار التي أبرمتها المجموعة.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،يوجد ثالثة عقارات تملكها المجموعة -أو تعمل على نقل ملكيتها  -وذلك لغرض استخدامها لعمليات المجموعة.
وللحصول على مزيد من التفاصيل حول العقارات التي تملكها المجموعة وتؤجرها ،يُرجى الرجوع إلى القسم («( )8-12العقارات») من هذه النشرة.

4-14الملكية الفكرية
تعتمد المجموعة على مجموعة كبيرة من حقوق الملكية الفكرية ،المملوكة والمرخصة على حد سواء ،والتي يتم استخدامها في تشغيل منصاتها اإللكترونية
وأعمالها ،حيث ت ّم تطوير الكثير منها داخل المجموعة من قبل فريق التقنية التابع لها .وتمتلك المجموعة حقو ًقا في عدد كبير من العالمات التجارية
وعالمات الخدمة وأسماء النطاقات واألسماء التجارية في المملكة وفي أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وفي مناطق أخرى من العالم .وبشكل خاص،
تمتلك العالمات التجارية لمؤشراتها ،والتي تشمل تاسي ،و إس إف  .30وقد سجلت المجموعة جميع عالماتها التجارية في المملكة وفي االتحاد األوروبي
وغالبية عالماتها التجارية في غيرها من الدول األخرى .وتبذل المجموعة جهوداً لحماية سمعتها وحقوقها المتعلقة بالشهرة ،و السمعة والمعرفة من
خالل التسجيل واالعتماد على العالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق التأليف والنشر وحقوق قاعدة البيانات واألسرار التجارية والقيود المفروضة
على اإلفصاح وغيرها من األساليب .يُرجى مراجعة القسم («( )10-12الملكية الفكرية واألصول غير الملموسة المملوكة للمجموعة») لالطالع على
ملخص الملكية الفكرية المملوكة وال ُمؤجرة للمجموعة.

4-15العقود الجوهرية والموردون والعمالء
-15-1

4اتفاقية حلول مشروع برنامج ما بعد التداول المبرمة مع شركة ناسداك

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة ناسداك في  30نوفمبر 2017م ،حيث تقدم شركة ناسداك بموجب هذه االتفاقية خدمات للمجموعة لتركيب أنظمة
التداول وتطويرها وتطبيقها وتنفيذها وصيانتها واختبارها ودعمها .يُرجى مراجعة القسم («( )6-12االتفاقيات») لالطالع على ملخص هذه االتفاقية.
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-15-2

4اتفاقية الخدمات (اتفاقية خدمات تقنية المعلومات) المبرمة مع شركة ناسداك

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة ناسداك في  24سبتمبر 2013م ،حيث تنفذ شركة ناسداك بموجب هذه االتفاقية التغييرات المطلوبة على نظام
 X-Streamونظام التداول  INETوأنظمة المراقبة من أجل توفير الوظائف الالزمة للعمل مع أنظمة ما بعد التداول التي تم التخطيط لها لمشروع برنامج
ما بعد التداول .يُرجى مراجعة القسم («( )6-12االتفاقيات») لالطالع على ملخص هذه االتفاقية.
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4االتفاقية الرئيسية المبرمة مع شركة آي إتش إس ماركيت

أبرمت الشركة وشركة آي إتش إس ماركيت هذه االتفاقية في  27يناير 2020م ،وقد ت ّم نقل هذه االتفاقية من قبل الشركة إلى شركة تداول السعودية
اعتبا ًرا من  1يونيو 2021م ،وتتضمن االتفاقية الشروط واألحكام العامة التي توافق بموجبها شركة آي إتش إس ماركيت على توفير بعض منتجاتها
وخدماتها إلى الشركة والتي قبلت الشركة استالمها واستخدامها .يُرجى مراجعة القسم («( )6-12االتفاقيات») لالطالع على ملخص هذه االتفاقية.

-15-4

4اتفاقية الشراكة االستراتيجية مع شركة آي إتش إس ماركيت

أبرمت الشركة وشركة آي إتش إس ماركيت هذه االتفاقية في  27يناير 2020م ،وقد ت ّم نقل هذه االتفاقية ً
أيضا من قبل الشركة إلى شركة تداول السعودية
ترخيصا للوصول إلى بيانات المؤشر المشترك
اعتبا ًرا من  1يونيو 2021م .وتمنح شركة آي إتش إس ماركيت بموجب هذه االتفاقية شركة تداول السعودية
ً
واستخدامها .يُرجى مراجعة القسم («( )6-12االتفاقيات») لالطالع على ملخص هذه االتفاقية.
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4اتفاقية التعاون المبرمة مع شركة إم أس سي آي ليميتد

بموجب االتفاقية المبرمة بتاريخ  17يوليو 2018م بين الشركة وشركة إم أس سي آي ليميتد ،ت ّم وضع إطار عمل تشغيلي وحوكمة للتعاون في إنشاء مؤشر
متداول سوق األوراق المالية والتسويق له ،ووضع مبادئ معينة للتعاون فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات وفرص األعمال المشتركة المتعلقة بالمؤشرات
السعودية .واتفق الطرفان على تصميم مؤشر متداول بشكل مباشر وإنشائه والتسويق له وإطالقه ليكون بمثابة األساس للمنتجات والمشتقات المالية
المرتبطة بالمؤشر مثل صناديق المؤشرات المتداولة والعقود المستقبلية في السوق المالية .وقد ت ّم نقل هذه االتفاقية ً
أيضا من قبل الشركة إلى شركة
تداول السعودية اعتبا ًرا من  1يونيو 2021م .يُرجى مراجعة القسم («( )6-12االتفاقيات») لالطالع على ملخص هذه االتفاقية.

4-16نظرة عامة على إدارات الشركة وأقسامها
فيما يلي وصف موجز لمهام اإلدارات ووحدات األعمال الرئيسية للشركة:

-16-1

4اإلدارة العامة للمالية

تتولى اإلدارة العامة للمالية المسؤولية عن مجموعة من المهام منها المحاسبة وإعداد التقارير وف ًقا للمعايير المالية والمحاسبية العالمية والداخلية،
وهيكل دفتر األستاذ العام ،وأنشطة التسوية والرقابة ذات الصلة ،وإعداد تقارير التسوية ،وإجراء تحليالت مالية مفصلة للبيانات المالية للمجموعة،
وقياس األداء المالي مقابل المعايير المرجعية المحلية واإلقليمية والدولية ،وإدارة متطلبات إعداد تقارير المراجعة الخارجية ،وإدارة الميزانية وتقديرها،
وإقامة عالقات عمل ف ّعالة مع البنوك والمؤسسات المالية والمحافظة عليها ،وإدارة عملية إعداد توقعات للتدفقات النقدية ،وضمان السيولة النقدية
الكافية للوفاء بالتزامات الشركة ،وإدارة تسوية الحسابات المتعلقة بالخزينة لضمان االحتفاظ بسجالت دقيقة ونشرها في الوقت المناسب.
كما تقوم ومن خالل ادارة الخزينة واالستثمار بإدارة أنشطة المجموعة االستثمارية والمصرفية وإدارة أموال الضمانات لهوامش البيع على المكشوف
من خالل إدارة المحافظ االستثمارية وإصدار التقارير الدورية المتعلقة بقياس األداء والبحث المستمر عن المنتجات والخدمات المتوافقة مع سياسة
االستثمار ،واالشراف على الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك ذات العالقة والعمل على إيجاد أفضل الحلول البنكية والمناسبة لطبيعة أعمال
المجموعة.

-16-2

4اإلدارة العامة للموارد البشرية

تتولى اإلدارة العامة للموارد البشرية المسؤولية عن وضع نموذج شامل لتخطيط القوى العاملة وااللتزام به ،وإجراء تخطيط استراتيجي للمواهب من أجل
التخطيط المناسب لتلبية االحتياجات قصيرة وطويلة األجل ،وإدارة األنشطة المتعلقة بكشوف المرتبات لضمان المعالجة الدقيقة في الوقت المناسب
لمدفوعات أجور الموظفين ومكافآتهم ،وتعزيز العالقات مع مختلف الهيئات الحكومية والمحافظة عليها ،ومراقبة مشاركة الموظفين وتعزيزها ،ومراجعة
دراسات التعويضات والمقارنات المرجعية واعتمادها ،وتطبيق نظام إدارة األداء واإلشراف عليه ،ووضع نظام معلومات الموارد البشرية والمحافظة عليه
لضمان المواءمة مع التغييرات في اإلجراءات والعمليات على مستوى المجموعة ،والتخطيط لعمليات التعاقب في المناصب الرئيسية ،وتنفيذ أنشطة
التدريب والتطوير ،واإلشراف على البنية التحتية للتطوير الوظيفي وعمليات تقييم األداء.
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4اإلدارة العامة للمخاطر واألمن

تشرف اإلدارة العامة للمخاطر واألمن المسؤولية على  3أقسام رئيسية تتألف من إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة األمن السيبراني وإدارة استمرارية
األعمال واألمن المادي.
تضع اإلدارة العامة من خالل إدارة إدارة المخاطر المؤسسية ،إطار عمل إلدارة مخاطر المجموعة وتحافظ عليه وتعمل على تسهيل عملية التقييم الذاتي
للمخاطر والضوابط لكل أقسام المجموعة وفقاً لحدود تقبل المخاطر .باإلضافة إلى أنها تضع وتراقب مؤشرات المخاطر الرئيسية وحدودها وتقوم
بمراجعتها وتحديثها بشكل مستمر .كما تقوم بتحديد نطاق المخاطر للمجموعة ،وتحتفظ بسجالت المخاطر بمنهجية منظمة ومتكاملة .وتقوم بتوفير التوجيه
والدعم لمدراء المشاريع والبرامج لتقييم وتحديد مخاطر المشاريع والبرامج .كما تقوم بتقديم دورات تعريفية و تدريبية بالمخاطر لموظفي المجموعة.
وتقوم اإلدارة العامة من خالل إدارة األمن السيبراني بوضع سياسة وإجراءات األمن السيبراني والحفاظ عليها وتحسينها ،ونشر الوعي باألمن السيبراني
على مستوى المجموعة وإلى شركاء األعمال ،ومعالجة تقييمات االمتثال لألمن السيبراني ،بما في ذلك اختبار االختراق وتقييمات مواطن الضعف ومراجعات
الرمز المصدري ،وتوفير حلول البنية األساسية لألمن السيبراني ،ومشاركات مشاريع تقنية المعلومات ومسائل إدارة الهوية والوصول ،وتولي عمليات األمن
السيبراني وتكامل األنظمة والعمليات ذات الصلة مع مركز عمليات األمن ،كما تحرص على معالجة حوادث األمن السيبراني بنا ًء على أفضل الممارسات
والسياسات واإلجراءات ،وتجري تحسينًا مستم ًرا ألدوات مراقبة نظم المعلومات الحالية وعملياتها لضمان حماية أصول المعلومات المهمة وإجراء مراجعات
منتظمة لعمليات وتقنيات مركز عمليات األمن على أساس التغييرات التي تطرأ على مجال األمن وكذلك التغيرات الداخلية والخارجية لألعمال والتقنية.
تعمل إدارة استمرارية األعمال واألمن المادي على وضع خطط وإجراءات ومراجعتها والحفاظ عليها لضمان استمرار الوظائف الحيوية والحساسة
وسالمة الموظفين ،كما تقوم بإجراء االختبارات الالزمة مع فرق تقنية المعلومات واألعمال للتأكد من أن الموقع الثانوي يعمل بشكل كامل وجاهز لتشغيل
السوق في حالة مواجهة أي أزمة .عالوة على ذلك ،تحدد اإلدارة الحد األدنى من معايير ومتطلبات استمرارية االعمال ألعضاء السوق المالية باستخدام
منصة تداول المجموعة وف ًقا للوائح والقواعد ذات الصلة.
ويأتي من بين مهام هذه اإلدارة إدارة وثائق التأمين ذات الصلة ومراجعتها ووضع معايير األمن المادي وتطبيقها بما يتوافق مع لوائح السالمة واألمن
المحلية والعالمية المعمول بها والمحافظة على توفير برنامج التدريب والتوعية المتعلق باستمرارية األعمال والسالمة للموظفين من مختلف المستويات.
تعمل المجموعة حال ًيا في إطار التخطيط الستمرارية األعمال على إنشاء مركز بيانات جديد خارج المنطقة لضمان استمرارية األعمال في حال وقوع
كارثة إقليمية وتوفير مستوى توافر أعلى لألنظمة ذات الوظائف الحيوية والحساسة للمجموعة.

-16-4

4تقنية المعلومات

تؤدي اإلدارة العامة لتقنية المعلومات ،باعتبارها العمود الفقري للمجموعة والتي تعتمد بشكل كبير على المعلومات ،وتلعب دو ًرا رئيس ًيا كعامل تمكين
للمجموعة من خالل اعتمادها على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي تساهم في نجاح المجموعة وتضمن أعلى مستوى من الحفاظ على الموثوقية
وتقديم الخدمات ،والحفاظ عليها وتعزيزها .باإلضافة إلى ذلك ،تعد هذه االدارة العامة شري ًكا تجار ًيا رئيس ًيا يم ّكن المجموعة من خالل توفيره ألنظمة
وحلول وخدمات ذات قيمة مضافة تزيد من كفاءة الخدمة وجودتها للعمالء الداخليين والخارجيين من خالل اإلدارات األربعة التابعة لإلدارة حيث تتولى
كل إدارة دور محدد داخل منظومة االدارة.

-16-4-1

4حلول تقنية المعلومات

تتولى إدارة حلول تقنية المعلومات المسؤولية عن تحديد احتياجات السوق والمشاركة في استراتيجية المنتجات وتطويرها والتسويق لها ،كما تتولى اإلدارة
مسؤولية معالجة جمع المتطلبات ،وكل التطويرات الداخلية ،وإدارة اختبار قبول المستخدم للحلول ،والجاهزية واالنتقال لضمان تلبية الخدمات اإللكترونية
واألنظمة الداخلية لمتطلبات العمالء الداخليين والخارجيين بطريقة موثوقة.

-16-4-2

4عمليات تقنية المعلومات

تتولى إدارة عمليات تقنية المعلومات المسؤولية عن اإلشراف على تطبيقات أنظمة التداول والتسوية والمقاصة للمجموعة وإدارتها ،وكذلك الموقع
اإللكتروني للسوق ،ونظام تداوالتي ،وإفصاح ،واألنظمة الداخلية ،كما تتولى اإلدارة المسؤولية عن توفير تغطية تشغيلية على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع بما في ذلك مراقبة كل مكونات البنية التحتية إلى جانب توفير دعم الخط األول والثاني لكل العمالء.

-16-4-3

4البنية التحتية لتقنية المعلومات

تتولى إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات المسؤولية عن إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات للمجموعة ودعمها بما في ذلك األنظمة والشبكات وقواعد
البيانات وعمليات التخزين لدى المؤسسة والنسخ االحتياطي للبيانات والحلول السحابية ومراكز البيانات ،وكذلك تنفيذ أحدث تقنيات البنية التحتية.

-16-4-4

4حوكمة تقنية المعلومات

تتولى إدارة حوكمة تقنية المعلومات المسؤولية الحصرية عن تحسين عمليات تقنية المعلومات والتخطيط لها بما في ذلك استراتيجية تقنية المعلومات
وخريطة الطريق الخاصة بها ،وتخطيط القدرات ،ووضع المعايير والسياسات ،وضمان الجودة ،إدارة اإلجراءات والسياسات وعقود تقنية المعلومات
والموردين ،وإعداد الميزانية وتقديرات التكلفة ،وإدارة المخاطر الخاصة بتقنية المعلومات ،وإدارة المشاريع  ،وتطبيق المعايير الدولية .وتعمل اإلدارة
ً
أيضا كجهة اتصال خاصة بالقسم مع أطراف داخلية وخارجية أخرى.
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-16-5

4التسويق

تتولى إدارة التسويق ،بصفتها جهة التواصل المركزية للمجموعة المسؤولية عن أنشطة التواصل على مستوى كافة الشركات الخمس داخل منظومة
المجموعة .كما تتولى اإلدارة مسؤولية تخطيط التواصل ذات الصلة وتفعيلها .كما أنها مسؤولة عن تعزيز مكانة المجموعة وفريق قيادتها العليا بشكل ف ّعال
عبر جميع القنوات وبما يتماشى مع أهداف العمل المجموعة .ويشمل كذلك نطاق اختصاص إدارة التسويق على حماية سمعة المجموعة من خالل إشراك
أصحاب المصلحة المستهدفين وتفعيل أساليب الحد من المخاطر .باإلضافة إلى ذلك ،تركز اإلدارة على تعزيز مشاركة الموظفين ،وتعزيز مصداقية
القيادة العليا والتوعية باإلنجازات المهمة التي تم تحقيقها تحت إطار المجموعة بأكملها .كما تدير اإلدارة العالقات وتقيمها مع كل من وسائل اإلعالم
الدولية واإلقليمية والمحلية ،وتعمل على تسهيل دورات تدريب إعالمية فردية مخصصة للمتحدثين الرسميين وتوفير وتقييم فرص لإلعالم االستراتيجي.
وتتولى اإلدارة كذلك تجهيز المحتوى الالزم لغرض تنفيذ الحمالت متعددة القنوات (غال ًبا من خالل اإلعالنات وشراء الوسائط والعالمات التجارية).
ويعمل الفريق باستمرار على استكشاف أجندة الفعاليات (لكل من الفعاليات الخاصة والعامة) ويقوم بتوفير متحدث رسمي للمشاركة في تلك الفعاليات
على المستويين المحلي والعالمي.

-16-6

4تجربة العمالء

تتولى إدارة تجربة العمالء مسؤولية توفير تجربة سلسة لعمالء المجموعة من خالل مركز االتصال الذي يوفر إمكانية الوصول متعدد عبر قنوات مختلفة
لكل أصحاب المصلحة والمشاركين في السوق من خالل مزيج من أفضل الحلول والمهارات واألفكار الفعالة .وتتولى اإلدارة مسؤولية تحسين تجربة
العمالء عبر كافة المنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة ،كما تتولى مسؤولية إدارة استطالعات الرأي التي تقيس مستوى رضا العمالء للمجموعة،
وإدارة وظائف المواقع اإللكترونية والتطبيقات واختبارها ودعمها .عالوة على ذلك ،تتضمن مسؤولية إدارة تجربة العمالء وضع المقاييس ومؤشرات األداء
الرئيسية لقياس مستوى رضا العمالء عبر كافة جهات االتصال الخاصة بالعمالء .باإلضافة إلى ذلك ،تعمل اإلدارة على بناء عالقات ق ّيمة وذات قيمة
وطويلة األمد مع أصحاب المصلحة والحفاظ عليها .كما تركز اإلدارة على تحديد فرص األعمال وتحسين األعمال من خالل النظر في مالحظات أصحاب
المصلحة سعياً لتحسين قنوات التواصل في المجموعة ولتعزيز تجربة العمالء بشكل عام.

-16-7

4مكتب إدارة مشاريع الشركة

يتمثل الهدف الرئيسي لمكتب إدارة مشاريع الشركة في مراقبة تنفيذ برامج المجموعة ومشاريعها لضمان تحقيق استراتيجية الشركة ،وذلك من خالل
وضع معايير إدارة المشاريع المطلوبة التي من شأنها تعزيز تنفيذ البرامج والمشاريع ودعمها ،باإلضافة إلى توفير األدوات المطلوبة مثل نظام إدارة
المشاريع المؤسسية ،والتدريب على إدارة المشاريع ،وتعزيز تطور إدارة المشاريع المؤسسية.
يعمل مكتب إدارة مشاريع الشركة تحت إشراف اللجنة التوجيهية لمكتب إدارة المشاريع التي يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة ،ويأتي المدراء
التنفيذيون للشركات التابعة الرئيسية ضمن أعضاء اللجنة ،باإلضافة إلى أقسام الدعم ورئيس العمليات .وتراقب اللجنة محفظة المشاريع على أساس
شهري وتتأكد من التنفيذ السلس والسليم للمبادرات بما يحقق استراتيجية الشركة.
يضمن مكتب إدارة مشاريع الشركة تقديم بيانات المعلومات والتقارير المطلوبة لإلدارة التنفيذية ومن لهم مصلحة في المجموعة بشكل مستمر .كما أنه
يزود اإلدارة بالتحديثات المطلوبة لإلجراءات التصحيحية والوقائية المتعلقة بالمشاريع.

-16-8

4إدارة المشتريات والمرافق

تعمل إدارة المشتريات والمرافق على دعم المجموعة من خالل قسمين ،هما قسم المشتريات وقسم الشؤون اإلدارية وإدارة المرافق .ويتولى قسم
المشتريات المسؤولية عن اختيار الموردين وإدارتهم وفقاً ألفضل الممارسات المعمول بها ،وينتقل القسم من الشراء التقليدي إلى الشراء االستراتيجي
من خالل تطبيق إدارة الفئات والمصادر االستراتيجية.
يتولى قسم الشؤون اإلدارية وإدارة المرافق مسؤولية الحفاظ على الرفاهية في بيئة عمل المجموعة وتعزيزها من خالل تطبيق المعايير الدولية مع
الحرص على خلق بيئة عمل ف ّعالة ومبتكرة .وتشمل مسؤوليات القسم صيانة المساحات المكتبية ،ودعم المستودعات والدعم اللوجستي ،وإدارة المرافق،
وتقديم األطعمة ودعم الفعاليات والنظافة.

-16-9

4الخدمات المشتركة

تتولى إدارة الخدمات المشتركة مسؤولية تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمجموعة .وتشمل مسؤوليات اإلدارة إدارة مستوى الخدمة وإدارة أداء
الخدمات وتوزيع التكاليف .وتسعى اإلدارة جاهدة للوصول إلى التميز في تقديم الخدمات من خالل المراقبة المستمرة والتحسين والتطوير بما يمكن
المجموعة من تحقيق أهدافها االستراتيجية.

-16-10

4اإلدارة العامة للقانونية

تقدم اإلدارة العامة للقانونية المشورة القانونية للتقليل من المخاطر النظامية أو إنهائها ،وحل المشكالت والنزاعات ذات الصلة ،وتقديم المساعدة
القانونية لدعم الصفقات التجارية .كما تتولى اإلدارة ً
أيضا مسؤولية إدارة إجراءات التقاضي وتسوية المنازعات ،وقيادة المفاوضات القانونية ،وإعداد
العقود واالتفاقيات والوثائق القانونية األخرى ذات الصلة ومراجعتها ،والتحقيق في التصرفات أو السلوكيات المخالفة أو النشاط االحتيالي ،والتنسيق مع
الجهات الحكومية ومراجعة جميع اللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية فيما يتعلق بأعمال المجموعة وأنشطتها .باإلضافة إلى ذلك ،تؤدي
اإلدارة دو ًرا تنظيم ًيا ،حيث تتولى مسؤولية صياغة قواعد السوق وإجراءاتها المطلوبة وتعديلها ورفعها لهيئة السوق المالية العتمادها.
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4اإلدارة العامة لإلشراف التنظيمي والترخيص

تنقسم اإلدارة العامة إلى ثالثة أقسام ،وهي إدارة ترخيص اإلدراج واإلشراف على المصدرين ،وإدارة ترخيص األعضاء و اإلشراف ،ووحدة حوكمة التنظيم
الذاتي و اإلشراف .وبشكل عام ،فيما يلي من أهم مسؤوليات هذه اإلدارة العامة:
yدراسة طلبات ترخيص اإلدراج ورفعها للبت فيها كما تتولى مسؤولية متابعة االلتزامات المستمرة لمصدري األوراق المالية المنصوص عليها
في قواعد اإلدراج.
yدراسة طلبات أعضاء السوق وأعضاء مركز إيداع األوراق المالية وأعضاء مركز مقاصة األوراق المالية واإلشراف على التزاماتهم المنصوص
عليها في لوائح وقواعد وإجراءات التابعة للمجموعة ،كما تقوم بتقديم المشورة لهم في األمور ذات العالقة بهذه القواعد واإلجراءات.
yاإلشراف على اإلطار التنظيمي للمجموعة والخدمات والمسؤوليات التنظيمية للتحقق من كفاءتها وعدالتها.

-16-12

4اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

تتضمن الشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية والتي يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة مخاطر الشركة وعمليات الرقابة .ويشمل الدور الرئيسي لإلدارة
العامة للمراجعة الداخلية على سبيل المثال ال الحصر ،فهم الحوكمة والجوانب التشغيلية لكل العمليات التجارية والتشغيلية والرقابية والمشاريع واألقسام
واألنظمة ذات الصلة التي يتم مراجعتها ،وبالتالي أداء مهام المراجعة القائمة على المخاطر لتحديد مجاالت المخاطر وتقييم فعالية تدابير الرقابة
الداخلية وكذلك ضمان االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها ،بحيث يتم تعظيم الكفاءة التشغيلية والحماية.

-16-13

4اإلدارة العامة لالستراتيجية

تتولى اإلدارة العامة لالستراتيجية مهمة وضع استراتيجية المجموعة بالتعاون مع الشركات التابعة ،وتنفيذ إجراءات التخطيط السنوية ،وإجراء مراجعات
لالستراتيجية بصفة سنوية ونصف سنوية وإجراء أنشطة مراقبة األداء .وتحتفظ المجموعة بخطط أعمال استراتيجية متوسطة وطويلة األجل وتقوم
منافسا استراتيج ًيا .وتقود اإلدارة العامة عملية تطوير ووضع رؤية المجموعة واستراتيجيتها وتنقيحها لدعم اإلدارة وتعمل
بتحديثها بحيث تستمر
ً
باإلضافة إلى ذلك كمستشار داخلي ومستشار للشركات التابعة .كما تعمل اإلدارة العامة على تحديد فرص االندماج واالستحواذ على الشركات وتدعم
المجموعة في نموها .كما تقوم بشكل دوري بمراجعة معلومات السوق وتقييمات مستوى التنافسية لتحسين استراتيجية المجموعة ونموذج أعمالها.

4-17نظرة عامة على أي تغييرات جوهرية في طبيعة أعمال المجموعة
كما في تاريخ هذه النشرة ،لم يتم النظر في إدخال أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال المجموعة مما قد يترتب عليه ،بشكل منفرد أو جماعي ،تأثي ًرا
جوهر ًيا على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

4-18أحدث التطورات
قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1443/01/09هـ (الموافق 2021/08/17م) إلغاء االحتياطي االتفاقي (االحتياطي العام) الخاص
بالشركة والبالغ  1,114,180,214ريال سعودي وتحويل ذلك المبلغ إلى بند األرباح المبقاة للشركة.
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5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي5-1الهيكل التنظيمي
للشركة هيكل تنظيمي يترأسه مجلس اإلدارة («مجلس اإلدارة» أو «المجلس»( وتدعمه اإلدارة التنفيذية .ولدى الشركة اللجان التالية :لجنة المراجعة،
ولجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة إدارة المخاطر ،ولجنة االستثمار .ويتولى المجلس المسؤولية النهائية للتوجيه واإلشراف العام والرقابة العامة على
الشركة ،وعلى فريق اإلدارة التنفيذية.
ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة:
 (5-1):لكشلاالهيكل التنظيمي للشركة

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻷﺳﺘﺎذة /ﺳﺎرة اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ
رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ

ﳉﻨﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺄت

ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﳉﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﳌﻬﻨﺪس  /ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺼﺎن

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
راﺋﺪ اﻟﺒﻠﻮي

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
روﻻﻧﺪ ﺑﻴﻠﻴﺠﺎرد
)ﻣﻜﻠﻒ(

اﻻﺷﺮاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻐﺮﻳﺮي

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺑﻜﻴﺮ
)ﻣﻜﻠﻒ(

اﻟﺪﻟﻴﻞ:
المصدر:

إدارة ﻋﺎﻣﺔ

الشركة

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋﺒﺪ اﷲ آل اﻟﺸﻴﺦ

اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت
وإدارة اﳌﺮاﻓﻖ
ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺮدادي

إدارة

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳊﺴﻦ أﺷﺮم

اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﺎﺳﻮدان

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ  /ﳉﻨﺔ

اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻷﻣﻦ
ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻌﻴﺪي

ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء
ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺑﻜﻴﺮ

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺮﻳﻒ

اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺎه روخ ﻗﺮﻳﺸﻲ

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﳌﺸﻴﻘﺢ
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5-2الهيكل الحالي للمساهمين
-2-1

5نظرة عامة

كما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مال الشركة مبلغ وقدره مليار ومائتا مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى مائة وعشرين
مليون ( )120,000,000سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
 (5-1):لودجلاهيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده
قبل الطرح
المساهمون

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة األسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

120,000,000

1,200,000,000

%100

84,000,000

840,000,000

%70

الجمهور

-

-

-

36,000,000

360,000,000

%30

المجموع

120,000,000

1,200,000,000

%100

120,000,000

1,200,000,000

%100

صندوق االستثمارات العامة

المصدر:
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الشركة

5نظرة عامة على المساهم الحالي

تأسس صندوق االستثمارات العامة في عام 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم (م )24/وتاريخ 1391/6/25هـ (الموافق 14أغسطس 1971م) لتقديم
الدعم التمويلي للمشاريع ذات األهمية االستراتيجية لالقتصاد الوطني ،واتّسع دوره ليشمل عد ًدا من المجاالت المختلفة .وفي مارس 2015م ،أصدر
مجلس الوزراء قرا ًرا بنقل اإلشراف على صندوق االستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية .وفي إطار هذه العملية ،ت ّم تعيين مجلس
إدارة جديد لصندوق االستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان آل سعود .واتخذ مجلس إدارة الصندوق عدة
خطوات لتحديد رؤية الصندوق وأهدافه واستراتيجيته بشكل واضح بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية  2030وذلك بهدف المساعدة في
تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية المتمثلة في توفير اقتصاد مستدام ومتنوع.
يعمل صندوق االستثمارات العامة على إنشاء محفظة من االستثمارات المحلية والدولية عالية الجودة ومتنوعة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وفئات
األصول .ويعمل الصندوق ،من خالل التعاون مع الشركاء االستراتيجيين العالميين ومديري االستثمار الرائدين ،كذراع استثماري رئيسي للمملكة لتنفيذ
استراتيجية تركز على تحقيق عوائد مالية مرتفعة وقيمة طويلة األجل للمملكة العربية السعودية.
يهدف صندوق االستثمارات العامة إلى أن يكون قوة استثمارية عالمية والصندوق االستثماري األكثر تأثي ًرا في العالم ،بما يتيح إنشاء قطاعات وفرص جديدة
من شأنها أن تشكل االقتصاد العالمي المستقبلي ،إلى جانب دعم التحول االقتصادي للمملكة العربية السعودية .وتتمثل رسالة الصندوق في االستثمار
النشط على المدى الطويل لتحقيق أقصى قدر من العوائد المستدامة ،وأن يكون الشريك االستثماري المفضل الغتنام الفرص العالمية وأن يعمل على تمكين
التنمية االقتصادية وتنويع االقتصاد السعودي .وبموجب نظام صندوق االستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 92/وتاريخ 1440/08/12هـ
(الموافق  18أبريل 2019م) ،يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله -نقد ًيا أو عين ًيا -وفقاً ألفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم
في دعم التنمية االقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها ،ومراعاة مصلحة األجيال القادمة .وتشمل صالحيات صندوق االستثمارات العامة االستثمار
داخل المملكة وخارجها ،وتملّك األصول والتصرف فيها ،بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص واألوراق المالية والعمالت األجنبية والسلع
والمشتقات المالية بأنواعها وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات األغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها ،والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
ويسعى صندوق االستثمارات العامة إلى أن يصبح واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة
ورائدة من خالل االستثمار في الفرص االستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي .ولمزيد من التفاصيل  ،يرجى االطالع على القسم ()4
(«الشركة») والموقع الكتروني الخاص بالمساهم الحالي في الشركة من خالل (.)www.pif.gov.sa/en/Pages/About-PIF.aspx

-2-3

5تطور رأس مال الشركة

لم يخضع رأس مال الشركة ألي تغييرات منذ تاريخ تأسيسها حتى تاريخ هذه النشرة.
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5-3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة
يدير الشركة مجلس إدارة مكون من مجموعة من األعضاء ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة العالية ،ويتألف مجلس اإلدارة من تسعة ( )9أعضاء تنتخبهم
الجمعية العامة العادية لمدة ثالث ( )3سنوات ويجوز إعادة تعيينهم مرة واحدة أو أكثر.
والجدير بالذكر أنه بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2020-110-1والمادة ( )17من النظام األساس للشركة فإن أسماء المرشحين لشغل
عضوية مجلس إدارة الشركة يجب عرضها على مجلس هيئة السوق المالية ألخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.
وقد قامت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/05/07هـ (الموافق  02يناير 2020م) بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي
لمدة ثالث ( )3سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية.
يجتمع مجلس اإلدارة بشكل دوري وفقاً لما يراه المجلس على أال تقل هذه االجتماعات عن اجتماعين في السنة ،مع مراعاة أحكام النظام األساس للشركة
ونظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
وفقاً للنظام األساس للشركة ،ومع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق
أغراضها .ولمزيد من التفاصيل حول سلطات المجلس ،يرجى الرجوع إلى القسم («( )3-3-5مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة») من هذه النشرة.

5تشكيل مجلس اإلدارة
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يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة:
 (5-2):لودجلاأعضاء مجلس إدارة الشركة
نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

الصفة

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين*

سارة جماز عبداهلل السحيمي

رئيسة مجلس
اإلدارة

سعودية

43

2017/02/16م

ال يوجد

يزيد عبدالرحمن إبراهيم
الحميد

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

سعودي

38

2020/01/02م

ال يوجد

-

يوسف عبداهلل محمد البنيان

عضو

سعودي

58

2020/01/02م

ال يوجد

-

ال يوجد

خالد عبداهلل ناصر الحصان

عضو

سعودي

45

2020/01/2م

ال يوجد

-

ال يوجد

-

رانيا محمود عبدالوهاب
نشار

عضو

سعودية

48

2020 /01/02م

ال يوجد

-

ال يوجد

-

غير تنفيذي/
غير مستقل

سبتي سليمان إبراهيم
السبتي

عضو

سعودي

46

2020/01/2م

ال يوجد

-

ال يوجد

-

غير تنفيذي/
غير مستقل

مارك ستيفن مايكبيس

عضو

بريطاني

60

2020/01/02م

ال يوجد

-

ال يوجد

-

غير تنفيذي/
غير مستقل

هاشم عثمان إبراهيم الحقيل

عضو

سعودي

61

2018/09/04م

ال يوجد

-

ال يوجد

-

غير تنفيذي/
مستقل

إكسافير روبرت روليت

عضو

فرنسي

61

2020/01/02م

ال يوجد

-

ال يوجد

-

غير تنفيذي/
غير مستقل

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

-

ال يوجد

-

غير تنفيذي/
مستقل

ال يوجد

-

غير تنفيذي/
غير مستقل

-

غير تنفيذي/
مستقل
تنفيذي/غير
مستقل

*توضح التواريخ بداية تعيين كل عضو في الشركة للمجلس .

المصدر:

الشركة

إن أمين سر مجلس اإلدارة هو األستاذ /محمد فهد محمد الحميد وقد تم تعيينه في هذا المنصب بموجب قرار مجلس اإلدارة بالتمرير اعتباراً من تاريخ
2020/11/11م.
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5ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر

-3-2

فيما يلي نظرة عامة عن الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس.
 (5-3):لودجلاسارة جماز عبدهللا السحيمي
االسم

سارة جماز عبداهلل السحيمي

العمر

 43سنة

الجنسية

سعودية

المنصب الحالي

رئيسة مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yحاصلة على شهادة بكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2001م.
yحاصلة على شهادة البرنامج التنفيذي لإلدارة العامة ،جامعة هارفرد لألعمال ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2015م.
yعضو مجلس إدارة ،جمعية رعاية الطفولة ،وهي جمعية أهلية ،تعمل في القطاع الخيري ،وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة مستقل ،شركة االتصاالت السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع االتصاالت ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االستثمار ،شركة االتصاالت السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع االتصاالت ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو مجلس إدارة مستقل ،المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية ،وهي مؤسسة عامة سعودية ،تعمل في قطاع الطيران ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية ،وهي مؤسسة عامة سعودية ،تعمل في قطاع الطيران ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة مستقل ،صندوق التنمية الثقافي ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في قطاع التنمية الثقافية ،وذلك من عام 2021م
حتى اآلن.
yعضو مجلس األمناء ،مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي ،وهي منظمة مستقلة غير ربحية في المملكة المتحدة ،تعمل في قطاع
المحاسبة ،وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة تنفيذي ،شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع األوراق المالية ،وذلك من عام
2015م إلى عام 2021م.

المناصب السابقة

yالرئيس التنفيذي ،شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع األوراق المالية ،وذلك من عام 2014م
إلى عام 2021م.
yنائب رئيس اللجنة االستشارية ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2013م إلى عام 2015م.
yرئيس إدارة األصول والثروات والرئيس التنفيذي لالستثمار ،شركة جدوى لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في
القطاع المالي ،وذلك من عام 2007م إلى عام 2014م.

المصدر:

الشركة

 (5-4):لودجلايزيد عبدالرحمن إبراهيم الحميد
االسم

يزيد عبدالرحمن إبراهيم الحميد

العمر

 38سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2004م.
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yنائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة االتصاالت السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع االتصاالت،
وذلك من عام  2021م حتى اآلن.
yنائب المحافظ ورئيس اإلدارة العامة لالستثمارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق
حكومي ،يعمل في قطاع االستثمار ،وذلك من عام  2021م حتى اآلن.
yنائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،البنك األهلي السعودي ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك
من عام  2021م حتى اآلن.
yنائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،الشركة السعودية المصرية لالستثمار ،شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع االستثمار،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
المناصب الحالية األخرى

yرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،الشركة الوطنية للخدمات األمنية (سيف) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع األمن،
وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة مطارات القابضة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية  ،تعمل في قطاع الطيران ،وذلك من عام
 2019م حتى اآلن.
yعضو مجلس مديرين مستقل ،شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في اإلمارات العربية المتحدة ،تعمل
في قطاع المعارض واالتصاالت ،وذلك من عام  2019م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية ،وهي مؤسسة عامة سعودية تعمل في قطاع الطيران،
وذلك من عام  2017م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة فالي أديل للطيران ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع الطيران ،وذلك من
عام  2017م حتى اآلن.
yرئيس اإلدارة العامة لالستثمارات المحلية ،صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في قطاع االستثمار،وذلك من عام
 2021م إلى عام  2021م.
yكبير اإلداريين ،صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في قطاع االستثمار،وذلك من عام  2016م إلى عام  2020م.
yمستشار ،صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في قطاع االستثمار،وذلك من عام  2015م إلى عام  2016م.

المناصب السابقة

yمدير إدارة االندماج واالستحواذ ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2014م إلى عام 2015م.
yمستشار رئيس مجلس اإلدارة ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2013م إلى عام 2014م.
yأخصائي أول في إدارة االندماج واالستحواذ ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية،
وذلك من عام  2008إلى عام 2012م.

المصدر:

الشركة

 (5-5):لودجلايوسف عبدهللا محمد البنيان
االسم

يوسف عبداهلل محمد البنيان

العمر

 58سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة
yحاصل على شهادة بكالوريوس في االقتصاد ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية ،عام 1987م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة ماجستير في اإلدارة الصناعية ،جامعة بريدجبورت ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1996م.
yحاصل على شهادة تنفيذية ،كلية سلون لإلدارة ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،عام 2006م.
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yرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة سابك للمغذيات الزراعية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع المواد
األساسية ،وذلك من عام 2020م حتى اآلن.
yنائب رئيس مجلس إدارة  ،الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع المواد
األساسية ،وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
yعضو لجنة االستثمار ،الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع المواد
األساسية ،وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
المناصب الحالية األخرى

yرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي (نساند لالستثمار) ،وهي شركة مساهمة مقفلة
سعودية ،تعمل في قطاع االستثمار ،وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع تقنية
المعلومات واألمن السيبراني ،وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
yرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ،الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
تقنية المعلومات واألمن السيبراني ،وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
yرئيس تنفيذي ،الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع المواد األساسية،
وذلك من عام 2015م حتى اآلن.
yرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع
المواد األساسية ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2020م.
yرئيس مجلس مديرين غير تنفيذي ،الشركة السعودية للحديد والصلب ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في قطاع تصنيع
الحديد والصلب ،وذلك من عام  2017إلى عام 2019م.
yعضو مجلس إدارة ،شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع (مرافق) ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في قطاع المنافع ،وذلك
من عام 2012م إلى عام 2015م.

المناصب السابقة

yنائب الرئيس التنفيذي المالي ،الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع
المواد األساسية ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2015م.
yنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الكيماويات ،الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل
في قطاع المواد األساسية ،وذلك من عام 2013م إلى عام 2015م.
yرئيس مجلس إدارة ،شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع المواد األساسية،
وذلك من عام 2012م إلى عام 2014م.
yرئيس مجلس إدارة ،شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في قطاع المواد األساسية ،وذلك
من عام 2012م إلى عام 2014م.
yنائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ،الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل
في قطاع المواد األساسية ،وذلك من عام 2008م إلى عام 2013م.

المصدر:

الشركة

 (5-6):لودجلاخالد عبدهللا ناصر الحصان
االسم

خالد عبداهلل ناصر الحصان

العمر

 45سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1999م.
yحاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة كولورادو ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2002م.
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yرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2018م حتى اآلن.
yعضو لجنة السياسات واإلشراف ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق
المالية ،وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة السياسات واإلشراف ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2021م
حتى اآلن.
المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2017م حتى اآلن.
yعضو لجنة السياسات واإلشراف ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2020م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،اتحاد البورصات العالمية ،وهو اتحاد عالمي لألسواق المالية غير ربحي في المملكة المتحدة ،يعمل
في القطاع المالي ،وذلك من عام 2017م حتى اآلن.
yرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،اتحاد البورصات العربية ،وهو اتحاد عربي لألسواق المالية غير ربحي في لبنان ،يعمل في القطاع
المالي ،وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو مجلس مديرين غير تنفيذي ،شركة تداول العقارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في قطاع إدارة وتطوير
العقارات ،وذلك من عام 2016م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،اتحاد البورصات العربية ،وهو اتحاد عربي لألسواق المالية غير ربحي في لبنان ،يعمل في القطاع
المالي ،وذلك من عام 2020م إلى عام 2021م.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة تداول العقارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في قطاع إدارة وتطوير العقارات ،وذلك
من عام 2017م إلى عام 2021م.
yعضو لجنة السياسات واإلشراف ،الشركة (السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً)  ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في
قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2021م.
yعضو اللجنة االستشارية ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2016م إلى عام 2018م.

المناصب السابقة

yمدير تنفيذي مكلف ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
السوق المالية ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2016م.
yمدير اإلدارة العامة لألسواق ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في
قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2016م.
yمدير اإلدارة العامة لألصول واإليداع ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية،
تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2013م إلى عام 2014م.
yمدير اإلدارة العامة لالستراتيجية ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل
في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2011م إلى عام 2012م.
yمدير عام االستراتيجية ،شركة التعاونية للتأمين ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع التأمين ،وذلك من عام 2005م
إلى عام 2006م.

المصدر:

الشركة
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 (5-7):لودجلارانيا محمود عبدالوهاب نشار
االسم

رانيا محمود عبدالوهاب نشار

العمر

 48سنة

الجنسية

سعودية

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yحاصلة على شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب والمعلومات ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1997م.
yعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة االتصاالت السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع االتصاالت ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yرئيس لجنة المخاطر ،شركة االتصاالت السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع االتصاالت ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة االتصاالت السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع االتصاالت ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yرئيس اإلدارة العامة لاللتزام و الحوكمة ،صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في قطاع االستثمار ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yرئيس لجنة المراجعة ،مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار ،وهي مؤسسة أهلية غير ربحية سعودية ،تعمل في قطاع االستثمار ،وذلك
من عام 2020م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو مجلس إدارة ،المركز الوطني لقياس أداء األجهزة الحكومية (أداء) ،وهو جهة حكومية ،يعمل في قطاع اإلشراف ،وذلك من عام
2020م حتى اآلن.
yرئيس لجنة المراجعة ،المركز الوطني لقياس أداء األجهزة الحكومية (أداء) ،وهو جهة حكومية ،يعمل في قطاع اإلشراف ،وذلك من
عام 2020م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،الهيئة السعودية للفضاء ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع الفضاء ،وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
yعضو اللجنة التنفيذية ،الهيئة السعودية للفضاء ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع الفضاء ،وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،الهيئة السعودية للفضاء ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع الفضاء وذلك من عام 2021م حتى
اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،الهيئة السعودية للفضاء ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع الفضاء ،وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yمستشار لمعالي المحافظ ،صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في قطاع االستثمار ،وذلك من عام 2021م حتى
اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،االتحاد السعودي للبولو ،وهو اتحاد للبولو في السعودية ،يعمل في قطاع الرياضة ،وذلك من عام 2018م حتى اآلن.
yنائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة سامبا كابيتال لألصول وإدارة االستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في
قطاع الخدمات المالية ،وذلك من عام 2017م إلى عام 2021م.
yالرئيس التنفيذي ،مجموعة سامبا المالية (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع
المصرفي ،وذلك من عام 2017م إلى عام 2021م.
yعضو مجلس إدارة ،شركة سامبا لألسواق العالمية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان ،تعمل في القطاع
المصرفي ،وذلك من عام 2017م إلى عام 2021م.

المناصب السابقة

yعضو لجنة المراجعة ،بنك سامبا المحدود ،وهي شركة مساهمة مدرجة في باكستان ،تعمل القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2014م
إلى عام 2021م.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،بنك سامبا المحدود ،وهي شركة مساهمة مدرجة في باكستان ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك
من عام 2014م إلى عام 2021م.
yعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،بنك سامبا المحدود ،وهي شركة مساهمة مدرجة في باكستان ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من
عام 2014م إلى عام 2017م.
yمدير عام المراجعة الداخلية والتفتيش ،مجموعة سامبا المالية (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية،
تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2014م إلى عام 2017م.
yمدير عام االلتزام ،مجموعة سامبا المالية (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع
المصرفي ،وذلك من عام 2009م إلى عام 2014م.

المصدر:

الشركة
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 (5-8):لودجلاسبتي سليمان إبراهيم السبتي
االسم

سبتي سليمان إبراهيم السبتي

العمر

 46سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة
yحاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1998م.
yحاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة كولورادو التقنية ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2001م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة الزمالة في المحاسبة السعودية ،الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAالمملكة العربية السعودية،
عام 2005م.
yحاصل على شهادة الزمالة في المحاسبة األمريكية ،المعهد األمريكي للمحاسبين المعتمدين ( ،)CPAالواليات المتحدة األمريكية ،عام
2004م.

المناصب الحالية األخرى

المناصب السابقة
المصدر:

yعضو مجلس إدارة مستقل ،هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع الرقابة والتنظيم التشريعي للزكاة
والضريبة والجمارك ،وذلك من عام 2018م حتى اآلن.
yرئيس تنفيذي ،شركة الرياض المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع األوراق المالية ،وذلك من عام 2018م حتى
اآلن.
yوكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف
على قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2014م إلى عام 2018م.

الشركة

 (5-9):لودجلامارك ستيفن مايكبيس
االسم

مارك ستيفن مايكبيس

العمر

 60سنة

الجنسية

بريطاني

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة من معهد األمناء واإلداريين المعتمدين ،المملكة المتحدة ،عام  1984م.
yنائب رئيس مجلس مديرين ورئيس تنفيذي ،شركة مونيكا توب جي بي كايمان (ويلشاير جلوبال أدفايزرز) ،وهي شركة ذات مسؤولية
محدودة في جزر كايمان ،تعمل في قطاع الخدمات المالية ،وذلك من عام  2021م حتى اآلن.
yرئيس تنفيذي ،شركة ويلشاير جلوبال أدفايزرز ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ،تعمل في
قطاع الخدمات المالية ،وذلك من عام  2021م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو مجلس إدارة مستقل ،بورصة سنغافورة ،وهي السوق المالية في سنغافورا ،تعمل في قطاع الخدمات المالية ،وذلك من عام
2020م حتى اآلن.
yنائب رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق
المالية ،وذلك من عام 2020م حتى اآلن.
yرئيس مجلس مديرين ومالك ،شركة إم أيت أر المحدودة ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحدة ،تعمل في قطاع
االستشارات ،وذلك من عام  2019م حتى اآلن.

المناصب السابقة

المصدر:

الشركة

yعضو تنفيذي لخدمات المعلومات ،مجموعة بورصات لندن ،شركة بريطانية لألوراق المالية في المملكة المتحدة ،تعمل في قطاع
األوراق المالية والمعلومات المالية ،وذلك من عام  2011م إلى عام  2020م.
yرئيس تنفيذي ،شركة فايننشال تايمز لألوراق المالية العالمية المحدودة(فوتسي راسل)  ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة
المتحدة ،وتعمل في قطاع مؤشرات سوق األسهم  ،وذلك من عام 1995م إلى عام  2019م.
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 (5-10):لودجلاهاشم عثمان إبراهيم الحقيل
االسم

هاشم عثمان إبراهيم الحقيل

العمر

 61سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة بكالوريوس في الخدمة االجتماعية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1981م.
yحاصل على دبلوم مهني في الرقابة المالية ،معهد اإلدارة العامة ،المملكة العربية السعودية ،عام 1983م.
yعضو مجلس إدارة مستقل ،شركة دراية المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع الخدمات المالية ،وذلك من عام
2020م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yرئيس لجنة المراجعة ،شركة دراية المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع الخدمات المالية ،وذلك من عام 2020م
حتى اآلن.
 yرئيس مجلس إدارة ،شركة بواء لتقنية المعلومات ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع التقنية المالية ،وذلك من عام
2020م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،شركة هايبر باي ،وهي شركة مساهمة مقفلة في جزر العذراء البريطانية ،تعمل في قطاع التقنية المالية ،وذلك
من عام 2020م وحتى اآلن.
yعضو مجلس مديرين مستقل ،شركة مدفوعات بيان المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في قطاع التقنيات المالية،
وذلك من عام 2020م إلى عام 2021م.

المناصب السابقة

yوكيل محافظ ،البنك المركزي السعودي ،وهو المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية ،ينظم ويشرف على القطاع المالي والتأمين،
وذلك من عام 2013م إلى عام 2020م.
yمدير مشارك ،شركة دراية المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في القطاع المالي ،وذلك من عام 2007م إلى عام 2013م.

المصدر:

الشركة

 (5-11):لودجلاإكسافير روبرت روليت
االسم

إكسافير روبرت روليت

العمر

 61سنة

الجنسية

فرنسي

المنصب الحالي

عضو مجلس اإلدارة
yحاصل على شهادة الماجستير في علوم اإلدارة و إدارة األعمال ،كلية كيدج لألعمال ،فرنسا ،عام 1981م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال المالية الدولية ،كلية كولومبيا لألعمال ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1984م.
yحاصل على شهادة الدراسات العليا من معهد ال ّدراسات العليا لل ّدفاع الوطني ،فرنسا ،عام 2008م.
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yرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي ،وورلد كوانتوم قروث كوربوريشن ،وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة في بورصة
نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في القطاع الصحي ،وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي ،شركة قولدن فالكون لالستحواذ ،وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة في بورصة
نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في القطاع المالي ،وذلك من عام 2020م وحتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2020م وحتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي ،شركة سبالت للطاقة ،وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيجيريا ،تعمل
في قطاع النفط والغاز ،وذلك من عام 2020م وحتى اآلن.
yرئيس لجنة المكافآت ،شركة سبالت للطاقة ،وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيجيريا ،تعمل في قطاع النفط
والغاز ،وذلك من عام 2020م حتى اآلن.
yكبير عضو مجلس االستشاريين ،تاوربروك كابيتال بارتنرز ،وهي شراكة محدودة ،تعمل في قطاع االستثمار ،وذلك من عام 2020م
حتى اآلن.
yرئيس مجلس إدارة ،شركة شور لألسواق المالية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في قطاع الوساطة والمالية ،وذلك
من عام 2020م حتى اآلن.
yمدير لمحفظة الشركات ،صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في قطاع االستثمار ،وذلك من عام 2019م حتى اآلن.
المناصب الحالية األخرى

yمستشار خبير ،معهد شنغهاي لتمويل االقتصاد الحقيقي ،وهو معهد حكومي في الصين ،يعمل في قطاع التعليم ،وذلك من عام 2018م
حتى اآلن.
yرئيس مجلس إدارة ،شركة فوساجرو ،وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة موسكو وبورصة لندن ،تعمل في قطاع الكيماويات ،وذلك
من عام 2018م حتى اآلن.
yشريك مدير ،شركة غرايلينغ سينتينيال المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في القطاع
البيئي ،وذلك من عام 2017م حتى اآلن.
yعضو ،مؤسسة سينتينيال فالي أسوسيشن ،وهي مؤسسة غير ربحية في الواليات المتحدة األمريكية للمحافظة على البيئة ،تعمل في
القطاع البيئي ،وذلك من عام 2017م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،شركة ساس ال فيرير ،شركة مساهمة بسيطة ،تعمل في قطاع الضيافة ،وذلك من عام 2012م حتى اآلن.
yعضو مجلس المستشارين ،شركة رانشالندز ،وهي شركة في الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في القطاع الزراعي والحيواني ،وذلك
من عام 2011م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،كلية كولومبيا لألعمال ،وهي كلية أعمال في الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في قطاع التعليم ،وذلك من عام
2011م حتى اآلن.
yمدير عام ،شركة إس سي آي ال فيغييا ،وهي شركة استثمار عقاري ،تعمل في القطاع العقاري ،وذلك من عام 1994م وحتى اآلن.
yمدير عام ،اس سي إي أي دومين دي ال فيغييا ،وهي شركة تنمية زراعية ،تعمل في قطاع األطعمة والمشروبات ،وذلك من عام 1994م
حتى اآلن.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

90

yرئيس تنفيذي ،شركة سي كيو إس ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في قطاع إدارة األصول ،وذلك من عام 2019م إلى عام
2020م.
yعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي،شركة فرسون ،وهي شركة مؤسسة في الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في قطاع األدوية،
وذلك من عام 2018م إلى عام 2019م.
yعضو لجنة المستشارين الخبراء ،قسم التجارة الدولية ( ، )DITوهي جهة حكومية في المملكة المتحدة ،تعمل في قطاع التجارة الدولية،
وذلك من عام 2017م إلى عام 2019م.
yرئيس تنفيذي ،مجموعة بورصات لندن ،شركة بريطانية لألوراق المالية في المملكة المتحدة ،تعمل في قطاع األوراق المالية والمعلومات
المالية ،وذلك من عام 2009م إلى عام 2018م.
yمحافظ مؤتمر الخدمات المالية ،البنك المركزي في إنجلترا ،وهي جهة حكومية ،تعمل في القطاع المالي والبنوك ،وذلك من عام
2014م إلى عام 2017م
yعضو في مجلس تجارة الخدمات المالية ،خزينة صاحبة الجاللة ،وهي جهة حكومية في المملكة المتحدة ،تعمل في القطاع المالي،
وذلك من عام 2013م إلى عام 2017م.
yعضو في مجموعة أصحاب المصالح في األوراق المالية واألسواق ،هيئة األوراق المالية واألسواق األوروبية ،وهي هيئة أوربية ،تعمل
في قطاع األوراق والسوق المالي ،وذلك من عام 2011م إلى عام 2014م.
المناصب السابقة

yرئيس تنفيذي ،بنك ليمان براذرز ،وهو بنك مؤسس في أالباما في الواليات المتحدة األمريكية ،يعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من
عام 2007م إلى عام 2009م.
yمدير عام و رئيس قسم األوراق المالية األوربية واآلسيوية ،شركة ليمان براذرز ،وهو بنك مؤسس في أالباما في الواليات المتحدة
األمريكية ،يعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2001م إلى عام 2007م.
yمدير عام ورئيس مشارك لتداول األسهم العالمية والمشتقات ،شركة ليمان براذرز ،وهو بنك مؤسس في أالباما في الواليات المتحدة
األمريكية ،يعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2000م إلى عام 2001م.
yمدير عام ونائب رئيس األسهم ورئيس المخاطر والتجارة ،شركة درسدنر كالينوورت فاسرشتاين ،وهو بنك يعمل في القطاع المصرفي،
وذلك من عام 1997م إلى عام 2000م.
yمدير عام ورئيس عالمي لتداول األسهم األوروبية والمبيعات واألبحاث  ،بنك كريديت سويس ،وهو بنك مؤسس في سويسرا ،يعمل في
القطاع المصرفي ،وذلك من عام 1994م إلى عام 1996م.
yمدير تنفيذي ورئيس مشارك لمبيعات وتداول األسهم األوروبية ،شركة غولدمان ساكس ،وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة
نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في قطاع الخدمات المالية ،وذلك من عام 1990م إلى عام 1994م.
yنائب الرئيس (مضاربة محفظة األسهم الدولية) ،شركة غولدمان ساكس  ،وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة نيويورك في الواليات
المتحدة األمريكية ،تعمل في قطاع الخدمات المالية ،وذلك من عام 1984م إلى عام 1990م.
yمالزم ثان ومدرب ،أكاديمية القوات الجوية الفرنسية ،أكاديمية فرنسية عسكرية للتعليم العالي متخصصة في تدريب ضباط القوات
الجوية ،وذلك من عام 1981م إلى عام 1982م.
yمدير ،مؤسسة ماركتنق ميديتيراني ،وهي مؤسسة غير ربحية ،تعمل في قطاع أبحاث السوق ،وذلك من عام 1979م إلى عام 1981م.

المصدر:

الشركة

 (5-12):لودجلامحمد فهد محمد الحميد
االسم

محمد فهد محمد الحميد
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الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

أمين سر مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية األخرى

حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،في المملكة العربية السعودية ،عام 2006م.
حاصل على شهادة دبلوم عالي في القانون التجاري والموارد الطبيعية ،جامعة غرب أستراليا ،في أستراليا ،عام 2010م.
ال يوجد
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مدير اإلدارة القانونية وأمين سر ،شركة معارف للتعليم والتدريب ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع التعليم ،وذلك
من عام 2020م إلى عام 2020م.
مدير المكتب التنفيذي لمعالي نائب وزير الثقافة ،وزارة الثقافة ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع الثقافة ،وذلك من عام 2018م
إلى عام 2020م.

مستشار قانوني ،مؤسسة مسك الخيرية ،وهي مؤسسة غير ربحية سعودية ،تعمل في القطاع الخيري وذلك من عام 2016م إلى عام
2018م.

المناصب السابقة

أمين مجلس اإلدارة ،شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع األوراق المالية ،وذلك من عام 2013م
إلى عام 2016م.

باحث قانوني ،شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع األوراق المالية  ،وذلك من عام 2010م إلى
عام 2014م.

مدير عقود ،الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع الخدمات الجوية ،وذلك
من عام 2009م إلى عام 2010م.
المصدر:
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الشركة

5مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة

فيما يلي مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة وفق النظام األساس للشركة:
 أمع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها .ويعد مسؤوالًعن تحقيق الشركة ألهدافها االستراتيجية والتشغيلية ،وبالتحديد يتولى المجلس الصالحيات اآلتية وله تفويض كل أو بعض هذه الصالحيات
بحسب ما يراه مناسباً:
1االستراتيجية العامة للشركة وخطة العمل.2الموازنة السنوية.3تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس ،وتخويلها بما يراه المجلس مالئما من الصالحيات.4الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها ووضع معايير األداء للشركة.5الموافقة على القروض وغير ذلك من التسهيالت االئتمانية ألي مدة ،وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجاريةوالبيوت المالية وشركات االئتمان وأي جهة ائتمانية أخرى.
6استثمار أموال الشركة.7الموافقة على تأسيس الشركات والمساهمة فيها واالندماج واستخراج السجالت التجارية وتعديلها.8تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات ومجالس مديري الشركات التي تمتلك الشركة اسهما أو حصصا فيها وحق حضور اجتماعاتجمعية الشركاء والجمعيات العامة ومجالس اإلدارة في تلك الشركات والتوقيع على المحاضر والقرارات والمصادقة على إقرار الميزانيات
السنوية لتلك الشركات واستالم نصيب الشركة من األرباح فيها.
 بيعد المجلس تقريراً سنوياً عن أداء الشركة ،ويعرض على الجمعية العامة. جيكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضوا واحدا من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته .وفي جميع األحوال ،ال
يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
باإلضافة إلى ما ورد أعاله ،يتمتع مجلس اإلدارة بجميع المسؤوليات واالختصاصات الواردة في الفصل الثاني والفصل الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
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5مسؤوليات ومهام رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس المجلس

بحسب النظام األساس للشركة ،يختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ،ولدی الدوائر الحكومية والشركات واألفراد ،وأمام
المحاكم بجميع درجاتها وفئاتها ،وكتاب العدل ،وديوان المظالم ،وهيئات التحكيم ،والغرف التجارية والصناعية ،ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات
بجميع درجاتها وفئاتها .وله في سبيل ذلك ،المرافعة والمدافعة عن الشركة ،وتقديم األدلة والمستندات ،وإبرام الصلح والتنازل ،وحق اإلبراء واإلنكار
واإلقرار ،وطلب حلف اليمين ،وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة ،وتسلم األحكام وتنفيذها .وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات
التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها ،وغيرها من العقود أو الصكوك ،واإلفراغ أمام كاتب العدل والجهات الرسمية واألهلية .وله حق توقيع العقود
واتفاقيات القروض واالتفاقيات المالية األخرى والرهون واإليجارات .كما له حق توكيل غيره أو تفويضه في عمل أو أعمال معينة من صالحياته ،وللوكيل
أو المفوض توكيل أو تفويض غيره للممارسة هذه األعمال.
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باإلضافة إلى ذلك ،يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمل وأداء اختصاصات بفعالية ،ويدخل في مهام واختصاصات رئيس
مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:
1ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.2التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.3تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس.4تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.5ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.6تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين،وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
7إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجعالحسابات ،والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
8عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.9إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،علىأن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات ،وأن يرافق هذا التبليغ تقرير
خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
يقوم نائب رئيس المجلس بممارسة مهام وصالحيات رئيس المجلس في حال غيابه.
يرأس الجمعيات العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضاءه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة
ونائبه.
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5مسؤوليات ومهام أمين سر المجلس

يعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص أمين السر بموجب النظام األساس للشركة بإثبات مداوالت المجلس وقراراته
وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات .إلى جانب ممارسة أي اختصاصات أخرى يوكلها إليه مجلس اإلدارة ،ويحدد مجلس اإلدارة مكافآته
بموجب قرار من مجلس اإلدارة .كما تحدد الئحة حوكمة الشركات مسؤوليات إضافية ألمين السر ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
yتوثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها.
yحفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير المع ّدة من قبل مجلس اإلدارة.
yتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به وأي وثائق أو معلومات إضافية
تتعلق بالموضوعات المدرجة في بنود جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة التي يطلبها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.
yالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة.
yتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة قبل التاريخ المحدد لالجتماع بمدة كافية.
yعرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم بشأنها قبل التوقيع عليها.
yالتحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والمعلومات والوثائق المتعلقة
بالشركة.
yالتنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.
yتنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والتسعون من الئحة حوكمة الشركات.
yتقديم العون والمشورة ألعضاء مجلس اإلدارة.

5-4كبار التنفيذيين
تتألف اإلدارة التنفيذية من أعضاء مؤهلين من السعوديين وغير السعوديين يتميزون بخبرة دولية ومحلية في قطاع أعمال المجموعة.
يعين مجلس إدارة الشركة رئيساً تنفيذياً لها من بين أعضاءه أو من الغير ،على أن يتم الحصول على موافقة الهيئة على تلك التعيين وف ًقا ألحكام الفقرة
الفرعية ( )2من الفقرة (و) من قرار الهيئة رقم ( )2020-110-1وتاريخ 1442/03/16هـ (الموافق 2020/11/02م) .ويختص الرئيس التنفيذي بتنفيذ
قرارات مجلس اإلدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف مجلس اإلدارة باإلضافة إلى الصالحيات األخرى التي يحددها
مجلس اإلدارة وتتضمنها لوائح الشركة وأنظمتها .ويحظر على الرئيس المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر ،أو أن تكون له مصلحة مع أي من
أعضاء السوق أو مركز اإليداع أو مركز المقاصة التي يعمل لديها أو أن يكون له ملكية فيها .ويكون إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس
اإلدارة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

93

 (5-13):لودجلاتفاصيل كبار التنفيذيين
الجنسية

العمر

تاريخ التعيين في
المنصب

عدد األسهم
المملوكة قبل الطرح

عدد األسهم
المملوكة بعد الطرح

خالد عبداهلل ناصر الحصان

الرئيس التنفيذي

سعودي

45

2016/03/21م

ال يوجد

ال يوجد

عبداهلل عبداللطيف
عبدالعزيز آل الشيخ

مدير عام اإلدارة العامة للقانونية

سعودي

38

2019/03/25م

ال يوجد

ال يوجد

يزيد حمد إبراهيم العيدي

مدير عام اإلدارة العامة للمخاطر
واألمن

سعودي

38

2021/04/07م

ال يوجد

ال يوجد

رائد حمود سليمان البلوي

مدير عام اإلدارة العامة للمراجعة
الداخلية

سعودي

48

2015/12/1م

ال يوجد

ال يوجد

خالد عبدالعزيز عبدالرحمن
الغريري

مدير عام اإلدارة العامة لإلشراف
التنظيمي والترخيص

سعودي

41

2018/11/20م

ال يوجد

ال يوجد

الحسن نبيل حسن أشرم

مدير عام اإلدارة العامة للعمليات

سعودي

42

2021 /05/30م

ال يوجد

ال يوجد

مدير عام اإلدارة العامة للموارد
مها محمد عبدالرحمن البشر
البشرية

سعودية

38

2018/05/ 08م

ال يوجد

ال يوجد

شاه روخ وسام قريشي

مدير عام اإلدارة العامة للمالية

باكستاني

46

2018/03/ 11م

ال يوجد

ال يوجد

روالند غاشتون بيلغيارد

مدير عام اإلدارة العامة
لالستراتيجية (مكلف)

فرنسي

60

2021/04/07م

ال يوجد

ال يوجد

االسم

المصدر:

المنصب

الشركة

مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والئحة حوكمة الشركات ونظام الشركة األساس
وسياساتها الداخلية ،تختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة بما يحقق أغراضها.
وفيما يلي ملخص السير الذاتية لكبار التنفيذيين في الشركة المذكورين أعاله.
 (5-14):لودجلاخالد عبدهللا ناصر الحصان
االسم

خالد عبداهلل ناصر الحصان

المنصب الحالي

الرئيس التنفيذي

السيرة الذاتية

لالطالع على السيرة الذاتية لخالد عبداهلل ناصر الحصان ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

المصدر:

الشركة

 (5-15):لودجلاعبدهللا عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ
االسم

عبداهلل عبداللطيف آل الشيخ

العمر

 38سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير عام اإلدارة العامة للقانونية
yحاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2006م

المؤهالت العلمية

yحاصل على دبلوم في اللغة اإلنجليزية والعلوم االجتماعية ،جامعة الدراسات الشرقية واألفريقية ،المملكة المتحدة ،عام 2009م.
yحاصل على شهادة ماجستير في قانون تمويل الشركات ،جامعة وستمنستر ،المملكة المتحدة ،عام 2010م.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة االلتزام ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
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yمدير إدارة السياسات ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
السوق المالية ،وذلك من عام 2018م إلى عام 2019م.
yمدير إدارة األنظمة واللوائح ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام  2017إلى عام 2018م.
المناصب السابقة

yمدير وحدة تشريعات الشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف
على قطاع السوق المالية ،وذلك من عام فبراير 2017م إلى ديسمبر 2017م.
yأخصائي قانوني في إدارة األنظمة واللوائح ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية
 ،وذلك من عام 2012م إلى عام 2017م.
yمستشار ،مكتب الوهيبي للمحاماة واالستشارات القانونية ،وهي شركة مهنية ،تعمل في قطاع المحاماة ،وذلك من عام 2006م إلى
عام 2007م.
yمتدرب ،مكتب الوهيبي للمحاماة واالستشارات القانونية ،وهي شركة مهنية ،تعمل في قطاع المحاماة ،وذلك من عام 2005م إلى
عام 2006م.

المصدر:

الشركة

 (5-16):لودجلايزيد حمد إبراهيم العيدي
االسم

يزيد حمد إبراهيم العيدي

العمر

 38سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير عام اإلدارة العامة للمخاطر واألمن
yحاصل على شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2005م.
yحاصل على دبلوم الدراسات العليا في إدارة األعمال ،جامعة اليمامة ،المملكة العربية السعودية ،عام 2011م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على دبلوم الدراسات العليا في اإلدارة ،جامعة فورتفاغن للعلوم التطبيقية ،ألمانيا ،عام 2011م.
yحاصل على دبلوم الدراسات العليا في اإلدارة المالية الدولية ،جامعة والية واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2012م.
yحاصل على شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال ،جامعة اليمامة ،المملكة العربية السعودية ،عام 2017م.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2021م
حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
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yمدير إدارة استمرارية األعمال واألمن البيئي ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة
سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2018م إلى عام 2021م.
yمدير إدارة المخاطر ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
السوق المالية ،وذلك من عام 2016م إلى عام 2018م.
yمدير إدارة المخاطر ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
السوق المالية ،وذلك من عام 2013م إلى عام 2016م.

المناصب السابقة

yأخصائي أول إدارة المخاطر ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل
في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2010م إلى عام 2013م.
yأخصائي في إدارة استمرارية األعمال ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية،
تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2007م إلى عام 2010م.
yمحلل في إدارة األمن السيبراني ،مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث ،وهي مؤسسة حكومية تعمل في قطاع الصحة
واألبحاث ،وذلك من عام 2005م إلى عام 2007م.

المصدر:

الشركة

 (5-17):لودجلارائد حمود سليمان البلوي
االسم

رائد حمود سليمان البلوي

العمر

 48سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير عام اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
yحاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي ،جامعة الملك فهد ،المملكة العربية السعودية ،عام 2000م.

المؤهالت العلمية

yأمين سر لجنة المراجعة ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2018م حتى اآلن.
yأمين سر لجنة المراجعة ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2018م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yأمين سر لجنة المراجعة ،الشركة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2015م حتى اآلن.
yمدير عام إدارة المراجعة الداخلية ،الشركة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2015م
حتى اآلن.
ً
yمدير عام إدارة تدقيق العمليات ونظم تقنية المعلومات ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقا) ،وهي شركة
مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2011م إلى عام 2015م.
yمدير إدارة تدقيق نظم تقنية المعلومات ،البنك السعودي الهولندي (البنك السعودي البريطاني حالياً) ،وهي شركة مساهمة سعودية،
تعمل في القطاع المصرفي  ،وذلك من عام 2008م إلى عام 2011م.

المناصب السابقة

yمساعد مدير إدارة تدقيق نظم تقنية المعلومات ،البنك السعودي الهولندي (البنك السعودي البريطاني حالياً) ،وهي شركة مساهمة
سعودية  ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2008م إلى 2011م.
yمراجع نظم تقنية معلومات أول ،بنك الرياض ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2002م
إلى عام 2005م.

المصدر:

الشركة

 (5-18):لودجلاخالد عبدالعزيز عبدالرحمن الغريري
االسم

خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الغريري

العمر

 41سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير عام اإلدارة العامة لإلشراف التنظيمي والترخيص

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي ،جامعة منيسوتا ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2003م.
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yعضو لجنة المراجعة ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،شركة مساهمة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2021م
حتى اآلن.
المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة االلتزام ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2021م
حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
ً
 yمدير إدارة عالقات األعضاء ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقا) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في
قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2013م إلى عام 2018م.

المناصب السابقة

yمساعد مدير إدارة عضوية السوق ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل
في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2008م إلى عام 2012م.
yأخصائي أول إلدارة المشاريع ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في
قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2006م إلى عام 2008م.
yمحلل عمليات ،مجموعة سامبا المالية (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي،
وذلك من عام 2003م إلى عام 2006م.

المصدر:

الشركة

 (5-19):لودجلامها محمد عبدالرحمن البشر
االسم

مها محمد عبدالرحمن البشر

العمر

 38سنة

الجنسية

سعودية

المنصب الحالي

مدير عام اإلدارة العامة للموارد البشرية

المؤهالت العلمية

yحاصلة على شهادة بكالوريوس في االقتصاد ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2005م.
yحاصلة على شهادة ماجستير في إدارة الموارد البشرية ،جامعة كاثوليك ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2010م.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2021م
حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة االلتزام ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو مجلس مديرين ،شركة تداول العقارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في قطاع إدارة وتطوير العقارات ،وذلك
من عام 2020م حتى اآلن.
yعضو اللجنة التنفيذية ،شركة تداول العقارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في قطاع إدارة وتطوير العقارات ،وذلك
من عام 2020م حتى اآلن.
yمساعد نائب الرئيس للخدمات المساندة ،شركة المدفوعات السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مملوكة بالكامل للبنك
المركزي السعودي ،تعمل في قطاع المدفوعات ،وذلك من عام 2017م إلى عام 2018م.

المناصب السابقة

yرئيس إدارة الموارد البشرية واإلدارية ،سداد  -شركة المدفوعات السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مملوكة بالكامل للبنك
المركزي السعودي ،تعمل في قطاع المدفوعات ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2017م.
yمدير إدارة الموارد البشرية واإلدارية ،سداد  -شركة المدفوعات السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مملوكة بالكامل للبنك
المركزي السعودي ،تعمل في قطاع المدفوعات ،وذلك من عام 2011م إلى عام 2015م.

المصدر:

الشركة
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 (5-20):لودجلاالحسن نبيل حسن أشرم
االسم

الحسن نبيل حسن أشرم

العمر

 42سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

مدير عام اإلدارة العامة للعمليات

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،عام 2002م
yحاصل على شهادة ماجستير في اإلدارة والقيادة الهندسية ،جامعة سانتا كالرا ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2006م.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية  ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة نون لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع التجارة اإللكترونية ،وذلك من عام
2020م حتى اآلن.
yمدير عام التكنولوجيا ،مجموعة سامبا المالية (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع
المصرفي ،وذلك من عام 2019م إلى عام 2021م.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2018م إلى عام 2019م.
yرئيس لجنة األمن السيبراني ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2018م إلى عام 2019م.
yمدير عام إدارة المخاطر واألمن ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في
قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2018م إلى عام 2019م.
yمدير عام إدارة األمن ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
السوق المالية ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2018م.

المناصب السابقة

yمساعد المدير العام ومدير عام إدارة المخاطر المعلوماتية ،مجموعة سامبا المالية (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة
مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2013م إلى عام 2015م.
yمدير عام إدارة المخاطر المعلوماتية ،البنك األهلي التجاري (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل
في القطاع المصرفي ،وذلك من عام  2010م إلى عام  2013م.
yمدير أول إلدارة أعمال نظم تقنية المعلومات ،البنك األهلي التجاري (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة
سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام  2009م إلى عام  2010م.
yمدير إدارة تحول األعمال ،البنك األهلي التجاري (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع
البنوك  ،وذلك في عام 2009م.
yمهندس برمجيات ،شركة سيسكو سيستمز ،وهي شركة مساهمة في الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في قطاع التكنولوجيا ،وذلك من
عام  2006م إلى عام  2009م.
yمحلل نظام أول ،البنك األهلي التجاري (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي،
وذلك من عام  2002م إلى عام  2005م.
 yمتدرب في إدارة هندسة األجهزة والشبكة ،شركة المؤسسة الدولية للحاسبات اآللية (آي بي إم) ،وهي شركة مساهمة أمريكية في
الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في قطاع التكنولوجيا ،وذلك في عام 2001م.

المصدر:

الشركة
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 (5-21):لودجلاشاه روخ وسام قريشي
االسم

شاه روخ وسام قريشي

العمر

 46سنة

الجنسية

باكستاني

المنصب الحالي

مدير عام اإلدارة العامة للمالية
yحاصل على شهادة بكالوريوس في التجارة ،جامعة باكستان ،باكستان ،عام 1996م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على ما يعادل شهادة ماجستير في التجارة ،التعليم العالي ،باكستان ،عام  2007م.
yحاصل على شهادة المحاسبة المالية العامة وعضو الزمالة في معهد محاسبي المالية العامة ،باكستان ،عام 2002م.
yحاصل على شهادة المحاسبة القانونية وعضو الزمالة في معهد المحاسبين القانونيين ،باكستان ،عام 2003م.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن
yمدير مالي للمجموعة ،شركة السعودي الفرنسي كابيتال ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع الخدمات المالية ،وذلك
من عام 2011م إلى عام  2018م.

المناصب السابقة

yمدير مالي ،شركة فرنسي تداول ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في قطاع الوساطة والسوق المالية ،وذلك من عام
2007م إلى عام  2011م.
yنائب الرئيس المالي ،بنك اسكاري ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في باكستان ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2004م
إلى عام  2007م.
yمدقق أول ومدير ،كيه بي إم جي الدولية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في هولندا ،تعمل في قطاع التدقيق المالي
والضرائب واالستشارات ،وذلك من عام 1998م إلى عام  2003م.

المصدر:

الشركة

 (5-22):لودجلاروالند غاشتون بيلغيارد
االسم

روالند غاشتون بيلغيارد

العمر

 60سنة

الجنسية

فرنسي

المنصب الحالي

مدير عام اإلدارة العامة لالستراتيجية (مكلف)

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة دكتوراه في الخزينة والمالية والبنوك ،جامعة السوربون ،فرنسا ،عام 1984م.
yعضو مجلس إدارة ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2021م
حتى اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2018م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة المراجعة ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2017م حتى اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة تداول للحلول المتقدمة وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
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yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2018م إلى عام 2021م.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2017م إلى عام 2019م.
yعضو لجنة اإلدارة ،شركة بورصة نيويورك يورونكست ،وهي شركة مدرجة ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2007م
إلى عام 2014م.
المناصب السابقة

yنائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لألوراق المالية والمشتقات المالية واإلدراج الدولي (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية) ،شركة
نيويورك يورونكست ،وهي شركة مدرجة ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2007م إلى عام 2014م.
yنائب الرئيس التنفيذي لألسواق ،شركة يورونكست ،وهي شركة مدرجة ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2000م إلى
عام 2007م.
yعضو اللجنة التنفيذية ،شركة يورونكست ،وهي شركة مدرجة ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2000م إلى عام 2007م.
yنائب الرئيس األول لعمليات السوق ،بورصة باريس ،تعمل في قطاع السوق المالية ،من عام 1993م إلى عام2000م .
yرئيس قسم التداول اإللكتروني ،بورصة باريس ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 1993م إلى عام 1999م.
yنائب رئيس الحوسبة ،بورصة باريس ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 1986م إلى عام 1993م.

المصدر:

الشركة

وفيما يلي ملخص السير الذاتية للمدير التنفيذي لكل من الشركات التابعة الرئيسية.
 (5-23):لودجلامحمد سليمان عبدالرحمن الرميح
االسم

محمد سليمان عبدالرحمن الرميح

العمر

 39سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

المدير التنفيذي – شركة تداول السعودية

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،عام 2004م.
yحاصل على شهادة ماجستير في إدارة أعمال ،جامعة مانشستر لألعمال ،المملكة المتحدة ،عام 2014م.
yعضو مجلس إدارة ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة المراجعة ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة المراجعة ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو اللجنة االستشارية ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة سلوك وآداب المهنة ،الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وهي جهة حكومية ،تعمل في القطاع المالي ،وذلك من عام
2020م حتى اآلن.
yمدير عام اإلدارة العامة لألسواق ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) سابقاً) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل
في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2018م إلى عام 2021م.
yمدير عام إدارة التسويق والمبيعات ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) ساب ًقا) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية،
تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2016م إلى عام 2018م.
yرئيس إدارة المبيعات وعالقة العمالء ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) ساب ًقا) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية،
تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2016م.

المناصب السابقة

yرئيس إدارة األسواق األولية ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) ساب ًقا) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في
قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2013م إلى عام 2015م.
yمدير إدارة األسواق األولية ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) ساب ًقا) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في
قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2011م إلى عام 2012م.
yأخصائي أول إدارة األسواق األولية ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) ساب ًقا) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية،
تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2009م إلى عام 2011م.
yمدير إدارة العالقات ،مصرف الراجحي ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع المصارف والبنوك ،وذلك من عام
2004م إلى عام 2009م.

المصدر:

الشركة
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 (5-24):لودجلارائد إبراهيم محمد الراشد الحميد
االسم

رائد إبراهيم محمد الراشد الحميد

العمر

 43سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

المدير التنفيذي – شركة مركز إيداع األوراق المالية

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2001م.
yحاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة هال ،المملكة المتحدة ،عام 2008م.
yعضو مجلس إدارة ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام 2021م
حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو مجلس إدارة ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yوكيل الهيئة لمؤسسات السوق ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2018م إلى عام 2021م.
yمساعد وكيل الهيئة لمؤسسات السوق ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية  ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2016م إلى عام 2018م.
yمدير إدارة االلتزام واإلشراف المالي ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية  ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2014م إلى عام 2016م.
yرئيس وحدة الكفاية المالية ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية  ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2011م إلى عام 2014م.

المناصب السابقة

yمدير وحدة التفتيش الخاص ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية  ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2009م إلى عام 2011م.
yأخصائي رئيسي تفتيش في إدارة التفتيش وااللتزام ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية  ،تنظم وتشرف على قطاع
السوق المالية ،وذلك من عام 2008م إلى عام 2009م.
yأخصائي استثمار في قطاع الطاقة أول ،وزارة االستثمار ،وهي هيئة حكومية سعودية  ،تعمل في قطاع االستثمار األجنبي ،وذلك من
عام 2006م إلى عام 2008م.
yأخصائي استثمار في إدارة التسويق ،وزارة االستثمار ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع االستثمار األجنبي ،وذلك من عام 2005م
إلى عام 2006م.
yمدير تسويق ،مجموعة سامبا المالية (البنك األهلي السعودي حالياً) ،شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي،
وذلك من عام 2003م إلى عام 2005م.
yمدير عالقات الخدمات المصرفية لألفراد ،مجموعة سامبا المالية (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة
سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2001م إلى عام 2003م.

المصدر:

الشركة

 (5-25):لودجلاوائل عبدهللا محمد الهزاني
االسم

وائل عبداهلل محمد الهزاني

العمر

 43سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

المدير التنفيذي  -شركة مركز مقاصة األوراق المالية
yحاصل على شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب األلي ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2001م.

المؤهالت العلمية

yقائد تدريب معتمد ،جامعة ديربي ،المملكة المتحدة ،عام 2013م.
yحاصل على شهادة ماجستير في إدارة اإلعمال ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2015م.
yحاصل شهادة برنامج تطوير القيادة ،جامعة هارفرد ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2019م.
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yعضو مجلس إدارة ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام
2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2020م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،شركة تداول للحلول المتقدمة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2020م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2018م حتى اآلن.
yمدير عام برنامج ما بعد التداول ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) ساب ًقا) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل
في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام  2014حتى اآلن.
yرئيس مجلس المديرين ،شركة أسكان نجد للمقاوالت ،وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في قطاع المقاوالت،
وذلك من عام 2018م إلى عام 2021م.

المناصب السابقة

yمدير إدارة المقاصة والتسوية ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) ساب ًقا) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل
في قطاع السوق المالية ،وذلك من عام  2014إلى عام 2018م.
yمدير إدارة المخاطر ،الشركة (شركة السوق المالية السعودية (تداول) ساب ًقا) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
السوق المالية ،وذلك من عام  2007إلى عام 2014م.

المصدر:

الشركة

 (5-26):لودجلامحمد طالل بشير النوري
االسم

محمد طالل بشير النوري

العمر

 41سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

المدير التنفيذي  -شركة تداول للحلول المتقدمة

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة بكالوريوس في التسويق ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،عام 2003م.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز إيداع األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة المراجعة ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك
من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة مركز مقاصة األوراق المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية،
وذلك من عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة تقنية المعلومات ،شركة تداول السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السوق المالية ،وذلك من
عام 2021م حتى اآلن.
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yالمدير العام ورئيس إدارة األوراق المالية ،شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع األوراق المالية،
وذلك من عام 2014م إلى 2021م
yعضو اللجنة التنفيذية ،شركة أسمنت نجران ،وهي شركة مساهمة مدرجة ،تعمل في قطاع المواد األساسية ،وذلك من عام 2019م
إلى 2021م.
المناصب السابقة

yرئيس وحدة برنامج االدخار للشركات ،شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع األوراق المالية،
وذلك من عام 2012م إلى عام 2014م.
yرئيس قطاع عمالء النخبة في إدارة الخدمات مصرفية لألفراد ،البنك األهلي التجاري (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة
مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2008م إلى عام 2012م.
yرئيس تطوير األعمال في إدارة الخدمات المصرفية للشركات ،البنك األهلي التجاري (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة
مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2006م إلى عام 2008م.
yمدير في إدارة جودة الخدمات ،البنك األهلي التجاري (البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل
في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2004م إلى عام 2006م.

المصدر:

الشركة

5-5إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر المجلس
يقر كل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس اإلدارة بما يلي:
1أنه لم يتم اإلعالن عن إفالسه وال يخضع ألي إجراءات إفالس.2أنه لم يتم اإلعالن عن أي إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان معيناً فيها في منصب إداري أو إشرافي.3ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين السر أو ألي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو أدوات دينأي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة.
أي مصلحة في ٍ ّ
الشركة وشركاتها التابعة أو ٍ ّ

5-6مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

وفقاً للنظام األساس للشركة ،تكون مكافآت عضو مجلس اإلدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة ،وذلك بما
يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن وفي إطار األحكام المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه
التنفيذية والئحة حوكمة الشركات .ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة الصادر للجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس
اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو
إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات ،إن وجدت ،وأن يشتمل أيضاَ على بيان عدد جلسات مجلس اإلدارة وعدد الجلسات التي
حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على مكافأة سنوية قدرها  250,000ريال سعودي (وذلك باستثناء بدل حضور الجلسات) مقابل شغلهم لمناصبهم كأعضاء
في مجلس اإلدارة في الشركة ومساهمتهم في أعمال مجلس اإلدارة .كما يتقاضى رئيس مجلس اإلدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها 100,000
ريال سعودي .وتحدد بدالت حضور الجلسات وبدالت المواصالت وفقاً لألنظمة والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة والتي تحددها الجهات
المختصة .يحصل كل عضو في مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره  3000ريال سعودي كبدل حضور عن كل اجتماع لمجلس اإلدارة ،سواء حضر العضو
شخص ًيا أو شارك في االجتماع من خالل أي قناة اتصال عن بعد .وفي جميع األحوال ،ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة في الشركة
من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ  500,000ريال سعودي سنوياً وفق المادة ( )76من نظام الشركات ،باستثناء عضو مجلس اإلدارة خالد الحصان
فإنه يحصل على مبلغ إضافي يزيد عن  500,000ريال سعودي في السنة باعتبار أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
يوضح الجدول أدناه إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين من قبل الشركة وأي تابع لها،
وتشمل تلك المكافآت الرواتب والمزايا والبدالت للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م2019 ،م و2020م.
 (5-27):لودجلامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه ورواتب أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم
الرئيس التنفيذي والمدير المالي
2018م

2019م

2020م

أعضاء مجلس اإلدارة

2.516.394

2.209.110

3.674.858

بالريال السعودي
أعضاء لجان الشركة

2.738.000

2.900.998

1.249.000

كبار التنفيذيين*

17.277.122

19.395.808

26.394.808

22.531.516

24.505.916

31,318.666

المجموع
*من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة.

المصدر:

الشركة
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وال يحصل أي من أعضاء مجلس اإلدارة على أي مزايا عينية .أما بالنسبة لكبار التنفيذيين وأمين سر المجلس فانهم يحصلون على تأمين طبي لهم
ولزوجاتهم وأوالدهم ووالديهم وكذلك التأمين على الحياة.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين التصويت على أي مسائل تتعلق بالمكافآت التي تمنح لهما ،وال يتمتعون بأية سلطة
لالقتراض من الشركة أو التصويت على عقد أو ترتيب تكون لهم فيه مصلحة.

5-7تعارض المصالح
ال يتيح النظام األساس للشركة أو اللوائح والسياسات الداخلية للشركة أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عمل أو عرض
له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ،وذلك طبقاً ألحكام المادة الحادية والسبعون ( )71من نظام الشركات والتي تنص على أنه ال يجوز أن يكون لعضو
مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية .باإلضافة إلى ذلك،
تحظر المادة الثانية والسبعين ( )72من نظام الشركات على أعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس الشركة
في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،إال بترخيص من الجمعية العامة.
ووفقاً للمواد المذكورة أعاله ،فإنه يتعين على عضو مجلس اإلدارة اإلفصاح وتبليغ مجلس اإلدارة بما له من مصالح شخصية في األعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة أو إذا كان لديه مصلحة تتنافس مع الشركة .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي
يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي يُعد لهذا الغرض.
وال يجوز للعضو الذي لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة االشتراك في المداوالت أو التصويت على
القرارات التي تصدر بشأن هذه العقود واألعمال .كما ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة الذي يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو الذي ينافس الشركة
االشتراك في المداوالت أو التصويت على القرارات بالموافقة على هذه المصلحة ،سواء في اجتماعات مجلس اإلدارة أو الجمعيات العامة.
قامت الشركة بإعداد وتطبيق سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح والتعامالت مع األطراف ذو العالقة مع مراعاة مناسبة هذه
السياسة لحجم الشركة وطبيعة أعمالها وهيكلها التنظيمي ،وذلك لضمان وجود آلية واضحة يتم تطبيقها لتحديد حاالت تعارض المصالح والمصالح
التنافسية والحاالت التي تستوجب الحصول على موافقة الجمعية العامة .وتضع سياسة تعارض المصالح والتعامالت مع األطراف ذو العالقة إجراءات
مشددة تهدف إلى االمتثال للقواعد العامة بموجب نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والضوابط التنظيمية الخاصة بالشركات المدرجة والمتطلبات
األخرى ذات الصلة .وافق مجلس اإلدارة على سياسة تعارض المصالح وتعامالت األطراف ذو العالقة بتاريخ 1442/12/29هـ (الموافق 2021/8/8م).
وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/01/9هـ (الموافق 2021/8/17م).
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5مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة
والشركات التابعة
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5العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة

كما في تاريخ هذه النشرة اليوجد ألعضاء مجلس إدارة الشركة أي مصلحة ،سواء مباشرة أو غير مباشرة ،في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة.

-7-1-2

5العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركات التابعة

يوجد لدى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة غير مباشرة في بعض االتفاقيات والترتيبات المبرمة بين الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة
والشركات المدرجة وأعضاء السوق والتي يشغل أعضاء مجلس إدارة الشركة عضويات في مجالس إداراتها أو مناصب تنفيذية فيها .وتقوم الشركات
التابعة المرخص لها من الهيئة بإبرام هذه االتفاقيات مع الشركات المدرجة أو األعضاء في السوق أو مركز إيداع أو مركز مقاصة (حيثما ينطبق) وذلك
في سياق عملها المعتاد .وتتمثل هذه االتفاقيات في اتفاقية إدارة سجل مساهمي الشركة المدرجة ،اتفاقية الترخيص باستخدام معلومات الشركة التابعة
المرخص لها من الهيئة ،طلبات العضويات في السوق أو مركز إيداع أو مركز مقاصة ،نماذج استمرار خدمة اإلدراج وغيرها من االتفاقيات والنماذج
الموحدة الخاصة بالخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة .ولمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات والنماذج ،يرجى
الرجوع للقسم ( «( )1-6-12النماذج الموحدة التفاقيات وعقود تقديم الخدمات»).
وفيما يلي تفاصيل مصالح أعضاء مجلس إدارة الشركة في هذه االتفاقيات والنماذج:
1االتفاقيات والنماذج المبرمة بين شركة االتصاالت السعودية كشركة مدرجة في السوق وكل من شركة تداول السعودية وشركة إيداع ،والتيلرئيس مجلس إدارة الشركة األستاذة /سارة جماز السحيمي وأعضاء مجلس اإلدارة األستاذ /يزيد عبدالرحمن الحميد واألستاذة /رانيا
محمود نشار مصلحة فيها وذلك بحكم عضويتهم في مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية.
2االتفاقيات والنماذج المبرمة بين شركة الرياض المالية كعضو لدى كل من السوق ومركز إيداع ومركز مقاصة وكل من شركة تداول السعوديةوشركة إيداع وشركة مقاصة ،والتي لعضو مجلس إدارة الشركة األستاذ /سبتي سليمان السبتي مصلحة فيها بحكم أنه يشغل منصب الرئيس
التنفيذي لشركة الرياض المالية.
3االتفاقيات والنماذج المبرمة بين الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) وشركة سابك للمغذيات الزراعية كشركات مدرجة في السوقوكل من شركة تداول السعودية وشركة إيداع ،والتي لعضو مجلس إدارة الشركة األستاذ /يوسف عبداهلل البنيان مصلحة فيها بحكم أنه يشغل
منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ومنصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة سابك للمغذيات الزراعية.
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4االتفاقيات والنماذج المبرمة بين البنك األهلي السعودي (سابقاً البنك األهلي التجاري) كشركة مدرجة في السوق وكل من شركة تداولالسعودية وشركة إيداع وشركة مقاصة ،والتي لعضو مجلس إدارة الشركة األستاذ /يزيد عبدالرحمن الحميد مصلحة فيها وذلك بحكم عضويته
في مجلس إدارة البنك األهلي السعودي (منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة).
5االتفاقيات والنماذج المبرمة بين شركة دراية المالية كعضو لدى كل من السوق ومركز إيداع ومركز مقاصة وكل من شركة تداول السعوديةوشركة إيداع وشركة مقاصة ،والتي لعضو مجلس إدارة الشركة األستاذ /هاشم عثمان الحقيل مصلحة فيها وذلك بحكم عضويته في مجلس
إدارة شركة دراية المالية.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه االتفاقيات والنماذج تتماشى مع االتفاقيات ونماذج الطلبات الموحدة التي تستخدمها الشركات التابعة المرخص لها من الهيئة
مع جميع أعضاء السوق والشركات المدرجة األخرى في السوق ويتم إبرامها على أسس تجارية مالئمة وعادلة.

5مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر المجلس في أسهم أو أدوات دين

-7-2

الشركة وشركاتها التابعة
ال يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين أو أمين سر المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو أدوات الدين للشركة أو
شركاتها التابعة.

5أعمال أعضاء مجلس اإلدارة المنافسة للشركة

-7-3

كما في تاريخ هذه النشرة ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة أو شبيهة ألعمال الشركة.
وبناء على ما سبق ،يقر ويؤكد مجلس اإلدارة قيام كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1االلتزام بالمادتين الحادية والسبعون ( )71والثانية والسبعون ( )72من نظام الشركات والمادتين الرابعة واألربعون ( )44والسادسة واألربعون( )46من الئحة حوكمة الشركات.
2االمتناع عن التصويت على قرارات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة المتعلقة باألعمال والعقود المبرمة أو المعامالت المبرمة مع أطراف ذوعالقة التي تتم لحساب الشركة إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هذه األعمال والعقود أو له مصلحة تنافسية مباشرة أو غير
مباشرة فيها.
3عدم المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله إال بترخيص من الجمعية العامةالعادية تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعون ( )72من نظام الشركات.
4التأكد من إبرام جميع التعامالت والعقود المستقبلية ،بما في ذلك تلك التي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة فيها ،وف ًقا ألحكام الئحة حوكمةالشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وأال تتضمن شروط تفضيلية لعضو مجلس اإلدارة وأن تكون بنفس
األوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.

5-8العقود المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
5العقود المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة

-8-1

باستثناء العقد المبرم مع األستاذ خالد الحصان بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ،لم يتم إبرام أي عقود عمل بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة.

5العقود المبرمة مع كبار التنفيذيين

-8-2

أبرمت الشركة عقود عمل مع كبار التنفيذيين في الشركة .وتنص هذه العقود على مسؤولياتهم ووجباتهم ورواتبهم ومكافآتهم وفقاً لمؤهالتهم وخبراتهم.
وتتضمن هذه العقود عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل وللسكن وبدالت أخرى كبدل تذاكر.
ويوضح الجدول أدناه نبذة مختصرة عن عقود العمل المبرمة مع كبار التنفيذيين بالشركة:
 (5-28):لودجلاملخص العقود المبرمة مع كبار التنفيذيين
االسم

الوظيفة

تاريخ العقد

تاريخ بدء العمل

خالد عبداهلل ناصر الحصان

مدة العقد

الرئيس التنفيذي

2007/01/06م

2007/01/07م

غير محدد المدة

عبداهلل عبداللطيف
عبدالعزيز آل الشيخ

مدير عام اإلدارة العامة
للقانونية

2018/07/17م

2018/09/16م

عام واحد ميالدي يبدأ من تاريخ 2018/09/16م وينتهي في
2019/09/15م .ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ،مالم يشعر
أحد الطرفين األخر خطياً بعدم رغبته في التجديد قبل تسعين
يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد.

يزيد حمد إبراهيم العيدي

مدير عام اإلدارة العامة
للمخاطر واألمن

2007/01/06م

2007/01/06م

غير محدد المدة
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الوظيفة

تاريخ العقد

تاريخ بدء العمل

رائد حمود سليمان البلوي

مدير عام اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية

2011/04/16م

2011/04/16م

غير محدد المدة

خالد عبدالعزيز عبدالرحمن
الغريري

مدير عام اإلدارة العامة
لإلشراف التنظيمي
والترخيص

2006/08/29م

2006/01/01م

غير محدد المدة

الحسن نبيل حسن أشرم

مدير عام اإلدارة العامة
للعمليات

2021/05/30م

2021/05/30م

عام واحد ميالدي ،يبدأ من تاريخ 2021/05/30م وينتهي في
2022/05/29م .ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ،مالم يشعر
أحد الطرفين األخر خطياً بعدم رغبته في التجديد قبل تسعين
يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد.

مها محمد عبدالرحمن البشر

مدير عام اإلدارة العامة
للموارد البشرية

2018/03/04م

2018/05/08م

عام واحد ميالدي ،يبدأ من تاريخ 2018/05/08م وينتهي في
2019/05/07م .ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ،مالم يشعر
أحد الطرفين األخر خطياً بعدم رغبته في التجديد قبل ثالثة
أشهر من تاريخ انتهاء مدة العقد.

شاه روخ وسام قريشي

مدير عام اإلدارة العامة
للمالية

2018/01/02م

2018/03/11م

عام واحد ميالدي ،يبدأ من تاريخ 2018/03/11م وتنتهي في
2019/03/10م .ويتجدد لمدة أو مدد مماثلة ،مالم يشعر أحد
الطرفين األخر خطياً بعدم رغبته في التجديد قبل تسعين يوماً
من تاريخ انتهاء مدة العقد.

روالند غاشتون بيلغيارد

مدير عام اإلدارة العامة
لالستراتيجية (مكلف)

2015/02/05م

2015/03/08م

لمدة عامين ميالدين ،يبدأ من تاريخ 2015/03/08م وينتهي في
2017/03/07م.

المصدر:

مدة العقد

الشركة

5-9لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها
يوجد لدى الشركة عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة باإلضافة إلى لجنة المراجعة المكونة من قبل الجمعية العامة للشركة .وتم اعتماد قواعد
عمل خاصة بكل لجنة تحدد مهام واختصاصات ومسؤوليات وصالحيات أعضائها وكيفية تفويض الصالحيات واجتماعات اللجان ،وذلك لتمكين كل لجنة
من أداء مهامها وواجباتها بشكل صحيح.
يوجد لدى الشركة أربعة لجان رئيسية وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة إدارة المخاطر ولجنة االستثمار ،حيث تتولى هذه اللجان،
بحسب اختصاصها ،مسؤولية مراجعة األعمال والعمليات التشغيلية للشركة وتقديم مقترحاتها وموافقاتها بخصوص أعمال الشركة إلى مجلس اإلدارة
والمساهمين ،بحسب الحال.
يرجح الجانب الذي صوت مع
يُشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات َّ
رئيس االجتماع .ويجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وتوثيق توصيات اللجان ونتائج التصويت ،وحفظها
في سجل خاص ومنظم ،وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها -إن وجدت ،-وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
وفيما يلي ملخص عن هيكلة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ومسؤوليات األعضاء الحاليين لكل لجنة:
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5لجنة المراجعة

بموجب أحكام المادة  101من نظام الشركات ووف ًقا لالئحة حوكمة الشركات ،تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ 1441/07/24هـ
(الموافق 2020/3/19م) .كما وافقت الجمعية العامة غير العادية خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/01/9هـ (الموافق 2021/8/17م) على قواعد
عمل لجنة المراجعة المعدلة.
وبموجب قواعد عمل لجنة المراجعة ،فإن اللجنة تتكون من ثالثة إلى خمسة أعضاء من بين المساهمين أو من غيرهم ،على أال تضم أي من أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيين أو أي من كبار التنفيذيين في الشركة ،وال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً في لجنة المراجعة كما ال يجوز لمن يعمل أو كان
يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة ،أو لدى مراجع حسابات الشركة ،أن يكون عضواً في لجنة المراجعة .ويجب أن يكون
من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مستقل على األقل ،وأن يكون ألحدهم خبرة بالشؤون المالية والمحاسبية ،ويتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية
لمدة ال تتجاوز مدة عضوية مجلس اإلدارة وتكون قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .وتجتمع لجنة المراجعة وفقاً لجدول سنوي تقره بحيث ال تقل اجتماعاتها
عن أربعة ( )4اجتماعات خالل السنة ،كما تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ،ومع المراجع الداخلي للشركة ،إن وجد.
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تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وتتلخص مسؤوليات
لجنة المراجعة ،على سبيل المثال ال الحصر ،فيما يلي:
yالقوائم المالية

1دراسة القوائم المالية األولية والربع سنوية والسنوية التي يقدمها مراجع الحسابات ورفع التوصية بشأنها إلى مجلس اإلدارة والجمعيةالعامة العادية.
2البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.3دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.yالمراجعة الداخلية

1اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقاللها في أداء مهامها ،والتحقق من عدم وجود أية قيود أو تأثير سلبي علىأعمالها.
2دراسة نظام الرقابة الداخلية والمالية واإلفصاح ونظم تقنية المعلومات لدى الشركة ،والتأكد من كفايتها لتسيير أعمال الشركة ،ورفعالتوصية للمجلس بشأنها.
3التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.yااللتزام

1مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.2التحقق من التزام الشركة وموظفيها باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة والتوصية باإلجراءات المناسبة في حالعدم االلتزام.
3التأكد من فعالية اإلجراءات المتبعة لدى الشركة للحماية من المطالبات والقضايا القانونية ومن مخاطر عدم االلتزام باألنظمة واللوائحذات العالقة.
4مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.5االطالع بشكل دوري على تقرير مدير إدارة االلتزام ،واتخاذ القرارات بشأنهyمراجع الحسابات

1التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقالليتهم ومراجعة نطاقعملهم وشروط التعاقد معهم ،تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة.
2دراسة خطة عمل مراجع الحسابات وأعماله وتحديد نطاقها ،والتأكد من تماشيها مع خطة اإلدارة.3التأكد من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فاعلية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد والمعاييرذات الصلة.
4مناقشة مراجع الحسابات واالستفسار منه في حال الحاجة.yالتقارير

1دراسة تقارير المراجعة الداخلية ،ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.2دراسة تقارير أعمال المراجعة الداخلية وأدائها وتوصياتها ،ورفعها للمجلس والجمعية العامة العادية.3رفع تقرير سنوي لمجلس اإلدارة يتضمن رأي اللجنة حول كفاية نظام الضوابط المالية الداخلية ونظام المخاطر في الشركة.وتتكون لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسمائهم:
 (5-29):لودجلاأعضاء لجنة المراجعة
االسم
يزيد عبدالرحمن إبراهيم الحميد
هاشم عثمان إبراهيم الحقيل

المنصب
الرئيس – غير تنفيذي
عضو – غير تنفيذي -مستقل

عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل الشويعر

عضو من خارج المجلس

عمر محمد حمد الهوشان

عضو من خارج المجلس

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العودان

عضو من خارج المجلس

المصدر:

الشركة

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

107

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المراجعة:
 (5-30):لودجلايزيد عبدالرحمن إبراهيم الحميد
االسم

يزيد عبدالرحمن إبراهيم الحميد

المنصب الحالي

رئيس لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية األخرى
المناصب السابقة
المصدر:

لالطالع على السيرة الذاتية ليزيد عبدالرحمن إبراهيم الحميد ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية
ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

الشركة

 (5-31):لودجلاهاشم عثمان إبراهيم الحقيل
االسم

هاشم عثمان إبراهيم الحقيل

المنصب الحالي

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية األخرى
المناصب السابقة
المصدر:

لالطالع على السيرة الذاتية لهاشم عثمان إبراهيم الحقيل ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

الشركة

 (5-32):لودجلاعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الشويعر
االسم

عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل الشويعر

العمر

 43سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

عضو لجنة المراجعة
yحاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم اإلدارية في تخصص المالية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2000م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال في تخصص المالية ونظم المعلومات ،جامعة توليدو ،الواليات المتحدة األمريكية،
عام 2004م.
yحاصل على شهادة دكتوراه في إدارة األعمال في تخصص المالية ،جامعة وسـكانسن ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2012م.
yمحلل مالي معتمد ( ،)CFAمعهد اس اف اي ( ،)CFA Instituteعام 2013م.

المناصب الحالية األخرى

yالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ،شركة أشمور لالستثمار السعودية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع إدارة
األصول ،وذلك من عام 2017م وحتى اآلن.
yاألمين العام والرئيس التنفيذي ،صندوق التعليم الجامعي ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في قطاع التعليم ،وذلك من عام 2016م إلى
عام 2017م.
yرئيس اللجنة االستشارية ،هيئة السوق المالية ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تنظم وتشرف على قطاع السوق المالية ،وذلك من
2016م إلى 2018م.
yأستاذ االستثمار والمالية المساعد في قسم المالية بكلية إدارة األعمال ،جامعة الملك سعود ،وهي جامعة حكومية ،تعمل في قطاع
التعليم ،وذلك من عام 2012م إلى عام 2017م.

المناصب السابقة

yمستشار معالي وزير التعليم ،وزارة التعليم ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع التعليم ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2016م.
yمستشار استثماري ،صندوق التنمية الزراعية ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في القطاع الزراعي ،وذلك من 2014م إلى 2016م.
yمستشار استثماري ،المجلس األعلى لألوقاف ،وهو مؤسسة عامة ،تعمل في القطاع الخيري ،وذلك من عام 2012م إلى عام 2016م.
yرئيس قسم المالية في كلية إدارة األعمال ،جامعة الملك سعود ،وهي جامعة حكومية ،تعمل في قطاع التعليم ،وذلك من عام 2012م
إلى عام 2015م.
yمحاضر في المالية في كلية لوبار إلدارة األعمال ،جامعة وسكانسن ،الواليات المتحدة األمريكية ،تعمل في قطاع التعليم ،وذلك من
عام 2009م إلى عام 2010م.

المصدر:

الشركة
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 (5-33):لودجلاعمر محمد حمد الهوشان
االسم

عمر محمد حمد الهوشان

العمر

 63سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال واقتصاد ،جامعة والية كاليفورنيا ساكرمينتو ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1983م.
yعضو مجلس اإلدارة ،شركة أبو نيان القابضة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع االستثمارات ،وذلك من عام
2021م وحتى اآلن.
yرئيس لجنة المراجعة ،شركة أبو نيان القابضة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع االستثمارات ،وذلك من عام
2021م وحتى اآلن.
yعضو لجنة الحوكمة والمخاطر وااللتزام ،الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير «سرك» ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية،
تعمل في قطاع إعادة التدوير  ،وذلك من عام 2021م وحتى اآلن.
 yعضو مجلس إدارة ،الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير «سرك» ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع إعادة
التدوير ،وذلك من عام 2020م وحتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو لجنة المراجعة ،شركة البحر األحمر للسفن السياحية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع السياحة ،وذلك
من عام 2020م وحتى اآلن.
yرئيس لجنة المراجعة ،الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير «سرك» ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
إعادة التدوير  ،وذلك من عام 2019م وحتى اآلن.
yعضو ثم نائب رئيس مجلس إدارة ،شركة األول لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع الخدمات المالية،
وذلك من عام 2016م وحتى اآلن.
yعضو ثم رئيس لجنة المراجعة ،شركة األول لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع الخدمات المالية ،وذلك
من عام 2012م وحتى اآلن.
yمؤسس والمدير العام ،مكتب عمر محمد الهوشان لالستشارات اإلدارية ،وهي شركة مهنية ،تعمل في مجال االستشارات اإلدارية،
وذلك من عام 1993م وحتى اآلن.
yمؤسس والمدير العام ،مكتب عمر محمد الهوشان محاسبون ومراجعون قانونيون ،وهي شركة مهنية ،تعمل في قطاع المحاماة ،وذلك
من عام  1993وحتى اآلن.
 yعضو مجلس إدارة ،مجموعة سامبا المالية (البنك األهلي السعودي حالياً) ، ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع
المصرفي ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2015م.
yعضو لجنة التخطيط االستراتيجي ،مجموعة سامبا المالية( ،البنك األهلي السعودي حالياً) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية،
تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2015م إلى عام 2015م.
yعضو مجلس اإلدارة ،شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية،
تعمل في قطاع التأمين وإعادة التأمين التعاوني ،وذلك من عام 2016م إلى عام 2018م.

المناصب السابقة

yرئيس لجنة المراجعة ،شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية،
تعمل في قطاع التأمين وإعادة التأمين التعاوني ،وذلك من عام 2016م إلى عام 2018م.
yعضو لجنة إدارة المخاطر ،شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ،وهي شركة مساهمة مدرجة
سعودية ،تعمل في قطاع التأمين وإعادة التأمين التعاوني ،وذلك من عام 2016م إلى عام 2018م.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ،وهي شركة مساهمة
مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع التأمين وإعادة التأمين التعاوني ،وذلك من عام 2016م إلى عام 2018م.
yعضو لجنة االستثمار ،شركة العربي الوطني لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع الخدمات المالية ،وذلك
من عام 2008م إلى عام 2015م.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة تكامل القابضة ،وهي شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل كذراع تمكيني لوزارة
العمل والتنمية االجتماعية ،وذلك من عام 2016م إلى عام 2017م.

المصدر:

الشركة
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 (5-34):لودجلاعبدالرحمن محمد عبدالرحمن العودان
االسم

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العودان

العمر

 62سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

عضو لجنة المراجعة
yحاصل على شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي ،جامعة جاكسونفيل ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1984م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة ماجستير في علوم الحاسب اآللي ،معهد فلوريدا للتكنولوجيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1985م.
yعضو اللجنة التأسيسية ،بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وهو بنك قيد التأسيس ،يعمل في قطاع تمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،وذلك من عام 2020م وحتى اآلن.

المناصب الحالية األخرى

yعضو مجلس إدارة ،شركة التعاونية للتأمين ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع التأمين ،وذلك من عام 2020م
وحتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ،البنك األهلي السعودي ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2021م
وحتى اآلن.
yرئيس شركة كيميت للصناعة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في القطاع الصناعي ،وذلك من عام  2015وحتى اآلن.
yمدير ومالك ،مؤسسة بيت األمن للتجارة ،وهي مؤسسة فردية ،تعمل في قطاع أنظمة مراقبة األمن ،وذلك من عام 2013م وحتى اآلن.
yمستشار تقنية المعلومات ،بنك الرياض ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2013م
إلى عام 2014م.
yنائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات ،بنك الرياض ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك
من عام 2011م إلى عام 2013م.
yمدير تنفيذي لبرنامج التحول وتحسين األداء ،بنك الرياض ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك
من عام 2010م إلى عام 2011م.
yمدير إدارة الحلول واألنظمة ،بنك الرياض ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 2000م
إلى عام 2009م.
yمدير برنامج تطوير أنظمة الخزينة واالستثمار وتمويل التجارة ،بنك الرياض ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في القطاع
المصرفي ،وذلك خالل عام 2000م.

المناصب السابقة

yمدير إعادة هندسة األنظمة ،البنك السعودي المتحد ،وهي شركة تعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من عام 1997م إلى عام 1998م.
yمالك ومدير عام ،شركة المدار لالتصاالت ،وهي مؤسسة فردية خاصة ،تعمل في قطاع االتصاالت ،وذلك من عام 1998م إلى عام
1999م.
yمدير لقسم تشغيل الحاسب اآللي ،البنك المركزي السعودي ،ينظم ويشرف على القطاع المالي والتأمين ،وذلك من عام 1995م
إلى عام 1997م.
yمبرمج للنظم ،البنك المركزي السعودي ،وهو المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية ،ينظم ويشرف على القطاع المالي
والتأمين ،وذلك من عام 1988م إلى عام 1995م.
yمحلل نظم ،شركة أرامكو السعودية ،شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع المواد األساسية ،وذلك من عام 1986م إلى
عام 1988م.

المصدر :الشركة
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5لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/1/3هـ (الموافق 2021/8/11م) ووافق المجلس على قواعد عمل
لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1442/12/29هـ (الموافق 2021/8/8م) .وصادقت عليها الجمعية العامة غير العادية خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ
1443/01/9هـ (الموافق 2021/8/17م).
بموجب قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ،تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين،
ويجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم ،على أن يكون رئيس اللجنة من
األعضاء المستقلين .وال يجوز أن يشغر رئيس مجلس اإلدارة منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .يتم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها من قبل مجلس
اإلدارة ويمكن كذلك عزلهم من قبل المجلس .وتجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل.
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وتتلخص مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ،على سبيل المثال ال الحصر ،فيما يلي:

yتقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية من حيث جوانب القوة والضعف ،وفي وضع وتنفيذ خطط لتحديد وتعزيز كفاءات أعضاء
مجلس اإلدارة من خالل التوصية باإلجراءات الالزمة.
yالنظر في الهيكل التنظيمي للشركة ورفع التوصيات الالزمة للمجلس.
yاقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة.
yالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
yالتحقق بشكل سنوي من عدم وجود أي تعارض في المصالح بين رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس وغير ذلك من المناصب اإلدارية
الهامة ،وما إذا كان العضو يشغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ،باإلضافة إلى التحقق من استقاللية األعضاء المستقلين في
المجلس واللجان.
yمراجعة خطة التعويضات والتقاعد وسياسات وخطط الحوافز المتعلقة بالموظفين.
yوضع معايير أداء الرئيس التنفيذي للشركة وتقييمه بنا ًء عليها ورفع التوصيات ذات العالقة للمجلس.
وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسمائهم:
 (5-35):لودجلاأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
االسم
يوسف عبداهلل محمد البنيان

رئيس – مستقل وغير تنفيذي

مارك ستيفن مايكبيس

عضو – غير تنفيذي

بندر عبدالرحمن عبدالمحسن بن مقرن
المصدر:

المنصب

عضو من خارج المجلس

الشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
 (5-36):لودجلايوسف عبدهللا محمد البنيان
االسم

يوسف عبداهلل محمد البنيان

المنصب الحالي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية األخرى
المناصب السابقة
المصدر:

لالطالع على السيرة الذاتية ليوسف عبداهلل محمد البنيان ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

الشركة

 (5-37):لودجلامارك ستيفن مايكبيس
االسم

مارك ستيفن مايكبيس

المنصب الحالي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية األخرى
المناصب السابقة
المصدر:

لالطالع على السيرة الذاتية لمارك ستيفن مايكبيس ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس
اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

الشركة

 (5-38):لودجلابندر عبدالرحمن عبدالمحسن بن مقرن
االسم

بندر عبدالرحمن عبدالمحسن بن مقرن

العمر

 46سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالت العلمية

بكالوريوس تخصص مزدوج في الموارد البشرية و إدارة اإلعمال ،جامعة واشنطن الشرقية ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام
2000م
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yرئيس اإلدارة العامة للخدمات المشتركة ،صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق حكومي ،يعمل في قطاع االستثمار ،وذلك من
عام 2016م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد اهلل المالي ،وهي شركة مساهمة
مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع إدارة وتطور العقارات التجاري ،وذلك من عام  2017م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات ،الشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني (تقنية) ،وهي شركة مساهمة مقفلة
سعودية ،تعمل في قطاع التكنولوجيا ،وذلك من عام  2017م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،بنك الخليج الدولي في البحرين والمملكة العربية السعودية (جي آي بي)،
وهو بنك ،يعمل في القطاع المصرفي ،وذلك من  2018م حتى اآلن.
yعضو لجنة الموارد البشرية والتعويضات ،سنابل لالستثمار ،شركة مساهمة مقفلة سعودية  ،تعمل في قطاع االستثمار ،وذلك من
عام  2017م حتى اآلن.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة نون لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع التجارة اإللكترونية،
وذلك من عام  2017م حتى اآلن.
المناصب الحالية األخرى

yنائب رئيس مجلس اإلدارة ،الشركة العقارية السعودية (العقارية) ،وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ،تعمل في قطاع العقار ،وذلك
من عام 2017م حتى اآلن.
yعضو لجنة المكافآت والترشيحات ،الشركة العقارية السعودية (العقارية) ،وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ،تعمل في قطاع
العقار ،وذلك من عام 2017م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة جسارة إلدارة البرامج ،وهي شراكة بين أرامكو السعودية وصندوق
االستثمارات العامة وشركة جاكوبس ،تعمل في قطاع إدارة برامج البنية التحتية االجتماعية  ،وذلك من عام  2019م حتى اآلن.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،المركز الوطني للتخصيص ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع التخصيص ،وذلك من عام
 2019م حتى اآلن.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة القدية لالستثمار ،شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع الترفيه ،وذلك من عام
 2020م حتى اآلن.
yعضو لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة ،الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) ،وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة
لصندوق االستثمارات العامة ،تعمل في قطاع الصناعات العسكرية ،وذلك من عام  2021م حتى اآلن.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة نيوم ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع التطوير ،وذلك من عام 2021
م حتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة البنية التحتية لأللعاب اإللكترونية ،وهي شركة مساهمة مقفلة
سعودية  ،تعمل في قطاع األلعاب اإللكترونية ،وذلك من عام  2021حتى اآلن.
 yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة تطوير وسط مدينة الرياض ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
التطوير ،من عام  2017م إلى عام  2020م.
yمدير عام إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة ،شركة األهلي كابيتال ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع
الخدمات المالية ،وذلك من عام 2014م إلى عام 2016م
yرئيس الموارد البشرية ،شركة جدوى لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في قطاع االستثمارات ،وذلك من عام
2008م إلى عام 2014م.

المناصب السابقة

yمدير تطوير األعمال ،شركة االتصاالت السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع االتصاالت ،وذلك من عام
2006م إلى عام 2007م.
yمدير تخطيط الموارد البشرية ،شركة االتصاالت السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع االتصاالت ،وذلك
من عام 2005م إلى عام 2007م.
yمدير التخطيط والتطوير ،شركة االتصاالت السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في قطاع االتصاالت ،وذلك من
عام 2005م إلى عام 2006م.

المصدر:
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الشركة

5لجنة إدارة المخاطر

تم إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/1/3هـ (الموافق 2021/8/11م) .ووافق مجلس اإلدارة على قواعد عمل
لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 1442/12/29هـ (الموافق 2021/8/8م).
وبموجب قواعد عمل لجنة إدارة المخاطر ،تتكون اللجنة من ثالثة إلى خمسة أعضاء .وتتلخص مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر ،على سبيل المثال ال
الحصر ،فيما يلي:
yاإلشراف على عمل إدارة المخاطر واألمن بالشركة ،وتقييم التدابير والسياسات واالستراتيجيات المعتمدة لرصد المخاطر وإدارتها وآليات
التعامل معها وأساليب تحليلها وتسجيلها ،والتأكد من كفايتها ألعمال الشركة ،ومتابعة اإلجراءات التصحيحية ،ورفع التوصيات الالزمة
للمجلس .مراجعة وتقييم سياسة أمن معلومات الشركة.
yضمان التحقق من أي حادث يتعلق بالمخاطر يطلبه المجلس.
yإقرار معايير تقييم اإلدارة العامة للمخاطر واألمن بنا ًء على مقترح الرئيس التنفيذي للشركة وبما يتوافق مع سياسات الشركة ذات العالقة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

112
وتتكون لجنة إدارة المخاطر من األعضاء التالية أسمائهم:
 (5-39):لودجلاأعضاء لجنة إدارة المخاطر

المنصب

االسم
رانيا محمود عبدالوهاب نشار

رئيس – غير تنفيذي

إكسافير روبرت روليت

عضو – غير تنفيذي

يحيى علي أحمد الجبر

عضو من خارج المجلس

المصدر:

الشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة إدارة المخاطر:
 (5-40):لودجلارانيا محمود عبدالوهاب نشار
االسم

رانيا محمود عبدالوهاب نشار

المنصب الحالي

رئيس لجنة إدارة المخاطر

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية األخرى
المناصب السابقة
المصدر:

لالطالع على السيرة الذاتية لرانيا محمود عبدالوهاب نشار ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

لشركة

 (5-41):لودجلاإكسافير روبرت روليت
االسم

إكسافير روبرت روليت

المنصب الحالي

عضو لجنة إدارة المخاطر

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية األخرى
المناصب السابقة
المصدر:

لالطالع على السيرة الذاتية إلكسافيرروبرت روليت ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس
اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

الشركة

 (5-42):لودجلايحيى علي أحمد الجبر
االسم

يحيى علي أحمد الجبر

العمر

 51سنة

الجنسية

سعودي

المنصب الحالي

عضو لجنة إدارة المخاطر
yحاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1992م.
yحاصل على شهادة ماجستير في المحاسبة ،جامعة ميامي ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1996م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ،عام 1996م
yحاصل على الزمالة األمريكية للمحاسبين اإلداريين عام 2000م
yحاصل على الزمالة األمريكية في اإلدارة المالية ،عام 2000م
yحاصل على شهادة دكتوراه في المحاسبة ،جامعة ملبورن ،أستراليا ،عام 2004م.

المناصب الحالية األخرى

المناصب السابقة

المصدر:

الشركة

yأستاذ مشارك ،جامعة الملك سعود ،وهي جامعة حكومية ،تعمل في قطاع التعليم ،وذلك من عام 2011م وحتى اآلن.
yعضو مجلس األمناء ،مؤسسة تكافل الخيرية ،وهي مؤسسة خيرية ،تعمل في القطاع الخيري ،وذلك من عام 2020م وحتى اآلن.
yنائب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وهي جهة حكومية ،تعمل في قطاع المحاسبة ،وذلك من عام 2007م إلى
عام 2011م
yعضو هيئة التدريس ،معهد اإلدارة العامة ،وهو معهد حكومي ،يعمل في قطاع التعليم والتدريب ،وذلك من عام 1992م إلى عام
2007م.
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5لجنة االستثمار

قام مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/1/3هـ (الموافق 2021/8/11م) بتشكيل لجنة االستثمار كلجنة تابعة للمجلس .وتمت الموافقة على
قواعد عمل لجنة االستثمار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/10/11م.
تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات اآلتية بما يتوافق مع سياسة االستثمار و جدول الصالحيات المقرة من المجلس:
yالتوصية للمجلس باعتماد السياسات الالزمة لعمل اإلدارة.
yالنظر في استراتيجية االستثمار واتخاذ القرارات بشأنها.
yاإلشراف على استثمارات المجموعة وشركاتها التابعة والتدابير والسياسات واالستراتيجيات المعتمدة لالستثمار والتأكد من كفايتها واتخاذ
القرارات الالزمة في شأنها ،ومتابعة اإلجراءات المتعلقة بها ،ورفع التوصيات الالزمة للمجلس.
yدراسة وتقييم عروض االستثمار المقدمة من اإلدارة ،واتخاذ القرارات بشأنها.
yتعيين مدراء االستثمار الخارجيين ومتابعة أدائهم والموافقة على أتعابهم وإنهاء مهامهم.
yدراسة التقارير الدورية المعدة من اإلدارة واتخاذ القرارات بشأنها.
yإعداد تقرير سنوي عن نشاطات اللجنة وتفاصيل استراتيجيات االستثمار وأدائها وتوصياتها فيما يوكل إليها من مهام ورفعه للمجلس.
وتتكون لجنة االستثمار من األعضاء التالية أسمائهم:
 (5-43):لودجلاأعضاء لجنة االستثمار
االسم

المنصب

سارة جماز عبداهلل السحيمي

رئيسة – مستقل وغير تنفيذي

سبتي سليمان إبراهيم السبتي

عضو– غير تنفيذي

خالد عبداهلل ناصر الحصان

عضو  -تنفيذي

المصدر:

الشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة االستثمار:
 (5-44):لودجلاسارة جماز عبدهللا السحيمي
االسم

سارة جماز عبداهلل السحيمي

المنصب الحالي

رئيسة لجنة االستثمار

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية األخرى
المناصب السابقة
المصدر:

لالطالع على السيرة الذاتية لسارة جماز عبداهلل السحيمي ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

الشركة

 (5-45):لودجلاسبتي سليمان إبراهيم السبتي
االسم

سبتي سليمان إبراهيم السبتي

المنصب الحالي

عضو لجنة االستثمار

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية األخرى
المناصب السابقة
المصدر:

لالطالع على السيرة الذاتية لسبتي سليمان إبراهيم السبتي ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

الشركة

 (5-46):لودجلاخالد عبدهللا ناصر الحصان
االسم

خالد عبداهلل ناصر الحصان

المنصب الحالي

عضو لجنة االستثمار

المناصب الحالية األخرى

لالطالع على السيرة الذاتية لخالد عبداهلل ناصر الحصان ،يرجى مراجعة القسم («( )2-3-5ملخص السير الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة وأمين السر») من هذه النشرة.

المؤهالت العلمية
المناصب السابقة
المصدر:

الشركة
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5-10حوكمة الشركات

تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير عالية في حوكمة الشركة .وقد قامت الشركة بإعداد دليل الحوكمة وفقاً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن
هيئة السوق المالية .وتبين الئحة حوكمة الشركات القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي
تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح .وتُ َعد أحكام الئحة حوكمة الشركات إلزامية ،باستثناء األحكام التي يشار فيها إلى أنها استرشادية.
ويتضمن دليل الحوكمة الداخلي للشركة الذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1442/12/29هـ (الموافق 2021/8/8م) .أحكا ًما تتعلق
بما يلي:
yحقوق المساهمين.
yالحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة.
yمجلس اإلدارة وتشكيله ومسؤولياته واختصاصاته وإجراءات عمله.
yاإلدارة التنفيذية واختصاصاتها ومسؤولياتها
yلجان الشركة وعضويتها واجتماعاتها.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ملتزمة باألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات ،باستثناء األحكام التالية:
yالفقرة (أ) من المادة ( )8والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه
الدعوة النعقاد الجمعية العامة.
yالفقرة (جـ) من المادة ( )8والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة
الثامنة.
yالفقرة (د) من المادة ( )13والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق والموقع اإللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية
توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.
yالفقرة (ح) من المادة ( )13والمتعلقة بتسجيل بيانات المساهمين الراغبين في الحضور الجتماعات الجمعية العامة.
yالفقرة (جـ) من المادة ( )14والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للسوق والموقع
اإللكتروني للشركة والحصول على معلومات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة ،وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات
والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.
yالفقرة (د) من المادة ( )15وذلك فيما يتعلق بتزويد الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة.
yالفقرة (هـ) من المادة ( )15والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
yالفقرة (ب) من المادة ( )19والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب.
yالمادة ( )68والمتعلقة بنشر إعالن الترشح على المواقع اإللكترونية للشركة والسوق وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية
مفتوحا لمدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
مجلس اإلدارة ،على أن يظل باب الترشح
ً
yالمادة ( )89والمتعلقة بسياسات اإلفصاح وإجراءاته.
ال تلتزم الشركة حالياً باألحكام المذكورة أعاله من الئحة حوكمة الشركات نظ ًرا لكون الشركة مملوكة من مساهم واحد و/أو أن أسهمها غير مدرجة بعد
في السوق كما في تاريخ هذه النشرة .ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بتلك األحكام اعتباراً من تاريخ إدراج أسهم الشركة في السوق ،ويقر أعضاء
مجلس اإلدارة بأن الشركة حالياً ملتزمة بجميع األحكام األخرى الواردة في الئحة حوكمة الشركات واألحكام الواردة في نظام الشركات.
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مناقشة اإلدارة وتحليل
الوضع المالي ونتائج
العمليات
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6مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العملياتيعرض هذا القسم («مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات») مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع المالي لمجموعة تداول السعودية
القابضة («الشركة») والشركات التابعة لها («المجموعة») للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة الى فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2021م بنا ًء على القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م («القوائم المالية») ويجب أن يقرأ
هذا القسم باالقتران مع القوائم المالية المشار إليها أعاله.
فإن المعلومات المالية المعروضة في هذه المناقشة مستمدة من البيانات المالية التي أعدتها المجموعة وتم تدقيقها.
وف ًقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وتم فحصها
وفقا للمعيار الدولي الرتباطات الفحص « 2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل مراجع الحسابات المستقل للمنشأة» المعتمد في المملكة
العربية السعودية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،وذلك من قبل مدققي الحسابات المستقلين كي بي أم جي لالستشارات المهنية («كي
بي ام جي» أو «محاسبون قانونيون»).
قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (« )»IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والتصريحات األخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (« )»SOCPAإلعداد القوائم المالية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
كما طبقت المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم « 34التقرير المالي األولي» المعتمد في المملكة العربية السعودية إلعداد القوائم المالية األولية
الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
ال يمتلك المحاسبون القانونيون بأنفسهم (كجزء من الفريق العامل لدى المجموعة) ،أو من خالل الشركات الفرعية أو أي من موظفيهم أو أقاربهم أي
أسهم أو مصلحة من أي نوع في المجموعة والشركات التابعة لها ،بصورة من شأنها التأثير على استقالليتها.
تعد القوائم المالية المذكورة أعاله جز ًءا ال يتجزأ من هذا القسم ويجب قراءتها جن ًبا إلى جنب مع هذه القوائم المالية واإليضاحات التكميلية الخاصة
بها ،وترد هذه القوائم المالية في القسم («( )19القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني») من هذه النشرة.
يُرجى العلم بأن األرقام الواردة بهذا القسم قد تم تقريبها إلى أقرب ألف ريال سعودي .ولهذا فإن إجمالي تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول.
وبالتالي تستند جميع النسب والهوامش والنفقات السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب إلى أرقام مقربة.
قد يتضمن هذا القسم بيانات تطلعية تتعلق بالقدرات المستقبلية للمجموعة ،بنا ًء على خطط اإلدارة وتوقعاتها فيما يتعلق بنموها ونتائج العمليات والوضع
المالي الذي قد ينطوي على مخاطر وشكوك محتملة .قد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة فعل ّيا عن تلك المتوقعة نتيجة للعديد من العوامل والمخاطر
واألحداث المستقبلية ،بما في ذلك تلك التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أو في أي مكان آخر ،وال سيما القسم («( )2عوامل
المخاطرة»).

6-1إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم مستخرجة من دون تعديالت جوهرية عليها وبشكل يتوافق مع القوائم المالية
الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة المعدة وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
( )IFRSوالمعتمدة في المملكة العربية السعودية .والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م واإليضاحات
المرفقة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم « 34التقرير المالي األولي» المعتمد في المملكة العربية السعودية .وقد ت ّم تدقيقها من قبل مدققي الحسابات
المستقلين للمجموعة كي بي ام جي للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفحصها أيضاً من قبل مدققي الحسابات المستقلين
للمجموعة كي بي ام جي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة لديها رأس مال عامل يكفي لمدة ال تقل عن  12شه ًرا على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم يكن هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للمصدر عن أي من السنوات المالية الثالث السابقة
المباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمصدر خالل السنوات المالية الثالث السابقة المباشرة لتاريخ
تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري سلبي على المركز المالي أو التجاري للمجموعة في االعوام المالية الثالث التي تسبق مباشرة
طلب التسجيل وطرح األسهم الواردة بهذه النشرة إضافة إلى الفترة المشمولة في تقرير المحاسبين القانونيين حتى تاريخ الموافقة على هذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد نية إلجراء أي تغييرات جوهرية في طبيعة أنشطة المجموعة.
ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن عمليات المجموعة لم تتوقف على نحو يمكن أن تؤثر تاثير ملحوظا أو قد أثر بالفعل على وضع المجموعة المالي خالل
االثني عشر شه ًرا الماضية.
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ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الوقائع الجوهرية فيما يتعلق بالمجموعة وأدائها المالي في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي وقائع
أخرى يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم لجميع األصول الثابتة واالستثمارات ،بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية
والموجودات األخرى التي تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها (باستثناء محافظ التمويل لتغطية التمويل المصرفي).
أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن ٍّ
أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب االتسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه
منحه المصدر أو ٍّ
النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
ويؤكد أعضاء مجلس إدارة المجموعة بأن رأس مال المجموعة وشركاتها التابعة غير مشمول بحق خيار.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات المجموعة ال تخضع ألية رهون أو حقوق أو أعباء اعتبا ًرا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أصول ثابتة مهمة من المقرر شراؤها أو استئجارها من قبل المجموعة والشركات التابعة لها كما في تاريخ هذه
النشرة وكما في  30يونيو 2021م خارج نطاق نشاطاتها االعتيادية باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم في الجزء المتعلق بااللتزامات والنفقات
المحتملة ضمن قائمة المركز المالي للمجموعة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم لجميع األصول الثابتة واالستثمارات ،بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية
والموجودات األخرى التي تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها (باستثناء محافظ التمويل لتغطية التمويل المصرفي).
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة لم تصدر أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون مضمونة أو غير مضمونة ،أو حالية أو معتمدة ولكن غير ُمصدرة.
وأن المجموعة ليس لديها أي اقتراض أو مديونية ،بما في ذلك السحب على المكشوف المصرفي ،االلتزامات بموجب ائتمانات القبول أو ائتمانات القبول
أو التزامات الشراء اإليجاري.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة وشركاتها التابعة لم تقم بأي تعديالت في رأس المال خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب
تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة..

6-2نظرة عامة على المجموعة
تعتبر المجموعة (وشركاتها التابعة) المقدم الرئيسي لخدمات التداول والمقاصة والتسوية في المملكة العربية السعودية .وتساهم المجموعة باعتبارها
ركيزة أساسية في رؤية المملكة  2030وبرنامج تطوير القطاع المالي ،في بناء اقتصاد مزدهر ووجود سوق مالية متطورة ومتكاملة تقن ًيا في مركزها.
وتعمل المجموعة كحلقة وصل بين المستثمرين العالميين واقتصاديات المنطقة ،باعتبارها مشغل إحدى أكبر  12سوق في العالم ،والسوق الرائدة في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على أساس القيمة السوقية .ولتحقيق رؤيتها ورسالتها ،تتبع المجموعة استراتيجية للنمو والتنويع من خالل تطوير
فئات أصول ومنتجات وخدمات جديدة ،مع تعزيز الترابط مع األسواق المالية األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وفي العالم بأسره
لتسهيل تكوين رؤوس األموال .من خالل ذلك ،تسعى المجموعة جاهدة لتصبح أكثر قدرة وسرعة على التطور في بيئة عالمية تتزايد فيها حدة المنافسة،
واالستفادة من الفرص التجارية ،وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر.
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ت ّم فصل أنشطة التداول عن الشركة إلنشاء شركة جديدة تابعة تحت اسم شركة تداول السعودية.
 (6-1):لودجلاالملكية الفعلية لكل شركة تابعة أو شقيقة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و  30يونيو 2021م
الشركات التابعة

مستوى الملكية

الملكية الفعلية
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30يونيو 2021م

شركة تداول السعودية (تداول السعودية)

شركة تابعة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%100

شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)

شركة تابعة

%100

%100

%100

%100

شركة مركز مقاصة األوراق المالية (مقاصة)

شركة تابعة

%100

%100

%100

%100

شركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)

شركة تابعة

ال ينطبق

ال ينطبق

%100

%100

شركة تداول العقارية

شركة زميلة

%20

%20

%33.12

%33.12

المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

كما في  30يونيو 2021م ،تم دمج المجموعة رأسياً من خالل شركات تابعة مملوكة بالكامل ومتخصصة ألداء وظيفة محددة ،وتعتمد إلى حد كبير على:

شركة تداول السعودية (تداول السعودية):
تأسست شركة تداول السعودية في الرياض بتاريخ  30مارس 2021م كشركة مساهمة مقفلة ذات مساهم وحيد .بموجب السجل التجاري رقم 1010697067
بتاريخ 1442/08/17هـ .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مالها المصرح به والمدفوع  600مليون ريال سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة اسمية
قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
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تشمل أنشطة شركة تداول السعودية ،وف ًقا لسجلها التجاري ،إدراج وتداول األوراق المالية وتوفير معلومات السوق .وتتمثل عمليات شركة تداول السعودية
بشكل أساسي بإدارة التداول وتوفير منصة يتم من خاللها تمكين التداول في األوراق المالية المدرجة في سوق التداول ،والتي تتيح للشركات المدرجة
الوصول إلى مصادر التمويل وتسمح للمستثمرين باالستثمار في األوراق المالية المدرجة في سوق التداول.

شركة إيداع األوراق المالية (شركة إيداع):
تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية (شركة إيداع) في الرياض بتاريخ  30أغسطس 2016م كشركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010463866بتاريخ 1437/11/27هـ .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مالها المصرح به والمدفوع  400مليون ريال سعودي مقسم
إلى  40مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
تشمل أنشطة شركة إيداع ،وف ًقا لسجلها التجاري ،إيداع األوراق المالية وتسويتها .وتتمثل عمليات شركة إيداع الرئيسية في تقديم خدمات اإليداع
والتسوية وتسجيل ملكية األوراق المالية المدرجة وخدمات التسجيل.

شركة مركز مقاصة األوراق المالية (مقاصة):
تأسست شركة مركز مقاصة األوراق المالية («شركة مقاصة») في الرياض بتاريخ  18فبراير 2018م كشركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010935131بتاريخ 1439/06/02هـ .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مالها المصرح به والمدفوع  600مليون ريال سعودي مقسم
إلى  60مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
يشمل نشاط شركة مقاصة ،وف ًقا لسجلها التجاري ،مقاصة األوراق المالية .وتتمثل عمليات شركة مقاصة الرئيسية في تقديم خدمات المقاصة.

شركة تداول للحلول المتقدمة (وامض):
تأسست شركة تداول للحلول المتقدمة («شركة وامض») في الرياض بتاريخ  28سبتمبر 2020م كشركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010656577بتاريخ 1442/02/11هـ .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ رأس مالها المصرح به  300مليون ريال سعودي مقسم إلى  30مليون
سهم بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد .ويبلغ رأسمالها المدفوع حال ًيا  75مليون ريال سعودي.
تشمل أنشطة شركة وامض ،وف ًقا لسجلها التجاري ،حلول التقنية المالية ،والبحث والتطوير في مجال الهندسة والتقنية ،وأبحاث السوق ،واستطالعات
الرأي.
استثمرت الشركة في شركة زميلة ،وهي شركة تداول العقارية ،التي كانت ملكيتها فيها ما نسبته  ٪20من األسهم كما في  31ديسمبر 2018م و2019م.
وقد خضعت شركة تداول العقارية لعملية إعادة هيكلة مالية في السنة المالية 2020م ،والتي اشتملت على تحويل صكوك الشركة في شركة تداول العقارية
والتي تبلغ بقيمة  130مليون ريال سعودي إلى استثمار في حقوق الملكية ،إضاف ًة إلى ضخ  210مليون ريال سعودي من قبل الشركة كاستثمار إضافي
في حقوق الملكية في نفس العام .وبنا ًء على ذلك ،زادت ملكية الشركة في شركة تداول العقارية إلى  ٪33.12كما في  31ديسمبر 2020م ،وبقيت عند
 %33.12كما في  30يونيو 2021م .ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة تداول العقارية في تطوير المقر الجديد للمجموعة في مركز الملك عبد اهلل المالي
في الرياض .يتم التعامل مع شركة تداول العقارية على أنها شركة مستثمر فيها بحقوق الملكية في المركز المالي للمجموعة.

6-3المخاطر المؤثرة على عمليات المجموعة
تتعرض أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية لتأثيرات سلبية من المخاطر المتعلقة باألعمال والسوق والقطاع
والمخاطر المالية والنقدية والتنظيمية والقانونية والسياسية والحكومية المذكورة في القسم («( )2عوامل المخاطرة») ،والتي تشمل المخاطر الناتجة عن
استخدام المجموعة لألدوات المالية مثل ما يلي:
	-مخاطر السوق؛
	-مخاطر االئتمان؛
	-مخاطر التشغيل؛ و
	-مخاطر السيولة.

-3-1

6مخاطر السوق

مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق ،سواء الناتجة عن عوامل
خاصة ب ُمصدر 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.

-3-1-1

6مخاطر 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 في الصناديق االستثمارية التي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.
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6مخاطر 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.

-3-1-3

6مخاطر 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 نظراً ألن األدوات المالية المحتفظ
بها بواسطة المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار العمولة المتغيرة.

-3-2

6مخاطر 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.

-3-3

6مخاطر 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 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 يقوم 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.

-3-4

6مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً 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.

6-4أسس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية
تم االعتماد األولي للمعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة والمعايير واالصدارات
االخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين للمحاسبين في السنة المالية 2018م .القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م هي القوائم المالية االولى للمجموعة التي تم إعدادها وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي في
المملكة والمعايير واالصدارات االخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة.
تم إصدار نظام الشركات الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ  10نوفمبر 2015م والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1437/7/25هـ (الموافق
 2مايو 2016م) .قامت الشركة بتعديل نظامها األساس ليتماشى مع مواد نظام الشركات .وعليه ،فقد عرضت الشركة نظامها األساس المعدل باجتماع
الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  2يناير 2020م حيث تمت المصادقة عليه.
فيما يلي أساس إعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م المعدة وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات
األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،وهي العملة المعتمدة للمجموعة.
تم تقريب هذه القوائم المالية الموحدة إلى أقرب ألف ريال سعودي ،ما لم يذكر غير ذلك .وقد تم عرض القوائم المالية الموحدة مق ّربة الى أقرب ألف
ريال سعودي في قسم «مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات».

-4-1

6تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والذي يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد 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.
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6ملخص ألهم السياسات المحاسبية

-4-2

فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

-4-2-1

6السياسات المحاسبية التي تم العمل بها خالل السنة المالية في 2020م

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 ً
أيضا إيداعاً أولياً وفقاً 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 الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
مساهمات األعضاء في تمويل غرفة المقاصة
يمثل هذا ترتيباً 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 الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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6التغيرات في السياسات المحاسبية

فيما يلي التعديالت على معايير المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  1يناير 2020م أو بعد ذلك التاريخ.
هذا ،وقد قررت اإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية للمجموعة.
yتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي « 3تعريف األعمال».
yتعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي « 8تعريف األهمية النسبية».
yتعديالت على ال َمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي.
yتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي « 7تصحيح المؤشر المرجعي
لمعدل الفائدة  -المرحلة .»1
كانت هناك ً
أيضا معايير وتعديالت جديدة صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبك ًرا من قبل المجموعة .إن المعايير المحاسبية
والتعديالت والمراجعات اإللزامية التي تم نشرها ويجب االمتثال لها في السنة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2021م مذكورة أدناه.
اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه التصريحات وال تتوقع أن يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة.
yامتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد( 19-تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )16؛
yالمعيار الدولي للتقرير المالي  – 17عقود التأمين ،ينطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2023م؛
yتعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة ،الذي يطبق على الفترة السنوية التي تبدأ في  1يناير
2022م أو بعد ذلك التاريخ؛
yالعقود المتوقع خسارتها  -تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37؛
yتصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -المرحلة ( 2تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ومعيار المحاسبة الدولي  ،39والمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي )16؛
yالممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16؛ و
yال َمراجع 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 تأثيراً هاماً على المبالغ المدرجة.
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6أسس التوحيد

تتكون 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 وفقاً 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.
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6األدوات المالية

تصنيف وقياس الموجودات المالية
فيما يلي تصنيف وقياس الموجودات المالية:
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9عند اإلثبات األولي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ:
yبالتكلفة المطفأة؛
yبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمار في أدوات الدين؛
yبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمارات في حقوق الملكية؛ أو
yبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إن تصنيف الموجودات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9يعتمد بصورة عامة على نموذج األعمال الذي من خالله يتم إدارة األصل المالي
وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.
أ .الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
yيتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
yينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
ب .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 الحقاً بالقيمة العادلة وتقيد أي أرباح وخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند نشوئها.
تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
yالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -يتم الحقاً 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.
yالموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم تخفيض
التكلفة 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.
yاالستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم الحقاً 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.
ً
yاالستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم الحقا 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 أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
ج .تصنيف وقياس المطلوبات المالية

يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن قياسها مطلوباً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو عند اختيار المجموعة قياس
المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
د .االستبعاد

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 ( )1المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و( )2أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد
تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.
يتم التوقف عن إثبات التزام مالي ما عند تسوية االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.
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ي .المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قانوني حالي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة وعندما
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 مطلوباً أو مسموحاً به في أي معيار محاسبي أو تفسير ،وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية
للمجموعة.
ف .االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتم استخدام المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج «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  12شهراً؛ أو (ب) الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر .إذا لم تزداد مخاطر االئتمان لألداة المالية بشكل جوهري منذ نشأتها ،عندئذِ يتم تكوين مخصص بمبلغ يعادل الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً .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 .وبدالً من ذلك،
يمكن للمجموعة اختيار تكوين مخصص بالخسائر االئتمانية المتوقعة بنا ًء 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.

6الممتلكات والمعدات
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يتم قياس الممتلكات والمعدات باستثناء األراضي بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .تقاس
األراضي بسعر تكلفتها.
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.
ٍ
عندئذ كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) من الممتلكات
عندما يكون ألجزاء من بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم احتسابها
والمعدات.
يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يُتوقع 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 المحاسبة عن االستهالك على المبلغ القابل لالستهالك الذي يمثل تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة ،ناقصاً 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 متاحاً لالستخدام.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود المختلفة للممتلكات والمعدات للفترات الحالية والمقارنة هي كما يلي:
الفئة

المصدر:

األعمار اإلنتاجية المقدرة (سنوات)

مباني

30

أثاث وتجهيزات

10

أجهزة حاسب آلي

4

معدات مكتبية

6

سيارات

4

القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي سنوي وتُع ّدل عند اللزوم.
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6الموجودات غير الملموسة

تتمثل الموجودات غير الملموسة في البرامج المحتفظ بها الستخدامها خالل السياق االعتيادي لألعمال وتقيد بالتكلفة ناقصاً 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  6سنوات.
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.
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6االنخفاض 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 ناقصاً 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 معاً
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 ،عندئذِ 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 ً
لألصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك واإلطفاء ،إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.
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6االستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً كبيراً ولكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة .والتأثير الجوهري هو القدرة على
المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها.
يتم المحاسبة 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 دلي ً
ال موضوعياً 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.
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6النقد 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.
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6المخصصات

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 مالئماً والمخاطر التي ينطوي عليها
االلتزام .يتم إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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6التزام 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:
yتكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحالية ،وتكاليف الخدمات السابقة ،واألرباح والخسائر من عمليات التقليص والتسويات
غير الروتينية؛ و
yمصروف الفائدة
يتم إجراء احتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
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6إثبات اإليرادات

تحقق المجموعة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15باستخدام نموذج الخمس الخطوات أدناه:
الخطوة  :1تحديد العقد مع العميل
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء

يُع ّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد الضوابط التي يجب الوفاء بها لكل عقد.
التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة

سعر المعاملة هو مبلغ العِ وض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات ال ُمتعهد بها إلى
العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.

الخطوة  :4توزيع سعر المعاملة

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،تقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ
العِ وض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

الخطوة  :5تحقق اإليرادات

تحقق المجموعة اإليرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات التي ُوعد بها العميل بموجب
العقد.

يتم إثبات اإليرادات من عمولة التداول في تاريخ التداول الذي تتعلق به المعاملة عندما يتم الوفاء بااللتزام بتقديم خدمات تجارية .تقوم تداول بتحصيل
نصيب الهيئة من العمولة ثم تقوم بتحويله الى حساب الهيئة دون االعتراف به كإيراد او إدراجه ضمن إجمالي العموالت .يتم إثبات ما يخص الهيئة من
عموالت التداول كذمة دائنة.
تقوم المجموعة باحتساب رسوم خدمات إدراج والتي تمثل رسوم االكتتاب األولي للشركات المدرجة باإلضافة إلى رسوم التجديد السنوية.
تُحصل رسوم اإلدراج بصورة نصف سنوية وتُسجل كإيرادات غير مكتسبة (إيرادات مؤجلة) ويتم إثباتها الحقاً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة
القسط الثابت على مدى الفترة التي تتعلق بها الرسوم حيث إنها 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 .تُحصل
رسوم التسجيل سنوياً في بداية السنة وتُسجل كإيرادات غير مكتسبة (إيرادات مؤجلة) ويتم إثباتها الحقاً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة
القسط الثابت على مدى الفترة التي تتعلق بها الرسوم ،حيث إنها تعكس مدى تقدم المجموعة نحو استكمال التزام األداء بموجب العقد.
يتم إثبات الدخل من توزيعات األرباح عند نشوء الحق باستالمها.
يتم إثبات دخل العمولة الخاصة في قائمة الربح أو الخسارة على أساس العائد الفعلي.
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6المصروفات

المصروفات العمومية واإلدارية هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود المجموعة .تُوزع المصروفات بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية واإلدارية
(عند اللزوم) بشكل ثابت وتماشيا مع نموذج تخصيص التكلفة.
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6المعامالت األجنبية

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.
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6الزكاة

بموجب المرسوم الملكي رقم  35657الصادر بتاريخ 1442/6/29هـ ،تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والضريبة
والجمارك في المملكة العربية السعودية اعتباراً من  1يناير 2020م .وتحمل الزكاة في الربح أو الخسارة الموحدة .تُفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع %2.5
من وعاء الزكاة وفقاً لما هو محدد في نظام الزكاة.
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6المطلوبات 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 مطلوباً لتسوية االلتزام ،أو ( )2عدم إمكانية
قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فإنه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل تقرير واإلفصاح عنها ضمن المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة
للمجموعة.
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6قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي 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:
yفي السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو
yفي السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات عند غياب السوق الرئيسي.
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 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 ،استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس
القيمة العادلة ككل:
المستوى  :1أسعار السوق المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى  :2قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن مالحظته إما بصورة مباشرة أو
بصورة غير مباشرة.
المستوى  :3تقنيات تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس 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 (استناداً 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 وفقاً 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 استناداً إلى طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات
ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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6موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار

طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16الذي يسري على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م .تجري المجموعة
في بداية العقد تقييماً 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.
تقوم المجموعة كمستأجر 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،
زائداً أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف تفكيك وإزالة األصل محل العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي يوجد فيه ،ناقصاً
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 كان عقد اإليجار يح ِّول ملكية األصل محل العقد إلى المجموعة في نهاية مدة 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 مبدئياً 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:
yالدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في مضمونها) ،ناقصاً أي حوافر عقود إيجار مدينة؛
yدفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل؛
yالمبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛
yسعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و
yدفعات 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  12شهراً أو أقل .تشمل الموجودات منخفضة القيمة بنود صغيرة
تتعلق بمعدات المكاتب.
ليس لدى المجموعة أي عقود بوصفها كمؤجر.

-4-2-19

6تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداول /غير متداولة

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة.
تكون الموجودات متداولة عندما:
yيكون من المتوقع تحققها أو توجد نية لبيعها أو استهالكها في دورة تشغيل عادية؛
yيكون محتفظاً بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
yيكون من المتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو
ً
yتكون في صورة نقد وما في حكمه ،ما لم تكن مقيداً من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير
المالي.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
تكون المطلوبات المتداولة عندما:
yيكون من المتوقع سدادها في دورة تشغيل عادية؛
yيكون محتفظاً بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
yتكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو
yفي حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقرير.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
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6-5نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م
6ملخص المعلومات المالية للمجموعة ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية

-5-1

في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
 (6-2):لودجلاملخص المعلومات المالية للمجموعة ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

السنة المالية
2018م (مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو المركب
2018م2020-م

قائمة الدخل الشامل
إيرادات تشغيلية

583,280

564,748

1,079,635

()%3.2

%91.2

%36.1

تكاليف تشغيلية

()298,504

()326,128

()356,484

%9.3

%9.3

%9.3

284,776

238,620

723,151

()%16.2

%203.1

%59.4

()210,520

()196,961

()180,245

()%6.4

()%8.5

()%7.5

ربح التشغيل

74,256

41,659

542,906

()%43.9

%1203.2

%170.4

إيرادات استثمارات

79,212

94,344

38,797

%19.1

()%58.9

()%30.0

حصة من الخسارة في شركة مستثمر
فيها بطريقة حقوق الملكية

()6,629

()1,610

()2,102

()%75.7

%30.5

()%43.7

إيرادات أخرى

1,348

18,901

4,479

%1301.7

()%76.3

%82.3

الربح من األنشطة غير التشغيلية

73,931

111,635

41,174

%51.0

()%63.1

()%25.4

الربح قبل الزكاة

148,187

153,294

584,080

%3.4

%281.0

%98.5

مصروف الزكاة

-

-

()83,561

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

صافي ربح السنة

148,187

153,294

500,519

%3.4

%226.5

%83.8

إعادة قياس التزام مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين

20,303

()8,548

()5,302

()%142.1

()%38.0

ال ينطبق

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

20,303

()8,548

()5,302

()%142.1

()%38.0

ال ينطبق

إجمالي الدخل الشامل للسنة

168,489

144,746

495,217

()%14.1

%242.1

%71.4

مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية

قائمة المركز المالي
موجودات غير متداولة

481,878

474,033

700,954

()%1.6

%47.9

%20.6

موجودات متداولة

3,050,071

3,072,797

3,392,132

%0.7

%10.4

%5.5

إجمالي الموجودات

3,531,949

3,546,830

4,093,085

%0.4

%15.4

%7.7

مطلوبات متداولة

207,799

210,130

362,781

%1.1

%72.6

%32.1

مطلوبات غير متداولة

89,491

77,294

95,682

()%13.6

%23.8

%3.4

إجمالي المطلوبات

297,290

287,425

458,463

()%3.3

%59.5

%24.2

إجمالي حقوق الملكية

3,234,659

3,259,405

3,634,622

%0.8

%11.5

%6.0

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

3,531,949

3,546,830

4,093,085

%0.4

%15.4

%7.7

قائمة التدفق النقدي
صافي النقد الناتج من األنشطة
التشغيلية

244,910

54,180

633,861

()%77.9

%1069.9

%60.9

صافي النقد المستخدم في األنشطة
االستثمارية

()374,789

()7,286

()672,975

()%98.1

%9136.5

%34.0

صافي النقد المستخدم في األنشطة
التمويلية

()120,000

()141,585

()132,576

%18.0

()%6.4

%5.1
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السنة المالية
2018م (مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو المركب
2018م2020-م

صافي االنخفاض في النقد وما في
حكمه

()249,879

()94,691

()171,689

()%62.1

%81.3

()%17.1

النقد وما في حكمه في بداية السنة

613,058

363,179

268,488

()%40.8

()%26.1

()%33.8

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

363,179

268,488

96,798

()%26.1

()%63.9

()%48.4

ألف ريال سعودي

مؤشرات األداء الرئيسية
هامش مجمل الربح ()%

%48.8

%42.3

%67.0

()6.6

24.7

18.2

هامش الربح التشغيلي ()%

%12.7

%7.4

%50.3

()5.4

42.9

37.6

هامش الربح قبل الزكاة ()%

%25.4

%27.1

%54.1

1.7

27.0

28.7

هامش صافي الربح ()%

%25.4

%27.1

%46.4

1.7

19.2

21.0

المصدر:

القوائم للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والنسب المئوية من معلومات المجموعة

6قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر

-5-2

2018م و2019م و2020م
 (6-3):لودجلاقائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
السنة المالية 2018م
(مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

إيرادات تشغيلية

583,280

564,748

1,079,635

()%3.2

%91.2

%36.1

تكاليف تشغيلية

()298,504

()326,128

()356,484

%9.3

%9.3

%9.3

284,776

238,620

723,151

()%16.2

%203.1

%59.4

()210,520

()196,961

()180,245

()%6.4

()%8.5

()%7.5

ربح التشغيل

74,256

41,659

542,906

()%43.9

%1203.2

%170.4

إيرادات استثمارات

79,212

94,344

38,797

%19.1

()%58.9

()%30.0

حصة من الخسارة في شركة
مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()6,629

()1,610

()2,102

()%75.7

%30.5

()%43.7

إيرادات أخرى

1,348

18,901

4,479

%1301.7

()%76.3

%82.3

الربح من األنشطة غير التشغيلية

73,931

111,635

41,174

%51.0

()%63.1

()%25.4

الربح قبل الزكاة

148,187

153,294

584,080

%3.4

%281.0

%98.5

مصروف الزكاة

-

-

()83,561

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

صافي ربح السنة

148,187

153,294

500,519

%3.4

%226.5

%83.8

ألف ريال سعودي

مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية

الدخل الشامل اآلخر
إعادة قياس التزام مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين

20,303

()8,548

()5,302

()%142.1

()%38.0

ال ينطبق

الدخل الشامل اآلخر

20,303

()8,548

()5,302

()%142.1

()%38.0

ال ينطبق

إجمالي الدخل الشامل للسنة

168,489

144,746

495,217

()%14.1

%242.1

%71.4

المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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6إيرادات تشغيلية

تتكون اإليرادات التشغيلية من عموالت التداول وخدمات إيداع األوراق المالية وخدمات معلومات السوق ورسوم اإلدراج وأنشطة أخرى .وارتفعت اإليرادات
التشغيلية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪36.1خالل الفترة ما بين 2018م و2020م.
انخفضت اإليرادات التشغيلية بنسبة  ٪3.2من  583.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  564.7مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي الى االنخفاض في خدمات إيداع األوراق المالية (من شركة إيداع) بمقدار  14.5مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة
بسبب اإلعفاء من رسوم المرابحة الذي بدأ اعتبا ًرا من مارس 2019م.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪91.2لتصل إلى  1.1مليار ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عمولة التداول من 317.8
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  767.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول
اليومي في السوق األولية حيث ارتفع متوسط قيمة/حجم التداول اليومي من  3.6مليار ريال سعودي إلى  8.4مليار ريال سعودي خالل نفس الفترة.
والجدير بالذكر أن الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي تعود إلى عدة عوامل اقتصادية ،من بينها:
yارتفاع السيولة نتيجة زيادة اهتمام المستثمرين في سوق المملكة العربية السعودية ،مما أ ّدى إلى زيادة عدد المستثمرين السعوديين والمؤسسات
السعودية.
yاإلدراج الكامل في مؤشرات األسواق الناشئة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ومؤشر إس أند بي في السنة المالية 2019م ،ومؤشر فوتسي
راسل ( )FTSE Russellفي السنة المالية 2020م.
yتقديم الخدمات والمبادرات من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الشركات بسبب جائحة كوفيد 19-وتقديم دعم التوظيف والتدريب،
باإلضافة إلى إعفاءات معينة من اإلقرارات الضريبية وضريبة القيمة المضافة .وتشمل هذه على سبيل المثال المبادرات التي قدمتها عدة
وزارات مثل وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والبنك المركزي السعودي من بين كيانات أخرى.
yالتراجع العام في معدالت األرباح التي تقدمها البنوك في المملكة العربية السعودية ،وال سيما للمستثمرين األفراد ،األمر الذي ربما أدى إلى
زيادة اهتمام المستثمرين في سوق األسهم السعودية.
باإلضافة إلى ذلك ،ساهم اندماج شركتي سابك وأرامكو في السنة المالية 2020م في الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي ،حيث بلغت إجمالي
القيمة المتداولة لهاتين الشركتين مجتمعة ما يعادل  366.7مليار ريال سعودي في السنة المالية 2020م (ما يقارب  ٪17من إجمالي القيمة المتداولة
في سوق المملكة العربية السعودية في ذلك العام).
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6تكاليف تشغيلية

تشمل التكاليف التشغيلية رسوم هيئة السوق المالية والرواتب والمنافع المتعلّقة بها واالستشارات والصيانة واالستهالك واإلطفاء وخطوط شبكة البيانات
وغيرها .تتم مراقبة التكاليف على أساس إجمالي ث ّم يتم تخصيصها بعد ذلك ما بين تكاليف تشغيلية ومصروفات عمومية وادارية وفقا لنموذج تخصيص
التكلفة.
ارتفعت التكاليف التشغيلية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪9.3خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة  ٪9.3من 298.5
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  326.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى:
1الزيادة في رواتب ومنافع الموظفين ( 26.3+مليون ريال سعودي) بسبب زيادة عدد الموظفين المتعلقين بالتشغيل من  184إلى  222موظفخالل نفس الفترة والناتج عن توسع ونمو أعمال المجموعة.
2االرتفاع في تكاليف الصيانة وخطوط شبكة البيانات بمبلغ قدره  19.1مليون ريال سعودي و 15.0مليون ريال سعودي على التوالي خالل نفسالفترة .ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نقل مركز بيانات المجموعة إلى منشأة جديدة تقع في مركز الملك عبد اهلل المالي.
3االنخفاض في صافي رسوم هيئة السوق المالية بمقدار  51.0مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى دعم ماليللشركة من قبل هيئة السوق المالية لتمكين الشركة من تنفيذ مبادراتها.
ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة  ٪9.3من  326.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م لتصل إلى  356.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى:
1الزيادة في خسارة االئتمان على الذمم المدينة بمقدار  19.6مليون ريال سعودي نتيجة تسجيل مخصص خالل السنة المالية 2020م مقابلالذمم المدينة ألحد عمالء خدمات معلومات السوق.
2الزيادة في رواتب ومنافع الموظفين بمقدار  15.0مليون ريال سعودي نتيجة الزيادة في المكافآت بمقدار  11.4مليون ريال سعودي .و3الزيادة في مصاريف الصيانة بمقدار  13.2مليون ريال سعودي العائدة بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف جزء من مصاريف الصيانة التي تمتسجيلها ساب ًقا ضمن مصروفات عمومية وإدارية إلى التكاليف التشغيلية.
قابل هذا االرتفاع انخفاض في نفقات االستشارات ورحالت العمل ورسوم التدريب وغيرها نتيجة مبادرات ترشيد التكاليف التي قامت بها المجموعة
خالل السنة المالية 2020م.
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6مجمل الربح

ارتفع مجمل الربح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪59.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفض مجمل الربح بنسبة  ٪16.2من  284.8مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2018م إلى  238.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة النخفاض اإليرادات المتعلّقة بشكل أساسي بخدمات
إيداع األوراق المالية بمقدار  14.5مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية من  298.5مليون ريال سعودي إلى  326.1مليون ريال
سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفع مجمل الربح بشكل كبير بنسبة  ٪203.1من  238.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ليصل إلى  723.2مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2020م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع اإليرادات بمقدار  514.9مليون ريال سعودي نتيجة زيادة عمولة التداول خالل نفس الفترة تماشياً مع الزيادة في
متوسط قيمة/حجم التداول اليومي ،باإلضافة إلى مبادرات ترشيد التكاليف التي نفذتها المجموعة في السنة المالية 2020م والتي استهدفت في المقام
األول تقليل التكاليف التي يمكن التحكم فيها مثل نفقات االستشارات ورحالت العمل ورسوم التدريب وما إلى ذلك .أ ّدت الزيادة في اإليرادات ومبادرات
ترشيد التكاليف إلى تحسين الربحية اإلجمالية.
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6مصروفات عمومية وإدارية

تشمل مصروفات عمومية وإدارية الرواتب والمنافع المتعلّقة بها واالستشارات والصيانة واالستهالك واإلطفاء ومكافآت مجلس اإلدارة وغيرها .تتم مراقبة
التكاليف على أساس إجمالي ثم يتم تخصيصها بعد ذلك ما بين تكاليف تشغيلية ومصروفات عمومية وادارية وفقا لنموذج تخصيص التكلفة.
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪7.5خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت المصاريف العمومية
واإلدارية بنسبة  ٪6.4من  210.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  197.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويرجع ذلك
بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف الصيانة بمقدار  11.1مليون ريال سعودي نتيجة إعادة تصنيف جزء من هذه المصروفات إلى التكاليف التشغيلية،
باإلضافة إلى انخفاض مصاريف اإليجار بمقدار  9.5مليون ريال سعودي بعد تطبيق المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 16عقود
اإليجار).
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  ٪8.5من  197.0في السنة المالية 2019م لتصل إلى  180.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م ،نتيجة انخفاض االستهالك واإلطفاء بمقدار  6.1مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى انخفاض رسوم االستشارات بمقدار  6.0مليون ريال سعودي،
حيث أن المجموعة أنجزت العديد من المشاريع في السنة المالية 2019م وصرفت العديد من التكاليف الخاصة تجاه هذه المشاريع خالل نفس الفترة.
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6ربح التشغيل

ارتفع ربح التشغيل بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪170.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفض ربح التشغيل بنسبة  ٪43.9من  74.3مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2018م إلى  41.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح من 284.8
مليون ريال سعودي إلى  238.6مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفع ربح التشغيل بنسبة  ٪1203.2ليصل إلى  542.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع مجمل الربح بنسبة  ،٪203.1باإلضافة
إلى انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ قدره  16.7مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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6إيرادات استثمارات

انخفضت إيرادات االستثمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪30.0خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت إيرادات االستثمارات بنسبة ٪19.1
من  79.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  94.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة الزيادة في األرباح غير المحققة
على االستثمارات في صناديق أسواق المال بما يتماشى مع معدل العائد المرتفع في السنة المالية 2019م متزامنا مع زيادة في عدد الوحدات االستثمارية.
انخفضت إيرادات االستثمارات بنسبة  ٪58.9لتصل إلى  38.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة انخفاض المكاسب غير المحققة من
االستثمارات بمقدار  41.4مليون ريال سعودي بسبب انخفاض معدالت أرباح صناديق أسواق المال ،باإلضافة الى انخفاض دخل العموالت الخاصة بمقدار
 23.0مليون ريال سعودي .ويعود ذلك إلى االنخفاض في الصكوك والودائع ألجل نتيج ًة الستراتيجية المجموعة المعتمدة في السنة المالية 2018م ،والتي
تم بموجبها أخذ القرار بوقف االستثمار في الصكوك مما أ ّدى إلى زيادة تخصيص االستثمارات في صناديق أسواق المال قبل الطرح العام األولي المتوقع.
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6الحصة من الخسائر في 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 تأثيراً جوهرياً عليها من خالل حقوق التصويت .انخفضت الحصة من الخسائر في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمعدل
نمو سنوي مركب قدره  ٪43.7خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت الحصة الخسائر في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة
 ٪75.7من  6.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة انخفاض خسائر االستثمار
في الشركة الزميلة .امتلكت الشركة  %20من رأس مال شركة تداول العقارية في السنة المالية 2018م و2019م ،وزادت ملكيتها إلى  ٪33.12في السنة
المالية 2020م ،عند تحويل  130مليون ريال سعودي من الصكوك ذات الصلة إلى حقوق ملكية ،إلى جانب استثمار إضافي بقيمة  210مليون ريال سعودي
من خالل حقوق ملكية قامت به الشركة في السنة المالية 2020م .ارتفعت حصة الخسائر من هذه الشركة بشكل طفيف بنسبة  %30.5لتصل إلى 2.1
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،تماشياً مع زيادة ملكية المجموعة.
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6إيرادات أخرى

ارتفعت اإليرادات األخرى بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪82.3خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت اإليرادات األخرى من  1.3مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2018م إلى  18.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة الدخل من عكس مخصص بمبلغ قدره  17.4مليون ريال
سعودي خالل السنة المالية 2019م .قامت الشركة السعودية لتسجيل األسهم بتحويل جميع الحقوق والموجودات والمطلوبات وااللتزامات والسجالت
إلى المجموعة عند تأسيسها في ديسمبر 2007م .وقد قامت المجموعة بحجز مخصص يعادل لصافي األصول المحولة من الشركة السعودية لتسجيل
األسهم .وقد تم عكس هذا المخصص في السنة المالية 2019م حيث لم تتوقع المجموعة أي مطالبات أخرى في المستقبل.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  ٪76.3لتصل إلى  4.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،بسبب تحرير المخصص لمرة واحدة في السنة
المالية 2019م ،كما ذكر ساب ًقا .تتعلق اإليرادات األخرى للسنة المالية 2020م بشكل أساسي بالدخل من التدقيق في إيرادات معلومات السوق البالغة 1.7
مليون ريال سعودي (يتم مناقشة إيرادات معلومات السوق بالتفصيل في قسم إيرادات المجموعة حسب نشاط األعمال).
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6الربح قبل الزكاة

ارتفع الربح قبل الزكاة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪98.5خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفع الربح قبل الزكاة بنسبة  ٪3.4من  148.2مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  153.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة اإليرادات األخرى
وإيرادات االستثمارات بمبلغ قدره  17.6مليون ريال سعودي و 15.1مليون ريال سعودي على التوالي.
ارتفع الربح قبل الزكاة بنسبة  ٪281.0من  153.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ليصل إلى  584.1مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الربح التشغيلي بمقدار  501.2مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع اإليرادات بمقدار  514.9مليون ريال
سعودي خالل نفس الفترة.
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6مصروف الزكاة

بلغ مصروف الزكاة  83.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م حيث أصبحت المجموعة خاضعة للزكاة وف ًقا لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة
العامة للزكاة والضريبة والجمارك وفقاً للمرسوم الملكي رقم  35657اعتبا ًرا من  1يناير 2020م .وقد كانت المجموعة معفاة من الزكاة قبل هذا التاريخ.
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6صافي ربح السنة

ساوى صافي ربح السنة مبلغ ربح السنة في السنتين المالية 2018م و2019م ،نظرا إلى أن المجموعة كانت معفاة من الزكاة خالل تلك الفترة .ارتفع صافي
ربح السنة ليصل إلى  500.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع ربح السنة ليصل إلى  584.1مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2020م ،مخصوم منه مصروف زكاة قدره  83.6مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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6إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

بلغ إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مكاسب بقيمة  20.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م وخسائر بقيمة  8.5مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م وخسائر بقيمة  5.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .تتعلق إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين باألرباح والخسائر االكتوارية نتيجة إلعادة قياس التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من قبل الخبراء االكتواريين المستقلين وذلك
باستخدام طريقة االئتمان المتوقعة وف ًقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  ،19وباألخذ باالعتبار أحكام نظام العمل السعودي وسياسة المجموعة.
لحساب الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م ،تم تطبيق معدل خصم  ، ٪1.85بمعدل زيادة راتب قدره  ،٪5.0ودوران كبير للموظفين.
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6إجمالي الدخل الشامل للسنة

ارتفع إجمالي الدخل الشامل للسنة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪71.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفض إجمالي الدخل الشامل للسنة
بنسبة  ٪14.1من  168.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  144.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى خسائر
إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من إيرادات بقيمة  20.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الى مصروف بقيمة  8.5مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
ارتفع إجمالي الدخل الشامل للسنة بنسبة  ٪242.1من  144.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ليصل إلى  495.2مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع اإليرادات بمقدار  514.9مليون ريال سعودي في الفترة بين 2019م و 2020م ،وبالتالي ارتفاع
صافي ربح السنة بمقدار  347.2مليون ريال سعودي في نفس الفترة.
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6مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
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و2019م و2020م
 (6-4):لودجلامؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو المركب
2018م2020-م

هامش مجمل الربح ()%

%48.8

%42.3

%67.0

()6.6

24.7

18.2

هامش الربح التشغيلي ()%

%12.7

%7.4

%50.3

()5.4

42.9

37.6

هامش الربح قبل الزكاة ()%

%25.4

%27.1

%54.1

1.7

27.0

28.7

هامش صافي الربح ()%

%25.4

%27.1

%46.4

1.7

19.2

21.0

أيام الذمم المدينة (بما في ذلك األطراف
ذات الصلة)

24

27

19

%10.2

()%27.1

()%10.4

أيام الذمم الدائنة (بما في ذلك األطراف
ذات الصلة)

107

118

98

%10.5

()%17.3

()%4.4

عدد المعامالت (باآلالف)

25,012

28,396

76,686

%13.5

%170.1

%75.1

عدد األسهم المتداولة (بالماليين)

38,051

33,801

79,324

()%11.2

%134.7

%44.4

القيمة المتداولة (مليون ريال سعودي)

870,870

880,139

2,087,800

%1.1

%137.2

%54.8

عدد أيام التداول

249

250

251

%0.4

%0.4

%0.4

متوسط المعامالت اليومية (باآلالف)

100

114

306

%13.1

%169.0

%74.4

المتوسط اليومي لألسهم المتداولة
(بالماليين)

153

135

316

()%11.5

%133.7

%43.8

متوسط قيمة/حجم التداول اليومي (مليون
ريال سعودي)

3,497

3,521

8,318

%0.7

%136.3

%54.2

1,858,950

9,025,439

9,101,813

%385.5

%0.8

%121.3

العملة :باأللف ريال سعودي

السنة المالية
السنة المالية
السنة المالية
2018م (مراجعة) 2019م (مراجعة) 2020م (مراجعة)

السوق الرئيسية

القيمة السوقية (ريال سعودي بالماليين)
نمو  -السوق الموازية
عدد المعامالت (باآلالف)

42

138

287

%228.6

%107.6

%161.2

عدد األسهم المتداولة (بالماليين)

26

81

109

%211.7

%34.2

%104.5

القيمة المتداولة (مليون ريال سعودي)

412

2,280

7,114

%452.7

%212.0

%315.3

عدد أيام التداول

249

250

251

%0.4

%0.4

%0.4

متوسط المعامالت اليومية (باآلالف)

0.2

0.6

1.1

%227.3

%106.8

%160.1

المتوسط اليومي لألسهم المتداولة
(بالماليين)

0.1

0.3

0.4

%210.4

%33.7

%103.7

متوسط قيمة/حجم التداول اليومي (مليون
ريال سعودي)

1.7

9.1

28.3

%450.5

%210.8

%313.6

2,325

2,542

12,179

%9.3

%379.2

%128.9

القيمة السوقية (ريال سعودي بالماليين)
صناديق االستثمار العقارية المتداولة (ريت)*

%25.3

%134.1

%71.2

عدد المعامالت (باآلالف)

590

739

عدد األسهم المتداولة (بالماليين)

717

955

2,046

%33.2

%114.3

%69.0

القيمة المتداولة (مليون ريال سعودي)

7,116

8,488

19,783

%19.3

%133.1

%66.7

عدد أيام التداول

248

250

251

%0.8

%0.4

%0.6

متوسط المعامالت اليومية (باآلالف)

2.4

3.0

6.9

%24.3

%133.2

%70.2

المتوسط اليومي لألسهم المتداولة
(بالماليين)

2.9

3.8

8.2

%32.2

%113.4

%67.9

المتوسط اليومي للقيمة المتداولة (مليون
ريال سعودي)

28.7

34.0

78.8

%18.3

%132.1

%65.7

القيمة السوقية (ريال سعودي بالماليين)

12,423

15,103

15,954

%21.6

%5.6

%13.3

1,729

*تعتبر مؤشرات األداء الرئيسية لصناديق االستثمار العقارية المتداولة (ريت) جز ًءا من إحصاءات مؤشرات األداء الرئيسية للسوق الرئيسية؛ ومع ذلك ،يتم عرضها ً
أيضا بشكل منفصل في
هذا الجدول لغرض التوضيح.
المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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6اإليرادات حسب الكيانات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

 (6-5):لودجلااإليرادات حسب الكيانات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
السنة المالية 2018م
(مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

شركة تداول السعودية

284,960

283,251

567,865

()٪0.6

٪100.5

٪41.2

شركة إيداع

298,320

281,496

511,328

()٪5.6

٪81.6

٪30.9

-

-

442

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

583,280

564,748

1,079,635

()%3.2

%91.2

%36.1

ألف ريال سعودي

شركة مقاصة
اإلجمالي

النقاط

اإليرادات ()%
شركة تداول السعودية

٪48.9

٪50.2

٪52.6

1.3

2.4

3.7

شركة إيداع

٪51.1

٪49.8

٪47.4

()1.3

()2.5

()3.8

شركة مقاصة

ال ينطبق

ال ينطبق

٪0.0

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والنسب المئوية المستمدة من معلومات المجموعة

تحقق المجموعة إيراداتها بشكل أساسي من خالل ثالث كيانات :شركة تداول السعودية ،شركة إيداع ،وشركة مقاصة التي بدأت في السنة المالية 2020م.
ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪36.1خالل الفترة 2018م الى 2020م.
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6شركة تداول السعودية

تتأ ّلف إيرادات شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بشكل أساسي من اإليرادات من األسواق ومعلومات السوق واالدراج والمشتقات (التي تم إطالقها
في السنة المالية .)2020
ترتبط شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بشكل أساسي بالنشاط التجاري من خالل عمولة التداول .وقد ارتفعت إيرادات شركة مجموعة تداول
السعودية القابضة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪42.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م.
انخفضت إيرادات شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بشكل جزئي بنسبة  %1.0من  224.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 221.9
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة االنخفاض في ايرادات خدمات اإلدراج حيث كان عدد االدراجات الجديدة في السنة المالية 2019م
أقل من عدد االدراجات الجديدة في السنة المالية 2018م.
ارتفعت إيرادات شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنسبة  %104.8لتصل إلى  454.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك
وبشكل رئيسي إلى الزيادة في عمولة التداول مدفوعة بزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي بمقدار  5مليارات ريال سعودي ويعود ذلك بشكل
رئيسي إلى:
1ارتفاع السيولة نتيجة زيادة اهتمام المستثمرين في سوق المملكة العربية السعودية ،مما أدى إلى زيادة عدد المستثمرين السعوديين والمؤسساتالسعودية.
2اإلدراج الكامل في مؤشرات األسواق الناشئة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ومؤشر إس أند بي في السنة المالية 2019م ،ومؤشر فوتسيراسل في السنة المالية 2020م .و
3تقديم الخدمات والمبادرات من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الشركات بسبب جائحة كورونا (كوفيد ،)19-من بين أمور أخرى.تتعلق إيرادات معلومات السوق بخدمات بيانات السوق وخدمة المؤشرات وخدمة البيانات المرجعية .ارتفعت إيرادات معلومات السوق بمعدل نمو سنوي
مركب نسبته  ٪36.0خالل الفترة 2018م 2020 -م.
ارتفعت إيرادات معلومات السوق بشكل طفيف بنسبة  ٪0.9من  60.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  61.3مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2019م.
ارتفعت إيرادات معلومات السوق بنسبة  %83.4من  61.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى  112.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م .ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
1الرسوم اإلضافية االستثنائية المحصلة من عميل استخدم خدمة معلومات السوق في السنوات السابقة والبالغة  35.5مليون ريال سعودي فيالسنة المالية 2020م؛
2وزيادة الحمالت الترويجية والتجارية لتصل الى حوالي  16مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.تعتبر المشتقات قطاعا جديدا بدأ العمل به في السنة المالية 2020م حيث تعود اإليرادات الناتجة من هذا القطاع الى التداول واالشتراكات .تم دمج
تطبيق يتعلق بالمشتقات مع موقع المجموعة الستخراج معلومات السوق المشتقة وعرضها .وعليه ،فقد بلغت إيرادات المشتقات صفر في السنة المالية
2018م و2019م و 934ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
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6شركة إيداع
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تشمل إيرادات شركة إيداع المقاصة والتسوية والحفظ وخدمات اإليداع وخدمات التسجيل ورسوم العضوية .تعد شركة إيداع أكبر مساهم في األعمال
التجارية بنسبة حوالي  ٪47من إجمالي اإليرادات خالل السنة المالية 2020م .ارتفعت إيرادات إيداع بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪30.9خالل الفترة
ما بين 2018م إلى 2020م.
انخفضت اإليرادات بنسبة  % 5.6من  298.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  281.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود
ذلك بشكل رئيسي الى االنخفاض في خدمات إيداع األوراق المالية بسبب اإلعفاء من رسوم المرابحة الذي بدأ اعتبا ًرا من مارس 2019م.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %81.6من  281.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  511.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود
ذلك بشكل رئيسي إلى االرتفاع في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي من  3.5مليار ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  8.3مليار ريال سعودي
في السنة المالية 2020م.

6شركة مقاصة
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شركة مقاصة هي الجهة المركزية الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تقوم بأعمال مقاصة األوراق المالية .بدأت شركة مقاصة في تقديم مقاصة
المشتقات في السنة المالية 2020م بينما لم تبدأ بعد في تقديم مقاصة حقوق الملكية .وبالنظر إلى أن خدمة مقاصة المشتقات بدأت العمل فقط في أواخر
السنة المالية 2020م ،فإن اإليرادات كانت معدومة في السنة المالية 2018م و2019م على التوالي وبلغت  442ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

6إيرادات المجموعة حسب النشاط للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
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و2020م
 (6-6):لودجلاإيرادات المجموعة حسب النشاط للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
السنة المالية 2018م
(مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

عمولة التداول

321,711

317,831

767,003

()%1.2

%141.3

%54.4

خدمات إيداع األوراق المالية

137,834

123,287

132,256

()%10.6

%7.3

()%2.0

خدمات معلومات السوق

60,809

61,345

112,496

%0.9

%83.4

%36.0

خدمات اإلدراج

61,580

60,615

65,341

()%1.6

%7.8

%3.0

رسوم مقاصة

-

-

943

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

اشتراكات

-

-

417

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

أخرى

1,346

1,669

1,180

%24.0

()%29.3

()%6.4

إجمالي

583,280

564,748

1,079,635

()%3.2

%91.2

%36.1

ألف ريال سعودي

النقاط

كنسبة من اإليرادات ()%
عمولة التداول

٪55.2

٪56.3

٪71.0

1.1

14.8

15.9

خدمات إيداع األوراق المالية

٪23.6

٪21.8

٪12.3

()1.8

()9.6

()11.4

خدمات معلومات السوق

٪10.4

٪10.9

٪10.4

0.4

()0.4

0.0

خدمات اإلدراج

٪10.6

٪10.7

٪6.1

0.2

()4.7

()4.5

رسوم مقاصة

٪0.0

٪0.0

٪0.1

0.0

0.1

0.1

اشتراكات

٪0.0

٪0.0

٪0.0

0.0

0.0

0.0

أخرى

% 0.2

٪0.3

٪0.1

0.1

()0.2

()0.1

المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتحقق إيرادات المجموعة بشكل أساسي من عمولة التداول (بشكل رئيسي فيما يتعلق بأنشطة التداول) وخدمات إيداع األوراق المالية وخدمات معلومات
السوق ورسوم اإلدراج من بين أمور أخرى .ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪36.1خالل الفترة ما بين 2018م و2020م.
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6عمولة التداول

تتكون إيرادات عموالت التداول من رسوم الخدمة والعموالت الناتجة من أنشطة التداول مدفوع ًة بشكل أساسي بمتوسط قيمة/حجم التداول اليومي.
يتم تحديد عموالت التداول المحملة على المشاركين في السوق وفقاً لقرار مجلس الهيئة الذي يحدد نسب العمولة لجميع االطراف بحيث تقوم تداول
بتحصيل حصة الهيئة من العمولة وتوردها لحساب الهيئة.
ارتفعت إيرادات عمولة التداول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪54.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م.
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انخفضت عمولة التداول بنسبة  ٪1.2من  321.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  317.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
ويعود ذلك إلى انخفاض اإليرادات المتعلقة بخدمات اإلدراج بمقدار  3.3مليون ريال سعودي نظ ًرا النخفاض عدد اإلدراجات الجديدة في السنة المالية
2019م مقارنة بالسنة المالية 2018م.
ارتفع دخل عموالت التداول بشكل ملحوظ بنسبة  ٪141.3ليصل إلى  767.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك إلى الزيادة في
متوسط قيمة/حجم التداول اليومي خالل الفترة ما بين 2019م و2020م .وتوزعت الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي على األسواق المختلفة
كما يلي :السوق الرئيسية ( +4.8مليار ريال سعودي) ،نمو ( +19.2مليون ريال سعودي) وصناديق االستثمار العقارية ( +44.9مليون ريال سعودي .)+
وتعود هذه الزيادة إلى ما يلي:
yارتفاع السيولة نتيجة زيادة اهتمام المستثمرين في سوق المملكة العربية السعودية ،مما أدى إلى زيادة عدد المستثمرين السعوديين والمؤسسات
السعودية.
yاإلدراج الكامل في مؤشرات األسواق الناشئة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ومؤشر إس أند بي في السنة المالية 2019م ،ومؤشر فوتسي
راسل في السنة المالية 2020م.
yتقديم الخدمات والمبادرات من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الشركات بسبب جائحة كوفيد ،19-كانت هذه الحوافز في الغالب
في شكل إعانات مقدمة للشركات المؤهلة .و
yاالنخفاض في معدالت الربح المحلية في المملكة والذي قد يزيد من اهتمام المستثمرين في السوق الرأسمالية .عالوة على ذلك ،أدى استمرار
عمل السوق خالل فترات الحجر الصحي إلى إضافة قنوات نشاط إضافية ،خاصة من للمستثمرين األفراد.
كما ساهم اندماج شركة أرامكو مع شركة سابك في يونيو 2020م ،في زيادة السيولة وإقبال المستثمرين وزيادة عامة في متوسط قيمة/حجم التداول
اليومي خالل الفترة .وكانت أكبر ثالث شركات مدرجة من حيث القيمة المتداولة هي سابك وأرامكو واإلنماء ،حيث شكلت مجتمعة  431.1مليار ريال
سعودي من إجمالي القيمة المتداولة في السنة المالية 2020م (حوالي  ٪20.7من إجمالي قيمة التداول).
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6خدمات إيداع أوراق مالية

تتحقق إيرادات خدمات إيداع أوراق مالية بشكل أساسي من الرسوم التي تحصل عليها المجموعة كوسيط في معامالت تمويل المرابحة حيث يتم استخدام
األسهم بدالً من السلع .ويتم تنفيذ خدمات إيداع الضمان من قبل شركة إيداع التابعة وتتعلق إلى حد كبير بالحفاظ على سجل لألوراق المالية من قبل
المستثمرين المعنيين ،من بين أنشطة أخرى .انخفضت إيرادات خدمات إيداع أوراق مالية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪2.0خالل الفترة ما بين
2018م و2020م.
انخفضت إيرادات خدمات إيداع أوراق مالية بنسبة  ٪10.6من  137.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  123.3مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2019م بسبب اإلعفاء من رسوم المرابحة الذي بدأ اعتبا ًرا من مارس 2019م.
ارتفعت إيرادات خدمات إيداع أوراق مالية بنسبة  ٪7.3لتصل إلى  132.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،مدفوعة بإيرادات أعلى ناتجة
عن رسوم حفظ السندات والصكوك المدرجة وخدمات العهدة المستقلة .ترتبط اإليرادات من خدمات إيداع أوراق مالية بشكل رئيسي مع الزيادة في
نشاط التداول.

6خدمات معلومات السوق
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تتحقق إيرادات خدمات معلومات السوق بشكل أساسي من ثالثة خطوط عمل :بيانات السوق ،والمؤشرات والبيانات المرجعية ،والتي تتعلق بشكل أساسي
برسوم تراخيص التوزيع (العمالء هم في األساس وسطاء أو بائعون مرخصون مثل بلومبيرغ ورويترز وما إلى ذلك) .يتم ً
أيضا توفير خدمة الوصول إلى
السوق في الوقت الفعلي من خالل أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة ،والتي تتوفر لالستخدام الخاص أو لالستخدام العام .ارتفعت إيرادات خدمات
معلومات السوق بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪36.0خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ظلت هذه الخدمات مستقرة نسب ًيا خالل الفترة ما بين
2018م و2019م بمتوسط قدره  61.1مليون ريال سعودي.
في السنة المالية 2020م ،ارتفعت إيرادات خدمات المعلومات في السوق بشكل ملحوظ بنسبة  ٪83.4لتصل إلى  112.5مليون ريال سعودي نتيجة لما
يلي:
yرسوم إضافية فرضت على أحد العمالء الذي أفرط باستخدام خدمة معلومات السوق والبالغة  35.5مليون ريال سعودي .و
yزيادة في الباقات الترويجية وباقات الشركات حيث زادت اإليرادات المحققة من  )1الحزمة الترويجية لعدد غير محدود من المستخدمين
بمقدار  7.0مليون ريال سعودي ،ومن  )2زيادة باقتين رئيسيتين ألكثر من  6000مستخدم بمبلغ قدره  8.6مليون ريال سعودي.
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6رسوم اإلدراج

تتعلق إيرادات رسوم اإلدراج برسوم اإلدراج السنوية والشطب والرسوم اإلضافية .ارتفعت إيرادات رسوم اإلدراج بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.0خالل
الفترة ما بين 2018م و2020م .استقرت إيرادات رسوم اإلدراج نسب ًيا عند متوسط قدره  61مليون ريال سعودي خالل الفترة ما بين 2018م و2019م ،قبل
أن ترتفع بنسبة  ٪7.8لتصل إلى  65.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة رسوم اإلدراج السنوية في سوق
األسهم الرئيسية بمقدار  2.8مليون ريال سعودي من خالل زيادة القيمة السوقية وعدد األوراق المالية.
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6رسوم المقاصة وإيرادات االشتراكات

ترتبط رسوم المقاصة وإيرادات االشتراكات برسوم المقاصة وإيرادات العضوية بالمشتقات .تم إطالق هاتين الخدمتين في نهاية السنة المالية 2020م
وبلغت إيراداتها  943ألف ريال سعودي و 417ألف ريال سعودي على التوالي.
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6أخرى

تحقق اإليرادات األخرى بشكل أساسي من رسوم محطات العمل الممنوحة لألعضاء بشكل رئيسي فيما يتعلق بالتداول .وظلت اإليرادات األخرى مستقرة
نسب ًيا بمتوسط قدره  1.4مليون ريال سعودي خالل الفترة ما بين 2018م و2020م.

6التكاليف التشغيلية للمجموعة حسب طبيعتها للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
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2018م و2019م و2020م
 (6-7):لودجلاالتكاليف التشغيلية للمجموعة حسب طبيعتها للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م
التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

رسوم هيئة السوق المالية

130,000

79,000

91,000

()%39.2

%15.2

()%16.3

ألف ريال سعودي

السنة المالية 2018م السنة المالية 2019م السنة المالية 2020م
(مراجعة)
(مراجعة)
(مراجعة)

رواتب ومنافع متعلقة بها

92,756

119,098

134,131

%28.4

%12.6

%20.3

استشارات

1,129

7,206

3,470

%538.3

()%51.9

%75.3

صيانة

21,934

41,061

54,308

%87.2

%32.3

%57.4

استهالك وإطفاء

21,218

29,316

31,809

%38.2

%8.5

%22.4

خطوط دوائر المعلومات

11,086

26,094

11,516

%135.4

()%55.9

%1.9

مرافق خدمية

1,434

1,231

975

()%14.2

()%20.8

()%17.6

مصروفات أمن

1,605

1,998

2,071

%24.5

%3.6

%13.6

ضيافة ونظافة

2,006

1,992

1,741

()%0.7

()%12.6

()%6.8

خسارة ائتمانية للذمم المدينة

3,840

148

19,736

()%96.1

%13190.8

%126.7

رسوم استخدام نظام سريع

1,162

1,016

1,099

()%12.6

%8.2

()%2.7

اتصاالت

694

367

447

()%47.2

%22.0

()%19.7

رحالت عمل

718

352

68

()%51.0

()%80.6

()%69.2

تسويق ورعاية

1,640

10,206

460

%522.4

()%95.5

()%47.1

رسوم الرخصة

860

654

911

()%23.9

%39.2

%2.9

تدريب

911

3,911

()72

%329.3

()%101.8

ال ينطبق

االيجار

2,855

-

-

()%100.0

ال ينطبق

()%100.0

عالقات المساهمين

1,111

-

-

()%100.0

ال ينطبق

()%100.0

أخرى

1,544

2,478

2,816

%60.4

%13.6

%35.0

298,504

326,128

356,484

%9.3

%9.3

اإلجمالي
مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الموظفين

متوسط الراتب الشهري لكل
موظف (ألف ريال سعودي)

%9.3

التغير
184

222

208

%20.7

()%6.3

%6.3

42.0

44.7

53.7

%6.4

%20.2

%13.1

النقاط

كنسبة من اإليرادات ()%
رسوم هيئة السوق المالية

%22.3

%14.0

%8.4

()8.3

()5.6

()13.9

رواتب ومنافع متعلقة بها

%15.9

%21.1

%12.4

5.2

()8.7

()3.5

استشارات

%0.2

%1.3

%0.3

1.1

()1.0

0.1

صيانة

%3.8

%7.3

%5.0

3.5

()2.2

1.3

استهالك وإطفاء

%3.6

%5.2

%2.9

1.6

()2.2

()0.7

خطوط دوائر المعلومات

%1.9

%4.6

%1.1

2.7

()3.6

()0.8

مرافق خدمية

%0.2

%0.2

%0.1

()0.0

()0.1

()0.2

مصروفات أمن

%0.3

%0.4

%0.2

0.1

()0.2

()0.1

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

137
التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

ضيافة ونظافة

%0.3

%0.4

%0.2

0.0

()0.2

()0.2

خسارة ائتمانية للذمم المدينة

%0.7

%0.0

%1.8

()0.6

1.8

1.2

رسوم استخدام نظام سريغ

%0.2

%0.2

%0.1

()0.0

()0.1

()0.1

اتصاالت

%0.1

%0.1

%0.0

()0.1

()0.0

()0.1

رحالت عمل

%0.1

%0.1

%0.0

()0.1

()0.1

()0.1

تسويق ورعاية

%0.3

%1.8

%0.0

1.5

()1.8

()0.2

رسوم الرخصة

%0.1

%0.1

%0.1

()0.0

()0.0

()0.1

تدريب

%0.2

%0.7

()%0.0

0.5

()0.7

()0.2

االيجار

%0.5

%0.0

%0.0

()0.5

-

()0.5

عالقات المساهمين

%0.2

%0.0

%0.0

()0.2

-

()0.2

أخرى

%0.3

%0.4

%0.3

0.2

()0.2

()0.0

اإلجمالي

%51.2

%57.7

%33.0

6.6

()24.7

()18.2

ألف ريال سعودي

المصدر:

السنة المالية 2018م السنة المالية 2019م السنة المالية 2020م
(مراجعة)
(مراجعة)
(مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،ومؤشرات األداء الرئيسية والنسب المئوية المستمدة من معلومات المجموعة

تشمل التكاليف التشغيلية رسوم هيئة السوق المالية والرواتب والمنافع المتعلقة بها واالستشارات والصيانة واالستهالك واإلطفاء وخطوط شبكة البيانات
وغيرها .ارتفعت تكاليف التشغيل بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪9.3خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .تمت إعادة تصنيف بعض المصاريف من
مصاريف عمومية وإدارية إلى تكاليف تشغيلية لتتوافق مع عرض التكاليف للسنة الحالية بحيث كان التقييم لتخصيص التكاليف الذي تم إجراؤه خالل
عام 2020م أكثر دقة.
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6رسوم هيئة السوق المالية

تتكون رسوم هيئة السوق المالية من الرسوم المستحقة لهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة وف ًقا لقرار
مجلس الهيئة المتضمن في الفقرة (أ) منه على أن الهيئة تتقاضى من شركة السوق المالية السعودية (تداول) مبل ًغا سنو ّيا قدره  130.0مليون ريال سعودي،
وذلك بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ( )2017-3-1وتاريخ 1438/04/11هـ الموافق 2017/01/09م ،حيث تتفق في كل عام هيئة السوق المالية والمجموعة
وف ًقا لقرار رقم  2020-18-1لدعم مبادرات منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مدرجة .يتم خصم ميزانية الدعم المقدمة من هيئة السوق المالية من
رسوم هيئة السوق المالية بمقدار الدعم كل عام .تجدر االشارة هنا الى أنّ الميزانية المخصصة لكل عام ليست التزا ًما مال ًيا ،بل هي خصم من رسوم هيئة
السوق المالية عند تنفيذ المبادرات من خالل تقييم مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة بها .تقدم المجموعة تقارير تحديث األداء نصف السنوية إلى هيئة السوق
المالية فيما يتعلق بالمبادرات المتفق عليها ،ويتم تقييمها بنا ًء على تقييم مؤشرات األداء الرئيسية بدالً من المبلغ الذي تم إنفاقه على المبادرة .يتم تسجيل
الخصم فقط عند الحصول على موافقة مجلس هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتحقيق المجموعة ألهداف مؤشرات األداء الرئيسية.
بينما ظلت رسوم هيئة السوق المالية ثابتة عند  130مليون ريال سعودي خالل الفترة ما بين 2018م و2020م ،انخفضت رسوم هيئة السوق المالية بعد
خصم استقطاعات الدعم بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪16.3خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت رسوم هيئة السوق المالية بعد تخفيض
الرسم نتيجة تحقيق المجموعة مستهدفات المبادرات بنسبة  ٪39.2من  130.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  79.0مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة مبادرة التمويل المشترك التي أطلقتها هيئة السوق المالية باالشتراك مع المجموعة في السنة المالية 2019م.
ارتفعت رسوم هيئة السوق المالية صافية من التمويل المشترك بنسبة  ٪15.2من  79.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  91.0مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،بما يتماشى مع الميزانية السنوية المتفق عليها مسب ًقا .وسوف يمتد تمويل هذه البرامج حتى عام 2023م بميزانية
متفق عليها مسب ًقا بقيمة  29مليون ريال سعودي في عام 2021م و 8مليون ريال سعودي في عامي 2022م و2023م بناء على تحقيق المجموعة لمستهدفات
برنامج تطوير القطاع المالي.

-5-7-2

6رواتب ومنافع متعلقة بها

تتعلّق رواتب ومنافع متعلقة بها باألقسام التشغيلية مثل تقنية المعلومات والعمليات واألسواق والمبيعات والتسويق وغيرها .تتألف الرواتب والمنافع
المتعلقة بها بشكل أساسي من الرواتب األساسية ( ٪34.1من إجمالي رواتب ومنافع متعلقة بها في السنة المالية 2020م) والمكافآت ( ٪27.3من إجمالي
رواتب ومنافع متعلقة بها في السنة المالية 2020م).
ارتفعت رواتب ومنافع متعلقة بها بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪20.3خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت رواتب ومنافع متعلقة بها بنسبة
 ٪28.4من  92.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  119.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويرجع ذلك إلى زيادة عدد
موظفين التشغيل المباشرين من  184إلى  222على التوالي ،حيث استعدت المجموعة لتوسيع عروض الخدمات والنمو المستقبلي.
تعود الزيادة االضافية في رواتب ومنافع متعلقة بها بنسبة  ٪12.6لتصل إلى  134.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى زيادة المكافآت من
 25.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  36.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .ويعود ذلك إلى الزيادة في صافي الدخل من
 153.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  500.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،حيث اعتمدت المجموعة سياسة جديدة
إلعداد ميزانية ومخصصات المكافآت تتعلّق بشكل أكثر بمستويات الربحية.
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6استشارات

ارتفعت االستشارات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪75.3خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت مصاريف االستشارات بنسبة  ٪538.3من 1.1
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  7.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى رسوم االستشارات المالية والقانونية
اإلضافية التي تمت في السنة المالية 2019م والتي بلغت قيمتها  5.7مليون ريال سعودي حيث كانت هذه المصروفات مرتبطة جزئ ًيا بتنفيذ مبادرات
التمويل المشترك التي أطلقتها هيئة السوق المالية.
انخفضت االستشارات بنسبة  ٪51.9من  7.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  3.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود
ذلك إلى انخفاض مصاريف االستشارات القانونية من  3.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى صفر ريال سعودي في السنة المالية 2020م،
مدفوعاً باالنخفاض في الميزانية المخصصة للتمويل المشترك مع هيئة السوق المالية.

-5-7-4

6صيانة

تتعلّق الصيانة بالرسوم السنوية المرتبطة بصيانة المرافق ،مركز البيانات ،الشبكة والتكنولوجيا المملوكة من المجموعة .وشمل ذلك عقود صيانة البرامج
وعقود دعم البائعين وتكاليف الصيانة فيما يتعلق بمشروع المشتقات ،من بين أمور أخرى.
ارتفعت مصاريف الصيانة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪57.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت مصاريف الصيانة بنسبة  ٪87.2من 21.9
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  41.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى مشروع المشتقات بمبلغ قدره 9.8
مليون ريال سعودي وعقود الدعم الفني في الموقع بقيمة  7.1مليون ريال سعودي.
ارتفعت مصاريف الصيانة بنسبة  ٪32.3من  41.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  54.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م،
حيث كانت المجموعة تعمل على نقل مركز البيانات الخاص بها إلى مركز الملك عبد اهلل المالي وتكبدت رسوم صيانة إضافية مرتبطة بشكل أساسي
بخطوط شبكة البيانات بقيمة  11.3مليون ريال سعودي.

-5-7-5

6استهالك وإطفاء

يرتبط االستهالك واإلطفاء باألصول الثابتة التشغيلية الملموسة وغير الملموسة.
ارتفع االستهالك واإلطفاء بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪22.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفع االستهالك واإلطفاء بنسبة  ٪38.2من  21.2مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  29.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .16
ارتفع االستهالك واإلطفاء بنسبة  ٪8.5من  29.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  31.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م،
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اإلضافات في الممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة.

-5-7-6

6خطوط دوائر المعلومات

تتعلق خطوط دوائر المعلومات برسوم مزودي الخدمة الذين يستخدمون اإلنترنت ودوائر المعلومات.
ارتفعت خطوط دوائر المعلومات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.9خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت المصروفات بنسبة  ٪135.4من 11.1
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  26.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .يعود ذلك إلى مبلغ قدره  12.4مليون ريال سعودي
مسجل في السنة المالية 2019م ومتعلق بانتقال مركز بيانات المجموعة إلى مركز الملك عبد اهلل المالي.
انخفضت خطوط دوائر المعلومات بنسبة  ٪55.9من  26.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  11.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م ،ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف نفقات مركز البيانات الجديد إلى الصيانة في السنة المالية 2020م .ويرجع ذلك إلى عملية إعادة التصنيف التي
تم إجراؤها في عام 2020م ،وتم مواءمة تخصيص النفقات وف ًقا لنموذج تخصيص التكلفة.

-5-7-7

6مرافق خدمية

ترتبط مرافق خدمية بشكل رئيسي بفواتير الكهرباء والهاتف .انخفضت المرافق الخدمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪17.6خالل الفترة ما بين
2018م و2020م .وانخفضت مرافق خدمية بنسبة  ٪14.2من  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.2مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،ثم انخفضت بنسبة  ٪20.8إلى  1.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك إلى تراجع في االستخدام وترشيد استهالك
الطاقة خالل الفترة.

-5-7-8

6مصروفات أمن

تتعلّق مصروفات أمن بتكاليف حراس األمن .ارتفعت مصروفات أمن بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪13.6خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت
مصروفات أمن بنسبة  ٪24.5من  1.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وكذلك بنسبة
 ٪3.6لتصل إلى  2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشياً مع النمو العام في العمليات.
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6ضيافة ونظافة

انخفضت ضيافة ونظافة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪6.8خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .استقرت مصاريف الضيافة والنظافة على  2.0مليون
ريال سعودي خالل الفترة ما بين 2018م و2019م.
انخفضت مصاريف الضيافة والنظافة بنسبة  ٪12.6من  2.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  1.7مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م ،ويعود ذلك إلى جائحة كوفيد ،19-مما أدى إلى إغالق في المملكة العربية السعودية وبالتالي انخفاض مستوى أنشطة الضيافة والتنظيف.

-5-7-10

6خسارة ائتمانية للذمم المدينة

ترتبط خسارة ائتمانية للذمم المدينة بالمخصص على الذمم المدينة وف ًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
ارتفعت خسائر االئتمان على الذمم المدينة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪126.7خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت خسائر االئتمان على
الذمم المدينة بنسبة  ٪96.1من  3.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  0.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م حيث تكبدت
المجموعة مصروفات لمرة واحدة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في السنة المالية 2018م .انخفضت المصروفات في السنة المالية
2019م حيث تم تحصيل معظم الفواتير الصادرة في السنة المالية 2018م وفي السنة المالية 2019م.
زادت خسارة االئتمان على الذمم المدينة بشكل كبير من  0.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  19.7مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م نتيجة للمخصص المسجل عن مبالغ إضافية مستحقة من عميل مستهلك لخدمات معلومات السوق عن السنوات السابقة من 2016م حتى 2019م.
خصصت المجموعة خسارة ائتمان بنسبة  ٪50من هذه الذمم المدينة اإلضافية لمعلومات السوق نظرا إلى أنها تتعلق بالفترات السابقة.

-5-7-11

6رسوم استخدام نظام سريع

تتعلّق رسوم استخدام نظام سريع بالمنصة المستخدمة للتسوية التجارية من قبل شركة إيداع .استقرت المصاريف على متوسط مليون ريال سعودي خالل
الفترة ما بين 2018م و2020م.

-5-7-12

6اتصاالت

ترتبط رسوم االتصاالت بـنفقات الهاتف المحمول والهاتف الثابت .بلغ متوسط رسوم االتصاالت  500ألف ريال سعودي خالل الفترة ما بين 2018م و2020م.

-5-7-13

6رحالت العمل

انخفضت مصاريف رحالت العمل بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪69.2خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت مصاريف رحالت العمل بنسبة
 ٪51.0من  718ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  352ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م .انخفضت مصاريف رحالت العمل بنسبة
 ٪80.6لتصل إلى  68ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب جائحة كوفيد ،19 -مما أدى إلى فرض قيود على السفر.

-5-7-14

6تسويق ورعاية

انخفضت مصاريف التسويق والرعاية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪47.1خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت مصاريف التسويق والرعاية
بنسبة  ٪522.4من  1.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  10.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك الى المصاريف
اإلضافية المتكبدة المتعلقة باتفاقية التمويل المشترك التي أطلقتها هيئة السوق المالية باالشتراك مع المجموعة.
وانخفضت المصروفات بنسبة  ٪95.5لتصل إلى  460ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م في ظل تفشي جائحة كوفيد  ،19 -مما أدى إلى تقليل
أنشطة التسويق والرعاية.

-5-7-15

6رسوم الرخصة

ترتبط رسوم الرخصة بشكل أساسي بمصاريف تراخيص البرمجيات .ارتفعت رسوم الرخصة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.9خالل الفترة ما بين
2018م و2020م .انخفضت رسوم الرخصة بنسبة  ٪23.9من  860ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  654ألف ريال سعودي في السنة المالية
2019م .ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد عمليات تجديد الرخص في السنة المالية 2018م.
ارتفعت رسوم الرخصة بنسبة  ٪39.2إلى  911ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشياً مع متطلبات األعمال المتزايدة فيما يتعلق بتراخيص
البرمجيات .رسوم الرخصة تعتمد إلى حد كبير على عمليات تجديد تراخيص البرامج ذات الصلة.

-5-7-16

6التدريب

ارتفعت مصاريف التدريب بنسبة  ٪329.2من  911ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  3.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
ويعود ذلك إلى األحداث المتعلقة ببرامج تطوير القيادة ألعضاء الفريق التنفيذي في السنة المالية 2019م.
انخفضت نفقات التدريب بنسبة  ٪101.8من  3.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى صفر في السنة المالية 2020م ،بسبب جائحة
كوفيد  19 -مما أدى إلى تقليل أنشطة التدريب.
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6االيجار

ترتبط مصاريف اإليجار باستئجار المباني .انخفضت مصاريف اإليجار من  2.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى صفر في السنة المالية
2019م و2020م ،ويعود ذلك إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .16

-5-7-18

6عالقات المساهمين

تتعلق عالقات المساهمين بالرسائل النصية الجماعية التي يستخدمها فريق شركة إيداع .انخفضت المصروفات من  1.1مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2018م إلى صفر في السنة المالية 2019م و2020م بسبب إعادة تصنيف المبلغ إلى مصروفات أخرى.

-5-7-19

6أخرى

ترتبط المصاريف األخرى بشكل رئيسي بمصروفات متنوعة أخرى .ارتفعت المصاريف األخرى بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪35.0خالل الفترة ما
بين 2018م و2020م.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  ٪60.4من  1.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م
بسبب إعادة تصنيف مصاريف عالقات المساهمين إلى هذا الحساب في السنة المالية 2019م .وارتفعت المصاريف األخرى بشكل طفيف لتصل إلى
 2.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

6إجمالي ربح المجموعة حسب النشاط للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-5-8

و2019م و2020م
 (6-8):لودجلاإجمالي ربح المجموعة حسب النشاط للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
السنة المالية 2018م
(مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

252,490

226,348

650,525

()%10.4

%187.4

%60.5

خدمات إيداع األوراق المالية

1,862

()23,905

()3,244

()%1384.0

()%86.4

-

ألف ريال سعودي
عمولة التداول
خدمات معلومات السوق

50,138

44,317

95,154

()%11.6

%114.7

%37.8

خدمات اإلدراج

37,552

29,723

34,442

()%20.8

%15.9

()%4.2

رسوم مقاصة

()12,394

()34,462

()15,352

%178.1

()%55.5

%11.3

اشتراكات

()8,002

()16,452

()38,069

%105.6

%131.4

%118.1

المجموعة

()36,927

12,232

279

()%133.1

()%97.7

-

57

818

()583

%1341.6

()%171.3

-

284,776

238,620

723,151

()%16.2

%203.1

%59.4

أخرى
االجمالي

النقاط

هامش الربح %
عمولة التداول

%78.5

%71.2

%84.8

()7.3

13.6

6.3

خدمات إيداع األوراق المالية

%1.4

()%19.4

()%2.5

()20.7

16.9

()3.8

خدمات بيانات السوق

%82.5

%72.2

%84.6

()10.2

12.3

2.1

خدمات اإلدراج

%61.0

%49.0

%52.7

()11.9

3.7

()8.3

رسوم مقاصة

-

-

-

-

-

-

اشتراكات

-

-

-

-

-

-

المجموعة

-

-

-

-

-

-

أخرى

%4.2

%49.0

()%49.4

44.8

()98.4

()53.7

االجمالي

%48.8

%42.3

%67.0

()6.6

24.7

18.2

المصدر:

-5-8-1

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

6عمولة التداول

ارتفع إجمالي ربح نشاطات عمولة التداول بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪60.5خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفض هامش إجمالي الربح
لنشاطات عمولة التداول من  %78.5إلى  %71.2تماشيا مع انخفاض إجمالي الربح لنشاطات عمولة التداول بنسبة  %10.4من  252.5مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2018م إلى  226.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية لنشاطات عمولة التداول
بمقدار  22.3مليون ريال سعودي باإلضافة النخفاض إيرادات نشاطات عمولة التداول بشكل جزئي بمقدار  3.9مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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ارتفع هامش إجمالي الربح إلى  %84.8في السنة المالية 2020م كما ارتفع إجمالي الربح لنشاطات عمولة التداول بنسبة  %187.4ليصل إلى 650.5
مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة ،ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات نشاطات عمولة التداول بمقدار  449.2مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع متوسط
قيمة/حجم التداول اليومية خالل نفس الفترة ،قابل ذلك ارتفاع جزئي في التكاليف التشغيلية لنشاطات عمولة التداول بمقدار  25.0مليون ريال سعودي
خالل نفس الفترة.

-5-8-2

6خدمات معلومات السوق

زادت خدمات معلومات السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪37.8خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفض الهامش اإلجمالي لخدمات معلومات
السوق من  ٪82.5في السنة المالية 2018م إلى  ٪72.2في السنة المالية 2019م .جاء ذلك تماشياً مع انخفاض إجمالي الربح بنسبة  ٪11.6من 50.1
أساسا إلى زيادة تكاليف تشغيل خدمات
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  44.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويرجع ذلك
ً
معلومات السوق بمقدار  6.4مليون ريال سعودي.
ارتفع إجمالي أرباح خدمات معلومات السوق الح ًقا بنسبة  ٪114.7ليصل إلى  95.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماش ًيا مع الزيادة في
إيرادات خدمات معلومات السوق ،والتي تم تسهيلها من خالل المراجعة اإلضافية لمرة واحدة المتعلقة باالستخدام الزائد من العميل خالل الفترة من
2016م إلى 2019م بما يعادل  35.5مليون ريال باإلضافة إلى الزيادة في الرسوم المكتسبة من الباقات الترويجية والشركات.

-5-8-3

6خدمات اإلدراج

انخفضت رسوم اإلدراج بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪4.2خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفض الهامش اإلجمالي لرسوم اإلدراج من ٪61.0
في السنة المالية 2018م إلى  ٪49.0في السنة المالية 2019م .جاء ذلك تماشياً مع انخفاض إجمالي الربح بنسبة  ٪20.8من  37.6مليون ريال سعودي
أساسا إلى زيادة تكاليف تشغيل رسوم اإلدراج بمقدار 6.9
في السنة المالية 2018م إلى  29.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويرجع ذلك
ً
مليون ريال سعودي.
ارتفع الهامش اإلجمالي لرسوم اإلدراج إلى  ٪52.7في السنة المالية 2020م ،تماشياً مع زيادة إجمالي الربح بنسبة  ٪15.9إلى  34.4مليون ريال سعودي
أساسا إلى زيادة رسوم اإلدراج
في السنة المالية 2020م .جاء ذلك على خلفية الزيادة في إيرادات رسوم اإلدراج ( 4.7 +مليون ريال سعودي) ويرجع ذلك
ً
السنوية في سوق األسهم الرئيسية بمقدار  2.8مليون ريال سعودي من خالل زيادة القيمة السوقية وعدد األوراق المالية ،أثناء اإلدراج .بقيت رسوم
تكاليف التشغيل ثابتة نسب ًيا.

-5-8-4

6المجموعة

تتعلق نشاطات المجموعة بتكاليف التشغيل التي ال يمكن تخصيصها بشكل أساسي لقطاعات التشغيل والنشاطات .ارتفع إجمالي نشاطات المجموعة
من إجمالي خسارة قدرها  36.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى إجمالي ربح قدره  12.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م
أساسا إلى انخفاض حصة رسوم هيئة السوق المالية المحجوزة كتكلفة للمجموعة ،والتي بلغت  32.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
ويرجع ذلك
ً
2018م إلى دخل  18.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م على خلفية استقطاعات التمويل المشترك.
مدفوعا بشكل
انخفض إجمالي ربح الشركات من  12.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  279ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م
ً
رئيسي بانخفاض الدخل من خصومات التمويل المشترك من  18.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  6.5مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2020م.

-5-8-5

6خدمات إيداع األوراق المالية

انخفض الهامش اإلجمالي لخدمات إيداع األوراق المالية من  ٪1.4في السنة المالية 2018م إلى  ٪19.4-في السنة المالية 2019م .جاء ذلك تماشياً مع
انخفاض إجمالي الربح من  1.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى إجمالي خسارة  23.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بعد
انخفاض إيرادات خدمات إيداع األوراق المالية ( 14.5-مليون ريال سعودي) ،إلى جانب زيادة تكاليف خدمات إيداع األوراق المالية التشغيلية (11.2 +
مليون ريال سعودي) على خلفية زيادة التكاليف المباشرة المتعلقة باإليداع والتسجيل.
تحسن الهامش اإلجمالي لخدمات إيداع األوراق المالية إلى  ٪2.5-في السنة المالية 2020م .جاء ذلك تماشياً مع انخفاض إجمالي الخسارة إلى 3.2
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة زيادة إيرادات خدمات إيداع األوراق المالية ( 9.0 +مليون ريال سعودي) تماشياً مع الزيادة في إجمالي
نشاط األعمال ،إلى جانب انخفاض تكاليف إيداع األوراق المالية التشغيلية ( 11.7مليون ريال سعودي).

-5-8-6

6رسوم المقاصة

كان إجمالي الربح لرسوم المقاصة سلبياً طوال الفترة قيد المراجعة وبلغ إجمالي الخسائر  12.4مليون ريال سعودي و 34.5مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2018م و2019م على التوالي ،حيث تم إطالق هذه الخدمة في السنة المالية 2020م ،وبالتالي كانت المجموعة تتكبد تكاليف في حين غياب
اإليرادات خالل الفترة 2018م 2019 -م.
ظل إجمالي الربح لرسوم المقاصة سلبيا عند  15.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م حيث تجاوزت التكاليف التشغيلية للمقاصة اإليرادات
المحققة خالل العام نفسه .نظ ًرا إلطالق هذه الخدمة في نهاية عام 2020م ،من المتوقع أن تزداد إيرادات رسوم المقاصة والربحية في المستقبل مع
نضوج تقديم الخدمة والمنتجات.
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-5-8-7

6االشتراكات

كان إجمالي ربح االشتراكات سلبياً طوال الفترة قيد المراجعة وبلغ إجمالي الخسارة  8.0مليون ريال سعودي و 16.5مليون ريال سعودي في عامي 2018م
و2019م على التوالي ،حيث تم إطالق هذه الخدمة في السنة المالية 2020م ،وبالتالي كانت المجموعة تتكبد تكاليف بينما لم يتم تحقيق أي إيرادات
خالل الفترة 2018م 2019 -م.
ظل إجمالي ربح االشتراكات سلبياً عند  38.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م حيث تجاوزت تكاليف تشغيل العضوية اإليرادات المحققة
خالل العام .نظ ًرا إلطالق هذه الخدمة في نهاية عام 2020م ،من المتوقع أن تزداد إيرادات العضوية وربحيتها في المستقبل مع نضوج تقديم الخدمة
والمنتجات.

-5-8-8

6أخرى

ارتفع إجمالي الربح للنشاطات األخرى من  57ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  818ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،نتيجة
انخفاض طفيف باإليرادات األخرى بمقدار  323ألف ريال سعودي ،باإلضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية األخرى بمقدار  438ألف ريال سعودي خالل
نفس الفترة.
انخفض إجمالي الربح للنشاطات األخرى إلى إجمالي خسارة بقيمة  583ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية
األخرى بمقدار  912ألف ريال سعودي ،باإلضافة إلى انخفاض اإليرادات األخرى بمقدار  490ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

6المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر

-5-9

2018م و2019م و2020م
 (6-9):لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
السنة المالية
2018م (مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

رواتب ومنافع متعلقة بها

130,187

123,513

126,096

()%5.1

%2.1

()%1.6

استشارات

18,724

17,098

11,073

()%8.7

()%35.2

()%23.1

صيانة

14,914

3,793

3,958

()%74.6

%4.4

()%48.5

استهالك وإطفاء

10,470

22,497

16,405

%114.9

()%27.1

%25.2

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

5,963

5,437

6,254

()%8.8

%15.0

%2.4

ألف ريال سعودي

مصروفات امن

2,074

1,791

1,864

()%13.6

%4.1

()%5.2

مرافق خدمية

1,816

1,073

871

()%40.9

()%18.9

()%30.8

ضيافة ونظافة

2,224

1,793

1,862

()%19.4

%3.8

()%8.5

اتصاالت

808

948

325

%17.2

()%65.7

()%36.6

رحالت عمل

1,355

438

283

()%67.7

()%35.3

()%54.3

عقود تأمين أنشطة تداول

915

657

1,036

()%28.2

%57.7

%6.4

تدريب

4,088

5,357

2,562

%31.0

()%52.2

()%20.8

قرطاسية ولوازم مكتبية

384

378

281

()%1.4

()%25.7

()%14.4

تسويق ورعاية

393

3,257

2,087

%728.5

()%35.9

%130.4

رسوم الرخصة

1,758

1,800

2,167

%2.4

%20.4

%11.0

-

12

24

ال ينطبق

%107.2

ال ينطبق

االيجار

9,515

-

-

()%100.0

ال ينطبق

()%100.0

أخرى

4,932

7,119

3,096

%44.3

()%56.5

()%20.8

اإلجمالي

210,520

196,961

180,245

()%6.4

()%8.5

()%7.5

خطوط دوائر المعلومات

التغير

مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الموظفين

173

169

167

()%2.3

()%1.2

متوسط الراتب الشهري لكل
موظف (ألف ريال سعودي)

62.7

60.9

62.9

()%2.9

رواتب ومنافع متعلقة بها

%22.3

%21.9

%11.7

()0.4

()10.2

استشارات

%3.2

%3.0

%1.0

()0.2

()2.0

كنسبة من اإليرادات ()%

()%1.7

%3.3

%0.2
()10.6
()2.2

النقاط
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السنة المالية
2018م (مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

%2.6

%0.7

%0.4

()1.9

()0.3

()2.2

استهالك وإطفاء

%1.8

%4.0

%1.5

2.2

()2.5

()0.3

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

%1.0

%1.0

%0.6

()0.1

()0.4

()0.4

مصروفات امن

%0.4

%0.3

%0.2

()0.0

()0.1

()0.2

مرافق خدمية

%0.3

%0.2

%0.1

()0.1

()0.1

()0.2

ضيافة ونظافة

%0.4

%0.3

%0.2

()0.1

()0.1

()0.2

اتصاالت

%0.1

%0.2

%0.0

0.0

()0.1

()0.1

رحالت عمل

%0.2

%0.1

%0.0

()0.2

()0.1

()0.2

عقود تأمين أنشطة تداول

%0.2

%0.1

%0.1

()0.0

()0.0

()0.1

تدريب

%0.7

%0.9

%0.2

0.2

()0.7

()0.5

قرطاسية ولوازم مكتبية

%0.1

%0.1

%0.0

0.0

()0.0

()0.0

تسويق ورعاية

%0.1

%0.6

%0.2

0.5

()0.4

0.1

رسوم الرخصة

%0.3

%0.3

%0.2

0.0

()0.1

()0.1

خطوط دوائر المعلومات

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

االيجار

%1.6

%0.0

%0.0

()1.6

-

()1.6

ألف ريال سعودي
صيانة

أخرى

%0.8

%1.3

%0.3

0.4

()1.0

()0.6

اإلجمالي

%36.1

%34.9

%16.7

()1.2

()18.2

()19.4

المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،ومؤشرات األداء الرئيسية والنسب المئوية المستمدة من معلومات المجموعة

تشمل المصاريف العمومية واإلدارية الرواتب والمنافع المتعلقة بها واالستشارات والصيانة واالستهالك واإلطفاء ومكافآت مجلس اإلدارة وغيرها.
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪7.5خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .تمت إعادة تصنيف بعض المصاريف
من مصاريف عمومية وإدارية إلى تكاليف تشغيلية لتتوافق مع عرض التكاليف للسنة الحالية بحيث كان التقييم لتخصيص التكاليف الذي تم إجراؤه خالل
عام 2020م أكثر دقة.

-5-9-1

6رواتب ومنافع متعلقة بها

انخفضت الرواتب والمنافع المتعلقة بها بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.6خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت الرواتب والمنافع المتعلقة
بها بنسبة  ٪5.1من  130.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  123.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،بسبب انخفاض عدد
الموظفين اإلداريين في نهاية الفترة ( 4-موظفين) مرتبط مع معدل دوران الموظفين االعتيادي.
ارتفعت الرواتب والمنافع المتعلقة بها بنسبة  ٪2.1من  123.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  126.1مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2020م ،يعود ذلك إلى زيادة المكافآت بنسبة  ٪34.4من  24.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  32.9مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2020م بعد تطبيق سياسة المكافآت الجديدة في السنة المالية 2020م والتي ترتبط بمستويات صافي الدخل والربحية.

-5-9-2

6استشارات

انخفضت مصاريف االستشارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪23.1خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت مصاريف االستشارات بنسبة ٪8.7
من  18.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  17.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض
خدمات االستشارات الفنية التي تعود إلى التعامل مع الفريق األمني عن بُعد بمبلغ قدره  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ،والذي كان
ريال سعودي في السنة المالية 2018م و2019م.
انخفضت المصروفات االستشارية بنسبة  ٪35.2لتصل إلى  11.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،مرتبطة بشكل أساسي بانخفاض
مصاريف االستشارات اإلدارية ( 8.2-مليون ريال سعودي) ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الخدمات االستشارية ( 4.9-مليون ريال سعودي)
بسبب انتهاء العقد .تعتزم المجموعة تقليل اعتمادها على األنشطة االستشارية كجزء من مبادرات اإلدارة لتحسين التكلفة ،من خالل بناء القدرات الداخلية
فضال عن استكمال المشاريع بنجاح.

-5-9-3

6صيانة

تتعلق الصيانة بشكل أساسي بالرسوم السنوية المتكبدة لصيانة برامج األمان وأنظمة المراقبة والبريد اإللكتروني وغيرها.
انخفضت مصاريف الصيانة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪48.5خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت مصاريف الصيانة بنسبة  ٪74.6من 14.9
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  3.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف العديد من
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مصاريف الصيانة من مصاريف اإلدارة العامة واإلدارية إلى تكاليف التشغيل في السنة المالية 2019م بسبب ارتباطها المباشر بالعمليات ،مثل مبلغ  6.7مليون
ريال سعودي المتعلق بعقود الدعم في الموقع ،مبلغ  3.7مليون ريال المتعلق بعقود صيانة البرمجيات ،ومبلغ  961ألف ريال يتعلق بعقود دعم طرف ثالث.
ارتفعت رسوم الصيانة بنسبة  ٪4.4لتصل إلى  4.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في التكاليف
المتعلقة بـأحد البائعين ( 644+ألف ريال سعودي) والمرتبط نشاطه بأنظمة أمان برمجيات المجموعة.

-5-9-4

6استهالك وإطفاء

ارتفع االستهالك واإلطفاء بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪25.2خالل الفترة 2018م إلى 2020م .ارتفع االستهالك واإلطفاء بنسبة  ٪114.9من 10.5
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  22.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  16اعتبا ًرا من  1يناير .2019
انخفض االستهالك واإلطفاء بنسبة  ٪27.1إلى  16.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك إلى إطالة فترة اإلقامة المخطط لها
للمجموعة في مكتبها الرئيسي المستأجر الحالي بعد التأخير في االنتقال إلى المكتب الرئيسي الجديد في مركز الملك عبد اهلل المالي الذي كان مخطط
له في بداية عام 2020م والمؤجل حتى نهاية عام 2022م أو بداية عام 2023م .وف ًقا لذلك ،تم استهالك أصول حق االستخدام على مدى فترة أطول ،مما
أدى إلى انخفاض مصروفات االستهالك.

-5-9-5

6مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

ارتفعت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بنسبة  ٪8.8من  6.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  5.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى
عدد االجتماعات المنعقدة.
ارتفعت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  ٪15.0من  5.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  6.3مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م ،بسبب خطة تعويضات مجلس اإلدارة الجديدة التي طلبها مساهمي المجموعة.

-5-9-6

6مصروفات أمن

انخفضت مصاريف األمن بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪5.2خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت مصاريف األمن بنسبة  ٪13.6من 2.1
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،قبل أن ترتفع بنسبة  ٪4.1إلى  1.9مليون ريال
سعودي في سنة 2020م .ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التخصيصات المتفاوتة بين تكلفة التشغيل والتكاليف العامة واإلدارية .على أساس إجمالي،
استقرت مصاريف األمن عند متوسط سنوي قدره  3.8مليون ريال سعودي خالل الفترة التاريخية.

-5-9-7

6مرافق خدمية

انخفضت مصاريف المرافق الخدمية بمعدل سنوي مركب قدره  ٪30.8خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت مصاريف المرافق الخدمية بنسبة
 ٪40.9من  1.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ثم بنسبة  ٪18.9إلى  871ألف ريال
سعودي في السنة المالية 2020م .يعود ذلك الى االنخفاض في النفقات الكهربائية حيث عملت المجموعة بطريقة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة أثناء
وبعد جائحة كوفيد.19-

-5-9-8

6ضيافة ونظافة

انخفضت مصاريف الضيافة والنظافة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪8.5خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت مصاريف الضيافة والنظافة
بنسبة  ٪19.4من  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،بما يتماشى مع احتياجات
أعمال المجموعة.
ارتفعت خدمات الضيافة والتنظيف بنسبة  ٪3.8لتصل إلى  1.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التخصيص
بين تكاليف التشغيل والتكاليف العامة واإلدارية ،في حين انخفض إجمالي مصاريف الضيافة والتنظيف إلى  3.6مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م .ويعود ذلك االنخفاض بشكل أساسي إلى جائحة كوفيد  ،19 -مما أدى إلى إغالق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،وإلى انخفاض
األنشطة المتعلقة بالضيافة.

-5-9-9

6اتصاالت

انخفضت مصاريف االتصاالت بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪36.6خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت مصاريف االتصاالت بنسبة ٪17.2
من  808ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  948ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م بسبب تسجيل االستجابة الصوتية التفاعلية
كجزء من إنشاء شركة مقاصة.
انخفضت مصاريف االتصاالت بنسبة  ٪65.7من  948ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  325ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م
بسبب استالم خدمتين فقط في السنة المالية 2020م للهواتف األرضية وهواتف الموظفين.
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6رحالت عمل

انخفضت مصاريف رحالت العمل بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪54.3خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفضت مصاريف رحالت العمل بنسبة
 ٪67.7من  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  438ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م تماشياً مع متطلبات العمل .انخفضت
نفقات رحالت العمل بنسبة  ٪35.3لتصل إلى  283ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى جائحة كوفيد  ،19 -مما
أدى إلى اإلغالق ووضع القيود على السفر.

-5-9-11

6عقود تأمين أنشطة تداول

تتعلق عقود تأمين أنشطة تداول بتكلفة التأمين على موجودات المجموعة المستخدمة في عملياتها التجارية ،والتي تدار من قبل إدارة المخاطر
بالمجموعة .ارتفعت عقود التأمين على أنشطة التداول بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪6.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م.
انخفضت عقود تأمين أنشطة التداول من  915ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  657ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م.
ارتفعت عقود تأمين أنشطة التداول بنسبة  ٪57.7لتصل إلى  1.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى األصول
التجارية الجديدة للمجموعة إلى جانب عروض الموردين اإلضافية التي تم قبولها.

-5-9-12

6تدريب

انخفضت رسوم التدريب بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪20.8خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت رسوم التدريب بنسبة  ٪31.0من  4.1مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  5.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،يعود ذلك إلى الدورة تدريبية ألعضاء الفريق التنفيذي التي
عقدت في السنة المالية 2019م ( 1.4 +مليون ريال سعودي) التي تهدف إلى تعزيز الممارسات والسلوكيات القيادية من خالل التدريب ،خطط التنمية
واإلرشاد .باإلضافة إلى ذلك ،عقدت المجموعة ً
أيضا برامج تدريب قيادية أخرى ( 0.4 +مليون ريال سعودي) وتحملت تكاليف تدريب إضافية لبرنامج
تطوير الخريجين ( 0.2 +مليون ريال سعودي) بهدف تطوير مهارات الخريجين السعوديين الجدد.
انخفضت رسوم التدريب بنسبة  ٪52.2إلى  2.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك الى عدد أقل من األنشطة التدريبية التي أجريت
في ضوء جائحة كوفيد 19 -

-5-9-13

6قرطاسية ولوازم مكتبية

انخفضت مصاريف القرطاسية واللوازم المكتبية بمعدل نمو سنوي مركب  ٪14.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .استقرت مصاريف اللوازم
القرطاسية والمكتبية عند  0.4مليون ريال سعودي خالل الفترة ما بين 2018م و2019م وانخفضت بنسبة  ٪25.7لتصل إلى  0.3مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2020م تماش ًيا مع انخفاض متطلبات األعمال.

-5-9-14

6تسويق ودعاية

تتعلق مصاريف التسويق والرعاية بشكل أساسي بأنشطة التمويل المشترك للمجموعة ،والتي تشمل رعاية أحداث معينة.
ارتفعت مصاريف التسويق والرعاية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪130.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت مصاريف التسويق والرعاية بنسبة
 ٪728.5من  393ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  3.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م مع بدء اتفاقية التمويل المشترك
مع هيئة السوق المالية في السنة المالية 2019م.
انخفضت أنشطة التسويق والرعاية بنسبة  ٪35.9لتصل إلى  2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك إلى انخفاض أنشطة التمويل
المشترك لهيئة السوق المالية ،والذي يعود بشكل أساسي إلى جائحة كوفيد .19 -

-5-9-15

6رسوم رخصة

تتعلق رسوم الرخصة بشكل أساسي بتخصيص نفقات ترخيص البرامج ،وقد ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪11.0خالل الفترة ما بين 2018م
و2020م .استقرت رسوم الرخصة عند متوسط اجمالي قدره  1.8مليون ريال سعودي خالل الفترة ما بين 2018م و2019م ،وارتفعت بنسبة  ٪20.4لتصل
إلى  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشياً مع التحديثات التكنولوجية والبرمجية الجارية التي تم تنفيذها في السنة المالية 2020م.

-5-9-16

6خطوط دوائر المعلومات

ترتبط مصاريف خطوط دوائر المعلومات برسوم مزودي الخدمة الذين يستخدمون دوائر اإلنترنت والمعلومات .ارتفعت المصاريف من صفر في السنة
المالية 2018م إلى  12ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ثم إلى  24ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م.

-5-9-17

6االيجار

انخفضت مصاريف اإليجار من  9.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى صفر في السنة المالية 2019م و2020م ،تماشياً مع تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16اعتبا ًرا من  1يناير 2019م.
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6أخرى

تتحقق المصاريف األخرى بشكل أساسي من مصاريف متنوعة أخرى وانخفضت بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪20.8خالل الفترة ما بين 2018م
و2020م.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  ٪44.3من  4.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  7.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م
بسبب تعاقدات مقاصة الخارجية .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  ٪56.5لتصل إلى  3.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ويعود ذلك
بشكل رئيسي إلى االنخفاض في أنشطة العالقات العامة.

6إيرادات االستثمارات للمجموعة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م

-5-10

و2019م و2020م
 (6-10):لودجلاإيرادات االستثمارات للمجموعة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
السنة المالية
2018م (مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

57,919

25,901

2,857

()%55.3

()%89.0

()%77.8

دخل توزيعات أرباح

6,860

12,782

11,367

%86.3

()%11.1

%28.7

ألف ريال سعودي
دخل عموالت خاصة
ربح محقق من بيع استثمارات،
صافي

10,680

5,426

15,752

()%49.2

%190.3

%21.4

ربح غير محقق من استثمارات،
صافي

3,753

50,234

8,818

%1238.4

()%82.4

%53.3

عمولة من ودائع البنك المركزي
السعودي

-

-

4

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

79,212

94,344

38,797

%19.1

()%58.9

()%30.0

اإلجمالي

النقاط

كنسبة من اإليرادات ()%
دخل عموالت خاصة

%9.9

%4.6

%0.3

()5.3

()4.3

()9.7

دخل توزيعات أرباح

%1.2

%2.3

%1.1

1.1

()1.2

()0.1

ربح محقق من بيع استثمارات،
صافي

%1.8

%1.0

%1.5

()0.9

0.5

()0.4

ربح غير محقق من استثمارات،
صافي

%0.6

%8.9

%0.8

8.3

()8.1

0.2

عمولة من ودائع البنك المركزي
السعودي

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

اإلجمالي

%13.6

%16.7

%3.6

3.1

()13.1

()10.0

المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتحقق إيرادات االستثمارات بشكل أساسي من دخل العموالت الخاصة وإيرادات توزيعات األرباح والمكاسب المحققة من بيع االستثمارات واألرباح غير
المحققة من االستثمارات والعموالت من ودائع البنك المركزي السعودي .انخفضت إيرادات االستثمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪30.0خالل
الفترة ما بين 2018م و2020م.

-5-10-1

6دخل عموالت خاصة

انخفض دخل عموالت خاصة بمعدل نمو سنوي مركب  ٪77.8خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفض دخل العموالت الخاصة بنسبة  ٪55.3من
 57.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  25.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بعد االنخفاض في استثمارات الصكوك
والودائع ألجل حيث تم إعادة تخصيص معظم األموال لصناديق أسواق المال التي تكون أكثر سيولة.
انخفض دخل عموالت خاصة بنسبة  ٪89.0من  25.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  2.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م،
ويعود ذلك إلى االنخفاض في استثمارات الصكوك ،والتي تم استخدامها لتحقيق عائد دخل استثماري .كما أدى إلى تقليص حجم التعرض للودائع ألجل،
وإعادة تخصيص االستثمارات لصناديق أسواق المال إلى االنخفاض في دخل العموالت الخاصة.

-5-10-2

6دخل توزيعات أرباح

ارتفع دخل توزيعات أرباح بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪28.7خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفع دخل توزيعات األرباح بنسبة  ٪86.3من 6.9
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  12.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى زيادة توزيعات األرباح من صناديق
االستثمار العقارية ،إلى جانب الزيادة في استثمارات صناديق أسواق المال التي ضمنت غالبية توزيعات األرباح خالل نفس الفترة.
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انخفض دخل توزيعات أرباح بنسبة  ٪11.1من  12.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  11.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م،
حيث خرجت المجموعة من صندوق االستثمار العقاري في نهاية عام 2019م.

-5-10-3

6ربح محقق من بيع استثمارات ،صافي

ارتفع صافي الربح المحقق من بيع االستثمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪21.4خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .انخفض صافي الربح المحقق
من بيع االستثمارات بنسبة  ٪49.2من  10.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  5.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة
التحول في استراتيجية االستثمار التي تم تنفيذها اعتبا ًرا من عام 2019م لزيادة االستثمارات األكثر سيولة في السوق الرأسمالية ،قبل الطرح األولي العام
المخطط له .على هذا النحو ،تخلّت المجموعة عن بعض االستثمارات خالل العام مثل صندوق االستثمار العقاري.
ارتفع صافي األرباح المحققة من بيع االستثمارات بنسبة  ٪190.3إلى  15.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة إلعادة التوازن الدوري
لمحفظة االستثمار في محاولة لتأمين معدالت أفضل في أدوات أسواق المال وأدوات االستثمار المختلفة .كما ساهمت تصفية العديد من االستثمارات
(بخالف صناديق أسواق النقد) في هذه الزيادة في المكاسب المحققة.

-5-10-4

6ربح غير محقق من استثمارات ،صافي

ارتفع صافي الربح غير المحقق من االستثمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪53.3خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفع صافي الربح غير
المحقق من االستثمارات من  3.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  50.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بعد الزيادة في
استثمارات صناديق أسواق النقد بمعدل ربح بلغ حوالي  ٪3خالل فترات معينة من العام.
انخفض صافي الربح غير المحقق من االستثمارات بنسبة  ٪82.4إلى  8.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م حيث بدأت معدالت الربح في
النزول في بداية العام ووصلت إلى أقل من  ٪1بنهاية العام مما أدى إلى انخفاض العوائد مقارنة بعام 2019م.
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6عمولة من ودائع البنك المركزي السعودي

بلغت العمولة من ودائع البنك المركزي السعودي  4آالف ريال سعودي في السنة المالية 2020م وتمثل دخل العمولة على وديعة لشركة تابعة لشركة مقاصة
التي بدأت عملياتها في السنة المالية 2020م.

6اإليرادات األخرى للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
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و2020م
 (6-11):لودجلااإليرادات األخرى للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي
إيرادات اإلدارة

السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

التغير السنوي
2018م2019 -م

التغير السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

0

6

1,716

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

رعاية تداول

858

375

1,528

()%56.3

%307.5

%33.4

أخرى

490

18,519

1,235

%3677.4

()%93.3

%58.7

اإلجمالي

1,348

18,901

4,479

%1301.7

()%76.3

%82.3

النقاط

كنسبة من اإليرادات ()%
إيرادات اإلدارة

%0.0

%0.0

%0.2

0.0

0.2

0.2

رعاية تداول

%0.1

%0.1

%0.1

()0.1

0.1

()0.0

أخرى

%0.1

%3.3

%0.1

3.2

()3.2

0.0

اإلجمالي

%0.2

%3.3

%0.4

3.1

()2.9

0.2

المصدر:

معلومات المجموعة

تتأ ّلف اإليرادات األخرى بشكل أساسي من إيرادات اإلدارة ورعاية تداول وأخرى .ارتفعت اإليرادات األخرى بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪82.3خالل
الفترة ما بين 2018م و2020م.
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6إيرادات اإلدارة

ترتبط إيرادات اإلدارة بجزء من اإليرادات اإلضافية ( 1.7مليون ريال سعودي) التي تطالب به المجموعة من أحد العمالء الستخدام خدمات معلومات
السوق من عام 2016م حتى عام 2019م .كان المبلغ صفر في السنة المالية 2018م و2019م حيث تم إجراء التدقيق على استخدام الخدمات في السنة
المالية 2020م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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6رعاية تداول

تتعلّق رعاية تداول باألحداث غير المتكررة التي يديرها فريق التسويق ،وقد ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪33.4خالل الفترة ما بين 2018م
و2020م .انخفض الدخل من الرعاية بنسبة  ٪56.3من  858ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  375ألف ريال سعودي في السنة المالية
2019م ،ويعود ذلك إلى انخفاض عدد الفعاليات التي تتم رعايتها.
ارتفع الدخل من رعاية تداول بنسبة  ٪307.5إلى  1.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك إلى زيادة أنشطة الرعاية ،ويرتبط ذلك
بشكل أساسي برعاة دليل اإلدراج.

-5-11-3

6أخرى

تتحقق اإليرادات األخرى من عكس المخصصات ،والدخل من مركز تداول اإلعالمي ،واختالف أسعار الصرف ،من بين أمور أخرى.
ارتفعت اإليرادات األخرى بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪58.7خالل الفترة ما بين 2018م و2020م .ارتفعت االيرادات االخرى من  490ألف ريال
سعودي في السنة المالية 2018م إلى  18.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عكس مخصص بمبلغ قدره 17.4
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .يتعلق هذا المخصص بالمسائل القانونية المعلقة التي تم حلها ،وبالتالي لم تعد هناك حاجة إليه في السنة
المالية 2019م.
وانخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  ٪93.3لتصل إلى  1.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،مرتبطة بشكل أساسي بانعكاس المخصصات
في السنة المالية 2019م .تضمنت اإليرادات األخرى إلى حد كبير اختالف أسعار الصرف ،وعكس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة وبنود أخرى
في السنة المالية 2020م.

6تحليل زكاة المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
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 (6-12):لودجلازكاة المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
ألف ريال سعودي

السنة المالية 2020م (مراجعة)

رأس المال

1,200,000

احتياطي نظامي

326,912

احتياطي عام

1,114,180

أرباح مبقاة

618,313

مطلوبات ومخصصات

98,310

موجودات غير متداولة

()721,788

وعاء الزكاة

2,635,928

نسبة الزكاة ()%

2.5847
68,131

الربح المعدل
الزكاة ()%

617,218
2.5
15,430

زكاة السنة
المصدر:

83,561
القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

بلغت مصاريف الزكاة  83.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م حيث أصبحت المجموعة خاضعة للزكاة وف ًقا لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة
العامة للزكاة والضريبة والجمارك بنا ًء على المرسوم الملكي رقم  35657اعتبا ًرا من  1يناير 2020م .كانت المجموعة معفاة من الزكاة قبل هذا التاريخ.
تم تقدير حصة المجموعة من الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للمجموعة ويتم تحصيلها بمعدل ثابت قدره  ٪2.5من وعاء الزكاة كما هو محدد في أنظمة
الزكاة .يتم تحميل حصة المجموعة من مخصصاتها في قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
كما في  31ديسمبر 2020م ،لم تقدم المجموعة بعد إقرارها الزكوي الموحد للمجموعة والشركات التابعة التي تمتلكها بالكامل لدى هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك.
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6-6قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م
 (6-13):لودجلاقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات

18,321

13,693

21,382

موجودات غير ملموسة

114,622

176,516

179,552

شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

42,607

40,997

378,895

استثمارات

306,328

231,555

101,268

-

11,271

19,857

481,878

474,033

700,954

موجودات حق االستخدام
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
استثمارات

2,616,338

2,660,289

3,103,519

ذمم مدينة

38,594

41,180

57,365

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

31,960

102,841

102,272

-

-

32,178

نقد وما في حكمه

363,179

268,488

96,798

إجمالي الموجودات المتداولة

3,050,071

3,072,797

3,392,132

إجمالي الموجودات

3,531,949

3,546,830

4,093,085

ودائع البنك المركزي السعودي

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1,200,000

1,200,000

1,200,000

احتياطي نظامي

311,582

326,912

376,964

احتياطي عام

1,114,180

1,114,180

1,114,180

أرباح مبقاة

608,897

618,313

943,479

إجمالي حقوق الملكية

3,234,659

3,259,405

3,634,622

مطلوبات غير متداولة
التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

72,060

77,294

91,024

-

-

4,658

مخصصات التزامات محددة

17,431

-

-

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

89,491

77,294

95,682

التزامات عقود إيجار

مطلوبات متداولة
تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

-

-

19,030

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

-

-

3,147

التزامات عقود اإليجار

-

4,263

9,129

ذمم دائنة

87,268

105,384

95,315

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

56,661

22,330

32,759

إيرادات مؤجلة

4,733

3,135

3,223

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

59,137

75,018

116,616

-

-

83,561

إجمالي المطلوبات المتداولة

207,799

210,130

362,781

إجمالي المطلوبات

297,290

287,425

458,463

زكاة دائنة
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كما في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

3,531,949

3,546,830

4,093,085

متوسط أيام الذمم المدينة (يوم)

24

27

19

متوسط أيام الذمم الدائنة (يوم)

107

118

98

العائد على متوسط األصول

%4.3

%4.3

%13.1

العائد على متوسط حقوق الملكية

%4.6

%4.7

%14.5

نسبة السيولة

14.7

14.6

9.4

ألف ريال سعودي
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
مؤشرات األداء الرئيسية

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ،ومؤشرات األداء الرئيسية من معلومات المجموعة

المصدر:

6موجودات غير متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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 (6-14):لودجلاموجودات غير متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

ممتلكات ومعدات

18,321

13,693

21,382

موجودات غير ملموسة

114,622

176,516

179,552

شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

42,607

40,997

378,895

استثمارات

306,328

231,555

101,268

-

11,271

19,857

481,878

474,033

700,954

ألف ريال سعودي

موجودات حق االستخدام
إجمالي الموجودات غير المتداولة

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

المصدر:

تتكون الموجودات غير المتداولة من ممتلكات ومعدات ،وموجودات غير ملموسة ،وشركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،واستثمارات ،وموجودات
حق استخدام.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  481.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  474.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ،وذلك يعود إلى انخفاض االستثمارات بعد إعادة تصنيف صكوك شركة صافوال البالغة قيمتها  75.0مليون ريال سعودي إلى استثمارات جارية،
نظ ًرا لتاريخ استحقاقها المتمثل بسنة واحدة .وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة واالرتفاع في موجودات حق
استخدام نتيجة التغيير في التصنيف بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .16
بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16على الشركات اإلقرار بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار لمدة تزيد عن  12شه ًرا.
وف ًقا لذلك ،وتماشيا مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16تم اإلقرار بموجودات حق االستخدام ضمن الموجودات غير المتداولة
في قائمة المركز المالي ،ويتم االقرار بالتزامات اإليجار ضمن المطلوبات المتداولة وغير المتداولة في قائمة المركز المالي.
ارتفعت الموجودات غير المتداولة من  474.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  701.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
ويعود ذلك إلى ارتفاع االستثمارات في الشركات من خالل حقوق الملكية حيث قامت المجموعة بتحويل  130مليون ريال سعودي من الصكوك المتعلقة
بـشركة تداول العقارية إلى حقوق ملكية ،إلى جانب استثمار إضافي في شركة تداول العقارية بقيمة  210مليون ريال سعودي.

6جدول ممتلكات ومعدات المجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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 (6-15):لودجلاممتلكات ومعدات المجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

االراضي

المباني

األثاث والتجهيزات

أجهزة الحاسب اآللي

المعدات المكتبية

السيارات

اإلجمالي

2,311

618

21,785

152,110

18,395

1,656

196,876

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2018م
إضافات

-

-

692

1,636

318

-

2,646

استبعادات

-

-

()2,216

()48,803

()803

-

()51,822

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

2,311

618

20,261

104,943

17,911

1,656

147,701

الرصيد كما في  1يناير 2019م

2,311

618

20,261

104,943

17,911

1,656

147,701

-

-

1,751

531

871

-

3,153

إضافات
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ألف ريال سعودي

االراضي

المباني

األثاث والتجهيزات

أجهزة الحاسب اآللي

المعدات المكتبية

السيارات

اإلجمالي

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

2,311

618

22,012

105,474

18,782

1,656

150,854

الرصيد كما في  1يناير 2020م

2,311

618

22,012

105,474

18,782

1,656

150,854

إضافات

-

142

35

12,455

325

-

12,957

استبعادات

-

-

-

()154

-

-

()154

2,311

760

22,047

117,776

19,107

1,656

163,657

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2018م

-

48

17,073

136,326

16,102

1,190

170,739

المحمل للسنة

-

21

839

8,464

880

209

10,413

استبعادات

-

-

()2,171

()48,800

()801

-

()51,772

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

-

69

15,741

95,989

16,181

1,399

129,379

الرصيد كما في  1يناير 2019م

-

69

15,741

95,989

16,181

1,399

129,379

المحمل للسنة

-

21

669

6,247

711

134

7,781

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

-

89

16,410

102,236

16,893

1,533

137,160

الرصيد كما في  1يناير 2020م

-

89

16,410

102,236

16,893

1,533

137,160

المحمل للسنة

-

21

611

3,958

555

124

5,269

استبعادات

-

-

-

()154

-

-

()154

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

-

110

17,020

106,041

17,448

1,656

142,275

كما في  31ديسمبر 2018م

2,311

550

4,520

8,953

1,730

257

18,321

كما في  31ديسمبر 2019م

2,311

529

5,602

3,238

1,889

124

13,693

كما في  31ديسمبر 2020م

2,311

650

5,027

11,735

1,659

-

21,382

صافي القيمة الدفترية

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتكون الممتلكات والمعدات من أجهزة الحاسب اآللي واألثاث والتجهيزات واألراضي والمعدات المكتبية والمباني والسيارات.
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6االراضي

بلغت قيمة األراضي  2.3مليون ريال سعودي خالل الفترة الممتدة من 2018م إلى 2020م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قطعة أرض اشترتها المجموعة
مستودعا تم بناؤه على هذه األرض.
في عام 2015م .تمتلك المجموعة
ً

-6-2-2

6المباني

تتعلّق المباني بشكل أساسي بمستودع تم تشييده على األرض التي تملكها المجموعة .انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني من  550ألف ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2018م إلى  529ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك إلى استهالك السنة بمبلغ قدره  21ألف ريال سعودي.
ارتفع صافي القيمة الدفترية للمباني من  529ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  650ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود
ذلك إلى اإلضافات البالغة قيمتها  142ألف ريال سعودي فيما يتعلق بتجهيز المكتب الرئيسي الجديد للمجموعة ،قابلها جزئ ًيا االستهالك للسنة بمبلغ
قدره  21ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

-6-2-3

6األثاث والتجهيزات

يتكون األثاث والتجهيزات من الطاوالت ومحطات العمل والكراسي واألرائك الخاصة بمكاتب المجموعة من بين التجهيزات األخرى.
ارتفع صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات من  4.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  5.6مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى تجهيزات متعلّقة بشركة مقاصة ،باإلضافة إلى مصروفات رأسمالية لتبديل األثاث والتركيبات المستهلكة بالكامل المتعلقة
بالمباني القائمة.
انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات من  5.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  5.0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ويعود ذلك الى االستهالك للسنة البالغ قيمته  611ألف ريال سعودي ،قابله بشكل جزئي إضافات طفيفة بمبلغ قدره  35ألف ريال سعودي.

-6-2-4

6أجهزة الحاسب اآللي

ترتبط أجهزة الحاسب اآللي بشكل أساسي بأجهزة الحاسب المحمولة والخوادم وأجهزة الحاسب المكتبية واألقراص الصلبة وأجهزة التوجيه والمحوالت
وغيرها.
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انخفض صافي القيمة الدفترية لألجهزة الحاسب اآللي من  9.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  3.2مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى االستهالك خالل السنة والبالغ  6.2مليون ريال سعودي ،قابله بشكل طفيف إضافات بمبلغ  531ألف ريال سعودي .في
عام 2018م ،استبعدت المجموعة أجهزة الحاسوب التي تم استهالكها بالكامل والبالغة قيمتها  48.8مليون ريال سعودي ،والمتعلقة بشكل أساسي بالخادم
القديم ( 24.7مليون ريال سعودي) والتخزين المستقل ( 22.6مليون ريال سعودي).
ارتفع صافي القيمة الدفترية ألجهزة الحاسب اآللي من  3.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  11.7مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م بسبب اإلضافات البالغة قيمتها  12.5مليون ريال سعودي والمتعلّقة بشراء تجهيزات األجهزة المربوطة بمشروع تطوير البنية التحتية
لشبكة تكنولوجيا المعلومات وانتقال مركز البيانات إلى مقر المجموعة الجديد في مركز الملك عبد اهلل المالي ،باإلضافة إلى التطويرات العامة المتعلقة
في التوسع المتوقع في خدمات وأعمال المجموعة .كذلك ت ّم شراء لوازم أجهزة أخرى ضرورية لتسهيل العمل عن بُعد ،بعد بدء جائحة (كوفيد ،)19 -
غير أن تلك التكاليف كانت ذات قيمة منخفضة.

6المعدات المكتبية

-6-2-5

تتكون المعدات المكتبية بشكل أساسي من الطابعات وآالت النسخ وآالت التقطيع وأجهزة العرض والماسحات الضوئية والهواتف وغيرها.
ارتفع صافي القيمة الدفترية للمعدات المكتبية من  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م بسبب اإلضافات البالغة قيمتها  871ألف ريال سعودي والتي قابلها جزئ ًيا رسوم استهالك للسنة بقيمة  711ألف ريال سعودي.
انخفض صافي القيمة الدفترية للمعدات المكتبية من  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1.7مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى رسوم االستهالك للسنة والبالغة قيمتها  555ألف ريال سعودي ،إلى جانب انخفاض مستوى اإلضافات
البالغ قيمته  325ألف ريال سعودي.

6السيارات

-6-2-6

تتألف السيارات بشكل أساسي من سيارات النقل لموظفي المجموعة الرئيسيين وذلك لتسيير شؤون المجموعة.
انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات من  257ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  124ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
بسبب االستهالك للسنة البالغ قيمته  134ألف ريال سعودي ،تزامنا مع عدم وجود أي إضافات خالل نفس الفترة.
انخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات من  124ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى صفر كما في  31ديسمبر 2020م حيث ت ّم استهالك
السيارات بالكامل .بالرغم من أن تلك السيارات كانت ال تزال في حالة جيدة نسب ًيا ،فقد و ّقعت المجموعة اتفاقية مع مزود خارجي لنقل الموظفين حسب
الحاجة.

6موجودات غير الملموسة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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 (6-16):لودجلاموجودات غير الملموسة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

التكلفة
الرصيد في بداية السنة

251,257

305,732

396,690

إضافات

55,296

90,959

32,719

استبعاد  /شطب

()821

-

-

الرصيد في نهاية السنة

305,732

396,690

429,410

اإلطفاء المتراكم
الرصيد في بداية السنة

170,073

191,110

220,174

إضافات

21,858

29,065

29,683

استبعاد  /شطب

()821

-

-

الرصيد في نهاية السنة

191,110

220,174

249,857

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

114,622

176,516

179,552

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتكون الموجودات غير الملموسة بالبرمجيات بشكل أساسي فيما يتعلق بمنصة التداول اإللكترونية للمجموعة باإلضافة الى العديد من البرامج األخرى
المستخدمة للعمليات اليومية ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقص اإلطفاء المتراكم .ويتم إثبات اإلطفاء على أساس االهالك الثابت على مدى العمر اإلنتاجي
المقدر بـ  6سنوات.
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ارتفعت الموجودات غير الملموسة من  114.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  176.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اإلضافات التي تمت خالل تلك السنة بمبلغ قدره  91.0مليون ريال سعودي المتعلقة بتراخيص من أطراف ثالثة ،برمجيات
مرتبطة بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية لشبكة تكنولوجيا المعلومات ،إعداد منصة ما بعد التداول ،وإعداد المشتقات
وتسليمها حيث قامت المجموعة بإطالق خدمة المشتقات الجديدة في 2020م ،من بين أمور أخرى.
كما ارتفعت الموجودات غير الملموسة إلى  179.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اإلضافات البالغة
قيمتها  32.7مليون ريال سعودي المتعلقة بالتراخيص والدعم من البائعين لخدمات تكنولوجيا المعلومات .ترتبط اإلضافات ً
أيضا باتفاقية البدء المبكر
بالمشتقات المتعلقة بإطالق خدمة المشتقات الجديدة في عام 2020م ،وتضمنت ً
أيضا برامج مرتبطة بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية
لشبكة تكنولوجيا المعلومات الذي تم االنتهاء منه خالل السنة ،من بين أمور أخرى .وضعت المجموعة ً
أيضا استراتيجية لتنفيذ منصة ما بعد التداول بما
يتماشى مع المعايير الدولية وأعدت البنية التحتية للتكامل الدولي .وقد قابل هذا االرتفاع جزئياً االطفاءات المحملة خالل السنة.

6الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م

-6-4

و2020م
 (6-17):لودجلاالشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

ألف ريال سعودي

49,236

42,607

40,997

-

-

340,000

الحصة في خسارة السنة

()6,629

()1,610

()2,102

الرصيد في نهاية السنة

42,607

40,997

378,895

الرصيد في بداية السنة
استثمارات إضافية تمت خالل السنة

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتعلق الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بحصة المجموعة في رأس مال شركة تداول العقارية ،والتي يتمثل نشاطها الرئيسي في إنشاء وتطوير
برج مكاتب تجاري في منطقة الملك عبد اهلل المالية حيث تعتزم المجموعة أن يكون مقرها الرئيسي.
انخفضت قيمة الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية من  42.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  41.0مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى حصة المجموعة في خسارة الشركة المستثمر فيها والتي بلغت قيمتها  1.6مليون ريال سعودي
في عام 2019م.
ارتفعت قيمة الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية من  41.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  378.9مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م حيث قامت المجموعة بتحويل  130مليون ريال سعودي من استثمارات في صكوك في شركة تداول العقارية إلى استثمار من خالل
حقوق ملكية ،إلى جانب استثمار إضافي في حقوق الملكية في شركة تداول العقارية بمبلغ قدره  210مليون ريال سعودي .وعليه ،ارتفعت حصة المجموعة
في االستثمار في شركة تداول العقارية من  ٪20في عام 2019م إلى  ٪33.12في عام 2020م.

6استثمارات المجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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 (6-18):لودجلااستثمارات المجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

غير متداولة
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

306,328

231,555

101,268

متداولة
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

1,312,562

75,000

-

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

1,303,776

2,585,289

3,103,519

الرصيد في نهاية السنة

2,616,338

2,660,289

3,103,519

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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 (6-19):لودجلااستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -غير متداولة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

صكوك الهيئة العامة للطيران المدني

100,000

100,000

100,000

صكوك شركة تداول العقارية

130,000

130,000

-

صكوك شركة مجموعة صافوال

75,000

-

-

إيرادات مستحقة

2,799

2,675

1,312

خسارة انخفاض في قيمة االستثمار بالتكلفة المطفأة

()1,471

()1,120

()44

اجمالي استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -غير متداولة

306,328

231,555

101,268

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م

تتحقّق االستثمارات غير المتداولة بالتكلفة المطفأة بشكل أساسي من الصكوك والدخل المستحق من الصكوك وأي خسارة انخفاض في قيمة استثمارات
الصكوك هذه.
انخفضت االستثمارات غير المتداولة بالتكلفة المطفأة من  306.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  231.6مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف صكوك شركة صافوال بمبلغ قدره  75.0مليون ريال سعودي إلى استثمارات جارية ،نظ ًرا ألن تاريخ
استحقاقها كان في غضون سنة واحدة.
استمرت االستثمارات غير المتداولة بالتكلفة المطفأة باالنخفاض من  231.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  101.3مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويعود ذلك إلى تحويل صكوك بقيمة  130.0مليون ريال سعودي في شركة تداول العقارية إلى حقوق ملكية ،بما
يتماشى مع أنشطة إعادة الهيكلة المالية لشركة تداول العقارية في 2020م .كما في  31ديسمبر 2020م ،بلغ إجمالي االستثمار غير المتداول برصيد
التكلفة المطفأة  101.3مليون ريال سعودي وتك ّون بشكل أساسي من صكوك في الهيئة العامة للطيران المدني بقيمة  100.0مليون ريال سعودي ،والتي
من المتوقع أن تستحق في يناير 2022م ،وإيرادات مستحقة بقيمة  1.3مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى خسارة انخفاض في قيمة االستثمار بالتكلفة
المطفأة بمبلغ قدره  44ألف ريال سعودي.

6استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -متداولة
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 (6-20):لودجلااستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -متداولة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

ألف ريال سعودي
صكوك

426,926

75,000

-

ودائع المرابحة

885,636

-

-

اجمالي استثمارات مدرجة بالتكلفة
المطفأة  -متداولة

1,312,562

75,000

-

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتكون االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة  -متداولة بشكل أساسي من:
1استثمارات في صكوك صادرة عن أطراف مختلفة مقيمة في المملكة العربية السعودية بمعدل عمولة خاصة يبلغ  ٪4.28و ٪3.14سنو ًياللسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م ،على التوالي .و
2ودائع المرابحة التي تمثل ودائع قصيرة األجل لدى أطراف أخرى مقيمة في المملكة العربية السعودية بآجال استحقاق تتراوح بين ثالثة أشهروسنة واحدة بمتوسط معدل عمولة خاصة يبلغ  ٪3.23و ٪3.78سنو ًيا للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م ،على
التوالي.
انخفضت االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة  -متداولة من  1.3مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  75.0مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى انخفاض ودائع المرابحة من  885.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى صفر كما في  31ديسمبر
2019م نظ ًرا الستحقاق هذه اإليداعات قصيرة األجل خالل السنة وإعادة استثمارها في صناديق أسواق المال المحلية (تم احتسابها في االستثمار الحالي
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) .باإلضافة إلى ذلك ،انخفضت الصكوك إلى  75.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بسبب
استحقاق العديد من الصكوك خالل السنة ،باستثناء صكوك شركة صافوال والتي بلغت قيمتها  75.0مليون ريال سعودي (معاد تصنيفها من االستثمار
غير المتداول بالتكلفة المطفأة).
انخفضت االستثمارات المتداولة بالتكلفة المطفأة من  75.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى صفر كما في  31ديسمبر 2020م حيث
تم استحقاق صكوك شركة صافوال في يناير 2020م ،وتركزت االستثمارات في صناديق أسواق المال.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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6استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -متداولة

 (6-21):لودجلااستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -متداولة كما في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م
ألف ريال سعودي
صناديق أسواق المال
صناديق عقارية
اجمالي استثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
متداولة
المصدر:

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

1,228,320

2,548,345

3,074,347

75,456

36,944

29,172

1,303,776

2,585,289

3,103,519

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تتكون من صناديق أسواق المال والصناديق العقارية ،تمثل استثمارات في وحدات
الصناديق المشتركة ،والتي تخضع لألنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية .تمثل صناديق أسواق المال حوالي  ٪99من إجمالي االستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة وهي صناديق استثمار مشتركة تستثمر في أدوات قصيرة األجل ذات سيولة عالية ومستوى منخفض من المخاطر.
ويتماشى ذلك ً
أيضا مع استراتيجية االستثمار التي تتبعها المجموعة («السائل واآلمن») ،والتي بموجبها ازدادت المخصصات لصناديق أسواق المال وف ًقا
لذلك.
ارتفعت االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من  1.3مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  2.6مليار ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل أساسي الى زيادة صناديق أسواق النقد من  1.2مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 2.5مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،حيث قامت المجموعة بإعادة موازنة المحفظة االستثمارية من خالل زيادة االستثمارات منخفضة
المخاطر باستخدام عائدات الصكوك المستحقة .قابل هذا االرتفاع انخفاض جزئي في الصناديق العقارية من  75.5مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م إلى  36.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م حيث قامت المجموعة بتصفية مركزها في صندوق واحد ،تماشياً مع زيادة
تخصيص االستثمارات في صناديق أسواق النقد.
ارتفعت االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من  2.6مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  3.1مليار ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بعد زيادة صناديق أسواق النقد من  2.5مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  3.1مليار ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م .كان هذا ً
أيضا تماشياً مع زيادة تركيز االستثمارات في صناديق أسواق النقد .تأ ّثرت هذه الزيادة في االستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة جزئياً بانخفاض األموال للصناديق العقارية من  36.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  29.2مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ويعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض القيمة العادلة بسبب مواجهة صعوبات في متابعة بعض
العمليات والمشاريع .تعود هذه الصعوبات الى المبيعات المنخفضة بشكل غير متوقع (المبيعات على الخارطة) بسبب ظروف البيئة االقتصادية المعاكسة
خالل عمر المشروع .وبنا ًء عليه ،لم يتم توليد جزء من عائدات التدفقات النقدية المطلوبة لمواصلة عمليات شركات البناء هذه ،مما أدى إلى صعوبات
مالية ممتدة ،بما في ذلك تمويل األنشطة التشغيلية والتجارية للمشاريع.
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6موجودات حق االستخدام للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و2020م

 (6-22):لودجلاموجودات حق االستخدام للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و2020م
ألف ريال سعودي
الرصيد في بداية السنة
إضافات
مصروف االستهالك للسنة
الرصيد في نهاية السنة
المصدر:

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

25,698

11,271

-

21,847

()14,427

()13,262

11,271

19,857

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتعلّق موجودات حق استخدام بالمكاتب المستأجرة للمجموعة .وترتبط موجودات حق االستخدام بعقود اإليجار التشغيلي وفقا للمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  16السارية لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م.
ارتفعت موجودات حق االستخدام من  11.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  19.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م حيث
قامت المجموعة بتمديد عقد اإليجار لمكتبها الرئيسي الحالي بعد التأخير في االنتقال إلى المقر الجديد للمجموعة في مدينة الملك عبداهلل المالية .كان
من المقرر االنتقال في عام 2020م ،ولكن تم التأجيل حتى نهاية عام 2022م أو بداية عام 2023م .قابل هذه اإلضافات جزئياً استهالك األصول المؤجرة
بمبلغ قدره  13.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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6الموجودات المتداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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 (6-23):لودجلاالموجودات المتداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

استثمارات

2,616,338

2,660,289

3,103,519

ذمم مدينة

38,594

41,180

57,365

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة
أخرى

31,960

102,841

102,272

-

-

32,178

نقد وما في حكمه

363,179

268,488

96,798

إجمالي الموجودات المتداولة

3,050,071

3,072,797

3,392,132

ألف ريال سعودي

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

6الذمم المدينة ،وتحليل أعمارها ،ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها كما في 31

-6-8

ديسمبر 2018م و2019م و2020م
 (6-24):لودجلاالذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

الذمم المدينة
أطراف ذات عالقة

12,682

10,136

7,218

أخرى

32,641

37,921

76,761

يخصم :مخصص خسائر ائتمان

()6,729

()6,878

()26,614

اجمالي

38,594

41,180

57,365

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

ارتفعت الذمم المدينة من  38.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  41.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك
إلى زيادة الذمم المدينة التجارية المتعلّقة بخدمات ما بعد التداول بمبلغ قدره  2.2مليون ريال سعودي والذمم المدينة التجارية المتعلّقة بخدمات التداول
بمبلغ قدره  1.6مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت الذمم المدينة من  41.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  57.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م تماشياً مع
زيادة نشاط العمل المرتبط بشكل رئيسي بأحجام التداول المرتفعة التي شهدتها المجموعة خالل الفترة ،إلى جانب الزيادة في الذمم المدينة لمعلومات
السوق بمقدار  32.9مليون ريال سعودي (مسجلة في حسابات أخرى) .تتعلق هذه المستحقات بالتدقيق الذي تم إجراؤه على استخدام خدمات معلومات
السوق ،مما أدى إلى اكتشاف خدمات تم استخدامها بقدر فاق ما ت ّم االتفاق عليه بين أحد العمالء والمجموعة خالل السنوات السابقة ،دون تحصيل
المجموعة لإليرادات المستحقة خالل تلك السنوات .تم إدراج الذمم المدينة المتعلقة بتلك اإليرادات ضمن سنة 2020م.
 (6-25):لودجلاتحليل أعمار الذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

 30 – 0يوما

33,285

33,544

72,287

 60 - 31يوما

1,555

1,261

519

 90 – 61يوما

310

2,393

160

 120 – 91يوما

251

436

74

 180 - 121يوما

856

2,571

308

 360 – 181يوما

5,104

2,078

2,013

أكثر من  360يوما

3,963

5,775

8,617

أجمالي

45,324

48,058

83,978

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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تتكون الذمم المدينة من ذمم مدينة من أطراف ثالثة ( ٪ ٩١من إجمالي الذمم المدينة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م) وأطراف ذات عالقة (حوالي )٪ ٩
فيما يتعلق بالخدمات التي تم الوفاء بالتزامات األداء المتعلقة بها وبالتالي تم إصدار فاتورة ،ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بمعلومات السوق وخدمات ما بعد
التداول والتداول واإلدراج ،وأمور أخرى .بالرغم من بلوغ متوسط شروط االئتمان الممنوحة لألطراف المقابلة فيما يتعلق بمعلومات السوق ،وخدمات ما
بعد التداول ،واإلدراج والمشتقات المقدمة  30يو ًما ،تستوجب المجموعة تسوية الذمم المدينة على الفور على أساس نقدي.
كانت غالبية األرصدة كما في  31ديسمبر 2020م قائمة لمدة تقل عن  90يو ًما .بلغت األرصدة القائمة ألكثر من  180يو ًما  10.6مليون ريال سعودي ،منها
 8.6مليون ريال سعودي مستحقة ألكثر من  360يو ًما .يتك ّون رصيد الذمم المدينة القائمة ألكثر من  360يو ًما من الذمم المدينة المتعلّقة بخدمات ما بعد
التداول ( 3.3مليون ريال سعودي) ،واإلدراج ( 3.0مليون ريال سعودي) ،ومعلومات السوق المدينة ( 2.3مليون ريال سعودي).
 (6-26):لودجلامخصص خسائر االئتمان كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

2,864

6,729

6,878

26

-

-

المحمل للسنة

3,840

148

19,736

الرصيد في نهاية السنة

6,729

6,878

26,614

ألف ريال سعودي
الرصيد في بداية السنة
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 9في  1يناير 2018م

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

كما في  1يناير 2018م ،اعتمدت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الذي يستخدم نموذج خسائر االئتمان المتوقعة لتقييم انخفاض قيمة
الموجودات المالية .وف ًقا لذلك ،يتم تسجيل مخصص خسائر االئتمان مقابل أرصدة األصول الخاصة بكل منها من خالل تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية
المتوقعة.
ارتفع مخصص خسائر االئتمان من  6.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  6.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
بلغ مخصص خسائر االئتمان  26.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،منها ذمم بقيمة  20.6مليون ريال سعودي تتعلق بخدمات معلومات
السوق ،وذمم بقيمة  3.7مليون ريال سعودي تتعلق بخدمات ما بعد التداول ،وذمم بقيمة  2.3مليون ريال سعودي تتعلق بخدمات اإلدراج .ارتفع مخصص
خسائر االئتمان من  6.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  26.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك إلى
مخصص محجوز بنسبة  ٪50مقابل األرباح المتعلّقة بخدمات معلومات السوق التي تم استخدامها بقدر فاق ما ت ّم االتفاق عليه بين أحد العمالء
والمجموعة خالل السنوات السابقة وقد ت ّم تسجيلها في 2020م.

مقدما وموجودات متداولة أخرى كما في  31ديسمبر 2018م
6مصروفات مدفوعة
ً
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و2019م و2020م
مقدما وموجودات متداولة أخرى كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
 (6-27):لودجلامصروفات مدفوعة
ً
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

-

77,500

77,500

مصروفات تأمين مدفوع مقدما

7,673

7,767

7,770

إيرادات النشاط المستحقة

5,710

5,551

10,108

سلف لموظفين

4,378

6,233

2,876

مصروفات صيانة مدفوعة مقدما

624

1,328

1,419

ضريبة القيمة المضافة المدينة ،صافي

1,748

746

-

مصروفات ايجار مدفوعة مقدما

5,301

-

-

ذمم مدينة أخرى

6,526

3,716

2,599

إجمالي

31,960

102,841

102,272

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتكون المصروفات المدفوعة مقد ًما والموجودات المتداولة األخرى بشكل أساسي من دفعة مقدمة مقابل شراء عقار ،ومصروفات تأمين مدفوع مقدما،
ومصروفات ايجار مدفوع مقدما ،وإيرادات النشاط المستحقة ،والسلف للموظفين ،ومصروفات الصيانة المدفوعة مقد ًما ،وضريبة القيمة المضافة
المدينة ،صافي ،من بين ذمم مدينة أخرى.
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6دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

بلغت الدفعة المقدمة مقابل شراء عقار  77.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وكما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك إلى دفعة مقدمة
لشراء عقار مركز البيانات الجديد للمجموعة في مدينة الملك عبد اهلل المالية.

-6-9-2

6مصروفات تأمين مدفوع مقدما

تتعلّق مصروفات التأمين المدفوعة مقد ًما بالمدفوعات السنوية المدفوعة مسب ًقا فيما يرتبط بالتأمين الطبي لموظفي المجموعة .استقرت مصروفات
التأمين المدفوعة مقد ًما نسب ًيا حيث بلغت قيمتها  7.7مليون ريال سعودي 7.8 ،مليون ريال سعودي و  7.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م
و 31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م على التوالي.

-6-9-3

6إيرادات النشاط المستحقة

تتعلق اإليرادات التشغيلية المستحقة باألرصدة غير المفوترة فيما يتعلق بخدمات اإليداع ومعلومات السوق .تتعلق األرصدة بالخدمات التي يتم تقديمها
ولكن لم يتم إصدار فواتير لها بانتظار الموافقة الداخلية للمجموعة عليها وف ًقا للسياسات واإلجراءات الداخلية.
استقرت اإليرادات التشغيلية المستحقة بشكل نسبي حيث بلغت قيمتها  5.7مليون ريال سعودي و 5.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م
و 31ديسمبر 2019م على التوالي.
ارتفعت اإليرادات التشغيلية المستحقة من  5.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  10.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
ويعود ذلك إلى الزيادة في األرصدة غير المفوترة فيما يتعلق بخدمات نقل الملكية (حساب االستثمار) .والجدير بالذكر أنه تم إصدار فاتورة بالمبلغ ذاته
في يناير 2021م.

-6-9-4

6مصروفات إيجار مدفوعة مقدما

تتعلق مصروفات إيجار مدفوعة مقدما بمصاريف اإليجار المدفوعة مسب ًقا المتعلقة بمواقع مكاتب المجموعة .انخفضت مصروفات اإليجار المدفوعة
مقد ًما من  5.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى صفر كما في  31ديسمبر 2019م بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  ،16والذي بدأ تطبيقه في السنة المالية 2019م.

-6-9-5

6سلف لموظفين

تتكون السلف للموظفين بشكل أساسي من السلف المتعلقة بقروض الموظفين والسفر والتأمين والرواتب والهاتف وغيرها.
ارتفعت السلف للموظفين من  4.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  6.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م المرتبطة
بشكل أساسي بزيادة قروض الموظفين من  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  3.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
من خالل القروض اإلضافية الممنوحة للموظفين.
انخفضت السلف للموظفين لتصل إلى  2.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك إلى انخفاض قروض الموظفين إلى  1.1مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م حيث استلمت المجموعة تسويات من موظفيها .وكان ذلك مقروناً أيضاً بانخفاض في المصاريف األخرى المدفوعة
مقد ًما من  1.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  0.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م المتعلقة ببدالت تعليم للموظفين
المدفوعة مقدماً.

-6-9-6

6مصروفات صيانة مدفوعة مقدما

ترتبط مصروفات الصيانة المدفوعة مقد ًما بشكل رئيسي بتكاليف عقود صيانة نظام تكنولوجيا المعلومات للمجموعة .ارتفعت مصروفات الصيانة
المدفوعة مقد ًما من  624ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 1.4مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م بسبب تسوية إحدى تراخيص تكنولوجيا المعلومات وتجديد عقد الصيانة بعد نهاية العام في يناير 2020م ويناير 2021م ،على
التوالي ،في حين يتم دفعها عاد ًة في ديسمبر من كل عام.

-6-9-7

6ضريبة القيمة المضافة المدينة ،صافي

تتك ّون ضريبة القيمة المضافة المدينة ،بالصافي من مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المجموعة من األطراف المقابلة ،ويت ّم خصمها من
مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع.
انخفض صافي ضريبة القيمة المضافة المدينة من  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  746ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر
أساسا إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة على اإلنتاجية من  2.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  8.6مليون ريال
2019م ويعود ذلك
ً
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
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بلغ صافي ذمم ضريبة القيمة المضافة صفر كما في  31ديسمبر 2020م بعد التغيير في صافي رصيد ضريبة القيمة المضافة من ذمم مدينة قدرها 746
ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى ذمم دائنة بمبلغ قدره  10.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .نظ ًرا الى تسجيل ضريبة
القيمة المضافة كرصيد صافي ،تم تسجيل االلتزامات المتكبدة كما في  31ديسمبر 2020م كجزء من المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى.

-6-9-8

6ذمم مدينة أخرى

انخفضت الذمم المدينة األخرى من  6.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  3.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ويرجع
أساسا إلى انخفاض الذمم المدينة المتعلقة بإحدى العروض الترويجية (حزمة العروض الترويجية لـ  2000مستهلك) من  2.8مليون ريال سعودي
ذلك
ً
كما في  31ديسمبر 2018م إلى  376ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .ويعود ذلك إلى توقيت إصدار الفواتير متزامناً مع انخفاض المصاريف
المدفوعة مقدماً للموردين الداخليين من  2.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  645ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
بسبب توقيت إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات.
انخفضت الذمم المدينة األخرى لتصل إلى  2.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في الذمم المدينة
المتعلقة بأنشطة األعمال السابقة للتشغيل لشركة مقاصة من  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م (معظمها يتعلق بمشروع مشترك بين
شركة مقاصة وسوق أبو ظبي لألوراق المالية) إلى  34ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

-6-10

6الودائع لدى البنك المركزي السعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

 (6-28):لودجلاالودائع لدى البنك المركزي السعودي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

الودائع لدى البنك المركزي السعودي

-

-

32,178

إجمالي

-

-

32,178

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تمثل الودائع لدى البنك المركزي السعودي ضمانات نقدية مستلمة من أعضاء المقاصة على شكل هامش أولي وهامش تغير وصندوق تعثر .وهي تتألف
ً
أيضا من وديعة مبدئية بقيمة  10مليون ريال سعودي قدمتها المجموعة وف ًقا لمتطلبات هيئة السوق المالية .يتم احتساب العمولة على هذه الودائع ،ويتم
تسجيل جزء منها من قبل المجموعة من خالل اتفاقية تقاسم العمولة مع أعضاء المقاصة ،عبر إضافة تخصصات أعضاء المقاصة إلى حسابات الضمان
الخاصة بهم .بلغت الودائع لدى البنك المركزي السعودي ما قيمته  32.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

-6-11

6النقد وما في حكمه للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

 (6-29):لودجلاالنقد وماقي حكمه للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

ألف ريال سعودي
نقد لدى البنوك  -حسابات جارية

68,823

142,141

96,798

وديعة مرابحة قصيرة األجل

294,356

126,347

-

إجمالي

363,179

268,488

96,798

المصدر:

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

يتكون النقد وما في حكمه من النقد لدى البنوك المودعة في حسابات جارية وودائع مرابحة قصيرة األجل ذات آجال استحقاق مدتها ثالثة أشهر أو أقل
والتي تتوفر للمجموعة دون أي قيود.
انخفض النقد وما في حكمه من  363.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  268.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بعد
انخفاض ودائع المرابحة قصيرة األجل بمقدار  168.0مليون ريال سعودي حيث استحقت بعض هذه اإليداعات خالل السنة ،قابل هذا االنخفاض ،ارتفاع
في النقد لدى البنوك كحسابات جارية بمقدار  73.3مليون ريال سعودي .الجدير بالذكر أن هنالك نسبة خاصة لمعدل عمولة ودائع المرابحة قصيرة
األجل حيث بلغ المتوسط السنوي ما نسبته  ٪2.70و ٪2.45في السنة المالية 2018م و2019م ،على التوالي.
انخفض النقد وما في حكمه إلى  96.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م مع استحقاق ودائع المرابحة قصيرة األجل في يناير 2020م .كان
هذا ً
أيضا تماشياً مع استراتيجية المجموعة لزيادة الودائع النقدية في صناديق أسواق المال.
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6حقوق ملكية المجموعة

-6-12

 (6-30):لودجلاحقوق ملكية المجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

رأس المال

1,200,000

1,200,000

1,200,000

احتياطي نظامي

311,582

326,912

376,964

احتياطي عام

1,114,180

1,114,180

1,114,180

أرباح مبقاة

608,897

618,313

943,479

إجمالي حقوق الملكية

3,234,659

3,259,405

3,634,622

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

بلغ رأس مال المجموعة  1.2مليار ريال سعودي مقسم إلى  120مليون سهم بقيمة  10ريال سعودي للسهم الواحد كما في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م مكتتب فيها بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة.
وفقا لنظام المجموعة والئحة الشركات السعودية ،يتعين على المجموعة تحويل  ٪10سنو ًيا من صافي دخلها للسنة إلى االحتياطي القانوني وتتو ّقف هذه
التحويالت متى بلغ االحتياطي اإلجمالي  ٪30من رأس المال بعد الحصول على الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي .هذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع على مساهمي المجموعة .بلغ االحتياطي النظامي ما قيمته  311.6مليون ريال سعودي و 326.9مليون ريال سعودي و 377.0مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.
بلغ االحتياطي العام  1.1مليار ريال سعودي خالل الفترة ما بين 2018م و2020م ،ويعود ذلك الى التحويالت من األرباح المبقاة في السنة المالية 2007م
لغرض تمويل إنشاء المقر الرئيسي للمجموعة في مركز الملك عبد اهلل المالي وأي أغراض مستقبلية أخرى يقررها أعضاء مجلس اإلدارة.
ارتفعت األرباح المبقاة من  608.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  618.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ثم إلى
 943.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ويعود ذلك إلى صافي الربح للمجموعة والذي بلغ  153.3مليون ريال سعودي و 500.5مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م و2020م على التوالي.

6مطلوبات غير متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

-6-13

 (6-31):لودجلامطلوبات غير متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

72,060

77,294

91,024

ألف ريال سعودي

-

-

4,658

مخصصات التزامات محددة

17,431

-

-

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

89,491

77,294

95,682

التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التزامات عقود إيجار

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

6التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م

-6-14

و2019م و2020م
 (6-32):لودجلاالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

الرصيد في بداية السنة

91,825

72,060

77,294

تكلفة الخدمة الحالية

11,442

7,942

9,028

تكلفة الفائدة

2,976

3,025

2,272

14,418

10,966

11,300

المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة
خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل
الشامل اآلخر

()20,303

8,548

5,302

منافع مدفوعة خالل السنة

()13,881

()14,280

()2,872

72,060

77,294

91,024

الرصيد في نهاية السنة
المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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يعتمد احتساب مكافأة نهاية الخدمة على سياسة المجموعة وف ًقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  ،19بافتراض النمو المستقبلي في الراتب بنسبة
 ٪5وباستخدام معدل خصم نسبته  ،٪1.85مع معدل دوران مرتفع وعمر تقاعدي قدره  64عاماً .تم إجراء التقييم االكتواري كما في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م من قبل شركات خدمات اكتوارية مؤهلة.
ارتفع التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من  72.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  77.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ،ث ّم إلى  91.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ويعود ذلك االرتفاع في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الى الزيادات في الرواتب،
باإلضافة إلى الزيادة في عدد الموظفين ومدة خدمة الموظفين خالل الفترة.

6مطلوبات اإليجار للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و2020م
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 (6-33):لودجلامطلوبات إيجار المجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و2020م
الحد األدنى لدفعات اإليجار
المستقبلية

الفائدة

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات
اإليجار

أقل من سنة

4,412

149

4,263

ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2019م

4,412

149

4,263

متداولة

9,382

253

9,129

غير متداولة

5,038

380

4,658

كما في  31ديسمبر 2020م

14,420

633

13,787

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتعلّق مطلوبات اإليجار بحق استخدام عقود اإليجار التشغيلي وف ًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16الساري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير 2019م وبلغت قيمتها  4.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وارتفعت إلى  13.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
تماشياً مع اإلضافات على موجودات حق االستخدام المتعلقة بتمديد عقد اإليجار للمقر الحالي للمجموعة.

6مخصصات التزامات محددة
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 (6-34):لودجلامخصصات التزامات محددة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

ألف ريال سعودي
مخصصات التزامات محددة

17,431

-

-

إجمالي

17,431

-

-

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

ترتبط مخصصات التزامات محددة بشكل أساسي بشركة تسجيل األسهم السعودية ،حيث قامت شركة تسجيل األسهم السعودية بتحويل جميع الحقوق
واألصول وااللتزامات والسجالت إلى المجموعة عند تأسيسها في ديسمبر 2007م .وعليه ،تو ّلت المجموعة مسؤولية التزامات شركة تسجيل األسهم
السعودية .وبنا ًء على ذلك ،قامت الشركة بحجز مخصص يساوي صافي للموجودات المحولة من شركة تسجيل األسهم السعودية.
انخفض الرصيد من  17.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى صفر كما في  31ديسمبر 2019م بسبب عكس المخصص خالل السنة
المالية 2019م حيث لم تتوقع المجموعة أي مطالبات أخرى في المستقبل.

6مطلوبات متداولة
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 (6-35):لودجلامطلوبات متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

-

-

19,030

ألف ريال سعودي
مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

-

-

3,147

التزامات عقود اإليجار

-

4,263

9,129

ذمم دائنة

87,268

105,384

95,315

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

56,661

22,330

32,759

إيرادات مؤجلة

4,733

3,135

3,223

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

59,137

75,018

116,616

-

-

83,561

207,799

210,130

362,781

زكاة دائنة
إجمالي المطلوبات المتداولة
المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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كما في  31ديسمبر 2020م ،تتألف المطلوبات المتداولة للمجموعة بشكل أساسي من المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى ( ٪32.1من
اجمالي المطلوبات المتداولة) والذمم الدائنة ( )٪26.2والزكاة الدائنة ( ،)٪23.0من بين اآلخرين.
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6تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

 (6-36):لودجلاتأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة كما في  31ديسمبر 2020م
كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

ألف ريال سعودي
ضمان أعضاء غرفة المقاصة

1,001

ضمان أعضاء عمالء المقاصة

16,540

الهامش األولي ألعضاء المقاصة

1,489

إجمالي

19,030
القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

المصدر:

استلمت المجموعة ودائع الهامش من المشاركين في المقاصة كضمان فيما يتعلق بعقود المشتقات القائمة بين األعضاء والمجموعة ،وبلغت قيمتها 19.0
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ويعود ذلك بشكل أساسي لما يلي:
yضمانات ألعضاء غرفة المقاصة التي بلغت قيمتها  1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م تتعلق بالضمانات النقدية المستلمة
من أعضاء المقاصة على حساباتهم الخاصة؛
yضمانات عمالء أعضاء المقاصة بلغت قيمتها  16.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م المتعلقة بالضمانات النقدية المستلمة
من أعضاء المقاصة على حساب عمالئهم؛ و
yالهامش األولي ألعضاء المقاصة والبالغ قيمته  1.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م المتعلق بالضمانات النقدية المستلمة من
أعضاء المقاصة تبرز القيم مع المركز.
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6مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

 (6-37):لودجلامساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

-

-

3,147

إجمالي

-

-

3,147

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

بلغت مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة  3.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،يمثل هذا ترتيباً للتمويل المسبق للتعثر ويتكون
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.
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6الذمم الدائنة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

 (6-38):لودجلاالذمم الدائنة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

ذمم دائنة تجارية:
أخرى

80,314

96,877

81,667

أطراف ذات العالقة

6,954

8,506

13,647

إجمالي

87,268

105,384

95,315

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتكون الذمم الدائنة من ذمم دائنة أخرى (ألطراف ثالثة) (حوالي  ٪86من إجمالي رصيد الذمم الدائنة كما في  31ديسمبر 2020م) واألطراف ذات
العالقة (حوالي  ٪14من إجمالي رصيد الذمم الدائنة كما في  31ديسمبر 2020م) ويعود ذلك بشكل أساسي إلى األرصدة المستحقة من مو ّردي المجموعة
المختلفين ،ومزودي خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وشركات الخدمات المهنية.
ارتفعت الذمم الدائنة من  87.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  105.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك
بشكل أساسي إلى ارتفاع المبالغ المستحقة للموردين فيما يتعلق بمركز البيانات الجديد وإعداد المشتقات وتسليمها.
انخفضت الذمم الدائنة لتصل إلى  95.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب تسويات للموردين خالل نفس الفترة.
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يتم تسجيل الذمم الدائنة للموردين بنا ًء على الخدمات المقدمة ،بدالً من إصدار الفواتير .وف ًقا لذلك ،يتعلق جزء كبير من الحسابات الدائنة بموردين
قدموا خدماتهم ولكن لم يقدموا فواتير إلى المجموعة حتى نهاية السنة أو الفترة .بلغت أرصدة الذمم الدائنة التي تم تحرير فواتيرها بالكامل  25.3مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،و 8.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 6.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

6الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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 (6-39):لودجلاالرصيد المستحق لهيئة السوق المالية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

ألف ريال سعودي
الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية

56,661

22,330

32,759

إجمالي

56,661

22,330

32,759

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

يتعلّق الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية بتحصيل المجموعة لنصيب الهيئة من عموالت التداول  .يتم تحصيل حصة هيئة السوق المالية من إيرادات
التداول من قبل المجموعة قبل صرفها إلى هيئة السوق المالية ،وال يتم تسجيلها كإيرادات أو مصروف في دفاتر المجموعة .ومع ذلك ،يتم حجز الرسوم
الثابتة كمصروفات في نفقات التشغيل.
يشتمل الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية الرسم السنوي ( 130.0مليون ريال سعودي) يتمثل في المقابل المالي لخدمات الهيئة لخدمات تداول
االخرى .تقوم المجموعة بتسوية األرصدة لدى الهيئة العامة لسوق المال بشكل مستمر ومتكرر.
انخفض الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية من  56.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  22.3مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م بسبب اختالف توقيت الصرف فيما يتعلق بالرسوم السنوية الثابتة البالغة قيمتها  130مليون ريال سعودي في عام 2018م بحيث تم تسوية
رسوم الربع األخير من عام 2018م والتي بلغت  32.5مليون ريال سعودي بعد نهاية السنة في يناير 2019م.
ارتفع الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية ليصل إلى  32.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م حيث لم يتم تحصيل بعض فواتير عموالت
التداول من العمالء كما في  31ديسمبر 2020م .على هذا النحو ،لم يتم صرف دخل العمولة المقابلة المستحق لهيئة السوق المالية .باإلضافة إلى ذلك،
تم تسهيل الزيادة في األرصدة المستحقة لهيئة السوق المالية من خالل الزيادة في المدفوعات المستحقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بخدمات ما بعد
التداول ،حيث ارتبط الرصيد بشكل أساسي بانخفاض أنشطة الدعم المنفرد من الهيئة خالل السنة المالية 2020م .عوضا عن السداد المباشر للشركة
 ،يتم تخفيض الرسم السنوي وفق جدول زمني وبتدرج خالل خمس سنوات بناء على قرار المجلس وهو بمثابة دعم من الهيئة للمبادرات المرتبطة بتطوير
القطاع المالي والتي يقع تنفيذها على عاتق تداول.

6اإليرادات المؤجلة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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 (6-40):لودجلااإليرادات المؤجلة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

ألف ريال سعودي
إيرادات مؤجلة

4,733

3,135

3,223

اإلجمالي

4,733

3,135

3,223

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتعلق اإليرادات المؤجلة بالرسوم المحصلة مقد ًما فيما يتعلق بخدمات اإلدراج والتسجيل األساسي للشركات.
انخفضت اإليرادات المؤجلة من  4.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  3.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك
إلى انخفاض التسجيل األساسي للشركات غير المدرجة من  2.5مليون ريال سعودي إلى  1.0مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت اإليرادات المؤجلة لتصل إلى  3.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة زيادة التسجيل األساسي للشركات غير المدرجة بمقدار
 731ألف ريال سعودي ،قابل هذا االرتفاع انخفاض جزئي في التسجيل األساسي للصكوك والسندات بمقدار  622ألف ريال سعودي .والجدير بالذكر أن
التغير في هذا الرصيد يعتمد بشكل أساسي على توقيت الخدمات المشتراة من قبل المستثمرين.
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6مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م
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و2019م و2020م
 (6-41):لودجلامصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

39,599

67,465

94,647

ألف ريال سعودي

1,410

2,008

2,108

-

-

10,196

-

-

5,470

مصروفات إجازة موظفين مستحقة

13,729

-

-

مصروفات موظفين مستحقة

تأمينات اجتماعية مستحقة  -المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية
ضريبة القيمة المضافة ،صافي
ذمم مجلس اإلدارة الدائنة
ذمم أخرى

4,399

5,546

4,194

إجمالي

59,137

75,018

116,616

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتكون مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى بشكل أساسي من مصروفات موظفين مستحقة ،ومصروفات إجازة موظفين مستحقة ،ومصاريف
تأمينات اجتماعية مستحقة ،ومصاريف ضريبة القيمة المضافة ،وذمم مستحقة لمجلس اإلدارة ومصروفات مستحقة أخرى.
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6مصروفات موظفين مستحقة

تتكون مصروفات الموظفين المستحقة من مزايا الموظفين مثل السكن والمكافآت وبدالت اإلجازة ويتم استحقاق مصاريف الموظفين شهر ًيا حيث يتم
صرفها كمبالغ مقطوعة خالل العام وف ًقا لسياسة المجموعة.
ارتفعت مصروفات الموظفين المستحقة من  39.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  67.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م حيث تم إعادة تصنيف بند مصاريف إجازات الموظفين المستحقة إلى بند مصروفات الموظفين المستحقة خالل السنة المالية 2019م ،باإلضافة
إلى ارتفاع مدفوعات المكافآت المستحقة بمقدار  9.7مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصروفات الموظفين المستحقة لتصل إلى  94.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،نتيجة الزيادة في مدفوعات المكافآت
المستحقة خالل السنة بمقدار  19.8مليون ريال سعودي بعد اعتماد سياسة توزيع مكافآت جديدة من قبل المجموعة خالل السنة المالية 2020م حيث
يرتبط احتسابها بصافي الدخل والربحية للمجموعة سنو ًيا.
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6تأمينات اجتماعية مستحقة  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ارتفعت التأمينات االجتماعية المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  2.0مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وثم الى  2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،تماش ًيا مع ارتفاع عدد الموظفين خالل نفس الفترة.
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6ضريبة القيمة المضافة ،صافي

تتكون ضريبة القيمة المضافة ،صافي من مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع من قبل المجموعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،حيث يتم
خصمها مقابل مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي يمكن تحصيلها مقابل خدمات المجموعة.
بلغ صافي ضريبة القيمة المضافة ،صافي صفر كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م حيث بلغ رصيد ضريبة القيمة المضافة المستحق
تحصيله  1.7مليون ريال سعودي و 746ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م على التوالي .بلغ صافي ضريبة القيمة المضافة
 10.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .نظرا الى تسجيل ضريبة القيمة المضافة كرصيد صافي ،فقد تم تسجيل أرصدة المدينين كما
في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م كجزء من المصاريف المدفوعة مقد ًما والموجودات المتداولة األخرى.

-6-23-4

6ذمم مجلس اإلدارة الدائنة

تتكون ذمم مجلس اإلدارة الدائنة بشكل أساسي من تعويضات مجلس اإلدارة والتي بلغت قيمتها  5.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .تم
تصنيف ذمم مجلس اإلدارة الدائنة ساب ًقا ضمن حسابات أخرى كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م .عادة ما يتم اإلفراج عن ذمم مجلس
اإلدارة الدائنة لألعضاء المرشحين لصندوق االستثمارات العامة في ديسمبر من كل عام لصندوق االستثمارات العامة ،حيث يقوم األخير بتخصيص
المدفوعات لمجلس اإلدارة المعني.
كانت ذمم مجلس اإلدارة الدائنة أعلى كما في  31ديسمبر 2020م ،حيث بلغت قيمتها  5.5مليون ريال سعودي (مقارنة بـ  1.4مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2018م و 1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مصنفة تحت بنود أخرى) حيث تم تنفيذ إرشادات جديدة في عام 2020م من
قبل صندوق االستثمارات العامة .على هذا النحو ،انتظرت المجموعة ،باالتفاق مع صندوق االستثمارات العامة ،الحصول على مزيد من الوضوح بشأن
اإلرشادات الجديدة وتحديث الحسابات قبل تحرير المدفوعات .تم تحرير المدفوعات في عام 2021م.
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6مصروفات إجازة موظفين مستحقة

بلغت مصروفات إجازة موظفين مستحقة ما قيمته  13.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،وتم إعادة تصنيفها إلى حساب مصروفات
موظفين مستحقة خالل السنة المالية 2019م.

6ذمم أخرى

-6-23-6

تتكون الذمم األخرى المستحقة بشكل أساسي من اإليصاالت غير المطبقة التي تتعلق بشكل أساسي باإليرادات غير المكتسبة ومخصص ضريبة
االستقطاع باإلضافة إلى اإليصاالت غير المحددة ،ومصاريف مستحقة أخرى.
ارتفعت الذمم األخرى من  4.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  5.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة الزيادة في
اإليصاالت غير المطبقة بمقدار  1.8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت الذمم األخرى المستحقة لتصل إلى  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويعود ذلك إلى انخفاض مستحقات مجلس اإلدارة من
 1.0مليون ريال سعودي إلى صفر كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة إعادة تصنيف هذه المصاريف في حساب منفصل خالل نفس الفترة ،ويعزى هذا
االنخفاض ً
أيضا الى تسوية جميع حسابات الموظفين الدائنة والتي بلغت قيمتها  652ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

6الزكاة الدائنة كما في  31ديسمبر 2020م

-6-24

 (6-42):لودجلاالزكاة الدائنة كما في  31ديسمبر 2020م
كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

ألف ريال سعودي

-

الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة

83,561

الرصيد في نهاية السنة

83,561

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

بلغت الزكاة الدائنة  83.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م حيث تخضع المجموعة للزكاة وف ًقا لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة العامة للزكاة
والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية اعتبا ًرا من  1يناير 2020م .كانت المجموعة معفاة من الزكاة قبل هذا التاريخ.
تم تقدير حصة المجموعة من الزكاة على أساس وعاء الزكاة للمجموعة ويتم تحصيلها بمعدل ثابت قدره  ٪2.5من وعاء الزكاة كما هو محدد في نظام
الزكاة .يتم تحميل حصة المجموعة من مخصصها للسنة في قائمة الدخل الشامل والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

6-7االرتباطات وااللتزامات المحتملة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م
 (6-43):لودجلااالرتباطات وااللتزامات المحتملة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة) كما في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)

شراء موجودات

26,172

13,594

21,652

نفقات متعهد بها

10,291

9,839

24,838

خطابات ضمان

11,300

11,300

11,300

إجمالي

47,763

34,733

57,790

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

تتكون االرتباطات وااللتزامات المحتملة ،التي تم تسجيلها خارج الميزانية العمومية خالل الفترة التاريخية ،في المقام األول من شراء موجودات (نفقات
رأسمالية ملتزم بها) ونفقات متعهد بها وخطابات ضمان.
انخفض إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة من  47.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  34.7مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ،نتيجة انخفاض نفقات شراء الموجودات بمقدار  12.6مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة ليصل إلى  57.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،نتيجة زيادة النفقات المتعهد بها بمقدار
 15.0مليون ريال سعودي ونفقات شراء الموجودات بمقدار  8.1مليون ريال سعودي .والجدير بالذكر أن التقلبات في بند شراء الموجودات وبند النفقات
المتعهد بها تعود إلى توقيت إصدار الفواتير واألهداف المتعلقة التي تم تحقيقها.
استقرت خطابات الضمان عند  11.3مليون ريال سعودي خالل الفترة التاريخية ،وتعلقت باتفاقيات ائتمان مع أحد البنوك المحلية ،منها  10.0مليون
ريال سعودي تتعلق بتسهيل احتياطي لتغطية العجز في التدفق النقدي .وغال ًبا تحتفظ المجموعة بخطاب الضمان لالمتثال إلجراءات المخاطر والجودة
الداخلية للمجموعة ،وال تنوي المجموعة استخدامه.
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6-8قائمة التدفق النقدي الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م
 (6-44):لودجلاقائمة التدفق النقدي الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

148,187

153,294

584,080

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الربح قبل الزكاة

تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
استهالك وإطفاء

32,271

51,273

48,214

مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

3,840

148

19,736

رد االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

()66

()343

()1,076

49

-

-

خسارة من بيع ممتلكات ومعدات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

14,418

10,966

11,300

()10,680

()5,426

()15,752

()3,753

()50,234

()8,818

6,629

1,610

2,102

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

-

149

253

رد مخصص التزامات خاصة

-

()17,431

-

-

-

()32,178

()15,544

()2,734

()35,921

()7,020

()70,881

569

تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

-

-

19,030

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

الربح المحقق من بيع استثمارات
ربح غير محقق من استثمارات
الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
ودائع لدى البنك المركزي السعودي
ذمم مدينة

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

-

-

3,147

ذمم دائنة

36,151

18,116

()10,069

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

44,780

()34,331

10,429

إيرادات مؤجلة

()1,097

()1,598

88

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

10,626

15,881

41,598

النقد الناتج من العمليات

258,791

68,460

636,734

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

()13,881

()14,280

()2,872

244,910

54,180

633,861

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات

()1,224,839

()1,219,358

()2,558,201

-

-

()210,000

المتحصل من استبعاد االستثمارات

907,992

1,306,183

2,065,903

المتحصل من استحقاق الصكوك

()57,467

-

75,000

()475

()94,112

()45,676

()374,789

()7,286

()672,975

استثمار إضافي في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

()120,000

()120,000

()120,000

-

()21,585

()12,576

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()120,000

()141,585

()132,576

صافي االنخفاض في النقد وما في حكمه

()249,879

()94,691

()171,689

النقد وما في حكمه في بداية السنة

613,058

363,179

268,488

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

363,179

268,488

96,798

إيجارات مدفوعة

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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6صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من  244.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  54.2مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى زيادة متطلبات رأس المال العامل نتيج ًة النخفاض الرصيد المستحق للهيئة بمبلغ قدره  79.1مليون ريال سعودي وارتفاع
المصاريف المدفوعة مقد ًما والموجودات المتداولة األخرى بمبلغ قدره  63.9مليون ريال سعودي .ويعود ذلك إلى دفعة مقدمة مقابل شراء عقار بقيمة
 77.5مليون ريال سعودي .وارتبطت الزيادة في متطلبات رأس المال العامل أيضاً بزيادة المكاسب غير المحققة على االستثمارات بمبلغ قدره 46.5
مليون ريال سعودي بين عامي 2018م و2019م.
ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية ليصل إلى  633.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك إلى الزيادة في الربح قبل
الزكاة نتيجة الزيادة في اإليرادات الناتجة عن الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي ،إلى جانب انخفاض متطلبات رأس المال العامل بشكل
رئيسي نتيجة النخفاض المصروفات المدفوعة مقد ًما والموجودات المتداولة األخرى بمبلغ قدره  71.5مليون ريال وزيادة الرصيد المستحق لهيئة السوق
المالية بمقدار  44.8مليون ريال.

-8-2

6صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من  374.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  7.3مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2019م ويعود ذلك االنخفاض إلى ارتفاع العائدات من استبعاد االستثمارات مقارنة بانخفاض مدفوعات شراء االستثمارات في خالل السنة
المالية 2019م.
ارتفع صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار ليصل إلى  673.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك إلى ارتفاع المشتريات
االستثمارية باإلضافة إلى ارتفاع االستثمارات عن طريق حقوق الملكية بمبلغ قدره  210مليون ريال سعودي.

-8-3

6صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  120.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  141.6مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ،ويعود ذلك إلى الفوائد المدفوعة التي تتعلق باإلضافات على اإليجارات حيث بلغت قيمتها  21.6مليون ريال سعودي وتعلقت بموجودات
حق االستخدام.
انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية ليصل إلى  132.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة انخفاض اإليجارات
المدفوعة خالل السنة بسبب انخفاض اإلضافات على موجودات حق االستخدام خالل نفس الفترة.

6-9ملخص ألهم السياسات المحاسبية كما هي معروضة في القوائم المالية
األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
-9-1

6أسس اإلعداد

-9-1-1

6بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي « ۳٤التقرير المالي األولي» المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب أن تتم قراءتها جن ًبا
إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهیة في  ۳۱ديسمبر ۲۰۲۰م.

-9-1-2

6أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالیة التي یتم قیاسها بالقیمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة ،ومكافأة نهایة الخدمة للموظفين والتي يتم قیاسها باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة ،باستخدام مبدأ االستحقاق
كأساس في المحاسبة ومبدأ االستمرارية.

-9-1-3

6عملة العرض والنشاط

یتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالريال السعودي الذي یعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة .تم تقریب كافة المبالغ ألقرب
ريال سعودي .وقد تم عرض القوائم المالية الموحدة مق ّربة الى أقرب ألف ريال سعودي في قسم «مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات».
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6التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً 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 .یتم إظهار أثر التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة
المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعدیالت.

6أسس توحيد القوائم المالية

-9-2

تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالیة لتداول والشركات التابعة لها (یشار إلیها مجتمعة بـ «المجموعة») .تتحقق
السيطرة عندما تكون المجموعة عرضة للعوائد المتغيرة أو یكون لها حقوق فیها نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فیها ،بحیث یكون لها القدرة على
التأثیر في هذه العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فیها.
وعند تقييم السيطرة ،فإن حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي یتم أخذها باالعتبار .يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة
في القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها.
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة الناتجة بين الشركة والشركات التابعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة .یتم استبعاد أي
مكاسب أو خسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة عند التوحید.

-9-3

6المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة

-9-3-1

6التعدیالت والتفسيرات المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة

فیما یلي التعدیالت على معاییر المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقریر السنوية التي تبدأ في  ۱ینایر ۲۰۲۱م أو بعد ذلك التاریخ.
قدرت اإلدارة أن هذه التعدیالت لیس لها تأثیراً جوهریاً على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة:
yتصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -المرحلة الثانية (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ۹ومعیار المحاسبة الدولي ۳۹
والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۷و المعيار الدولي للتقرير المالي  ٤و المعيار الدولي للتقرير المالي )۱٦؛
yامتیازات لالیجار المتعلقة بكوفید ۱۹ -بعد  ۳۰یونیو ۲۰۲۱م (تعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي .)۱٦

-9-3-2

6المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول بعد ولم یتم تطبیقها مبكرا

فیما یلي المعاییر المحاسبیة والتعدیالت والتغيرات التي تم نشرها وتعد إلزامية للمجموعة للسنة المحاسبیة التي تبدأ في  ۱ینایر۲۰۲۲م أو بعد ذلك
التاریخ .اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات ومن غیر المتوقع أن یكون لها تأثیراً جوهریاً على القوائم المالیة األولیة الموحدة
المختصرة:
yالعقود المتوقع خسارتها  -تكلفة إتمام العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي )۳۷؛
yالممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي )۱٦؛
yالمعیار الدولي للتقریر المالي «(– ۱۷عقود التأمین»)؛
 yتصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي )۱؛
yاإلفصاح عن السیاسة المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  ۱وقائمة ممارسة المعیار الدولي للتقریر المالي )۲؛
yتعریف التقدیر المحاسبي (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي )۸
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6ملخص المعلومات المالية للمجموعة ومؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

 (6-45):لودجلاملخص المعلومات المالية للمجموعة ومؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

قائمة الدخل الشامل
إيرادات تشغيلية

435,422

645,908

%48.3

تكاليف تشغيلية

()152,046

()175,674

%15.5

مجمل الربح

283,377

470,234

%65.9

مصروفات عمومية وإدارية

()93,641

()98,541

%5.2

ربح التشغيل

189,736

371,693

%95.9

إيرادات استثمارات

24,020

17,167

()%28.5

حصة من الخسارة في شركة
مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()741

()1,623

%119.0

948

157

()%83.5

إيرادات أخرى
الربح من األنشطة غير التشغيلية

24,227

15,700

()%35.2

الربح قبل الزكاة

213,963

387,393

%81.1

-

()25,349

ال ينطبق

مصروف الزكاة

213,963

362,044

%69.2

-

-

ال ينطبق

صافي ربح الفترة

213,963

362,044

%69.2

قائمة المركز المالي

كما في  31ديسمبر 2020م

كما في  30يونيو 2021م

الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
موجودات غير متداولة

700,954

640,691

()%8.6

موجودات متداولة

3,392,132

2,697,875

()%20.5

إجمالي الموجودات

4,093,085

3,338,566

()%18.4

مطلوبات متداولة

362,781

369,936

%2.0

مطلوبات غير متداولة

95,682

91,963

()%3.9

إجمالي المطلوبات

458,463

461,899

%0.7

إجمالي حقوق الملكية

3,634,622

2,876,667

()%20.9

إجمالي المطلوبات وحقوق
الملكية

4,093,085

3,338,566

()%18.4

قائمة التدفقات النقدية
صافي النقد الناتج من األنشطة
التشغيلية

274,033

369,073

%34.7

صافي النقد الناتج من األنشطة
االستثمارية

181,860

864,882

%375.6

صافي النقد المستخدم في
األنشطة التمويلية

()3,706

()1,127,443

ال ينطبق

صافي الزيادة في النقد وما في
حكمه

452,187

106,512

()%76.4

النقد وما في حكمه في بداية
الفترة

268,488

96,798

()%63.9

النقد وما في حكمه في نهاية
الفترة

720,674

203,311

()%71.8
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ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

مؤشرات األداء الرئيسية
هامش مجمل الربح ()%

%65.1

%72.8

7.7

هامش الربح التشغيلي ()%

%43.6

%57.5

14.0

هامش الربح قبل الزكاة ()%

%49.1

%60.0

10.8

هامش صافي الربح ()%

%49.1

%56.1

6.9

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والنسب المئوية من معلومات المجموعة

المصدر:

6قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

-10-2

و2021م
 (6-46):لودجلاقائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

إيرادات تشغيلية

435,422

645,908

%48.3

تكاليف تشغيلية

()152,046

()175,674

%15.5

مجمل الربح

283,377

470,234

%65.9

مصروفات عمومية وإدارية

()93,641

()98,541

%5.2

ربح التشغيل

189,736

371,693

%95.9

إيرادات استثمارات

24,020

17,167

()%28.5

حصة من الخسارة في شركة
مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()741

()1,623

%119.0

948

157

()%83.5

الربح من األنشطة غير التشغيلية

24,227

15,700

()%35.2

ربح الفترة قبل الزكاة

213,963

387,393

%81.1

-

()25,349

ال ينطبق

213,963

362,044

%69.2

-

-

ال ينطبق

213,963

362,044

%69.2

ألف ريال سعودي

إيرادات أخرى

مصروف الزكاة
صافي ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
المصدر:

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والنسب المئوية من معلومات المجموعة

-10-2-1

6إيرادات تشغيلية

ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪48.3من  435.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  645.9مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
yالزيادة في اإليرادات ما بعد التداول ( 105.0 +مليون ريال سعودي) العائدة إلى شركة إيداع على خلفية زيادة في المقاصة والتسوية (62.2 +
مليون ريال سعودي) وخدمات الحفظ ( 35.5 +مليون ريال سعودي) ،إلى جانب الزيادة في إيرادات عموالت التداول ( 93.6 +مليون ريال
سعودي) .ترتبط أنشطة ما بعد التداول والعمولة على حد سواء بمتوسط قيمة/حجم التداول اليومي ،وبالتالي عكست الزيادة في إيرادات
كل منهما زيادة نسبية مماثلة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي من  6.6مليار ريال سعودي إلى  10.7مليار ريال سعودي خالل نفس
الفترة .وتعود الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي إلى ارتفاع السيولة نتيجة زيادة اهتمام المستثمرين في سوق المملكة العربية
السعودية والخدمات والمبادرات التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الشركات بسبب جائحة كوفيد 19-باإلضافة إلى
استمرار التراجع العام في معدالت األرباح التي تقدمها البنوك في المملكة العربية السعودية ،مما قد أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين في
سوق األسهم؛ و
yالزيادة في إيرادات معلومات السوق ( 11.1 +مليون ريال سعودي) والتي تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم استخدام خدمات معلومات السوق
الشهرية ( 10.8 +مليون ريال سعودي) على خلفية الزيادة في عدد المستخدمين في الوقت الفعلي.
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6تكاليف تشغيلية

ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة  ٪15.5من  152.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م لتصل إلى  175.7مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى:
yاالرتفاع في الصيانة وخطوط شبكة البيانات بمبلغ قدره  11.9مليون ريال سعودي خالل الفترة نفسها .تتعلق هذه الصيانة بشكل أساسي
بمصاريف مرتبطة بالمقاصة ( 5.0 +مليون ريال سعودي) والتي تتقاضاها شركة ناسداك مقابل االستعانة بمصادر خارجية لخدمات مقاصة
المشتقات ،والزيادة في عقود صيانة البرامج ( 3.4 +مليون ريال سعودي) وأحد عقود دعم الموردين ( 3.3 +مليون ريال سعودي)؛
yاالرتفاع في االستهالك واإلطفاء بمبلغ قدره  6.1مليون ريال سعودي على خلفية رسملة األصول المتعلقة باألجهزة والبرامج؛
yاالرتفاع في رسوم هيئة السوق المالية بمقدار  5.0مليون ريال على خلفية انخفاض المبلغ المخصص ضمن التمويل المشترك ( 29.0مليون
ريال في 2021م مقابل  39.0مليون ريال في 2020م) كجزء من اتفاقية التمويل المشترك مع هيئة السوق المالية.
yزيادة رسوم التسويق والرعاية بمبلغ قدره  4.8مليون ريال سعودي على خلفية مشروع يتعلق بوكاالت العالقات العامة في  3قارات رئيسية (+
 3.7مليون ريال سعودي) وحمالت إعالنية دولية ( 1.0 +مليون ريال سعودي)؛
yانخفاض في الرواتب والمزايا ذات الصلة بمبلغ قدره  4.6مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض عدد الموظفين المتعلّقين بالتشغيل من 220
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  208في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب إبقاء تلك الوظائف
شاغرة لحين تدعي الحاجة.

-10-2-3

6مجمل الربح

ارتفع مجمل الربح بنسبة  ٪65.9من  283.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  470.2مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويعود ذلك إلى الزيادة في اإليرادات ( 210.5 +مليون ريال سعودي) الناتجة بشكل أساسي عن خدمات
ما بعد التداول ( 105.0 +مليون ريال سعودي) وعمولة التداول ( 93.6 +مليون ريال سعودي) ،وقابل ذلك زيادة بالتكاليف التشغيلية ولكن بنسبة أبطأ من
نسبة الزيادة في اإليرادات ،مما أدى تلقائياً الرتفاع مجمل الربح.

-10-2-4

6مصروفات عمومية وإدارية

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  ٪5.2من  93.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م لتصل إلى 98.5
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويعود ذلك إلى الزيادة في مصاريف الصيانة وخطوط شبكة البيانات بقيمة 5.5
مليون ريال سعودي فيما يتعلق بتحويل مركز البيانات للمجموعة وزيادة مصاريف االستشارات بمبلغ قدره  2.2مليون ريال سعودي وتعود إلى رسوم أنشطة
الوكالة اإلبداعية والعالمة التجارية للمجموعة.

-10-2-5

6ربح التشغيل

ارتفع ربح التشغيل بنسبة  ٪95.9من  189.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ليصل إلى  371.7مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الربح من  283.4مليون ريال سعودي إلى  470.2مليون
ريال سعودي خالل نفس الفترة ( 186.9 +مليون ريال سعودي) ،قابله جزئ ًيا زيادة طفيفة في المصاريف العمومية واإلدارية ( 4.9 +مليون ريال سعودي).

-10-2-6

6إيرادات استثمارات

انخفضت إيرادات ا االستثمار بنسبة  ٪28.5من  24.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  17.2مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب:
yانخفاض المكاسب المحققة من بيع االستثمارات بمبلغ قدره  6.8مليون ريال سعودي مدفوعة بمحاولة المجموعة إلعادة موازنة االستثمارات
والودائع المستحقة ألجل لتحقيق إيرادات أعلى في ظل تراجع أسعار الفوائد ،م ّما أدى الى مكاسب محققة بقيمة أكبر خالل فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م؛
yوانخفاض دخل توزيعات األرباح بمقدار  2.6مليون ريال سعودي عائد إلى الوقت الذي استغرقه إجراءات فتح حسابات جديدة وانتهاء اتفاقية
توزيعات األرباح للشركات التابعة الجديدة ،باإلضافة إلى المبالغ المستردة من المجموعة والمحتفظ بها في البنك إلصدار شهادات رأس
المال المدفوعة للشركات التابعة .أدى ذلك إلى تأخير تلقي توزيعات األرباح من صناديق أسواق المال بعد عملية إعادة الهيكلة ،قابله جزئياً؛
yزيادة في األرباح غير المحققة على االستثمارات بمبلغ قدره  2.6مليون ريال سعودي نتيج ًة لزيادة االستثمار في أدوات أسواق المال.

-10-2-7

6الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

ارتفعت حصة الخسائر في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة  ٪119.0من  0.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م إلى  1.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م حيث زادت المجموعة ملكيتها في الشركة الزميلة ،شركة
تداول العقارية ،كما في  31ديسمبر 2020م ،مما أدى إلى ارتفاع حصة الخسارة المسجلة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
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6إيرادات أخرى

انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  ٪83.5من  948ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  157ألف ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب فواتير كانت قيمتها أكبر في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م متعلّقة بخدمات
الرعاية للشركات المدرجة.

-10-2-9

6الربح قبل الزكاة

ارتفع الربح قبل الزكاة بنسبة  ٪81.1من  214.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  387.4مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة زيادة اإليرادات بمبلغ قدره  210.5مليون ريال سعودي وبالتالي زيادة الربح التشغيلي (182.0+
مليون ريال سعودي) خالل نفس الفترة.

6 -10-2-10مصروف الزكاة
بلغ مصروف الزكاة  25.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م حيث أصبحت المجموعة خاضعة للزكاة وف ًقا لنظام الزكاة
الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك وفقاً للمرسوم الملكي رقم  35657اعتبا ًرا من  1يناير 2020م .وقد كانت المجموعة معفاة من الزكاة
مخصص الزكاة فقط
قبل هذا التاريخ .ولم تسجل المجموعة أي مصروفات زكاة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م حيث أنه ت ّم احتساب
ّ
في نهاية العام كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك نظرا الستالم خبر اإلعفاء من الزكاة من الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في مارس 2021م.

6 -10-2-11صافي ربح الفترة
ساوى صافي ربح الفترة مبلغ الربح قبل الزكاة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م نظراً لعدم تسجيل أي مخصص للزكاة خالل تلك الفترة.
بلغ صافي ربح الفترة  362.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،مقابل ربح قبل الزكاة قدره  387.4مليون ريال
سعودي ،صافي من مصروف زكاة قدره  25.3مليون ريال سعودي.

-10-3

6مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م

 (6-47):لودجلامؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

هامش مجمل الربح ()%

%65.1

%72.8

7.7

هامش الربح التشغيلي ()%

%43.6

%57.5

14.0

هامش الربح قبل الزكاة ()%

%49.1

%60.0

10.8

هامش صافي الربح ()%

%49.1

%56.1

6.9

أيام الذمم المدينة (بما في ذلك
األطراف ذات الصلة)

19

26

%33.3

أيام الذمم الدائنة (بما في ذلك
األطراف ذات الصلة)

98

121

%24.1

السوق الرئيسية
عدد المعامالت (باآلالف)

25,618

52,194

%103.7

عدد األسهم المتداولة (بالماليين)

28,786

42,638

%48.1

القيمة المتداولة (مليون ريال
سعودي)

825,205

1,339,260

%62.3

عدد أيام التداول

125

125

%0.0

متوسط المعامالت اليومية
(باآلالف)

205

418

%103.7

المتوسط اليومي لألسهم المتداولة
(بالماليين)

230

341

%48.1

متوسط قيمة/حجم التداول اليومي
(مليون ريال سعودي)

6,602

10,714

%62.3

8,233,154

9,722,227

%18.1

القيمة السوقية (ريال سعودي
بالماليين)

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

نمو – السوق الموازية
عدد المعامالت (باآلالف)

136

137

%0.7

عدد األسهم المتداولة (بالماليين)

51

47

()%7.9

القيمة المتداولة (مليون ريال
سعودي)

2,758

4,842

%75.5

عدد أيام التداول

125

125

%0.0

1

1

%0.7

المتوسط اليومي لألسهم المتداولة
(بالماليين)

0.4

0.4

()%7.9

متوسط قيمة/حجم التداول اليومي
(مليون ريال سعودي)

22

39

%75.5

3,259

11,861

%264.0

متوسط المعامالت اليومية
(باآلالف)

القيمة السوقية (ريال سعودي
بالماليين)
صناديق االستثمار العقارية المتداولة (ريت)*

عدد المعامالت (باآلالف)

598

1,599

%167.2

عدد األسهم المتداولة (بالماليين)

625

1,861

%197.8

القيمة المتداولة (مليون ريال
سعودي)

5,398

22,049

%308.5

عدد أيام التداول

125

125

%0.0

متوسط المعامالت اليومية
(باآلالف)

5

13

%167.2

المتوسط اليومي لألسهم المتداولة
(بالماليين)

5

15

%197.8

المتوسط اليومي للقيمة المتداولة
(مليون ريال سعودي)

43

176

%308.5

13,578

19,002

%40.0

القيمة السوقية (ريال سعودي
بالماليين)

*تعتبر مؤشرات األداء الرئيسية لصناديق االستثمار العقارية المتداولة (ريت) جز ًءا من إحصاءات مؤشرات األداء الرئيسية للسوق الرئيسية؛ ومع ذلك ،يتم عرضها ً
أيضا بشكل منفصل في
هذا الجدول لغرض التوضيح.
معلومات المجموعة

المصدر:

6اإليرادات حسب الكيانات لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م

-10-4

 (6-48):لودجلااإليرادات حسب الكيانات لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

مجموعة تداول السعودية

222,370

260,666

%17.2

شركة تداول السعودية

ال ينطبق

67,001

ال ينطبق

شركة إيداع

213,052

318,144

%49.3

شركة مقاصة
اإلجمالي

-

97

ال ينطبق

435,422

645,908

%48.3
النقاط

كنسبة من اإليرادات ()%
مجموعة تداول السعودية

%51.1

%40.4

()10.7

شركة تداول السعودية

%0.0

%10.4

10.4

شركة إيداع

%48.9

%49.3

0.3

شركة مقاصة

%0.0

%0.0

0.0

المصدر:

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والنسب المئوية من معلومات المجموعة
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6مجموعة تداول السعودية القابضة

تتكون إيرادات مجموعة تداول السعودية القابضة بشكل أساسي من إيرادات شركة تداول السعودية التابعة قبل انفصالها .بعد عملية إعادة الهيكلة ،لم تعد
مجموعة تداول السعودية القابضة تنتج اإليرادات التشغيلية وبالتالي باتت إيراداتها تتألف بشكل أساسي من توزيعات األرباح من الشركات التابعة ودخل
االستثمار .وقد ارتفعت تلك اإليرادات بنسبة  ٪17.2من  222.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  260.7مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م تماشيا مع الزيادة في إيرادات عمولة التداول .بعد  1يونيو 2021م وبعد انفصال شركة
تداول السعودية عن المجموعة القابضة ،أصبحت إيرادات المجموعة تتك ّون بشكل أساسي من توزيعات أرباح الشركات التابعة.

-10-4-2

6شركة تداول السعودية

تتألف إيرادات شركة تداول السعودية بشكل أساسي من اإليرادات من األسواق ومعلومات السوق واإلدراج والمشتقات (تم إطالقها في عام 2020م) .بلغت
إيرادات شركة تداول السعودية  67.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م حيث ت ّم تأسيس الشركة في  30مارس 2021م
بعد فصل أنشطة التداول من مجموعة تداول السعودية القابضة إلنشاء شركة تابعة جديدة مملوكة بالكامل.

-10-4-3

6شركة إيداع

تعد شركة إيداع أكبر مساهم في النشاطات بحيث ش ّكلت إيراداتها حوالي  ٪49.3من إجمالي اإليرادات في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م.
ارتفعت إيرادات شركة إيداع بنسبة  ٪49.3من  213.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  318.1مليون ريال
أساسا إلى:
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك
ً
yالزيادة في المقاصة والتسوية ( 62.2 +مليون ريال سعودي) على خلفية الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي من  6.6مليار ريال
سعودي إلى  10.7مليار ريال سعودي خالل نفس الفترة؛
yالزيادة في خدمات الحفظ ( 35.5 +مليون ريال سعودي) تماش ًيا مع الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي من  6.6مليار ريال سعودي
إلى  10.7مليار ريال سعودي خالل نفس الفترة ،إلى جانب زيادة اإليرادات الناتجة عن خدمات الحفظ المستقل ( 3.4 +مليون ريال سعودي)
وحفظ السندات والصكوك ( 1.0 +مليون ريال سعودي)؛ و
yالزيادة في خدمات اإليداع ( 7.4 +مليون ريال سعودي) نتيجة زيادة اإليرادات من نقل الملكية المتعلقة باالستثمارات ( 8.1 +مليون ريال
سعودي) ،قابلها جزئ ًيا انخفاض في اإليرادات الناتجة عن التحويل الشخصي للملكية ( 1.4 -مليون ريال سعودي).

-10-4-4

6شركة مقاصة

بدأت شركة مقاصة في تقديم مقاصة المشتقات في السنة المالية 2020م بينما لم تبدأ بعد في تقديم مقاصة أسواق النقد .وبالنظر إلى أن خدمة مقاصة
المشتقات تم اطالقها فقط في أواخر السنة المالية 2020م ،فإن اإليرادات كانت صفر في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ،وبلغت 97
ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

6إيرادات المجموعة حسب النشاط لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
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 (6-49):لودجلاإيرادات المجموعة حسب النشاط لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
ألف ريال سعودي
عمولة التداول
المشتقات

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

149,864

243,505

%62.5

226

579

%155.9

خدمات معلومات السوق

36,465

47,545

%30.4

خدمات اإلدراج

36,633

37,006

%1.0

خدمات ما بعد التداول

212,234

317,273

%49.5

إجمالي

435,422

645,908

%48.3

كنسبة من اإليرادات ()%
عمولة التداول

النقاط
%34.4

%37.7

3.3

المشتقات

%0.1

%0.1

0.0

خدمات معلومات السوق

%8.4

%7.4

()1.0

خدمات اإلدراج

%8.4

%5.7

()2.7

خدمات ما بعد التداول

%48.7

%49.1

0.4

المصدر:

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والنسب المئوية من معلومات المجموعة
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6عمولة التداول

ارتفعت إيرادات عمولة التداول بنسبة  ٪62.5من  149.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  243.5مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ويعود ذلك إلى الزيادة النسبية الكبيرة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي خالل نفس
الفترة .وبلغت الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي  4.1مليار ريال سعودي حسب السوق الرئيسية ،و 17مليون ريال سعودي حسب نمو و133
مليون ريال سعودي حسب صناديق االستثمار العقارية .وتعود تلك الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي إلى:
yارتفاع السيولة نتيجة اهتمام المستثمرين في سوق المملكة العربية السعودية مما أدى إلى زيادة عدد المستثمرين السعوديين والمؤسسات
السعودية؛
yوالخدمات والمبادرات التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الشركات بسبب جائحة كوفيد 19-؛
yباإلضافة إلى استمرار التراجع العام في معدالت األرباح التي تقدمها البنوك في المملكة العربية السعودية ،مما قد أدى إلى زيادة اهتمام
المستثمرين في سوق األسهم.

-10-5-2

6المشتقات

ارتفعت إيرادات المشتقات بنسبة  ٪155.9من  226ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  579ألف ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م حيث تم إطالق هذه الخدمة في سنة 2020م وبالتالي من المتوقع أن تحقق ارتفاع في اإليرادات ذات الصلة.

-10-5-3

6خدمات معلومات السوق

ارتفعت إيرادات خدمات معلومات السوق بنسبة  ٪30.4من  36.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  47.5مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب ارتفاع رسوم الدخول الفردية الشهرية ( 10.8 +مليون ريال سعودي) على خلفية
الزيادة في عدد المستخدمين في الوقت الفعلي ،ورسوم التدقيق ( 0.4 +مليون ريال سعودي).

-10-5-4

6رسوم اإلدراج

ظلت إيرادات رسوم اإلدراج مستقرة نسبياً بمتوسط يقارب  37مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م بسبب
الزيادة في رسوم إدراج األسهم في السوق الرئيسية ( 1.8 +مليون ريال سعودي) ورسوم إدراج نمو ( 0.2 +مليون ريال سعودي) مقابل انخفاض رسوم
إدارة الحقوق القابلة للتداول ( 1.8 -مليون ريال سعودي).

-10-5-5

6خدمات ما بعد التداول

تتحقق إيرادات ما بعد التداول من شركة إيداع التابعة وتتعلّق بشكل أساسي بخدمات المقاصة والتسوية (حوالي  ٪51من إجمالي إيرادات ما بعد التداول
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م) وخدمات الحفظ (حوالي  )٪31ورسوم التسجيل (حوالي  )٪14من بين أمور أخرى.
ارتفعت إيرادات ما بعد التداول بنسبة  ٪49.5من  212.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  317.3مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة خدمات المقاصة والتسوية بمبلغ قدره  62.2مليون ريال
سعودي وارتفاع خدمات الحفظ بمبلغ قدره  35.5مليون ريال سعودي .ويعود ارتفاع كال النشاطين إلى االرتفاع في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي
من  6.6مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  10.7مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م .باإلضافة إلى ذلك ،سجلت خدمات الحفظ زيادة في اإليرادات من خدمة الحفظ المستقل ( 3.4 +مليون ريال سعودي).

-10-6

6التكاليف التشغيلية للمجموعة حسب طبيعتها لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م و2021م

 (6-50):لودجلاالتكاليف التشغيلية للمجموعة حسب طبيعتها لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

رسوم هيئة السوق المالية

45,500

50,500

%11.0

رواتب ومنافع متعلقة بها

67,857

63,221

()%6.8

568

787

%38.5

صيانة وشبكة ووصول

17,959

29,891

%66.4

استهالك وإطفاء

14,576

20,679

%41.9

مرافق خدمية

354

504

%42.5

مصروفات أمن

875

774

()%11.5

ألف ريال سعودي

استشارات
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فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

ضيافة ونظافة

1,012

834

()%17.6

خسارة ائتمانية للذمم المدينة

1,262

1,056

()%16.3

رسوم استخدام نظام سريع

340

412

%21.2

تسويق ورعاية

()87

4,751

ال ينطبق

رسوم الرخصة

728

358

()%50.7

اتصاالت

215

223

%3.7

عالقات المساهمين

60

379

%531.9

تدريب

69

5

()%93.5

القرطاسية واللوازم المكتبية

-

0

ال ينطبق
()%100.0

ألف ريال سعودي

رحالت عمل

63

-

أخرى

694

1,300

%87.4

152,046

175,674

%15.5

اإلجمالي

النقاط

كنسبة من اإليرادات ()%
رسوم هيئة السوق المالية

%10.4

%7.8

()2.6

رواتب ومنافع متعلقة بها

%15.6

%9.8

()5.8

استشارات

%0.1

%0.1

()0.0

صيانة وشبكة ووصول

%4.1

%4.6

0.5

استهالك وإطفاء

%3.3

%3.2

()0.1

مرافق خدمية

%0.1

%0.1

()0.0

مصروفات أمن

%0.2

%0.1

()0.1

ضيافة ونظافة

%0.2

%0.1

()0.1

خسارة ائتمانية للذمم المدينة

%0.3

%0.2

()0.1

رسوم استخدام نظام سريع

%0.1

%0.1

()0.0

تسويق ورعاية

()%0.0

%0.7

0.8

رسوم الرخصة

%0.2

%0.1

()0.1

اتصاالت

%0.0

%0.0

()0.0

عالقات المساهمين

%0.0

%0.1

0.0

تدريب

%0.0

%0.0

()0.0

القرطاسية واللوازم المكتبية

%0.0

%0.0

0.0

رحالت عمل

%0.0

%0.0

()0.0

أخرى

%0.2

%0.2

0.0

اإلجمالي

%34.9

%27.2

()7.7

المصدر:

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والنسب المئوية من معلومات المجموعة

-10-6-1

6رسوم هيئة السوق المالية

ارتفعت رسوم هيئة السوق المالية بنسبة  ٪11.0من  45.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  50.5مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م حيث بلغ الخصم المدرج في اتفاقية التمويل المشترك حوالي  39مليون ريال سعودي في عام
2020م و 29مليون ريال سعودي في عام 2021م .بالنظر إلى انخفاض ميزانية التمويل المشترك في عام 2021م ،زاد إجمالي رسوم هيئة السوق المالية
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

-10-6-2

6رواتب ومنافع متعلقة بها

انخفضت الرواتب والمنافع المتعلقة بها بنسبة  ٪6.8من  67.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  63.2مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،نتيجة انخفاض عدد الموظفين المرتبطين بالتشغيل من ّ 220
موظف في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى ّ 208
موظف في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب إبقاء الوظائف شاغرة لحين تقتضي
الحاجة للتوظيف.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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6استشارات

ارتفعت تكاليف االستشارات بنسبة  ٪38.5من  568ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  787ألف ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب الرسوم المتكبدة لتطبيق مبادئ المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية فيما يتعلق بمشروع
المعايير المالية.

-10-6-4

6صيانة وشبكة ووصول

ارتفعت تكاليف أعمال الصيانة والشبكة والوصول بنسبة  ٪66.4من  18.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى
 29.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تتعلق هذه المصاريف بشكل أساسي بخدمات المقاصة ( 5.0 +مليون ريال
سعودي) ،والزيادة في عقود صيانة البرامج ( 3.4 +مليون ريال سعودي) وأحد عقود دعم الموردين ( 3.3 +مليون ريال سعودي).

-10-6-5

6استهالك وإطفاء

ارتفع االستهالك واإلطفاء بنسبة  ٪41.9من  14.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  20.7مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويرجع ذلك إلى رسملة األصول المتعلقة باألجهزة والبرامج بمبلغ قدره  5.5مليون ريال سعودي متعلّق
بإعادة تصنيف الموجودات من أصول غير ملموسة إلى ممتلكات ومعدات والتي حدثت في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

-10-6-6

6مرافق خدمية

ارتفعت مصاريف المرافق الخدمية بشكل طفيف بنسبة  ٪42.5من  354ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى 504
ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب انخفاض االستخدام في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م بعد
اإلغالق الدوري في المملكة العربية السعودية.

-10-6-7

6مصروفات أمن

انخفضت مصروفات األمن بنسبة  ٪11.5من  875ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  774ألف ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويتم احتسابها على أساس عدد حراس األمن وتكاليف العمل اإلضافي ،إن وجدت.

-10-6-8

6ضيافة ونظافة

انخفضت مصاريف الضيافة والنظافة بنسبة  ٪17.6من  1.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  834ألف ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب توقيت تلقي الخدمات.

-10-6-9

6خسارة ائتمانية للذمم المدينة

انخفضت خسائر االئتمان على الذمم المدينة بنسبة  ٪16.3من  1.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى 1.1
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة ارتفاع تحصيل الذمم المدينة.

6 -10-6-10رسوم استخدام نظام سريع
ارتفعت رسوم استخدام نظام سريع بنسبة  ٪21.2من  340ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  412ألف ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب توقيت تلقّي الخدمات (بقيت التكلفة ثابتة وف ًقا لطلبات الشراء الصادرة في 2020م و2021م).

6 -10-6-11تسويق ورعاية
ارتفعت مصاريف التسويق والرعاية من مبلغ سالب قدره  87ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  4.8مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كانت مصاريف التسويق والرعاية في حدها األدنى في النصف األول من عام 2020م بسبب
انخفاض األنشطة خالل جائحة كورونا  .19 -وقد ارتفعت مصاريف التسويق والرعاية بشكل كبير لتصل إلى  4.8مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م على خلفية مشروع يتعلق بوكاالت العالقات العامة في  3قارات رئيسية ( 3.7 +مليون ريال سعودي) وحمالت إعالنية
دولية ( 1.0 +مليون ريال سعودي).

6 -10-6-12رسوم الرخصة
انخفضت رسوم الرخصة بنسبة  ٪50.7من  728ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  358ألف ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة إعادة تصنيف هذه الرسوم إلى تكاليف الرعاية.
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6 -10-6-13اتصاالت

ظلت رسوم االتصاالت مستقرة عند  0.2مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م.

6 -10-6-14عالقات المساهمين
ارتفعت تكاليف عالقات المساهمين بنسبة  ٪531.9من  60ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  379ألف ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة اختالف توقيت تلقي الخدمات بين الفترتين.

6 -10-6-15التدريب
انخفضت مصاريف التدريب بنسبة  ٪93.5من  69ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  5آالف ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب انخفاض أنشطة التدريب بسبب جائحة كوفيد.19-

6 -10-6-16القرطاسية واللوازم المكتبية
بلغت مصاريف القرطاسية واللوازم المكتبية  448ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

6 -10-6-17رحالت العمل
انخفضت مصاريف رحالت العمل من  63ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى صفر في فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م حيث تم تعليق رحالت العمل بسبب جائحة كوفيد – .19

6 -10-6-18أخرى
ارتفعت المصاريف األخرى المتعلقة بالمصروفات المتنوعة بنسبة  ٪87.4من  694ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  1.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويرجع ذلك إلى توقيت تقديم الخدمات المتعلقة بمؤشر األسواق الناشئة
مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.

6إجمالي ربح المجموعة حسب النشاط لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
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 (6-51):لودجلاإجمالي ربح المجموعة حسب النشاط لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

عمولة التداول

124,908

216,232

%73.1

المشتقات

()15,570

()31,648

%103.3

28,411

38,846

%36.7

خدمات معلومات السوق
خدمات اإلدراج

20,669

23,806

%15.2

خدمات ما بعد التداول

124,453

224,713

%80.6

505

()1,716

)440.0(%

283,377

470,234

%65.9

%83.3

%88.8

5.5

المشتقات

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

خدمات معلومات السوق

%77.9

%81.7

3.8

خدمات اإلدراج

%56.4

%64.3

7.9

اخرى
االجمالي
كنسبة من اإليرادات ()%
عمولة التداول

النقاط

خدمات ما بعد التداول

%58.6

%70.8

12.2

اخرى

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%65.1

%72.8

7.7

االجمالي
المصدر:

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والنسب المئوية من معلومات المجموعة
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6عمولة التداول

ارتفع هامش إجمالي عموالت التداول من  ٪83.3في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  ٪88.8في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة  ٪73.1من  124.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى
 216.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان هذا نتيجة للزيادة في إيرادات عمولة التداول ( 93.6 +مليون ريال
سعودي) مدفوعة بالزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي بين فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و 2021م ،قابلها جزئ ًيا زيادة بسيطة
في تكاليف تشغيل عموالت التداول ( 2.3 +مليون ريال سعودي) خالل نفس الفترة.

-10-7-2

6المشتقات

كان إجمالي ربح المشتقات سلبي طوال الفترة قيد المراجعة وقد سجل خسارة قدرها  15.6مليون ريال سعودي و 31.6مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2021م على التوالي ،حيث تم إطالق هذه الخدمة في سنة 2020م ،وبالتالي كانت المجموعة تتكبد غالباً
تكاليف متعلقة بهذه الخدمة في حين كان يتم تحقيق الحد األدنى من اإليرادات خالل الفترة ذاتها .نظراً إلطالق هذه الخدمة في نهاية سنة 2020م ،من
المتوقع أن تزداد إيرادات المشتقات وربحيتها في المستقبل مع زيادة تقديم الخدمة والمنتجات.

-10-7-3

6خدمات معلومات السوق

ارتفع الهامش اإلجمالي لخدمات معلومات السوق من  ٪77.9في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  ٪81.7في فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م .جاء ذلك مع الزيادة في إجمالي الربح بنسبة  ٪36.7من  28.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  38.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ويعود ذلك إلى زيادة اإليرادات حيث ارتفعت أرباح المجموعة
من رسوم الدخول الفردية الشهرية بقيمة  10.8مليون ريال سعودي.

-10-7-4

6خدمات اإلدراج

ارتفع هامش إجمالي خدمات اإلدراج من  ٪56.4في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  ٪64.3في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م .جاء ذلك تماشياً مع الزيادة في إجمالي الربح بنسبة  ٪15.2من  20.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  23.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ويرجع ذلك إلى انخفاض تكاليف تشغيل خدمات اإلدراج بمقدار 2.8
مليون ريال سعودي بسبب انخفاض تكاليف الموظفين المباشرة تماشياً مع انخفاض عدد الموظفين العاملين في خدمات اإلدراج.

-10-7-5

6خدمات ما بعد التداول

ارتفع الهامش اإلجمالي لخدمات ما بعد التداول من  ٪58.6في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  ٪70.8في فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م .جاء ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بنسبة  ٪80.6من  124.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  224.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات ما بعد التداول ( 105.0 +مليون ريال
سعودي) مدفوعة بالزيادة المتناسبة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي (  4.1 +مليار ريال سعودي) ،قابلها بشكل جزئي زيادة في تكاليف التشغيل
بعد التداول ( 4.8 +مليون ريال سعودي) خالل نفس الفترة.

-10-7-6

6أخرى

انخفض إجمالي األرباح األخرى بنسبة  ٪440.0من  0.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى رصيد سالب قدره
 1.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويرجع ذلك إلى الزيادة في تكاليف التشغيل األخرى المتعلقة برسوم الشركة
في الفترة نفسها.

6المصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

-10-8

و2021م
 (6-52):لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

رواتب ومنافع متعلقة بها

71,627

66,931

()%6.6

استشارات

1,517

3,708

%144.4

صيانة وشبكة ووصول

2,455

7,948

%223.7

استهالك وإطفاء

9,829

7,872

()%19.9

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2,397

3,989

%66.4

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

مصروفات أمن

855

761

()%11.1

مرافق خدمية

346

496

%43.2

ضيافة ونظافة

1,011

898

()%11.2

اتصاالت

174

244

%40.5

ألف ريال سعودي

عقود تأمين أنشطة تداول

297

1,584

%433.7

تدريب

735

268

()%63.6

قرطاسية ولوازم مكتبية

290

536

%84.7

تسويق ورعاية

478

1,247

%160.9

رسوم رخصة

823

1,165

%41.5

-

14

ال ينطبق

287

-

()%100.0

مخصص االنخفاض في قيمة االستثمار
رحالت عمل

519

882

%69.8

اإلجمالي

93,641

98,541

%5.2

أخرى

رواتب ومنافع متعلقة بها

%16.4

%10.4

()6.1

استشارات

%0.3

%0.6

0.2

صيانة وشبكة ووصول

%0.6

%1.2

0.7

استهالك وإطفاء

%2.3

%1.2

()1.0

النقاط

كنسبة من اإليرادات ()%

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

%0.6

%0.6

0.1

مصروفات امن

%0.2

%0.1

()0.1

مرافق خدمية

%0.1

%0.1

()0.0

ضيافة ونظافة

%0.2

%0.1

()0.1

اتصاالت

%0.0

%0.0

()0.0

عقود تأمين أنشطة تداول

%0.1

%0.2

0.2

تدريب

%0.2

%0.0

()0.1

قرطاسية ولوازم مكتبية

%0.1

%0.1

0.0

تسويق ورعاية

%0.1

%0.2

0.1

رسوم رخصة

%0.2

%0.2

()0.0

مخصص االنخفاض في قيمة االستثمار

%0.0

%0.0

0.0

رحالت عمل

%0.1

%0.0

()0.1

أخرى

%0.1

%0.1

0.0

اإلجمالي

%21.5

%15.3

المصدر:

()6.2

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والنسب المئوية من معلومات المجموعة

-10-8-1

6رواتب ومنافع متعلقة بها

انخفضت الرواتب والمنافع المتعلقة بها بنسبة  ٪6.6من  71.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  66.9مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويعود ذلك إلى بعض التعديالت على حوافز الموظفين.

-10-8-2

6استشارات

ارتفعت مصاريف االستشارات بنسبة  ٪144.4من  1.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  3.7مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أنشطة الوكالة اإلعالنية المتعلقة بالعالمة التجارية للمجموعة.

-10-8-3

6صيانة وشبكة ووصول

ارتفعت مصاريف الصيانة والشبكة والوصول بنسبة  ٪223.7من  2.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى 7.9
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك إلى رسوم مركز البيانات المتكبدة في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م بمبلغ قدره  5.0مليون ريال سعودي ويتعلق بترحيل مركز بيانات المجموعة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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6استهالك وإطفاء

انخفض االستهالك واإلطفاء بنسبة  ٪19.9من  9.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  7.9مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب انخفاض حسابات اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .16

-10-8-5

6مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

ارتفعت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  ٪66.4من  2.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  4.0مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة تعيين أعضاء مجلس جدد إلى جانب اللجان ذات الصلة بعد إعادة الهيكلة.

-10-8-6

6مصروفات أمن

انخفضت مصروفات األمن بنسبة  ٪11.1من  855ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  761ألف ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويتم احتسابها على أساس عدد حراس األمن وتكاليف العمل اإلضافي ،إن وجدت.

-10-8-7

6مرافق خدمية

ارتفعت مصاريف المرافق الخدمية بنسبة  ٪43.2من  346ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  496ألف ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وتعلّقت بشكل أساسي بمصاريف الكهرباء.

-10-8-8

6ضيافة ونظافة

انخفضت مصاريف الضيافة والنظافة بنسبة  ٪11.2من  1.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  898ألف ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ويعود االنخفاض في هذا الرصيد إلى توقيت الخدمات المستلمة خالل الفترة.

-10-8-9

6اتصاالت

ارتفعت مصاريف االتصاالت بنسبة  ٪40.5من  174ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  244ألف ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .وتعزى الزيادة في هذا الرصيد إلى توقيت الخدمات المستلمة خالل السنة.

6 -10-8-10عقود تأمين أنشطة تداول
ارتفعت مصاريف عقود التأمين على أنشطة التداول بنسبة  ٪433.7من  297ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى
 1.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .وتعزى الزيادة في هذا الرصيد إلى توقيت الخدمات المستلمة خالل السنة.

6 -10-8-11تدريب
انخفضت رسوم التدريب بنسبة  ٪63.6من  735ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  268ألف ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة انخفاض أنشطة التدريب بسبب مبادرات اإلدارة لترشيد االنفاق وقيود السفر بسبب جائحة كوفيد.19-

6 -10-8-12قرطاسية ولوازم مكتبية
ارتفعت مصاريف القرطاسية واللوازم المكتبية ،والتي تمثل عقود القرطاسية والنشر بنا ًء على الطلبات ،بنسبة  ٪84.7من  290ألف ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  536ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

6 -10-8-13تسويق والرعاية
ارتفعت مصاريف التسويق والرعاية بنسبة  ٪160.9من  478ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  1.2مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويعزى ذلك إلى الرسوم المتكبدة فيما يتعلق ببرنامج رعاية تم تنفيذه في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م.

6 -10-8-14رسوم رخصة
ارتفعت رسوم الرخصة بنسبة  ٪41.5من  823ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  1.2مليون ريال سعودي في فترة
أساسا إلى إعادة تصنيف رسوم بعض االشتراكات من رسوم التوظيف (ضمن الرواتب والمنافع
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك
ً
المتعلقة بها) لرسوم الترخيص.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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6 -10-8-15مخصص االنخفاض في قيمة االستثمار

ارتفع مخصص االنخفاض في قيمة االستثمار من صفر في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  14ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب استثمار في صكوك جديدة ابتدا ًء من أبريل 2021م.

6 -10-8-16رحالت عمل
انخفضت مصاريف رحالت العمل من  287ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى صفر في فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م حيث تم تعليق رحالت العمل نتيجة تفشي جائحة كوفيد.19-

6 -10-8-17أخرى
تضمنت المصروفات األخرى مصاريف متنوعة وارتفعت بنسبة  ٪69.8من  519ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  882ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويعزى ذلك إلى إعادة تصنيف تكاليف المسؤولية االجتماعية للشركات من
التسويق والرعاية الى المصاريف األخرى إلى جانب زيادة تكاليف عضوية في المنظمات ذات الصلة.

6إيرادات االستثمارات للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م

-10-9

 (6-53):لودجلاإيرادات االستثمارات للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
ألف ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م 30 -يونيو 2021م

دخل العمولة الخاصة

1,579

1,552

()%1.7

دخل توزيعات أرباح

6,172

3,577

()%42.0

ربح محقق من بيع استثمارات ،صافي

11,253

4,421

()%60.7

ربح غير محقق من استثمارات ،صافي

5,016

7,610

%51.7

-

7

ال ينطبق

24,020

17,167

()%28.5

عمولة من ودائع البنك المركزي
السعودي
اإلجمالي
كنسبة من اإليرادات ()%
دخل العمولة الخاصة

النقاط
%0.4

%0.2

()0.1

دخل توزيعات أرباح

%1.4

%0.6

()0.9

ربح محقق من بيع استثمارات ،صافي

%2.6

%0.7

()1.9

ربح غير محقق من استثمارات ،صافي

%1.2

%1.2

0.0

عمولة من ودائع البنك المركزي
السعودي

%0.0

%0.0

0.0

اإلجمالي

%5.5

%2.7

()2.9

المصدر:

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والنسب المئوية من معلومات المجموعة

-10-9-1

6دخل العمولة الخاصة

ظ ّل دخل العمولة الخاصة ثابتاً نسبياً عند  1.6مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م .يتض ّمن دخل العمولة الخاصة العوائد على الودائع قصيرة األجل وبشكل أكبر كوبونات مركز الدخل الثابت التي استحقت في عام 2020م.

-10-9-2

6دخل توزيعات أرباح

انخفض دخل توزيعات األرباح بنسبة  ٪42.0من  6.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  3.6مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب التأخير في استالم توزيعات األرباح المخصصة الى الشركات التابعة من صناديق أسواق المال
بعد عملية إعادة الهيكلة.

-10-9-3

6ربح محقق من بيع استثمارات ،صافي

انخفض صافي الربح المحقق من بيع االستثمارات بنسبة  ٪60.7من  11.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى
 4.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة لعملية إعادة الهيكلة وإعادة التوازن الدوري للمحفظة االستثمارية.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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6ربح غير محقق من استثمارات ،صافي

ارتفع صافي الربح غير المحقق من االستثمارات بنسبة  ٪51.7من  5.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  7.6مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويعود ذلك إلى زيادة االستثمار في أدوات أسواق المال في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م .وقد عوضت هذه الزيادة جزئ ًيا عن انخفاض متوسطمعدالت الربح على صناديق
أسواق المال من حوالي  ٪1.45في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى ما يقرب  ٪0.79في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

-10-9-5

6عمولة من ودائع البنك المركزي السعودي

ارتفعت العمولة من ودائع البنك المركزي السعودي من صفر في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  7آالف ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وتمثل دخل العمولة على وديعة لشركة مقاصة التي اودعت في السنة المالية 2020م.

6-11قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و30
يونيو 2021م
 (6-54):لودجلاقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

21,382

44,695

موجودات غير ملموسة

179,552

149,968

شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

378,895

377,272

استثمارات

101,268

55,274

19,857

13,482

موجودات حق االستخدام
إجمالي الموجودات غير المتداولة

700,954

640,691

استثمارات

3,103,519

2,280,743

ذمم مدينة

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

57,365

91,462

102,272

95,564

ودائع البنك المركزي السعودي

32,178

26,795

نقد وما في حكمه

96,798

203,311

إجمالي الموجودات المتداولة

3,392,132

2,697,875

إجمالي الموجودات

4,093,085

3,338,566

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1,200,000

1,200,000

احتياطي نظامي

376,964

376,964

احتياطي عام

1,114,180

1,114,180

أرباح مبقاة

943,479

185,523

إجمالي حقوق الملكية

3,634,622

2,876,667

مطلوبات غير متداولة
التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

91,024

90,475

التزامات عقود إيجار

4,658

1,487

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

95,682

91,963

مطلوبات متداولة
تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

19,030

13,969

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

3,147

2,825

التزامات عقود اإليجار

9,129

5,000

ذمم دائنة

95,315

116,555

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

32,759

63,314

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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ألف ريال سعودي
إيرادات مؤجلة
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

3,223

52,160

116,616

90,324

زكاة دائنة

83,561

25,789

إجمالي المطلوبات المتداولة

362,781

369,936

إجمالي المطلوبات

458,463

461,899

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

4,093,085

3,338,566

متوسط أيام الذمم المدينة (يوم)

19

26

متوسط أيام الذمم الدائنة (يوم)

98

121

مؤشرات األداء الرئيسية

العائد على متوسط األصول

%13.1

%9.7

العائد على متوسط حقوق الملكية

%14.5

%11.1

9.4

7.3

نسبة السيولة

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ومؤشرات
األداء الرئيسية من معلومات المجموعة

المصدر:

6موجودات غير متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
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 (6-55):لودجلاموجودات غير متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

ممتلكات ومعدات

21,382

44,695

موجودات غير ملموسة

179,552

149,968

شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

378,895

377,272

استثمارات

101,268

55,274

موجودات حق االستخدام

19,857

13,482

إجمالي الموجودات غير المتداولة

700,954

640,691

ألف ريال سعودي

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

المصدر:

انخفضت الموجودات غير المتداولة من  701.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  640.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
ويرجع ذلك إلى:
yاالنخفاض في االستثمارات ( 46.0 -مليون ريال سعودي) بعد إعادة تصنيف صكوك الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ  100.0مليون ريال
سعودي إلى استثمارات جارية ،نظراً لتاريخ االستحقاق خالل سنة واحدة ،قابله جزئيا االستثمار في صكوك بنك البالد بمبلغ  55.0مليون
ريال سعودي ومن المتوقع أن تستحق في أبريل 2031م ،باإلضافة الى؛
yاالنخفاض في الموجودات غير الملموسة ( 29.6 -مليون ريال سعودي) والذي قابلها جزئياً زيادة في الممتلكات والمعدات ( 23.3 +مليون
ريال سعودي) متعلقة بشكل أساسي بإعادة تصنيف بعض األصول من الموجودات غير الملموسة إلى الممتلكات والمعدات ،حيث قامت
المجموعة بمراجعة مفصلة في بداية 2021م إلعادة تقييم تصنيف بعض األصول.

-11-2

6جدول ممتلكات ومعدات المجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-56):لودجلاممتلكات ومعدات المجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

االراضي

المباني

األثاث
والتجهيزات

أجهزة الحاسب
اآللي

المعدات
المكتبية

السيارات

اإلجمالي

التكلفة
2,311

618

22,012

105,474

18,782

1,656

150,854

الرصيد كما في  1يناير 2020م
إضافات

-

142

35

12,455

325

-

12,957

استبعادات

-

-

-

()154

-

-

()154

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

2,311

760

22,047

117,776

19,107

1,656

163,657

الرصيد كما في  1يناير 2021م

2,311

760

22,047

117,776

19,107

1,656

163,657

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

185

االراضي

المباني

األثاث
والتجهيزات

أجهزة الحاسب
اآللي

المعدات
المكتبية

السيارات

اإلجمالي

()0

()142

()2,062

36,886

()363

-

34,320

-

-

-

()5,672

-

-

()5,672

الرصيد كما في  30يونيو 2021م

2,311

618

19,985

148,990

18,744

1,656

192,305

الرصيد كما في  1يناير 2020م

-

89

16,410

102,236

16,893

1,533

137,160

المحمل للسنة

-

21

611

3,958

555

124

5,269

ألف ريال سعودي
إضافات
استبعادات
االستهالك المتراكم

استبعادات

-

-

-

()154

-

-

()154

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

-

110

17,020

106,041

17,448

1,656

142,275

الرصيد كما في  1يناير 2021م

-

110

17,020

106,041

17,448

1,656

142,275

تأثير إعادة التصنيف

-

0

1

()7

3

-

()3

المحمل للفترة

-

10

333

4,733

260

-

5,336

الرصيد كما في  30يونيو 2021م

-

120

17,355

110,767

17,711

1,656

147,609

صافي القيمة الدفترية
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

2,311

650

5,027

11,735

1,659

-

21,382

الرصيد كما في  30يونيو 2021م

2,311

498

2,631

38,233

1,033

-

44,695

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ومعلومات المجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

-11-2-1

6االراضي

بلغت قيمة األراضي  2.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م وتتعلق بشكل أساسي بقطعة أرض تم شراؤها من قبل
مستودعا تم بناؤه على هذه األرض.
المجموعة في عام 2015م .تمتلك المجموعة
ً

-11-2-2

6المباني

انخفض رصيد المباني من  650ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  498ألف ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة إعادة تصنيف
بقيمة  142ألف ريال سعودي بعدما قامت المجموعة بمراجعة مفصلة في الربع األول من عام 2021م إلعادة تقييم تصنيف بعض األصول بين بند
الموجودات غير الملموسة وبند الممتلكات والمعدات ،باإلضافة إلى احتساب استهالك للفترة قدره  10آالف ريال سعودي.

-11-2-3

6األثاث والتجهيزات

انخفض رصيد األثاث والتجهيزات من  5.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة
إعادة تصنيف بقيمة  2.1مليون ريال سعودي مقتر ًنا باحتساب استهالك للفترة قدره  333ألف ريال سعودي.

-11-2-4

6أجهزة الحاسب اآللي

ارتفع رصيد أجهزة الحاسب اآللي من  11.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  38.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
نتيجة اضافات بقيمة  36.9مليون ريال سعودي متأتية من إعادة تصنيف أصول غير ملموسة إلى أجهزة الحاسب اآللي ،قابله جزئ ًيا التحويل من ممتلكات
ومعدات إلى أصول غير ملموسة بمبلغ قدره  5.7مليون ريال سعودي مصحوباً باحتساب استهالك للفترة قدره  4.7مليون ريال سعودي.

-11-2-5

6المعدات المكتبية

انخفضت المعدات المكتبية من  1.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة تأثير
إعادة التصنيف البالغ قيمته  363ألف ريال سعودي مقرو ًنا باستهالك للفترة قدره  260ألف ريال سعودي.

-11-2-6

6السيارات

بلغ رصيد السيارات صفر كما في  31ديسمبر 2020م وفي  30يونيو 2021م حيث تم استهالك السيارات بالكامل .بالرغم من أن السيارات كانت ال تزال
في حالة جيدة نسبياً بحسب تقدير اإلدارة ،و ّقعت المجموعة اتفاقية مع مزود خارجي لتزويد الموظفين بخدمات المواصالت حسب الحاجة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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6موجودات غير الملموسة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
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 (6-57):لودجلاموجودات غير الملموسة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

396,690

429,410

التكلفة
الرصيد في بداية السنة

-

()34,326

إضافات

32,719

21,577

تأثير إعادة التصنيف
الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

429,410

416,660

الرصيد في بداية السنة

220,174

249,857

اإلطفاء المتراكم
تأثير إعادة التصنيف

-

()4

المحمل خالل الفترة

29,683

16,840

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

249,857

266,693

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

179,552

149,968

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ومعلومات المجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

انخفضت الموجودات غير الملموسة من  179.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  150.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى إعادة التصنيف من الموجودات غير الملموسة إلى الممتلكات والمعدات ،حيث ت ّم إجراء مراجعة مفصلة في بداية سنة
2021م إلعادة تقييم تصنيف األصول بين الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة .وقد تم تعويض هذا االنخفاض جزئياً من خالل اإلضافات
التي تمت خالل الفترة والتي بلغت قيمتها  21.6مليون ريال سعودي تتعلق بالتراخيص والتحديثات ( 9.0مليون ريال سعودي) والبرمجيات ( 8.9مليون
ريال سعودي) والدعم التقني ( 3.7مليون ريال سعودي).

6الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
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 (6-58):لودجلاالشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

الرصيد في بداية السنة

40,997

378,895

ألف ريال سعودي
استثمارات إضافية تمت خالل السنة/الفترة

340,000

-

الحصة في خسارة السنة/الفترة

()2,102

()1,623

الرصيد في نهاية السنة/الفترة

378,895

377,272

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

تتعلق الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بحصة قدرها  %33.12للمجموعة في رأس مال شركة تداول العقارية كما في  30يونيو 2021م.
انخفضت قيمة الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية من  378.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  377.3مليون ريال سعودي
كما في  30يونيو 2021م ويعزى ذلك إلى حصة المجموعة في خسارة الشركة المستثمر فيها البالغة قيمتها  1.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م.

6استثمارات المجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
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 (6-59):لودجلااستثمارات المجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

101,268

55,274

غير متداولة
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
متداولة
-

101,261

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3,103,519

2,179,482

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
الرصيد في نهاية السنة

3,103,519

2,280,743

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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6استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -غير متداولة

 (6-60):لودجلااستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -غير متداولة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

100,000

-

-

55,000

إيرادات مستحقة

1,312

332

خسارة انخفاض في قيمة االستثمار بالتكلفة المطفأة

()44

()58

101,268

55,274

ألف ريال سعودي
الهيئة العامة للطيران المدني
البالد

االجمالي
المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

انخفضت االستثمارات غير المتداولة من  101.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  55.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
أساسا إلى إعادة تصنيف صكوك الهيئة العامة للطيران المدني البالغة قيمتها  100مليون ريال سعودي إلى استثمارات جارية ،نظراً ألن تاريخ
ويرجع ذلك
ً
استحقاقها كان خالل سنة واحدة .وقد تم تعويض هذا االنخفاض جزئياً من خالل االستثمار في صكوك بنك البالد البالغة قيمتها  55مليون ريال سعودي
والمتوقع أن تستحق في أبريل 2031م.
تقلبت اإليرادات المستحقة إلى حد كبير بما يتماشى مع رصيد الصكوك ،حيث تقوم اإلدارة بتجميع مدفوعات األرباح المتوقع استالمها.

6استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -متداولة
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 (6-61):لودجلااستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -متداولة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

صكوك

-

101,261

االجمالي

-

101,261

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2021م

تتكون االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة بشكل أساسي من الصكوك التي تمثل استثماراً في الصكوك الصادرة من أطراف مختلفة مقيمة في المملكة
العربية السعودية بمتوسط معدل عمولة خاصة يتراوح بين  ٪2.4و ٪2.5سنوياً في عام 2021م.
ارتفعت االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة من صفر كما في  31ديسمبر 2020م إلى  101.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويرجع
ذلك إلى إعادة تصنيف صكوك الهيئة العامة للطيران المدني بقيمة  100مليون ريال سعودي من استثمارات غير جارية إلى استثمارات جارية ،بحيث من
المتوقع استحقاقها في يناير 2022م.

6استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -متداولة
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 (6-62):لودجلااستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -متداولة كما في  31ديسمبر 2020م و30
يونيو 2021م
ألف ريال سعودي
صناديق أسواق النقد
صناديق عقارية
االجمالي
المصدر:

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

3,074,347

2,153,901

29,172

25,581

3,103,519

2,179,482

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

تمثل صناديق أسواق النقد حوالي  ٪99من إجمالي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وهي صناديق استثمار مشتركة تستثمر في
أدوات قصيرة األجل ذات سيولة عالية ومستوى منخفض من المخاطر.
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انخفضت االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من  3.1مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.2مليار ريال سعودي
كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي الى انخفاض صناديق أسواق المال من  3.1مليار ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  2.2مليار
ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .تمت تصفية بعض هذه االستثمارات لدفع توزيعات أرباح خاصة لصندوق االستثمارات العامة بقيمة  1.0مليار
ريال سعودي .تزامن هذا االنخفاض مع انخفاض الصناديق العقارية من  29.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  25.6مليون ريال
سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى المخصصات المسجلة خالل الفترة البالغة قيمتها  4.5مليون ريال سعودي المرتبطة
بأحد الصندوقين المغلقين ،والتي تم تعويضها جزئ ًيا من خالل الزيادة في ربح غير محقق بمبلغ قدره  920ألف ريال سعودي .قامت المجموعة بحجز
مخصص خسارة بنسبة  ٪50كإجراء احترازي ،ومع ذلك ،فقد عملت مع مجلس إدارة الصندوق المذكور أعاله ومدير الصندوق لزيادة الجهود لتحسين
أداء الصندوق مع تعزيز أعمال اإلنشاءات والعمليات مع الشركة الراعية للمشروع واألصول الخاصة به.

6موجودات حق االستخدام للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
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 (6-63):لودجلاموجودات حق االستخدام للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

الرصيد في بداية السنة

11,271

19,857

إضافات

21,847

-

()13,262

()6,374

19,857

13,482

ألف ريال سعودي

مصروف االستهالك للسنة/للفترة
الرصيد في نهاية السنة/الفترة
المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

انخفضت موجودات حق االستخدام من  19.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  13.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
بسبب إهالك األصول المؤجرة خالل نفس الفترة.
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6الموجودات المتداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-64):لودجلاالموجودات المتداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

3,103,519

2,280,743

استثمارات
ذمم مدينة

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

57,365

91,462

102,272

95,564

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

32,178

26,795

نقد وما في حكمه

96,798

203,311

3,392,132

2,697,875

إجمالي الموجودات المتداولة
المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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6الذمم المدينة ،وتحليل أعمارها ،ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها كما في 31
ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-65):لودجلاالذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

الذمم المدينة
أطراف ذات عالقة

7,218

13,724

أخرى

76,761

105,407

()26,614

()27,670

57,365

91,462

خصم :مخصص خسائر ائتمان
اجمالي
المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2021م

ارتفعت الذمم المدينة من  57.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  91.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .ويعود ذلك بشكل
رئيسي إلى الزيادة في الذمم المدينة المتعلّقة بالتداول ( 21.0 +مليون ريال سعودي) ومعلومات السوق ( 9.1 +مليون ريال سعودي).
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 (6-66):لودجلاتحليل أعمار الذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

 30 – 0يوما

72,287

57,445

 60 - 31يوما

519

3,422

 90 – 61يوما

160

1,584

 120 – 91يوما

74

4,666

 180 - 121يوما

308

42,937

ألف ريال سعودي

 360 – 181يوما

2,013

518

أكثر من  360يوما

8,617

8,559

أجمالي

83,978

119,132

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

تتكون الذمم المدينة من ذمم مدينة من أطراف ثالثة ( ٪ 88من إجمالي الذمم المدينة كما في  30يونيو 2020م) وأطراف ذات عالقة (حوالي  )٪ 12فيما
يتعلق بالخدمات التي تم االلتزام بأدائها وبالتالي تم إصدار الفاتورة المتعلقة بها .ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بمعلومات السوق وخدمات ما بعد التداول
والتداول واإلدراج ،باإلضافة الى أمور أخرى .يبلغ متوسط شروط االئتمان الممنوحة لألطراف المقابلة فيما يتعلق بمعلومات السوق ،وخدمات ما بعد
التداول ،واإلدراج والمشتقات المقدمة  30يوماً .ومع ذلك ،تستوجب المجموعة تسوية الذمم المدينة على الفور على أساس نقدي.
كانت غالبية األرصدة كما في  30يونيو 2021م (حوالي  ٪52من اإلجمالي) مستحقة لمدة تقل عن  90يوماً .بلغت األرصدة المستحقّة لمدة أكثر من 180
يوماً  9.1مليون ريال سعودي ،منها  8.6مليون ريال سعودي مستحقة ألكثر من  360يوماً .يتعلق رصيد الذمم المدينة المستحقّة لمدة أكثر  360يو ًما بشكل
كبير بالذمم المدينة لخدمات ما بعد التداول ( 3.8مليون ريال سعودي) ،واإلدراج ( 2.7مليون ريال سعودي) ،ومعلومات السوق ( 2.1مليون ريال سعودي).
 (6-67):لودجلامخصص خسائر االئتمان كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

الرصيد في بداية السنة

6,878

26,614

المحمل للسنة  /للفترة

19,736

1,056

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

26,614

27,670

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

ارتفع مخصص خسائر االئتمان بشكل طفيف من  26.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  27.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
كما في  30يونيو 2021م ،بلغ مخصص خسائر االئتمان  27.7مليون ريال سعودي ،منها  20.6مليون ريال سعودي مرتبطة بخدمات معلومات السوق ،وذمم
بقيمة  4.7مليون ريال سعودي مرتبطة بخدمات ما بعد التداول ،و 2.4مليون ريال سعودي مرتبطة بخدمات اإلدراج .يعود مخصص خسائر االئتمان المرتبط
بخدمات معلومات السوق إلى مخصص محجوز بنسبة  ٪50مقابل األرباح المتعلّقة بخدمات معلومات السوق التي ت ّم تسجيلها استثنائيا أثر التدقيق.
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مقدما وموجودات متداولة أخرى كما في  31ديسمبر 2020م و30
6مصروفات مدفوعة
ً
يونيو 2021م

مقدما وموجودات متداولة أخرى كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
 (6-68):لودجلامصروفات مدفوعة
ً
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

77,500

77,500

دفعة مقدمة مقابل شراء عقار
مصروفات تأمين مدفوعة مقدماً

7,770

1,447

إيرادات تشغيلية مستحقة

10,108

8,867

2,876

3,359

سلف الموظفين
مصروفات صيانة مدفوعة مقدماً

1,419

519

ذمم مدينة أخرى

2,599

3,872

إجمالي

102,272

95,564

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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6 -11-12-1دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

بلغت الدفعة المقدمة مقابل شراء عقار  77.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وفي  30يونيو 2021م ويعود ذلك إلى دفعة مقدمة لشراء
عقار مركز البيانات الجديد للمجموعة في مركز الملك عبد اهلل المالي.

ً
مقدما
6 -11-12-2مصروفات تأمين مدفوعة
انخفضت مصاريف التأمين المدفوعة مقدماً من  7.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2021م ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فرق توقيت إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات حيث من المتوقع إصدار المدفوعات في أغسطس 2021م.

6 -11-12-3إيرادات تشغيلية مستحقة
انخفضت اإليرادات التشغيلية المستحقة من  10.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  8.9مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
ويرجع ذلك إلى االنخفاض في األرصدة غير المفوترة فيما يتعلق بخدمات نقل الملكية المقدمة والمتعلقة بحسابات االستثمار.

6 -11-12-4سلف الموظفين
ارتفعت السلف للموظفين من  2.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  3.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك بشكل
رئيسي إلى زيادة قروض الموظفين من  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م (506 +
ألف ريال سعودي) بسبب القروض اإلضافية الممنوحة للموظفين.

ً
مقدما
6 -11-12-5مصروفات صيانة مدفوعة
انخفضت مصاريف الصيانة المدفوعة مقدماً من  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  519ألف ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فرق توقيت إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات.

6 -11-12-6ذمم مدينة أخرى
ارتفعت الذمم المدينة األخرى من  2.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  3.9مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويرجع
ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في الذمم المدينة المتعلقة بإحدى العروض الترويجية التي تقدمها المجموعة لباقة الـ  2000مستهلك من  1.1مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .ويعود ذلك إلى حد كبير إلى فرق توقيت إصدار الفواتير
وتحصيل المدفوعات.
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6الودائع لدى البنك المركزي السعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-69):لودجلاالودائع لدى البنك المركزي السعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

الودائع لدى البنك المركزي السعودي

32,178

26,795

إجمالي

32,178

26,795

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2021م

انخفضت الودائع لدى البنك المركزي السعودي من  32.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  26.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2021م بعد سحب حساب ضمانات المشاركين في شركة المقاصة.
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6النقد وما في حكمه للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-70):لودجلاالنقد وما قي حكمه للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

نقد لدى البنوك  -حسابات جارية

96,798

203,311

إجمالي

96,798

203,311

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2021م
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ارتفع النقد وما في حكمه من  96.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  203.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك
إلى عائد استبعاد استثمارات مرتفع مقارن ًة بالمبالغ المدفوعة لشراء االستثمارات في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والذي نتج عنه
صافي تدفق نقدي داخلي الى المجموعة قدره  880.8مليون ريال سعودي (مقارنة بصافي تدفق نقدي خارجي قدره  209.6مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م) .وقابل هذه الزيادة توزيعات أرباح خاصة بقيمة  1.0مليار ريال سعودي مدفوعة لصندوق االستثمارات العامة
في يونيو 2021م باإلضافة إلى توزيعات أرباح سنوية بمبلغ قدره  120مليون ريال سعودي والتي تم دفعها في مايو 2021م.
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6حقوق ملكية المجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-71):لودجلاحقوق ملكية المجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

رأس المال

1,200,000

1,200,000

احتياطي نظامي

376,964

376,964

احتياطي عام

1,114,180

1,114,180

أرباح مبقاة

943,479

185,523

إجمالي حقوق الملكية

3,634,622

2,876,667

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

بلغ رأس مال المجموعة  1.2مليار ريال سعودي مقسم إلى  120مليون سهم بقيمة  10ريال سعودي للسهم الواحد كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو
2021م مكتتب فيها بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة.
وفقا لنظام المجموعة والئحة الشركات السعودية ،يتعين على المجموعة تحويل  ٪10سنوياً من صافي دخلها للسنة إلى االحتياطي النظامي وتتو ّقف هذه
التحويالت متى بلغ االحتياطي النظامي  ٪30من رأس المال بعد الحصول على الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي .يتم التحويل إلى االحتياطي
النظامي على مستوى المجموعة والشركات التابعة .انّ هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي المجموعة .في الفترة ما بعد  30يونيو 2021م،
وافق المساهم في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في أغسطس 2021م على التوقف عن تحويل  ٪10من صافي الدخل الى االحتياطي النظامي بعد
بلوغه نسبة  ٪30من رأس مال المجموعة.
بلغ االحتياطي العام  1.1مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2021م وتعلّق بالتحويالت من األرباح المبقاة في عام 2007م لغرض
تمويل إنشاء المقر الرئيسي للمجموعة في مركز الملك عبد اهلل المالي وأي أغراض مستقبلية أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس اإلدارة .في الفترة ما
بعد  30يونيو 2021م ،وافق المساهم في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في أغسطس 2021م على تحويل مبلغ قدره  1.1مليار ريال سعودي من
االحتياطي العام إلى األرباح المبقاة.
انخفضت األرباح المبقاة من  943.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  185.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م حيث تم
توزيع األرباح المبقاة للمجموعة جزئياً من خالل توزيعات أرباح خاصة مدفوعة في يونيو 2021م إلى صندوق االستثمارات العامة بمبلغ قدره  1.0مليار
ريال سعودي وتوزيعات األرباح السنوية المدفوعة في مايو 2021م بمبلغ قدره  120مليون ريال سعودي.

-11-16

6مطلوبات غير متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-72):لودجلامطلوبات غير متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

91,024

90,475

التزامات عقود إيجار

4,658

1,487

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

95,682

91,963

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2021م
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6التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو
2021م

 (6-73):لودجلاالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

الرصيد في بداية السنة

77,294

91,024

تكلفة الخدمة الحالية

9,028

4,846

تكلفة الفائدة

2,272

869

المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة

11,300

5,715

خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

5,302

-

منافع مدفوعة خالل السنة/القترة

()2,872

()6,264

الرصيد في نهاية السنة/الفترة

91,024

90,475

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2021م

انخفض التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من  91.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  90.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
ّ
الموظفين عند إنهاء الخدمة .يتم قياس هذا المخصص بحسب سياسة المجموعة وف ًقا لمتطلبات معيار المحاسبة
2021م وارتبط بمخصص مكافأة
الدولي رقم .19

-11-18

6مطلوبات اإليجار للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-74):لودجلامطلوبات اإليجار للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

متداولة

9,129

5,000

غير متداولة

4,658

1,487

المجموع

13,787

6,487

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2021م

تتعلّق مطلوبات عقود اإليجار بحق استخدام عقود اإليجار التشغيلي وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16الساري للفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد  1يناير 2019م وتمثل القيمة الحالية المقدرة لمدفوعات عقود اإليجار التشغيلي للمجموعة .وقد انخفضت مطلوبات عقود اإليجار من 13.8
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  6.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م بسبب التو ّقعات فيما يتعلّق بإيجار برج التعاونية،
أي الموقع الحالي للمجموعة.

-11-19

6مطلوبات متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-75):لودجلامطلوبات متداولة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو2021م
(مفحوصة)

تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

19,030

13,969

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

3,147

2,825

ألف ريال سعودي

التزامات عقود اإليجار

9,129

5,000

ذمم دائنة

95,315

116,555

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

32,759

63,314

إيرادات مؤجلة

3,223

52,160

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

116,616

90,324

زكاة دائنة

83,561

25,789

إجمالي المطلوبات المتداولة

362,781

369,936

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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تتألف المطلوبات المتداولة للمجموعة كما في  30يونيو 2021م بشكل أساسي من الذمم الدائنة ( ٪31.5من إجمالي المطلوبات المتداولة) والمصروفات
المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى ( ٪24.4من إجمالي المطلوبات المتداولة) ،والرصيد المستحق إلى هيئة السوق المالية ( ٪17.1من اجمالي
المطلوبات المتداولة) ،واإليرادات المؤجلة ( ٪14.1من إجمالي المطلوبات المتداولة) ،من بين بنود أخرى.

6 -11-19-1تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
 (6-76):لودجلاتأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

ضمان أعضاء غرفة المقاصة

1,001

1,002

ضمان أعضاء عمالء المقاصة

16,540

11,479

الهامش األولي ألعضاء المقاصة

1,489

1,489

إجمالي

19,030

13,969

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

انخفضت التأمينات النقدية من المشاركين في المقاصة من  19.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  14.0مليون ريال سعودي كما في
 30يونيو 2021م بسبب االنخفاض في ضمان أعضاء عمالء المقاصة ( 5.1-مليون ريال سعودي) نتيجة سحب حساب ضمان أحد األعضاء المشاركين
في المقاصة.

6 -11-19-2مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
 (6-77):لودجلامساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة كما في 31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

3,147

2,825

إجمالي

3,147

2,825

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

انخفضت مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة من  3.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.8مليون ريال سعودي كما في 30
يونيو 2021م ويرجع ذلك إلى سحب حساب ضمان أحد األعضاء المشاركين في المقاصة.

6 -11-19-3الذمم الدائنة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
 (6-78):لودجلاالذمم الدائنة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

أخرى

81,667

102,909

أطراف ذات العالقة

13,647

13,645

إجمالي

95,315

116,555

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

تتكون الذمم الدائنة من ذمم دائنة أخرى (ألطراف ثالثة) (حوالي  ٪88من إجمالي رصيد الذمم الدائنة كما في  30يونيو 2021م) واألطراف ذات العالقة
(حوالي  ٪12من إجمالي رصيد الذمم الدائنة كما في  30يونيو 2021م).
ارتفعت الذمم الدائنة من  95.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  116.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك إلى
حد كبير إلى طلبات الشراء الجديدة الصادرة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م باإلضافة إلى توقيت صرف المدفوعات.
يتم تسجيل الذمم الدائنة للموردين عند تقديم الخدمات بد ًال من إصدار الفواتير .وف ًقا لذلك ،يتعلق جزء كبير من الحسابات الدائنة بموردين قدموا
خدماتهم قبل إصدار فواتير إلى المجموعة حتى نهاية السنة أو الفترة .بلغت أرصدة الذمم الدائنة التي تم تحرير فواتيرها بالكامل  6.0مليون ريال
سعودي في  31ديسمبر 2020م و 16.4مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م.
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6 -11-19-4الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
 (6-79):لودجلاالرصيد المستحق لهيئة السوق المالية كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية

32,759

63,314

إجمالي

32,759

63,314

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

ارتفع الرصيد المستحق لهيئة السوق المالية من  32.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  63.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2021م حيث لم يتم تحويل مدفوعات أيام  27و 28و 29و 30يونيو إلى هيئة السوق المالية.

6 -11-19-5اإليرادات المؤجلة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
 (6-80):لودجلااإليرادات المؤجلة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

إيرادات مؤجلة

3,223

52,160

اإلجمالي

3,223

52,160

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

ارتفعت اإليرادات المؤجلة من  3.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  52.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك
بشكل أساسي إلى الزيادة في خدمات التسجيل األساسية ( 36.5 +مليون ريال سعودي) حيث يتم إصدار الفواتير للسنة الكاملة مسبقا في بداية العام
لجميع العمالء المدرجين ،إلى جانب الزيادة في خدمات التسجيل األساسية في صناديق االستثمار العقاري ( 3.5 +مليون ريال سعودي) من بين أمور
أخرى.

6 -11-19-6مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو
2021م
 (6-81):لودجلامصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

مصروفات موظفين مستحقة

94,647

66,676

تأمينات اجتماعية مستحقة  -المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

2,108

2,192

ضريبة القيمة المضافة ،صافي

10,196

13,656

ذمم مجلس اإلدارة الدائنة

5,470

3,977

ذمم أخرى

4,194

3,824

إجمالي

116,616

90,324

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

6 -11-19-7مصروفات موظفين مستحقة
انخفضت مصروفات الموظفين المستحقة من  94.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  66.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2021م بعد دفع المكافآت المستحقة.

6 -11-19-8تأمينات اجتماعية مستحقة  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ارتفعت التأمينات االجتماعية المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من  2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.2مليون
ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م تماشياً مع الزيادة في عدد الموظفين خالل نفس الفترة باإلضافة إلى تعديل المساهمة السنوية للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية الذي حدث خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
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6 -11-19-9ضريبة القيمة المضافة ،صافي
ارتفع صافي ضريبة القيمة المضافة من  10.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  13.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
تماشياً مع الزيادة في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي.

6 -11-19-10ذمم مجلس اإلدارة الدائنة
انخفضت ذمم مجلس اإلدارة الدائنة من  5.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  4.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
بسبب صرف مدفوعات مجلس اإلدارة كما في  30يونيو 2021م بعد أن تلقت اإلدارة مزيداً من الوضوح بشأن اإلرشادات الجديدة التي طبقها صندوق
االستثمارات العامة في عام 2020م المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

6 -11-19-11ذمم أخرى
انخفضت الذمم األخرى من  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  3.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك إلى
صرف مدفوعات الضرائب المقتطعة ( SAR1.8-مليون).

6 -11-19-12الزكاة الدائنة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
 (6-82):لودجلاالزكاة الدائنة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي
الرصيد في بداية السنة
مخصص الزكاة عن السنة/الفترة
المحمل للفترة
الرصيد في نهاية السنة/الفترة
المصدر:

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

-

83,561

83,561

25,349

-

()83,121

83,561

25,789

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية االولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2021م

انخفضت الزكاة الدائنة من  83.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  25.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م حيث تم سداد
مدفوعات الزكاة للسنة المنتهية في  30ديسمبر 2020م بمبلغ قدره  83.1مليون ريال سعودي في بداية فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
كما أن مخصص فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م قد بلغ  25.3مليون ريال سعودي .يمثل المخصص البالغ قيمته  83.6مليون ريال سعودي
في عام 2020م المخصص للسنة الكاملة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،بينما يمثل المخصص البالغ قيمته  25.3مليون ريال سعودي مخصص لفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م فقط.

-11-20

6االرتباطات وااللتزامات المحتملة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م

 (6-83):لودجلااالرتباطات وااللتزامات المحتملة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

شراء موجودات

21,652

27,083

نفقات متعهد بها

24,838

55,346

خطابات ضمان

11,300

1,148

إجمالي

57,790

83,576

ألف ريال سعودي

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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 (6-84):لودجلاشراء موجودات كما في  30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

كما في  30يونيو 2021م

البرامج

17,503

المباني

6,172

المعدات

3,250

السيارات

103

دعم فني

44

معدات كهربائية

9

األثاث

2

إجمالي

27,083

المصدر:

معلومات المجموعة

 (6-85):لودجلانفقات متعهد بها كما في  30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

كما في  30يونيو 2021م

صيانة وشبكة ووصول

22,994

استشارات

8,225

رواتب ومنافع متعلقة بها

7,460

تسويق ورعاية

6,488

مصروفات أمن

2,149

ضيافة ونظافة

1,830

مرافق خدمية

1,350

تدريب

1,240

رسوم الرخصة

1,026

رسوم استخدام نظام سريع

893

اتصاالت

742

قرطاسية ولوازم مكتبية

258

عالقات المساهمين

120

أخرى

570

إجمالي
المصدر:

55,346
معلومات المجموعة

ارتفع إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة من  57.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  83.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2021م ويرجع ذلك إلى الزيادة في النفقات المتعهد بها ( 30.5 +مليون ريال سعودي) والنفقات الرأسمالية المتعهد بها ( 5.4 +مليون ريال سعودي).
وتعود الزيادات في النفقات الرأسمالية لمتعهد بها والنفقات المتعهد بها إلى حد كبير إلى عمليات إعادة التصنيف التي تمت في فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م .في القوائم المالية األولية المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،تم تعديل أرصدة المصروفات المتعهد بها
والنفقات الرأسمالية المتعهد بها كما في  31ديسمبر 2020م من  24.8مليون ريال سعودي إلى  46.3مليون ريال سعودي ومن  21.7مليون ريال سعودي
إلى  13.2مليون ريال سعودي ،على التوالي ،لتحسين دقة التقارير.
بلغت خطابات الضمان  11.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وتعلقت باتفاقيات ائتمانية مع بنك محلي ،منها  10.0مليون ريال سعودي
مرتبطة بتسهيالت احتياطية لتغطية أي عجز قد يحصل في التدفقات النقدية ،والتي استحقت في بداية الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
وعليه ،انخفضت خطابات الضمان إلى  1.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .وقد احتفظت المجموعة بخطاب الضمان هذا تاريخياً فقط
تماشياً مع متطلبات المجموعة للوقاية من المخاطر والحفاظ على الجودة ،بحيث لم تستخدم هذه التسهيالت.
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6-12قائمة التدفق النقدي الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م
 (6-86):لودجلاقائمة التدفق النقدي الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م وفترة الستة
أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

السنة المالية 2020م (مراجعة)

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م
(مفحوصة)

213,963

387,393

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الربح قبل الزكاة
تسويات لمطابقة صافي ربح السنة/الفترة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
استهالك وإطفاء

24,406

28,550

مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

1,262

1,056

-

14

رد االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

5,650

5,715

الربح المحقق من بيع استثمارات

()11,253

()4,421

ربح غير محقق من استثمارات

()5,016

()7,610

الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

741

1,623

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

870

143

()6,172

-

-

5,383

()15,857

()35,153

دخل توزيعات األرباح
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
ودائع لدى البنك المركزي السعودي
ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

()5,502

6,708

تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

-

()5,061

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

-

()322

ذمم دائنة

()6,794

21,240

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

24,133

30,555

إيرادات مؤجلة

48,312

48,937

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

7,286

()26,292

النقد الناتج من العمليات

276,038

458,458

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

()2,005

()6,264

-

()83,121

274,033

369,073

دفع الزكاة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات

()1,103,663

()1,596,054

المتحصل من استبعاد االستثمارات

1,313,327

2,476,841

شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

()27,805

()15,905

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

181,860

864,882

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
-

()1,120,000

إيجارات مدفوعة

()3,706

()7,443

توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()3,706

()1,127,443

صافي التغير في النقد وما في حكمه

452,187

106,512

النقد وما في حكمه في بداية السنة

268,488

96,798

النقد وما في حكمه في نهاية السنة/الفترة

720,674

203,311

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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-12-1

6صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من  274.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى  369.1مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك إلى زيادة الربح قبل الزكاة ( 173.4 +مليون ريال سعودي) ،قابله جزئياً دفع الزكاة البالغة  83.1مليون
ريال سعودي خالل الفترة.

-12-2

6صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية من  181.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى  864.9مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع العائدات من استبعاد االستثمارات مقارنة بالمبالغ المدفوعة لشراء االستثمارات في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،نتج منها صافي تدفق نقدي قدره  880.8مليون ريال سعودي.

-12-3

6صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  3.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى  1.1مليار ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك إلى توزيعات األرباح الخاصة المدفوعة لصندوق االستثمارات العامة في يونيو 2021م والبالغة قيمتها 1.0
مليار ريال سعودي إلى جانب توزيعات األرباح السنوية المدفوعة في مايو 2021م والبالغة قيمتها  120مليون ريال سعودي.

6-13مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي لشركة مركز إيداع األوراق المالية
(إيداع) ونتائج عملياتها
تقُدم مناقشة اإلدارة وتحليلها التالي مراجعة تحليلية للوضع المالي واألداء التشغيلي لشركة مركز إيداع األوراق المالية للسنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م ولفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و 2021م ،و تم الحصول على المعلومات المالية المدرجة في هذا
القسم من البيانات المالية المدققة لشركة مركز إيداع األوراق المالية اعتبا ًرا من وللسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2018م و 2019م م و 2020م ولفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و 2021م .تم إعداد البيانات المالية لشركة مركز إيداع األوراق المالية وف ًقا لمعايير التقارير المالية الدولية
المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتصريحات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA

-13-1

6قائمة الدخل الشامل إليداع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م ولألشهر الستة المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م

 (6-87):لودجلاقائمة الدخل الشامل إليداع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ولألشهر
الستة المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م
ألف ريال سعودي

السنة المالية
2018م (مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

فترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م-
 30يونيو 2021م

إيرادات تشغيلية

298,320

281,496

511,328

%30.9

213,052

318,144

%49.3

تكاليف تشغيلية

()127,113

()130,958

()133,560

%2.5

()68,626

()66,815

()%2.6

مجمل الربح

171,208

150,538

377,769

%48.5

144,426

251,329

%74.0

مصروفات
عمومية وإدارية

()75,881

()74,886

()104,451

%17.3

()48,361

()55,010

%13.7

ربح التشغيل

95,327

75,652

273,318

%69.3

96,065

196,319

%104.4

إيرادات استثمار

13,047

16,061

6,340

()%30.3

2,310

5,448

%135.9

إيرادات /
(خسائر) أخرى

9

()1

2

()%57.2

2

4

%109.0

الربح من
األنشطة غير
التشغيلية

13,057

16,060

6,342

()%30.3

2,311

5,452

%135.8

ربح السنة /
الفترة

108,384

91,712

279,660

%60.6

98,377

201,771

%105.1

إعادة قياس
التزام مكافأة
نهاية الخدمة
للموظفين

()1,229

()1,872

()1,222

()%0.3

-

-

ال ينطبق
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ألف ريال سعودي

السنة المالية
2018م (مراجعة)

السنة المالية
2019م (مراجعة)

السنة المالية
2020م (مراجعة)

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

فترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2020م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2021م
(مفحوصة)

التغير السنوي
 30يونيو 2020م-
 30يونيو 2021م

الخسارة الشاملة
األخرى للسنة /
للفترة

()1,229

()1,872

()1,222

()%0.3

-

-

ال ينطبق

إجمالي الدخل
الشامل للسنة /
للفترة

107,155

89,840

278,438

%61.2

98,377

201,771

%105.1

المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

-13-1-1

6اإليرادات

يمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع في توفير تهيئة أعمال التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها .تعد شركة إيداع أكبر مساهم
في األعمال التجارية بنسبة حوالي  ٪47من إجمالي اإليرادات خالل السنة المالية 2020م .ارتفعت إيرادات إيداع بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٪30.9
خالل الفترة ما بين 2018م إلى 2020م .كما انخفضت اإليرادات بنسبة  % 5.6من  298.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  281.5مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي الى االنخفاض في خدمات إيداع األوراق المالية بسبب اإلعفاء من رسوم المرابحة الذي
بدأ اعتبا ًرا من مارس 2019م .هذا وقد ارتفعت اإليرادات بنسبة  %81.6من  281.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  511.3مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2020م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االرتفاع في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي من  3.5مليار ريال سعودي في السنة
المالية 2019م إلى  8.3مليار ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
ارتفع اإليرادات بنسبة  %49.3من  213.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  318.1مليون ريال سعودي في نفس
الفترة للسنة المالية 2021م ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى االرتفاع في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي من  6.6مليار ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  10.7مليار ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م  ،إضافة إلى االرتفاع في ايرادات
خدمة نقل ملكية األوراق المالية.

-13-1-2

6التكاليف التشغيلية

ارتفعت التكاليف التشغيلية بشكل طفيف بنسبة  %3.0أو بقيمة  3.8مليون ريال سعودي من  127.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى
 131.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،كما ارتفعت التكاليف التشغيلية بشكل طفيف بنسبة  %2.0أو بقيمة  2.6مليون ريال سعودي إلى
 133.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .وت ُعزى الزيادة في السنة المالية 2019م و2020م بشكل رئيسي إلى الزيادة في الرواتب والمنافع
المتعلقة بها2020 ،م
انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة ( )%2.6من  68.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م الى  66.8مليون ريال
سعودي لنفس الفترة في السنة المالية 2021م وذلك بسبب انخفاض في الرواتب والمنافع المتعلقة بها إضافة إلى االنخفاض في مخصص خسائر ائتمان
لذمم مدینة.

-13-1-3

6مجمل الربح

انخفض مجمل الربح بنسبة ( )%12.1أو بقيمة  20.6مليون ريال سعودي من  171.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  150.5مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م وذلك بسبب االرتفاع في االيرادات التشغيلية كما ارتفع مجمل الربح بنسبة  %150.9أو بقيمة  227.2مليون ريال
سعودي إلى  377.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .ويعود سبب االرتفاع الى االرتفاع في اإليرادات التشغيلية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى
االرتفاع في متوسط قيمة/حجم التداول اليومي.
أرتفع مجمل الربح بنسبة  %74.0من  144.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م الى  251.3مليون ريال سعودي للفترة
المماثلة للسنة المالية 2021م وذلك بسبب االرتفاع في االيرادات التشغيلية .

-13-1-4

6المصروفات العمومية واإلدارية

انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بشكل طفيف بنسبة ( )%1.3أو بقيمة  1.0مليون ريال سعودي من  75.9مليون ريال سعودي في السنة المالية
2018م إلى  74.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وذلك بسبب االرتفاع الطفيف في تكاليف الخدمات المشتركة بموجب االتفاقية بين تداول
والشركة .كما ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %39.5أو بقيمة  29.6مليون ريال سعودي إلى  104.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م .ويعود سبب االرتفاع بالمصاريف العمومية واإلدارية ً
أيضا الى االرتفاع في تكاليف الخدمات المشتركة بموجب االتفاقية بين تداول والشركة.
ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %13.7من  48.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م الى  55.0مليون
ريال سعودي للفترة المماثلة للسنة المالية 2021م وذلك ً
أيضا بسبب االرتفاع في تكاليف الخدمات المشتركة بموجب االتفاقية بين تداول والشركة.
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-13-1-5

6الربح التشغيلي

انخفض الربح التشغيلي بنسبة ( )%20.6أو بقيمة  19.7مليون ريال سعودي من  95.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  75.7مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2019م وذلك بسبب االنخفاض في االيرادات التشغيلية .كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة  %261.3أو بقيمة  197,7مليون ريال
سعودي إلى  273.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .ويعود سبب ارتفاع الربح التشغيلي الى االرتفاع في االيرادات التشغيلية.
ارتفع الربح التشغيلي بنسبة  %104.4من  96.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م الى  196.3مليون ريال سعودي
للفترة المماثلة للسنة المالية 2021م وذلك بسبب االرتفاع في االيرادات التشغيلية.

-13-1-6

6إيرادات استثمار

ارتفعت إيرادات االستثمار بنسبة  %23.1أو بقيمة  3.0مليون ريال سعودي من  13.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  16.1مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وثم عادت وانخفضت إيرادات االستثمار بنسبة ( )%60.5أو بقيمة  9.7مليون ريال سعودي إلى  6.3مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2020م .وت ُعزى الزيادة في السنة المالية 2019م بشكل رئيسي إلى المستوى الجيد نسبياً ألسعار الفائدة على أدوات أسواق
النقد والتي كان لمحفظة الشركة االستثمارية منها النصيب األكبر من حيث توزيع فئات األصول ، .أما في السنة المالية 2020م فكان سبب االنخفاض
هو االنخفاض المتسارع في أسعار الفائدة بشكل عام وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة على أدوات أسواق النقد بسبب تبعات فايروس كرونا على االقتصاد
العالمي بشكل عام.
ارتفعت إيرادات االستثمار بنسبة  %135.8من  2.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م الى  5.5مليون ريال سعودي
لنفس الفترة في السنة المالية 2021م وذلك بسبب تحسن أداء بعض األصول االستثمارية القائمة وزيادة االستثمار في أدوات الدخل الثابت.

-13-1-7

6ايرادات أخرى

انخفضت اإليرادات األخرى من  9.0آالف ريال سعودي في عام 2018م إلى (  1.0 -ألف ريال سعودي) في السنة المالية 2019م وارتفعت في السنة
المالية 2020م لتصل إلى ألفي ريال سعودي.
ارتفعت اإليرادات األخرى من  2.0ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  4آالف ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م.

-13-1-8

6الربح من األنشطة غير التشغيلية

ارتفع الربح من األنشطة غير التشغيلية بنسبة  %23.0أو بقيمة  3.0مليون ريال سعودي من  13.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى
 16.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ثم انخفض الربح من األنشطة غير التشغيلية بنسبة ( )%60.5أو بقيمة  9.7مليون ريال سعودي
إلى  6.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .وت ُعزى الزيادة في السنة المالية 2019م و2020م بشكل رئيسي إلى الزيادة في إيرادات االستثمار
خالل نفس الفترة.
ارتفع الربح من األنشطة غير التشغيلية بنسبة  %135.8من  2.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م الى  5.4مليون
ريال سعودي لنفس الفترة في السنة المالية 2021م وذلك ً
أيضا بسبب ارتفاع إيرادات االستثمار خالل نفس الفترة.

-13-1-9

6ربح السنة/الفترة

انخفض ربح السنة بنسبة ( )%15.4أو بقيمة  16.7مليون ريال سعودي من  108.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  91.7مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2019م ،كما ارتفع ربح السنة بنسبة  %204.9أو بقيمة  188.0مليون ريال سعودي إلى  279.7مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2020م .ويعود سبب االنخفاض في السنة المالية 2019م بشكل رئيسي إلى االنخفاض في االيرادات التشغيلية  ،أما في السنة المالية 2020م فكان
سبب االرتفاع هذا ،االرتفاع في االيرادات التشغيلية .
ارتفع ربح الفترة بنسبة  %105.1من  98.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م الى  201.8مليون ريال سعودي لنفس
الفترة في السنة المالية 2021م ويعود سبب االرتفاع الى االرتفاع في االيرادات التشغيلية .
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6قائمة المركز المالي إليداع كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30يونيو 2021م

 (6-88):لودجلاقائمة المركز المالي إليداع كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30يونيو 2021م
ألف ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

موجودات غير متداولة

10,718

9,745

8,793

21,795

موجودات متداولة

555,705

538,935

767,364

748,787

إجمالي الموجودات

566,423

548,680

776,156

770,582

مطلوبات متداولة

30,143

18,383

43,985

88,142

مطلوبات غير متداولة

17,372

21,074

25,179

24,149

إجمالي المطلوبات

47,515

39,457

69,164

112,292

إجمالي حقوق الملكية

518,908

509,223

706,992

658,291

إجمالي المطلوبات وحقوق
الملكية

566,423

548,680

776,156

770,582

المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

-13-2-1

6إجمالي الموجودات

انخفض اجمالي الموجودات بنسبة ( )%3.1أو بقيمة  17.7مليون ريال سعودي من  566.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى 548.7
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وارتفع اجمالي الموجودات بنسبة  %42.4أو بقيمة  228.4مليون ريال سعودي الى  776.2مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
انخفضت الموجودات غير المتداولة بشكل تدريجي بنسبة ( )%9.1أو بقيمة  1.0مليون ريال سعودي من  10.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2018م إلى  9.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وانخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة ( )%9.8أو بقيمة  1.0مليون ريال سعودي
إلى  8.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وي ُعزى ذلك االنخفاض إلى استهالك األصول خالل الفترة.
انخفضت الموجودات المتداولة بنسبة ( )%3.0أو بقيمة  16.8مليون ريال سعودي من  555.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى 538.9
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وي ُعزى ذلك االنخفاض إلى االنخفاض في رصيد النقد وما في حكمه .وارتفعت الموجودات المتداولة
بنسبة  %42.4أو بقيمة  228.4مليون ريال سعودي الى  767.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود سبب االرتفاع الى االرتفاع في
االستثمارات في األوراق المالية.

-13-2-2

6إجمالي المطلوبات

انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة ( )%17.0أو بقيمة  8.1مليون ريال سعودي من  47.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  39.5مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وارتفع اجمالي المطلوبات بنسبة  %75.3أو بقيمة  29.7مليون ريال سعودي الى  69.2مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م .وثم بنسبة  %62.4ليصل الى  112.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %21.3أو بقيمة  3.7مليون ريال سعودي من  17.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى 21.1
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وذلك بسبب ارتفاع مكافأة نهاية الخدمة ، .وارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %19.5أو بقيمة
 4.1مليون ريال سعودي إلى  25.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويعود سبب االرتفاع إلى ارتفاع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وذلك
حسب القياس المعتمد من االستشاري األكتواري للشركة طبقاً للمعالجة المعتمدة في المعايير الدولية.
انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة ( )%39.0أو بقيمة  11.8مليون ريال سعودي من  30.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى 18.4
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وي ُعزى ذلك االنخفاض إلى انخفاض الرصيد المستحق إلى تداول .وارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة
 %139.3أو بقيمة  25.6مليون ريال سعودي الى  44.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود سبب االرتفاع الى ارتفاع الرصيد المستحق
إلى تداول حسب االتفاقية الموقعة بين تداول والشركة.

-13-3

6قائمة التدفق النقدي إليداع للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م
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 (6-89):لودجلاقائمة التدفق النقدي إليداع للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة
الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م
السنة المالية 2018م
(مراجعة)

السنة المالية 2019م
(مراجعة)

السنة المالية 2020م
(مراجعة)

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

ربح السنة  /الفترة صافي

108,384

91,712

279,660

201,771

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

115,596

66,372

311,245

227,351

()103,039

()61,562

()222,788

56,264

()76,573

()101,656

()82,436

()250,926

ألف ريال سعودي

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من
األنشطة االستثمارية
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه

()64,016

()96,846

6,021

32,689

نقد وما في حكمه في بداية السنة  /الفترة

181,741

117,724

20,879

26,900

نقد وما في حكمه في نهاية السنة  /الفترة

117,724

20,879

26,900

59,589

المصدر:

القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

انخفض النقد وما في حكمه بنسبة ( )%82.3أو بقيمة  96.8مليون ريال سعودي ،من  117.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  20.9مليون
ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،كما ارتفع النقد وما في حكمة بنسبة  %28.8أو بقيمة  6.0مليون ريال سعودي إلى  26.9مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م .ارتفع النقد وما في حكمة بنسبة  % 121.5أو بقيمة  32.7مليون ريال سعودي إلى  59.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.

-13-3-1

6صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي النقد من األنشطة التشغيلية بنسبة  %42.6أو بقيمة  49.2مليون ريال سعودي من  115.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
إلى  66.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وارتفع بنسبة  %367.9أو بقيمة  244.9مليون ريال سعودي إلى  311.2مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2020م.
ي ُعزى االنخفاض في السنة المالية 2019م ،إلى االنخفاض في صافي الربح إضافة إلى التغير في األرصدة المستحقة من/إلى تداول .اما سبب االرتفاع
في السنة المالية 2020م هو االرتفاع في صافي الربح.
انخفض صافي النقد من األنشطة التشغيلية من  311,2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م الى  227,3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م وذلك بشكل رئيسي بسبب االنخفاض في صافي الربح خالل الفترة ذاتها.

-13-3-2

6صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة االستثمارية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة  %40.3أو بقيمة  41.5مليون ريال سعودي من  103.0مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2018م إلى  61.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وارتفع بنسبة  %261.9أو بقيمة  161.2مليون ريال سعودي إلى  222.8مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية من  222,8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م الى صافي نقد ناتج من األنشطة االستثمارية
بقيمة  56,3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وذلك بشكل رئيسي بسبب االرتفاع في عائدات بيع استثمارات.
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6صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بنسبة  %32.8أو بقيمة  25.1مليون ريال سعودي من  76.6مليون ريال سعودي في السنة المالية
2018م إلى  101.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،وانخفض بنسبة  %18.9أو بقيمة  19.2مليون ريال سعودي إلى  82.4مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2020م .ي ُعزى االنخفاض في السنة المالية 2019م وكذلك االرتفاع في السنة المالية 2020م ،إلى التغير في ارصدة االستثمارات.
ويعود سبب االرتفاع في السنة المالية 2019م ،الى االرتفاع في توزيعات االرباح ،اما سبب االنخفاض في السنة المالية 2020م فهو االنخفاض في توزيعات
أرباح مدفوعة.
ازداد صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  82,4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م الى  250,9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م وذلك بشكل رئيسي بسبب توزيعات أرباح بقيمة  250.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
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7سياسة توزيع األرباحطبقاً للمادة العاشرة بعد المائة ( )110من نظام الشركات ،تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم ،وعلى وجه خاص الحق في الحصول على
نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها .ويقوم مجلس اإلدارة بالتوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.
وبالرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي ضمانات بتوزيع فعلي لألرباح ،كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة .ويعتمد أي قرار بتوزيع
أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية ،والتمويل ومتطلبات رأس المال ،ومعطيات السوق والعوامل
االقتصادية بشكل عام ،والزكاة ،فض ً
ال عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى.
وتوزع أرباح الشركة بعد خصم جميع المصروفات على النحو التالي:
1يجنب  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز بقرار من الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطيالمذكور  %30من رأس المال المدفوع.
2للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصهلغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان علىالمساهمين .وللجمعية العامة كذلك أن تجنب من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً
من هذه المؤسسات.
4يجوز لمجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع نسبة معينة من باقي األرباح على المساهمين.5يحق للشركة توزيع أرباح ربعية ونصفية بعد التزامها بمتطلبات الجهات ذات العالقة.وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها منذ بداية عام 2018م:
 (7-1):لودجلااألرباح المعلنة والموزعة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والستة
أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30يونيو 2021م

ألف ريال سعودي
التوزيعات المعلنة خالل الفترة

120,000

120,000

120,000

1,120,000

التوزيعات المدفوعة خالل الفترة

120,000

120,000

120,000

1,120,000

صافي الدخل للفترة التي تم التوزيع عنها

148,187

153,294

500,519

362,044

نسبة توزيعات األرباح المعلنة لصافي الدخل للفترة
التي تم التوزيع عنها

%80.98

%78.28

%23.98

%309.35

المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م ومعلومات الشركة.

وبتاريخ 2021/6/28م وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح على المساهم البائع بمبلغ وقدره مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي من رصيد
األرباح المبقاة وتم استحقاق هذا المبلغ بعد خمسة عشرة ( )15يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية.
ال تستحق أسهم الطرح أي توزيعات أرباح تم اإلعالن عنها قبل تاريخ هذه النشرة حيث يكون أول استحقاق ألسهم الطرح في توزيعات األرباح التي يتم
اإلعالن عنها من قبل الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية الالحقة .ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه – كما في تاريخ هذه النشرة – ال يوجد
أي أرباح معلنة أو مستحقة للفترات المذكورة باستثناء ما تم توضيحه أعاله.
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8استخدام متحصالت الطرحتقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي ( )3,780,000,000ريال سعودي ،سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي ( 80مليون) ريال سعودي لتسوية جميع
المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشاريين الماليين ،ومدير االكتتاب ،ومتعهدو التغطية ،والمستشار القانوني ،والمحاسبين ،والجهات
المستلمة ،وكذلك األتعاب األخرى المتعلقة بعملية الطرح.
وسوف يعود صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي ( )3,780,000,000ريال سعودي للمساهم البائع بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها
من قبله في الطرح ،ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح .وسيتحمل المساهم البائع كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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9رسملة رأس المال والمديونيةيمتلك المساهم الحالي جميع أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد استكمال عملية الطرح ،سيمتلك ما نسبته  %70من أسهم الشركة.
يبين الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في قوائمها المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والستة
أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م علماً بأنه يجب أن تتم قراءة الجدول التالي وتفسيره جن ًبا إلى جنب مع القوائم المالية ذات العالقة ،والمبينة في القسم
رقم («( )19القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني»).
 (9-1):لودجلارسملة رأس مال الشركة والمديونية
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2021م

الجزء غير المتداول من التزامات عقود إيجار

-

-

4,658

1,487

الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار

-

4,263

9,129

5,000

إجمالي القروض*

-

4,263

13,787

6,487

ألف ريال سعودي

حقوق الملكية
رأس المال

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

احتياطي نظامي

311,582

326,912

376,964

376,964

احتياطي عام

1,114,180

1,114,180

1,114,180

1,114,180

أرباح مبقاه

608,897

618,313

943,479

185,523

إجمالي حقوق الملكية

3,234,659

3,259,405

3,634,622

2,876,667

إجمالي الرسملة (إجمالي القروض*  +إجمالي حقوق الملكية)

3,234,659

3,263,668

3,648,409

2,883,154

%0.0

%0.1

%0.4

%0.2

إجمالي القروض*  /إجمالي الرسملة
* تشمل التزامات اإليجار فقط حيث انه ال يوجد قروض لدى الشركة.
المصدر:

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م ومعلومات الشركة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 أال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار. بليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة. جأن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر ()12شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة.
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	 10-إفادة الخبراء
قدم جميع المستشارين الواردة أسمائهم في الصفحات من (و) إلى (ز) من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم
وعلى نشر إفادتهم في هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم ضمن فريق العمل
القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو شركاتها التابعة كما
في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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	 11-اإلقرارات
كما في تاريخ هذه النشرة يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
أي شركة من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أ ّثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي
1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو ّخالل الـ ( )12شهراً األخيرة.
أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو أي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات
أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو ّ
2لم تُمنح ّالثالثة السابقة مباشر ًة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
3بخالف ما ورد ذكره في القسم («( )2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة ،لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاريأي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشر ًة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة
للشركة أو ّ
لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
أي من شركاتها التابعة.
أي نوع في الشركة أو في ّ
أي أسهم أو مصلحة من ّ
ألي من أقربائهم ّ
4ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ّ5أن لدى الشركة  -منفرداً أو بالمشاركة مع شركاتها التابعة  -رأس مال عامل يكفي مدة ( )12شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرةاإلصدار.
6لم يشهر أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءاتإفالس.
7لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمينسر مجلس اإلدارة معيناً بمنصب إداري أو إشرافي فيها.
8باستثناء ما هو موضح بالقسم («( )1-7-5مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركةوالشركات التابعة») ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أي مصلحة في
أي عقود أو ترتيبات قائمة سوا ًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة أو شركاتها التابعة حتى تاريخ
هذه النشرة.
9بخالف ما هو وارد في هذه النشرة ،ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة أو شركاتها التابعة.	10-لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
	11-ال يوجد برامج ألسهم الموظفين من شأنها أن تشرك الموظفين في رأسمال الشركة ،وليس هنالك أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.
	12-ال تملك الشركة أي أوراق مالية (تعاقدية أو غيرها) أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري في
تقييم الموقف المالي.
	 13-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )2عوامل المخاطرة») ،ليست الشركة على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو
اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) على عمليات الشركة
أو شركاتها التابعة.
	14-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )2عوامل المخاطرة») ،ليست الشركة على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة
بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو وضعها المالي.
	15-إن المعلومات اإلحصائية المستخدمة في القسم رقم («( )3نظرة عامة على السوق والقطاع») والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية
تمثل أحدث المعلومات المتاحة من مصدرها المعني.
	16-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )2عوامل المخاطرة») ،إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة توفر غطاء تأميني
بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها ،وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية
بشكل مستمر.
	17-أن مجلس اإلدارة قام بتضمين جميع المعلومات المطلوب تضمينها في هذه النشرة بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة،
وال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
	18-تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين
باالستثمار في أسهم الطرح ،وال يوجد هناك أي عقود أو اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.
	19-تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
	20-أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ،ومن
ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
	21-إن جميع موظفي الشركة غير السعوديين هم تحت كفالتها.
	22-إن الملكية القانونية والنفعية لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لصندوق االستثمارات العامة.
	23-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )2عوامل المخاطرة») ،وعلى حسب علمهم واعتقادهم ،ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من
الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
	24-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )2عوامل المخاطرة») ،فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة
لممارسة أنشطتها.
	25-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )11-12المطالبات والدعاوى القضائية») ،إن الشركة وشركاتها التابعة ليسوا أطرافاً في أي
نزاعات أو دعاوى أو قضايا أو إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة أو مركزها المالي.
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	26-لم تصدر الشركة وشركاتها التابعة أية أدوات دين ،أو تحصل على أية قروض آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة.
	27-كما في تاريخ هذه النشرة ،ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة.
	28-ال يخضع أي من أسهم الشركة أو أسهم أو حصص الشركات التابعة ألي حقوق خيار.
	29-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم («( )9-4البحث والتطوير والخطط المستقبلية واالستثمارات والمبادرات») ،ليس لدى الشركة أو
شركاتها التابعة سياسة بشأن األبحاث والتطوير.
	30-إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
	31-تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح أسهم الشركة في السوق المالية وأن تكون شركة مساهمة مدرجة.
	32-كما في تاريخ هذه النشرة ،ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة باستثناء ما هو
موضح بالقسم («( )3-6-12ملخص االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة») ،وتؤكد الشركة أنه فيما يتعلق بأي اتفاقيات
ومعامالت يتم إبرامها بعد تاريخ هذه النشرة سيتم االلتزام بجميع األنظمة واللوائح التي تنظم التعامل مع األطراف ذوي العالقة والحصول
على جميع الموافقات الالزمة في هذا الشأن.
إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى ،بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها منتقرير دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري.
2أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجةحاالت التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر وفقاً
لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات .كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
3أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.4كما في تاريخ هذه النشرة ،لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة أو شركاتها التابعة ،ويتعهد أعضاءمجلس اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب النظامي مستقب ً
ال وفقاً للمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
5ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إالبترخيص من الجمعية العامة.
6يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركةعلى أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
7باستثناء اتفاقيات تقديم الخدمات اإلدارية والمساندة المبرمة مع الشركات التابعة الرئيسية ،أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقةالموضحة في القسم («( )3-6-12ملخص االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة») ،بما في ذلك تحديد المقابل المالي
للتعاقد ،قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة كتلك التي تتم مع األطراف األخرى من الغير.
8أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذاتالعالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة  -وفي حال تطلب النظام ذلك  -الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن التصويت
على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة
أو الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
9ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.	10-ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو شركاتها التابعة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه
أي من أعضاء مجلس اإلدارة.
	11-إن الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل ،ولم تستلم
الشركة أي إشعار من الجهات المقرضة يفيد بمخالفتها ألي من تعهداتها والتزاماتها وفقاً التفاقيات التمويل حتى تاريخ هذه النشرة.
	12-أنه ال يوجد نشاط تجاري للشركة خارج المملكة كما ال يوجد أي جزء جوهري من أصول الشركة أو أي من شركاتها التابعة خارج المملكة كما
في تاريخ هذه النشرة.
	13-أنه قدم وسيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:
yتسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.
 yباإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
yااللتزام بأحكام المواد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة
حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
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	 12-المعلومات القانونية
	 12-1اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
yاإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
yال يخل اإلصدار بأي من العقود واالتفاقيات التي يكون المصدر طرفاً فيها.
yتم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بال ُمصدر في نشرة اإلصدار.
yبخالف ما ورد في القسم («( )11-12المطالبات والدعاوى القضائية») من هذه النشرة ،ال ُمصدر وشركاته التابعة ليسوا خاضعين ألي دعاوى
أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال ال ُمصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
yأعضاء مجلس إدارة ال ُمصدر ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال ال ُمصدر أو
شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.

	 12-2الشركة
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (يُشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المصدر») هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق
االستثمارات العامة ،بموجب السجل التجاري رقم  1010241733وتاريخ 1428/12/02هـ (الموافق 2007/12/12م) ،والمرخص بتأسيسها بموجب المرسوم
الملكي رقم (م )15/وتاريخ 1428/3/1هـ (الموافق 2007/03/20م) وقرار وزير التجارة رقم (/320ك) وتاريخ 1428/12/01هـ (الموافق 2007/12/11م)،
وعنوان مركزها الرئيسي بحسب السجل التجاري هو  6897أبراج التعاونية ،طريق الملك فهد ،حي العليا – الرياض  12211ص .ب ، 60612 .المملكة العربية
السعودية .يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ومائتا مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى مائة وعشرين مليون ()120,000,000
سهم عادي جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وتشمل األنشطة الرئيسية للشركة إدارة الشركات
التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها ،واستثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية ،وامتالك
العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها ،وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها ،وامتالك حقوق الملكية الصناعية ،وتأجير حقوق
الملكية الصناعية للشركات التابعة لها أو لغيرها .ولمزيد من التفاصيل عن الشركة وأنشطتها ،يرجى مراجعة القسم («( )4الشركة») من هذه النشرة.

	 12-3هيكل ملكية األسهم
يمتلك صندوق االستثمارات العامة جميع رأس مال الشركة منذ تاريخ تأسيسها حتى تاريخ هذه النشرة.
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهمين في الشركة قبل الطرح وبعده:
 (12-1):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في الشركة قبل الطرح وبعده
قبل الطرح
اسم المساهم

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة األسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

120,000,000

1,200,000,000

%100

84,000,000

840,000,000

%70

الجمهور

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

36,000,000

360,000,000

%30

اإلجمالي

120,000,000

1,200,000,000

%100

120,000,000

1,200,000,000

%100

صندوق االستثمارات العامة

المصدر:

الشركة

	 12-4الشركات التابعة
تملك الشركة حصص مباشرة في الشركات التابعة التالية:
رقم السجل التجاري

تاريخ اإلصدار

نسبة ملكية الشركة فيها

اسم الشركة التابعة

-1

شركة تداول السعودية

1010697067

1442/08/17هـ (الموافق 2021/03/30م)

%100

-2

شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)

1010463866

1437/11/27هـ (الموافق 2016/08/30م)

%100

-3

شركة مركز مقاصة األوراق المالية (مقاصة)

1010935131

1439/06/02هـ (الموافق 2018/02/18م)

%100

-4

شركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)

1010656577

1442/02/11هـ (الموافق 2020/09/28م)

%100

-5

شركة تداول العقارية

1010325813

1433/02/23هـ (الموافق 2012/01/17م)

%33,12

#

المصدر:

الشركة

ولمزيد من التفاصيل عن الشركات التابعة وملكيتها ،يرجى مراجعة القسم («( )2-4هيكل المجموعة») من هذه النشرة.
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	 12-5الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية
حصلت الشركة وشركاتها التابعة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة ويتم تجديد التراخيص والشهادات التي تتطلب تجديد
أو تحديث بصفة دورية في الوقت المناسب .ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة وشركاتها التابعة حصلت على جميع التراخيص والموافقات الالزمة
لمزاولة أعمالها .وفيما يلي ملخص للتراخيص والموافقات الرئيسية وتفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة:
 (12-2):لودجلاتفاصيل التراخيص والموافقات الرئيسية وتفاصيل شهادات السجل التجاري الخاصة بالشركة
الغرض

نوع الترخيص

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

التراخيص والموافقات األساسية الصادرة للشركة
سجل تجاري

قيد الشركة في
السجل التجاري

1010241733

شهادة الزكاة

التزام الشركة
بمتطلبات الزكاة
للفترة المنتهية في
2020/12/31م

1110842085

شهادة تسجيل
في ضريبة القيمة
المضافة

1428/12/02هـ

1442/11/27هـ

1443/07/01هـ

1443/09/29هـ

مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض
هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

تسجيل الشركة
وشركاتها التابعة
الرئيسية في ضريبة
القيمة المضافة

3020078098

 14أبريل 2021م

غير محدد

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

شهادة السعودة

التزام الشركة
بمتطلبات السعودة

20002105011651

1442/10/13هـ

1443/01/17هـ

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

شهادة مؤسسة
التأمينات االجتماعية

التزام الشركة
بمتطلبات المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

٣٨٨٣٩٤١٧

المصدر:

1442/10/13هـ

1442/11/13هـ

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

الشركة

 (12-3):لودجلاتفاصيل التراخيص والموافقات الرئيسية وتفاصيل شهادات السجل التجاري الخاصة بالشركات التابعة
الغرض

نوع الترخيص

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

شركة تداول السعودية
سجل تجاري

قيد الشركة في السجل
التجاري

1010697067

1442/08/17هـ

1443/08/17هـ

مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض

ترخيص هيئة
السوق المالية

ترخيص لممارسة
العمل في تداول األوراق
المالية في المملكة

20004-10

1442/03/16هـ (الموافق 2
7
نوفمبر 2020م)

غير محدد

هيئة السوق
المالية

شهادة الزكاة

التزام الشركة
بمتطلبات الزكاة

102210002913346

1442/08/25هـ

1444/01/01هـ

هيئة الزكاة
والضريبة
والجمارك

شهادة السعودة

التزام الشركة
بمتطلبات السعودة

20002107002189

1442/11/28هـ

1443/03/02هـ

شهادة مؤسسة
التأمينات
االجتماعية

التزام الشركة
بمتطلبات المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

39768650

1442/12/01هـ (الموافق
2021/07/11م)

1443/01/01هـ (الموافق
2021/08/09م)

وزارة الموارد
البشرية والتنمية
االجتماعية
المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

شركة إيداع
سجل تجاري

7

قيد الشركة في السجل
التجاري

1010463866

1437/11/27هـ

1443/11/27هـ

مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض

مالحظة :تسري هذه الرخصة ابتدا ًء من تاريخ 1442/10/20هـ (الموافق  1يونيو 2021م) ،وذلك بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم (ص )21/4383/6/7/بتاريخ
1442/10/14هـ (الموافق  26مايو 2021م).
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تاريخ اإلصدار

نوع الترخيص

الغرض

رقم الترخيص

ترخيص هيئة
السوق المالية

ترخيص لممارسة
عمليات إيداع األوراق
المالية المتداولة ونقلها
وتسويتها وتسجيل
ملكيتها

19002-20

1441/01/21هـ (الموافق
2019/09/20م)

شهادة الزكاة

التزام الشركة
بمتطلبات الزكاة

1020843284

1442/11/24هـ

1443/09/29هـ

شهادة السعودة

التزام الشركة
بمتطلبات السعودة

20002105012936

1442/10/15هـ

1443/01/19هـ

شهادة مؤسسة
التأمينات
االجتماعية

التزام الشركة
بمتطلبات المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

٣٨٨٨٠٩٨٩

1442/10/15هـ

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

يكون الترخيص نافذ
حتى تاريخ نفاذ الالئحة
التنفيذية المتعلقة
بالترخيص لمراكز اإليداع

هيئة السوق
المالية
هيئة الزكاة
والضريبة
والجمارك
وزارة الموارد
البشرية والتنمية
االجتماعية

1442/11/15هـ

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

شركة مقاصة
سجل تجاري

قيد الشركة في السجل
التجاري

1010935131

1439/06/02هـ

1444/06/02هـ

مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض

ترخيص هيئة
السوق المالية

ترخيص لممارسة
عمليات مقاصة األوراق
المالية في المملكة

20003-30

1441/05/17هـ (الموافق
2020/01/12م)

غير محدد

هيئة السوق
المالية

شهادة الزكاة

التزام الشركة
بمتطلبات الزكاة

1020843300

1442/11/24هـ

1443/09/29هـ

هيئة الزكاة
والضريبة
والجمارك

شهادة السعودة

التزام الشركة
بمتطلبات السعودة

20002105011647

1442/10/13هـ

1443/01/17هـ

شهادة مؤسسة
التأمينات
االجتماعية

التزام الشركة
بمتطلبات المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

٣٨٨٤٠٤١٩

1442/10/13هـ

1442/11/13هـ

وزارة الموارد
البشرية والتنمية
االجتماعية
المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

شركة وامض
1010656577

1442/02/11هـ

1443/02/11هـ

مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض

1442/03/17هـ

1443/06/25هـ

هيئة الزكاة
والضريبة
والجمارك

1442/10/13هـ

1443/01/17هـ

وزارة الموارد
البشرية والتنمية
االجتماعية

سجل تجاري

قيد الشركة في السجل
التجاري

شهادة الزكاة

التزام الشركة
بمتطلبات الزكاة

102200002452602

شهادة السعودة

التزام الشركة
بمتطلبات السعودة

20002105011652

شهادة مؤسسة
التأمينات
االجتماعية

التزام الشركة
بمتطلبات المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

٣٨٨٤٢٣٥٦

1442/10/13هـ

1442/11/13هـ

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

شركة تداول العقارية
سجل تجاري
المصدر:

الشركة

قيد الشركة في السجل
التجاري

1010325813

1433/02/23هـ

1443/02/23هـ

مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض
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	 12-6االتفاقيات
تدخل الشركة وشركاتها التابعة في سياق عملها المعتاد في عدد كبير من الترتيبات التعاقدية ،تتضمن عقود واتفاقيات مع أطراف خارجية وكذلك عقود
واتفاقيات فيما بين شركات المجموعة .تشمل هذه االتفاقيات ( )1العقود واالتفاقيات التي تبرمها المجموعة بشكل متكرر ومعتاد فيما يتعلق بالخدمات
الرئيسية التي تقدمها المجموعة والتي تعتمد فيها المجموعة عدد من النماذج الموحدة )2( ،العقود واالتفاقيات التي تتعلق بأعمال المجموعة التشغيلية،
()3العقود واالتفاقيات المبرمة مع األطراف ذوي العالقة .وعليه ،فقد تم تقسيم هذا القسم إلى ثالثة أقسام رئيسية حسب اآلتي:
1يوضح القسم («( )1-6-12النماذج الموحدة التفاقيات وعقود تقديم الخدمات») أدناه نبذة عن النماذج الموحدة ألهم االتفاقيات والعقودالتي تبرمها الشركات التابعة لتقديم خدماتها األساسية بشكل متكرر ومعتاد علماً بأنه ال يوجد اتفاقية من هذه االتفاقيات تعد جوهرية
بذاتها وذلك بالنظر إلى طبيعة تلك االتفاقيات وكونها جزء من العمل االعتيادي للمجموعة وعدم اعتماد الشركات التابعة على واحدة من تلك
االتفاقيات بشكل جوهري.
2يوضح القسم («( )2-6-12ملخص االتفاقيات الجوهرية») ملخص للعقود واالتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها الشركة وشركاتها التابعة.3يوضح القسم («( )3-6-12ملخص االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة») ملخص للعقود واالتفاقيات الجوهرية التيأبرمتها الشركة مع األطراف ذوي العالقة.

	2-6-1

1النماذج الموحدة التفاقيات وعقود تقديم الخدمات

اعتمدت الشركة وشركاتها التابعة عدد من النماذج الموحدة التفاقيات وعقود تقديم الخدمات التي تبرمها المجموعة بشكل متكرر ومعتاد فيما يتعلق
بالخدمات الرئيسية التي تقدمها مثل خدمات اإلدراج والتداول ومعلومات السوق والتسوية والمقاصة والعضوية في كل من السوق ومركز اإليداع ومركز
المقاصة ،باإلضافة إلى نماذج الطلبات التي يتم تقديمها من الراغبين من االستفادة من تلك الخدمات ،وهم ثالثة عشر ( )13نموذج ،كما هو وارد في
الجدول أدناه.
تحتوي جميع هذه النماذج -بحسب طبيعتها -على الشروط واألحكام االعتيادية والمعلومات التي يجب على مقدم الطلب تزويد الشركة أو شركاتها التابعة
بها بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،معلومات مقدم الطلب ومعلومات الورقة المالية والتزامات وتعهدات مقدم الطلب والمقابل المالي الذي
يلتزم مقدم الطلب بسداده مقابل الخدمة المقدمة له وشروط وأحكام إنهاء الخدمة أو االتفاقية والشروط المتعلقة بالمحافظة على سرية المعلومات
وحقوق الملكية الفكرية وحقوق وكيفية التعديل على نموذج طلب الخدمة المقدم والمستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب (إن وجدت) وغيرها من الشروط
واألحكام ذات العالقة .وتخضع جميع االتفاقيات المذكورة في الجدول أدناه لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،وفي حالة نشوء أي نزاع
أو خالف فيتم حل النزاع أو الخالف بشكل ودي بين الطرفين ،وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية ،فيتم إحالة وتسوية أي منازعات قد تنشأ عنها
إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.
ونشير إلى أنه وفقاً لنص الفقرة ( )8من المادة السادسة ( )6من نظام السوق المالية ،تشمل صالحيات هيئة السوق المالية الموافقة على المقابل المالي
والعموالت األخرى التي تتقاضاها الشركة التابعة المرخص لها من الهيئة .وعليه ،يقوم مجلس إدارة الشركة التابعة المرخص لها من الهيئة باقتراح الرسوم
التي تتقاضاها مقابل خدماتها ورفعها لهيئة السوق المالية للموافقة عليها.
ويوضح الجدول التالي ملخص لعدد وحجم أهم العقود واالتفاقيات والنماذج السارية والتي تبرمها الشركات التابعة بشكل معتاد ومتكرر حسب طبيعتها،
علماً بأن هذا ليس ملخص لجميع العقود واالتفاقيات المبرمة من قبل الشركات التابعة ،وال يشمل جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتباره بدي ً
ال عن
الشروط واألحكام الواردة في العقود واالتفاقيات المذكورة.
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 (12-4):لودجلاملخص لعدد وحجم أهم العقود واالتفاقيات التي تم إبرامها من قبل الشركة وشركاتها التابعة حسب
طبيعتها:
#

طبيعة العقد
أو االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

1

اتفاقية ونموذج
طلب عضوية
شركة تداول
السعودية

وهي خدمة تمنح
بموجبها شركة تداول
السعودية مقدم الطلب
الحصول على عضوية
في السوق ليتم ًكن من
االستفادة من خدمات
التداول ،عن طريق ربط
العضو بنظام التداول.

2

اتفاقية ونموذج
طلب إدراج
أوراق مالية

خدمة تقوم شركة
تداول السعودية
بموجبها بإدراج أوراق
مالية للمصدر في
السوق.

الرسوم (ريال سعودي)

الخدمة

نوع الرسوم

إجمالي الدخل
السنوي لعام
2020م (ريال
سعودي)

العدد كما
في  30يونيو
2021م

النماذج الخاصة بخدمات شركة تداول السعودية
عضوية السوق األولية

60,000

مرة واحدة

عضوية السوق السنوية

30,000

سنوية

رخصة استخدام وحدات
التداول الطرفية لألعضاء
األولية

11,700

مرة واحدة

رخصة استخدام وحدات
التداول الطرفية لألعضاء
السنوية

3,650

سنوية

خطوط االتصال االضافية

6,000

شهرية

1,544,660

32

من  2إلى  5رسائل بالثانية2,500 :
حتى  10رسائل بالثانية4,500 :

الطاقة االستيعابية لخطوط
االتصال

حتى  30رسالة بالثانية6,500 :
حتى  50رسالة بالثانية9,500 :

حتى  100رسالة بالثانية12,000 :

شهرية

حتى  500رسالة بالثانية20,000 :
حتى  1,000رسالة بالثانية:
40,000

السوق الرئيسية
رسوم اإلدراج األولية

50,000

مرة واحدة

دراسة طلب اإلدراج

20,000

مرة واحدة

رسوم إدراج األوراق المالية
من فئة حقوق األولوية
المتداولة

حسب حجم اإلصدار

مرة واحدة

رسوم إدارة عملية االكتتاب
وتنظيم حقوق األولوية
المتداولة

حسب حجم اإلصدار

مرة واحدة

السوق الموازية – نمو
رسوم اإلدراج األولية

50,000

مرة واحدة

دراسة طلب اإلدراج

5,000

مرة واحدة

الصناديق العقارية المتداولة – السوق الرئيسية

9,476,090

رسوم اإلدراج األولية

50,000

مرة واحدة

دراسة طلب اإلدراج

20,000

مرة واحدة

صناديق المؤشرات المتداولة
رسوم اإلدراج األولية

50,000

مرة واحدة

دراسة طلب اإلدراج

20,000

مرة واحدة

الصناديق المغلقة المتداولة  -السوق الرئيسية
رسوم اإلدراج األولية

50,000

مرة واحدة

دراسة طلب اإلدراج

20,000

مرة واحدة

الصكوك والسندات
خدمة دراسة طلب إدراج
الصكوك والسندات

20,000

مرة واحدة

53
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#

طبيعة العقد
أو االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

3

ملحق واتفاقية
عضوية سوق
المشتقات

وهي خدمة تمنح
بموجبها شركة تداول
السعودية مقدم الطلب
بالحصول على عضوية
في سوق المشتقات
ليتم ًكن من االستفادة
من خدمات التداول،
عن طريق ربط العضو
بنظام التداول.

4

نموذج واتفاقية
استمرار خدمة
اإلدراج

استمرار شركة تداول
السعودية في تقديم
خدمة إدراج األوراق
المالية لل ُمصدر في
السوق.

5

اتفاقية إنشاء
مؤشر

اتفاقية تمنح بموجبها
شركة تداول السعودية
ترخيصا
المرخص له
ً
غير حصري وغير
قابل للتحويل يمكنه
من استخدام بيانات
شركة تداول السعودية
الخاصة بالسوق
المالية في المملكة ،بما
في ذلك المؤشرات،
إلنشاء مؤشرات مالية
وتوزيعها.

خدمات مختلفة

6

اتفاقية تزويد
معلومات
المصدر

اتفاقية تمنح بموجبها
شركة تداول السعودية
ترخيصا
المرخص له
ً
غير حصري وغير
قابل للتحويل يمكنه
من استخدام معلومات
المصدر لعرضها في
موقعه اإللكتروني فقط.

7

اتفاقية
الترخيص
باستخدام
معلومات تداول

اتفاقية تمنح بموجبها
شركة تداول السعودية
لعمالئها ترخيصاً
غير حصري وغير
قابل للتنازل للغير
بغرض تلقي واستخدام
المعلومات وعرضها
لعمالئه.

الخدمة

الرسوم (ريال سعودي)

نوع الرسوم

رسوم عضوية سوق
المشتقات األولية

30,000

مرة واحدة

رسوم عضوية سوق
المشتقات السنوية

10,000

رخصة استخدام وحدات
التداول الطرفية لألعضاء
األولية

11,700

مرة واحدة

رخصة استخدام وحدات
التداول الطرفية لألعضاء
السنوية

3,650

سنوية

رسوم اإلدراج السنوية في
السوق الرئيسية

( )1نقطة أساس واحدة من رأس
المال المدفوع يضاف إليها ()0.5
نصف نقطة أساس من إجمالي
القيمة السوقية للشركة (حد
أقصى قدره  1,000,000ريال).

سنوية

رسوم اإلدراج السنوية في
السوق الموازية

50,000

سنوية

رسوم اإلدراج السنوية
للصناديق العقارية المتداولة
بالسوق الرئيسية

( )3نقطة أساس أو ()0.0003
من القيمة السوقية للصندوق (حد
أقصى قدره  300,000ريال وحد
أدنى قدره  50,000ريال).

سنوية

رسوم اإلدراج السنوية
للصناديق المغلقة المتداولة
بالسوق الرئيسية
رسوم اإلدراج السنوية
للصكوك والسندات

( )3نقطة أساس أو ()0.0003
من القيمة السوقية للصندوق

(حد أقصى قدره  300,000ريال
وحد أدنى قدره  50,000ريال)
حسب حجم اإلصدار

حسب الخدمة

سنوية

63,765,966

140

سنوية

سنوية

تمكين المصدر من عرض
المعلومات

15,000

تراخيص توزيع بيانات
السوق

حسب الخدمة والطلب

سنوية

الوصول الفردي

930,526

8

سنوية

سنوية

حسب الخدمة والطلب

إجمالي الدخل
السنوي لعام
2020م (ريال
سعودي)

العدد كما
في  30يونيو
2021م

شهرية

1,827,938

907,576

71,079,324

13

56

86
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#

طبيعة العقد
أو االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

الخدمة

8

اتفاقية عرض
صناديق
االستثمار على
موقع تداول

اتفاقية تقوم بموجبها
شركة تداول السعودية
بعرض معلومات
صناديق االستثمار على
موقع تداول.

عرض معلومات صناديق
االستثمار على موقع تداول

1

اتفاقية ونموذج
طلب عضوية
مركز إيداع
األوراق المالية

خدمة تمنح بموجبها
شركة إيداع مقدم
الطلب بالحصول على
عضوية في المركز
ليتم ًكن من االستفادة
من أنظمة وخدمات
إيداع وتسوية األوراق
المالية.

2

اتفاقية ونموذج
طلب خدمات
إنشاء سجل
ملكية أوراق
مالية

خدمة تقوم شركة
إيداع بموجبها بإيداع
األوراق المالية لمقدم
الطلب في نظام اإليداع
والتسوية وإنشاء سجل
ملكيتها وإدارته بعد
استيفاء مقدم الطلب
جميع المتطلبات التي
تحددها شركة إيداع.
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الرسوم (ريال سعودي)

5,000

نوع الرسوم

سنوية

إجمالي الدخل
السنوي لعام
2020م (ريال
سعودي)

1,298,702

العدد كما
في  30يونيو
2021م

1

النماذج الخاصة بخدمات شركة إيداع
رسوم أولية مقابل الحصول
على عضوية المركز
لخدمات الحفظ

60,000

مرة واحدة

رسوم أولية مقابل الحصول
على عضوية المركز
لخدمات المقاصة والتسوية

60,000

مرة واحدة

استمرار عضوية المركز
لخدمات الحفظ

30,000

سنوية

استمرار عضوية المركز
لخدمات المقاصة والتسوية

30,000

سنوية

إدارة سجل المساهمين
للشركات المساهمة
المدرجة في السوق
الرئيسية

تختلف الرسوم على أساس رأس
المال المدفوع للشركة وتتراوح
ما بين  180,000ريال سعودي و
 700,000ريال سعودي

سنوية

إدارة سجل المساهمين
للشركات المساهمة
المدرجة في السوق
الموازية

75,000

سنوية

إدارة سجالت مالك
الوحدات للصناديق العقارية
المتداولة

تختلف الرسوم بحسب رأس
المال المدفوع للصندوق العقاري
المتداول وتتراوح ما بين 180,000
ريال سعودي و  700,000ريال
سعودي

سنوية

الحفظ والتسجيل للشركات
المساهمة غير المدرجة

تختلف الرسوم على أساس رأس
المال المدفوع للشركة وتتراوح
ما بين  50,000ريال سعودي و
 90,000ريال سعودي

سنوية

خدمة إدارة سجل
المساهمين للشركات غير
المدرجة – الباقة األساسية

30,000

سنوية

خدمة إدارة سجل
المساهمين للشركات غير
المدرجة – الباقة الممتازة

50,000

سنوية

مقابل مالي سنوي إلدارة
سجل الصكوك والسندات
غير المدرجة

100,000

سنوية

مقابل مالي سنوي إلدارة
سجل الصكوك والسندات
المدرجة

20,000

سنوية

خدمة ادارة سجالت ادوات
الدين الحكومية

1,000,000

سنوية

مقاب ً
ال مال ًيا سنو ًيا بنسبة مقدارها
( )%0.06وال تزيد عن ()%0.08
من صافي قيمة أصل أي صندوق
 (بحد أدنى قدره  50,000ريالسعودي)

سنوية

تسجيل صندوق المؤشرات
المتداولة

1,538,219

86,758,074

28

242

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

222

#

طبيعة العقد
أو االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

1

اتفاقية
ونموذج طلب
عضوية شركة
مركز مقاصة
األوراق المالية
(مقاصة)

خدمة تمنح بموجبها
شركة مقاصة مقدم
الطلب بالحصول على
عضوية في المركز
ليتم ًكن من االستفادة
من أنظمة وخدمات
مقاصة األوراق المالية.

الخدمة

الرسوم (ريال سعودي)

نوع الرسوم

خدمة إنشاء سجل الطرح
األولي لألسهم – رسوم
ثابتة

50,000

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل الطرح
االولي األسهم – رسوم
متغيرة

ريالين لكل مكتتب وبحد أقصى
 500,000ريال

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل الطرح
األولي لصناديق االستثمار
العقارية – رسوم ثابتة

50,000

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل الطرح
األولي لصناديق االستثمار
العقارية – رسوم متغيرة

ريالين لكل مكتتب وبحد أقصى
 500,000ريال

مرة واحدة

االولي للصناديق المغلقة –

50,000

مرة واحدة

االولي للصناديق المغلقة –

ريالين لكل مكتتب وبحد أقصى
 500,000ريال

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل أدوات
الدين الحكومية

10,000

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل للصكوك
والسندات المدرجة

10,000

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل ألدوات
الدين الحكومية المدرجة

10,000

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل ألدوات
الدين الخاصة برأس مال
فوق  500مليون ريال -
الثابتة

50,000

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل ألدوات
الدين الخاصة برأس مال
فوق  500مليون ريال -
المتغيرة

ريالين لكل مكتتب وبحد أقصى
 500,000ريال

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل ألدوات
الدين الخاصة برأس مال
أقل من  500مليون ريال

10,000

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل ألدوات
الدين الخاصة لثالث
إصدارات وأكثر

10,000

مرة واحدة

خدمة إنشاء سجل الطرح
رسوم ثابتة

خدمة إنشاء سجل الطرح
رسوم متغيرة

إجمالي الدخل
السنوي لعام
2020م (ريال
سعودي)

العدد كما
في  30يونيو
2021م

النماذج الخاصة بخدمات شركة مقاصة
الحصول على عضوية مركز
المقاصة

60,000

مرة واحدة

استمرار عضوية مركز
المقاصة

30,000

سنوية

416,967

17
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#

طبيعة العقد
أو االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

2

اتفاقية ونموذج
طلب عضوية
لعضو غير
مرخص له
بالمقاصة
مع شركة
مركز مقاصة
األوراق المالية
(مقاصة)

خدمة تمنح بموجبها
شركة مقاصة
األشخاص غير
الحاصلين على عضوية
في المركز إمكانية
االستفادة من أنظمة
وخدمات مقاصة
األوراق المالية عن
طريق عضو المقاصة
العام.

1

اتفاقية
خدمات
االستضافة

اتفاقية تقوم بموجبها
شركة وامض بتقديم
خدمة تأجير مساحات
مخصصة للمستفيدين
في مركز البيانات
الخاص بها في مركز
الملك عبدا هلل المالي
وتقديم خدمات إضافية
أخرى ،عند الطلب.

الخدمة
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نوع الرسوم

الرسوم (ريال سعودي)

ال يفرض هذا النموذج على
األعضاء األشخاص غير
الحصول على عضوية عضو
غير مرخص له بالمقاصة الحاصلين على عضوية في المركز
دفع أي مبلغ لشركة مقاصة.

--

إجمالي الدخل
السنوي لعام
2020م (ريال
سعودي)

العدد كما
في  30يونيو
2021م

16

–

النماذج الخاصة بخدمات شركة وامض
تأجير كبينة

360,000

سنوية

تهيئة الكبينة

30,000

مرة واحدة
(لكل كبينة)

الربط مع مركز التداول
الربط مع مركز بيانات
السوق

 180,000جديد

 90,000ربط اضافي
 180,000جديد
 90,000اضافي
30,000

الربط ()Cross Connect

(لكل ربط)

التوقيت ()NTP

	2-6-2

18,000

سنوية
–

سنوية
سنوية

لم يتم تقديم
أي خدمات
بموجب هذه
االتفاقية
حتى تاريخ
هذه النشرة

سنوية

1ملخص االتفاقيات الجوهرية

أبرمت الشركة وشركاتها التابعة عد ًدا من االتفاقيات ألغراض تتعلق بأعمالها التجارية والتنظيمية ،ويلخص هذا القسم االتفاقيات التي تعتبرها الشركة
اتفاقيات جوهرية أو ذات أهمية أو من شأنها التأثير على قرار االستثمار في أسهم الطرح .وقامت الشركة بتضمين هذا القسم ملخص ألهم أحكام هذه
االتفاقيات ،وال توجد أي اتفاقيات جوهرية أخرى في سياق أعمال الشركة لم يتم اإلفصاح عنها في هذا القسم (باستثناء االتفاقيات الجوهرية المبرمة
مع األطراف ذوي العالقة المذكورة في القسم («( )3-6-12ملخص االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة») والتسهيالت االئتمانية
والقروض المضمنة قي القسم («( )7-12التسهيالت االئتمانية والقروض») واالتفاقيات المتعلقة بعقارات المجموعة المضمنة في القسم ()8-12
(«العقارات») .وتجدر اإلشارة إلى إن ملخص االتفاقيات والعقود المشار إليها أدناه ال يشمل جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدي ً
ال عن
الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.
ويوضح الجدول التالي االتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها الشركة وشركاتها التابعة:
 (12-5):لودجلاقائمة االتفاقيات الجوهرية الملخصة في هذا القسم
الرقم
المرجعي في
النشرة

نوع االتفاقية

أطراف االتفاقية

1

1-2-6-12

اتفاقية خدمات تقنية
ألنظمة الشركة

الشركة وشركة
ناسداك تكنولوجي
آي بي (NASDAQ

2

2-2-6-12

اتفاقية حفظ بيانات
الترخيص

تاريخ االتفاقية

2013/09/24م

)TECHNOLOGY AB
الشركة و شركة
ناسداك تكنولوجي
آي بي (NASDAQ

)TECHNOLOGY AB
وإن سي سي جروب
إسكرو ليمتد

2015/09/30م

مدة االتفاقية

القيمة

تسري االتفاقية اعتباراً من
2013/09/24م وتسري حتى
2030/09/20م

نأمل الرجوع للملخص أدناه

تسري االتفاقية اعتباراً من
2015/09/30م و تستمر حتى
يتم انهائها بموجب احكام
االتفاقية

 1,530دوالر أمريكي سنوياً
(أي ما يعادل تقريباً 5,737
ريال سعودي) ,غير شاملة
الضريبة

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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الرقم
المرجعي في
النشرة

نوع االتفاقية

أطراف االتفاقية

تاريخ االتفاقية

3

3-2-6-12

اتفاقية التكنولوجيا
المستخدمة في
خدمات ما بعد
التداول

الشركة و شركة ناسداك
تكنولوجي آي بي

2017/11/30م

4

4-2-6-12

االتفاقية الرئيسية
بين شركة تداول
السعودية وشركة آي
إتش إس ماركيت

شركة تداول السعودية
(بعد تنازل الشركة عن
االتفاقية) و شركة آي إتش
إس ماركي

 1يونيو 2021م

5

5-2-6-12

اتفاقية الشراكة
االستراتيجية مع
شركة آي إتش إس
ماركيت

شركة تداول السعودية
( بعد تنازل الشركة عن
االتفاقية بتاريخ  1يونيو
2021م) و شركة آي إتش
إس ماركت

2020/1/27م

6

6-2-6-12

اتفاقية ترخيص
وتوزيع المعيار
العالمي لتصنيف
القطاعات بين شركة
تداول وشركة إم إس
سي آي

شركة تداول السعودية
( بعد تنازل الشركة عن
االتفاقية بتاريخ  1يونيو
2021م) و شركة إم إس
سي آي

1438/04/03هـ
(الموافق
2017/01/01م)

7

7-2-6-12

اتفاقية التعاون
بين شركة تداول
السعودية و شركة إم
أس سي أي ليميتد

شركة تداول السعودية
( بعد تنازل الشركة عن
االتفاقية بتاريخ  1يونيو
2021م) و شركة إم أس أي
ليميتد.

2018/7/17م

تسري االتفاقية اعتباراً من
2018/7/17م ،وتستمر لمدة
( )13سنة

8

8-2-6-12

اتفاقية تنظيم
المسؤوليات المتعلقة
بتشغيل وتقديم
الدعم الفني والتقني
لنظام الرقابة على
التداول (سمارت)
وصالحيات الدخول
على النظام

الشركة و هيئة السوق
المالية

1441/05/06هـ
(الموافق  01يناير
2020م) ،والتي حلت
محل مذكرة التفاهم
المبرمة بين الشركة
وهيئة السوق المالية
بتاريخ 1432/09/01هـ
(الموافق
2011/08/01م)

تسري االتفاقية اعتباراً
من 2020/01/01م وتبقى
سارية لمدة عام واحد ()1
وتجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد
الطرفين اآلخر بخالف ذلك
وفق أحكام االتفاقية

مبلغ وقدره  2,500,000ريال
سعودي

9

9-2-6-12

اتفاقية تنظيم تقديم
خدمة نظام الرقابة
لمؤسسات السوق
المالية

الشركة و هيئة السوق
المالية

1442/06/18هـ
(الموافق  31يناير
2021م)

تكون االتفاقية سارية لمدة
خمس ( )5سنوات

مبلغ وقدره  19,137,500ريال
سعودي

	2-6-2-1

مدة االتفاقية

القيمة

تسري االتفاقية اعتباراً من
2017/11/30م و تستمر
لعشر ( )10سنوات ابتداء من
تاريخ مدة الضمان للمرحلة
األولى وذلك في حال اكتمال
مراحل المشروع حسب
التواريخ المتفق عليها.

نأمل الرجوع للملخص أدناه

تسري االتفاقية اعتبا ًرا من
2020/1/27م و تستمر للمدد
المحددة في أوامر الشراء أو
المالحق ذات الصلة

ال يوجد باعتبار ان الشركة
لم تقوم بإصدار أي أمر شراء
ألي من الخدمات و المنتجات
وفق أحكام هذه االتفاقية

تسري االتفاقية اعتباراً من
تاريخ 2020/1/27م وتستمر
لمدة خمس سنوات من تاريخ
اإلطالق (2020/2/24م)

تتمثل قيمة االتفاقية في
اإليرادات الناشئة عنها بما
يتوافق مع بند آلية الدفع.

تسري االتفاقية اعتباراً من
1438/04/03هـ (الموافق
2017/01/01م) ولمدة سنة
واحدة ،وتجدد تلقائياً

رسوم سنوية ثابتة متفق عليها.

تتمثل قيمة االتفاقية في
اإليرادات المحققة لكل ربع
بما يتوافق مع بند آلية الدفع.

1اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع شركة ناسداك تكنولوجي آي بي ()NASDAQ Technology AB

اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع شركة ناسداك تكنولوجي آي بي ()NASDAQ Technology AB

نبذة عن االتفاقية

أبرمت الشركة بتاريخ 2013/09/24م اتفاقية خدمات تقنية ألنظمة الشركة مع ناسداك تكنولوجي آي بي (NASDAQ Technology
«( )ABشركة ناسداك») تحدد بموجبها حقوق األطراف فيما يتعلق بعدد من األنظمة للتداول واإليداع والتسجيل ومراقبة السوق المالية
السعودية التي طورتها شركة ناسداك للشركة والتي تشمل مجموعة من البرامج والتطبيقات بما في ذلك نظام التداول (نظام X-Stream
 )INETونظام مراقبة السوق ( )SMARTSوجيميم فيكس ( )Gemium FIXوتيب جي دبليو ( )TIP GWوإكويتر فيكس ()Equator Fix
ونظام اإليداع والتسوية ( )Equatorوناجيوس سيستم مونيتورنق (( )Nagios System Monitoringيشار لها باإلجماع بـ «األنظمة»)

باإلضافة إلى خدمات الدعم لتلك األنظمة.

مدة االتفاقية وآلية
التجديد

تسري االتفاقية اعتباراً من تاريخ 2013/09/24م ،وتستمر لمدة خمس سنوات مالم يتم إنهائها بموجب أحكام االتفاقية ،وللشركة الحق
في تمديد هذه االتفاقية لخمس سنوات أخرى عند انتهاء مدة سريانها .قامت الشركة بتمديد المدة حتى 2020/09/21م وكذلك قام
األطراف بإبرام اتفاقية تمديد بتاريخ 2020/07/28م تم بموجبها تمديد مدة اتفاقية خدمات حتى تاريخ 2030/09/20م.
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اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع شركة ناسداك تكنولوجي آي بي ()NASDAQ Technology AB
1اإلنهاء بسبب متعلق باألداء:yيجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية ،في حال فشل الطرف اآلخر بدفع أي مبالغ جوهرية مستحقة األداء ولم تكن محل نزاع
تمت إقامته بحسن نية ،وذلك خالل مدة ( )45يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة ولم يقم الطرف المخالف بتسوية هذه الدفعة خالل
( )30يوماً من تاريخ استالم إشعاراً خطياً بالمخالفة.
yيجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية ،في حال إخالل الطرف األخر إخالالً جوهرياً بأحكام االتفاقية ،وإن لم يكن اإلخالل من
الممكن تصحيحه ،وفشل الطرف المخل في تصحيحه خالل مدة ( )30يوماً من تاريخ استالم إشعاراً خطياً بالمخالفة من الطرف
اآلخر.

2-اإلنهاء بسبب متعلق باإلعسار:

يمكن إنهاء هذه االتفاقية بشكل فوري بموجب اشعار خطي يقدم من أي من الطرفين في حال خضع الطرف اآلخر لحالة إفالس أو تم
إشهار إفالسه أو دخل في دور التصفية أو خضع لحاالت مماثلة.
إنهاء االتفاقية

3االنهاء بناء على رغبة الشركة:ً
يحق للشركة إنهاء االتفاقية بناء على رغبتها ،وذلك بموجب إشعار خطي لشركة ناسداك قبل مدة ( )30يوما من تاريخ االنهاء بشرط
أن تدفع الشركة قيمة رسوم إنهاء االتفاقية المحددة في االتفاقية والمبنية على تاريخ اإلنهاء والمدة والرسوم المتبقية من العقد ،وعلى
افتراض انهاء االتفاقية في  20سبتمبر 2021م ،فسيتم دفع مبلغ قدره  2,622,817دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  9,835,563ريال
سعودي).
4-اإلنهاء بسبب تغير في السيطرة:

يحق للشركة انهاء االتفاقية عند حدوث تغير في هيكل السيطرة على شركة ناسداك بشرط أن تدفع الشركة قيمة رسوم إنهاء العقد
بسبب تغير في السيطرة المحددة في االتفاقية والمبنية على تاريخ اإلنهاء والمدة والرسوم المتبقية من االتفاقية باإلضافة إلى مبلغ ثابت
وقدره  600,000دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  2,250,000ريال سعودي) ،وعلى افتراض انهاء االتفاقية في  20سبتمبر 2021م،
فسيتم دفع مبلغ قدره  1,311,408.5دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  4,917,781.88ريال سعودي) .ويجب أن تقدم الشركة إشعار
خطي لشركة ناسداك قبل مدة ( )30يوماً من تاريخ االنهاء على أن يتم إرسال اإلشعار الخطي إلى شركة ناسداك خالل ( )3أشهر من
تاريخ قيام شركة ناسداك بإشعار الشركة بتغيير السيطرة.
تلتزم شركة ناسداك باآلتي:
yتطوير ،وتحميل ،وتنفيذ ،واختبار وإيصال األنظمة محل االتفاقية بما يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في االتفاقية.
yتنفيذ إجراءات التأكد من سالمة الجودة المتفق عليها بما في ذلك اجراء جميع أنواع االختبارات للتأكد من توافق األنظمة مع
المتطلبات التي تم تحديدها في االتفاقية.
yتقديم خدمات دعم إطالق منتجات األنظمة ،ودعم المشاكل التقنية وتزويد الشركة بفريق دعم في الموقع للعمل مباشرة مع موظفي
الشركة.
أهم االلتزامات

yتنفيذ التزاماتها المحددة في االتفاقية بعناية وحرص.
yتوفير المعلومات الالزمة للشركة في األوقات المحددة ،وذلك لتمكين الشركة من االلتزام بالتزاماتها المحددة في االتفاقية.
yالتنفيذ والتأكد من امتثال موظفيها مع االلتزامات التي تتعلق بخدمات الدعم بما يتوافق مع األحكام المتفق عليها في االتفاقية.

تلتزم الشركة باآلتي:

yتنفيذ التزاماتها المحددة في االتفاقية بعناية وحرص.
yتوفير المعلومات المطلوبة من شركة ناسداك في أوقاتها المحددة ،وذلك لالمتثال مع التزاماتها المحددة في االتفاقية.
yمنح شركة ناسداك صالحية الدخول لمواقع الشركة المحددة للعمل ،وذلك بحسب ما تطلبه شركة ناسداك بشكل معقول لتنفيذ
التزاماتها بموجب هذه االتفاقية.
yتلتزم شركة ناسداك بتعويض الشركة عن أي خسائر تتكبدها ناشئة عن مطالبات أي طرف ثالث يدعي بأن األنظمة تخل بحقوق
الملكية الفكرية المملوكة لهذا الطرف.
المسؤولية والتعويض

yتلتزم الشركة بتعويض شركة ناسداك عن أي خسائر تتكبدها ناشئة عن مطالبات أي من عمالء الشركة أو أعضاء السوق.
yفيما عدا حاالت معينة (مثل اإلخالل بأحكام السرية أو برخصة استخدام األنظمة أو االحتيال) ،ال يجوز أن تتعدى مسؤولية أي
طرف بموجب هذه االتفاقية في مجملها مبلغاً مساوياً لرسوم البرنامج الثابتة مضافاً اليه رسوم الرخصة لسنة واحدة باإلضافة إلى
رسوم الخدمات لسنة واحدة.
تعد شركة ناسداك مالكة لما يلي:
yاألنظمة محل االتفاقية.

حقوق الملكية الفكرية

yالمستندات التي تم تزويدها أو تحضيرها من قبل شركة ناسداك لصالح الشركة ،من أجل تنفيذ التزامات شركة ناسداك بموجب
هذه االتفاقية.

وتعد الشركة مالكة ألي حقوق ملكية فكرية في المستندات المقدمة أو المعدة من قبل الشركة أو أي تقارير تصدر من خالل استخدام
األنظمة محل االتفاقية.
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اتفاقية خدمات تقنية المعلومات مع شركة ناسداك تكنولوجي آي بي ()NASDAQ Technology AB
تتقاضى شركة ناسداك رسوماً من الشركة مقابل تقديمها للخدمات بموجب االتفاقية تتضمن:
yرسوم البرنامج تبلغ  7.865.784دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  29.496.690ريال سعودي).

قيمة االتفاقية

yرسوم الخدمات السنوية تبلغ  2.454.737دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  9,205,263ريال سعودي) قابلة للتغيير*.
yرسوم سنوية لرخصة األنظمة تبلغ  488,235دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  1,830,881ريال سعودي) قابلة للتغيير* .

التنازل والتعاقد من
الباطن

الترخيص

آلية الدفع
النظام الواجب التطبيق

yال يحق ألي من الطرفين التنازل أو نقل هذه االتفاقية أو أي من الحقوق أو االلتزامات التي تنشأ عنها دون الحصول على موافقة
الطرف اآلخر الخطية على ذلك .ومع ذلك ،يحق لكال الطرفين التنازل أو نقل االتفاقية أو أي من الحقوق وااللتزامات الناشئة عنها
الى شركة أخرى في نفس مجموعتها ألسباب ضريبية أو تنظيمية .في حال تم نقل هذه االتفاقية ،يبقى الطرف الناقل ملتزماً بتنفيذ
التزامات الطرف المتنازل اليه المحددة في هذه االتفاقية.
yمع مراعاة أحكام االتفاقية ،ال يحق للشركة التنازل أو النقل أو الترخيص من الباطن أي من الحقوق وااللتزامات المتعلقة بالرخصة
محل االتفاقية دون الحصول على موافقة خطية من قبل شركة ناسداك.
منحت شركة ناسداك الشركة حقاً غير حصري ،وغير قابل للتحويل أو التنازل الستخدام البرامج والتطبيقات المتعلقة بنظام التداول
ونظام اإليداع والتسوية ضمن أنظمة الشركة طوال مدة االتفاقية ووفق أحكامها .تكون رخصة استخدام نظام اإليداع والتسوية
( )Equatorغير محدد المدة.
ً
يجب أن يتم دفع قيمة الفواتير خالل فترة ( )30يوما من تاريخ إصدارها ،باستثناء ما إذا كانت الفاتورة محل نزاع بحسن نية .قد يتم
فرض فائدة بشكل سنوي بما يعادل نسبة ( )%4بعد تاريخ استحقاقها ،على أي مبالغ ال يتم دفعها خالل ( )60يوماً من بعد حلول تاريخ
استحقاقها ،مالم تكن محل نزاع تم رفعه بحسن نية.
تخضع أحكام هذه االتفاقية وتفسر طبقاً ألنظمة المملكة العربية السعودية ،ويتم إحالة النزاعات الناشئة عن االتفاقية (التي لم يتم
تسويتها ودياً) إلى التحكيم وفقاً لقواعد وأحكام مركز دبي للتحكيم الدولي.

* ستدفع هذه الرسوم حتى تاريخ إطالق مشروع برنامج ما بعد التداول بموجب اتفاقية التكنولوجيا المستخدمة في خدمات ما بعد التداول (الملخصة في القسم ( ))3-2-6-12أدناه أو بتاريخ
 01يناير 2024م (أيهما يقع أوالً) .علماً بأنبعد إطالق هذا المشروع ،ستستبدل رسوم رخصة األنظمة ورسوم الخدمات السنوية المذكورة أعاله برسوم دعم سنوية قدرها  1,875,789دوالر
أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  7,034,208ريال سعودي) شاملة لكافة أنواع الرسوم.
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1اتفاقية حفظ بيانات الترخيص ()Escrow Agreement

اتفاقية حفظ بيانات الترخيص بين الشركة و شركة ناسداك تكنولوجي آي بي ( )NASDAQ Technology ABوإن سي سي جروب إسكرو ليمتد
أبرمت الشركة اتفاقية حفظ بيانات الترخيص ( )Escrow Agreementمع كل من شركة ناسداك تكنولوجي آي بي (NASDAQ
«( )Technology ABشركة ناسداك») وإن سي سي جروب إسكرو ليمتد («مجموعة إن سي سي») التي تنظم قيام الشركة وشركة

نبذة عن االتفاقية

ناسداك بتسليم بعض من المعلومات والمستندات لمجموعة إن سي سي لحفظها حتى أن يتم إنهاء الترخيص الممنوح من شركة ناسداك
للشركة بموجب اتفاقية الخدمات المذكورة أعاله ،وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية حفظ بيانات الترخيص.

مدة االتفاقية وآلية
التجديد

تبدأ من تاريخ 2015/09/30م ،وتستمر حتى أن يتم إنهائها بموجب أحكام االتفاقية.
yيحق لمجموعة إن سي سي إنهاء االتفاقية في حال لم يتم سداد رسومها من قبل الشركة أو شركة ناسداك وفق أحكام االتفاقية .كما
يحق لها إنهاء االتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي مدته ثالثون ( )30يوم.

إنهاء االتفاقية

yيحق للشركة إنهاء االتفاقية في أي وقت بموجب إشعار خطي مقدم لمجموعة إن سي سي.
yال يحق لشركة ناسداك إنهاء االتفاقية دون الحصول على موافقة الشركة الخطية ما لم يتم إنهاء اتفاقية الترخيص بين الشركة
وشركة ناسداك.

أهم االلتزامات

تلتزم مجموعة إن سي سي بتسليم المعلومات والمستندات للشركة بمجرد إشعارها بذلك بموجب أحكام االتفاقية.

المسؤولية والتعويض

تلتزم شركة ناسداك بتعويض مجموعة إن سي سي عن أي خسائر تتكبدها ناشئة عن مطالبات أي طرف ثالث يدعي بأن المعلومات
والمستندات المحفوظة لدى مجموعة إن سي سي تخل بحقوق الملكية الفكرية المملوكة لهذا الطرف.

حقوق الملكية الفكرية

تمتلك شركة ناسداك الحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمعلومات والمستندات المحفوظة لدى مجموعة إن سي سي طوال مدة
االتفاقية.

قيمة االتفاقية

 1,530دوالر أمريكي سنو ًيا (أي ما يعادل تقريباً  5,737ريال سعودي) ،غير شاملة للضريبة.

التنازل والتعاقد من
الباطن

ال يحق ألي من الشركة أو شركة ناسداك التنازل عن هذه االتفاقية للغير دون الحصول على موافقة األطراف األخرى المسبقة ،إال أنه
يحق لمجموعة إن سي سي التنازل للغير بموجب تقديم إخطار خطي للشركة وشركة ناسداك.

آلية الدفع

يدفع األطراف رسوم مجموعة إن سي سي مقابل تقديمها لخدمات حفظ المعلومات والمستندات بموجب االتفاقية.

النظام الواجب التطبيق

تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز  ،ويتم إحالة أي نزاعات تنشأ عن االتفاقية إلى التحكيم في لندن بموجب قواعد تحكيم محكمة
لندن للتحكيم الدولي.
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1اتفاقية التكنولوجيا المستخدمة في خدمات ما بعد التداول

اتفاقية التكنولوجيا المستخدمة في الخدمات ما بعد التداول بين الشركة وشركة ناسداك تكنولوجي آي بي ()NASDAQ Technology AB
نبذة عن االتفاقية

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة ناسداك تكنولوجي آي بي («( )NASDAQ Technology ABشركة ناسداك») بتاريخ 2017/11/30م تقوم
بموجبها شركة ناسداك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة في خدمات ما بعد التداول («مشروع برنامج ما بعد التداول») ،بما في ذلك أنظمة
التسجيل واإليداع وإدارة المخاطر .كما تشمل االتفاقية أنظمة المقاصة النقدية والمشتقات لمواءمة البنية التحتية للشركة مع بنية األسواق
المالية العالمية.

مدة االتفاقية وآلية
التجديد

تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 2017/11/30م وتستمر لعشر ( )10سنوات من نهاية مدة الضمان للمرحلة األولى والمزمع أن تقع في
المستقبل وذلك في حال اكتمال مراحل المشروع حسب التواريخ المتفق عليها .ويجوز للشركة تجديد االتفاقية لمدة خمسة ( )5سنوات إضافية
لتستمر بالحصول على الخدمات محل االتفاقية.
yيجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية بموجب إشعار خطي في حال أخل الطرف اآلخر بشكل جوهري بأحكام االتفاقية وعدم تصحيح
اإلخالل بالمدد المحددة في االتفاقية.

إنهاء االتفاقية

yيجوز للشركة إنهاء هذه االتفاقية ،بشكل كلي أو جزئي ،في أي وقت ودون سبب وذلك بعد تقديم إشعار لشركة تكنولوجي ال تقل مدته عن
خمسة وأربعين ( )45يوماً ،وتدفع الشركة في هذه الحالة رسوم إنهاء العقد المحددة في االتفاقية بناء على تاريخ اإلنهاء والمدة والرسوم
المتبقية من العقد ،وعلى افتراض انهاء االتفاقية في  02أغسطس 2021م ،فسيتم دفع مبلغ وقدره  8,132,500دوالر أمريكي (أي ما يعادل
تقريباً  30,496,875ريال سعودي).
yكما يحق للشركة إنهاء االتفاقية في حال حدوث تغيير في السيطرة على شركة ناسداك بنسبة تزيد عن  %50من رأس مالها .وتدفع الشركة
في هذه الحالة  %50من رسوم اإلنهاء المبكر المذكورة أعاله (حسب تاريخ اإلنهاء).
التزامات شركة ناسداك:
yتقديم وتسليم وتنفيذ البرمجيات واألنظمة الموضحة في االتفاقية وتنفيذ الخدمات وفق االتفاقية ،وضمان تواجده الفعلي لدعم الشركة في
موقع اإلنتاج والمواقع االحتياطية كما هي مبينة في االتفاقية ،ودمج البرمجيات واألنظمة مع أنظمة شركة ناسداك (نظام التداول (نظام
 )X-Stream INETونظام مراقبة السوق (.))SMARTS
yتطوير البرمجيات واألنظمة وفق المواصفات الواردة في االتفاقية.

أهم االلتزامات

yالتحقق من جاهزية السوق وفق أحكام االتفاقية.
yاجراء اختبارات على البرمجيات واألنظمة أثناء فترة المشروع.

التزامات الشركة:

yسداد الدفعات المحددة في االتفاقية.
yالمشاركة في تدريب منسوبي المنشآت ذات العالقة وفقاً لالتفاقية.
yتزويد شركة ناسداك بالبيانات المرجعية األصلية.
yمنح شركة ناسداك حق الدخول إلى مرافق الشركة.
المسؤولية والتعويض

yيلتزم كل طرف بتعويض الطرف اآلخر عن الخسائر الناشئة عن حاالت معينة وفق ما هو متعارف عليه في اتفاقيات مثل هذا النوع ،وتشمل
التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير.
yفيما عدا حاالت معينة (مثل اإلخالل بأحكام السرية أو برخصة استخدام األنظمة أو االحتيال) ،ال يجوز أن تتعدى مسؤولية أي طرف بموجب هذه
االتفاقية في مجملها مبلغاً مساوياً لرسوم المشروع الثابتة مضافاً اليه رسوم الرخصة لسنة واحدة باإلضافة إلى رسوم الخدمات لسنة واحدة.
yتمتلك شركة ناسداك جميع حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالبرمجيات واألنظمة والمواد المعدة من قبلها بموجب االتفاقية.

حقوق الملكية الفكرية

الترخيص

قيمة االتفاقية

آلية الدفع

التنازل

yتمتلك الشركة جميع حقوق الملكية الفكرية في أي معلومات أو وثائق تم تقديمها أو إعدادها من قبل الشركة لصالح شركة ناسداك فيما
يتعلق باالتفاقية.
منحت شركة ناسداك للشركة رخصة حصرية الستخدام البرمجيات واألنظمة محل االتفاقية حسب شروط وأحكام االتفاقية ،وذلك طوال مدة
االتفاقية وأي تمديد لها .ويحق للشركة الترخيص من الباطن للشركات التي تملك فيها  %50أو أكثر ولمقدمي الخدمات للشركة بشرط التزامهم
بأحكام االتفاقية المتعلقة بالسرية وأمن المعلومات.
تتقاضى شركة ناسداك رسوماً من الشركة مقابل تقديمها للخدمات بموجب االتفاقية تتضمن:
yرسوم المشروع ( )21,150,000دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  79,312,500ريال سعودي).
yرسوم الترخيص السنوية ( )406,000دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  1,522,500ريال سعودي).
yرسوم الخدمات السنوية ( )2,847,000دوالر أمريكي (أي ما يعادل تقريباً  10,676,250ريال سعودي).
تلتزم الشركة بدفع الرسوم المحددة لشركة ناسداك على دفعات وفقاً لجدول السداد المتفق عليه بين األطراف ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثين
( )30يوماً من تاريخ استالمها للفاتورة ذات الصلة.
yال يجوز ألي من الطرفين التنازل عن االتفاقية دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف اآلخر .ويجوز للشركة التنازل عن هذه االتفاقية
أو أي من الحقوق الواردة فيها أو الواجبات لتابعيها أو للغير بموجب عملية بيع أو اندماج أو عملية مماثلة.
yويجوز للطرفين التنازل عن الحقوق وااللتزامات الواردة في االتفاقية إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل ألغراض تنظيمية أو غيره .ويظل الطرف
المتنازل مسؤوالً عن األداء الواجب للمتنازل إليه للواجبات الواردة في هذه االتفاقية.
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تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ،وفي حال نشوء نزاع فيتم حله ودياً ،وفي حال عدم حل النزاع وديا وفق أحكام االتفاقية فيتم
إحالة أي نزاعات تنشأ عنها إلى التحكيم في دبي وفق قواعد التحكيم والمصالحة التجارية في غرفة دبي للتجارة والصناعة.

1االتفاقية الرئيسية بين شركة تداول السعودية وشركة آي إتش إس ماركيت

االتفاقية الرئيسية بين شركة تداول السعودية وشركة آي إتش إس ماركيت
نبذة عن االتفاقية

أبرمت الشركة االتفاقية الرئيسية مع شركة مجموعة ماركيت المحدودة («شركة آي إتش إس») وذلك للحصول على خدمات ومنتجات
محددة .وتم التنازل عن االتفاقية من قبل الشركة لصالح شركة تداول السعودية بتاريخ  1يونيو 2021م بموافقة جميع األطراف .وتقوم
شركة آي إتش إس بتقديم الخدمات والمنتجات ومنح رخص باستخدامها حسب أوامر شراء أو مالحق يتم إبرامها بموجب الشروط
واألحكام المحددة في االتفاقية الرئيسية هذه.

مدة االتفاقية وآلية
التجديد

تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ من تاريخ  27يناير2020م وتستمر للمدد المحددة في أوامر الشراء أو المالحق ذات الصلة.
لشركة آي إتش إس إنهاء أي أمر شراء أو سحب أو إلغاء أي منتجات أو خدمات وفقاً لما يلي:
yبموجب إشعار كتابي موجه لشركة تداول السعودية إذا قررت بشكل معقول أن البيانات المستخدمة في تقديم المنتجات أو الخدمات
غير مرضية من ناحية تجارية أو أصبحت غير نظامية (بحسب األحوال على أن ينطبق أي إنهاء على العمالء بشكل عام).
yبموجب إخالل جوهري باالتفاقية من قبل شركة تداول السعودية ولم يتم تصحيحه خالل مدة محددة بحسب اتفاق األطراف.
yعند إفالس شركة تداول السعودية أو اذا تم تصفيتها أو أي حدث آخر مشابه.
yعند حصول تغيير في السيطرة في شركة تداول السعودية أو شركاتها التابعة ذات العالقة (سوا ًء تم ذلك من خالل اندماج أو نقل
أسهم أو خالفه) أو أي بيع أو تأجير أو نقل آخر لجميع أو بشكل كبير جميع األصول الخاصة بشركة تداول السعودية أو شركاتها
التابعة ذات العالقة.

إنهاء االتفاقية

يجوز لشركة تداول السعودية إنهاء أوامر شراء معينة:

yإذا أخلّت شركة آي إتش إس بشكل جوهري بأي من أحكام أمر الشراء ذو الصلة ولم يتم تصحيح ذلك اإلخالل خالل مدة محددة
بحسب اتفاق األطراف من تاريخ استالمها إشعاراً خطياً بهذا الشأن.
yبموجب إشعار خطي لشركة آي إتش إس في أي وقت يعد استخدام المنتجات أو الخدمات المقدمة من شركة آي إتش إس غير
نظامي بموجب حكم محكمة مختصة أو قرار جهة تنظيمية.
yعند إفالس شركة آي إتش إس أو اذا تم تصفيتها أو أي حدث آخر مشابه.

يجوز لشركة آي إتش إس سحب أي ترخيص باستخدام الخدمات أو المنتجات  -أو أي جزء منها -بأثر فوري وذلك عند تأخير شركة
تداول السعودية في السداد أو عدم السداد ،أو إذا رأت شركة آي إتش إس حسب تقديرها المعقول (أ) أن شركة تداول السعودية أخلت
بأحكام االتفاقية أو أي من التراخيص الممنوحة بموجبها ،أو (ب) أنه من الضروري تعليقه لغرض االمتثال ألي تغيير جوهري في
المتطلبات التعاقدية المفروضة من قبل طرف ثالث صاحب الملكية الفكرية بشأن أي مواد تشكل جزء من الخدمات أو المنتجات ،أو
بموجب أي من األنظمة المعمول بها.
باستثناء حاالت اإلخالل بحقوق الملكية الفكرية المملوكة ألطراف ثالثة مرتبطة بالخدمات والمنتجات ،والتي ينتج عنها أضرار على شركة
تداول السعودية (بموجب قرار قضائي) ،لن تكون شركة آي إتش إس أو أي من شركاتها التابعة مسؤولين أمام شركة تداول السعودية بشأن
أي خسارة أو أضرار تتكبدها شركة تداول السعودية أو أي من شركاتها التابعة أو أي من عمالئها ناشئة عن أو متصلة بأي مما يلي:
المسؤولية والتعويض

yعدم دقة أي من الخدمات أو المنتجات أو وجود أخطاء فيها.
yأي استشارة أو رأي أو أي عمل آخر تقوم به شركة تداول السعودية أو أي من شركاتها التابعة أو عمالئها تمت أو أُخذت باالستناد
أو االعتماد على أي من الخدمات أو المنتجات.

وتتحمل شركة تداول السعودية مسؤولية تعويض شركة آي إتش إس في حال قدمت أي بيانات أو برمجيات تخل بحقوق الملكية الفكرية
المملوكة ألطراف ثالثة مرتبطة بالخدمات والمنتجات ،والتي ينتج عنها أضرار على شركة آي إتش إس (بموجب قرار قضائي).
حقوق الملكية الفكرية

yتملك شركة آي إتش إس جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالخدمات والمنتجات محل االتفاقية ،بينما تملك شركة تداول
السعودية جميع المعلومات الخاصة بها المقدمة لشركة آي إتش إس بموجب االتفاقية.
yتلتزم شركة تداول السعودية ببذل جهود معقولة تجارياً لحماية حقوق الملكية الخاصة بشركة آي إتش إس ،شركاتها التابعة ،و/أو
حقوق الغير المرتبطة بالخدمات والمنتجات.

قيمة االتفاقية

لم يتم تحديد أي قيمة بموجب االتفاقية حيث يتم تحديد قيمة أي من الخدمات أو المنتجات ذات العالقة في أمر شراء منفصل.

آلية الدفع

يتم إصدار فواتير من قبل شركة آي إتش إس لشركة تداول السعودية بجميع الرسوم والمصاريف المستحقة ويتم الدفع بالعملة المحددة
في أمر الشراء ذو الصلة.

التنازل

yال يجوز لشركة تداول السعودية التنازل عن هذه االتفاقية أو أي أمر شراء أو عن أي من حقوقها أو تفويض أي من واجباتها بموجب
هذه االتفاقية (سوا ًء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني) دون الحصول على موافقة شركة آي إتش إس المسبقة الخطية ،وقد تخضع
موافقة شركة آي إتش إس لرسوم إضافية.
yيُعد باطل أي تنازل أو تحويل بالمخالفة لهذه االتفاقية.

النظام الواجب التطبيق

تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز ،ويتم إحالة أي نزاعات تنشأ عنها إلى التحكيم في لندن بموجب قواعد تحكيم محكمة لندن
للتحكيم الدولي.
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1اتفاقية الشراكة االستراتيجية مع شركة آي إتش إس ماركيت

اتفاقية الشراكة االستراتيجية مع شركة آي إتش إس ماركيت

نبذة عن االتفاقية

مدة االتفاقية وآلية
التجديد

أبرمت الشركة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مجموعة ماركيت المحدودة («شركة آي إتش إس») فيما يتعلق بتعاون األطراف بشأن
إنشاء مؤشر مشترك (يحتوي على مؤشر ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي) مؤشر لتتبع أداء الصكوك الحكومية)
ومؤشر ايبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي) («المؤشر المشترك») واستخدامه لصالح الشركة .وتعتبر
هذه االتفاقية ملحق لالتفاقية الرئيسية المذكورة في القسم ( )2-6-12أعاله ،كما تم التنازل عن هذه االتفاقية من قبل الشركة لصالح
شركة تداول السعودية بتاريخ  1يونيو 2021م بموافقة جميع األطراف.
تسري االتفاقية من تاريخ 2020/01/27م ،وتستمر لمدة خمس سنوات من تاريخ اإلطالق (والذي وقع في  24فبراير 2020م ،وتجدد
تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفان اآلخر برغبته في إنهاء االتفاقية على أن يتم ذلك اإلخطار قبل موعد تجديد االتفاقية
بمدة ( )180يوم على األقل.
لشركة آي إتش إس إنهاء االتفاقية وفقاً لما يلي:
yبموجب إشعار كتابي موجه لشركة تداول السعودية إذا قررت بشكل معقول أن البيانات المستخدمة في تقديم المنتجات أو الخدمات
غير مرضية من ناحية تجارية أو أصبحت غير نظامية (بحسب األحوال على أن ينطبق أي إنهاء على العمالء بشكل عام).
yبموجب إخالل جوهري باالتفاقية من قبل شركة تداول السعودية ولم يتم تصحيحه خالل مدة محددة بحسب اتفاق األطراف.
yعند إفالس شركة تداول السعودية أو اذا تم تصفيتها أو أي حدث آخر مشابه.
yعند حصول تغيير في السيطرة في شركة تداول السعودية أو شركاتها التابعة ذات العالقة باستثناء طرحها العام األولي.
يجوز لشركة تداول السعودية إنهاء االتفاقية وفقاً لما يلي:

إنهاء االتفاقية

yإذا أخلّت شركة آي إتش إس بشكل جوهري بأي من أحكام االتفاقية ولم يتم تصحيح ذلك اإلخالل خالل مدة محددة بحسب اتفاق
األطراف من تاريخ استالمها إشعاراً خطياً بهذا الشأن.
yبموجب إشعار خطي لشركة آي إتش إس في أي وقت يعد استخدام المنتجات أو الخدمات المقدمة من شركة آي إتش إس غير
نظامي بموجب حكم محكمة مختصة أو قرار جهة تنظيمية.
yعند إفالس شركة آي إتش إس أو اذا تم تصفيتها أو أي حدث آخر مشابه.

يجوز لشركة آي إتش إس سحب أي ترخيص باستخدام الخدمات أو المنتجات  -أو أي جزء منها -بأثر فوري وذلك عند تأخير شركة
تداول السعودية في السداد أو عدم السداد ،أو إذا رأت شركة آي إتش إس حسب تقديرها المعقول (أ) أن شركة تداول السعودية أخلت
بأحكام االتفاقية أو أي من التراخيص الممنوحة بموجبها ،أو (ب) أنه من الضروري تعليقه لغرض االمتثال ألي تغيير جوهري في
المتطلبات العقدية المفروضة من قبل طرف ثالث صاحب الملكية الفكرية بشأن أي مواد تشكل جزء من الخدمات أو المنتجات ،أو أي
من األنظمة المعمول بها.

تظل حقوق األطراف باستغالل المؤشر المشترك سارية في حال إنهاء االتفاقية.

أهم االلتزامات

yتلتزم شركة تداول السعودية بعدة أمور ،من ضمنها تقديم بعض بيانات تسعير األوراق المالية اليومية المستمرة والبيانات المرجعية
وبيانات إجراءات الشركات بشكل مستمر ومنح شركة آي إتش إس صالحية التواصل مع فريق البحث المختص بشركة تداول
السعودية عند الطلب ،وذلك لمساعدتهم في تطوير ،وإكمال والمحافظة على أنظمة المؤشر ،والتداوالت والوثائق األخرى ذات الصلة
بالمؤشر المشترك .كما تلتزم بمساعدة شركة آي إتش إس في اإلجابة على استفسارات العمالء فيما يتعلق بالمؤشر المشترك.
yتلتزم شركة آي إتش إس بإنشاء وتصميم وتطوير وإطالق ونشر المؤشر المشترك وإدارته واستخدام المعلومات والبيانات المقدمة من
شركة تداول السعودية إلنشاء وتطوير وإطالق خدمات تسعير السندات المقيمة فيما يخص األوراق المالية المقيمة بالعملة المحلية
السعودية (الصكوك والسندات المصدرة بالريال السعودي).
yال يحق ألي طرف إنشاء وترويج مؤشر خاص بطرف ثالث مشابه لحد كبير أو ً
بديل عمل ًيا للمؤشر المشترك خالل مدة هذه االتفاقية.

المسؤولية والتعويض

تلتزم شركة تداول السعودية بتعويض شركة آي إتش إس عن الخسائر الناشئة عن حاالت معينة وفق ما هو متعارف عليه في اتفاقيات
مثل هذا النوع ،وتشمل التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير من خالل استخدام البيانات والمعلومات المقدمة من قبل
شركة تداول السعودية.
yتمتلك شركة تداول السعودية وشركة آي إتش إس بشكل مشترك جميع حقوق الملكية الفكرية باسم ومنهجيات المؤشر المشترك
ومستويات المؤشر المشترك الناشئة عن أنشطة التعاون المشترك بين شركة تداول السعودية وشركة آي إتش إس (وذلك باستثناء
أي حقوق ملكية فكرية مملوكة أو مرخصة من قبل أي من الطرفين أو من قبل أي طرف ثالث).

حقوق الملكية الفكرية

yتمتلك شركة آي إتش إس الحقوق الملكية المتعلقة بمؤشر شركة آي إتش إس وخدمات تسعير السندات المقيمة فيما يخص األوراق
المالية المقيمة بالعملة المحلية السعودية.
yال يجوز لشركة تداول السعودية استخدام العالمة التجارية الخاصة بالمؤشر المشترك -بغير هدف تسويق المؤشر المشترك -دون
أخذ الموافقة المسبقة من قبل شركة آي إتش إس.
yتمتلك شركة آي إتش إس وحدها وحصرياً الحق في بيع المؤشر المشترك فيما يتعلق باستخداماته ذات الصلة بمجال المنتجات
المالية وحق توزيع بيانات المؤشر المشترك في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الترخيص

yتمنح شركة تداول السعودية شركة آي إتش إس رخصة حصرية وعالمية وغير قابلة للتنازل الستعمال العالمات التجارية الخاصة
بشركة تداول السعودية ألغراض ترويج المؤشر المشترك والترخيص باستعماله بموجب أحكام االتفاقية.
yوتمنح شركة آي إتش إس شركة تداول السعودية رخصة عالمية وغير حصرية وغير قابلة للتنازل أو الترخيص من الباطن ،الستعمال
بيانات المؤشر المشترك خالل مدة هذه االتفاقية لألغراض المحددة في االتفاقية.
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قيمة االتفاقية

تتمثل قيمة االتفاقية في اإليرادات الناشئة عنها بما يتوافق مع بند آلية الدفع أدناه.

آلية الدفع

يستحق كل طرف نسبته معينة متفق عليها من اإليرادات الناشئة عن استغالل المؤشر المشترك وذلك وفق شروط وأحكام االتفاقية.

النظام الواجب التطبيق

تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز ،ويتم إحالة أي نزاعات تنشأ عن االتفاقية إلى التحكيم في لندن بموجب قواعد تحكيم محكمة
لندن للتحكيم الدولي.
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1اتفاقية ترخيص وتوزيع المعيار العالمي لتصنيف القطاعات بين شركة تداول وشركة إم إس سي آي
()MSCI

اتفاقية ترخيص وتوزيع المعيار العالمي لتصنيف القطاعات بين شركة تداول وشركة إم إس سي آي ()MSCI
نبذة عن االتفاقية
مدة االتفاقية وآلية
التجديد

أبرمت الشركة بتاريخ 1438/04/03هـ (الموافق 2017/01/01م) اتفاقية مع شركة إم إس سي آي ( )MSCIتمنح بموجبها للشركة
ترخيصاً الستقبال واستخدام وتوزيع منتج جي آي سي إس دايركت ( )GICS Directالذي يقوم بتصنيف الشركات المدرجة في السوق
باستخدام األنظمة التابعة لشركتي إس آند بي ( )S&Pوإم إس سي آي ( )MSCIعلى أساس المعيار العالمي لتصنيف القطاعات جي آي
سي إس ( .)GICSوتم التنازل عن االتفاقية من قبل الشركة لصالح شركة تداول السعودية بتاريخ  1يونيو 2021م بموافقة جميع األطراف.

مدة هذه االتفاقية سنة واحدة ( )1تبدأ من 1438/03/30هـ (الموافق 2016/12/29م) وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتم إنهائها
بموجب إشعار خطي من أي من الطرفين ال تقل مدته عن ستين ( )60يوماً من تاريخ انتهاء المدة.
يجوز إنهاء االتفاقية وفق اآلتي:

yمن قبل شركة تداول السعودية بموجب إشعار خطي ال تقل مدته عن ثالثين ( )30يوماً من تاريخ حصولها على إشعار بارتفاع الرسوم
السنوية للخدمات.
إنهاء االتفاقية

yمن قبل شركة إم إس سي آي ( )MSCIفي حال لم تسدد شركة تداول السعودية المبالغ المستحقة عليها بموجب االتفاقية بعد تسعين
( )90يوماً من طلب شركة إم إس سي آي ( )MSCIبالسداد.
yيحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية بعد تقديم إخطار مدته تسعين ( )90يوماً عند إخالل الطرف اآلخر بشروط االتفاقية.
yعند توقف شركة إم إس سي آي ( )MSCIعن تقديم نفس الخدمات محل االتفاقية ألطراف غير تابعين لها ،يجوز لشركة إم إس سي
آي ( )MSCIإنهاء االتفاقية بعد تقديم إشعار مسبق بستين ( )60يوماً لشركة تداول السعودية.
yال تقدم شركة إم إس سي آي ( )MSCIأو شركة إس آند بي ( )S&Pأو أي من شركاتها التابعة أو أي من مزودي المعلومات الخاصة
بها أي ضمانات أو تعهدات من أي نوع لشركة تداول السعودية بشأن الخدمات أو النتائج المترتبة على استخدامها أو أي شأن آخر.

المسؤولية والتعويض

yتلتزم شركة إم إس سي آي ( )MSCIبتعويض شركة تداول السعودية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن أي إخالل بحقوق الملكية
الفكرية المملوكة للغير بسبب استخدام الخدمات بموجب أحكام االتفاقية.
yتلتزم شركة تداول السعودية بتعويض شركة إم إس سي آي ( )MSCIأو شركة إس آند بي ( )S&Pأو أي من شركاتها التابعة عن أي
خسائر أو أضرار ناتجة عن اإلخالل باالتفاقية من قبل شركة تداول السعودية أو عن استخدام الخدمات محل االتفاقية (فيما عدا
حاالت اإلخالل بحقوق الملكية الفكرية المملوكة للغير).

حقوق الملكية الفكرية
قيمة االتفاقية
آلية الدفع

تملك شركة إم إس سي آي ( )MSCIوشركة إس آند بي ( )S&Pجميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالخدمات والمنتجات محل
االتفاقية .وتمنح بموجب االتفاقية لشركة تداول السعودية ترخيصاً محدوداً مؤقتاً غير حصري وغير قابل للترخيص من الباطن وال
للتحويل الستخدام الخدمات وفق شروط وأحكام االتفاقية.
تتقاضى شركة إم إس سي آي ( )MSCIرسوم سنوية ثابتة من شركة تداول السعودية مقابل تقديمها للخدمات بموجب االتفاقية .ويحق
لشركة إم إس سي آي ( )MSCIتعديل هذه الرسوم من وقت آلخر بموجب إخطار مسبق يتم تقديمه لشركة تداول السعودية.
yتدفع المبالغ المستحقة خالل ثالثين ( )30يوماً من تاريخ استالم شركة تداول السعودية للفاتورة ذات العالقة.
yتدفع شركة تداول السعودية عند التأخر عن السداد مدة تتجاوز ثالثين ( )30يوماً رسوم تأخير بنسبة  %1شهرياً عن أي مبالغ
مستحقة ومتعثرة.

التنازل

ال يجوز التنازل عن هذه االتفاقية أو تحويلها من قبل شركة تداول السعودية قبل الحصول على موافقة شركة إم إس سي آي ()MSCI
الخطية والمسبقة .ويجوز لشركة إم إس سي آي ( )MSCIتنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية اما بشكل مباشر أو من خالل
موزعيها أو وكالئها.

النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه االتفاقية ألنظمة والية نيويورك ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري بما يتوافق مع قواعد
التحكيم الخاصة به طالما كانت الشركة مملوكة من قبل حكومة المملكة ،وإال فيتم تسوية النزاعات لدى محكمة لندن للتحكيم الدولي
بموجب قواعدها.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

	2-6-2-7

231

1اتفاقية التعاون بين شركة تداول السعودية و شركة إم أس سي أي ليميتد

اتفاقية التعاون بين شركة تداول السعودية و شركة إم أس سي أي ليميتد
نبذة عن االتفاقية
مدة االتفاقية وآلية
التجديد

أبرمت الشركة اتفاقية التعاون مع شركة إم أس سي أي ليميتد («شركة إم أس سي أي») إلنشاء مؤشر متداول بشكل مباشر ليكون بمثابة
األساس للمنتجات والمشتقات المالية المرتبطة بالمؤشر كصناديق المؤشرات المتداولة والعقود المستقبلية في السوق المالية .وتم
التنازل عن االتفاقية من قبل الشركة لصالح شركة تداول السعودية بتاريخ  1يونيو 2021م بموافقة جميع األطراف.
تبدأ من تاريخ 2018/7/17م ،وتستمر لمدة ( )13سنة ،وتتجدد تلقائياً لمدد متتالية ال تزيد كل منها عن سنة واحدة ما لم يقوم أي طرف
بإشعار الطرف اآلخر برغبته في عدم تجديد المدة قبل اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ االنتهاء على األقل.

يجوز ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية بموجب إخطار خطي يقدم إلى الطرف اآلخر قبل ( )60يوماً عند حدوث أي من األمور التالية:

yفي حال ارتكاب الطرف اآلخر إخالالً جوهرياً بأحكام هذه االتفاقية ولم يتم تصحيح هذا االخالل خالل مدة ( )30يوماً من تاريخ
تلقي إخطار خطي بالمخالفة.
yإذا تعرض الطرف اآلخر لحالة إفالس او إعسار مالي.
إنهاء االتفاقية

yإذا رأى الطرف أن سمعته مهددة أو قد تتعرض لضرر جسيم في حال استمرار تنفيذ أحكام هذه االتفاقية.
yحدوث تغيير في أي نظام أو تنظيم أو أداة تشريعية ،والتي يرى حسب تقديره المعقول بأنه سيعيق بشكل جوهري من قدرته على
تنفيذ أحكام هذه االتفاقية.
yالبدء أو التهديد ببدء أي دعوى أو اجراء قضائي ،وكان حسب تقدير الطرف بشكل معقول بأن هذه الدعوى أو اإلجراء من شأنه
إحداث أثر سلبي جوهري على المؤشر المتداول أو على تنفيذ التزاماته بموجب أحكام هذه االتفاقية.

أهم االلتزامات

ال يحق ألي من الطرفين إنشاء -أو المشاركة في إنشاء -مؤشر آخر من شأنه يتنافس مع المؤشر المتداول محل هذه االتفاقية طوال
مدتها.

المسؤولية والتعويض

يلتزم كل طرف بتعويض الطرف اآلخر عن الخسائر الناشئة عن حاالت معينة وفق ما هو متعارف عليه في اتفاقيات مثل هذا النوع،
وتشمل التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير.
yيمتلك األطراف بشكل مشترك الحقوق الملكية المتعلقة بالبيانات الخاصة بالمؤشر المتداول محل االتفاقية ويتم استغاللها فقط
بموجب أحكام االتفاقية.

حقوق الملكية الفكرية

yالعالمة التجارية المزدوجة الناشئة عن هذا المشروع والمتعلقة بالمؤشر المتداول ليست مملوكة ألي من الطرفين ،وال يمكن تسجيلها
أو التقدم بطلب تسجيلها اال بعد موافقة الطرف اآلخر كتابياً ،سواء كان ذلك خالل مدة سريان هذه االتفاقية أم بعد انتهائها ،وال
يجوز استعمالها إال بموجب أحكام االتفاقية.

الترخيص

يكون لشركة إم أس سي أي الحق الحصري بترخيص استخدام المؤشر لكل المستخدمين والموزعين ،بحيث يجب على كل المستخدمين
والموزعين الدخول في اتفاقيات مع شركة إم أس سي أي بشكل مباشر الستخدام المؤشر .كما سيكون لشركة إم أس سي أي الحق
الحصري بأنشطة المبيعات خارج المملكة (بما في ذلك دول الخليج).

قيمة االتفاقية

تتمثل قيمة االتفاقية في اإليرادات المحققة لكل ربع.

التنازل والتعاقد من
الباطن

ال يحق ألي طرف التنازل عن هذه االتفاقية دون الحصول على موافقة الطرف األخر .وفي حال كان التنازل ألحد تابعي الطرفين ،ال يجوز
رفض التنازل أو تأخير الموافقة عليه دون سبب معقول.

آلية الدفع

النظام الواجب التطبيق

تلتزم شركة إم أس سي أي بدفع لشركة تداول السعودية كدفعة ربعية ما يعادل النسبة المتفق عليها من إيراداتها في ذلك الربع مقابل
استعمالها للعالمات التجارية الخاصة بشركة تداول السعودية بموجب االتفاقية.
وتلتزم شركة تداول السعودية بدفع لشركة إم أس سي أي كدفعة ربعية ما يعادل النسبة المتفق عليها من إيراداتها في ذلك الربع مقابل
قيام شركة إم أس سي أي بإنشاء واحتساب وإدارة وصيانة المؤشر المتداول واستعمال شركة تداول السعودية للعالمات التجارية الخاصة
بشركة إم أس سي أي بموجب االتفاقية.
تخضع االتفاقية ألنظمة إنجلترا وويلز ،ويتم إحالة أي نزاعات تنشأ عن االتفاقية إلى التحكيم في لندن بموجب قواعد تحكيم محكمة
لندن للتحكيم الدولي.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

232
	2-6-2-8

1اتفاقية تنظيم المسؤوليات المتعلقة بتشغيل وتقديم الدعم الفني والتقني لنظام الرقابة على
التداول (سمارت) وصالحيات الدخول على النظام

اتفاقية تنظيم المسؤوليات المتعلقة بتشغيل وتقديم الدعم الفني والتقني لنظام الرقابة على التداول (سمارت) وصالحيات الدخول على النظام المبرمة بين الشركة
وهيئة السوق المالية
أبرمت الشركة اتفاقية تنظيم المسؤوليات المتعلقة بتشغيل وتقديم الدعم الفني والتقني لنظام الرقابة على التداول (سمارت) وصالحيات
الدخول على النظام مع هيئة السوق المالية بتاريخ 1441/05/06هـ (الموافق  01يناير 2020م) ،والتي حلت محل مذكرة التفاهم المبرمة
بين الشركة وهيئة السوق المالية بتاريخ 1432/09/01هـ (الموافق 2011/08/01م).
نبذة عن االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إلى وضع إطار واضح ومحدد ينظم العالقة بين هيئة السوق المالية والشركة فيما يتعلق بتنظيم المسؤوليات
المتعلقة بتشغيل وتقديم الدعم الفني والتقني لنظام الرقابة على التداول (سمارت) وصالحيات الشركة في الدخول على النظام وآلية
تعويض الشركة عن المصاريف المدفوعة عن رخصة سمارت وتشغيله وصيانته ،وفقاً لما تم االتفاق عليه في االتفاقية ،من أجل فصل
وتحديد الصالحيات والمسؤوليات التنظيمية بين هيئة السوق المالية والشركة المتعلقة بمهام اإلشراف والرقابة على التداول فيما يخص
نظام مراقبة السوق الذي تملكه هيئة السوق المالية ولها كامل الصالحيات لمنح وتحديد صالحية الدخول والتطوير وإجراء التعديالت
التصميمية والفنية الالزمة عليه.

مدة االتفاقية وآلية
التجديد

تبدأ مدة االتفاقية من تاريخ 2020/01/01م وتبقى سارية لمدة عام واحد ( )1قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يبلغ أحد الطرفين اآلخر
بخالف ذلك قبل ثالثين ( )30يوم من تاريخ انتهاء االتفاقية.

إنهاء االتفاقية

غير محدد في االتفاقية.
تشمل التزامات الشركة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

1توفير وتقديم خدمة الدعم الفني والتقني لنظام مراقبة السوق وإجراء الصيانة الوقائية له والتأكد من كفاءة ودقة جميع األنظمةالمرتبطة به.
2-التأكد من الحماية األمنية لنظام مراقبة السوق وسالمته من مخاطر االختراق الفني والفيروسات.

3وضع إجراءات وآليات لمعالجة جميع الجوانب المتعلقة بحماية المعلومات والمحافظة على سرية البيانات على أن يتم اعتمادهامن هيئة السوق المالية.
أهم االلتزامات

4-وضع إجراءات وآلية عمل لربط إدارة تقنية المعلومات في الشركة مع إدارة تقنية المعلومات في هيئة السوق المالية.

5التنسيق مع هيئة السوق المالية والجهة الموردة لنظام مراقبة السوق متى تطلب األمر إجراء مراجعة شاملة للنظام على أال يتمإجراء أي تعديل إال بعد موافقة هيئة السوق المالية .

وتشمل التزامات الهيئة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

1المراجعة والتدقيق على نظام سمارت وفقاً للسياسات ذات العالقة وذلك بشكل دوري أو متى دعت الحاجة.2-التنسيق مع الشركة في حال وجود أي قصور أو أعطال فنية في سمارت للعمل على حلها بكفاءة وعناية.

3المشاركة عند الحاجة في االجتماعات والمناقشات ذات العالقة بخدمات الدعم الفني والتقني لسمارت والمقدمة من الشركة.المسؤولية والتعويض

يتم تعويض الشركة من قبل هيئة السوق المالية عما تكبدته من مصاريف مباشرة للجهة الموردة لسمارت ومقدمي الخدمات وفق ما تم
االتفاق عليه في االتفاقية ،وذلك بعد تقديم مطالبة بهذه المصاريف مرفق بها صور من فواتير وعقود المورد موضحاً فيها وصف الخدمة
وتاريخها وإرفاق إشعار السداد.

الترخيص

بموجب هذه االتفاقية ،تمنح هيئة السوق المالية الشركة صالحية الدخول إلى عدد من البرامج والتطبيقات التي تندرج تحت نظام مراقبة
السوق بما فيها تطبيق فاكتس ( )FACTSوتطبيق ريبورتس ( )Reportsوتطبيق آي آر سي ( )ARCبعد موافقة هيئة السوق المالية وتعبئة
النموذج الخاص بذلك.

حقوق الملكية الفكرية

تكون هيئة السوق المالية هي الجهة التي تعود إليها حقوق رخصة سمارت (من قبل مورد هذا النظام) ولها كامل الصالحيات لمنح وتحديد
صالحيات الدخول والموافقة على التطوير وإجراء التعديالت التصميمية والفنية الالزمة عليه.

تبلغ قيمة هذه االتفاقية السنوية مبلغ وقدره  2,500,000ريال سعودي (قابلة للتغير بحسب التضخم وأي تكلفة ارتفاع قيمة الترخيص
قيمة االتفاقية وآلية الدفع
والدعم بناء على اتفاق األطراف) تدفعها هيئة السوق المالية إلى الشركة.
التنازل والتعاقد من
الباطن

غير محدد في االتفاقية.

النظام الواجب التطبيق

غير محدد في االتفاقية.
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1اتفاقية تنظيم تقديم خدمة نظام الرقابة لمؤسسات السوق المالية

اتفاقية تنظيم تقديم خدمة نظام الرقابة لمؤسسات السوق المالية المبرمة بين الشركة وهيئة السوق المالية
نبذة عن االتفاقية

أبرمت الشركة اتفاقية تنظيم تقديم خدمة نظام الرقابة لمؤسسات السوق المالية مع هيئة السوق المالية بتاريخ 1442/06/18هـ
(الموافق  31يناير 2021م) .تقوم الشركة بموجب هذه االتفاقية بتقديم خدمة نظام الرقابة لمؤسسات السوق المالية الراغبين في
الحصول على تلك الخدمة بهدف تمكينهم من مراقبة سلوكيات تداوالت عمالئهم في السوق المالية السعودية لتحقيق أغراض هيئة
السوق المالية.

مدة االتفاقية وآلية
التجديد

تكون االتفاقية سارية لمدة خمس ( )5سنوات.

إنهاء االتفاقية

يحق لهيئة السوق المالية أو الشركة فسخ وإنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار كتابي قبل ثالثين ( )30يوم من التاريخ المحدد لإلنهاء وذلك
إذا أخل أحد الطرفين بأي من التزاماته في هذه االتفاقية.
تشمل التزامات الشركة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

1توفير وتقديم خدمة نظام الرقابة لمؤسسات السواق المالية الراغبين في الحصول عليها وتمكينهم من الوصول للخدمة واستخدامهالمراقبة سلوكيات تداوالت عمالئهم في السوق المالية السعودية.
2-التأكد من الحماية األمنية لنظام الرقابة وسالمته من مخاطر االختراق الفني والفيروسات.

3وضع إجراءات وآليات لمعالجة جميع الجوانب المتعلقة بحماية المعلومات والمحافظة على سرية البيانات على أن يتم اعتمادهامن هيئة السوق المالية.
4-ضمان التأكد وااللتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة باألمن السيبراني.

أهم االلتزامات

5إدارة صالحيات الدخول على النظام والدعم حسب اإلجراءات والضوابط الموافق عليها من هيئة السوق المالية.6-تحديد عدد المستخدمين لدى مؤسسات السوق المالية.

وتشمل التزامات الهيئة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

1سداد قيمة تطوير نظام الرقابة والرخصة الدائمة من المورد وتحمل الدعم السنوي للنظام والتكاليف التشغيلية السنوية للشركةلمدة خمس سنوات من تاريخ استفادة مؤسسات السوق المالية من النظام حسب جدول المصاريف المتفق عليه في هذه االتفاقية.
2-التنسيق مع الشركة بشكل مستمر بشأن الخدمة المقدمة.

المسؤولية والتعويض

وتعوض هيئة السوق المالية الشركة عما تكبدته من مصاريف مباشرة للجهة الموردة لنظام الرقابة ومقدمي الخدمات وذلك من خالل
تقديم مطالبة بهذه المصاريف.

الترخيص وحقوق الملكية
الفكرية

تعود حقوق الرخص محل االتفاقية لهيئة السوق المالية ولها كامل الصالحيات لمنح وتحديد صالحيات الدخول والموافقة على التطوير
وإجراء التعديالت التصميمية والفنية الالزمة عليه ،ويكون للشركة حق تشغيل واستغالل نظام الرقابة بالحصول على رسوم تقديم الخدمة
من مؤسسات السوق المالية الراغبة في الحصول عليها بعد انتهاء فترة التحمل المنصوص عليها في االتفاقية.

قيمة االتفاقية وآلية الدفع تبلغ قيمة هذه االتفاقية مبلغ وقدره  19,137,500ريال سعودي تدفعها هيئة السوق المالية إلى الشركة.
التنازل والتعاقد من
الباطن

يجوز للشركة التنازل عن االتفاقية أو أي من الحقوق وااللتزامات الواردة فيها أو تحويلها للغير بشكل كامل أو جزئي بعد الحصول على
موافقة هيئة السوق المالية.

النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،وفي حالة نشوء أي نزاع أو خالف فيتم حل النزاع أو الخالف
بشكل ودي بين الطرفين خالل ثالثين ( )30يوم ،وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية ،فيتم إحالة وتسوية أي منازعات قد تنشأ عنها
إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.
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1ملخص االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع األطراف ذوي العالقة

قامت الشركة بإبرام عدد من اتفاقيات تقديم الخدمات اإلدارية والمساندة مع شركاتها التابعة الرئيسية وذلك لغرض وضع الترتيبات الالزمة لضمان سير
األعمال اليومية بما يحقق حماية أصول الشركة وشركاتها التابعة واستغاللها على الوجه األمثل ،ويشمل ذلك تقديم الخدمات اإلدارية والمالية والقانونية
والتقنية وأمن المعلومات وخدمات الموارد البشرية والتسويق وغيرها من الخدمات التي تستدعيها مصلحة العمل .واعتمدت الشركة نموذج موحد التفاقية
تقديم الخدمات اإلدارية والمساندة عند إبرامها لتلك االتفاقيات مع شركاتها التابعة  ،كما هو موضح في الجدول أدناه.
كما قامت الشركة بإبرام بعض من االتفاقيات الجوهرية مع أطراف أخرى ذات عالقة والتي تم تلخيصها في هذا القسم أدناه.
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود واالتفاقيات األخرى المبرمة مع األطراف ذات العالقة ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت
بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعين ( )71والمادة الثانية والسبعين ( )72من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة
واألربعين ( )46من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالعقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة التي يكون ألي من
أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها .ولمزيد من التفاصيل حول هذه العقود واالتفاقيات ،يرجى مراجعة القسم («( )1-7-5مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين في العقود واالتفاقيات المبرمة مع الشركة والشركات التابعة») من هذه النشرة .وقد تمت موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت
والعقود مع األطراف ذات العالقة التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها للسنوات المالية 2018م و 2019م و2020م ،وبلغ إجمالي قيمة
التعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلغ وقدره  160,224,418ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2018م ومبلغ وقدره  444,047,607ريال سعودي
كما في نهاية السنة المالية 2019م ومبلغ وقدره  1,163,704,908ريال سعودي كما في نهاية السنة المالية 2020م بحسب القوائم المالية الموحدة المعدة
وفق المعايير الدولية للتقرير المالي .كما بلغ إجمالي قيمة اتفاقيات تقديم الخدمات اإلدارية والمساندة مبلغ وقدره  154,139,493ريال سعودي للسنة
المالية 2018م ومبلغ وقدره  178,216,605ريال سعودي للسنة المالية 2019م ومبلغ وقدره 228,772,391ريال سعودي للسنة المالية 2020م.
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يبين الجدول التالي ملخصاً لالتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها الشركة مع األطراف ذوي العالقة كما في تاريخ هذه النشرة:
 (12-6):لودجلاملخص االتفاقيات الجوهرية التي أبرمتها الشركة مع األطراف ذوي العالقة كما في تاريخ هذه النشرة
األطراف

وصف موجز لالتفاقية

القيمة

تاريخ ومدة االتفاقية
وآلية التجديد

اسم
االتفاقية

اتفاقية تقديم
الخدمات
-1
اإلدارية
والمساندة

الشركة وشركة
تداول السعودية

تم إبرام اتفاقية تقديم الخدمات
اإلدارية والمساندة لغرض وضع
الترتيبات الالزمة لضمان سير
األعمال اليومية بما يحقق حماية
أصول الشركة وشركاتها التابعة
واستغاللها على الوجه األمثل ،ويشمل
ذلك تقديم الخدمات اإلدارية والمالية
والقانونية والتقنية وأمن المعلومات
وخدمات الموارد البشرية والتسويق
وغيرها من الخدمات التي تستدعيها
مصلحة العمل ،والتي بموجبها تقوم
الشركة بتقديم تلك الخدمات إلى
شركة تداول السعودية (عند الطلب).

تقوم شركة تداول السعودية
بدفع مبلغ مالي للشركة مقابل
كل خدمة تقوم الشركة بتقديمها
لشركة تداول السعودية ،ويتم
احتساب المقابل المالي
لكل خدمة وفقاً لقرار لجنة
الخدمات المشتركة (وهي لجنة
إدارية تم تشكيلها في الشركة
لتنظم عمل الخدمات المشتركة
المقدمة للشركات التابعة) ،ويتم
اعتماد آلية احتساب المقابل
المالي من قبل مجلس إدارة
الشركة بشكل سنوي.

مدة سنة واحدة تبدأ من
تاريخ  04مايو 2021م،
وتجدد تلقائياً لمدة
مماثلة.

اتفاقية تقديم
الخدمات
-2
اإلدارية
والمساندة

الشركة وشركة
إيداع

تم إبرام اتفاقية تقديم الخدمات
اإلدارية والمساندة لغرض وضع
الترتيبات الالزمة لضمان سير
األعمال اليومية بما يحقق حماية
أصول الشركة وشركاتها التابعة
واستغاللها على الوجه األمثل ،ويشمل
ذلك تقديم الخدمات اإلدارية والمالية
والقانونية والتقنية وأمن المعلومات
وخدمات الموارد البشرية والتسويق
وغيرها من الخدمات التي تستدعيها
مصلحة العمل ،والتي بموجبها تقوم
الشركة بتقديم تلك الخدمات إلى
شركة إيداع (عند الطلب).

تقوم شركة إيداع بدفع مبلغ
مالي للشركة مقابل كل خدمة
تقوم الشركة بتقديمها لشركة
إيداع ،ويتم احتساب المقابل
المالي لكل خدمة وفقاً لقرار
لجنة الخدمات المشتركة (وهي
لجنة إدارية تم تشكيلها في
الشركة لتنظم عمل الخدمات
المشتركة المقدمة للشركات
التابعة) ،ويتم اعتماد آلية
احتساب المقابل المالي من
قبل مجلس إدارة الشركة بشكل
سنوي.

مدة سنة واحدة تبدأ
من تاريخ  31أغسطس
2016م ،وتجدد تلقائياً
لمدة مماثلة.

اتفاقية تقديم
الخدمات
-3
اإلدارية
والمساندة

الشركة وشركة
مقاصة

تم إبرام اتفاقية تقديم الخدمات
اإلدارية والمساندة لغرض وضع
الترتيبات الالزمة لضمان سير
األعمال اليومية بما يحقق حماية
أصول الشركة وشركاتها التابعة
واستغاللها على الوجه األمثل ،ويشمل
ذلك تقديم الخدمات اإلدارية والمالية
والقانونية والتقنية وأمن المعلومات
وخدمات الموارد البشرية والتسويق
وغيرها من الخدمات التي تستدعيها
مصلحة العمل ،والتي بموجبها تقوم
الشركة بتقديم تلك الخدمات إلى
شركة مقاصة (عند الطلب).

تقوم شركة مقاصة بدفع مبلغ
مالي للشركة مقابل كل خدمة
تقوم الشركة بتقديمها لشركة
مقاصة ،ويتم احتساب المقابل
المالي لكل خدمة وفقاً لقرار
لجنة الخدمات المشتركة (وهي
لجنة إدارية تم تشكيلها في
الشركة لتنظم عمل الخدمات
المشتركة المقدمة للشركات
التابعة) ،ويتم اعتماد آلية
احتساب المقابل المالي من
قبل مجلس إدارة الشركة بشكل
سنوي.

مدة سنة واحدة تبدأ من
تاريخ  18يوليو 2018م،
وتجدد تلقائياً لمدة
مماثلة.

اتفاقية تقديم
الخدمات
-4
اإلدارية
والمساندة

الشركة وشركة
وامض

تم إبرام اتفاقية تقديم الخدمات
اإلدارية والمساندة لغرض وضع
الترتيبات الالزمة لضمان سير
األعمال اليومية بما يحقق حماية
أصول الشركة وشركاتها التابعة
واستغاللها على الوجه األمثل ،ويشمل
ذلك تقديم الخدمات اإلدارية والمالية
والقانونية والتقنية وأمن المعلومات
وخدمات الموارد البشرية والتسويق
وغيرها من الخدمات التي تستدعيها
مصلحة العمل ،والتي بموجبها تقوم
الشركة بتقديم تلك الخدمات إلى
شركة وامض (عند الطلب).

تقوم شركة وامض بدفع مبلغ
مالي للشركة مقابل كل خدمة
تقوم الشركة بتقديمها لشركة
وامض ،ويتم احتساب المقابل
المالي لكل خدمة وفقاً لقرار
لجنة الخدمات المشتركة (وهي
لجنة إدارية تم تشكيلها في
الشركة لتنظم عمل الخدمات
المشتركة المقدمة للشركات
التابعة) ،ويتم اعتماد آلية
احتساب المقابل المالي من
قبل مجلس إدارة الشركة بشكل
سنوي.

مدة سنة واحدة تبدأ
من تاريخ  29سبتمبر
2020م ،وتجدد تلقائياً
لمدة مماثلة.

إنهاء االتفاقية
يحق للشركة
أو شركة تداول
السعودية إنهاء
االتفاقية في أي
وقت بموجب
إشعار كتابي
خالل مدة ال
تقل عن ستين
( )60يوم من
رغبتها في إنهاء
االتفاقية.

يحق للشركة
أو شركة إيداع
إنهاء االتفاقية
بموجب إشعار
كتابي خالل مدة
ال تقل عن ستين
( )60يوم من
رغبتها في إنهاء
االتفاقية.

يحق للشركة أو
شركة مقاصة
إنهاء االتفاقية
بموجب إشعار
كتابي خالل مدة
ال تقل عن ستين
( )60يوم من
رغبتها في إنهاء
االتفاقية.

يحق للشركة أو
شركة وامض
إنهاء االتفاقية
بموجب إشعار
كتابي خالل مدة
ال تقل عن ستين
( )60يوم من
رغبتها في إنهاء
االتفاقية.
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االتفاقية

األطراف

وصف موجز لالتفاقية

تم إبرام عقد التأسيس هذا لغرض
تأسيس شركة تداول العقارية ،وهي
شركة ذات مسؤولية محدودة تم
تأسيسها للقيام باألنشطة العقارية.

عقد تأسيس
 -5شركة تداول
العقارية

الشركة
وصندوق
االستثمارات
العامة
والمؤسسة
العامة للتقاعد

تعامالت
بخصوص
شراء عقار
 -6واقع في
مركز الملك
عبد اهلل
المالي

شركة إدارة
وتطوير مركز
الملك عبداهلل
المالي

المصدر:
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يحتوي عقد التأسيس على األحكام
االعتيادية الواردة في عقود التأسيس
المعتمدة لدى وزارة التجارة وال
توجد أي أحكام تفضيلية ألي شريك.
يتألف مجلس مديرين شركة تداول
العقارية من ستة ( )6أعضاء ،بموجب
عقد التأسيس ،حيث يقوم صندوق
االستثمارات العامة بتعيين عضوين
اثنين ،وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد
بتعيين عضوين اثنين ،ويتم تعيين
عضوين اثنين من قبل الشركة.

القيمة

يبلغ رأس مال شركة
تداول العقارية مبلغ وقدره
 1,280,000,000ريال سعودي،
وتملك الشركة  424,000حصة
في شركة تداول العقارية بمبلغ
وقدره  424,000,000ريال
سعودي.

تعمل شركة تداول العقارية حالياً
على إنهاء إجراءات تملك قطعة
أرض في مركز الملك عبد اهلل المالي
من شركة إدارة وتطوير مركز الملك
عبداهلل المالي.

 42,579,464ريال سعودي

تاريخ ومدة االتفاقية
وآلية التجديد

إنهاء االتفاقية

تكون مدة شركة تداول
العقارية حسب عقد
تأسيسها تسعة وتسعون
عاماً من تاريخ قيدها
في السجل التجاري
(1433/02/23هـ
(الموافق  17يناير
2012م)) .ويجوز مد أجل
شركة تداول العقارية
قبل انقضائه مدة أخرى
بقرار تصدره الجمعية
العامة من أي عدد من
الشركاء المالكين لنصف
الحصص الممثلة لرأس
المال أو من أغلبية
الشركاء ،وإذا لم يصدر
القرار بمد أجل الشركة،
واستمرت الشركة في
أداء أعمالها ،امتد العقد
لمدة مماثلة بالشروط
الواردة بعقد التأسيس.

للشريك الذي
ال يرغب في
االستثمار في
شركة تداول
العقارية أن
ينسحب منها
بموجب أحكام
المادة  161من
نظام الشركات.

ال يوجد ،بحيث لم يتم
إبرام أي عقد بخصوص
هذا العقار حتى تاريخ
هذه النشرة كما هو
موضح في القسم
(«( )2-8-12برج تداول
في مركز الملك عبداهلل
المالي») أدناه

ال ينطبق

الشركة

	 12-7التسهيالت االئتمانية والقروض
فيما يلي ملخص التفاقيات التسهيالت والقروض الجوهرية المبرمة من قبل المجموعة:
 (12-7):لودجلااتفاقية تسهيالت مع البنك السعودي البريطاني (بنك ساب):
اتفاقية تسهيالت مع البنك السعودي البريطاني (بنك ساب)
تاريخ االتفاقية

1442/08/16هـ (الموافق 2021/03/29م)

المقترض

شركة تداول العقارية

نوع التسهيل /الغرض /المبلغ

تجديد التسهيالت التي سبق منحها بموجب خطاب التسهيالت رقم ساب أع أ –  181353بتاريخ 2018/10/09م لمدة تنتهي
في 2021/06/30م

المدة

لمدة تنتهي في 2021/06/30م

قيمة التسهيالت

400,000,000

المبلغ المقترض

400,000,000

تاريخ السداد

2021/06/30م

هامش الربح /العمولة

سايبور  %1,1+سنوياً
1-خطاب واتفاقية التسهيالت اإلسالمية.

مستندات الضمانات

2سند ألمر بمبلغ  400,000,000ريال سعودي من قبل الشركة.3-اتفاقية وخطاب التسهيالت -الشروط واألحكام العامة

4قرار الشركاء  /مجلس المديرين الذي يوافق على التسهيالت المصرفية ويحدد األشخاص المفوضين بالتوقيع علىمستندات ضمان التسهيالت نيابة عن شركة تداول العقارية  ،مع نسخة من المستندات ذات العالقة.
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 (12-8):لودجلاخطاب التسهيالت الرئيسي مع البنك السعودي الفرنسي:
خطاب التسهيالت الرئيسي مع البنك السعودي الفرنسي
تاريخ االتفاقية

1442/03/11هـ (الموافق 2020/10/28م)

المقترض

شركة تداول العقارية
تسهيالت متنوعة تشمل:

1السحب على المكشوف لبطاقات االئتمان2تسهيالت السحب على المكشوف3تسهيالت القرض قصير األجل4تسهيل قرض متوسط األجل5تسهيالت السداد التدريجي6-تسهيالت ضمانات الدفع

نوع التسهيل /الغرض /المبلغ

7-استيراد متعدد األغراض

8خطابات الضمان لمستندات االستيراد الناقصة9-دفع خطاب االعتماد المستندي

	10-خصم تسهيالت الشيكات

	11-خصم الكمبياالت (قصيرة األجل)

	12-خصم الكمبياالت (طويلة األجل) (التورق)
	13-خطاب االعتماد االحتياطي

	14-التسهيالت المتعلقة بمنتجات الخزينة
االلتزامات القائمة

على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات التمويل الفردية

المدة

غير محددة ،حيث يتم تحديدها في اتفاقية التمويل المستقلة المبرمة بموجب هذه التسهيالت الرئيسية

 (12-9):لودجلاخطاب التسهيالت مع البنك السعودي الفرنسي:
خطاب التسهيالت مع البنك السعودي الفرنسي
تاريخ االتفاقية

1442/03/11هـ (الموافق 2020/10/28م)

المقترض

شركة تداول العقارية

نوع التسهيل /الغرض /المبلغ

تسهيل تمويل تورق بالمعادن بمبلغ  550,000,000ريال سعودي بهامش ربح سايبور  %1,2+سنوياً

المبلغ المقترض

 550,000,000ريال سعودي

تاريخ السداد

 364يوم من تاريخ االقتراض

االلتزامات القائمة

1لن يحدث أي تغيير في ملكية المقترض طوال فترة التمويل دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعوديالفرنسي.
2-التغيير في الملكية سيجعل كامل التسهيالت مستحقة وواجبة الدفع.

3اذا تم خرق أي من هذه العهدين  ،فسيكون المقترض في حالة تقصير.هامش الربح /العمولة

سايبور  %1,2+سنوياً

الضمانات

سند ألمر بمبلغ  550,000,000ريال سعودي من قبل الشركة.

	 12-8العقارات
كما في تاريخ هذه النشرة ،يوجد ثالثة عقارات تملكها المجموعة -أو تعمل على نقل ملكيتها كما هو مبين أدناه -وذلك لغرض استخدامها لعمليات
المجموعة ،وتشمل هذه العقارات ما يلي:
1الطابق الثاني من مركز البيانات الواقع في مركز الملك عبد اهلل المالي («مركز البيانات») والموضحة تفاصيله في القسم («( )1-8-12مركزالبيانات في مركز الملك عبداهلل المالي») أدناه.
2برج تداول الواقع في مركز الملك عبد اهلل المالي («برج تداول») والموضحة تفاصيله في القسم («( )2-8-12برج تداول في مركز الملكعبداهلل المالي») أدناه.
3مستودع خاص في حي السلي مملوك للشركة بموجب صك ملكية رقم  410115041916وتاريخ 1436/10/06هـ ،بقيمة دفترية قدرها 2,803,865ريال سعودي كما في شهر سبتمبر 2021م الستخدامه كمستودع ألصول المجموعة .وال يعد هذا العقار جوهري بالنسبة للمجموعة
نظراً لقيمته والغرض من استعماله.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

237

وتستأجر المجموعة سبعة عشر ( )17موقعاً في أبراج التعاونية الواقعة في طريق الملك فهد ،العليا ،بمدينة الرياض الستخدام هذه العقارات كمكاتب
خاصة ومستودعات ومواقف سيارات للمجموعة ،والتي تشكل جميع عقود اإليجار التي أبرمتها المجموعة( ،كما هو موضح في القسم («( )3-8-12عقود
اإليجار») أدناه.

	2-8-1

1مركز البيانات في مركز الملك عبدهللا المالي

أبرمت الشركة مذكرة تفاهم مع إحدى الجهات الحكومية بتاريخ 1438/10/25هـ (الموافق 2018/7/9م) فيما يتعلق بشراء الشركة للطابق الثاني من
مركز البيانات الواقع في مركز الملك عبداهلل المالي ألغراض تقديم حلول تقنية معلومات معينة من خالل شركة وامض وغيرها من األعمال الخاصة
بالمجموعة .تبلغ قيمة العقار محل مذكرة التفاهم مبلغ وقدره  155.000.000ريال سعودي ،دفعت الشركة نصف المبلغ للبائع عند توقيع مذكرة التفاهم،
واتفق الطرفين أن تحدد اتفاقية البيع المزمع إبرامها طريقة سداد الدفعات للنصف المتبقي من المبلغ ،علماً بأن شركة وامض تستخدم حال ًيا مركز
البيانات إال أنه لم يتم إبرام اتفاقية البيع حتى تاريخ هذه النشرة وبالتالي لم تنقل ملكية العقار للشركة (ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بهذا
الشأن ،يرجى الرجوع للقسم («( )24-1-2المخاطر المتعلقة بعقارات المجموعة») من هذه النشرة).

	2-8-2

1برج تداول في مركز الملك عبدهللا المالي

تعمل شركة تداول العقارية حالياً على على إنهاء إجراءات التملك لقطعة أرض في مركز الملك عبد اهلل المالي من شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبداهلل
المالي والتي يقع فيها برج تداول الجاري العمل على إنشاءه وتطويره ليكون المقر الرئيسي للمجموعة ،ودفعت شركة تداول العقارية كامل قيمة العقار
وقدرها  42,579,464ريال سعودي ،وتبلغ قيمة العقار الدفترية كما في شهر يونيو 2021م -بعد استكمال ما نسبته  %97,17من أعمال اإلنشاءات -ما
يتجاوز مبلغ  2مليار ريال سعودي (التي تشمل قيمة األعمال والبناء المقامة على األرض) .وقامت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبداهلل المالي بإصدار
خطاب بتاريخ 1442/08/16هـ (الموافق  29مارس 2021م) يؤكد حقوق شركة تداول العقارية في العقار وأنه ال يوجد أي مبالغ أخرى على شركة تداول
العقارية مقابل هذا العقار ،إال أنه لم يتم توقيع أي اتفاقية لنقل ملكية برج تداول من شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبداهلل المالي لشركة تداول العقارية
حتى تاريخ هذه النشرة ،وتقر شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبداهلل المالي بأنه سيتم إصدار صك ملكية لشركة تداول العقارية عند توقيع االتفاقية.
ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بهذا الشأن ،يرجى الرجوع للقسم («( )24-1-2المخاطر المتعلقة بعقارات المجموعة») من هذه النشرة.
لدى شركة تداول العقارية حالياً ثالثة ( )3عقود سارية بشأن مشروع إنشاء برج تداول في مركز الملك عبداهلل المالي («المركز») ،وذلك مع شركات
متخصصة باألعمال اإلنشائية باإلضافة إلى شركات أخرى متخصصة بتقديم االستشارات الفنية والهندسية المرتبطة بذلك وفيما يلي ملخص التفاقيات
اإلنشاءات المبرمة من قبل شركة تداول العقارية:
 (12-10):لودجلاملخص التفاقيات اإلنشاءات المبرمة من قبل شركة تداول العقارية:
العقد

عقد األعمال الرئيسية لبرج تداول (الحزمة رقم
«( ) TAD 3000عقد األعمال اإلنشائية»)

عقد خدمات إدارة األعمال اإلنشائية واإلشراف
على الموقع بخصوص المقر المقترح لشركة
السوق المالية في مركز الملك عبداهلل المالي
(«عقد استشارات األعمال اإلنشائية»)

اتفاقية خدمات إدارة مشروع واستشارات فنية بين
شركة تداول العقارية وشركة ميس انترناشونال
ليمتد ()Mace International Limited
(«اتفاقية خدمات إدارة المشروع»)

موضوع
العقد

تنفيذ األعمال اإلنشائية الرئيسية ()TAD 3000
تقديم الخدمات االستشارية بخصوص عقد األعمال تقديم الخدمات االستشارية المتعلقة بتطوير برج
المتعلقة بإنشاء برج تداول في مركز الملك عبداهلل
تداول في مركز الملك عبداهلل المالي
اإلنشائية واإلشراف على موقع األعمال.
المالي.

المتعاقدين

شركة تداول العقارية وشركة ميس انترناشونال
شركة تداول العقارية وتحالف  SAMSUNG-CCEشركة تداول العقارية وشركة نيكين سيكيل المحدودة
ليمتد («( )Mace International Limitedشركة
(«( )NIKKEN SEKKEL LTDشركة نيكين»).
«( JVشركة سامسونغ»).
ميس»).

تاريخ إبرام
العقد

 15أغسطس 2012م.

قيمة العقد

يتم احتساب األتعاب بنا ًء على الخدمات التي يتم
بلغت قيمة العقد عند توقيعه ( )1,273,000,000ريال بلغت قيمة العقد عند توقيعه ( )30,342,392ريال تقديمها ،مع وجود حد أعلى لألتعاب بحيث ال
سعودي ،وتم تعديلها بموجب عدد من االتفاقيات بين سعودي ،وتم تعديلها بموجب عدد من االتفاقيات تتجاوز مبلغ وقدره ( )21.530.665ريال سعودي.
ويجوز تعديل الحد األعلى لألتعاب وفقاً ألحكام
بين الطرفين لتبلغ ( )115,501,916ريال سعودي.
الطرفين لتبلغ ( )1,834,547,780ريال سعودي.
االتفاقية.

مدة التنفيذ
وحالة
األعمال /
الخدمات
والتمديدات
(إن وجدت)

ال تزال الخدمات تحت التنفيذ ،حيث أنه تم تمديد
مدة تنفيذ الخدمات بموجب عدد من االتفاقيات
بين الطرفين – واتفق الطرفان على أن يتم استكمال
الخدمات بتاريخ  31ديسمبر 2021م ،وقامت شركة
نيكين بالتنازل عن أي مطالب متعلقة بعواقب جائحة
فيروس كورونا المستجد (سواء كانت مطالب سابقة
أم مستقبلية).

إن مدة التنفيذ المتفق عليها عند التوقيع هي 877
يوماً من تاريخ المباشرة بالعمل ،وال تزال األعمال
تحت التنفيذ ،حيث أنه تم تمديد مدة تنفيذ األعمال
بموجب عدد من االتفاقيات بين الطرفين – واتفق
الطرفين على أن يتم استكمال األعمال بتاريخ 31
يوليو 2021م.

 02فبراير 2010م.

 15مارس 2010م.

ال تزال الخدمات تحت التنفيذ ،حيث أنه تم تمديد
مدة تنفيذ الخدمات بموجب عدد من االتفاقيات
بين الطرفين – واتفق الطرفان على أن يتم استكمال
الخدمات بتاريخ  31ديسمبر 2021م.
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العقد

عقد األعمال الرئيسية لبرج تداول (الحزمة رقم
«( ) TAD 3000عقد األعمال اإلنشائية»)

عقد خدمات إدارة األعمال اإلنشائية واإلشراف
على الموقع بخصوص المقر المقترح لشركة
السوق المالية في مركز الملك عبداهلل المالي
(«عقد استشارات األعمال اإلنشائية»)

اتفاقية خدمات إدارة مشروع واستشارات فنية بين
شركة تداول العقارية وشركة ميس انترناشونال
ليمتد ()Mace International Limited
(«اتفاقية خدمات إدارة المشروع»)

يحق لشركة تداول العقارية إنهاء عقد األعمال
اإلنشائية في الحاالت التالية (بموجب إشعار ال تقل
مدته عن سبعة ( )7أيام):
1ألي سبب كان ،وذلك بعد تقديم إشعار مدتهسبعة ( )7أيام لشركة سامسونغ.
2إذا لم تصدر شركة سامسونغ ضمان حسنالتنفيذ أو لم تلتزم بتدارك أي إخالل بالعقد
بعد إشعارها بذلك.

3إذا توقفت شركة سامسونغ عن تنفيذ األعمال يحق لشركة تداول العقارية إنهاء عقد استشاراتأو إذا تبين للمهندس المشرف أن شركة األعمال اإلنشائية في الحاالت التالية:
سامسونغ ال تنوي استكمال األعمال.
1ألي سبب كان ،وذلك بعد تقديم إشعار مدتهثالثين ( )30يوماً لشركة نيكين.
4إذا لم تباشر شركة سامسونغ باألعمال وفقالتاريخ المحدد لذلك أو لم تلتزم بإشعار شركة 2-إذا لم تنفذ شركة نيكين التزاماتها بموجب
تداول العقارية بتصحيح األعمال المرفوضة أو
العقد (دون وجود أسباب مجدية لذلك)
الواجب تعديلها وفق أحكام العقد.
ولم تقم بتدارك أخطائها خالل  28يوم من
5إذا تنازلت شركة سامسونغ عن كامل األعمال أوأي جزء منها لمقاول من الباطن أو إذا تنازلت
عن كامل العقد ،وذلك دون أخذ الموافقات
الالزمة.
6إذا لم تقم شركة سامسونغ بتعيين المقاولينالفرعيين الواجب تعيينهم وفق االتفاق مع شركة
تداول العقارية.
7إذا أفلست أو تعسرت شركة سامسونغ.حاالت
اإلنهاء

8إذا خالفت شركة سامسونغ التزاماتها المتعلقةبعدم االنخراط بأي من األنشطة التي تنطوي
على طابع من الفساد (ويشمل ذلك تقديم
مبالغ أو أي شيء ذي قيمة لموظفي الحكومة
أو استالم أي شيء من هذا القبيل).

9إذا لم تحصل شركة سامسونغ على وثائقالتأمين الالزم الحصول عليها بموجب العقد.

	10-إذا ترتب على شركة سامسونغ االلتزام بسداد
مبلغ لتعويضات التأخير يفوق عن الحد األعلى
المسموح به بموجب العقد.

يحق لشركة سامسونغ إنهاء عقد األعمال اإلنشائية
في الحاالت التالية (بموجب إشعار مدته أربعة عشرة
( )14يوماً):
1في حال عدم قيام المهندس المشرف بإصدارشهادة السداد ذات الصلة خالل ستين ()60
يوماً بعد الحصول على كافة الوثائق المطلوبة
لذلك.

2في حال عدم حصول شركة سامسونغ علىالدفعات ذات الصلة خالل تسعين ( )90يوماً
من تاريخ االستحقاق بموجب العقد.

إشعارها بذلك.

3إذا خالفت شركة نيكين التزاماتها المتعلقةبعدم االنخراط بأي من األنشطة التي تنطوي
على طابع من الفساد (ويشمل ذلك تقديم
مبالغ أو أي شيء ذي قيمة لموظفي الحكومة
أو استالم أي شيء من هذا القبيل).

يحق لشركة تداول العقارية إيقاف الخدمات أو
جزء منها في أي وقت بموجب إشعار خطي يتم
تقديمه لشركة ميس .وستباشر شركة ميس بتقديم
الخدمات مرة أخرى في أقرب وقت ممكن بموجب
إشعار خطي يتم تقديمه من قبل شركة تداول
يحق لشركة نيكين إنهاء عقد استشارات األعمال العقارية.
اإلنشائية بعد تقديم إشعار مدته ستين ( )60يوماً
كما يجوز لشركة تداول العقارية إنهاء هذه االتفاقية
لشركة تداول العقارية أو إيقاف العمل بالعقد أو
في أي وقت بموجب إشعار يتم تقديمه لشركة ميس.
التوقف عن التنفيذ في الحاالت التالية (مع مراعاة
وعليه ،ستتوقف شركة ميس عن تقديم الخدمات
سريان ضمان التنفيذ لمدة سنتين من تاريخ إنهاء
بشكل فوري من تاريخ استالم ذلك اإلشعار .ويتم
شركة نيكين العقد):
مراعاة ما يلي في حال اإلنهاء:
1بعد مرور خمسة وأربعين ( )45يوماً من1تستحق شركة ميس استالم المبالغ المستحقةتاريخ استحقاق دفعة بموجب فاتورة لم يتم
مقابل الخدمات التي تم تقديمها بالفعل حتى
االعتراض عليها وعدم استالم المبالغ غير
تاريخ إنهاء االتفاقية.
المعترض عليها.
2ال يحق لشركة ميس استخدام الرسومات2عند إيقاف العمل بموجب أحكام العقدوالتصاميم والمواصفات وأي مخرجات أخرى
وتجاوزت مدة اإليقاف مائة وواحد وثمانون
بموجب العقد ،وعلى شركة ميس إعادة تلك
( )181يوماً.
المخرجات لشركة تداول العقارية.
ويتم مراعاة ما يلي في حال اإلنهاء:
1ما لم تقم شركة نيكين بإنهاء العقد لألسبابالواردة أعاله ،تلتزم شركة نيكين بسداد مبلغ
قيمته خمسة عشر مليون ريال ()15,000,000
ريال سعودي إلنهاء العقد مع شركة تداول
العقارية.
2يحق لشركة تداول العقارية استخدامالرسومات والتصاميم والمواصفات وأي
مخرجات أخرى بموجب العقد.

3في حال إيقاف كامل األعمال بموجب أحكامالعقد وتجاوزت مدة اإليقاف مائة وثمانون
( )180يوماً وقامت شركة سامسونغ بعد ذلك
بتقديم طلب للمهندس المشرف بالمباشرة
بالعمل ولم يقم المهندس المشرف بتوجيه
شركة سامسونغ بمباشرة العمل خالل ستين
( )60يوماً من طلب شركة سامسونغ ذلك.

4إذا أفلست أو تعسرت شركة تداول العقارية.النظام واجب
التطبيق

أنظمة المملكة العربية السعودية

أنظمة المملكة العربية السعودية

أنظمة المملكة العربية السعودية

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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عقد خدمات إدارة األعمال اإلنشائية واإلشراف
على الموقع بخصوص المقر المقترح لشركة
السوق المالية في مركز الملك عبداهلل المالي
(«عقد استشارات األعمال اإلنشائية»)

يتم تسوية النزاعات بشكل ودي بين الطرفين بشكل
أولي ،وفي حال عدم تمكن الطرفين من االتفاق
يتم تسوية النزاعات بشكل ودي بين الطرفين بشكل على تسوية ،فيتاح للطرفين تعيين وسيط لحل هذه
أولي ،وفي حال عدم تمكن الطرفين من االتفاق على النزاعات .وفي حال لم يتفق الطرفان على حل
تسوية ،فيتم إحالة النزاع إلى التحكيم وفق األنظمة النزاع بشكل ودي وال عن طريق تعيين وسيط فيتم
إحالة النزاع إلى التحكيم في مدينة الرياض وعلى أن
والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية.
تكون جميع إجراءات التحكيم باللغة اإلنجليزية ووفق
قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

	2-8-3

اتفاقية خدمات إدارة مشروع واستشارات فنية بين
شركة تداول العقارية وشركة ميس انترناشونال
ليمتد ()Mace International Limited
(«اتفاقية خدمات إدارة المشروع»)
يتم تسوية النزاعات بشكل ودي بين الطرفين .وفي
حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية وفقاً ألحكام
االتفاقية فيتم إحالة النزاع إلى التحكيم في مدينة
الرياض وفق قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة
الدولية.

1عقود اإليجار

أبرمت المجموعة سبعة عشر ( )17عقد إيجار مع الشركة التعاونية لالستثمار العقاري (التعاونية للعقار) وذلك لغرض استئجار مكاتبها داخل المملكة
العربية السعودية في أبراج التعاونية الواقعة في طريق الملك فهد ،العليا ،بمدينة الرياض .بلغ إجمالي قيمة اإليجار السنوية المدفوعة لعقود إيجارات
مكاتب المجموعة مبلغ وقدره  16,737,992ريال سعودي للسنة المالية 2018م ومبلغ وقدره  14,716,650ريال سعودي للسنة المالية 2019م ومبلغ وقدره
 14,564,250ريال سعودي للسنة المالية 2020م ،ويبين الجدول التالي ملخصاً عن أحكام عقود اإليجار السارية كما في تاريخ هذه النشرة ومجموع قيمة
اإليجار السنوية لتلك العقود والتي تشكل جميع عقود اإليجار التي أبرمتها المجموعة:
 (12-11):لودجلاملخص عقود اإليجار التي أبرمتها المجموعة
#

المستأجر

المؤجر

الموقع

الغرض

1

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور الرابع من
البرج الشمالي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي 811
متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

2

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور السابع من
البرج الجنوبي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي 811
متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

3

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور التاسع
والعاشر من البرج
الشمالي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي
 1622متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

4

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور السابع عشر
من البرج الشمالي،
أبراج التعاونية،
بمساحة تقريبية
تساوي  450متر
مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

5

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور األول والرابع
عشر من البرج
الشمالي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي
 2443متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

مدة اإليجار وآلية التجديد

قيمة االيجار
السنوية (ريال
سعودي)

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1أكتوبر 2019م وتنتهي
في  30سبتمبر 2020م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد.

851,550

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1أغسطس 2019م
وتنتهي في  31يوليو2020م،
وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة
بموافقة المؤجر الخطية على
قيمة اإليجار عن فترة التجديد

851,550

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  17يناير 2019م وتنتهي
في  16يناير 2020م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

1,703,100

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1أغسطس 2019م
وتنتهي في  31يوليو 2020م،
وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة
بموافقة المؤجر الخطية على
قيمة اإليجار عن فترة التجديد

472,500

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1يونيو 2019م وتنتهي
في  31مايو 2020م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

2,565,150

حق التنازل  /اإليجار
من الباطن
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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#

المستأجر

المؤجر

الموقع

الغرض

مدة اإليجار وآلية التجديد

قيمة االيجار
السنوية (ريال
سعودي)

6

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

جزء من شرفة في
الدور الثاني من
البرج الشمالي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي
 1,051,45متر مربع

وضع وحدات التكييف
والوحدات ذات
العالقة بمركز البيانات
واستراحة للموظفين.

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1يناير 2021م وتنتهي
في  31ديسمبر 2021م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

589,127

7

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

مستودع في الدور
األول من البرج
الشمالي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي 100
متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1سبتمبر 2019م وتنتهي
في  31أغسطس 2020م،
وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة
بموافقة المؤجر الخطية على
قيمة اإليجار عن فترة التجديد

105,000

8

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور الرابع من
البرج الجنوبي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي 811
متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1نوفمبر 2019م وتنتهي
في  31أكتوبر 2020م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

851,550

9

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور السادس من
البرج الشمالي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي 727
متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  9نوفمبر 2019م وتنتهي
في  8نوفمبر 2020م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

763,350

10

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور الحادي عشر
من البرج الجنوبي،
أبراج التعاونية،
بمساحة تقريبية
تساوي  773متر
مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1يناير 2019م وتنتهي
في  31ديسمبر 2019م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

811,650

11

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور الرابع عشر
من البرج الجنوبي،
أبراج التعاونية،
بمساحة تقريبية
تساوي  749متر
مربع.

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1سبتمبر 2019م وتنتهي
في  31أغسطس 2020م،
وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة
بموافقة المؤجر الخطية على
قيمة اإليجار عن فترة التجديد

786,450

12

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

عدد تسعة وعشرون
مواقف سيارة بمبنى
المواقف ،شرق
المبنى الرئيسي،
أبراج التعاونية

استخدامها كمواقف
لسيارات المستأجر التي
تحمل ملصقات المؤجر
في حدود عدد المواقف
المؤجرة للمستأجر.

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1يونيو 2019م وتنتهي
في  31مايو 2020م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

101,500

13

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

عدد ستة وثالثون
مواقف سيارة بمبنى
المواقف ،شرق
المبنى الرئيسي،
أبراج التعاونية

استخدامها كمواقف
لسيارات المستأجر التي
تحمل ملصقات المؤجر
في حدود عدد المواقف
المؤجرة للمستأجر.

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1ديسمبر 2015م وتنتهي
في  30نوفمبر 2016م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

504,000

14

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

عدد أربعون مواقف
سيارة بمبنى
المواقف ،شرق
المبنى الرئيسي،
أبراج التعاونية

استخدامها كمواقف
لسيارات المستأجر التي
تحمل ملصقات المؤجر
في حدود عدد المواقف
المؤجرة للمستأجر.

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1يناير 2015م وتنتهي
في  31ديسمبر 2015م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

560,000

حق التنازل  /اإليجار
من الباطن
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
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#

المستأجر

المؤجر

الموقع

الغرض

15

الشركة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور األرضي من
البرج الشمالي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي 514
متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

16

شركة إيداع

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور الثالث من
البرج الجنوبي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي 811
متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

17

شركة
مقاصة

الشركة
التعاونية
لالستثمار
العقاري

الدور الثامن من
البرج الجنوبي ،أبراج
التعاونية ،بمساحة
تقريبية تساوي 811
متر مربع

استخدام العقار كمكاتب
خاصة

مدة اإليجار وآلية التجديد

قيمة االيجار
السنوية (ريال
سعودي)

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  1يناير 2019م وتنتهي
في  31ديسمبر 2019م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

539,700

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  5فبراير 2019م وتنتهي
في  4فبراير 2020م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

851,550

سنة واحدة ( )1ميالدية ،تبدأ
بتاريخ  15أكتوبر 2018م وتنتهي
في  14أكتوبر 2019م ،وتجدد
تلقائياً لمدة مماثلة بموافقة
المؤجر الخطية على قيمة
اإليجار عن فترة التجديد

851,550

ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية

13,759,277

-

المجموع
المصدر:

حق التنازل  /اإليجار
من الباطن
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية
ال يحق للمستأجر
التنازل عن عقد اإليجار
هذا أو جزء منه أو
تأجيره للغير إال بموافقة
المؤجر الخطية

الشركة

	 12-9التأمين
اعتمد مدير عام المخاطر واألمن في الشركة ،بموجب تفويض من الرئيس التنفيذي للشركة ،سياسة داخلية لتأمين المخاطر بتاريخ  19يونيو 2019م يتم
بموجبها تطبيق إجراءات داخلية لتأمين المخاطر .وتحتفظ الشركة وشركاتها التابعة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها،
وقد تم إبرام هذه الوثائق مع عدة شركات تأمين.
ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة وشركاتها التابعة:
 (12-12):لودجلاملخص وثائق تأمين الشركة وشركاتها التابعة
نوع التغطية التأمينية

رقم الوثيقة

شركة التأمين

الحد األقصى للتعويض
(ر.س)

مدة السريان وتاريخ انتهاء التغطية

وثائق تأمين الشركة
611885

تأمين ضد االحتيال والتداول والمقاصة
والتسوية والتعويض

التعاونية

 20,000,000دوالر أمريكي

 9أبريل 2021م حتى  8أبريل 2022م

611884

تأمين المسؤولية المهنية (تأمين
مسؤولية المديرين والتنفيذيين)

التعاونية

 15,000,000دوالر أمريكي

 9أبريل 2021م حتى  8أبريل 2022م

611069

تأمين ضد الحريق والمخاطر

التعاونية

 17,604,086.29ريال سعودي

 7يناير 2021م حتى  6يناير 2022م

C1-21-300000054/0

تأمين شامل للمركبات

شركة والء
للتأمين التعاوني

 10,000,000ريال سعودي

 1فبراير 2021م حتى  31يناير 2022م

19824872

تأمين طبي

التعاونية

500,000

من  7أغسطس 2021م حتى  6أغسطس 2022م

وثائق تأمين شركة تداول السعودية
19864145

تأمين طبي

التعاونية

500,000

من  7أغسطس 2021م حتى  6أغسطس 2022م

وثائق تأمين شركة مقاصة
19825540

تأمين طبي

التعاونية

500,000

من  7أغسطس 2021م حتى  6أغسطس 2022م

وثائق تأمين شركة إيداع
19825538

وثائق تأمين شركة وامض

تأمين طبي

التعاونية

500,000

من  7أغسطس 2021م حتى  6أغسطس 2022م
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رقم الوثيقة

نوع التغطية التأمينية

شركة التأمين

الحد األقصى للتعويض
(ر.س)

مدة السريان وتاريخ انتهاء التغطية

19864150

تأمين طبي

التعاونية

500,000

من  7أغسطس 2021م حتى  6أغسطس 2022م

وثائق تأمين شركة تداول العقارية
19825539

تأمين طبي

التعاونية

500,000

من  7أغسطس 2021م حتى  6أغسطس 2022م

12100051

تأمين المسؤولية المهنية (تأمين
مسؤولية المهندسين المعماريين)

نيكين سيكي

 140,000,000ريال سعودي

من  1يونيو 2021م حتى  1يونيو 2022م

المصدر:

الشركة

	 12-10الملكية الفكرية واألصول غير الملموسة المملوكة للمجموعة
تعتمد المجموعة بشكل عام على األصول غير الملموسة التابعة لها من عالمات تجارية تعكس هويتها التجارية وأنظمة تقنية تعتمد عليها عملياتها بشكل
كبير .وفيما يلي وصف للعالمات التجارية واألنظمة اإللكترونية المملوكة للمجموعة.

	2-10-1

1العالمات التجارية

سجلت الشركة وشركاتها التابعة (باستثناء شركة تداول العقارية)  8العديد من العالمات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة وغيرها
من الجهات ذات االختصاص في الدول األخرى .ويعتمد نجاح المجموعة بشكل كبير على قدرتها على الحفاظ على قوة وقيمة عالماتها التجارية وتعزيزها،
ويعتمد ذلك بدوره على العديد من العوامل من بينها سمعة المجموعة .وتستخدم العالمات التجارية كذلك في جهود الشركة التسويقية والتي تساهم في
زيادة المبيعات واألرباح للشركة .وفيما يلي التفاصيل الرئيسية لجميع العالمات التجارية المسجلة للشركة والشركات التابعة داخل المملكة وخارجها:
 (12-13):لودجلاتفاصيل العالمات التجارية المسجلة للشركة وشركاتها التابعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في
المملكة
شعار العالمة التجارية

الشركة المالكة للعالمة

رقم شهادة تسجيل
العالمة التجارية

فئة
العالمة

تاريخ نهاية الحماية

الشركة

1442032202

36

1452/10/19هـ

شركة تداول السعودية

1442029628

36

1452/09/19هـ

شركة إيداع

1442028382

36

1452/09/06هـ

شركة مقاصة

1442027113

36

1452/08/24هـ

شركة مقاصة

144008456

36

1450/04/01هـ (الموافق 2028/08/01م)

1442027385

36

1452/08/25هـ

1442028389

42

1452/09/06هـ

1437023009

36

1447/10/13هـ (الموافق 2026/04/01م)

شركة وامض

الشركة (شركة السوق المالية
السعودية «تداول» سابقاً)

8

مالحظة :لم تقم شركة تداول العقارية بتسجيل أي عالمة تجارية في المملكة أو خارجها وذلك نظراً لطبيعة أعمالها وعدم حاجتها لتسجيل أي عالمة تجارية بأنها ال تعتمد
عليها بشكل كبير.
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الشركة المالكة للعالمة

رقم شهادة تسجيل
العالمة التجارية

فئة
العالمة

تاريخ نهاية الحماية

الشركة (شركة السوق المالية
السعودية «تداول» سابقاً)

1437023002

36

1447/10/13هـ (الموافق 2026/04/01م)

الشركة (شركة السوق المالية
السعودية «تداول» سابقاً)

1438003047

36

1448/02/05هـ (الموافق 2026/07/19م)

الشركة (شركة السوق المالية
السعودية «تداول» سابقاً)

142707082

36

 1447/08/15هـ (الموافق 2026/02/03م)

الشركة (شركة السوق المالية
السعودية «تداول» سابقاً)

1437022991

41

1447/10/13هـ (الموافق 2026/04/01م)

الشركة (شركة السوق المالية
السعودية «تداول» سابقاً)

1437022996

38

1447/10/13هـ (الموافق 2026/04/01م)

الشركة (شركة السوق المالية
السعودية «تداول» سابقاً)

1437023013

36

1447/10/13هـ (الموافق 2026/04/01م)

الشركة (شركة السوق المالية
السعودية «تداول» سابقاً)

1441016500

36

1451/06/04هـ (الموافق 2029/10/12م)

الشركة (شركة السوق المالية
السعودية «تداول» سابقاً)

1437023010

36

1447/10/13هـ (الموافق 2026/04/01م)

الشركة

 (12-14):لودجلاالدول األخرى التي قامت الشركة وشركاتها التابعة بتسجيل عالماتها التجارية فيها كما في تاريخ  20أكتوبر
2021م
شعار العالمة التجارية

9

الشركة المالكة
للعالمة

فئة
العالمة

بلد تسجيلها

تاريخ نهاية الحماية

رقم شهادة تسجيل
العالمة التجارية
018440674

36

االتحاد األوروبي

 29مارس 2031م

KW1630144

36

دولة الكويت

 12يونيو 2031م

132321

36

مملكة البحرين

 10يونيو 2031م

UK00003617329

36

المملكة المتحدة

 26مارس 2031م

الشركة
40202106942W

9

36

سنغافورا

مالحظة :تم تسجيل شعار العالمة التجارية في سنغافورا باللون األبيض واألسود وذلك وفقاً لمتطلبات سنغافورا.

 24مارس 2031م
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شعار العالمة التجارية

9

الشركة المالكة
للعالمة

شركة تداول
السعودية

شركة إيداع

شركة مقاصة

رقم شهادة تسجيل
العالمة التجارية

فئة
العالمة

بلد تسجيلها

تاريخ نهاية الحماية

018441493

36

االتحاد األوروبي

 29مارس 2031م

351622

36

اإلمارات العربية المتحدة

 23مايو 2031م

KW1629386

36

دولة الكويت

 08مايو 2031م

UK00003617335

36

المملكة المتحدة

 26مارس 2031م

132021

36

مملكة البحرين

 07مايو 2031م

40202106940S

36

سنغافورا

 24مارس 2031م

KW1628153

36

دولة الكويت

 08أبريل 2031م

UK00003617335

36

المملكة المتحدة

 29مارس 2031م

349243

36

اإلمارات العربية المتحدة

 18أبريل 2031م

018441539

36

االتحاد األوروبي

 29مارس 2031م

131764

36

مملكة البحرين

 07أبريل 2031م

KW1628142

36

دولة الكويت

 07أبريل 2031

UK00003619130

36

المملكة المتحدة

 29مارس 2031م

018441503

36

االتحاد األوروبي

 29مارس 2031م

349244

36

اإلمارات العربية المتحدة

 18أبريل 2031م

131765

36

مملكة البحرين

 07أبريل 2031م

40202106937P

36

سنغافورا

 24مارس 2031م

2020/002261

36

دولة الكويت

1451/11/10هـ (الموافق
2030/3/15م)

135918

36

سلطنة عمان

1451/11/04هـ (الموافق
2030/03/09م)

326300

36

اإلمارات العربية المتحدة

1451/10/22هـ (الموافق
2030/02/25م)

128580

36

مملكة البحرين

1451/11/04هـ (الموافق
2030/03/09م)

شركة مقاصة

شركة وامض

KW1628151

36

دولة الكويت

 12أبريل 2031م

UK00003617478

36

المملكة المتحدة

 27مارس 2031م

349245

36

اإلمارات العربية المتحدة

 18أبريل 2031م

018441547

36

االتحاد األوروبي

 29مارس 2031م

131787

36

مملكة البحرين

 08أبريل 2031م

40202106933U

36

سنغافورا

 24مارس 2031م

KW1628154

42

دولة الكويت

 12أبريل 2031م

UK00003617481

42

المملكة المتحدة

 27مارس 2031م

349246

42

اإلمارات العربية المتحدة

 18أبريل 2031م

018441548

42

االتحاد األوروبي

 29مارس 2031م

131788

42

مملكة البحرين

 08أبريل 2031م

40202004112U

42

سنغافورا

 24مارس 2031م

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
الشركة المالكة
للعالمة

شعار العالمة التجارية

9

الشركة (شركة
السوق المالية
السعودية
«تداول» سابقاً)

المصدر:
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رقم شهادة تسجيل
العالمة التجارية

فئة
العالمة

بلد تسجيلها

تاريخ نهاية الحماية

44153664

36

الصين

1452/08/10هـ (الموافق
2030/12/06م)

40202004112U

36

سنغافورا

1451/10/24هـ (الموافق
2030/02/27م)

326299

36

اإلمارات العربية المتحدة

1451/10/22هـ (الموافق
2030/02/25م)

018200636

36

االتحاد األوروبي

1451/10/22هـ (الموافق
2030/02/25م)

الشركة

ً
حاليا على تسجيل عالماتها التجارية فيها كما في تاريخ
 (12-15):لودجلاالدول األخرى التي تعمل الشركة وشركاتها التابعة
 20أكتوبر 2021م
شعار العالمة التجارية

10

الشركة المالكة للعالمة

الشركة

شركة تداول السعودية

شركة إيداع

شركة مقاصة

شركة وامض

المصدر:

فئة العالمة

بلد تسجيلها

36

اإلمارات العربية المتحدة

36

سلطنة عمان

36

الصين

36

الواليات المتحدة األمريكية

36

سلطنة عمان

36

الصين

36

الواليات المتحدة األمريكية

36

سلطنة عمان

36

الصين

36

الواليات المتحدة األمريكية

36

سنغافورا

36

سلطنة عمان

36

الصين

36

الواليات المتحدة األمريكية

36

سلطنة عمان

36

الصين

36

الواليات المتحدة األمريكية

42

سلطنة عمان

42

الصين

42

الواليات المتحدة األمريكية

الشركة

	2-10-2

1عناوين المواقع اإللكترونية التي تملكها المجموعة

قامت الشركة بحجز وتسجيل عدد من عناوين المواقع اإللكترونية ونطاقات إنترنت باسمها .ويوضح الجدول التالي تفاصيل أهم نطاقات اإلنترنت
المسجلة باسم الشركة وشركاتها التابعة.

10

مالحظة :تم تسجيل شعار العالمة التجارية في سنغافورا باللون األبيض واألسود وذلك وفقاً لمتطلبات سنغافورا.
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 (12-16):لودجلاتفاصيل أسماء أهم نطاقات اإلنترنت
اسم نطاق اإلنترنت

#

اسم الشركة المالكة للنطاق

-1

https://www.tadawulgroup.sa/

الشركة

-2

https://www.saudiexchange.sa/

شركة تداول السعودية

-3

https://www.edaa.sa/

-4

https://www.muqassa.sa/

شركة مقاصة

-5

https://www.wamid.sa/

شركة وامض

-6

https://ifsah.tadawul.com.sa/Tadawul/indexPageCompany

-7

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml

-8

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/refDataLogin.xhtml

-9

https://cfigate.tadawul.com.sa/

-10

https://ereporting.tadawul.com.sa

المصدر:

شركة إيداع

شركة تداول السعودية
شركة إيداع
شركة تداول السعودية
الشركة
شركة تداول السعودية

الشركة

	2-10-3

1أهم األنظمة التقنية المستخدمة من قبل المجموعة

طورت المجموعة عدداً من األنظمة والبرامج والتطبيقات عبر اإلنترنت باسمها ،كما قامت بالحصول على حقوق استخدام العديد من األنظمة والبرامج
الخاصة بشركات أخرى رائدة في مجال األسواق المالية على المستوى العالمي .ويوضح الجدول التالي تفاصيل أهم األنظمة والتطبيقات المستخدمة
من قبل المجموعة.
 (12-17):لودجلاتفاصيل األنظمة والتطبيقات
#

-1

اسم التطبيق أو النظام

الغرض من التطبيق أو النظام

اسم الشركة المالكة أو
المستخدمة للتطبيق
أو النظام

تاريخ انتهاء الصالحية
(إن وجد)

طبيعة
التطبيق أو
النظام

نظام

أكس ستريم ( )X-Streamهو حل تقني متقدم للتداول
يستخدم في العديد من األسواق المالية مثل (السوق
المالية السويسرية) ،وهو نظام التداول األساسي لجميع
أنواع األسواق (كأسواق األسهم والديون والصكوك
والسندات وصناديق االستثمار المتداولة وصناديق
االستثمار العقارية والمشتقات).

مستخدم من قبل
الشركة بموجب
ترخيص من شركة
ناسداك

 20سبتمبر 2030م

يعتبر النظام الرئيسي لهيئة السوق المالية والذي يتم
تشغيله وإدارته من قبل الشركة لمراقبة السوق وامتثال
المستثمرين لقواعد وأنظمة التداول ،ويشمل التطبيق
آلية للتنبيه والبالغات.

مستخدم من قبل
الشركة بموجب
ترخيص من شركة
ناسداك

 20سبتمبر 2030م

مستخدم من قبل
الشركة

 20سبتمبر 2030م

مستخدم من قبل
الشركة بموجب
ترخيص من شركة
ناسداك.

باعتبار أنه سيتم
استبدال نظام إكويتور
بـنظام سي إس دي
الجديد الخاص بشركة
ناسداك كجزء من
مشروع برنامج ما بعد
التداول ،فقد وافقت
الشركة وشركة ناسداك
على تمديد استخدام
نظام إكويتور حتى
انطالق المرحلة األولى
من ذلك المشروع .

إكس ستريم آي نت كاش
()X-Stream INET Cash
إكس ستريم آي نت ديريفتفز

-2

(X-Stream INET
)Derivatives

-3

سمارتس ()SMARTS

تطبيق

-4

سمارتس أيه بي أس
()SMARTS APs

تطبيق

تقدم الشركة هذا التطبيق لجميع مؤسسات السوق
المالية كأداة لمراقبة أنشطة تداول مستثمريهم
وعمالئهم لتمكينهم من تحديد أي انتهاكات لقواعد
وأنظمة التداول ،ويشمل التطبيق آلية للتنبيه والبالغات.

-5

إكويتر ()Equator

نظام

نظام خاص بشركة ناسداك يستخدم لإليداع والتسوية
ويدعم جميع األسواق ،ويوفر خدمات إدارة سجل األسهم
لمجموعة كاملة من األوراق المالية المتداولة محل ًيا.
وتعمل الشركة حالياً على استبداله بـنظام سي إس دي
الجديد الخاص بشركة ناسداك وذلك من خالل إطالق
المرحلة األولى من مشروع برنامج ما بعد التداول.
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طبيعة
التطبيق أو
النظام

الغرض من التطبيق أو النظام

اسم الشركة المالكة أو
المستخدمة للتطبيق
أو النظام

نظام

تداوالتي عبارة عن مجموعة خدمات تقدمها شركة
إيداع ويهدف إلى تقديم الدعم لالستثمارات في المملكة
عن طريق تمكين المستثمرين من ممارسة حقوقهم في
التصويت بسهولة واالستعالم عن استحقاقات توزيعات
األرباح وتلقي التنبيهات واإلشعارات بشأن األحداث
المهمة للشركات وما غيرها من الخدمات.

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

تطبيق

تطبيق يسمح للمستخدمين المسجلين باستخدام أجهزة
الهاتف المحمول للوصول إلى خدمات تداوالتي

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

تطبيق

تطبيق يسمح للمستخدمين المسجلين باستخدام أجهزة
الهاتف المحمول للوصول إلى معلومات السوق (تطبيق
لموقع السوق)

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

تطبيق

خدمات االنترنت المقدمة للعميل للحصول على تفاصيل
األسعار

مملوك من قبل شركة
تداول السعودية

ال يوجد

نظام

نظام مقاصة لسوق المشتقات

مستخدم من قبل
الشركة بموجب
ترخيص من شركة
ناسداك.

 20سبتمبر 2030م

نظام

نظام تحميل للبيانات يستخدم خالل عمليات الطرح
العام األولية للحصول على بيانات االكتتاب والتحقق منها
وتحميلها على نظام إيداع األوراق المالية المركزية.

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

-12

إفصاح ()IFSAH

نظام

نظام يعمل على تحديد ونشر جميع معلومات ال ُمصدر
الواجب اإلفصاح عنها ،ويشمل ذلك بيانات المصدر
ومجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين في المصدر
والقوائم المالية للمصدر وإعالنات المصدر وتوزيع
األرباح.

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

-13

المرجع اإللكتروني
()E-Reference

تطبيق

بوابة إلكترونية لتقارير بيانات السوق التاريخية ومعلومات
الشركات والقوائم المالية المقدمة للمستفيدين مقابل
رسوم مالية.

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

تطبيق

بوابة الكترونية تستخدم من قبل شركة تداول السعودية
وهيئة السوق المالية لتبسيط عملية تقديم الطلبات
اإللكترونية الواردة من المصدرين والمستشارين
الماليين.

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

تطبيق

صفحة إلكترونية مركزية إليداع وإدارة عمالء خدمة
معلومات األسواق وفواتيرهم.

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

تطبيق

تطبيق ينتج ملفات تحتوي على بيانات تتعلق بالمؤشر
وبيانات األداء المالية بشكل يومي.

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

خدمات موقع هيئة السوق
المالية

تطبيق

تطبيق يستخدم لتبادل المعلومات بين الشركة وهيئة
السوق المالية .

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

خدمات هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

تطبيق

تطبيق يستخدم لتبادل المعلومات بين الشركة وهيئة
الزكاة والضريبة والجمارك.

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

خدمات موقع البنك المركزي
السعودي اإللكترونية

تطبيق

تطبيق يستخدم لتبادل المعلومات بين الشركة والبنك
المركزي السعودي.

مملوك من قبل الشركة

ال يوجد

#

اسم التطبيق أو النظام

-6

تداوالتي ()Tadawulaty

-7

-8

-9

-10

-11

-14

-15
-16
-17

-18

-19
المصدر:

خدمات تداوالتي موبايل
(Tadawulaty Mobile
)services

خدمة تداول موبايل
(Tadawul Mobile
)Service

المصدر
خدمات معلومات ُ
(Issuer Information
)Services

تطبيق ام سي سي بي
()MCCP Application
تحميل االكتتاب
()IPO Upload

بوابة سي اف آي
()cfigate
التقارير اإللكترونية
()E-Reporting
تيك داتا
()Tick data

()CMA Webservices

()ZATCA Services

()SAMA Webservices
الشركة

وباستثناء ما ُذكر أعاله ،فال تملك المجموعة أي أصول غير ملموسة جوهرية أخرى.

تاريخ انتهاء الصالحية
(إن وجد)
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	 12-11المطالبات والدعاوى القضائية
باستثناء ما هو مذكور أدناه ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ليس هناك أي دعاوى قضائية أو مطالبات أو شكاوى أو إجراءات تحقيق قائمة أو مهدد
بإقامتها من الممكن أن يكون لها ،مجتمعة أو منفردة ،تأثير جوهري على أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو مركزها المالي .ونشير إلى أن الشركة
وشركاتها التابعة ،كما في تاريخ هذه النشرة ،أطراف في عدد من الدعاوى القضائية التي نشأت أثناء سير عمل تلك الشركات المعتاد ،وتكون القيمة
اإلجمالية المقدرة للدعاوى الجوهرية وغير الجوهرية المقامة من قبل الشركة أو شركاتها التابعة كما في تاريخ  20أكتوبر 2021م مبلغ وقدره 56,492,397
ريال سعودي .يوضح الجدول التالي ملخص لدعوى قضائية مقامة من قبل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة وهي الدعوى الوحيدة التي تعدها الشركة
جوهرية.
 (12-18):لودجلاملخص الدعاوى الجوهرية المقامة من قبل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
المدعي

الشركة

ملخص النزاع

الحالة

قامت الشركة برفع دعوى بموجب اتفاقية ترخيص باستخدام معلومات
تداول المبرمة بين الشركة (شركة السوق المالية السعودية «تداول»
سابقاً) والطرف اآلخر *،وذلك فيما يتعلق بارتكاب الطرف اآلخر مخالفة
تمثلت في تقديمه تقارير ومعلومات غير صحيحة وغير دقيقة بموجب
شروط وأحكام اتفاقية الترخيص ترتب عليها استحقاق المصدر لمبلغ
يتجاوز ما دفعه الطرف اآلخر نظير الخدمات التي حصل عليها بموجب
االتفاقية .وقد رفض الطرف اآلخر دفع المبالغ المستحقة بموجب هذه
المخالفة وحل النزاع بشكل ودي ،وعليه ،فقد تم اللجوء إلى الجهات
القضائية المختصة في المملكة.

ال تزال الدعوى قائمة.

القيمة

مبلغ وقدره 37,292,218
ريال سعودي

*لم يتم اإلفصاح في النشرة عن اسم هذا الطرف ،وذلك باعتبار أنه قد يؤثر اإلفصاح على أعمال هذا الطرف بشكل سلبي مما قد ينتج عنه تأثير سلبي على السوق

المصدر:

الشركة

باإلضافة إلى القضية المذكورة أعاله ،فإن الشركة وشركاتها التابعة ،كما في تاريخ هذه النشرة ،أطراف في عدد من الدعاوى القضائية غير الجوهرية
التي نشأت أثناء سير عمل تلك الشركات المعتاد والتي تشمل دعاوى قضائية غير جوهرية ليس لها قيمة مالية محددة لكونها مطالبات عمالية تتطلب
خطابات إعادة تقييم ومطالبات مماثلة أخرى .وال توجد كما في تاريخ هذه النشرة أي دعاوى على الشركة أو الشركات التابعة بأي مطالبات مالية .ويبين
الجدول التالي القيمة اإلجمالية المقدرة للدعاوى غير الجوهرية المقامة من قبل الشركة أو شركاتها التابعة وضدها كما في تاريخ  20أكتوبر 2021م:
 (12-19):لودجلاملخص تفاصيل القيمة اإلجمالية المقدرة للدعاوى غير الجوهرية المقامة من قبل الشركة أو شركاتها
التابعة وضدها
فئة المطالبات
الدعاوى القضائية والتحكيمية األخرى القائمة المرفوعة من قبل الشركة أو شركاتها التابعة
الدعاوى القضائية والتحكيمية األخرى القائمة المرفوعة ضد الشركة أو شركاتها التابعة
لمصدر:

إجمالي المبلغ المقدر للمطالبات (الريال السعودي)
 19,200,179ريال سعودي
ال يوجد مطالبات قضائية محددة القيمة قائمة ضد الشركة

الشركة

	 12-12الوضع الزكوي والضريبي للمجموعة
بنا ًء على خطاب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ( )33008/16وتاريخ 1438/12/28هـ ،ال تخضع المجموعة للزكاة حيث أنها مملوكة بالكامل بشكل
غير مباشر لحكومة لمملكة العربية السعودية ،منذ تأسيسها .وعليه ،ال تقوم المجموعة باحتساب مخصص للزكاة في القوائم المالية الموحدة للسنوات
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م وما قبلها .ولكن التزمت المجموعة بتقديم جميع إقراراتها الزكوية للسنوات المالية السابقة لهيئة الزكاة والضريبة
والجمارك وذلك لغرض المعلومات فقط.
واعتباراً من  1يناير 2020م ،تخضع الشركة وشركاتها التابعة (باستثناء شركة تداول العقارية) للزكاة بموجب األمر الملكي رقم ( )35657وتاريخ
29/06/1442هـ والصادر بشأن آلية جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من الشركات التي يملكها صندوق االستثمارات العامة بالكامل بشكل مباشر أو غير
مباشر ،فقدمت الشركة وشركاتها التابعة (باستثناء شركة تداول العقارية) إقراراتها الزكوية على أساس موحد لعام 2020م ،وقامت الشركة بسداد مبلغ
 83,120,935ريال سعودي عن الفترة 2020م ولكن لم تحصل الشركة على الربوط الزكوية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للفترة المنتهية
في 2020م .ولمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة بالزكاة ،يرجى الرجوع إلى القسم («( )6-2-2المخاطر المتعلقة بالزكاة») من هذه النشرة.
ويوضح الجدول أدناه مخصصات الزكاة والضريبة للشركة وشركاتها التابعة (باستثناء شركة تداول العقارية) الموحدة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م.
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 (12-20):لودجلامخصصات الزكاة والضريبة للشركة وشركاتها التابعة (باستثناء شركة تداول العقارية) الموحدة كما في 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م
2018م

2019م

2020م

الشركة
الشركة

صفر

صفر

83,561,274

اإلجمالي

صفر

صفر

83,561,274

المصدر:

الشركة

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه كما في تاريخ هذه النشرة ال توجد هناك أي مطالبات زكوية قائمة أو التزامات على الشركة أو شركاتها التابعة من
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وال توجد للشركة والشركات التابعة أي نزاعات زكوية وضريبية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

	 12-13ملخص النظام األساس
اسم الشركة:
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ،شركة مساهمة سعودية مقفلة.

أغراض الشركة:
1إدارة الشركات التابعة لها ،أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.2استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.3امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.4تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.5امتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية ،واستغاللها،وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
6-للشركة مزاولة نشاط آخر بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.

المركز الرئيس للشركة:
فروعا أو مكاتب أخرى أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،ولها أن تٌنشئ
ً
بقرار من مجلس اإلدارة.

مدة الشركة:
مدة الشركة (تسعة وتسعون) عا ًما/ميالد ًيا ،تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يُرخص بتأسيسها ،ويجوز إطالة هذه المدة لمدة مماثلة أو مدد
أخرى أقصر أو أطول منها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

رأس المال:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائتا مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون ( )120,000,000سهم جميعها متساوية
القيمة وتبلغ القيمة األسمية لكل منها ( )10عشرة رياالت ،وجميعها أسهم نقدية.

األسهم الممتازة:
للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،وبعد استفاء المتطلبات النظامية ذات العالقة ،أن تُصدر أسه ًما ممتازة أو تقرر شرائها أو تحول األسهم
الممتازة إلى عادية ،وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على
نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.
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شراء الشركة ألسهمها بيعها وتخصيصها للموظفين:
1يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وبيعها ورهنها ،كما يجوز للشركة شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة وفقاً للضوابطوالشروط النظامية ذات الصلة.
2يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل.3يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وتخصصها لموظفي الشركة -أو شركاتها التابعة -ضمن برنامج أسهم الموظفين وفقا للضوابط والشروطالنظامية ذات الصلة.

إصدار األسهم:
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية ،ويجوز للشركة أن تُصدر أسه ًما بأعلى من قيمتها االسمية ،على أن يضاف فرق القيمة
في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين ،وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا ت ّملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق
المختصة بالسهم ،ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

زيادة رأس المال:
1للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات من خالل إصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية التيلألسهم األصلية ،بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع كام ً
ال ،وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع
من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
2للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جز ًءا منها للعاملين في الشركة والشركاتالتابعة أو بعضها ،أو أ ًيا من ذلك .وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
3للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التيتصدر مقابل حصص نقدية ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال
وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
4يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولويةلغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
5يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوملالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق ،وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
6مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة أعاله ،توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب ،بنسبة ما يملكونه من حقوقأولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة عن زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية
الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير ،ما لم
تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام األوراق المالية على غير ذلك.
وجدت حصص عينية فإنه يجب على مجلس اإلدارة
7يجوز أن تكون األسهم الجديدة التي تصدر بسبب زيادة رأس المال نقدية أو عينية ،وإذا ُاتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات للتحقق من صحة تقدير هذه الحصص.

تخفيض رأس المال:
1يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة ،إذا ما زاد على حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ،ويجوز في الحالةاألخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسون) من نظام الشركات ،وال يصدر القرار إال
بعد اطالع الجمعية العامة غير العادية على تقرير مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض
في هذه االلتزامات ،ويبين القرار طريقة التخفيض.
2إذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخنشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس ،فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في
الميعاد المذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آج ً
ال.
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السندات والصكوك:
1يجوز للشركة – بقرار من الجمعية العامة غير العادية – وف ًقا لألنظمة واللوائح ذات العالقة ،إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلةللتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها ،داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ،كالسندات والصكوك .ويجوز للجمعية العامة غير العادية
تفويض مجلس اإلدارة إلصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات والصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من اإلصدارات
بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر وكل ذلك في األوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس اإلدارة وله حق
اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارها.
2كما يجوز للشركة – بقرار من الجمعية العامة غير العادية –أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم ،بعد صدور قرارمن الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك ،سواء
أصدرت تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو
صكوك تمويلية .ويصدر مجلس اإلدارة – دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية – أسهم جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي
يطلب حاملوها تحويلها ،فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات أو الصكوك .ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة
األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال .ويجب على مجلس اإلدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة
المحددة في النظام لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.

مجلس اإلدارة
إدارة الشركة:
-

أيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين.
بتكون مدة عضوية مجلس إدارة الشركة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.
جتعرض الشركة أسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارتها على مجلس هيئة السوق المالية ألخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب
الجمعية العامة للمساهمين.
دتحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس اإلدارة اإلجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة وكيفية اتخاذ القرارات فيه،
وخطط تسيير أعمال مجلس اإلدارة ،والصالحيات والمهمات المنوطة بكل من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،وسائر األمور اإلدارية والمالية
ذات الصلة.

انتهاء عضوية المجلس:
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو االستقالة أو الوفاء أو بانتهاء صالحية العضو لها وف ًقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ،ومع ذلك يجوز
للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم ذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض
ً
مسؤول من قبل الشركة
إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون في وقت مناسب واال كان
عما يترتب على االعتزال من أضرار.
صالحيات مجلس اإلدارة:
 أمن مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها ،يكون مجلسً
ً
مسؤول عن اآلتي ،وله تفويض كل أو بعض هذه
مسؤول عن تحقيق الشركة ألهدافها االستراتيجية والتشغيلية ،بالتحديد يكون المجلس
اإلدارة
الصالحيات بحسب ما يراه مناس ًبا:
1االستراتيجية العامة للشركة وخطة العمل.2الموازنة السنوية.3تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس ،وتخويلها بما يراه المجلس مالئ ًما من الصالحيات.4الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها ووضع معايير األداء للشركة.5الموافقة على القروض وغير ذلك من التسهيالت االئتمانية ألي مدة ،وذلك من صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك التجاريةوالبيوت المالية وشركات االئتمان واي جهة ائتمانية أخرى.
6استثمار أموال الشركة.7الموافقة على تأسيس الشركات والمساهمة فيها واالندماج واستخراج السجالت التجارية وتعديلها.ً
8تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات ومجالس مديري الشركات التي تمتلك الشركة أسهماً أو حصصا فيها وحق حضور اجتماعاتجمعية الشركاء والجمعيات العامة ومجالس اإلدارة في تلك الشركات والتوقيع على المحاضر والقرارات والمصادقة على إقرار الميزانيات
السنوية لتلك الشركات واستالم نصيب الشركة من األرباح فيها.
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 بيعد المجلس تقري ًرا سنو ًيا عن أداء الشركة ،ويعرض على الجمعية العامة. جيكون للمجلس ًأيضا في حدود اختصاصه أن يفوض عض ًوا واحدًا من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
رئيسا تنفيذ ًيا لها من أعضاءه أو من الغير ،وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس هيئة السوق المالية ،ويختص
الشركة
 ديعين مجلس إدارةً
الرئيس التنفيذي بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف مجلس اإلدارة باإلضافة
إلى الصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة وتتضمنها لوائح الشركة وأنظمتها .ويحظر على الرئيس التنفيذي المعين أن يقوم بأي
عمل حكومي أو تجاري آخر ،أو أن تكون له مصلحة مع أي من أعضاء السوق أو مركز اإليداع أو مركز المقاصة التي يعمل لديها ،أو أن يكون
له ملكية فيها .ويكون إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة الشركة.
وال ينص النظام األساس للشركة على أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي الحق في التصويت على أي عقد أو اقتراح له
فيه مصلحة.
مكافأة أعضاء المجلس:
تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها -إن وجدت -كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات
والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن ،وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ،ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية
العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن
يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشمل ً
أيضا على
بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
ولم ينص النظام األساس للشركة على أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين حق االقتراض من الشركة ،وذلك وفقاً ألحكام
المادة ( )73من نظام الشركات .كما ال ينص النظام األساس للشركة على منح عضو مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي الحق في التصويت على قرارات
تخص مكافآته.
صالحيات الرئيس والنائب وأمين السر:
رئيسا ونائ ًبا للرئيس ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
1يعين مجلس اإلدارة من بين أعضاءهً
2يختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ،ولدى الدوائر الحكومية والشركات واألفراد ،وأمام المحاكم بجميع درجاتهاوفئاتها ،وكتاب العدل ،وديوان المظالم ،وهيئات التحكيم ،والغرف التجارية والصناعية ،ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات بجميع
درجاتها وفئاتها .وله في سبيل ذلك ،المرافعة والمدافعة عن الشركة ،وتقديم األدلة والمستندات ،وإبرام الصلح والتنازل ،وحق اإلبراء واإلنكار
واإلقرار ،وطلب حلف اليمين ،وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة ،وتسلم األحكام وتنفيذها .وله حق التوقيع على عقود
تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك في تأسيسها ،وغيرها من العقود والصكوك ،واإلفراغ أمام كاتب العدل والجهات الرسمية
واألهلية .وله حق توقيع العقود واتفاقيات القروض واالتفاقيات المالية األخرى والرهون واإليجارات .كما له حق توكيل غيره أو تفويضه في
عمل أو أعمال معينة من صالحيته ،وللوكيل أو المفوض توكيل أو تفويض غيره للممارسة هذه األعمال.
3يقوم نائب رئيس المجلس بممارسة مهام وصالحيات رئيس المجلس في حال غيابه.4يعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بإثبات مداوالت المجلس وقراراته وتدوينها وتحدد مكافأته بقرارمن مجلس اإلدارة ،وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ،ويجوز إعادة
انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أي منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت
غير مناسب.
اجتماعات المجلس:
يجتمع مجلس اإلدارة بشكل دوري وف ًقا لما يراه المجلس على أال تقل هذه االجتماعات عن اجتماعين في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية
ويتم تسليمها شخص ًيا أو عن طريق البريد أو ترسل عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني .ويجب على رئيس المجلس ،أو من يمثله ،أن يدعو المجلس
إلى االجتماع متى طلب إليه اثنان ( )2من األعضاء.
نصاب اجتماعات المجلس:
صحيحا إال إذا حضر نصف األعضاء على األقل ،بشرط أال يقل عدد الحاضرين شخص ًيا عن ثالثة أعضاء ،ويجوز لعضو مجلس
ال يكون اجتماع المجلس
ً
اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس وف ًقا لما يحدده المجلس .وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء
الحاضرين أو الممثلين فيه وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .ويجوز لمجلس اإلدارة في األمور العاجلة إصدار القرارات
بالتمرير من خالل غرضها على األعضاء متفرقين إال إذا طلب أحد األعضاء من المجلس -كتاب ًة -االجتماع لمناقشة هذه القرارات .وتَصدر هذه القرارات
تال له.
حال إقرارها بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وتقدم للمجلس في أول اجتماع ٍ
مداوالت المجلس:
تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل
خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.
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جمعيات المساهمين
حضور الجمعيات:
تمثل الجمعية العامة المك ّونة تكويناً صحيحاً جميع المساهمين ،وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة .ولكل مساهم أ ًيا كان عدد
أسهمه حق حضور الجمعية العامة ،وله أن يوكل عنه مساه ًما آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة ،ويجب أن تكون اإلنابة في
توكيل مكتوب.
اختصاصات الجمعية العامة العادية:
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة على األقل في
السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة ،باستثناء األحكام المحظورة عليها تعديلها نظاماً .ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في
اختصاص الجمعية العامة العادية ،وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية العادية.
دعوة الجمعيات
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع
الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة ( )% 5من رأس المال على األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية
لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرون
يو ًما على األقل .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة ،وتشمل الدعوة على جدول األعمال،
وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الجهة المختصة خالل المدة المحددة للنشر.
نصاب الجمعيات العامة العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع يعقد
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية
عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.
نصاب االجتماعات العامة غير العادية:
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع
األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن
إمكانية عقد هذا االجتماع ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل وإذا لم يتوافر النصاب الالزم
في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون) من هذا النظام ويكون االجتماع
الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
التصويت في الجمعيات:
لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.
قرارات الجمعيات:
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع .كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم
الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها
األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

لجنة المراجعة
تشكيل اللجنة:
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة ال يقل عدد أعضاؤها عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة من غير أعضاء المجلس التنفيذيين
سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
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نصاب اجتماع اللجنة:

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس االجتماع.
اختصاصات اللجنة:
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.
تقارير اللجنة:
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ(واحد وعشرين) يوم على األقل لتزويد
كل من رغب من المساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
تعيين مراجع الحسابات:
يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين المراجعين المصرح لهم بالعمل في المملكة ،تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً وتحدد مكافآته ،ومدة عمله.
ويجوز لها إعادة تعيينه ،على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة ،ويجوز لممن استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ
انتهائها ،كما يجوز للجمعية ً
أيضا في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
صالحيات مراجع الحسابات:
أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله ً
أيضا طلب البيانات وااليضاحات التي يرى ضرورة
لمراجع الحسابات في ّ
الحصول عليها ،ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة .فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجب عليه
أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

سياسات الشركة وتوزيع األرباح
السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل سنة ،على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ القرار الصادر بإعالن
تأسيس الشركة ،وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.
توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية -بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى -على الوجه اآلتي:
1يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور( )%30من رأس المال المدفوع.
2للجمعية العامة العادية -بنا ًء على اقتراح مجلس إلدارة -أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أوأغراض معينة.
3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكانعلى المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مما يكون
قائ ًما من هذه المؤسسات.
4يجوز لمجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع نسبة معينة من باقي األرباح إلى المساهمين ويحق للشركة توزيع أرباح ربعية ونصفية بعد التزامهابمتطلبات الجهات ذات العالقة.
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استحقاق األرباح:
يستحق المساهم حصته في األرباح وف ًقا لقرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن ووفقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام السوق المالية
ولوائحه التنفيذية ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع.
توزيع األرباح لحملة األسهم الممتازة:
1إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية ،فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وف ًقا لحكم المادة (الرابعة عشرةبعد المائة) من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.
2إذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة المحددة وف ًقا لحكم (المادة الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات من األرباح لمدة ثالث سنواتمتتالية ،فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم ،المنعقدة طبقاً ألحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات ،أن تقرر إما
حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت ،أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم
في رأس المال ،وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل األرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.
خسائر الشركة:
1إذا بلغت خسائر شركة المساهمة  -نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجعالحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل
خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر ،لتقرر إما
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس
المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا النظام.
2تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة ،أو إذا اجتمعتوتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس
المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

المنازعات
دعوى المسؤولية:
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به،
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً .ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
انقضاء الشركة:
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها ،تقرر الجمعية العامة غير العادية -بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة -طريقة التصفية ،وتحتفظ الشركة
بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ،ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين مصف ًيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وأتعابهم والقيود المفروضة على
سلطتهم والمدة الزمنية الالزمة للتصفية .ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي.
وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين
المصفي ،أما الجمعية العامة فتبقى قائمة أثناء فترة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

	 12-14وصف األسهم
رأس المال
كما في تاريخ هذه النشرةُ ،حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره مليار ومائتا مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى مائة وعشرين
مليون ( )120,000,000سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة األسمية لكل منها ( )10عشرة رياالت ،وجميعها أسهم نقدية.

األسهم
تكون األسهم عادية وال يجوز إصدارها بأقل من قيمتها االسمية .ويجوز للشركة أن تُصدر أسه ًما بأعلى من قيمتها االسمية ،على أن يضاف فرق القيمة
في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين ،وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين .ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا ت ّملك السهم
أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ،ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن
االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
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إعادة شراء سهم
يجوز للشركة المساهمة وفقاً للمادة ( )112من نظام الشركات شراء أو رهن أسهمها وفقاً للضوابط التي تضعها السلطة المختصة .وال يكون لألسهم التي
تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين .

حقوق حملة األسهم العادية
بموجب المادة ( )110من نظام الشركات ،تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من األرباح
المقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت
على قراراتها ،وحق التصرف في األسهم ،وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء
المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساس.
ولكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب
مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع
احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية -بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى -على الوجه اآلتي:
1يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور( )%30من رأس المال المدفوع.
2للجمعية العامة العادية -بنا ًء على اقتراح مجلس إلدارة -أن تجنب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أوأغراض معينة.
3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكانعلى المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مما يكون
قائ ًما من هذه المؤسسات.
4يجوز لمجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع نسبة معينة من باقي األرباح إلى المساهمين ويحق للشركة توزيع أرباح ربعية ونصفية بعد التزامهابمتطلبات الجهات ذات العالقة.

الجمعيات العامة
تمثل الجمعية العمومية المنعقدة حسب األصول جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة .باستثناء األمور التي تقع
ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية ،تختص الجمعية العمومية العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتعقد مرة واحدة على األقل في
السنة خالل الستة ( )6أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .يجوز الدعوة النعقاد الجمعيات العمومية العادية األخرى حسب الحاجة .تختص الجمعية
العمومية غير العادية بتعديل النظام األساس باستثناء تلك األحكام المحظور عليها تعديلها بموجب نظام الشركات .يجوز للجمعية العمومية غير العادية
أن تصدر قراراتها في األمور التي تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية بنفس الشروط واألساليب المقررة للجمعية العمومية العادية .يجوز لكل
مساهم أ ًيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العمومية العادية أو غير العادية .ويجوز للمساهم تفويض أفراد غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي
الشركة لحضور الجمعية العمومية ويجب أن تكون اإلنابة في توكيل مكتوب.
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع
الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة ( )% 5من رأس المال على األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية
لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات .وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية
توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرون يو ًما على األقل .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة
في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة ،وتشمل الدعوة على جدول األعمال ،وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الجهة
المختصة خالل المدة المحددة للنشر.
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع يعقد
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية
عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه .وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية
صحيحاً إال إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة
من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،ويكون
االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة
إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون) من هذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد
األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
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يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه .ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين
الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها
وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع .وتدون المحاضر بصفة منتظمة بعد كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها
وجامع األصوات.

حقوق التصويت
لكل مساهم صوت واحد لكل سهم يمثله في اجتماعات الجمعيات العمومية .ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة .وتُحسب
األصوات في اجتماعات الجمعية العامة على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماع .تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة
لألسهم الممثلة في االجتماع .كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو
بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون القرار
صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

تعديل حقوق المساهمين
إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها ،والحق في الحصول على نصيب من فائض موجودات الشركة عند
التصفية ،وحق حضور الجمعيات العامة ،واالشتراك في مداوالتها ،والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر
الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة (وذلك بالشروط
والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساس) مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يمكن تغييرها .يجب تعديل النظام األساس من أجل تغيير آلية
التصويت والنصاب في الجمعيات العمومية ،وال يجوز تعديل النظام األساس إال بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.
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	 13-التعهد بالتغطية
قامت الشركة والمساهم البائع ومتعهدي التغطية بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح («اتفاقية التعهد بالتغطية») .وافق بموجبها متعهدو التغطية على
التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة ستة وثالثون مليون ( )36,000,000سهم ،مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية،
وفيما يلي اسم وعنوان متعهدو التغطية:

13-1متعهدو التغطية
شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود ،المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
ص.ب ،22216 .الرياض 11495

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )92( 0000232 :

فاكس+966 )11( 4060052 :

الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :

البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.com :

شركة جي بي مورقان العربية السعودية
برج الفيصلية

طريق الملك فهد

ص .ب 51907 :الرياض 11553

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2993854 :

فاكس+966 11 2993840 :

الموقع اإللكترونيwww.jpmorgansaudiarabia.com :

البريد اإللكترونيSTG_IPO@jpmorgan.com :

شركة سيتي جروب العربية السعودية
الطابق العشرون ،برج المملكة

ص .ب 301700 :الرياض 11372

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2246140 :

فاكس+966 11 2110020 :
الموقع اإللكتروني:

https://www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia

البريد اإللكترونيSTG.IPO@citi.com :

13-2ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
تتضمن اتفاقية التعهد بالتغطية عدد من الشروط واإلقرارات والضمانات المتعارف عليها ،والتي تشمل (على سبيل المثال ال الحصر) ما يلي :الحصول
على جميع الموافقات النظامية على هذه النشرة،تسليم شهادات اإلداريين المتفق عليها .عدم حدوث أي تغييرات جوهرية قد تؤثر بشكل سلبي على
الشركة أو المجموعة ،عدم حدوث أي من حاالت القوة القاهرة المتعارف عليها ،حصول متعهدي التغطية على المشورة القانونية المتعارف عليها وخطابات
اإلفصاح ،وخطابات مراجعي الحسابات.
طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية تغطية االكتتاب ،فإنه:
 أيتعهد المساهم البائع لمتعهدو التغطية على قيامه باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة الطرح:1بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو المؤسسات المكتتبة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.2بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو المؤسسات المكتتبة في الطرح إلى متعهدو التغطية. بيتعهد متعهدو التغطية للمساهم البائع في تاريخ التخصيص بأن يشترو تلك األسهم من أسهم الطرح التي لم يتم االكتتاب فيها من قبلالمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة ،وقد تعهدت الشركة والمساهم البائع لمصلحة متعهدو التغطية بأنهم ملتزمون بجميع ما ورد في هذه
النشرة وجميع شروط اتفاقية التعهد بالتغطية.
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13-3األسهم المتعهد بتغطيتها
عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

متعهد التغطية
شركة األهلي المالية

19,600,000

%54,5

شركة جي بي مورقان العربية السعودية

8,800,000

%24,4

شركة سيتي جروب العربية السعودية

7,600,000

%21,1

13-4تكاليف التعهد بالتغطية
سوف يدفع المساهم البائع إلى متعهدو التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح .إضافة إلى ذلك ،فقد وافق المساهم البائع على
دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة كما هي موضحة في القسم («( )14المصاريف»).
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	 14-المصاريف
سوف يتحمل المساهم البائع جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ( 80مليون) ريال سعودي وتشمل هذه المصاريف أتعاب
المستشارين الماليين ،وأتعاب متعهدو التغطية ،ومدير االكتتاب ،ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ،والمستشار القانوني والمحاسبين القانونيين ،إضاف ًة
إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة ،وسيتم سداد مصاريف الطرح من متحصالت
الطرح .ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف المتعلقة بالطرح.
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	 15-تعهدات ما بعد اإلدراج
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:
-

أتعبئة النموذج ( )8المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات ،على أن تق ّدم الشركة المبررات ذات الصلة في حال عدم استيفاء ٍأي من
المتطلبات المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات.
بإخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج ،بحيث يتسنى لممثلها الحضور.
جالتقيد بجميع النصوص اإللزامية المبينة في الئحة حوكمة الشركات ،بعد اإلدراج مباشرةً.
دااللتزام بأحكام مواد قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشرة
بعد اإلدراج.
هتقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها (وفقاً
لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ،وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة
ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة).

ووفقا لذلك ،يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:
 أتسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر. -باإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
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	 16-اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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	 17-المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .وبطلب إدراج األسهم إلى
السوق طبقاً لقواعد اإلدراج.
يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب
وتسليمه إلى الجهة المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

	 17-1االكتتاب في األسهم المطروحة
يتكون االكتتاب من ستة وثالثون مليون ( )36,000,000سهم عادي مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وتمثل
نسبة ثالثون بالمائة ( )%30من رأس مال الشركة ،والتي يتم طرحها بسعر مائة وخمسة ( )105ريال سعودي للسهم الواحد ،وبقيمة إجمالية قدرها ثالثة
مليارات وسبعمائة وثمانون ( )3,780,000,000مليون ريال سعودي ،ويقتصر االكتتاب على الشريحتين التاليتين:
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين
األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية ويبلغ عدد األسهم التي سيتم تخصصيها للفئات المشاركة ستة وثالثون مليون
( )36,000,000سهم عادي تمثل ( )%100من إجمالي أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد ،علماً بأنه في حال وجود طلب
كاف من قبل المكتتبين األفراد ،يحق لمديرو سجل اكتتاب المؤسسات ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة حتى خمسة وعشرون مليوناً
ومئتا ألف ( )25,200,000سه ًما تمثل ما نسبته  %70من إجمالي أسهم الطرح.
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد
قصر من زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر،
ّ
وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة و يحق لهم فتح حساب
استثماري .ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وسيتم تخصيص عشرة
ماليين وثمانمائة ألف ( )10,800,000سه ًما من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل ثالثون ( )%30من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد .وفي حال عدم
اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم ،فيحق لمديرو سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين
األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين.

	 17-2بناء سجل األوامر للفئات المشاركة
-

-

أسيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين لل ُمصدر بالتعاون مع
المصدر والمساهم البائع.
بيجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة نموذج الطلب ،ويجوز للفئات المشاركة تغيير
طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر ،على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم نموذج طلب معدل أو نموذج
طلب إلحاقي (حيثما ينطبق) .وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح .ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي
تكتتب فيها الفئات المشاركة عن مائة ألف ( )100,000سهم ،وال يزيد عن خمسة ماليين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة
وتسعون ( )5,999,999سهم ،وفيما يتعلق بصناديق االستثمار العامة ،يجب أال يتجاوز كل صندوق عام مشارك الحد األقصى المحدد له في
االكتتاب والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر .ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص .وسيقوم مديرو سجل
اكتتاب المؤسسات بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم ،ومن الممكن عدم تخصيص
أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة ومديري سجل االكتتاب .ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح
التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
جبعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للجهات المشاركة ،سيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات
المشاركة.
ديتم تحديد سعر الطرح من قبل المستشارين الماليين بالتعاون مع المساهم البائع والمصدر وفقاً لقوى العرض والطلب على أال يزيد عن السعر
المحدد في اتفاقية تعهد التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر المطبقة من شركة تداول السعودية.

	 17-3االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد
يجب على المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة ( )10أسهم طرح كحد أدنى ،وال يزيد عن مائتان وخمسون ألف ( )250,000سهم عادي
كحد أقصى .وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.
ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة .ويجب إكمال نماذج طلبات
االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة أدناه .وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات
المستلمة التي تق ّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:
 أيكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات. بال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً. -جيكون لدى المكتتب الفرد من غير السعوديين والخليجيين حساب لدى أحدى مؤسسات السوق المالية الذين يقدمون مثل هذه الخدمة.
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إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمكتتب الفرد مقدم الطلب.
وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج طلب االكتتاب من المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التالية (تتوفر نشرة
اإلصدار أيضاً على الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشارين الماليين والشركة):
البنك األهلى السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب 3208 .رقم الوحدة778 :

الرياض 6676 - 13519

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )92( 0001000 :

فاكس+966 )11( 4060052 :

الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :

البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 ) 11 ( 828 2515 :

فاكس+966 ) 11 ( 279 8190 :

الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :

البنك العربي الوطني
طريق الملك فيصل
ص.ب 9802

الرياض 11423

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 ) 11 ( 402 9000 :

فاكس+966 ) 11 ( 404 7535 :

الموقع اإللكترونيwww.anb.com.sa :

البريد اإللكترونيinfo@anb.com.sa :

مصرف اإلنماء
برج العنود  -طريق الملك فهد
ص.ب66674 .

الرياض 11586

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 ) 11 ( 218 5555 :

فاكس+966 ) 11 ( 218 5000 :

الموقع اإللكترونيwww.alinma.com :

البريد اإللكترونيinfo@alinma.com :

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي
ص.ب22622 .

الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 ) 11 ( 401 3030 :

فاكس+966 ) 11 ( 403 0016 :

الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :

البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :
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	 17-4فترة الطرح وشروطها للمكتتبين األفراد

ستبدأ الجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة في استالم نماذج طلب االكتتاب في فروعها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بدءاً من يوم الثالثاء
بتاريخ 1443/04/25هـ (الموافق 2021/11/30م) ولغاية يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م) .وعند توقيع وتسليم نموذج
طلب االكتتاب ،تقوم الجهة المستلمة بختم النموذج وتقديم نسخة منه إلى مقدم الطلب .في حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج
طلب االكتتاب أو إذا لم يتم ختمه من قبل الجهة المستلمة ،يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغ ًيا ،وينبغي على المكتتب تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم
لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ مائة
وخمسة ( )105ريال سعودي للسهم.
لن يقبل االكتتاب بأقل من عشرة ( )10أسهم أو بكسور األسهم ،وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك ،يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم .فيما يكون الحد
األقصى لكل مكتتب فرد هو مائتان وخمسون ألف ( )250,000سهم من األسهم المطروحة.
يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب مرف ًقا بالمستندات التالية ،حسبما ينطبق الحال ،وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ
األصلية ،ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب:
yأصل وصورة بطاقة األحوال المدنية (للمكتتب الفرد).
yأصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة).
yأصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير).
yأصل وصورة صك الوالية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام).
yأصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة المطلقة السعودية).
yأصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة األرمل السعودية).
yأصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة).
تقتصر الوكالة على أعضاء العائلة (اآلباء واألبناء فقط) .وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب (اآلباء واألبناء فقط) ،يجب ذكر
اسم الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن المكتتب .ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة
العربية السعودية ،أما المكتتبون األفراد المقيمين خارج المملكة العربية السعودية ،فيجب توثيق التوكيل من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في
الدولة المعنية.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي يتقدم
المكتتب الرئيسي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:
1يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي.2تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.3يحصل المكتتب الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي وللمكتتبين التابعين (في حال عدم بيعاألسهم أو نقل ملكيتها).
يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:
1إذا رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي.2إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي.3إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها (فعليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل خاص بها كمكتتب رئيسي)،وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها ،ويقوم البنك المستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل الذي تقدمت
به تلك الزوجة.
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُق َّصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم.
تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول أثناء االكتتاب العام األولي للتعريف بالتابعين غير السعوديين ،ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد .ويمكن
تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم ،وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين .والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذي يتم
تضمينهم مع أمهاتهم هو  18عا ًما ،وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في تلك الدولة.
يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل عدد األسهم المتقدم بطلبها مضرو ًبا
بسعر االكتتاب البالغ مائة وخمسة ( )105ريال سعودي للسهم .ويعتبر كل مكتتب أنه قد تملك عدد األسهم المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:
1تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المتقدم بطلب االكتتاب.2تسديد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لفروع الجهات المستلمة من خالل اإليداع في حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة الذي يتم فيه
تقديم طلب االكتتاب.
إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب ،يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كل ًيا أو جزئ ًيا ،ويقر المتقدم بالطلب بموافقته
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على أي عدد من األسهم سيتم تخصيصها له ،إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم الذي تقدم لالكتتاب به.

	 17-5تخصيص األسهم ورد الفائض
سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح حساب أمانة تتم تسميته («حساب الطرح لالكتتاب العام») ،ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ
التي قامت بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكور.
وسيتم اإلعالن عن التخصيص النهائي في يوم األثنين بتاريخ 1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م) ورد فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه
1443/05/04هـ (الموافق 2021/12/08م).

	 17-6تخصيص األسهم للفئات المشاركة

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع الشركة ،وذلك باستخدام آلية تخصيص األسهم
االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين .سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل
نهائي للفئات المكتتبة حسبما يراه المستشارين الماليين مناس ًبا بالتشاور مع الشركة بعد االنتهاء من تخصيص شريحة المكتتبون األفراد .ويبلغ عدد
أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ستة وثالثون مليون ( )36,000,000سهم تمثل نسبة  %100من إجمالي عدد أسهم الطرح.
علماً بأنه في حالة وجود طلب ٍ
كاف من قبل المكتتبين األفراد ،يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى
خمسة وعشرون مليوناً ومئتا ألف ( )25,200,000سهم تمثل ما نسبته  %70من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

	 17-7تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد
سيتم تخصيص بحد أدنى عدد عشرة ( )10أسهم عادية لكل مكتتب فرد كحد أدنى ،وسيتم تخصيص العدد المتبقي من األسهم المطروحة ،إن وجدت،
لالكتتاب على شريحة المكتتبين األفراد على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها ،وتحتفظ
المستشارين الماليين بحقها في زيادة عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد إلى نسبة ( )%30من إجمالي أسهم الطرح المطروحة وخفض عدد
األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى نسبة سبعون ( )%70من إجمالي أسهم الطرح المطروحة ،وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد عن مليون وثمانون
ألف ( )1,080,000مكتت ًبا ،فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب فرد ،وفي تلك الحالة ،سيتم التخصيص
وف ًقا لما تقترحه الشركة والمستشارين الماليين.
من المتوقع أن يتم اإلعالن عن العدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل مكتتب في يوم األثنين بتاريخ 1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م)
باإلضافة إلى فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه يوم األربعاء بتاريخ 1443/05/04هـ (الموافق 2021/12/08م).
وستقوم الجهات المستلمة بإرسال إشعارات للمكتتبين إلعالمهم بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم استردادها.
وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب ،إن وجد ،إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة
المعنية .ومن المتوقع أن يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في يوم األثنين بتاريخ 1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/06م) ورد الفائض في
موعد أقصاه 1443/05/04هـ (الموافق 2021/12/08م) .وينبغي على المكتتب التواصل مع فرع الجهة المستلمة التي قدم لديها نموذج طلب االكتتاب
في حال رغبته في الحصول على تفاصيل إضافية.
الحاالت التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج:

	 17-8تعليق اإلدراج أو إلغائه
 أيجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناس ًبا .وذلك في أي من الحاالت اآلتية:1إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.2إذا أخفق المصدر إخفا ًقا تراه الهيئة جوهر ًيا في االلتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.3إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.4إذا رأت أن ال ُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.5عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلن المصدر عن معلومات كافيةتتعلق بالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن المصدر ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة
لالستحواذ العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
6عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليه إبالغ السوقوف ًقا لذلك.
7عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة في حال بلغت خسائرها المتراكمة  %50فأكثر من رأس مالها لدى المحكمةبموجب نظام اإلفالس.
8عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.9عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدىالمحكمة بموجب نظام اإلفالس.
	10-عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
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بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) السابقة لالعتبارات اآلتية:
ً
1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍكاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.
2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.3التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ً
4عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا عن مزاولةنشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )7من الفقرة (أ) أعاله.
5عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً عنمزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )8من الفقرة (أ) أعاله.
جتعلق شركة تداول السعودية تداول األوراق المالية لل ُمصدر في أي من الحاالت اآلتية:
1عند عدم التزام ال ُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزاماتالمستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.
2عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية لل ُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارضأو االمتناع عن إبداء الرأي.
3إذا لم تُستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق لل ُمصدرلتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
4عند نفاذ قرار عن الجمعية العامة غير العادية لل ُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لنفاذ القرار.دترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية ( )1و ( )2من الفقرة (ج) أعاله ،بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق،
وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة ،ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
هيجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث ٍأي من الحاالت
الواردة في الفقرة (أ) إعاله.
ويجب على ال ُمصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق
زإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ( )6أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء
إدراج األوراق المالية للمصدر.
حعند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي .يلغى إدراج أسهم ال ُمصدر .وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه .فعليه تقديم طلب جديد
إلدراج أسهمه وف ًقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
طال تخل الفقرات السابقة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بنا ًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.

	 17-9اإللغاء االختياري لإلدراج
-

-

أال يجوز لمصدر أٌدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة ،وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب على المصدر
تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
1األسباب المحددة لطلب اإللغاء.2نسخة من اإلفصاح المشار إليه أدناه.3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراءآخر يتخذه المصدر.
ً
4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشارين الماليين والمستشار القانوني المعينين وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزاماتالمستمرة.
بيجوز للهيئة -بنا ًء على تقديرها -قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
جيجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
دعند إلغاء اإلدراج بنا ًء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح
على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

	 17-10تعليق التداول المؤقت
 أيجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتًا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخيربموجب قواعد السوق أو لوائحه التنفيذية وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول .وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق
المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب
 بعند تعليق التداول مؤقتًا بنا ًء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور  -في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدةالمتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
 جيجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتًا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدروترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت
للتداول االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
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 دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر ومنالمحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
 -هيرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.

	 17-11أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لصالحهم
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة .ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه النشرة ،ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو
مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طب ًقا لها.
ويخضع المساهم الكبير لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ البدء في تداول أسهم الشركة في السوق ،حيث يحظر عليه التصرف بأي من
أسهمه في الشركة  .وبعد انتهاء فترة الحظر يجوز للمساهم الكبير التصرف في أسهمه.
على الرغم من اعتماد الهيئة لهذه النشرة ،إال أنه يجوز لها تعليق طرح االكتتاب هذا في حال علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذا االكتتاب
وقبل الموافقة على إدراج األسهم في السوق بما يلي )1( :وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار )2( .ظهور مسائل مهمة كان يجب
تضمينها في نشرة اإلصدار.
تلتزم الشركة في هذه الحاالت بأن تقدم إلى الهيئة نشرة تكميلية ،وف ًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
ويجب إصدار النشرة التكميلية وإصدار إعالن بتواريخ االكتتاب المعمول بها.
تم إصدار هذه النشرة باللغة العربية.

	 17-12القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:
yقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 1443/01/03هـ (الموافق 2021/08/11م).
yقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 1443/03/08هـ (الموافق 2021/10/14م).
yموافقة الهيئة على طرح األسهم لالكتتاب العام الصادرة بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م).
yالموافقة المشروطة الصادرة من شركة تداول السعودية على إدراج األسهم بتاريخ 2021/09/21م.
ويخضع المساهم الكبير لفترة الحظر المعرفة في قسم «ملخص الطرح» من هذه النشرة حيث يحظر عليه خاللها التصرف بأسهم الشركة التي يملكها.
وبعد انتهاء فترة الحظر المذكورة ،يجوز للمساهم الكبير التصرف في أسهمه.
يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية .كما تطلب الشركة والمساهم الحالي والمستشارين
الماليين ومدير االكتتاب من مستلمي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية تتعلق بهذا االكتتاب وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

	 17-13اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب
بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،فإن المكتتب:
yيوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.
yيقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
yيوافق على النظام األساس للشركة وكافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في هذه النشرة.
yيعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في األسهم ،ويوافق على أن للشركة الحق في رفض
االكتتاب المزدوج.
yيعلن قبوله األسهم المخصصة له بموجب طلب االكتتاب (في حدود المبلغ الذي اكتتب به بحد أقصى) وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب
الواردة في الطلب وفي هذه النشرة.
yيتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.
yيتعهد بأال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جراء احتواء هذه النشرة على معلومات جوهرية غير
صحيحة أو غير كافية ،أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.
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	 17-14نبذة عن السوق وعملية التداول
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية .وتتم
عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ،يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتدا ًء من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بالتسوية التي تتم من خالل نظام
اإليداع والتسوية المشغل من قبل شركة إيداع .ويتم التداول يومياً على فترة واحدة من الساعة  10صباحاً وحتى  3عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس
من كل أسبوع  ،ويتم خاللها تنفيذ األوامر ،أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحاً وحتى الساعة 10
صباحاً ،كما يمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة  10صباحاً لجلسة االفتتاح .وقد وتتغير هذه األوقات من قبل شركة تداول السعودية.
يتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً (وهي األوامر
المشتملة على أفضل األسعار) ،وتليها األوامر محددة السعر وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال .ويقوم نظام
تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ووصالت المعلومات الخاصة بتداول ،ويتم توفير بيانات
السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز وبلومبرج.
وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل اليوم ،أي أن نقل ملكية األسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة .وبالتالي ينبغي على مصدري األسهم اإلفصاح عن جميع
القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول .وتقع على عاتق إدارة شركة تداول السعودية مسؤولية مراقبة أعضاء السوق بمدى
إلتزامهم بقواعد السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
ولمزيد من المعلومات عن شركة تداول السعودية وشركة إيداع وشركة مقاصة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتداول األوراق المالية وتسويتها ومقاصتها،
يرجى مراجعة القسم رقم («( )4الشركة»).

	 17-15تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وإعالن شركة تداول السعودية عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة .وتعتبر التواريخ
واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة.
وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في مركز إيداع ،وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها
في السوق ،ويحظر التداول في أسهم الشركة حظ ًرا تا ًما قبل التداول الرسمي ،ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول
المسؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
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 -18المستندات المتاحة للمعاينة
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	 18-المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ،وذلك بين الساعة  9:00صباحاً وحتى الساعة  3:00عصراً من
تاريخ 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م) حتى 1443/٠٥/٠٣هـ (الموافق 2021/١٢/٠٧م) ،على أن ال تقل فترة المعاينة عن  20يوماً قبل نهاية
فترة الطرح:
yنسخة من إعالن موافقة الهيئة على طرح األسهم.
yقرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها لالكتتاب العام.
yقرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها لالكتتاب العام.
yالنظام األساس للشركة وتعديالته ومستندات التأسيس األخرى.
yالسجل التجاري للشركة.
yمستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في عملية بناء سجل األوامر /تقرير التقييم.
yالعقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم «( 1-7-5مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود واالتفاقيات المبرمة مع
الشركة والشركات التابعة») في هذه النشرة.
yالقوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المفحوصة
للنصف األول من 2021م.
yاتفاقية التعهد بالتغطية .
yالتقارير والخطابات والمستندات األخرى ،وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في هذه
النشرة.
yخطابات الموافقة من قبل المستشارون الماليون ومدير االكتتاب والمنسقين الدوليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومستشار العناية
المهنية الالزمة المالي والمستشارون القانونيون ومتعهدي التغطية والمحاسب القانوني على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم)حيثما ينطبق
( في نشرة اإلصدار) .
yمستند يلخص التوقعات واإلفادات المستقبلية فيما يتعلق باألداء المالي المتوقع للشركة في المستقبل.
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	 19-القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم األولية الموحدة
المختصرة والمفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،والقوائم األولية الموحدة المختصرة والمفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م ،واإليضاحات المرفقة بها والتي أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالصادرة من قبل مجلس المحاسبة الدولية
( )IASBالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAوغيرها من المعايير
المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية.
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شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

مع تقرير مراجع الحسابات المستقل

ق1-

ق2-
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ق4-

السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)
إيضاحات

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م (المعدلة)

 1يناير
2017م (-المعدلة)

الموجودات
موجودات غير متداولة
5

الممتلكات والمعدات

18,321,065

26,137,061

32,391,225

الموجودات غير الملموسة

6

114,622,164

81,184,289

83,765,860

استثمار في الشركة المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية

7

42,607,073

49,236,157

51,645,966

استثمارات

8

306,327,691

1,113,741,772

1,452,624,267

481,877,993

1,270,299,279

1,620,427,318

إجمالي الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
استثمارات

8

2,616,337,849

1,479,115,490

1,591,008,539

الذمم المدينة

9

38,594,342

26,916,210

9,720,714

مصروفات مدفوعة مقد ًما وموجودات متداولة أخرى

10

31,959,881

24,939,387

26,214,054

نقد وما في حكمه

11

363,178,918

613,057,827

109,398,138

إجمالي الموجودات المتداولة

3,050,070,990

2,144,028,914

1,736,341,445

إجمالي الموجودات

3,531,948,983

3,414,328,193

3,356,768,763

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

احتياطي نظامي

12

311,582,367

296,763,700

283,786,867

احتياطي عام

13

1,114,180,214

1,114,180,214

1,114,180,214

--

9,360,408

()3,156,708

أرباح مبقاة

608,896,618

567,428,470

527,312,309

إجمالي حقوق الملكية

3,234,659,199

3,187,732,792

3,122,122,682

احتياطي القيمة العادلة

مطلوبات غير متداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

14

72,059,827

91,824,969

95,031,112

مخصص إلتزامات خاصة

15

17,430,875

17,430,875

17,430,875

89,490,702

109,255,844

112,461,987

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
16

ذمم دائنة

87,268,042

51,116,941

60,730,640

رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

56,661,001

11,881,482

16,258,958

إيرادات مؤجلة

4,733,107

5,829,797

2,649,570

59,136,932

48,511,337

42,544,926

إجمالي المطلوبات المتداولة

207,799,082

117,339,557

122,184,094

إجمالي المطلوبات

297,289,784

226,595,401

234,646,081

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3,531,948,983

3,414,328,193

3,356,768,763

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

17

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١-إلى (ق )٤٨-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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ق5-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيضاحات

2018م

2017م
(المعدلة)

إيرادات النشاط

18

583,280,040

545,449,550

تكاليف النشاط

19

()298,503,938

()295,466,902

284,776,102

249,982,648

()210,520,277

()192,528,380

74,255,825

57,454,268

إيرادات االستثمار

21

79,211,522

87,188,113

الحصة في صافي خسائر شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

7

()6,629,084

()2,409,809

إيرادات أخرى

1,348,402

3,070,137

الربح من األنشطة غير التشغيلية

73,930,840

87,848,441

ربح السنة

148,186,665

145,302,709

مجمل الربح
20

مصروفات عمومية وإدارية
الربح التشغيلي

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
إعادة قياس التزام المنافع المحددة

14

20,302,501

()2,209,715

بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
--

12,517,116

الدخل الشامل اآلخر للسنة

20,302,501

12,517,116

إجمالي الدخل الشامل للسنة

168,489,166

155,610,110

1.23

1.21

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم متاحة للبيع

ربحية السهم االساسية والمخفضة

22

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١-إلى (ق )٤٨-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)
إيضاحات

الرصيد كما في  1يناير 2018م
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  9في  1يناير 2018م

3.1.1

الرصيد المعدل في  1يناير
2018م

رأس المال

االحتياطي
النظامي

احتياطي عام

احتياطي
القيمة العادلة

األرباح المبقاة

إجمالي حقوق
الملكية

1,200,000,000

296,763,700

1,114,180,214

9,360,408

567,428,470

3,187,732,792

--

--

--

()9,360,408

7,797,649

()1,562,759

1,200,000,000

296,763,700

1,114,180,214

--

575,226,119

3,186,170,033

إجمالي الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة

--

--

--

--

148,186,665

148,186,665

الدخل الشامل اآلخر للسنة

--

--

--

--

20,302,501

20,302,501

--

--

--

--

()120,000,000

()120,000,000

المحول إلى االحتياطي النظامي

--

14,818,667

--

--

()14,818,667

--

الرصيد كما في  31ديسمبر
2018م

1,200,000,000

311,582,367

1,114,180,214

--

608,896,618

3,234,659,119

الرصيد كما في  1يناير 2017م -
كما تم إدراجه ساب ًقا

1,200,000,000

283,786,867

1,114,180,214

()3,156,708

577,878,210

3,172,688,583

--

--

--

--

()50,565,901

()50,565,901

1,200,000,000

283,786,867

1,114,180,214

()3,156,708

527,312,309

3,122,122,682
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توزيعات أرباح

أثر التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي

4.1

الرصيد كما في  1يناير 2017م
 المعدلإجمالي الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة

--

التغير في القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع

--

---

---

--

--

12,517,116

()2,209,715

()2,209,715

--

12,976,833

--

--

()12,976,833

--

--

--

--

--

()90,000,000

()90,000,000

1,200,000,000

296,763,700

1,114,180,214

9,360,408

567,428,470

3,187,732,792

12,517,116

إعادة قياس التزام المنافع
المحددة
المحول إلى االحتياطي النظامي
توزيعات أرباح
الرصيد كما في  31ديسمبر
2017م

29

145,302,709

145,302,709

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١-إلى (ق )٤٨-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق7-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيضاحات

2018م

2017م
(المعدلة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة

148,186,665

145,302,709

32,271,083

30,545,550

مخصص لخسائر االئتمان للذمم المدينة

3,839,671

1,363,561

رد االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

()65,573

--

49,355

()3,656

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

14

14,418,075

792,232

الربح المحقق من االستثمارات

21

()10,679,758

()6,864,227

ربح غير محقق من استثمارات

21

()3,753,316

()16,702,044

الحصة في خسائر شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

7

6,629,084

2,409,809

تسويات لمطابقة صافي ربح السنة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
20 & 19

استهالك وإطفاء

الخسارة(/الربح) من بيع الممتلكات والمعدات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
الذمم المدينة

()15,543,634

()18,559,057

مصروفات مدفوعة مقد ًما وموجودات متداولة أخرى

()7,020,494

10,090,005

ذمم دائنة

36,151,101

()9,613,699

رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

44,779,519

()4,377,476

إيرادات مؤجلة

()1,096,690

3,180,227

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

10,625,595

5,966,411

النقد الناتج من العمليات

258,790,683

143,530,345

()13,880,716

()6,208,090

244,909,967

137,322,255

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

14

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات

()1,224,838,967

()1,724,196,739

المتحصل من استبعاد االستثمارات

907,992,408

2,202,240,332

شراء الموجودات غير الملموسة والممتلكات والمعدات

()57,467,089

()21,710,659

()475,228

4,500

()374,788,876

456,337,434

المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) /الناتجة من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
28

توزيعات أرباح مدفوعة

()120,000,000

()90,000,000

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()120,000,000

()90,000,000

صافي التغير في النقد وما في حكمه

()249,878,909

503,659,689

النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

11

613,057,827

109,398,138

363,178,918

613,057,827

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١-إلى (ق )٤٨-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

1عامشركة السوق المالية السعودية (تداول) («الشركة») شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي
رقم م 15/بتاريخ 1428/3/1هـ (الموافق  20مارس 2007م) .يبلغ رأس مال الشركة  1,200مليون ريال سعودي مقسم إلى  120مليون سهم بقيمة 10
رياالت سعودي لكل سهم مكتتب فيها بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة.
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم /320ق بتاريخ 1428/12/1هـ (الموافق  11ديسمبر 2007م) والقاضي بالموافقة على إصدار
ترخيص تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية .تم تسجيل الشركة كشركة مساهمة سعودية مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم
 1010241733بتاريخ 1428/12/2هـ (الموافق  12ديسمبر 2007م) .وقد تم تحويل كافة الحقوق والموجودات والمطلوبات وااللتزامات والسجالت من
الشركة السعودية لتسجيل االسهم (شركة كانت قائمة قبل تأسيس تداول) إلى الشركة كما في 1428/11/30هـ (الموافق  10ديسمبر 2007م).
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 وفقاً 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:
 6897طريق الملك فهد  -العليا
وحدة رقم15 :
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 وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/2/6هـ (الموافق  22مارس 2003م) .تم تسجيل
شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010463866بتاريخ 1437/11/27هـ (الموافق  30أغسطس 2016م)
برأس مال مصرح به قدره  400مليون ريال سعودي مقسم إلى  40مليون سهم بقيمة  10رياالت سعودي لكل سهم.
كما في  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2017م ،تمتلك الشركة  %100من رأس المال المصدر لشركة إيداع .ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع في
توفير تهيئة أعمال التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها وحفظها.

شركة مركز مقاصة األوراق المالية («شركة مركز المقاصة»)
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،وافق أعضاء مجلس إدارة الشركة باجتماعهم المنعقد في  30أكتوبر  2017م بموجب قرار رقم -04-03
 2017-04-04/2017على تأسيس شركة جديدة باسم شركة مركز مقاصة األوراق المالية («شركة مركز المقاصة») .تم تسجيل شركة مركز المقاصة
كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010935131بتاريخ 1439/6/2هـ (الموافق  18فبراير 2018م) برأس مال مصرح
به وقدره  600مليون ريال سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة  10رياالت سعودي للسهم الواحد.
كما في  31ديسمبر 2018م ،تمتلك الشركة  %100من رأس المال المصدر لشركة مركز المقاصة .يتمثل النشاط الرئيسي لشركة مركز المقاصة في توفير
وتهيئة وإدارة آليات تداول األوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة لألوراق المالية ومزاولة أي نشاط آخر ذي عالقة بأي من ذلك وفقاً لنظام
السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

2أسس اإلعداد2-1المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للشركة كما في  31ديسمبر 2017م التي تم إعدادها وفقاً
لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين («مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً») .وعليه ،قامت الشركة
بإدراج إفصاحات إضافية في هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي « 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة».
تم إصدار نظام شركات جديد بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ  11نوفمبر 2015م (يشار إليه فيما يلي بـ «النظام») والذي دخل حيز التنفيذ
بتاريخ 1437/7/25هـ (الموافق  2مايو 2016م) .يجب على الشركة أن تقوم بتعديل نظامها األساسي عند وجود أية تغيرات ليتماشى مع مواد النظام.
وعليه ،يجب على الشركة عرض النظام األساسي المعدل على المساهمين باجتماعهم في جمعية عامة غير عادية للمصادقة عليه .إن اإلجراءات النظامية
لتعديل النظام األساسي للشركة ما تزال قيد التنفيذ.

2-2أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
والتكلفة المطفأة ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها باستخدام الطرق االكتوارية ،باستخدام أساس االستحقاق ومبدأ االستمرارية.

2-3المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة:
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات:
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي « 15اإليراد من العقود مع العمالء» والمعيار الدولي للتقرير المالي « 9األدوات المالية» اعتبا ًرا
من  1يناير 2018م ،وقد تم شرح أثر تطبيق هذه المعايير بالتفصيل في إيضاح رقم  .3يسري عدد من المعايير الجديدة األخرى والتعديالت على معايير
اعتباراً من  1يناير 2018م ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.
المعايير الصادرة لكنها غير سارية بعد
فيما يلي المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير التي تسري اعتباراً من الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح
بالتطبيق المبكر ،إال أن المجموعة لم تقم بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على
المعايير التي ال يتوقع أن يكون لها أثر هام على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
 -1المعيار الدولي للتقرير المالي  16عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية .يقوم المستأجر بإثبات األصل المتعلق
بحق االستخدام الذي یمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي یمثل التزامه بسداد دفعات اإلیجار .توجد إعفاءات
اختبارية لعقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة .تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار
الحالي – أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإلیجار إلى عقود إیجار تمويلي وعقود إیجار تشغیلي.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي « 17عقود االيجار» ،وتفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي « 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار» ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة « 15عقود
اإليجار التشغيلي – الحوافز» ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة « 27تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار».
 -2تعديالت أخرى
	-خصائص المدفوعات المقدمة بالتعويضات السلبية (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي .)9
	-الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي .)28
	-تعديالت أو تقليص أو تسوية الخطة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي .)19

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -2

أسس اإلعداد (يتبع)

2-4عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ريال سعودي.

2-5التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر
في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة
المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.
فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات الهامة غير المؤكدة:
إيضاحات
األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات

3.2

األعمار االنتاجية للموجودات غير ملموسة

3.3

مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

3.1

مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة
التزامات منافع الموظفين  -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص إلتزامات خاصة

3.1
14 & 3.8
15

3ملخص السياسات المحاسبية الهامةفيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ،وقد تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على كافة الفترات
المعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك ،حيث تنطبق السياسات فقط في أو من  1يناير 2018م ،وقد تم االشارة إلى هذه السياسات بشكل محدد.

أسس التوحيد
تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ»المجموعة») .تتحقق السيطرة عندما تُظهر
المجموعة أو يكون لها حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها بحيث يكون لها المقدرة على التأثير على 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 وفقاً 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 مكاسب أو خسائر
غير محققة ناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة عند التوحيد.

تطبيق المعايير الجديدة كما في  1يناير 2018م
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  – 15اإليراد من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي  – 9األدوات المالية اعتبا ًرا
من  1يناير 2018م .نورد أدناه بياناً باألثر المترتب عن تطبيق هذه المعايير:
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المعيار الدولي للتقرير المالي « 15اإليراد من العقود مع العمالء»
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي « 15اإليراد من العقود مع العمالء» والذي أدى إلى تغير في سياسة إثبات اإليرادات الخاصة
بالمجموعة فيما يتعلق بعقودها مع العمالء.
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي  15في مايو 2014م وهو يسري على الفترات السنوية التي تبدأ من  1يناير 2018م أو بعده .ويحدد المعيار الدولي
للتقرير المالي  15نموذجاً شام ً
ال واحداً للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء ،ويُلغي االرشادات السابقة بشأن اإليرادات ،والتي
وجدت عبر معايير وتفسيرات عديدة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي .هذا المعيار ينشئ نموذجا جديدا من خمس خطوات وينطبق على اإليرادات
الناتجة عن العقود مع العمالء .وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،15يتم اثبات اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشاة أنه سيكون لها
الحق فيه مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعميل.
كما يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي  15مجموعة شاملة من متطلبات االفصاح التي ستؤدي إلى قيام المنشأة بتزويد مستخدمي القوائم المالية
بمعلومات شاملة حول طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد من اإليراد والتدفقات النقدية الناتجة من أي عقود خاصة بالمنشأة مع العمالء.
ق ّدرت المجموعة بأن األثر المترتب عن المعيار الدولي للتقرير المالي  15غير كبير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في التطبيق األولي
وتاريخ التقرير.

المعيار الدولي للتقرير المالي  – 9األدوات المالية
قامت المجموعة اعتباراً من  1يناير 2018م بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  – 9األدوات المالية الذي صدر في يوليو 2014م بتاريخ تطبيق أولي
في  1يناير 2018م .وفيما يلي السياسات المحاسبية واألحكام والتقديرات الهامة المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي  .9كما هو مسموح به بالمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،9قامت المجموعة بتطبيق منهج األثر الرجعي المعدل الذي ال يتطلب تعديل فترات المقارنة للتقرير .ولذلك ،يتم عرض أرقام
المقارنة بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً .يتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتج عن تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي  9ضمن األرباح المبقاة كما في  1يناير 2018م .وعليه ،فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة 2017م ال تعكس متطلبات
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة 2018م وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي .9

3-1األدوات المالية
السياسات المطبقة قبل  1يناير 2018م
االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة
يتم تسجيل االستثمارات في األوراق المالية بغرض المتاجرة التي يتم شراؤها ألغراض تجارية مبدئياً بالتكلفة ومن ثم يعاد قياسها وقيدها في قائمة
المركز المالي بالقيمة السوقية وتدرج ضمن الموجودات المتداولة .وتقيد األرباح أو الخسائر المحققة من بيع األوراق المالية المتداولة والتغيرات في
القيمة السوقية بتاريخ قائمة المركز المالي أو تحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

استثمارات متاحة للبيع
تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من االستثمارات في األسهم المدرجة أو غير المدرجة بما في ذلك االستثمارات في الصناديق االستثمارية ،وهي ليست
استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة وال تمتلك المجموعة فيها أي تأثير جوهري أو سيطرة .وتقيد هذه االستثمارات مبدئ ًيا والح ًقا يعاد قياسها بالقيمة
العادلة .ويتم قيد أية تغيرات في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم استبعاد تلك االستثمارات .وعند التوقف عن االثبات،
فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة تم إثباتها سابقاً في حقوق الملكية يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة .وأي انخفاض كبير ومتواصل في القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع (إن وجد) يتم تحميله على قائمة الدخل .ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى
أسعار السوق المدرجة فيه تلك االستثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .وبالنسبة لالستثمارات غير المتداولة في سوق
مالي نشط ،بما في ذلك االستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم معينة .وتتضمن هذه التقنيات
استخدام معامالت السوق األخيرة التي تمت بين أطراف جادين ،والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي تماثلها إلى حد كبير ،وإال تعتبر
التكلفة هي القيمة العادلة لهذه االستثمارات.
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االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
يتم تصنيف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وبتاريخ استحقاق ثابت والتي يكون لدى اإلدارة النية والقدرة على االحتفاظ بها لتاريخ
االستحقاق كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق .وتقيد االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق مبدئياً بالقيمة العادلة بما في ذلك التكاليف
المباشرة واإلضافية للمعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمتها .ويتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ
باالعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء باستخدام طريقة العائد الفعلي .ويتم قيد أي أرباح أو خسائر لهذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند
استبعاد االستثمارات أو انخفاض قيمتها .تُصنف هذه االستثمارات ضمن الموجودات المتداولة إذا كان استحقاقها يندرج ضمن اثني عشر شهراً من تاريخ
قائمة المركز المالي وضمن الموجودات غير المتداولة إذا كان استحقاقها بعد اثني عشر شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي.

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها .ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها
عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم قدرة المجموعة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة .ويتم شطب الديون
المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها .ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل الموحدة ويتم إضافة أي استردادات الحقة لمبالغ
الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً إلى اإليرادات.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،إجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي .وفي حالة وجود هذا الدليل،
يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة.
يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:
َّ
ناقصا أي خسارة انخفاض
 أبالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ،يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلةً
في القيمة مسجلة ساب ًقا في قائمة الدخل الموحدة.
ببالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ،يتمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومةبمعدل العائد المتداول في السوق لموجودات مالية مماثلة.
جبالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،يتمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقديةالمستقبلية المخصومة بمعدل الربح الفعلي األساسي.
بالنسبة لالستثمارات في األسهم المحتفظ بها كمتاحة للبيع ،يتم اعتبار االنخفاض الكبير والمتواصل في قيمتها العادلة أقل من تكلفتها كدليل موضوعي
لالنخفاض في القيمة .وال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة طالما يتم االستمرار في إثبات األصل ،بمعنى أن
أي زيادة في القيمة العادلة بعد االنخفاض في القيمة يمكن اثباته فقط في حقوق الملكية .وعند التوقف عن االثبات ،فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة تم
إثباتها سابقاً في حقوق الملكية يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة للفترة.

السياسات المطبقة من  1يناير 2018م
فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الجديدة وطبيعة وأثر التغيرات على السياسات المحاسبية السابقة:

1تصنيف وقياس الموجودات الماليةإن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9لم يكن له تأثير جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمتعلقة بالمطلوبات المالية .فيما
يلي األثر المترتب عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على تصنيف وقياس الموجودات المالية.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9وعند اإلثبات األولي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه يتم قياسه :بالتكلفة المطفأة؛ أو بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في سندات الدين؛ أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في أسهم؛ أو بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة .إن تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  9يعتمد بصورة عامة على نموذج األعمال الذي من
خالله يتم إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.
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الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
	-يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
	-تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
	 --يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
	 --تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.
وعند اإلثبات األولي لالستثمارات في األسهم غير المقتناة بغرض المتاجرة ،يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي ال رجعة فيه عرض التغيرات الالحقة
في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حده.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب ما هو موضح
أعاله ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وهذا يشمل جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند اإلثبات األولي ،يحق للمجموعة
بشكل نهائي ال رجعة فيه تخصيص الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك ،تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة
أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.
يتم القياس المبدئي لألصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبدئياً بسعر المعاملة) بالقيمة العادلة زائداً تكاليف
المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه ،بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
االستثمارات في سندات الدين
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
االستثمارات في األسهم

بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

يتم الحقاً 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 الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تخفيض التكلفة المطفأة
بخسائر االنخفاض في القيمة .يتم إثبات دخل 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.
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم
اثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم اثبات صافي األرباح والخسائر
األخرى في الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن االثبات ،يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة إلى في الدخل
الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم اثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة إال إذا كانت
توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار .يتم اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل
الشامل اآلخر وال يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
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2تصنيف وقياس المطلوبات الماليةالمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة يتم في األصل قياسها بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعامالت.
ويتم الحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن قياسها مطلوباً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو عند اختيار المجموعة
قياس المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي .9

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 ومكافآت ملكية األصل المالي أو التي ال تقوم المجموعة من خاللها بالتحويل
الجوهري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومكافآت 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 ( )1العِ وض المقبوض (يشمل أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و ( )2أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم
إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.
المطلوبات المالية
يتم التوقف عن إثبات التزام مالي ما عند تسوية االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاءها.

4المقاصةتتم 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 مطلوباً أو مسموحاً به في أي معيار محاسبي أو تفسير ،وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية
للمجموعة.

5االنخفاض في قيمة الموجودات الماليةيستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج «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 سندات الدين بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،ولكن ليس على االستثمارات في سندات األسهم.
تُقاس مخصصات الخسارة للذمم المدينة دائماً بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.
تجري المجموعة تقيي ًما في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة االئتمانية.
وتعد الموجودات المالية «منخفضة القيمة االئتمانية» عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية.
يتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية االجمالية للموجودات .يتم عرض خسائر االنخفاض
في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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6-التحول

تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية التي نتجت عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9بأثر رجعي ،باستثناء ما هو مبين أدناه.
yلم يتم تعديل فترات المقارنة .يتم إثبات الفروقات الناتجة بسبب تغيير في التصنيف والقيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية
الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9ضمن األرباح المبقاة كما في  1يناير 2018م .وعليه ،فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة
2017م ال تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة 2018م وفقاً للمعيار
الدولي للتقرير المالي .9
yأجريت التقييمات أدناه على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق األولي.
 1تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية. 2تحديد إلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تم تحديدها سابقاً على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 3تحديد بعض االستثمارات في سندات األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 4بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدها على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإن تحديد ما إذا كان يتم عرض أثرالتغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات المالية ضمن الدخل الشامل اآلخر سوف ينشئ أو يزيد عدم التطابق المحاسبي في الربح أو
الخسارة.

-1-1

3أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير 2018م

يعرض الجدول أدناه واإليضاحات المرفقة به شرحاً لفئات القياس األساسية بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً وفئات القياس الجديدة
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  9لفئة من الموجودات المالية الموحدة الخاصة بالمجموعة كما في  1يناير 2018م.
التصنيف وفق ًا لمعايير
الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين المطبقة سابقً ا

التصنيف الجديد وفق ًا
للمعيار الدولي للتقرير
المالي 9

القيمة الدفترية وفق ًا
لمعايير الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
المطبقة سابق ًا

القيمة الدفترية وفق ًا للمعيار
الدولي للتقرير المالي 9

الموجودات المالية
استثمارات

مقتناة بغرض المتاجرة /
محتفظ بها للبيع

االستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

1,316,230,886

1,316,230,886

استثمارات

محتفظ بها لتاريخ
االستحقاق

التكلفة المطفأة

1,276,626,376

1,275,089,448

2,592,857,262

2,591,320,334

النقد وما في حكمه

قروض وسلف

التكلفة المطفأة

613,057,827

613,057,827

ذمم مدينة ،صافي

قروض وسلف

التكلفة المطفأة

26,916,210

26,890,379

3,232,831,299

3,231,268,540

إجمالي الموجودات المالية
المطلوبات المالية
الذمم دائنة

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

51,116,941

51,116,941

رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

11,881,482

11,881,482

مصروفات مستحقة ومطلوبات
متداولة أخرى

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

48,511,337

48,511,337

111,509,760

111,509,760

إجمالي المطلوبات المالية
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ً
سابقا مع القيم الدفترية بموجب المعيار
1تسوية القيم الدفترية بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليهاالدولي للتقرير المالي  9عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9
القيمة الدفترية وفق ًا لمبادئ
المحاسبة المتعارف عليها
سابق ًا كما في  31ديسمبر 2017م

إعادة التصنيف

إعادة القياس

القيمة الدفترية وفق ًا للمعيار
الدولي للتقرير المالي  9كما
في  1يناير 2018م

الموجودات المالية
التكلفة المطفأة
1,276,626,376

--

()1,536,928

1,275,089,448

استثمارات
الذمم المدينة

26,916,210

--

()25,831

26,890,379

نقد وما في حكمه

613,057,827

--

--

613,057,827

التكلفة المطفأة االجمالية

1,916,600,413

--

()1,562,759

1,915,037,654

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات

1,227,595,478

إجمالي االستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

1,227,595,478

88,635,408
88,635,408

---

1,316,230,886
1,316,230,886

االستثمارات المتاحة للبيع
استثمارات

88,635,408

()88,635,408

--

--

إجمالي الموجودات المالية

3,232,831,299

--

()1,562,759

3,231,268,540

المطلوبات المالية
التكلفة المطفأة
ذمم دائنة

51,116,941

--

--

51,116,941

رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

11,881,482

--

--

11,881,482

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة
أخرى

48,511,337

--

--

48,511,337

إجمالي المطلوبات المالية

111,509,760

--

--

111,509,760

2األثر على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرىالرصيد كما في  31ديسمبر 2017م  -المعدل

احتياطي القيمة العادلة

األرباح المبقاة

9,360,408

597,628,978

األثر المترتب من:
()9,360,408

9,360,408

إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9

--

()1,562,759

الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  1( 9يناير 2018م)

--

605,426,627

إعادة التصنيف من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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 31ديسمبر 2018م
يجب تخصيصها
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

تم تخصيصيها
تم تخصيصها بالقيمة
بالقيمة العادلة
القيمة الدفترية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل العادلة من خالل الدخل التكلفة المطفأة
اإلجمالية
من خالل الربح أو
الشامل اآلخر– دين الشامل اآلخر  -أسهم
الخسارة

الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
استثمارات
الذمم المدينة
إجمالي الموجودات المالية

--

--

--

--

363,178,918

363,178,918

1,303,776,087

--

--

--

1,618,889,453

2,922,665,540

--

--

--

--

38,594,342

38,594,342

1,303,776,087

--

--

--

2,020,662,713

3,324,438,800

المطلوبات المالية
ذمم دائنة

--

--

--

--

87,268,042

87,268,042

رصيد مستحق لهيئة السوق
المالية

--

--

--

--

56,661,001

56,661,001

مصروفات مستحقة
ومطلوبات أخرى

--

--

--

--

61,925,886

61,925,886

إجمالي المطلوبات المالية

--

--

--

--

205,854,929

205,854,929

3-2الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات باستثناء األراضي بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .تقاس
األراضي بسعر تكلفتها.
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 تتضمن الممتلكات والمعدات بنود ذات أعمار إنتاجية مختلفة ،فإنه يتم الحساب عن هذه البنود كبنود منفصلة وفقاً للمكونات الرئيسية للممتلكات
والمعدات.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات المعدات عند االستبعاد أو عندما ال يُتوقع وجود 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 .يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل .يتم إثبات تكلفة الصيانة اليومية
للموجودات الثابتة التشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.
االستهالك
يتم المحاسبة عن االستهالك على المبلغ القابل لالستهالك الذي يمثل تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة ،ناقصاً 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
متاحا لالستخدام.
الممتلكات والمعدات .يبدأ استهالك أصل ما عندما يكون
ً
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إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود المختلفة للممتلكات والمعدات للفترات الحالية والمقارنة هي كما يلي:
األعمار اإلنتاجية المقدرة
(سنوات)
مباني

30

أثاث ومفروشات

10

أجهزة حاسب آلي

4

معدات مكتبية

6

سيارات

4

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي سنوي وتُع ّدل عند اللزوم.

3-3الموجودات غير الملموسة

تتمثل الموجودات غير الملموسة في البرامج المحتفظ بها الستخدامها خالل السياق االعتيادي لألعمال وتقيد بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر
المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للبرامج باستخدام
طريقة القسط الثابت .إن العمر اإلنتاجي المقدر للبرامج هو  6سنوات.

3-4االنخفاض 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.
في حالة وجود مثل ذلك المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.
تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،أيهما أكبر .عند تقييم
القيمة قيد االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لألصل .لغرض اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات ،فإن الموجودات التي ال يمكن اختبارها بصورة
فردية يتم تجميعها معاً 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 المنتجة للنقد) .وألغراض اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة ،فإن الشهرة التي
يتم الحصول عليها في تجميع األعمال يتم توزيعها على مجموعة من الوحدات المنتجة 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 ،عندئذِ يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تنتمي لها موجودات الشركات.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة لالسترداد .يتم إثبات خسائر
االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تخصيص خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالوحدة المنتجة للنقد أوالً لتخفيض
القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات ومن ثم تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة على أساس تناسبي.
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 ً
لألصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ،إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.
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3-5االستثمارات في الشركات الزميلة (شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية)

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً كبيراً ولكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة .والتأثير الجوهري هو القدرة على
المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها.
يتم المحاسبة 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 الشيء ،ويتم التوقف عن إثبات خسائر إضافية باستثناء الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزام مقابل.

3-6النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل ،إن وجدت ،والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

3-7المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص 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 مالئماً والمخاطر التي ينطوي
عليها االلتزام .يتم إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

 3-8التزامات المزايا المحددة  -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 بشكل منفصل عن أي خطة وذلك 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 يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى األرباح أو
الخسائر في فترات الحقة.
وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية ضمن التزامات المنافع المحددة تحت بند «تكلفة النشاط» و»المصروفات العمومية واإلدارية» في حساب الربح
والخسارة:
yتكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحالية ،وتكاليف الخدمات السابقة ،واألرباح والخسائر على عمليات التقليص والتسوية
غير الروتينية.
yمصروفات الفوائد
يتم إجراء حساب التزامات المنافع المحددة سنو ًيا عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المخططة.
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3-9تحقق اإليرادات
تحقق الشركة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  15باستخدام نموذج الخمس الخطوات أدناه:
الخطوة  :1تحديد العقد مع العميل.

يُع ّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقو ًقا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير لكل
عقد التي يجب الوفاء بها.

الخطوة  :2تحديد التزامات األداء.

التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة
الخطوة  :4توزيع سعر المعاملة
الخطوة  :5تحقق اإليرادات

سعر المعاملة هو مبلغ العِ وض الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه نظير نقل السلع أو الخدمات التي
ُوعد بها 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
أداء بمبلغ يحدد مبلغ العِ وض الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات
األداء.
تحقق المجموعة اإليرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات التي
ُوعد بها العميل بموجب العقد.

دخل توزيعات أرباح
يتم إثبات الدخل من توزيعات األرباح عند نشوء الحق باستالمها.
الدخل من العموالت الخاصة
يتم إثبات دخل العمولة الخاصة في قائمة الربح أو الخسارة على أساس العائد الفعلي.

3-10المصروفات
المصروفات العمومية واإلدارية هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود المجموعة التي تقوم بها إدارات التسويق واالستشارات والصيانة .تُوزع المصروفات
بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية واإلدارية (عند اللزوم) بشكل ثابت.

3-11المعامالت 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 الفترة ،والتي يتم تعديلها بالفائدة
الفعلية والمدفوعات خالل الفترة ،والتكلفة المطفأة في العملة األجنبية التي تم تحويلها على أساس سعر التحويل في نهاية فترة 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 اثباتها في الدخل الشامل اآلخر .إن البنود
غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار التحويل في تاريخ المعاملة.

3-12الزكاة
بنا ًء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  12/2999بتاريخ 1429/6/5هـ حيث نص بخضوع المجموعة للزكاة بعد طرحها لالكتتاب
العام ومشاركة القطاع الخاص في رأسمالها وذلك طبقاً لموافقة معالي وزير المالية على دراسة الهيئة العامة للزكاة والدخل في هذا الشأن بتاريخ
1429/5/24هـ .وبنا ًء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  16/33008بتاريخ  1438/12/28هـ ال تخضع المجموعة للزكاة حيث أنها
مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة (جهة حكومية) وعليه ال تقوم المجموعة باحتساب مخصص للزكاة في القوائم المالية الموحدة.
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3-13المطلوبات 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 مطلوباً لتسوية االلتزام ،أو ( )2عدم إمكانية
قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل تقرير واإلفصاح عنها ضمن المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة
للمجموعة.

3-14قياس القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .يستند
قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية:
yفي السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
ً
تفضيل للموجودات أو المطلوبات عند غياب السوق الرئيسي.
yفي السوق األكثر
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 تسلسل القيمة العادلة ،والمبين كما
يلي ،استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى  :1أسعار السوق المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى  :2قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن مالحظته إما بصورة مباشرة
أو بصورة غير مباشرة.
المستوى  :3تقنيات تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة.
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 (استناداً 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 وفقاً للسياسات
المحاسبية للمجموعة .وبالنسبة لهذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الهامة المطبقة في التقييم األخير عن طريق تجميع المعلومات
في عملية حساب التقييم للعقود والمستندات األخرى ذات الصلة.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات استنا ًدا إلى طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات
ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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3-15تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنا ًدا إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة .يكون األصل متداوالً عندما:
	-يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية؛
	-يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
	-يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو
	-يكون في صورة نقد وما في حكمه ،ما لم يكن مقيداً من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة
التقرير المالي.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
يكون االلتزام متداوالً عندما:
	-يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية؛
	-يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
	-يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو
	-في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقرير المالي.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

4توضيح للتحول للمعايير الدولية للتقرير الماليوالتعديالت األخرى
كما هو مبين في اإليضاح رقم  ،2تعد هذه القوائم المالية هي القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي .تم
تطبيق أسس االعداد والسياسات المحاسبية المبينة في اإليضاحات  2و  3على التوالي بشكل ثابت عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
تبين الجداول التالية توضيحاً للتحول من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً (معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي والتعديالت األخرى:

4-1تسوية حقوق الملكية
 31ديسمبر 2017م
الرصيد وفق ًا لمعايير
الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين

التعديالت

الرصيد وفق ًا للمعايير
الدولية للتقرير المالي

الموجودات
موجودات غير متداولة
الممتلكات والمعدات (إيضاح 4-4أ)

22,889,063

3,247,998

26,137,061

مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح 4-4أ)

18,094,098

()18,094,098

--

الموجودات غير الملموسة (إيضاح 4-4أ)

66,338,189

14,846,100

81,184,289

استثمار في شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية (إيضاح 3-4ب)

79,436,665

()30,200,508

49,236,157

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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توضيح للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي
والتعديالت األخرى (يتبع)
 31ديسمبر 2017م
الرصيد وفق ًا لمعايير
الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين

استثمارات (إيضاح 4-4ب)

التعديالت

الرصيد وفق ًا للمعايير
الدولية للتقرير المالي

1,108,635,408

5,106,364

1,113,741,772

1,295,393,423

()25,094,144

1,270,299,279

موجودات متداولة
استثمارات (إيضاح 4-4ب)

1,477,595,478

1,520,012

1,479,115,490

الذمم المدينة

26,916,210

--

26,916,210

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى (إيضاح 4-4ب)

31,565,763

()6,626,376

24,939,387

النقد وما في حكمه

613,057,827

--

613,057,827

إجمالي الموجودات

2,149,135,278

()5,106,364

2,144,028,914

3,444,528,701

()30,200,508

3,414,328,193

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1,200,000,000

--

1,200,000,000

احتياطي نظامي

296,763,700

--

296,763,700

احتياطي عام

1,114,180,214

--

1,114,180,214

احتياطي القيمة العادلة

9,360,408

		

--

9,360,408

أرباح مبقاة (إيضاح 3-4أ و 3-4ب)

604,669,705

()37,241,235

567,428,470

إجمالي حقوق الملكية

3,224,974,027

()37,241,235

3,187,732,792

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح )3-4

84,784,242

7,040,727

91,824,969

مخصص إلتزامات خاصة

17,430,875

--

17,430,875

102,215,117

7,040,727

109,255,844

مطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة
الذمم دائنة

51,116,941

--

51,116,941

رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

11,881,482

--

11,881,482

إيرادات مؤجلة

5,829,797

--

5,829,797

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

48,511,337

--

48,511,337

117,339,557

--

117,339,557

إجمالي المطلوبات

219,554,674

7,040,727

226,595,401

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3,444,528,701

--

3,414,328,193

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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توضيح للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت
األخرى (يتبع)
 1يناير 2017م
الرصيد وفق ًا لمعايير الهيئة
السعودية للمحاسبين
القانونيين

التعديالت

الرصيد وفق ًا للمعايير الدولية
للتقرير المالي

الموجودات
موجودات غير متداولة
الممتلكات والمعدات (إيضاح 4-4أ)

30,442,804

1,948,421

32,391,225

مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح 4-4أ)

29,144,844

()29,144,844

--

الموجودات غير الملموسة (إيضاح 4-4أ)

56,569,437

27,196,423

83,765,860

استثمار في شركة مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية (إيضاح 3-4ب)

81,846,474

()30,200,508

51,645,966

1,446,118,292

6,505,975

1,452,624,267

1,644,121,851

()23,694,533

1,620,427,318

استثمارات (إيضاح 4-4ب)
موجودات متداولة
استثمارات (إيضاح 4-4ب)

1,582,072,800

8,935,739

1,591,008,539

الذمم المدينة

9,720,714

--

9,720,714

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى (إيضاح 4-4ب)

41,655,768

()15,441,714

26,214,054

النقد وما في حكمه

109,398,138

--

109,398,138

1,742,847,420

()6,505,975

1,736,341,445

3,386,969,271

()30,200,508

3,356,768,763

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1,200,000,000

--

1,200,000,000

احتياطي نظامي

283,786,867

--

283,786,867

احتياطي عام

1,114,180,214

--

1,114,180,214

احتياطي القيمة العادلة

()3,156,708

--

()3,156,708

أرباح مبقاة (إيضاح 3-4أ و 3-4ب)

577,878,210

()50,565,901

527,312,309

إجمالي حقوق الملكية

3,172,688,583

()50,565,901

3,122,122,682

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 3-4أ)

74,665,719

20,365,393

95,031,112

مخصص إلتزامات خاصة

مطلوبات غير متداولة
17,430,875

--

17,430,875

92,096,594

20,365,393

112,461,987

الذمم دائنة

60,730,640

--

60,730,640

رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

16,258,958

--

16,258,958

إيرادات مؤجلة

2,649,570

--

2,649,570

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

42,544,926

--

42,544,926

122,184,094

--

122,184,094

إجمالي المطلوبات

214,280,688

20,365,393

234,646,081

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3,386,969,271

()30,200,508

3,356,768,763

مطلوبات متداولة
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توضيح للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي
والتعديالت األخرى (يتبع)

4-2تسوية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين

التعديالت

المعايير الدولية للتقرير
المالي

545,449,550

--

545,449,550

()294,148,341

6,990,471

()287,157,870

مجمل الربح

251,301,209

6,990,471

258,291,680

مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )3-4

()209,381,322

8,543,910

()200,837,412

الربح التشغيلي

41,919,887

15,534,381

57,454,268

إيرادات االستثمار

87,188,113

--

87,188,113

الحصة في خسائر شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()2,409,809

--

()2,409,809

إيرادات أخرى

3,070,137

--

3,070,137

الربح من األنشطة غير الشغيلية

87,848,441

--

87,848,441

ربح السنة

129,768,328

15,534,381

145,302,709

إيرادات النشاط
تكلفة النشاط (إيضاح )3-4

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة
في الفترات الالحقة:
إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة (إيضاح )3-4

--

()2,209,715

()2,209,715

بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة
في الفترات الالحقة:
استثمارات في أسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
صافي التغير في القيمة العادلة

12,517,116

--

12,517,116

الدخل الشامل اآلخر

12,517,116

()2,209,715

10,307,401

إجمالي الدخل الشامل

142,285,444

13,324,666

155,610,110

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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توضيح للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي
والتعديالت األخرى (يتبع)

4-3التغيرات بسبب التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
 أمكافأة نهاية الخدمة للموظفينبموجب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،قامت المجموعة بتسجيل التزامها استناداً إلى المتطلبات التنظيمية .ومن أجل تحديد االلتزام
بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ،أجرت المجموعة تقييماً اكتوارياً تفصيلياً لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها.
فيما يلي موجز للتأثير الناتج عن التغيير أعاله:
 31ديسمبر 2017م
قائمة المركز المالي

الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين

التعديالت

المعايير الدولية للتقرير
المالي

الرصيد في بداية السنة

74,665,719

20,365,393

95,031,112

المحملة للسنة  /تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة

16,326,613

()15,534,381

792,232

--

2,209,715

2,209,715

المدفوع خالل السنة

()6,208,090

--

()6,208,090

خسائر اكتوارية إلعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر
الرصيد في نهاية السنة

84,784,242

7,040,727

91,824,969

قائمة المركز المالي

 1يناير 2017م

الرصيد وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً

74,665,719

التعديل

20,365,393

الرصيد وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي

95,031,112

باالستثمار في الشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةكجزء من التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي ،حددت الشركة أن هناك مؤشرات لالنخفاض في القيمة تتعلق بشركتها المستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية والتي لم يتم أخذها باالعتبار بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً .وعليه ،قامت الشركة باختبار االنخفاض في القيمة وإثبات خسارة
قدرها  30.200.508ريال سعودي بتاريخ التحول.

4-4التغيرات بسبب تحسين العرض وإعادة التصنيف
 أالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والمشاريع تحت التنفيذتم إعادة تصنيف المشاريع تحت التنفيذ ضمن الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة.
 باالستثمارات والمصروفات المدفوعة مقد ًما والموجودات األخرىتم إعادة تصنيف اإليرادات المستحقة من االستثمارات المصنفة ضمن المصروفات المدفوعة مقد ًما والموجودات المتداولة األخرى إلى
االستثمارات.

4-5قائمة التدفقات النقدية
ال يوجد فروقات كبيرة بين قائمة التدفقات النقدية الموحدة التي تم عرضها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي وقائمة التدفقات النقدية الموحدة
التي تم عرضها وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق27-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

5الممتلكات والمعداتاألراضي

المباني

أثاث
ومفروشات

أجهزة حاسب
آلي

معدات مكتبية

سيارات

اإلجمالي

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2017م

2,310,985

618,248

20,693,597

147,207,861

18,207,546

1,656,350

190,694,587

تحويالت بسبب تطبيق المعاير الدولية للتقرير
المالي (إيضاح )1-4

--

--

965,660

1,912,746

369,592

--

3,247,998

إضافات

--

--

508,442

3,777,318

246,366

--

4,532,126

استبعادات

--

--

()382,390

()787,947

()428,180

--

()1,598,517

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017م  -المعدل

2,310,985

618,248

21,785,309

152,109,978

18,395,324

1,656,350

196,876,194

الرصيد كما في  1يناير 2018م

2,310,985

618,248

21,785,309

152,109,978

18,395,324

1,656,350

196,876,194

إضافات

--

--

692,156

1,635,572

318,458

--

2,646,186

استبعادات

--

--

()2,216,232

()48,802,995

()802,590

--

()51,821,817

2,310,985

618,248

20,261,233

104,942,555

17,911,192

1,656,350

147,700,563

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م
االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2017م

--

27,478

16,418,883

127,183,080

15,714,880

907,462

160,251,783

المحمل للسنة

--

20,608

1,035,500

9,930,423

815,725

282,767

12,085,023

استبعادات

--

--

()381,546

()787,947

()428,180

--

()1,597,673

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017م

--

48,086

17,072,837

136,325,556

16,102,425

1,190,229

170,739,133

الرصيد كما في  1يناير 2018م

--

48,086

17,072,837

136,325,556

16,102,425

1,190,229

170,739,133

المحمل للسنة

--

20,608

839,299

8,463,836

880,067

209,017

10,412,827

استبعادات

--

--

()2,171,022

()48,800,131

()801,309

--

()51,772,462

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

--

68,694

15,741,114

95,989,261

16,181,183

1,399,246

129,379,498

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2018م

2,310,985

549,554

4,520,119

8,953,294

1,730,009

257,104

18,321,065

كما في  31ديسمبر 2017م  -المعدل

2,310,985

570,162

4,712,472

15,784,422

2,292,899

466,121

26,137,061

5-1فيما يلي توزيع مصروف االستهالك بين تكلفة النشاط والمصروفات
العمومية واإلدارية:
2018م

2017م

البيان
تكاليف النشاط

7,209,368

8,837,065

مصروفات عمومية وإدارية

3,203,459

3,248,005

10,412,827

12,085,070

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق28-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

6الموجودات غير الملموسةللسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيضاح

2018م

2017م (المعدلة)

التكلفة:
251,256,797

208,181,418

تحويالت

--

11,796,792

إضافات

55,296,131

16,432,487

--

14,846,100

()821,160

--

305,731,768

251,256,797

الرصيد في بداية السنة

تحويالت بسبب تطبيق المعاير الدولية للتقرير المالي (إيضاح )1-4
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
اإلطفاء المتراكم:

170,072,508

151,611,981

21,858,256

18,460,527

()821,160

--

الرصيد في نهاية السنة

191,109,604

170,072,508

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

114,622,164

81,184,289

الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات

6.1

6-1فيما يلي توزيع مصروف اإلطفاء بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية
واإلدارية:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2017م (المعدلة)

تكاليف النشاط

19,746,261

15,333,988

مصروفات عمومية وإدارية

2,111,995

3,126,538

21,858,256

18,460,526

7االستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوقالملكية
يتمثل ذلك في حصة الشركة من االستثمار في شركة تداول العقارية («شركة زميلة») ،وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث تمارس
الشركة تأثيراً جوهرياً عليها .تمتلك الشركة  %20من رأس مال الشركة الزميلة ( 31ديسمبر 2017م %20 :و  1يناير 2017م .)%20 :يتمثل النشاط
الرئيسي للشركة الزميلة في تطوير المركز الرئيسي لتداول بمركز الملك عبداهلل المالي ،مدينة الرياض .لم تحقق المجموعة أي دخل توزيعات أرباح من
الشركة الزميلة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق29-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -7

االستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية (يتبع)

فيما يلي الحركة في رصيد االستثمار بالشركة الزميلة:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2017م (المعدلة)

الرصيد في بداية السنة

49,236,157

51,645,966

الحصة في خسارة السنة

()6,629,084

()2,409,809

الرصيد في نهاية السنة

42,607,073

49,236,157

قامت المجموعة بإثبات الحصة في الخسارة استناداً إلى أخر معلومات مالية متوفرة للشركة الزميلة.
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة كما هي مدرجة في قوائمها المالية .كما يطابق الجدول المعلومات المالية التي تم تلخصيها مع
القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركة الزميلة.
2018م

2017م

%20

%20

46,515,781

317,171,854

1,024,509,060

763,292,408

إجمالي المطلوبات المتداولة

30,349,849

2,856,098

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

676,637,087

680,424,839

صافي الموجودات ()٪100

364,037,905

397,183,325

حصة المجموعة في صافي الموجودات ()٪20

72,807,581

79,436,665

نسبة حصة الملكية
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات غير المتداولة

8االستثماراتملخصا لمحافظ االستثمار في األوراق المالية:
فيما يلي
ً
إيضاحات

 31ديسمبر 2018م

 1يناير 2017م

 31ديسمبر 2017م

غير متداولة
استثمارات بالتكلفة المطفأة

()8.1

306,327,691

استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

()8.2

--

1,025,106,364

استثمارات متاحة للبيع

()8.3

--

88,635,408

306,327,691

--

-1,376,505,975
76,118,292

1,113,741,772

1,452,624,267

متداولة
االستثمارات بالتكلفة المطفأة

()8.4

1,312,561,762

استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

()8.5

--

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

()8.6

1,303,776,087

استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

()8.7

--

--

251,520,012

1,131,531,571

--

--

--

1,227,595,478

459,476,968

2,616,337,849

1,479,115,490

1,591,008,539

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق30-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -٨

االستثمارات (يتبع)

8-1االستثمارات بالتكلفة المطفأة  -غير متداولة
تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى مختلفة ذات تصنيف ائتماني جيد .تحمل هذه الصكوك متوسط ربح بمعدل ٪3.15
سنو ًيا .تتراوح فترات االستحقاق المتبقية لهذه الصكوك من سنة إلى  8سنوات .كما في  31ديسمبر 2018م ،تم إدراج ربح مستحق قدره  2.8مليون ريال
سعودي في التكلفة المطفأة لهذه االستثمارات.
ملخصا لحركة مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م:
فيما يلي
ً
 31ديسمبر 2018م
--

الرصيد في بداية السنة
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير 2018م

1,536,928

العكس للسنة

()65,573

الرصيد في نهاية السنة

1,471,355

8-2االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  -غير متداولة
تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى مختلفة ذات تصنيف ائتماني جيد .تحمل هذه الصكوك متوسط ربح بمعدل  ٪4.28سنو ًيا
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ( 1يناير 2017م %3.20 :سنوياً) .تتراوح فترات االستحقاق المتبقية لهذه الصكوك من سنة إلى  8سنوات .كما في
 31ديسمبر 2017م ،تم إدراج ربح مستحق قدره  5.1مليون ريال سعودي في التكلفة المطفأة لهذه االستثمارات ( 1يناير 2017م 9.8 :مليون ريال سعودي).

8-3االستثمارات المتاحة للبيع
إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع هي كما يلي:
 1يناير 2017م

 31ديسمبر 2017م
التكلفة

القيمة العادلة

التكلفة

القيمة العادلة

صناديق العقارات

79,275,000

88,635,408

79,275,000

76,118,292

اإلجمالي

79,275,000

88,635,408

79,275,000

76,118,292

أرباح(/خسائر) غير محققة

9,360,408

()3,156,708

8-4االستثمارات بالتكلفة المطفأة  -متداولة
إيضاحات

 31ديسمبر 2018م

الصكوك

8.4.1

426,925,624

مرابحة

8.4.2

885,636,138
1,312,561,762

اإلجمالي

-4-1

8تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى مختلفة مقيمة بالمملكة
العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد .تحمل هذه الصكوك متوسط عمولة خاصة
بمعدل  ٪4.28سنويً ا للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق31-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -٨
-4-2

االستثمارات (يتبع)
8إيداعات المرابح قصيرة األجل هي لدى أطراف أخرى مقيمة بالمملكة العربية السعودية
ذات تصنيفات ائتمانية لدرجات االستثمار وتحقق متوسط عمولة خاصة بمعدل %3.23
ً
سنويا للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

-4-3

8كما في  31ديسمبر 2018م ،تم إدراج ربح مستحق قدره  5.1مليون ريال سعودي في
التكلفة المطفأة لهذه االستثمارات.

8-5االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  -متداولة
الصكوك
مرابحة

إيضاحات

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

8.5.1

151,392,234

--

8.5.2

100,127,778

1,131,531,571

251,520,012

1,131,531,571

اإلجمالي

-5-1

8تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى مختلفة مقيمة بالمملكة
العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد .تحمل هذه الصكوك متوسط عمولة خاصة
بمعدل  ٪3.30سنويً ا للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م .كان لدى هذه اإليداعات
ً
شهرا .
فترة استحقاق أساسية أكثر من ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر

-5-2

8إيداعات المرابح قصيرة األجل هي لدى أطراف أخرى مقيمة بالمملكة العربية السعودية
ذات تصنيفات ائتمانية لدرجات االستثمار وتحقق متوسط عمولة خاصة بمعدل يبدأ من
ً
ً
سنويا).
سنويا للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ( 1يناير 2017م%3.14 :
%2.30
استحقت هذه اإليداعات في يونيو 2018م.

-5-3

8كما في  31ديسمبر 2017م ،تم إدراج ربح مستحق قدره  1.5مليون ريال سعودي في
التكلفة المطفأة لهذه االستثمارات ( 1يناير 2017م 9.5 :مليون ريال سعودي).

8-6االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي كما يلي:
 31ديسمبر 2018م
إيداعات أسواق المال
صناديق العقارات
اإلجمالي
أرباح غير محققة

التكلفة

القيمة العادلة

1,192,965,777

1,228,320,127

79,275,000

75,455,960

1,272,240,777

1,303,776,087
31,535,310

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق32-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -٨

االستثمارات (يتبع)

8-7االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة
إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة هي كما يلي:
 31ديسمبر 2017م
التكلفة
إيداعات أسواق المال

1,209,173,892

القيمة العادلة
1,227,595,478

أرباح غير محققة

 1يناير 2017م
التكلفة
457,757,425

18,421,586

القيمة العادلة
459,476,968
1,719,543

9الذمم المدينةإيضاحات

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

الذمم المدينة:
yأطراف ذات عالقة

24.1

yأخرى
يخصم :مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

9.1

12,682,167

4,416,769

2,273,187

32,641,416

25,363,180

8,947,705

()6,729,241

()2,863,739

()1,500,178

38,594,342

26,916,210

9,720,714

ً
ملخصا بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
9-1فيما يلي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2017م

2,863,739

1,500,178

25,831

--

المحمل للسنة

3,839,671

1,363,561

الرصيد في نهاية السنة

6,729,241

2,863,739

الرصيد في بداية السنة
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير 2018م

ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
10مصروفات مدفوعة 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

7,672,925

مصروف إيجار مدفوع مقدماً

6,839,732

6,886,582

5,301,243

2,834,856

5,278,981

إيرادات النشاط المستحقة

5,709,830

4,445,427

4,029,076

4,377,876

مصروفات صيانة مدفوعة مقدماً

4,514,536

2,664,701

623,537

1,693,280

1,604,212

ضريبة القيمة المضافة

1,748,422

--

--

أخرى

6,526,048

4,611,556

5,750,502

31,959,881

24,939,387

26,214,054

مصروفات تأمين مدفوع مقد ًما

سلف للموظفين

 1يناير 2017م

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق33-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

11النقد وما في حكمهإيضاح
نقد لدى البنوك – حسابات جارية
ودائع مرابحة قصيرة األجل

11.1

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

68,823,309

169,057,827

9,398,138

294,355,609

444,000,000

100,000,000

363,178,918

613,057,827

109,398,138

	 11-1ودائع المرابحة قصيرة األجل محتفظ بها لدى أطراف أخرى ذات تصنيف
ائتماني جيد .لدى هذه الودائع فترة استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل،
ويتحقق منها متوسط عمولة سنوية خاصة  31( %2.7ديسمبر 2017م:
%2.7و  1يناير 2017م.)%2.7 :

12االحتياطي النظاميوفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي السابق ،يتعين على المجموعة أن تجنب في كل سنة  ٪10من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي
نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال .إن نظام الشركات السعودي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  25رجب 1437هـ (الموافق 2
مايو 2016م) يتطلب من الشركات أن تجنب في كل سنة  ٪10من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال.
إن المجموعة حالياً بصدد تعديل نظامها األساسي كما هو مبين في اإليضاح رقم  .2إن هذا االحتياطي غير متاح حاليا للتوزيع على الشركاء بالمجموعة.

13االحتياطي العامبنا ًء على موافقة معالي رئيس هيئة السوق المالية بموجب الخطاب رقم  2007\524بتاريخ  13فبراير 2007م تم تحويل رصيد األرباح المبقاة اعتبارا
من سنة 2006م إلى حساب االحتياطي التعاقدي لغرض تمويل إنشاء مقر السوق المالية في مركز الملك عبد اهلل المالي وأي اغراض مستقبلية يحددها
مجلس إدارة الشركة .خالل سنة 2008م قرر مجلس ادارة الشركة بموجب القرار رقم  2008\8\6تحويل رصيد االحتياطي التعاقدي إلى حساب
االحتياطي العام.

14مكافأة نهاية الخدمة للموظفينفيما يلي بيان بالحركة في مخصص نهاية الخدمة للموظفين:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2017م

الرصيد في بداية السنة

91,824,969

95,031,112

تكلفة الخدمة الحالية

11,441,606

()2,536,427

تكلفة الفائدة

2,976,469

3,328,659

المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة

14,418,075

792,232

(أرباح)/خسائر إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

()20,302,501

2,209,715

منافع مدفوعة خالل السنة

()13,880,716

()6,208,090

72,059,827

91,824,969

الرصيد في نهاية السنة

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق34-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -١٤

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (يبتع)

	 14-1فيما يلي (أربح)/خسائر إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر
للسنة:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2017م

أثر التغيرات في االفتراضات المالية

()11,490,675

1,899,851

أثر التغير في االفتراضات الديموغرافية

()1,413,332

225,642

أثر تعديل الخبرة

()7,398,494

84,222

(أرباح)/خسائر إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

()20,302,501

2,209,715

	 14-2فيما يلي صافي التزام مكافأة نهاية الخدمة:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

72,059,827

91,824,969

95,031,112

القيمة العادلة لموجودات الخطة

--

--

--

صافي التزام المنافع المحددة

72,059,827

91,824,969

95,031,112

القيمة الحالية اللتزام المنافع

	 14-3االفتراضات االكتوارية االساسية
فيما يلي االفتراضات االكتوارية االساسية:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

االفتراضات االكتوارية األساسية
معدل الخصم المستخدم

%4.25

%3.15

%3.35

النمو المستقبلي في الرواتب

%5.00

%5.00

%5.00

معدل الدوران

كبير

كبير

كبير

االفتراضات السكانية
عمر التقاعد

 64سنوات

 64سنوات

 64سنوات

معدل الخصم المستخدم
يتم استخدام هذا المعدل للحصول على القيمة االكتوارية الحالية للمنافع المخططة .وفقاً للفقرة  83من معيار المحاسبة الدولي  ،19يجب أن يُحدد
المعدل ال ُمستخدم لخصم التزامات منفعة ما بعد انتهاء التوظيف (كال من ال ُممولة وغير ال ُممولة) 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 تُستخدم 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 ال ُمقدر .ونظراً لعدم وجود أي سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة في المملكة العربية
السعودية ،وبالتالي يتم األخذ باالعتبار عائدات السوق على السندات الحكومية.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق35-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -١٤

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (يبتع)

زيادة الرواتب
بخصوص التوجه السابق ،من المفترض أن الرواتب سوف تزيد بنسبة  %5.00سنوياً 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.

	 14-4معلومات استحقاق التزامات المنافع المحددة
2018م
المتوسط المرجح للفترة (بالسنوات)

6.90

توزيع توقيت مدفوعات المنفعة (مرة بالسنوات)
1

6,753,017

2

7,810,278

3

7,013,063

4

7,689,513

5

6,038,039

10-6

31,985,063

	 14-5االفتراضات االكتوارية االساسية

تحليل الحساسية
التغيرات المحتملة بصورة معقولة إلحدى االفتراضات االكتوارية ذات العالقة ،مع افتراض بقاء االفتراضات األخرى ثابتة ،فإن مبلغ التزامات المنافع
المحددة سيكون:
 31ديسمبر 2018م

 1يناير 2017م

 31ديسمبر 2017م

زيادة

نقص

زيادة

نقص

زيادة

نقص

معدل الخصم (حركة بنسبة )٪0.5

69,444,786

74,476,710

87,191,035

96,863,578

90,092,610

100,408,869

معدل النمو المستقبلي في الرواتب
(حركة بنسبة )٪0.5

73,243,047

70,578,235

97,399,935

86,660,491

100,492,869

89,965,621

	 14-6المخاطر المرتبطة بخطط المنافع المحددة

مخاطر األقدمية:
تنشأ المخاطر عندما يكون عمر المتقاعد أطول من المتوقع .تقاس هذه المخاطر وفقاً لمستوى الخطة على العدد الكلي للمتقاعدين.

مخاطر زيادة الرواتب:
شيوعا من مكافآت التقاعد هو النوع الذي ترتبط به المكافأة مع الراتب النهائي .تنشأ المخاطر عندما تكون الزيادة في الرواتب أعلى من
النوع األكثر
ً
المتوقع وبالتالي تؤثر على المطلوبات.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق36-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

15مخصص التزامات خاصةعند تأسيس الشركة ،تم تحويل كافة الحقوق والموجودات والمطلوبات وااللتزامات والسجالت من الشركة السعودية لتسجيل األسهم (شركة كانت قائمة
قبل تأسيس تداول) إلى الشركة كما في 1428/11/30هـ (الموافق  10ديسمبر 2007م) بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم  2006-202-1بتاريخ
1427/02/8هـ وقرار مجلس الوزراء رقم  91بتاريخ 1424/04/16هـ .وعليه ،فإن الشركة مسؤولة عن جميع االلتزامات الناتجة عن عمليات الشركة
السعودية لتسجيل األسهم.
قامت الشركة بعمل مخصص يعادل قيمة صافي الموجودات المالية المحولة من الشركة السعودية لتسجيل االسهم .كما في  31ديسمبر 2018م ،كان
المخصص بمبلغ  17.430.875ريال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 17.430.875 :ريال سعودي؛ و  1يناير 2017م 17.430.875 :ريال سعودي).

16الذمم الدائنة 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

ذمم دائنة تجارية

80,314,161

45,147,105

53,013,611

أطراف ذات عالقة (إيضاح )3-24

6,953,881

5,969,836

7,717,029

87,268,042

51,116,941

60,730,640

17مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

مصروفات موظفين مستحقة

39,599,064

30,109,595

25,621,764

مصروفات إجازات موظفين مستحقة

13,729,007

14,443,096

14,254,402

تأمينات اجتماعية مستحقة  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

1,409,935

1,559,305

1,547,762

أخرى

4,398,926

2,399,341

1,120,998

59,136,932

48,511,337

42,544,926

18إيرادات النشاطللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2017م

عمولة التداول

321,711,062

304,287,195

خدمات إيداع أوراق مالية

137,834,096

132,931,412

خدمات معلومات السوق

60,808,776

63,027,657

خدمات اإلدراج

61,580,174

44,959,233

خدمات أخرى

1,345,932

244,053

583,280,040

545,449,550

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق37-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -١٨

إيرادات النشاط (يتبع)

وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ( )17/270/6بتاريخ  18يناير 2017م تغيرت ترتيبات اإليرادات التشغيلية بين المجموعة وهيئة السوق
المالية إلى التالي إعتباراً من  1يناير 2017م:
yيحق لهيئة السوق المالية عائد مالي من عمولة إجمالي تداول المجموعة يعادل  .%64تقوم المجموعة بتحصيل هذا العائد وإيداعه في حساب
هيئة السوق المالية بنا ًء على تعليماتها؛ و
yيحق للمجموعة االحتفاظ بنسبة  %100من إيردات النشاط (بخالف عمولة التداول التي تخضع لترتيب مشاركة العائد المذكور أعاله).
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المجموعة دفع مبلغ سنوي ثابت قدره  130مليون ريال سعودي إلى هيئة السوق المالية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم
( )17/268/6بتاريخ  18يناير 2017م.
تقوم المجموعة باحتساب رسوم خدمات إدراج التي تمثل رسوم االكتتاب األولي للشركات المدرجة .بدأت المجموعة باحتساب هذه الرسوم خالل الربع
الثاني من سنة 2017م وذلك بنا ًء على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ  18يناير 2017م.

19تكاليف النشاطتتكون تكاليف النشاط من المصروفات المباشرة المتكبدة بواسطة المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للعمالء وللسوق السعودية .وفيما يلي
تفاصيل تكاليف النشاط:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2017م (المعدلة)

رسوم سنوية لهيئة السوق المالية

130,000,000

130,000,000

رواتب ومنافع متعلقة بها

92,756,391

88,017,099

استشارات

1,128,959

2,454,167

صيانة

21,934,036

23,653,293

21,801,544

24,171,053

خطوط دوائر المعلومات

11,085,864

10,428,966

إيجار

2,854,836

4,167,266

المرافق الخدمية

1,434,070

1,243,347

حراسات أمنية

1,605,473

1,604,149

ضيافة ونظافة

2,005,667

1,533,318

3,839,671

1,363,561

رسوم استخدام نظام سريع

1,162,000

839,000

اتصاالت

694,074

694,898

رحالت عمل

718,223

1,189,501

تدريب

911,284

1,547,503

تسويق ورعاية

1,639,797

1,047,357

رسوم الرخصة

860,173

213,378

عالقات المساهمون

1,111,251

278,457

أخرى

960,625

1,009,589

298,503,938

295,466,902

إيضاحات

استهالك وإطفاء

مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

6&5

9.1

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق38-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

20مصروفات عمومية وإداريةللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2017م (المعدلة)

إيضاحات
رواتب ومنافع متعلقة بها

130,186,615

106,244,356

استشارات

18,723,914

23,049,853

صيانة

14,914,314

17,249,964

10,469,539

6,374,543

إيجار

9,515,024

9,639,298

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

5,963,239

6,429,875

حراسات أمنية

2,073,863

1,614,769

المرافق الخدمية

1,815,930

1,064,294

ضيافة ونظافة

2,223,833

1,822,485

اتصاالت

808,431

633,024

رحالت عمل

1,354,745

1,663,771

عقود تأمين أنشطة تداول

915,026

755,269

تدريب

4,088,274

5,763,853

قرطاسية ولوازم مكتبية

383,773

526,363

تسويق ورعاية

393,146

3,551,940

رسوم الرخصة

1,758,147

1,239,972

()65,573

--

4,998,037

4,904,751

210,520,277

192,528,380

استهالك وإطفاء

رد االنخفاض في قيمة االستثمارات

6&5

8

أخرى

21إيرادات االستثمارللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2017م

إيضاحات
الدخل من العموالت الخاصة

57,918,638

57,731,048

دخل توزيعات أرباح

6,859,810

5,890,794

الربح المحقق من االستثمارات

10,679,758

6,864,227

3,753,316

16,702,044

79,211,522

87,188,113

ربح غير محقق من استثمارات

8.6

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق39-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

22ربحية السهم االساسية والمخفضةيتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد بتقسيم دخل توزيعات األرباح العائد إلى المساهمين العاديين بالشركة على المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة للسنة المنتهية بإجمالي  120مليون سهم ( 31ديسمبر 2018م 120 :مليون سهم).

23التعهدات والمطلوبات المحتملةتتمثل االرتباطات في قيمة الجزء غير المنفذ من عقود توريد أصول وخدمات إلى المجموعة كالتالي:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

شراء موجودات

26,171,655

5,341,315

6,638,330

نفقات متعهد بها

10,291,394

7,194,923

12,931,731

خطاب ضمان

11,300,000

1,147,940

1,147,940

47,763,049

13,684,178

20,718,001

24المعامالت مع األطراف ذات العالقةتتعامل 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 الشركات التي يمتلكها صندوق االستثمارات العامة
(شركات شقيقة) أو األعضاء من مجلس ادارة تلك الشركات (أعضاء مجلس اإلدارة) .تتم المعامالت وفقاً لشروط متفق عليها ومعتمدة من قبل إدارة
المجموعة.

	 24-1المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة فيما يخص األنشطة الرئيسية
للمجموعة هي كما يلي:
طبيعة العالقة

إجمالي مبلغ المعامالت

طبيعة المعاملة
المبيعات والتسويق

خدمات إيداع أوراق مالية

 31ديسمبر 2018م

شركات شقيقة

134,382,829

19,563,135

153,945,964

أعضاء مجلس اإلدارة

61,436,691

--

61,436,691

أعضاء مجلس اإلدارة  /شركات شقيقة

158,513,539

--

158,513,539

--

105,000

105,000

شركات شقيقة

87,028,677

12,587,812

99,616,489

أعضاء مجلس اإلدارة

5,741,559

19,820

5,761,379

162,767,787

4,291,654

167,059,441

--

200,000

200,000

شركة زميلة

أعضاء مجلس اإلدارة  /شركات شقيقة
شركة زميلة

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق40-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -٢٤

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)

فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:
طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
الرصيد االفتتاحي

المفوتر

المحصل

الرصيد الختامي

2,107,376

153,945,964

()152,918,426

3,134,914

8,823

61,436,691

()58,959,062

2,486,452

أعضاء مجلس اإلدارة  /شركات شقيقة

2,200,570

158,513,539

()153,758,308

6,955,801

شركة زميلة

100,000

105,000

()100,000

105,000

اإلجمالي

4,416,769

374,001,194

()365,735,796

12,682,167

شركات شقيقة
أعضاء مجلس اإلدارة

طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
الرصيد االفتتاحي

المفوتر

المحصل

الرصيد الختامي

شركات شقيقة

1,119,214

99,616,489

()98,628,327

2,107,376

أعضاء مجلس اإلدارة

125,674

5,761,379

()5,878,230

8,823

أعضاء مجلس اإلدارة  /شركات شقيقة

661,002

167,059,441

()165,519,873

2,200,570

شركة زميلة

367,297

200,000

()467,297

100,000

اإلجمالي

2,273,187

272,637,309

()270,493,727

4,416,769

طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
الرصيد االفتتاحي

المفوتر

المحصل

الرصيد الختامي

شركات شقيقة

159,734

122,675,509

()121,716,029

1,119,214

أعضاء مجلس اإلدارة

204,503

9,428,854

()9,507,683

125,674

أعضاء مجلس اإلدارة  /شركات شقيقة

523,738

106,890,994

()106,753,730

661,002

شركة زميلة

893,385

372,948

()899,036

367,297

اإلجمالي

1,781,360

239,368,305

()238,876,478

2,273,187

	 24-2أرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في االستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة  /االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة
كما يلي:
طبيعة العالقة

أعضاء مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
الرصيد االفتتاحي

مشتريات ( /استبعادات)

أرباح غير محققة

الرصيد الختامي

684,701,766

()544,660,303

546,907

140,588,370

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق41-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -٢٤

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)
طبيعة العالقة

أعضاء مجلس اإلدارة

طبيعة العالقة
أعضاء مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
الرصيد االفتتاحي

مشتريات ( /استبعادات)

أرباح غير محققة

الرصيد الختامي

125,108,631

550,227,893

9,365,242

684,701,766

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
الرصيد االفتتاحي

مشتريات ( /استبعادات)

أرباح غير محقق

الرصيد الختامي

--

125,000,000

108,631

125,108,631

	 24-3األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في الذمم الدائنة كما
يلي:
طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
الرصيد االفتتاحي

خدمات مستلمة

مدفوعات

الرصيد الختامي

شركة شقيقة

4,293,218

12,629,562

()11,410,899

5,511,881

أعضاء مجلس اإلدارة

1,676,618

5,913,239

()6,147,857

1,442,000

اإلجمالي

5,969,836

18,542,801

()17,558,756

6,953,881

طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
الرصيد االفتتاحي

خدمات مستلمة

مدفوعات

الرصيد الختامي

شركة شقيقة

6,860,051

5,546,936

()8,113,769

4,293,218

أعضاء مجلس اإلدارة

856,978

6,429,876

()5,610,236

1,676,618

اإلجمالي

7,717,029

11,976,812

()13,724,005

5,969,836

طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ( 1يناير 2017م)
الرصيد االفتتاحي

خدمات مستلمة

مدفوعات

الرصيد الختامي

شركة شقيقة

7,574,729

11,880,162

()12,594,840

6,860,051

أعضاء مجلس اإلدارة

959,000

4,041,198

()4,143,220

856,978

اإلجمالي

8,533,729

15,921,360

()16,738,060

7,717,029

	 24-4األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في االستثمارات
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – متداولة كما يلي:
طبيعة العالقة
الشركة الزميلة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
الرصيد االفتتاحي

عمولة خاصة محققة

المحصل

الرصيد الختامي

130,000,000

4,017,433

()4,017,433

130,000,000

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق42-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)

	 -٢٤

طبيعة العالقة
شركة زميلة

طبيعة العالقة
شركة زميلة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
الرصيد االفتتاحي

عمولة خاصة محققة

المحصل

الرصيد الختامي

130,000,000

4,017,433

()4,017,433

130,000,000

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
الرصيد االفتتاحي

عمولة خاصة محققة

المحصل

الرصيد الختامي

130,000,000

4,028,440

()4,028,440

130,000,000

25المعلومات القطاعيةتعمل الشركة فقط في المملكة العربية السعودية .وألغراض إدارية ،تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات المقدمة .قامت
المجموعة خالل سنة 2018م بتغيير قطاعات التقرير وتم تحديد الهيكل التنظيمي وكافة األنشطة التي تحقق إيرادات ضمن ثالثة قطاعات هي «األسواق
وإيداع ومعلومات السوق» .وفيما يلي قطاعات الشركة التي تم تعديلها:

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 الى تقديم أي خدمة اخرى ذات صلة بأنشطته يرى تقديمها وفقاً 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.

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.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق43-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

المعلومات القطاعية (يتبع)

	 -٢٥

األسواق

إيداع

خدمات معلومات السوق

قطاع الشركات

اإلجمالي

2018م
إيرادات النشاط

224,150,902

298,320,362

60,808,776

--

583,280,040

تكاليف النشاط

()134,817,416

()127,112,580

()36,573,942

--

()298,503,938

--

--

--

()210,520,277

()210,520,277

الربح ( /الخسارة) من األنشطة
التشغيلية

89,333,486

171,207,782

24,234,834

()210,520,277

74,255,825

إجمالي الموجودات

18,211,205

566,423,092

4,105,840

2,943,208,846

3,531,948,983

إجمالي المطلوبات

38,193,598

47,515,248

11,968,083

199,612,855

297,289,784

األسواق

إيداع

خدمات معلومات السوق

قطاع الشركات

اإلجمالي

إيرادات النشاط

197,576,131

284,845,762

63,027,657

--

545,449,550

تكاليف النشاط

()128,618,348

()125,478,924

()41,369,630

--

()295,466,902

--

--

--

()192,528,380

()192,528,380

الربح ( /الخسارة) من األنشطة
الرئيسية

68,957,783

159,366,838

21,658,027

()192,528,380

57,454,268

إجمالي الموجودات

17,596,101

563,548,255

4,255,660

2,828,928,177

3,414,328,193

إجمالي المطلوبات

35,636,821

75,164,789

11,368,303

104,425,488

226,595,401

مصروفات عمومية وإدارية

2017م

مصروفات عمومية وإدارية

26األدوات المالية وإدارة المخاطرتتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:
	-مخاطر السوق؛
	-مخاطر االئتمان؛
	-مخاطر العمليات :و
	-مخاطر السيولة.
يمثل هذا االيضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر الواردة أعاله ،وأهداف المجموعة ،والسياسات والعمليات لقياس وإدارة هذه
المخاطر .باإلضافة إلى ذلك ،بتم إدراج افصاحات كمية في كامل القوائم المالية الموحدة.

إطار إدارة المخاطر
تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة إلنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر في المجموعة .وقام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة إدارة المخاطر
تكون مسؤوليتها 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 إجراءاتها ومعاييرها لإلدارة والتدريب إلى تطوير بيئة رقابية مسؤولة يدرك فيها جميع الموظفين أدوارهم
والتزاماتهم.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق44-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

(ريال سعودي)

	 -٢٦

األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)

هيكل إدارة المخاطر
يتم إنشاء هيكل منظم ومتماسك داخل المجموعة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والسيطرة عليها.

أعضاء مجلس اإلدارة
تكمن قمة حوكمة المخاطر في االشراف المركزي لمجلس اإلدارة الذي يقدم التوجيهات ويمنح الموافقات الالزمة على االستراتيجيات والسياسات لتحقيق
األهداف المحددة.

اإلدارة العليا
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن الرغبة في المخاطرة المحددة مسب ًقا للمجموعة.
فيما يلي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:

26-1مخاطر السوق
مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق ،سواء الناتجة عن عوامل
خاصة ب ُمصدر 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  %1أسعار االسترداد واألسعار المدرجة لالستثمارات ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،سيؤثر على قائمة الربح أو الخسارة كما
هو مبين أدناه:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
األثر على ربح(/خسارة) السنة

2018م

2017م

13,037,761

12,275,954

إن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على التأثير على ربح أو خسارة وموجودات المجموعة.

مخاطر العمالت
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.
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مخاطر معدالت العمولة الخاصة
إن مدى تعرض المجموعة للتغيرات في معدالت العمولة الخاصة يتعلق بشكل أساسي بسندات الدين طويلة األجل ذات المعدل المتغير الخاصة
بالمجموعة .تنشأ مخاطر معدالت العمولة الخاصة من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العمولة الخاصة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة
لألدوات المالية .إن الزيادة/النقص في معدل العمولة الخاصة بنسبة  ،%1مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة ،سيؤدي إلى نقص/زيادة في ربح السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  513.665ريال سعودي (2017م 393.783 :ريال سعودي).

26-2مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية،
وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات المجموعة من العمالء واالستثمارات في سندات الدين.
يعرض الجدول أدناه الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 1يناير 2017م

نقد وما في حكمه

363,178,918

613,057,827

109,398,138

استثمارات

1,618,889,453

1,276,626,376

2,508,037,546

إيرادات النشاط المستحقة

5,709,830

4,445,427

4,029,076

سلف للموظفين

4,377,876

4,514,536

2,664,701

الذمم المدينة

38,594,342

29,779,949

11,220,892

2,030,750,419

1,928,424,115

2,635,350,353

نقد وما في حكمه
تحتفظ المجموعة بالفائض من األموال لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد .ويتم حالياً االحتفاظ بالفائض لدى بنوك ذات تصنيف كما يلي:
ستاندرد آند بورز

موديز

فيتش

طويلة األجل

قصيرة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

-

-

-A

F1

A1

P-1

-

-

-

-

A3

P-2

BBB+

A-2

-A

F2

A2

P-1

-

-

BBB+

F2

A3

P-2

+A

F1

A3

P-2

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة .تطبق المجموعة المنهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي  9لقياس
الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع
الذمم المدينة استناداً إلى أيام التأخير في السداد .تُعدل معدالت الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد
الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة.
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األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)

تركيز مخاطر االئتمان
يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة الخاصة بالعمالء كما في  31ديسمبر 2018م.
المتوسط المرجح لمعدل الخسارة ()%

القيمة الدفترية اإلجمالية

مخصص الخسارة

منخفضة القيمة االئتمانية

 30-0يو ًما (ليست متأخرة السداد)

0.04

33,285,334

14,129

ال

 60 – 30يوماً

1.04

1,555,431

16,174

ال

 90 – 61يوماً

2.24

309,770

6,929

ال

 120 – 91يوماً

2.52

250,501

6,314

ال

 180 – 121يوماً

20.00

856,173

171,235

نعم

 360 – 181يوماً

50.00

5,103,826

2,551,912

نعم

أكثر من  360متأخرة

100.00

3,962,548

3,962,548

نعم

45,323,583

6,729,241

26-3مخاطر العمليات
مخاطر العمليات 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 العمليات عن كافة عمليات المجموعة.
تهدف المجموعة إلى إدارة المخاطر التشغيلية 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.

26-4مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً 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.
يعرض الجدول أدناه تحلي ً
ال للموجودات والمطلوبات المالية استناداً إلى التاريخ المتوقع للتحصيل أو التسوية:
 31ديسمبر 2018م
أقل من 12
شهر ًا
نقد وما في حكمه

أكثر من 12
شهر ًا

 31ديسمبر 2017م
اإلجمالي

أقل من 12
شهر ًا

أكثر من 12
شهر ًا

 1يناير 2017م
اإلجمالي

أقل من 12
شهر ًا

أكثر من 12
شهر ًا

اإلجمالي

363,178,918

--

363,178,918

613,057,827

--

613,057,827

109,398,138

--

109,398,138

استثمارات

2,616,337,849

306,327,691

2,922,665,540

1,479,115,490

1,113,741,772

2,592,857,262

1,591,008,539

1,452,624,267

3,043,632,806

الذمم المدينة

45,323,583

--

45,323,583

29,779,949

--

29,779,949

11,220,892

--

11,220,892

إيرادات النشاط المستحقة

5,709,830

--

5,709,830

4,445,427

--

4,445,427

4,029,076

4,029,076

سلف للموظفين

4,377,876

--

4,377,876

4,514,536

--

4,514,536

2,664,701

2,664,701

إجمالي الموجودات المالية

3,034,928,056

306,327,691

3,341,255,747

2,130,913,229

1,113,741,772

3,244,655,001

1,718,321,346

1,452,624,267

3,170,945,613
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(ريال سعودي)

األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 31ديسمبر 2018م
أقل من 12
شهر ًا

أكثر من 12
شهر ًا

 31ديسمبر 2017م
أقل من 12
شهر ًا

اإلجمالي

 1يناير 2017م

أكثر من 12
شهر ًا

اإلجمالي

أقل من 12
شهر ًا

أكثر من 12
شهر ًا

اإلجمالي

ذمم دائنة

87,268,042

--

87,268,042

51,116,941

--

51,116,941

60,730,640

--

60,730,640

رصيد مستحق إلى الهيئة

56,661,001

--

56,661,001

11,881,482

--

11,881,482

16,258,958

--

16,258,958

مصروفات مستحقة
ومطلوبات متداولة أخرى

59,136,932

--

59,136,932

48,511,337

--

إجمالي المطلوبات المالية

203,065,975

--

203,065,975

111,509,760

--

صافي الموجودات المالية

2,831,862,081

306,327,691

3,138,189,772

2,019,403,469

1,113,741,772

48,511,337
111,509,760

3,133,145,241

42,544,926

--

42,544,926

119,534,524

--

119,534,524

1,598,786,822

1,452,624,267

3,051,411,089

27القيمة العادلة لألدوات الماليةإن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 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 سوق 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 بنا ًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة (األسعار) أو بصورة
غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت 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 نظراً ألن القيمة الدفترية
للموجودات المالية والمطلوبات المالية المتبقية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 31ديسمبر 2018م
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
المستوى 1

المستوى 2

إجمالي القيمة العادلة
المستوى 3

استثمارات
االستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

1,303,776,087

1,228,320,127

75,455,960

--

1,303,776,087

 31ديسمبر 2017م
الدفترية القيمة

القيمة العادلة
المستوى 1

المستوى 2

إجمالي القيمة العادلة
المستوى 3

استثمارات
مقتناة بغرض المتاجرة
متاحة للبيع

1,227,595,478

1,227,595,478

--

--

1,227,595,478

88,635,408

--

88,635,408

--

88,635,408

1,316,230,886

1,227,595,478

88,635,408

--

1,316,230,886
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القيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)
 1يناير 2017م
القيمة الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 1

إجمالي القيمة العادلة
المستوى 3

استثمارات
مقتناة بغرض المتاجرة

459,476,968

459,476,968

--

--

459,476,968

متاحة للبيع

76,118,292

--

76,118,292

--

76,118,292

535,595,260

459,476,968

76,118,292

--

535,595,260

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2لقياسات القيمة العادلة ،وال توجد أي تحويالت داخل أو خارج المستوى  3لقياسات القيمة العادلة
خالل السنة المنتهية  31ديسمبر 2018م.

28أرقام المقارنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية.
تم إعادة تصنيف هذه البنود كما يلي:
البيان

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م
قبل إعادة التصنيف (إيضاح )2-4

بعد إعادة التصنيف

تكاليف النشاط

287,157,870

295,466,902

مصروفات عمومية وإدارية

200,837,412

192,528,380

29توزيعات األرباحوافقت الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ  27رمضان 1439هـ (الموافق  11يونيو 2018م) على دفع توزيعات أرباح على المساهمين للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2017م بمبلغ  120.000.000ريال سعودي (للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م 90.000.000 :ريال سعودي).

30اعتماد القوائم المالية الموحدةتم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  13رجب  1440هـ الموافق  20مارس 2019م .
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القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)
إيضاحات

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات

4

13,693,404

موجودات غير ملموسة

5

176,516,175

114,622,164

الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

6

40,996,978

42,607,073

استثمارات

7

231,554,876

306,327,691

موجودات حق االستخدام

8

11,271,347

--

474,032,780

481,877,993

إجمالي الموجودات غير المتداولة

18,321,065

الموجودات المتداولة
استثمارات
الذمم المدينة

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
نقد وما في حكمه

7

2,660,288,572

2,616,337,849

9

41,179,879

38,594,342

10

102,841,000

31,959,881

11

268,487,867

363,178,918

إجمالي الموجودات المتداولة

3,072,797,318

3,050,070,990

إجمالي الموجودات

3,546,830,098

3,531,948,983

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1

1,200,000,000

1,200,000,000

احتياطي نظامي

12

326,911,746

311,582,367

احتياطي عام

13

1,114,180,214

1,114,180,214

618,313,284

608,896,618

3,259,405,244

3,234,659,199

أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

14

77,294,401

72,059,827

مخصص التزامات خاصة

15

--

17,430,875

77,294,401

89,490,702

التزام عقد إيجار

16

4,263,087

--

ذمم دائنة

17

105,383,866

87,268,042

22,330,201

56,661,001

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية
إيرادات مؤجلة

3,134,967

4,733,107

75,018,332

59,136,932

إجمالي المطلوبات المتداولة

210,130,453

207,799,082

إجمالي المطلوبات

287,424,854

297,289,784

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3,546,830,098

3,531,948,983

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

18

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )٤٩-إلى (ق )٨٧-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق53-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)
إيضاحات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

إيرادات النشاط

19

564,747,899

583,280,040

تكاليف تشغيلية

20

()299,166,486

()298,503,938

مصروفات عمومية وإدارية

21

مجمل الربح

265,581,413

284,776,102

()223,525,052

()210,520,277

42,056,361

74,255,825

إيرادات استثمار

22

94,343,939

79,211,522

الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

6

()1,610,095

()6,629,084

إيرادات أخرى

18,503,581

1,348,402

الربح من األنشطة غير التشغيلية

111,237,425

73,930,840

ربح السنة

153,293,786

148,186,665

ربح التشغيل

الدخل الشامل اآلخر:
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
إعادة قياس التزام منافع الموظفين

14

()8,547,741

20,302,501

(الخسارة)/الدخل الشامل اآلخر للسنة

()8,547,741

20,302,501

إجمالي الدخل الشامل

144,746,045

168,489,166

1.28

1.23

ربحية السهم األساسية والمخفضة

23

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )٤٩-إلى (ق )٨٧-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق54-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)
إيضاحات
الرصيد كما في  1يناير 2019م

رأس المال
1,200,000,000

احتياطي
نظامي
311,582,367

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي عام
1,114,180,214

--

أرباح مبقاة
608,896,618

إجمالي حقوق
الملكية
3,234,659,199

إجمالي الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة

--

--

--

--

153,293,786

153,293,786

الدخل الشامل اآلخر للسنة

--

--

--

--

()8,547,741

()8,547,741

--

--

--

--

()120,000,000

()120,000,000

--

15,329,379

--

--

()15,329,379

--

30

توزيعات أرباح
محول إلى االحتياطي النظامي
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
الرصيد كما في  1يناير 2018م

1,200,000,000
1,200,000,000

326,911,746

1,114,180,214

618,313,284

--

3,259,405,244

296,763,700

1,114,180,214

9,360,408

567,428,470

3,187,732,792

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  9في  1يناير 2018م

--

--

--

()9,360,408

7,797,649

()1,562,759

الرصيد المعدل في  1يناير 2018م

1,200,000,000

296,763,700

1,114,180,214

--

575,226,119

3,186,170,033

إجمالي الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة

--

--

--

--

148,186,665

148,186,665

الدخل الشامل اآلخر للسنة

--

--

--

--

20,302,501

20,302,501

توزيعات أرباح

--

--

--

--

()120,000,000

()120,000,000

محول إلى االحتياطي النظامي

--

14,818,667

--

--

()14,818,667

--

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

1,200,000,000

311,582,367

1,114,180,214

--

608,896,618

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )٤٩-إلى (ق )٨٧-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

3,234,659,199

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق55-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)
إيضاحات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

153,293,786

148,186,665

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تسويات لمطابقة صافي ربح السنة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
 20و 21

استهالك وإطفاء

51,272,542

32,271,083

148,493

3,839,671

()342,923

()65,573

--

49,355

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

14

10,966,445

14,418,075

الربح المحقق من االستثمارات

22

()5,425,998

()10,679,758

(ربح) غير محقق من استثمارات

22

()50,234,343

()3,753,316

الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

6

مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة
(رد) االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
خسارة من بيع ممتلكات ومعدات

مصروف الفائدة على التزام عقد اإليجار
رد مخصص التزامات خاصة

1,610,095

6,629,084

149,208

--

()17,430,875

--

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
الذمم المدينة

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
ذمم دائنة
رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

()2,734,030

()15,543,634

()70,881,119

()7,020,494

18,115,824

36,151,101

()34,330,800

44,779,519
()1.096,690

إيرادات مؤجلة

()1,598,140

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

15,881,400

10,625,595

النقد الناتج من العمليات

68,459,565

258,790,683

()14,279,612

()13,880,716

()21,584,615

--

32,595,338

244,909,967

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
إيجار مدفوع
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

14

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات

()1,219,357,541

()1,224,838,967

المتحصل من استبعاد االستثمارات

1,306,182,897

907,992,408

شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

()94,111,745

()57,467,089

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

--

()475,228

()7,286,389

()374,788,876

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

()120,000,000

()120,000,000

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()120,000,000

()120,000,000

صافي النقص /في النقد وما في حكمه

()94,691,051

()249,878,909

نقد وما في حكمه في بداية السنة

363,178,918

613,057,827

نقد وما في حكمه في نهاية السنة

268,487,867

363,178,918

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )٤٩-إلى (ق )٨٧-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق56-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

1عامشركة السوق المالية السعودية (تداول) ("الشركة") شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 1010241733بتاريخ  2ذو الحجة 1428هـ (الموافق  12ديسمبر2007م) .تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 15/بتاريخ  1ربيع األول
1428هـ (الموافق  20مارس 2007م) وقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم /320ق بتاريخ 1428/12/1هـ (الموافق  11ديسمبر 2007م) يبلغ رأس مال
الشركة  1,200مليون ريال سعودي مقسم إلى  120مليون سهم بقيمة  10رياالت سعودي 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 وفقاً 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:
 6897طريق الملك فهد  -العليا
وحدة رقم15 :
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 وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/2/6هـ (الموافق  22مارس 2003م) .تم تسجيل
شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010463866بتاريخ 1437/11/27هـ (الموافق  30أغسطس 2016م)
برأس مال مصرح به قدره  400مليون ريال سعودي مقسم إلى  40مليون سهماً بقيمة  10رياالت سعودي لكل سهم.
كما في  31ديسمبر 2019م ،تمتلك الشركة  ٪100من رأس المال المصدر لشركة إيداع .ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع في توفير تهيئة أعمال
التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها وحفظها.

شركة مركز مقاصة األوراق المالية ("مقاصة")
وافق أعضاء مجلس إدارة الشركة باجتماعهم المنعقد في  30أكتوبر 2017م بموجب قرار رقم  2017-04-04/2017-04-03على تأسيس شركة جديدة
باسم شركة مركز مقاصة األوراق المالية ("مقاصة") .تم تسجيل شركة مقاصة كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم
 1010935131بتاريخ 1439/6/2هـ (الموافق  18فبراير 2018م) برأس مال مصرح به وقدره  600مليون ريال سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة
 10رياالت سعودي للسهم الواحد.
كما في  31ديسمبر 2019م ،تمتلك الشركة  ٪100من 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 وفقاً لنظام السوق المالية
وبما يحقق أهدافها الواردة فيه .لم تبدأ شركة مقاصة عملياتها كما في تاريخ التقرير.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق57-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

2أسس اإلعداد2-1بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
إن نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ  11نوفمبر 2015م (يشار إليه فيما يلي بـ "النظام") دخل حيز التنفيذ بتاريخ
1437/7/25هـ (الموافق  2مايو 2016م) .قامت الشركة بتعديل نظامها األساسي عند وجود أية تغيرات ليتماشى مع أحكام النظام .وعليه ،قامت الشركة
بعرض نظامها األساسي المعدل على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة غير العادية للمصادقة عليه بتاريخ  2يناير 2020م وقد اعتمدته الجمعية
العامة غير العادية.

2-2أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
والتكلفة المطفأة ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها باستخدام الطرق االكتوارية ،باستخدام أساس االستحقاق ومبدأ االستمرارية.

2-3المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة:
 1المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات:قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" ألول مرة .إن طبيعة وأثر التغيرات نتيجة لتطبيق معيار محاسبي جديد هذا
تم شرحه في إيضاح .2-3
تم تطبيق العديد من التفسيرات والتعديالت األخرى ألول مرة في سنة 2019م ،ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية للمجموعة.
 2المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعدفيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة .تعتزم المجموعة تطبيق
هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،إذا انطبق ذلك ،عند سريانها .فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي ال يتوقع أن يكون
لها أثر هام على القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
البيان

المعيار

تاريخ السريان
اإللزامي

المعيار الدولي للتقرير المالي 3

تعريف األعمال (التعديالت)

معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي 8

تعريف األهمية النسبية (التعديالت)

 1يناير 2020م

إطار المفاهيم

تعديالت على ال َمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي

 1يناير 2020م

المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عقود التأمين

 1يناير 2020م

 1يناير 2021م

2-4عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ريال سعودي.

2-5التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً 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 .التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة
المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق58-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 -٢

أسس اإلعداد

فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات الهامة غير المؤكدة:
إيضاحات
األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات
األعمار االنتاجية للموجودات غير ملموسة
مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة
التزامات منافع الموظفين  -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص إلتزامات خاصة

4-3

5-3

3-3

3-3

 10-3و 14
15

3ملخص السياسات المحاسبية الهامةفيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة :قد تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على كافة الفترات
المعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك ،حيث تنطبق السياسات فقط في أو من  1يناير 2019م ،وقد تم اإلشارة إلى هذه السياسات بشكل محدد.

3-1أسس 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 وفقاً 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 مكاسب أو خسائر
غير محققة ناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة عند التوحيد.

3-2تطبيق المعايير الجديدة كما في  1يناير 2019م

طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" اعتباراً من  1يناير 2019م .نورد أدناه بياناً باألثر المترتب عن تطبيق هذا المعيار:

المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار"
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" الذي يحل محل اإلرشادات الحالية بشأن عقود اإليجار ،بما في ذلك معيار المحاسبة
الدولي " 17عقود اإليجار" ،والتفسير الدولي رقم " 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم " 15عقود
اإليجار التشغيلي  -الحوافز" ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم " 27تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي  16في يناير 2016م ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ .ينص
المعيار الدولي للتقرير المالي  16على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم إثباتها عاد ًة في المركز المالي
للمجموعة ،ما لم تكن مدة العقد  12شهراً أو أقل أو عقد اإليجار هو لموجودات ذات قيمة منخفضة .وبالتالي ،فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار
المحاسبة الدولي " 17عقود اإليجار" إلى عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي يتم استبعاده بالنسبة للمستأجرين .بالنسبة لكل عقد إيجار ،يثبت المستأجر
التزامات عقد اإليجار المتكبدة في المستقبل .في المقابل ،يتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجر ،وهو ما يعادل عاد ًة القيمة الحالية لدفعات عقد
اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف ذات الصلة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.
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اختارت المجموعة التطبيق المع ّدل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي  16عند تطبيق المعيار الجديد .عند تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي  16ألول مرة على عقود اإليجار التشغيلي ،تم قياس الحق في استخدام الموجودات المستأجرة بشكل عام بمبلغ التزام عقد اإليجار والذي
يتم تعديله بمبلغ أي دفعات إيجار مستحقة أو مدفوعة مقدماً تتعلق بعقد اإليجار في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019م وخصمه باستخدام
معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة عند التطبيق ألول مرة.

تسويات التزامات عقد اإليجار
بآالف الرياالت السعودية
التزامات عقد التأجير التشغيلي في  31ديسمبر 2018م –كما تم اإلفصاح عنه بموجب معيار المحاسبة الدولي  17في القوائم
المالية الموحدة للمجموعة.

27,055,400

المخصومة باستخدام المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للشركة في  1يناير 2019م.

1,356,906

التزام عقد اإليجار الذي تم إثباته في  1يناير 2019م

25,698,494

استناداً إلى تطبيق المعايير الجديدة ،يتم تطبيق السياسات المحاسبية التي تسري من  1يناير 2019م بحيث تستبدل أو تعدل أو تضيف على السياسات
المحاسبية المقابلة لها والمبينة في القوائم المالية لسنة 2018م.

موجودات حق االستخدام  /التزامات عقود اإليجار
تجري الشركة عند اإلثبات األولي في بداية العقد تقييماً 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 .يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع
تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.

موجودات حق االستخدام
تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس أصل "حق االستخدام" بالتكلفة؛
 أناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة ،و بالمعدل ألي إعادة قياس اللتزام عقد اإليجار لتعديالت عقد اإليجار.وبشكل عام ،سيكون أصل "حق االستخدام" مساوياً اللتزام عقد اإليجار .ومع ذلك ،إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد الموقع والتأمينات غير
المستردة ،وأموال التنفيذ ،والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ ،فيجب إضافتها إلى قيمة أصل "حق االستخدام".

التزام عقد اإليجار
عند اإلثبات األولي ،إن التزام عقد اإليجار هو القيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد ،ويتم خصمه باستخدام
معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.
تقيس الشركة التزام عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تاريخ البدء من خالل:
1زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار.2تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و3-إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار.
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3-3األدوات المالية
1تصنيف وقياس الموجودات الماليةفيما يلي تصنيف وقياس الموجودات المالية:
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9عند اإلثبات األولي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ:
	-بالتكلفة المطفأة؛
	-بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمار في سندات الدين؛
	-بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمار في حقوق الملكية؛ أو
	-بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إن تصنيف الموجودات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9يعتمد 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
	-تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة:
	-يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
	-تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات
الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب ما هو موضح
أعاله ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند اإلثبات األولي ،يحق للمجموعة
أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك ،تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى
أو تخفيضه بشكل كبير.
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يتم القياس المبدئي لألصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبدئياً بسعر المعاملة) بالقيمة العادلة زائداً تكاليف
المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه ،بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من يتم الحقاً 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.
خالل الربح أو الخسارة
ً
يتم الحقا قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تخفيض التكلفة المطفأة
الموجودات المالية بالتكلفة
بخسائر االنخفاض في القيمة .يتم إثبات دخل الفائدة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو
المطفأة
الخسارة .ويتم إثبات أي ربح أو خسارة عند االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم
االستثمارات في سندات الدين
إثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
في الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن اإلثبات يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة إلى في الدخل الشامل
الشامل اآلخر
اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة إال إذا كانت
استثمارات في حقوق الملكية
توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر وال يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
الشامل اآلخر

2تصنيف وقياس المطلوبات الماليةيتم قياس المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة المعامالت.
ويتم الحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن قياسها مطلوباً 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 ( )1المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و ( )2أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد
تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية
يتم التوقف عن إثبات التزام مالي ما عند تسوية االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاءها.

4المقاصةتتم 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 مطلوباً أو مسموحاً به في أي معيار محاسبي أو تفسير ،وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية
للمجموعة.
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5االنخفاض في قيمة الموجودات الماليةيستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج "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 سندات الدين بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،ولكن ليس على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
تُقاس مخصصات الخسارة للذمم المدينة دائماً بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
تجري المجموعة تقيي ًما في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة االئتمانية.
وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات
المالية.
يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات .يتم عرض خسائر االنخفاض في
القيمة المتعلقة بالذمم المدينة واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

3-4الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات باستثناء األراضي بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .تقاس
األراضي بسعر تكلفتها.
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.
ٍ
عندئذ كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) من الممتلكات
عندما يكون ألجزاء من بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم احتسابها
والمعدات.
يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يُتوقع 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 .يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل .يتم إثبات تكلفة الصيانة اليومية
للموجودات الثابتة التشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

االستهالك
يتم المحاسبة عن االستهالك على المبلغ القابل لالستهالك الذي يمثل تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة ،ناقصاً 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
متاحا لالستخدام.
الممتلكات والمعدات .يبدأ استهالك األصل عندما يكون
ً

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق63-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

 	 -٣ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود
المختلفة للممتلكات والمعدات للفترات الحالية والمقارنة هي كما يلي:
األعمار اإلنتاجية المقدرة (سنوات)
مباني

30

أثاث وتجهيزات

10

أجهزة حاسب آلي

4

معدات مكتبية

6

سيارات

4

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي سنوي وتُع ّدل عند اللزوم.

3-5موجودات غير ملموسة

تتمثل الموجودات غير الملموسة في البرامج المحتفظ بها الستخدامها خالل السياق االعتيادي لألعمال وتقيد بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر
المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للبرامج باستخدام
طريقة القسط الثابت .إن العمر اإلنتاجي المقدر للبرامج هو  6سنوات.

3-6االنخفاض 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 ناقصاً 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 معاً
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 ،عندئذِ 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 ً
لألصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ،إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.
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3-7استثمارات في شركات زميلة (شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية)

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً كبيراً ولكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة .والتأثير الجوهري هو القدرة على
المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها.
يتم المحاسبة 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.

3-8النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل ،إن وجدت ،والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

3-9مخصصات
يتم االعتراف بالمخصص 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 مالئماً والمخاطر التي ينطوي
عليها االلتزام .يتم إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

3-10التزامات المنافع المحددة  -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 بشكل منفصل عن أي خطة وذلك 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 يتم إعادة 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:
yتكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحالية ،وتكاليف الخدمات السابقة ،واألرباح والخسائر الناتجة عن الحذوفات والتسويات
غير الروتينية.
yمصروف فائدة
يتم إجراء حساب التزامات المنافع المحددة سنوياً عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
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3-11إثبات اإليرادات
تحقق المجموعة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  15باستخدام نموذج الخمس الخطوات أدناه:
الخطوة  :1تحديد العقد مع العميل

يُع ّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد الضوابط التي
يجب الوفاء بها لكل عقد.

الخطوة  :2تحديد التزامات األداء

التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة
الخطوة  :4توزيع سعر المعاملة
الخطوة  :5تحقق اإليرادات

سعر المعاملة هو مبلغ العِ وض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات
ال ُمتعهد بها إلى العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.
بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل
التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ العِ وض 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
ُوعد بها العميل بموجب العقد.

دخل توزيعات أرباح
يتم إثبات الدخل من توزيعات األرباح عند نشوء الحق باستالمها.
دخل العموالت الخاصة
يتم إثبات دخل العمولة الخاصة في قائمة الربح أو الخسارة على أساس العائد الفعلي.

3-12المصروفات
المصروفات العمومية واإلدارية هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود المجموعة التي تقوم بها إدارات التسويق واالستشارات والصيانة .تُوزع المصروفات
بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية واإلدارية (عند اللزوم) بشكل ثابت.

3-13المعامالت 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 النشاط 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.

3-14الزكاة
بنا ًء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  12/2999بتاريخ 1429/6/5هـ حيث نص بخضوع المجموعة للزكاة بعد طرحها لالكتتاب
العام ومشاركة القطاع الخاص في رأسمالها وذلك طبقاً لموافقة معالي وزير المالية على دراسة الهيئة العامة للزكاة والدخل في هذا الشأن بتاريخ
1429/5/24هـ .وبنا ًء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  16/33008بتاريخ  1438/12/28هـ ال تخضع المجموعة للزكاة حيث أنها
مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة (جهة حكومية) وعليه ال تقوم المجموعة باحتساب مخصص للزكاة في القوائم المالية الموحدة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

3-15المطلوبات 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 مطلوباً لتسوية االلتزام ،أو ( )2عدم إمكانية
قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل تقرير واإلفصاح عنها ضمن المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة
للمجموعة.

3-16قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق
بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
yفي السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
yفي السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات عند غياب السوق الرئيسي.
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 ،استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى  :1أسعار السوق المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى  :2قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن مالحظته إما بصورة مباشرة
أو بصورة غير مباشرة.
المستوى  :3تقنيات تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس 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 (استناداً 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 وفقاً للسياسات
المحاسبية للمجموعة .وبالنسبة لهذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الهامة المطبقة في التقييم األخير عن طريق تجميع المعلومات
في عملية حساب التقييم للعقود والمستندات األخرى ذات الصلة.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات استناداً إلى طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات
ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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3-17تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة .يصنف األصل متداوالً عندما:
	-يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية؛
	-يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
	-يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو
	-يكون في صورة نقد وما في حكمه ،ما لم يكن مقيداً من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة
التقرير المالي.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
	-يكون االلتزام متداوالً عندما:
	-يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية؛
	-يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
	-يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو
	-في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقرير.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

4الممتلكات والمعداتأراضي

المباني

أثاث وتجهيزات

أجهزة حاسب آلي

معدات مكتبية

سيارات

اإلجمالي

2,310,985

618,248

21,785,309

152,109,978

18,395,324

1,656,350

196,876,194

--

--

692,156

1,635,572

318,458

--

2,646,186

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير 2018م
إضافات

--

--

()2,216,232

()48,802,995

()802,590

--

()51,821,817

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

2,310,985

618,248

20,261,233

104,942,555

17,911,192

1,656,350

147,700,563

استبعادات
الرصيد كما في  1يناير 2019م

2,310,985

618,248

20,261,233

104,942,555

17,911,192

1,656,350

147,700,563

--

--

1,750,929

531,485

870,772

--

3,153,186

2,310,985

618,248

22,012,162

105,474,040

18,781,964

1,656,350

150,853,749

إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
االستهالك المتراكم:

الرصيد كما في  1يناير 2018م

--

48,086

17,072,837

136,325,556

16,102,425

1,190,229

170,739,133

المحمل للسنة

--

20,608

839,299

8,463,836

880,067

209,017

10,412,827

استبعادات

--

--

()2,171,022

()48,800,131

()801,309

--

()51,772,462

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

--

68,694

15,741,114

95,989,261

16,181,183

1,399,246

129,379,498

الرصيد كما في  1يناير 2019م

--

68,694

15,741,114

95,989,261

16,181,183

1,399,246

129,379,498

المحمل للسنة

--

20,608

668,652

6,246,723

711,364

133,500

7,780,847

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

--

89,302

16,409,766

102,235,984

16,892,547

1,532,746

137,160,345

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2019م

2,310,985

528,946

5,602,396

3,238,056

1,889,417

123,604

13,693,404

كما في  31ديسمبر 2018م

2,310,985

549,554

4,520,119

8,953,294

1,730,009

257,104

18,321,065
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الممتلكات والمعدات (تتمة)

4-1فيما يلي توزيع مصروف االستهالك بين تكلفة النشاط والمصروفات
العمومية واإلدارية:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

الوصف

2019م

2018م

تكاليف تشغيلية

5,424,159

7,209,368

مصروفات عمومية وإدارية

2,356,688

3,203,459

7,780,847

10,412,827

5الموجودات غير الملموسةإيضاح

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

305,731,768

251,256,797

إضافات

90,958,559

55,296,131

--

()821,160

الرصيد في نهاية السنة

396,690,327

305,731,768

الرصيد في بداية السنة

191,109,604

170,072,508

29,064,548

21,858,256

--

()821,160

التكلفة:

استبعاد  /شطب
اإلطفاء المتراكم:
1-5

المحمل للسنة
استبعاد  /شطب
الرصيد في نهاية السنة

220,174,152

191,109,604

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

176,516,175

114,622,164

5-1فيما يلي توزيع مصروف اإلطفاء بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية
واإلدارية:
الوصف

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

تكاليف تشغيلية

20,934,192

19,746,261

مصروفات عمومية وإدارية

8,130,356

2,111,995

29,064,548

21,858,256
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6الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةيتمثل ذلك في حصة الشركة من االستثمار في شركة تداول العقارية ("شركة زميلة") ،وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث تمارس
الشركة تأثيراً جوهرياً عليها .كما في  31ديسمبر 2019م،تمتلك الشركة نسبة  ٪20من رأس مال الشركة الزميلة ( 31ديسمبر 2018م .)٪20 :يتمثل
النشاط الرئيسي للشركة الزميلة في تطوير المركز الرئيسي لتداول بمركز الملك عبداهلل المالي ،مدينة الرياض.
فيما يلي الحركة في رصيد االستثمار بالشركة الزميلة:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

42,607,073

49,236,157

الحصة في خسارة السنة

()1,610,095

الرصيد في نهاية السنة

40,996,978

()6,629,084
42,607,073

قامت الشركة بإثبات الحصة في الخسارة استناداً إلى آخر قوائم مالية غير مراجعة متوفرة للشركة الزميلة.
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة كما هي مدرجة في قوائمها المالية غير المراجعة المتوفرة .كما يطابق الجدول المعلومات المالية
التي تم تلخصيها مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركة الزميلة.
قائمة المركز المالي الملخصة
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات غير المتداولة

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

46,147,786

46,515,781

1,258,086,427

1,024,509,060

إجمالي المطلوبات المتداولة

86,838,295

30,349,849

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

698,646,452

676,637,087

صافي الموجودات ()٪100

355,987,430

364,037,905

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

6,244,804

21,962,037

قائمة الدخل الشامل الملخصة
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

7استثماراتملخصا لمحافظ االستثمار في األوراق المالية:
فيما يلي
ً
إيضاحات

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

غير متداولة
االستثمارات بالتكلفة المطفأة

1-7

االستثمارات بالتكلفة المطفأة

2-7

75,000,000

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3-7

2,585,288,572

1,303,776,087

2,660,288,572

2,616,337,849

231,554,876

306,327,691

231,554,876

306,327,691
1,312,561,762

متداولة

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق70-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 -٧

استثمارات (تتمة)

7-1االستثمارات بالتكلفة المطفأة  -غير متداولة
تتمثل في استثمار في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى مختلفة تعمل في المملكة العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد .تحمل هذه الصكوك
متوسط عمولة بمعدل  ٪2.7خالل سنة 2019م ( 31ديسمبر 2018م ٪3.15 :سنوياً) .تتراوح فترات االستحقاق المتبقية لهذه الصكوك من سنة إلى 6
سنوات .وفيما يلي تفاصيل هذه االستثمارات:
تاريخ االستحقاق

البيان

المبلغ

الهيئة العامة للطيران المدني

 18يناير 2022م

100.000.000

شركة تداول العقارية

 3ديسمبر 2026م

130.000.000

فيما يلي ملخصاً لحركة الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر:

الرصيد في بداية السنة
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

1,462,752

--

--

1,536,928

ما تم رده للسنة

()342,923

()74,176

الرصيد في نهاية السنة

1,119,928

1,462,752

7-2االستثمارات بالتكلفة المطفأة  -متداولة
إيضاحات

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

الصكوك

1-2-7

75,000,000

426,925,624

ودائع مرابحة

2-2-7

--

885,636,138

75,000,000

1,312,561,762

اإلجمالي

-2-1

7تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل طرف آخر مقيم بالمملكة العربية
السعودية ذو تصنيف ائتماني جيد .يحمل هذا االستثمار عمولة خاصة بمعدل ٪3.14
ً
ً
سنويا).
سنويا للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر 2018م٪4.28 :
وفيما يلي تفاصيل االستثمار:
البيان

شركة مجموعة صافوال

-2-2

تاريخ االستحقاق

المبلغ

 22يناير 2020م

75.000.000

7إيداعات المرابح قصيرة األجل هي لدى أطراف أخرى مقيمة بالمملكة العربية السعودية
ذات تصنيفات ائتمانية لدرجات االستثمار وتحمل عمولة خاصة بمعدل  ٪3.78خالل
ً
سنويا).
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر 2018م٪3.23 :

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق71-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 -٧

استثمارات (تتمة)

7-3االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

يمثل هذا البند استثماراً في وحدات صناديق استثمارية ،التي تخضع لالئحة الصادرة عن هيئة السوق المالية .إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي كما يلي:
 31ديسمبر 2019م
إيداعات أسواق المال
صناديق عقارية
اإلجمالي

 31ديسمبر 2018م

التكلفة

القيمة العادلة

التكلفة

القيمة العادلة

2,458,092,921

2,548,344,972

1,192,965,777

1,228,320,127

40,000,000

36,943,600

79,275,000

75,455,960

2,498,092,921

2,585,288,572

1,272,240,777

1,303,776,087

8موجودات حق االستخدامموجودات حق االستخدام تتعلق بعقارات مؤجرة.
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

الرصيد في  1يناير 2019م

25,698,494

-

مخصص االستهالك للسنة

()14,427,147

-

11,271,347

-

9الذمم المدينة 31ديسمبر 2018م

إيضاحات

 31ديسمبر 2019م

1-25

10,136,265

12,682,167

37,921,349

32,641,416

()6,877,735

()6,729,241

41,179,879

38,594,342

الذمم المدينة:
 أطراف ذات عالقة أخرىيخصم :مخصص خسائر ائتمان

1-9

ً
ملخصا بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
9-1فيما يلي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
الرصيد في بداية السنة
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير 2018م

2019م

2018م

6,729,241

2,863,739

--

25,831

المحمل للسنة

148,494

3,839,671

الرصيد في نهاية السنة

6,877,735

6,729,241

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق72-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
	 10-مصروفات مدفوعة
دفعة مقدمة مقابل شراء ممتلكات

مصروفات تأمين مدفوع مقدماً

إيضاح

 31ديسمبر 2019م

1-10

77,500,000

مصروف إيجار مدفوع مقدماً
إيرادات النشاط المستحقة
سلف للموظفين

 31ديسمبر 2018م

7,767,406

7,672,925

--

5,301,243

5,551,232

5,709,830

6,232,881

4,377,876

مصروفات صيانة مدفوعة مقدماً

1,328,331

623,537

ضريبة القيمة المضافة المدينة ،صافي

745,507

1,748,422

ذمم مدينة أخرى

3,715,643

6,526,048

102,841,000

31,959,881

ً
مقدما لشراء ممتلكات لغرض إنشاء مركز
	 10-1يمثل هذا البند مبالغ مدفوع
معلومات.

	 11-النقد وما في حكمه
إيضاح
نقد لدى البنوك – حسابات جارية
وديعة مرابحة قصيرة األجل

1-11

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

142,140,619

68,823,309

126,347,248

294,355,609

268,487,867

363,178,918

	 11-1وديعة المرابحة قصيرة األجل محتفظ بها لدى طرف آخر ذو تصنيف ائتماني
جيد .لدى هذه الوديعة فترة استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل وتحمل
ً
سنويا ( 31ديسمبر 2018م:
متوسط معدل عمولة خاصة بنسبة ٪2.45
ً
سنويا).
٪2.7

12االحتياطي النظاميوفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي التي تسري من  25رجب 1437هـ (الموافق  2مايو 2016م) يتطلب من الشركات أن تجنب في كل
سنة  ٪10من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح حالياً للتوزيع على
المساهمين في المجموعة.

	 13-احتياطي عام
بنا ًء على موافقة معالي رئيس هيئة السوق المالية بموجب الخطاب رقم  2007-524بتاريخ  31فبراير 2007م تم تحويل رصيد األرباح المبقاة إلى حساب
االحتياطي التعاقدي لغرض تمويل إنشاء مقر السوق المالية في مركز الملك عبد اهلل المالي وأي أغراض مستقبلية يحددها مجلس إدارة الشركة .خالل
سنة 2008م قرر مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم  2008-8-6تحويل رصيد االحتياطي التعاقدي إلى حساب احتياطي عام.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق73-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 14-مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي بيان بالحركة على مخصص نهاية الخدمة للموظفين:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

72,059,827

91,824,969

تكلفة خدمة حالية

7,941,617

11,441,606

تكلفة فائدة

3,024,828

2,976,469

المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة

10,966,445

14,418,075

إعادة قياس الخسائر(/األرباح)المسجلة في الدخل الشامل

8,547,741

()20,302,501

()14,279,612

()13,880,716

77,294,401

72,059,827

منافع مدفوعة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

	 14-1فيما يلي صافي التزامات مكافأة نهاية الخدمة:
القيمة الحالية اللتزامات المنافع
القيمة العادلة ألصول الخطة
صافي التزامات المنافع المحددة

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

77,294,401

72,059,827

--

--

77,294,401

72,059,827

	 14-2فيما يلي خسائر( /أرباح) إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر
للسنة:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
أثر التغيرات في االفتراضات المالية
أثر التغير في االفتراضات الديموغرافية

2019م

2018م

6,881,144

()11,490,675

--

()1,413,332

أثر تعديل الخبرة

1,666,597

()7,398,494

(أرباح)/خسائر إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

8,547,741

()20,302,501

	 14-3االفتراضات االكتوارية االساسية
فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية:
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

االفتراضات االكتوارية الرئيسية
معدل الخصم المستخدم

٪2.85

٪4.25

النمو المستقبلي في الرواتب

٪5.00

٪5.00

كبير

كبير

معدل الدوران
االفتراضات السكانية
العمر التعاقدي

 64سنة

 64سنة

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق74-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 -14

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

معدل الخصم المستخدم
يتم استخدام هذا المعدل للحصول على القيمة االكتوارية الحالية للمنافع المخططة .وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظفين" ،يجب أن يُحدد
المعدل ال ُمستخدم لخصم التزامات منفعة ما بعد انتهاء التوظيف (كال من ال ُممولة وغير ال ُممولة) 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 تُستخدم 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 ال ُمقدر .ونظراً 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  ٪5.00سنوياً 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.

	 14-4معلومات استحقاق التزامات المنافع المحددة
المتوسط المرجح للفترة (بالسنوات)
توزيع مدفوعات المنفعة:

2019م

2018م

7.48

6.90
2018م

2019م
المبلغ

السنوات
1

6,031,485

6,753,017

2

8,573,188

7,810,278

3

7,722,731

7,013,064

4

5,562,937

7,689,513

5

5,380,932

6,038,039

10-6

33,863,686

31,985,063

تحليل الحساسية
التغيرات المحتملة بصورة معقولة إلحدى االفتراضات االكتوارية ذات العالقة ،مع افتراض بقاء االفتراضات األخرى ثابتة ،فإن مبلغ التزامات المنافع
المحددة سيكون:
 31ديسمبر 2019م
معدل الخصم (حركة بنسبة )٪0.5
معدل النمو المستقبلي في الرواتب (حركة بنسبة )٪0.5

 31ديسمبر 2018م

زيادة

نقص

زيادة

نقص

()76,620,657

82,666,148

()69,444,786

74,476,710

81,214,900

()77,945,735

73,243,047

()70,578,235

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق75-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

	 14-5المخاطر المرتبطة بخطة المنافع المحددة

مخاطر األقدمية:
تنشأ المخاطر عندما يكون عمر المتقاعد أطول من المتوقع .تقاس هذه المخاطر وفقاً لمستوى الخطة على العدد الكلي للمتقاعدين.

مخاطر زيادة الرواتب:
النوع األكثر شيوعاً 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.

	 15-مخصص التزامات خاصة
عند تأسيس الشركة ،تم تحويل كافة الحقوق والموجودات والمطلوبات وااللتزامات والسجالت من الشركة السعودية لتسجيل األسهم (شركة كانت قائمة
قبل تأسيس تداول) إلى الشركة كما في 1428/11/30هـ (الموافق  10ديسمبر 2007م) بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم  2006-202-1بتاريخ
1427/02/8هـ وقرار مجلس الوزراء رقم  91بتاريخ 1424/04/16هـ .وعليه ،فإن الشركة مسؤولة عن جميع االلتزامات الناتجة عن عمليات الشركة
السعودية لتسجيل األسهم.
قامت الشركة بعمل مخصص يعادل قيمة صافي الموجودات المالية المحولة من الشركة السعودية لتسجيل األسهم .كما في  31ديسمبر 2019م ،كان
المخصص بمبلغ  17,430,875ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 17,430,875 :ريال سعودي) .خالل السنة ،تم رد المخصص نظراً ألن الشركة ال تتوقع
أي مطالبات أخرى في المستقبل.

16التزام عقد اإليجارالحد األدنى لمدفوعات عقد اإليجار المستقبلية

الفائدة

القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات عقد اإليجار

4,412,295

149,208

4,263,087

بين سنة وخمس سنوات

--

--

--

أكثر من خمس سنوات

--

--

--

4,412,295

149,208

4,263,087

أقل من سنة

	 17-ذمم دائنة
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

ذمم دائنة تجارية

96,877,390

80,314,161

أطراف ذات عالقة (إيضاح )3-25

8,506,476

6,953,881

105,383,866

87,268,042

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق76-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 18-مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

مصروفات موظفين مستحقة

53,625,431

39,599,064

مصروفات إجازات موظفين مستحقة

13,839,268

13,729,007

تأمينات اجتماعية مستحقة  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,007,831

1,409,935

أخرى

5,545,802

4,398,926

75,018,332

59,136,932

	 19-إيرادات النشاط
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

عمولة التداول

317,830,780

321,711,062

خدمات إيداع أوراق مالية

123,287,116

137,834,096

خدمات معلومات السوق

61,345,104

60,808,776

خدمات اإلدراج

60,615,484

61,580,174

خدمات أخرى

1,669,415

1,345,932

564,747,899

583,280,040

وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ( )17/270/6بتاريخ  18يناير 2017م تغيرت ترتيبات اإليرادات التشغيلية بين المجموعة وهيئة السوق
المالية إلى التالي اعتباراً من  1يناير 2017م:
yيحق لهيئة السوق المالية عائد مالي يعادل  ٪64من إجمالي عمولة التداول .تقوم المجموعة بتحصيل هذا العائد نيابة عن هيئة السوق المالية
وإيداعه في حساب هيئة السوق المالية بنا ًء على تعليماتها؛ و
yيحق للمجموعة االحتفاظ بنسبة  ٪100من إيرادات النشاط (باستثناء عمولة التداول التي تخضع لترتيب مشاركة العائد المذكور أعاله).

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق77-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 20-تكاليف تشغيلية
تتكون تكاليف النشاط من المصروفات المباشرة المتكبدة بواسطة المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للعمالء وللسوق السعودية .وفيما يلي
تفاصيل تكاليف النشاط:
إيضاحات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

79,000,000

130,000,000

108,222,819

92,756,391

استشارات

3,010,684

1,128,959

صيانة

32,380,994

21,934,036

28,459,597

21,217,805

26,094,087

11,085,864

إيجار

--

2,854,836

مرافق

820,984

1,434,070

حراسات أمنية

1,698,306

1,605,473

ضيافة ونظافة

1,747,784

2,005,667

رسوم سنوية لهيئة السوق المالية (إيضاح )15

1-20

رواتب ومنافع متعلقة بها

استهالك وإطفاء

5-4و8

خطوط دوائر المعلومات

مخصص خسائر ائتمان من ذمم مدينة

1-9

148,493

3,839,672

رسوم استخدام نظام سريع

1,016,000

1,162,000

اتصاالت

333,961

694,074

رحالت عمل

250,173

718,223
911,284

تدريب

3,734,194

تسويق ورعاية

9,443,894

1,639,797

رسوم رخصة

650,277

860,173

--

1,111,251

2,154,239

1,544,363

299,166,486

298,503,938

عالقات المساهمون
أخرى

ً
رسوما مستحقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة
	 20-1تمثل
بواسطة المجموعة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ()6/268/17
بتاريخ  18يناير 2017م .خالل السنة ،تم تخفيض الرسوم المستحقة لهيئة
ً
وفقا لقرار مجلس إدارة
السوق المالية للسنوات من 2019م إلى 2023م
هيئة السوق المالية.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق78-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 21-المصروفات العمومية واإلدارية
إيضاحات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

رواتب ومنافع متعلقة بها

134,409,562

130,186,615

استشارات

21,268,229

18,723,914

صيانة

12,521,968

14,914,314

22,812,945

10,469,539

--

9,515,024

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

5,437,049

5,963,239

حراسات أمنية

2,090,862

2,073,863

مرافق

1,483,016

1,815,930

ضيافة ونظافة

2,037,188

2,223,833

اتصاالت

980,398

808,431

رحالت عمل

539,316

1,354,745

عقود تأمين أنشطة تداول

836,143

915,026
4,088,274

استهالك وإطفاء

4و5و8

إيجار

تدريب

5,498,862

قرطاسية ولوازم مكتبية

347,965

383,773

تسويق ورعاية

4,019,249

393,146

رسوم رخصة

1,740,880

1,758,147

مخصص خسائر ائتمانية من استثمارات

()397,187

()65,573

أخرى

7,898,607

4,998,037

223,525,052

210,520,277

22إيرادات استثمارللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

دخل العموالت الخاصة

25,901,398

57,918,638

دخل توزيعات أرباح

12,782,200

6,859,810

ربح محقق من استثمارات ،صافي

5,425,998

10,679,758

ربح غير محقق من استثمارات ،صافي

50,234,343

3,753,316

94,343,939

79,211,522

	 23-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  31ديسمبر 2019م بإجمالي  120مليون سهم ( 31ديسمبر 2018م 120 :مليون سهم).

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق79-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 24-االرتباطات وااللتزامات المحتملة
تتمثل االرتباطات في قيمة الجزء غير المنفذ من عقود توريد أصول وخدمات إلى المجموعة كالتالي:
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

شراء موجودات

13,593,996

26,171,655

نفقات متعهد بها

9,839,370

10,291,394

خطاب ضمان

11,300,000

11,300,000

34,733,366

47,763,049

	 25-المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامل المجموعة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة .تتضمن األطراف ذات العالقة صندوق االستثمارات العامة ("المساهم")
وشركة تداول العقارية ("شركة زميلة") وأعضاء مجلس إدارة المجموعة والمدراء التنفيذيين وغيرها من المنشآت التي تخضع للملكية المشتركة من خالل
صندوق االستثمارات العامة (شركات شقيقة) أو لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارتها"( .أعضاء مجلس اإلدارة") .تتم المعامالت وفقاً
لشروط متفق عليها ومعتمدة من قبل إدارة المجموعة.

	 25-1المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة فيما يخص األنشطة الرئيسية
للمجموعة هي كما يلي:
طبيعة المعامالت

طبيعة العالقة

إجمالي مبلغ المعامالت

المبيعات والتسويق

خدمات إيداع أوراق مالية

 31ديسمبر 2019م

شركات شقيقة

150,409,830

20,733,676

171,143,506

أعضاء مجلس إدارة

62,608,472

-

62,608,472

أعضاء مجلس إدارة  /شركات شقيقة

107,950,564

-

107,950,564

الشركة الزميلة

-

105,000

105,000

320,968,866

20,838,676

341,807,542

فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:
طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي

المفوتر

المحصل

الرصيد الختامي

شركات شقيقة

3,134,914

171,143,505

167,991,872

6,286,547

أعضاء مجلس إدارة

2,486,452

62,608,472

63,909,674

1,185,250

أعضاء مجلس إدارة  /شركات شقيقة

6,955,801

107,950,564

112,346,897

2,559,467

شركة زميلة

105,000

105,000

105,000

105,000

12,682,167

341,807,541

344,353,443

10,136,265

اإلجمالي

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق80-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

	 -٢٥

طبيعة المعامالت

طبيعة العالقة

إجمالي مبلغ المعامالت

المبيعات والتسويق

خدمات إيداع أوراق مالية

 31ديسمبر 2018م

شركات شقيقة

134,382,829

19,563,135

153,945,964

أعضاء مجلس إدارة

61,436,691

--

61,436,691

أعضاء مجلس إدارة  /شركات شقيقة

158,513,539

--

158,513,539

--

105,000

105,000

354,333,059

19,668,135

374,001,194

شركة زميلة
اإلجمالي
طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
الرصيد االفتتاحي

المفوتر

المحصل

الرصيد الختامي

2,107,376

153,945,964

()152,918,426

3,134,914

8,823

61,436,691

()58,959,062

2,486,452

أعضاء مجلس إدارة  /شركات شقيقة

2,200,570

158,513,539

()153,758,308

6,955,801

شركات شقيقة
أعضاء مجلس إدارة
شركة زميلة

100,000

105,000

()100,000

105,000

اإلجمالي

4,416,769

374,001,194

()365,735,796

12,682,167

	 25-2ألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في االستثمارات "بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة" هي كما يلي:
طبيعة العالقة
أعضاء مجلس إدارة
طبيعة العالقة
أعضاء مجلس إدارة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي

مشتريات(/استبعادات)

ربح غير محقق

الرصيد الختامي

140,588,370

277,698,457

7,118,039

425,404,866

الرصيد االفتتاحي

مشتريات( /استبعادات)

ربح غير محقق

الرصيد الختامي

684,701,766

()544,660,303

546,907

140,588,370

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

	 25-3األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في الذمم الدائنة كما
يلي:
طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي

الخدمات المستلمة

المدفوعات

الرصيد الختامي

شركة شقيقة

5,511,881

12,528,050

()10,577,894

7,462,037

أعضاء مجلس إدارة

1,442,000

5,577,471

()5,975,031

1,044,440

اإلجمالي

6,953,881

18,105,521

()16,552,925

8,506,477

طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٨م
الرصيد االفتتاحي

الخدمات المستلمة

المدفوعات

الرصيد الختامي

شركة شقيقة

4,293,218

12,629,562

()11,410,899

5,511,881

أعضاء مجلس إدارة

1,676,618

5,913,239

()6,147,857

1,442,000

اإلجمالي

5,969,836

18,542,801

()17,558,756

6,953,881

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق81-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

	 -٢٥

	 25-4األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في استثمارات مدرجة
بالتكلفة المطفأة هي كما يلي:
طبيعة العالقة
شركة زميلة
طبيعة العالقة
شركة زميلة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي

عمولة خاصة مكتسبة

المحصل

الرصيد الختامي

130,000,000

--

--

130,000,000

الرصيد االفتتاحي

عمولة خاصة مكتسبة

المحصل

الرصيد الختامي

130,000,000

4,017,433

()4,017,433

130,000,000

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٨م

26المعلومات القطاعيةتعمل الشركة 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 الى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى تقديمها وفقاً 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.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق82-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)
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المعلومات القطاعية (تتمة)

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.
األسواق

إيداع

مقاصة

خدمات معلومات السوق

قطاع الشركات

اإلجمالي

2019م
إيرادات النشاط

221,906,317

281,496,478

--

61,345,104

--

564,747,899

تكاليف تشغيلية

()131,886,167

()130,820,921

--

()36,459,398

--

()299,166,486

الربح ( /الخسارة)
من األنشطة
الرئيسية

--

--

--

--

--

42,056,361

مصروفات عمومية
وإدارية

--

--

--

--

()223,525,052

()223,525,052

إجمالي الموجودات

18,147,832

564,452,008

130,041,282

4,091,552

2,830,097,424

3,546,830,098

إجمالي المطلوبات

37,308,873

46,414,594

25,130,752

11,690,852

166,879,783

287,424,854

األسواق

(إيداع)

مقاصة

خدمات معلومات السوق

قطاع الشركات

اإلجمالي

224,150,902

298,320,362

--

60,808,776

--

583,280,040

()134,817,416

()127,112,580

--

()36,573,942

--

()298,503,938

2018م
إيرادات النشاط
تكاليف تشغيلية
الربح ( /الخسارة) من
األنشطة الرئيسية

89,333,486

171,207,782

--

24,234,834

--

284,776,102

مصروفات عمومية
وإدارية

--

--

--

--

()210,520,277

()210,520,277

إجمالي الموجودات

18,211,205

566,423,092

--

4,105,840

2,943,208,846

3,531,948,983

إجمالي المطلوبات

38,193,598

47,515,248

--

11,968,083

199,612,855

297,289,784

	 27-األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:
	-مخاطر السوق؛
	-مخاطر االئتمان؛
	-مخاطر العمليات :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 ،بتم إدراج إفصاحات كمية في كامل القوائم المالية الموحدة.
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	 -٢٧
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إطار إدارة المخاطر
تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة إلنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر في المجموعة .وقام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة إدارة المخاطر
تكون مسؤوليتها 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 إجراءاتها ومعاييرها لإلدارة والتدريب إلى تطوير بيئة رقابية مسؤولة يدرك فيها جميع الموظفين أدوارهم
والتزاماتهم.

هيكل إدارة المخاطر
يتم إنشاء 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
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن مدى تق ّبل المخاطر المحدد مسبقاً للمجموعة.

فيما يلي ملخص المخاطر التي تتعرض لها المجموعة وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:

	 27-1مخاطر أسعار السوق
مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق ،سواء الناتجة عن عوامل
خاصة ب ُمصدر 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.
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إن التغير بنسبة  ٪1أسعار االسترداد واألسعار المدرجة لالستثمارات ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،سيؤثر على قائمة الربح أو الخسارة كما
هو مبين أدناه:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
األثر على ربح(/خسارة) السنة

2019م

2018م

25,852,886+

13,037,761+

إن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على التأثير على ربح أو خسارة وموجودات المجموعة.

مخاطر العمالت
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 معدالت العمولة الخاصة
إن مدى تعرض المجموعة للتغيرات في معدالت العمولة الخاصة يتعلق بشكل أساسي بسندات الدين طويلة األجل ذات المعدل المتغير الخاصة
بالمجموعة .تنشأ مخاطر معدالت العمولة الخاصة من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العمولة الخاصة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة
لألدوات المالية .إن الزيادة/النقص في معدل العمولة الخاصة بنسبة  ،٪1مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة ،سيؤدي إلى نقص/زيادة في ربح السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2019م بمبلغ  6,734ريال سعودي (للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م 82,234 :ريال سعودي).

	 27-2مخاطر 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 األولية الموحدة:
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

نقد وما في حكمه

268,487,867

363,178,918

االستثمارات بالتكلفة المطفأة

306,554,876

1,618,889,453

إيرادات النشاط المستحقة

5,551,232

5,709,830

سلف للموظفين

6,232,881

4,377,876

الذمم المدينة

48,057,614

45,323,583

634,884,470

2,030,479,660

نقد وما في حكمه
تحتفظ المجموعة بالفائض من األموال لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد .ويتم حالياً االحتفاظ بالفائض لدى بنوك ذات تصنيف كما يلي:
موديز

فيتش
طويلة األجل

قصيرة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

BBB+

A2

A1

P-1
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الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االئتمان .تطبق المجموعة المنهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .ولقياس الخسائر االئتمانية
المتوقعة ،تم تجميع الذمم المدينة استناداً إلى أيام التأخير في السداد .تُعدل معدالت الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات الحالية
والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة.

	 27-3تركيز مخاطر االئتمان
يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2019م.
المتوسط المرجح لمعدل
الخسارة ()٪

إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة

منخفضة القيمة االئتمانية

0.3

33,543,951

103,190

ال

2.0

1,261,061

25,233

ال

 30-0يوماً (ليست متأخرة السداد)

 60 - 30يوماً

 90 – 61يوماً

 120 – 91يوماً

 180 – 121يوماً
 360 – 181يوماً

متأخرة السداد ألكثر من  360يوماً

3.0

2,392,842

71,536

ال

4.5

435,539

19,647

ال

18.2

2,571,107

467,183

نعم

45.4

2,077,669

943,808

نعم

5,775,445

5,247,138

نعم

48,057,614

6,877,735

90.9

يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2018م.
المتوسط المرجح لمعدل
الخسارة ()٪

إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة

منخفضة القيمة االئتمانية

0.04

33,285,334

14,129

ال

1.04

1,555,431

16,174

ال

2.24

309,770

6,929

ال

 30-0يوماً (ليست متأخرة السداد)
 60 - 30يوماً
 90 – 61يوماً
 120 – 91يوماً

 180 – 121يوماً

 360 – 181يوماً
متأخرة السداد ألكثر من  360يوماً

2.52

250,501

6,314

ال

20.00

856,173

171,235

نعم

50.00

5,103,826

2,551,912

نعم

100.00

3,962,548

3,962,548

نعم

45,323,583

6,729,241

	 27-4مخاطر التشغيل
مخاطر العمليات 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 المخاطر التشغيلية لكي تحقق التوازن بين تجنب الخسائر واألضرار المالية على سمعة المجموعة وبين الفعالية الشاملة
للتكلفة ولتجنب إجراءات السيطرة التي تقيد المبادرة واإلبداع.
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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.

	 27-5مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً 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.
يعرض الجدول أدناه تحلي ً
ال للموجودات والمطلوبات المالية استناداً إلى التاريخ المتوقع للتحصيل أو التسوية:
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م
أقل من  12شهر ًا

أكثر من  12شهر ًا

اإلجمالي

أقل من  12شهر ًا

أكثر من  12شهر ًا

اإلجمالي

نقد وما في حكمه

268,487,867

--

268,487,867

363,178,918

--

363,178,918

استثمارات

2,660,288,572

231,554,876

2,891,843,448

2,616,337,849

306,327,691

2,922,665,540

ذمم مدينة  -مجمل

48,057,614

--

48,057,614

45,323,583

--

45,323,583

إيرادات النشاط
المستحقة

5,551,232

--

5,551,232

5,709,830

--

5,709,830

سلف للموظفين

6,232,881

--

6,232,881

4,377,876

--

4,377,876

2,988,618,166

231,554,876

3,220,173,042

3,034,928,056

306,327,691

3,341,255,747

4,263,087

--

4,263,087

--

--

--

ذمم دائنة

105,383,866

--

105,383,866

87,268,042

--

87,268,042

إجمالي الموجودات
المالية
التزام عقد إيجار
رصيد مستحق إلى هيئة
السوق المالية

22,330,201

--

22,330,201

56,661,001

--

56,661,001

مصروفات مستحقة
ومطلوبات متداولة أخرى

75,018,332

--

80,721,126

59,136,932

--

59,136,932

إجمالي المطلوبات
المالية

206,995,486

--

190,368,079

203,065,975

--

203,065,975

صافي الموجودات المالية

2,781,622,680

231,554,876

3,029,804,963

2,831,862,081

306,327,691

3,138,189,772
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	 28-القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين 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 سوقِ 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 بنا ًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة (األسعار) أو بصورة
غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت 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 نظراً ألن القيمة الدفترية
للموجودات المالية والمطلوبات المالية المتبقية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 31ديسمبر 2019م
القيمة العادلة
القيمة الدفترية

المستوى 1

المستوى 2

استثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المستوى 3

إجمالي القيمة العادلة

-2,585,288,572

--

2,585,288,572

2,585,288,572
 31ديسمبر 2018م
القيمة العادلة

القيمة الدفترية

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

إجمالي القيمة العادلة

استثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1,303,776,087

--

1,303,776,087

--

1,303,776,087

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2لقياسات القيمة العادلة ،وال توجد أي تحويالت داخل أو خارج المستوى  3لقياسات القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر 2018م :ال شيء).

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق88-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(ريال سعودي)

	 29-األحداث الالحقة
تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في أوائل عام 2020م وقد انتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،مما
تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي وقد يؤثر في نهاية األمر على مصادر إيرادات المجموعة .عالوة على ذلك ،أعلنت حكومة المملكة العربية
السعودية عن عدة مبادرات لتوفير المساعدة الالزمة للقطاعات الصناعية بما في ذلك المستهلكين األساسيين .تعتبر المجموعة أن تفشي هذا الفيروس
يُعد حدثاً الحقاً لتاريخ قائمة المركز المالي وال يستدعي التعديل .نظ ًرا ألن الوضع غير مستقر وسريع التطور ،فإننا ال نعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير
كمي للتأثير المحتمل لتفشي هذا الفيروس على المجموعة .سيتم النظر في تأثير هذا التفشي على القوائم المالية الموحدة للمجموعة بما في ذلك خسائر
االئتمان المتوقعة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة التي تنتهي في  31ديسمبر 2020م.

	 30-توزيعات أرباح
وافقت الجمعية العادية باجتماعها الذي عقد بتاريخ  14رمضان 1440هـ (الموافق  19مايو 2019م) على دفع توزيعات أرباح على المساهمين للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  120,000,000ريال سعودي.

	 31-اعتماد القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ في  3شعبان  1441هـ الموافق  26مارس 2020م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق89-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
مع

تقرير مراجع الحسابات المستقل

ق90-

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق91-

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق92-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)
إيضاحات

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
4

21,381,712

13,693,404

ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة

5

179,552,282

176,516,175

شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

6

378,895,293

40,996,978

استثمارات

7

101,267,886

231,554,876

موجودات حق االستخدام

8

19,856,726

11,271,347

700,953,899

474,032,780

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
استثمارات

7

3,103,518,964

ذمم مدينة

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

9

57,364,818

41,179,879

10

102,271,835

102,841,000

2,660,288,572

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

11

32,177,558

--

نقد وما في حكمه

12

96,798,376

268,487,867

إجمالي الموجودات المتداولة

3,392,131,551

3,072,797,318

إجمالي الموجودات

4,093,085,450

3,546,830,098

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1

1,200,000,000

1,200,000,000

احتياطي نظامي

13

376,963,633

326,911,746

احتياطي عام

14

1,114,180,214

1,114,180,214

أرباح مبقاة

943,478,532

618,313,284

إجمالي حقوق الملكية

3,634,622,379

3,259,405,244

15

91,024,046

77,294,401

16

المطلوبات غير المتداولة
إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

4,658,348

--

95,682,394

77,294,401

إلتزامات عقود إيجار

تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

17

19,030,340

--

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

18

3,147,217

--

إلتزامات عقود إيجار

16

9,128,643

4,263,087

19

95,314,671

105,383,866

32,758,785

22,330,201

3,223,464

3,134,967

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة
رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية
إيرادات مؤجلة
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

20

116,616,283

زكاة دائنة

21

83,561,274

75,018,332
--

إجمالي المطلوبات المتداولة

362,780,677

210,130,453

إجمالي المطلوبات

458,463,071

287,424,854

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

4,093,085,450

3,546,830,098

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )٨٨-إلى (ق )١٣١-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق93-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيضاحات

2020م

2019م

إيرادات تشغيلية

22

1,079,635,090

564,747,899

تكاليف تشغيلية

23

()356,484,493

()326,128,116

723,150,597

238,619,783

()180,244,860

()196,960,609

542,905,737

41,659,174

إيرادات استثمارات

25

38,797,145

94,343,939

الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

6

()2,101,685

()1,610,095

إيرادات أخرى

4,478,947

18,900,768

الربح من األنشطة غير التشغيلية

41,174,407

111,634,612

ربح السنة

584,080,144

153,293,786

()83,561,274

--

500,518,870

153,293,786

مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية

24

ربح التشغيل

21

مصروف الزكاة
صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:
بند لن يتم إعادة تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15

()5,301,735

()8,547,741

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

()5,301,735

()8,547,741

إجمالي الدخل الشامل للسنة

495,217,135

144,746,045

4.17

1.28

ربحية السهم األساسية والمخفضة

26

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )٨٨-إلى (ق )١٣١-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق94-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)
رأس المال

احتياطي نظامي

احتياطي عام

أرباح مبقاة

إجمالي حقوق الملكية

1,200,000,000

326,911,746

1,114,180,214

618,313,284

3,259,405,244

ربح السنة

--

--

--

500,518,870

500,518,870

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

--

--

--

()5,301,735

()5,301,735

توزيعات أرباح (إيضاح )33

--

--

--

()120,000,000

()120,000,000

المحول إلى االحتياطي النظامي

--

50,051,887

--

()50,051,887

--

1,200,000,000

376,963,633

1,114,180,214

943,478,532

3,634,622,379

1,200,000,000

311,582,367

1,114,180,214

608,896,618

3,234,659,199

ربح السنة

--

--

--

153,293,786

153,293,786

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

--

--

--

()8,547,741

()8,547,741

توزيعات أرباح (إيضاح )33

--

--

--

()120,000,000

()120,000,000

المحول إلى االحتياطي النظامي

--

15,329,379

--

()15,329,379

--

1,200,000,000

326,911,746

1,114,180,214

618,313,284

3,259,405,244

الرصيد كما في  1يناير 2020م

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
الرصيد في  1يناير 2019م (مراجعة)

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )٨٨-إلى (ق )١٣١-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق95-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)
إيضاحات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الربح قبل الزكاة

584,080,144

153,293,786

تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
24 ،23

48,213,576

51,272,542

استهالك وإطفاء
مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

9

19,735,859

148,494

رد االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

7

()1,076,063

()342,923

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15

11,300,262

10,966,445

الربح المحقق من بيع استثمارات

25

()15,751,508

()5,425,998

ربح غير محقق من استثمارات

25

()8,817,609

()50,234,343

الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

6

2,101,685

1,610,095

253,057

149,208

--

()17,430,875

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار
رد مخصص التزامات خاصة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ودائع لدى البنك المركزي السعودي

()32,177,558

--

ذمم مدينة

()35,920,798

()2,734,030

569,165

()70,881,119

تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

19,030,340

--

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

3,147,217

--

()10,069,195

18,115,824

10,428,584

()34,330,800

88,497

()1,598,140

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

41,597,951

15,881,400

النقد الناتج من العمليات

636,733,606

68,459,566

()2,872,352

()14,279,612

633,861,254

54,179,954

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

ذمم دائنة
رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية
إيرادات مؤجلة

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

15

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )٨٨-إلى (ق )١٣١-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق96-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)
إيضاحات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات

()2,558,201,111

()1,219,357,541

استثمار إضافي في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()210,000,000

--

المتحصل من استبعاد االستثمارات

2,065,902,889

1,306,182,897

75,000,000

--

شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

()45,676,373

()94,111,745

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()672,974,595

()7,286,389

المتحصل من استحقاق الصكوك

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
33

توزيعات أرباح مدفوعة

()120,000,000

()120,000,000

إيجارات مدفوعة

()12,576,150

()21,584,616

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()132,576,150

()141,584,616

صافي الزيادة( /النقص) في نقد وما في حكمه

()171,689,491

()94,691,051

268,487,867

363,178,918

96,798,376

268,487,867

نقد وما في حكمه في بداية السنة
نقد وما في حكمه في نهاية السنة

12

معلومات إضافية غير نقدية
تحويل االستثمار في الصكوك إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
دخل توزيعات أرباح مرسمل

6

130,000,000

--

11,367,239

12,782,200

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )٨٨-إلى (ق )١٣١-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق97-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

1عامشركة السوق المالية السعودية («تداول» أو «الشركة») شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 1010241733بتاريخ 1428/12/2هـ (الموافق  12ديسمبر2007م) .تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 15/بتاريخ 1428/03/01هـ
(الموافق  20مارس 2007م) وقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم /320ق بتاريخ 1428/12/1هـ (الموافق  11ديسمبر 2007م) كما في  31ديسمبر
2020م ،بلغ رأس مال الشركة ال ُمصرح به وال ُمصدر والمدفوع بالكامل  1,200مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م 1,200 :مليون ريال سعودي) مقسم
إلى  120مليون سهماً ( 31ديسمبر 2019م 120 :مليون سهماً) بقيمة  10رياالت 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 وفقاً 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:
 6897طريق الملك فهد  -العليا
وحدة رقم15 :
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 وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/02/06هـ (الموافق  22مارس 2003م) .تم تسجيل
شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010463866بتاريخ 1437/11/27هـ (الموافق  30أغسطس 2016م)
برأس مال مصرح به قدره  400مليون ريال سعودي مقسم إلى  40مليون سهماً بقيمة  10رياالت سعودي لكل سهم.
كما في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2019م ،تمتلك الشركة  %100من رأس المال المصدر لشركة إيداع .ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع في
توفير تهيئة أعمال التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها وحفظها.

شركة مركز مقاصة األوراق المالية («مقاصة «)
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في  30أكتوبر 2017م بموجب قرار رقم  2017-04-04/2017-04-03على تأسيس شركة جديدة
باسم شركة مركز مقاصة األوراق المالية («مقاصة») .تم تسجيل شركة مقاصة كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم
 1010935131بتاريخ 1439/06/02هـ (الموافق  18فبراير 2018م) برأس مال مصرح به وقدره  600مليون ريال سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة
 10رياالت سعودية للسهم الواحد.
كما في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2019م ،تمتلك الشركة  %100من 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 وفقاً
لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.
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عام (تتمة)

شركة تداول للحلول المتقدمة («تاسك»)
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في 2020/04/19م بموجب قرار رقم  2020/02/02على تأسيس شركة جديدة باسم شركة تداول للحلول
المتقدمة («تاسك») .تم تسجيل شركة تاسك كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010656577بتاريخ 1442/2/11هـ
(الموافق 2020/09/28م) برأس مال مصرح به وقدره  300مليون ريال سعودي مقسم إلى  30مليون سهم بقيمة  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
كما في  31ديسمبر 2020م ،تمتلك الشركة  %100من 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.

ٌ
أحداث هامة
ال تزال جائحة كوفيد 19-تُعطل األسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية «موجة ثانية» من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت
سابقاً 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 مؤخراً تطوير عدد من لقاحات كوفيد 19-واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم .كما اعتمدت الحكومة لقاحات
بدأت بطرحها وستكون متاحاً للجميع بشكل عام خالل عام 2021م.
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 ،استناداً إلى تقييمها ،أن لدى المجموعة ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها
المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.

2أسس اإلعداد2-1بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وتماشياً 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  11نوفمبر 2015م (يشار إليه فيما يلي بـ «النظام») والذي دخل حيز التنفيذ
بتاريخ 1437/7/25هـ (الموافق  2مايو 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  2يناير 2020م حيث تمت المصادقة عليه.

2-2أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً 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 المحاسبة ومفهوم
االستمرارية.

2-3عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ريال سعودي.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق99-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

	 -٢
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2-4التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً 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:
إيضاحات
األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات
األعمار االنتاجية للموجودات غير ملموسة
مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

تقييم التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

5-3
6-3
4-3
4-3

11-3

3ملخص السياسات المحاسبية الهامةفيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

3-1معايير المحاسبة 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 ً
أيضا إيداعاً أولياً وفقاً 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 الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

مساهمات األعضاء في تمويل غرفة المقاصة
يمثل هذا ترتيباً 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 الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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3-2التغيرات 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  31ديسمبر 2019م .واستناداً إلى اعتماد هذه التعديالت ومراعاة للبيئة االقتصادية الحالية ،تُطبق السياسات المحاسبية
التالية اعتباراً من  1يناير 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 المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  1يناير 2020م أو بعد ذلك التاريخ.
هذا ،وقد قررت اإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية للمجموعة.
yتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي « 3تعريف األعمال»؛
yتعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي « 8تعريف األهمية النسبية»؛
yتعديالت على ال َمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي؛ و
yتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي « 7تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل
الفائدة  -المرحلة »1

المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد ولم يتم
ً
مبكرا
تطبيقها
فيما يلي المعايير المحاسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نشرها وتعد إلزامية للمجموعة للسنة المحاسبية التي تبدأ في  1يناير 2021م أو بعد ذلك
التاريخ .اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية الموحدة.
yامتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد( 19-تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )16؛
yالمعيار الدولي للتقرير المالي  – 17عقود التأمين ،ينطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2023م
yتعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة ،الذي يطبق على الفترة السنوية التي تبدأ في  1يناير
2022م أو بعد ذلك التاريخ؛
yالعقود المتوقع خسارتها  -تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37؛
yتصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -المرحلة ( 2تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ومعيار المحاسبة الدولي  ،39والمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي )16؛
yالممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16؛ و
yال َمراجع 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 تأثيراً هاماً على المبالغ المدرجة.

3-3أسس 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.
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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 وفقاً 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.

3-4األدوات المالية
1تصنيف وقياس الموجودات الماليةفيما يلي تصنيف وقياس الموجودات المالية:
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9عند اإلثبات األولي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ:
	-بالتكلفة المطفأة؛
	-بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمار في أدوات الدين؛
	-بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -استثمارات في حقوق الملكية؛ أو
	-بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إن تصنيف الموجودات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9يعتمد 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 الحقاً بالقيمة العادلة وتقيد أي أرباح وخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند نشوئها.
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تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
الموجودات المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

يتم الحقاً 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 الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم تخفيض التكلفة المطفأة
الموجودات المالية بالتكلفة 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.
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم
االستثمارات في أدوات الدين
إثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
األخرى في الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن اإلثبات يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة إلى في الدخل
الشامل اآلخر
الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة إال إذا كانت
االستثمارات في حقوق الملكية
توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر وال يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
الشامل اآلخر

2تصنيف وقياس المطلوبات الماليةتقاس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن قياسها مطلوباً 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 ( )1المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و ( )2أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد
تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية
يتم التوقف عن إثبات التزام مالي ما عند تسوية االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انقضاءها.

4المقاصةتتم 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 مطلوباً أو مسموحاً به في أي معيار محاسبي أو تفسير ،وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية
للمجموعة.
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5االنخفاض في قيمة الموجودات الماليةيستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج «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  12شهراً؛ أو (ب) الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر .إذا لم تزداد مخاطر االئتمان لألداة المالية بشكل جوهري منذ نشأتها ،عندئذِ يتم تكوين مخصص بمبلغ يعادل الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً .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 .وبدالً من ذلك،
يمكن للمجموعة اختيار تكوين مخصص بالخسائر االئتمانية المتوقعة بنا ًء 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.

3-5الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات باستثناء األراضي بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .تقاس
األراضي بسعر تكلفتها.
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.
ٍ
عندئذ كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) من الممتلكات
عندما يكون ألجزاء من بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم احتسابها
والمعدات.
يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يُتوقع 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 المحاسبة عن االستهالك على المبلغ القابل لالستهالك الذي يمثل تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة ،ناقصاً 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 متاحاً لالستخدام.
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إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود المختلفة للممتلكات والمعدات للفترات الحالية والمقارنة هي كما يلي:
األعمار اإلنتاجية المقدرة (سنوات)
مباني

30

أثاث وتجهيزات

10

أجهزة حاسب آلي

4

معدات مكتبية

6

سيارات

4

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي سنوي وتُع ّدل عند اللزوم.

3-6الموجودات غير الملموسة

تتمثل الموجودات غير الملموسة في البرامج المحتفظ بها الستخدامها خالل السياق االعتيادي لألعمال وتقيد بالتكلفة ناقصاً 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  6سنوات.
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.

3-7االنخفاض 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 ناقصاً 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 معاً
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 ،عندئذِ 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 ً
لألصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ،إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.
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3-8االستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً كبيراً ولكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة .والتأثير الجوهري هو القدرة على
المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها.
يتم المحاسبة 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 دلي ً
ال موضوعياً 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.

3-9النقد 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.

3-10المخصصات
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 مالئماً والمخاطر التي ينطوي عليها
االلتزام .يتم إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

3-11التزام 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:
yتكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحالية ،وتكاليف الخدمات السابقة ،واألرباح والخسائر من عمليات التقليص والتسويات
غير الروتينية؛ و
yمصروف الفائدة
يتم إجراء احتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
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3-12إثبات اإليرادات
تحقق المجموعة اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  15باستخدام نموذج الخمس الخطوات أدناه:
الخطوة  :1تحديد العقد مع العميل

يُع ّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد الضوابط التي يجب
الوفاء بها لكل عقد.

الخطوة  :2تحديد التزامات األداء

التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة

سعر المعاملة هو مبلغ العِ وض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات
ال ُمتعهد بها إلى العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.

الخطوة  :4توزيع سعر المعاملة

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،تقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام
أداء بمبلغ يصف مبلغ العِ وض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

الخطوة  :5تحقق اإليرادات

تحقق المجموعة اإليرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات التي ُوعد
بها العميل بموجب العقد.

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.
تُحصل رسوم اإلدراج بصورة نصف سنوية وتُسجل كإيرادات غير مكتسبة (إيرادات مؤجلة) ويتم إثباتها الحقاً 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 .تُحصل
رسوم التسجيل سنوياً في بداية السنة وتُسجل كإيرادات غير مكتسبة (إيرادات مؤجلة) ويتم إثباتها الحقاً 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.

3-13المصروفات
المصروفات العمومية واإلدارية هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود المجموعة التي تقوم بها إدارات التسويق واالستشارات والصيانة .تُوزع المصروفات
بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية واإلدارية (عند اللزوم) بشكل ثابت.
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3-14المعامالت 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.

3-15الزكاة

بموجب المرسوم الملكي رقم  35657الصادر بتاريخ 1442/6/29هـ ،تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل
(«الهيئة») في المملكة العربية السعودية اعتباراً من  1يناير 2020م .وتحمل الزكاة في الربح أو الخسارة الموحدة .تُفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع %2.5
من وعاء الزكاة وفقاً 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.

3-16المطلوبات 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 مطلوباً لتسوية االلتزام ،أو ( )2عدم إمكانية
قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل تقرير واإلفصاح عنها ضمن المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة
للمجموعة.

3-17قياس 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:
yفي السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
yفي السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات عند غياب السوق الرئيسي.
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.
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يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،والمبين
كما يلي ،استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى  :1أسعار السوق المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى  :2قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن مالحظته إما بصورة مباشرة
أو بصورة غير مباشرة.
المستوى  :3تقنيات تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس 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 (استناداً 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 وفقاً 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 استناداً إلى طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات
ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

3-18موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار

تجري المجموعة في بداية العقد تقييماً 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 ،زائداً أي
تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف تفكيك وإزالة األصل محل العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي يوجد فيه ،ناقصاً 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 كان عقد اإليجار يح ِّول ملكية األصل محل العقد إلى المجموعة في نهاية مدة 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 مبدئياً 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.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق109-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

 	 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تشمل التزامات عقود اإليجار صافي القيمة الحالية لدفعات اإليجار التالية:
	-الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في مضمونها) ،ناقصاً 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 متأكداً 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  12شهراً أو أقل .تشمل الموجودات منخفضة القيمة بنود صغيرة
تتعلق بمعدات المكاتب.

المجموعة كمؤجر:
ليس لدى المجموعة أي عقود بوصفها كمؤجر.

3-19تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً 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 محتفظاً بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
	-يكون من المتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو

	-تكون في صورة نقد وما في حكمه ،ما لم تكن مقيداً من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً 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 محتفظاً بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
	-تكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو
ً
	-في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق110-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

4ممتلكات ومعداتاألراضي

المباني

2,310,985

618,248

20,261,233

--

--

1,750,929

السيارات

اإلجمالي

األثاث والتجهيزات أجهزة الحاسب اآللي المعدات المكتبية
104,942,555

17,911,192

1,656,350

147,700,563

531,485

870,772

--

3,153,186

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير 2019م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

2,310,985

618,248

22,012,162

105,474,040

18,781,964

1,656,350

150,853,749

الرصيد كما في  1يناير 2020م

2,310,985

618,248

22,012,162

105,474,040

18,781,964

1,656,350

150,853,749

--

141,755

35,085

12,455,164

325,042

--

12,957,046

إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

--

--

--

()153,594

--

--

()153,594

2,310,985

760,003

22,047,247

117,775,610

19,107,006

1,656,350

163,657,201

االستهالك المتراكم:
الرصيد كما في  1يناير 2019م

--

68,694

15,741,114

95,989,261

16,181,183

1,399,246

129,379,498

المحمل للسنة

--

20,608

668,652

6,246,723

711,364

133,500

7,780,847

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

--

89,302

16,409,766

102,235,984

16,892,547

1,532,746

137,160,345

الرصيد كما في  1يناير 2020م

--

89,302

16,409,766

102,235,984

16,892,547

1,532,746

137,160,345

المحمل للسنة

--

20,608

610,572

3,958,461

555,493

123,604

5,268,738

استبعادات

--

--

--

()153,594

--

--

()153,594

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

--

109,910

17,020,338

106,040,851

17,448,040

1,656,350

142,275,489

كما في  31ديسمبر 2020م

2,310,985

650,093

5,026,909

11,734,759

1,658,966

--

21,381,712

2,310,985

528,946

5,602,396

3,238,056

1,889,417

123,604

13,693,404

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2019م

تشتمل الممتلكات والمعدات على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ  2مليون ريال سعودي (2019م 1.6 :مليون ريال سعودي) .ال يتم استهالك األعمال تحت
التنفيذ إلى أن يتم وضع األصل في الخدمة.

5موجودات غير ملموسةللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

التكلفة:
الرصيد في بداية السنة

396,690,327

305,731,768

إضافات

32,719,327

90,958,559

استبعاد  /شطب
الرصيد في نهاية السنة

--

--

429,409,654

396,690,327

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد في بداية السنة

220,174,152

191,109,604

المحمل للسنة

29,683,220

29,064,548

استبعاد  /شطب

--

--

الرصيد في نهاية السنة

249,857,372

220,174,152

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

179,552,282

176,516,175

تشتمل الموجودات غير الملموسة على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ  98.7مليون ريال سعودي (2019م 103.7 :مليون ريال سعودي) .ال يتم إطفاء األعمال
تحت التنفيذ إلى أن يتم وضع األصل في الخدمة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق111-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

6شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةيتمثل ذلك في حصة المجموعة من االستثمار في شركة تداول العقارية («شركة زميلة») ،وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث
تمارس الشركة تأثيراً جوهرياً عليها من خالل حقوق التصويت .كما في  31ديسمبر 2020م ،تمتلك المجموعة نسبة  %33.12من رأس مال الشركة الزميلة
( 31ديسمبر 2019م .)%20 :تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة الزميلة في تطوير برج مكاتب تجاري في مركز الملك عبد اهلل المالي بالرياض حيث تتوقع
المجموعة أن يكون مقرها الرئيسي.
فيما يلي الحركة في رصيد االستثمار بالشركة الزميلة:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

الرصيد في بداية السنة

40,996,978

42,607,073

استثمارات إضافية تمت خالل السنة

340,000,000

--

الحصة في خسارة السنة

()2,101,685

()1,610,095

الرصيد في نهاية السنة

378,895,293

40,996,978

يُلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة كما هي مدرجة في القوائم المالية المراجعة كما في  31ديسمبر 2020م و  31ديسمبر 2019م:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر 2019م

قائمة المركز المالي الملخصة
إجمالي الموجودات المتداولة

298,827,419

230,738,931

إجمالي الموجودات غير المتداولة

1,925,466,589

1,258,086,427

إجمالي المطلوبات المتداولة

969,825,327

458,032,604

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

47,354,400

674,805,324

1,207,114,281

355,987,430

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

8,873,149

6,244,803

صافي الموجودات ()%100
قائمة الدخل الشامل الملخصة
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

قامت المجموعة بإثبات حصتها من الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م استناداً 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  130مليون ريال سعودي (إيضاح  )7إلى استثمار حقوق ملكية .باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة باستثمار إضافي في حقوق الملكية
بمبلغ  210مليون ريال سعودي للشركة الزميلة .تم اعتماد هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة المجموعة في  19أبريل 2020م .ولم تؤدي إعادة الهيكلة
هذه إلى سيطرة المجموعة على الشركة الزميلة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق112-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

7استثماراتملخصا لمحافظ االستثمار في األوراق المالية:
فيما يلي
ً
إيضاحات

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

غير متداولة
1-7

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

101,267,886

231,554,876

101,267,886

231,554,876

متداولة
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

3-7

--

75,000,000

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

4-7

3,103,518,964

2,585,288,572

3,103,518,964

2,660,288,572

7-1االستثمارات 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  %2.50سنوياً خالل سنة 2020م (2019م .)%2.7 :وفيما يلي تفاصيل هذه االستثمارات:
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

البيان

100,000,000

100,000,000

--

130,000,000

إيرادات مستحقة

1,311,751

2,674,804

خسارة انخفاض في قيمة االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة (إيضاح )2-7

()43,865

()1,119,928

101,267,886

231,554,876

الهيئة العامة للطيران المدني
شركة تداول العقارية (إيضاح )1-1-7

-1-1

ً
سابقا إلى استثمارات
7تم تحويل صكوك شركة تداول العقارية التي كانت تملكها المجموعة
حقوق الملكية خالل فترة السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م (راجع إيضاح .)6

ً
ملخصا بالحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات
7-2فيما يلي
المدرجة بالتكلفة المطفأة:
الرصيد في بداية السنة
ما تم رده للسنة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

1,119,928

1,462,752

()1,076,063

()342,923

43,865

1,119,928

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق113-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

 	 -7استثمارات (تتمة)
7-3االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة  -متداولة
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

البيان
صكوك شركة مجموعة صافوال

-

75,000,000

اإلجمالي

-

75,000,000

7-4االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

يمثل هذا البند استثماراً 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:
 31ديسمبر 2020م
إيداعات أسواق المال
صناديق عقارية
اإلجمالي

 31ديسمبر 2019م

التكلفة

القيمة العادلة

التكلفة

القيمة العادلة

3,017,198,517

3,074,346,514

2,458,092,921

2,548,344,972

40,000,000

29,172,450

40,000,000

36,943,600

3,057,198,517

3,103,518,964

2,498,092,921

2,585,288,572

8موجودات حق االستخدام 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

الرصيد في بداية السنة

11,271,347

25,698,494

إضافات

21,846,997

--

()13,261,618

()14,427,147

19,856,726

11,271,347

مصروف االستهالك للسنة
الرصيد في نهاية السنة

9ذمم مدينةإيضاحات

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

ذمم مدينة:
 -أطراف ذات عالقة

1-28

 أخرىيخصم :مخصص خسائر ائتمان

1-9

7,217,825

10,136,265

76,760,587

37,921,349

()26,613,594

()6,877,735

57,364,818

41,179,879

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق114-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

 	 -9ذمم مدينة (تتمة)
ً
ملخصا بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
9-1فيما يلي
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2019م

الرصيد في بداية السنة

6,877,735

6,729,241

المحمل للسنة

19,735,859

148,494

الرصيد في نهاية السنة

26,613,594

6,877,735

ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
10مصروفات مدفوعةإيضاح

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

1-10

77,500,000

77,500,000

مصروفات تأمين مدفوع مقدماً

7,770,332

7,767,406

إيرادات النشاط المستحقة

10,108,448

5,551,232

سلف لموظفين

2,875,632

6,232,881

مصروفات صيانة مدفوعة مقدماً

1,418,613

1,328,331

--

745,507

2,598,810

3,715,643

102,271,835

102,841,000

دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

ضريبة القيمة المضافة المدينة ،صافي
ذمم مدينة أخرى

ً
مقدما لشراء عقار بغرض إنشاء مركز معلومات
	 10-1يمثل هذا البند مبالغ مدفوع
في مركز الملك عبدهللا المالي.

11ودائع لدى البنك المركزي السعوديتتمثل في الضمان النقدي المستلم من المشاركين في المقاصة في شكل هامش أولي وهامش تغيير وتمويل التعثر .كما تتضمن مبلغ  10مليون ريال سعودي
تم إيداعه بواسطة المجموعة وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية .ويتم اكتساب عمولة من هذه الودائع ،وتحتجز المجموعة جزءاً من العمولة وتضاف
إضافة حصة أعضاء المقاصة من العمولة إلى حسابات الضمان الخاصة بهم.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق115-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

12نقد وما في حكمهنقد لدى البنوك – حسابات جارية
وديعة مرابحة قصيرة األجل

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

96,798,376

142,140,619

-

126,347,248

96,798,376

268,487,867

1-12

12-1وديعة المرابحة قصيرة اآلجل كانت لدى طرف آخر ذو تصنيف ائتماني جيد.
لدى هذه الوديعة فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر ،ويتحقق منها
ً
سنويا .استحقت هذه المرابحة في
متوسط عمولة سنوية خاصة %2.45
شهر يناير 2020م ولم يتم تجديدها.

13احتياطي نظاميوفقاً لنظام الشركات السعودي في المملكة العربية السعودية ،يتعين على المجموعة تجنيب  ٪10من أرباحها الصافية كل سنة لتكوين احتياطي نظامي
حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال .وتقوم المجموعة بتحويل صافي الربح المطلوب إلى االحتياطي النظامي في نهاية السنة حتى يبلغ هذه
االحتياطي  %50من رأس المال وفقاً لنظام المجموعة األساسي .إن هذا االحتياطي غير متاح حالياً للتوزيع على مساهمي المجموعة.

14احتياطي عامبنا ًء على موافقة معالي رئيس هيئة السوق المالية بموجب الخطاب رقم  2007\524بتاريخ  31فبراير 2007م تم تحويل رصيد األرباح المبقاة إلى حساب
االحتياطي التعاقدي لغرض تمويل إنشاء مقر السوق المالية في مركز الملك عبد اهلل المالي وأي أغراض مستقبلية يحددها مجلس إدارة الشركة .خالل
سنة 2008م قرر مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم  2008\8\6تحويل رصيد االحتياطي التعاقدي إلى حساب االحتياطي العام.

15إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفينفيما يلي بياناً بالحركة على مخصص نهاية الخدمة للموظفين:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

الرصيد في بداية السنة

77,294,401

72,059,827

تكلفة الخدمة الحالية

9,028,207

7,941,617

تكلفة الفائدة

2,272,055

3,024,828

المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة

11,300,262

10,966,445

خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

5,301,735

8,547,741

منافع مدفوعة خالل السنة

()2,872,352

()14,279,612

الرصيد في نهاية السنة

91,024,046

77,294,401

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق116-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

	 -15إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
ً
بيانا بصافي التزامات مكافأة نهاية الخدمة:
	 15-1فيما يلي
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

القيمة الحالية اللتزامات المنافع

91,024,046

77,294,401

القيمة العادلة لموجودات الخطة

--

--

صافي التزامات المنافع المحددة

91,024,046

77,294,401

	 15-2فيما يلي خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

5,930,906

6,881,144

--

--

أثر تعديل الخبرة

()629,171

1,666,597

خسائر إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

5,301,735

8,547,741

أثر التغيرات في االفتراضات المالية
أثر التغير في االفتراضات الديموغرافية

	 15-3االفتراضات االكتوارية الرئيسية
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

االفتراضات االكتوارية الرئيسية
معدل الخصم المستخدم

%1.85

%2.85

النمو المستقبلي في الرواتب

%5.00

%5.00

كبير

كبير

معدل الدوران
االفتراضات السكانية
العمر التعاقدي

 64سنة

 64سنة

معدل الخصم المستخدم
يتم استخدام هذا المعدل للحصول على القيمة االكتوارية الحالية للمنافع المخططة .وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي « 19منافع الموظفين» ،يجب أن يُحدد
المعدل ال ُمستخدم لخصم التزامات منفعة ما بعد انتهاء التوظيف (كال من ال ُممولة وغير ال ُممولة) 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 تُستخدم 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 ال ُمقدر .ونظراً لعدم وجود أي سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة في المملكة العربية
السعودية ،وبالتالي يتم األخذ باالعتبار عائدات السوق على السندات الحكومية.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق117-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

	 -15إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
زيادة الرواتب
بخصوص التوجه السابق ،من المفترض أن الرواتب سوف تزيد بنسبة  %5.00سنوياً 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.

	 15-4معلومات استحقاق التزامات المنافع المحددة
المتوسط المرجح للفترة (بالسنوات)
توزيع مدفوعات المنفعة:

2020م

2019م

7.82

7.48
2019م

2020م
المبلغ

السنوات
1

10,186,507

6,031,485

2

12,717,122

8,573,188

3

8,549,431

7,722,731

4

8,229,939

5,562,937

5

8,793,346

5,380,932

10-6

51,312,962

33,863,686

	 15-5تحليل الحساسية
إن التغيرات المحتملة بصورة معقولة إلحدى االفتراضات االكتوارية ذات العالقة ،مع افتراض بقاء االفتراضات األخرى ثابتة ،فإن مبلغ التزامات المنافع
المحددة سيكون:
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م
زيادة

نقص

زيادة

نقص

معدل الخصم (تغير بنسبة )٪0.5

90,624,158

98,126,361

76,620,657

82,666,148

معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب (تغير بنسبة )٪0.5

96,337,369

92,251,617

81,214,900

77,945,735

	 15-6المخاطر المرتبطة بخطة المنافع المحددة
مخاطر طول العمر:
تنشأ المخاطر عندما يكون عمر المتقاعد أطول من المتوقع .تقاس هذه المخاطر وفقاً لمستوى الخطة على العدد الكلي للمتقاعدين.
مخاطر الزيادة في الرواتب:
النوع األكثر شيوعاً 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.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق118-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

16التزامات عقود اإليجارتتمثل في قيمة التزامات عقود اإليجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  16لمكاتب الشركة المؤجرة.
فيما يلي تصنيف وتحليل االستحقاق اللتزامات عقود اإليجار إلى متداولة وغير متداولة:
الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

الفائدة

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

متداولة

9,381,700

253,057

9,128,643

غير متداولة

5,037,933

379,585

4,658,348

14,419,633

632,642

13,786,991

17تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصةإيضاحات

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

ضمان أعضاء غرفة المقاصة

1-17

1,001,361

--

ضمان أعضاء عمالء المقاصة

2-17

16,539,779

--

الهامش األولي ألعضاء المقاصة

3-17

1,489,200

--

19,030,340

--

	 17-1يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حسابهم الخاص.
	 17-2يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حساب عمالئهم.
	 17-3يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة وإبراز القيم مع المركز.

18مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصةيمثل هذا ترتيباً 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.

19ذمم دائنة 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

ذمم دائنة تجارية:
أخرى

81,667,208

96,877,390

أطراف ذات عالقة (إيضاح )3-28

13,647,463

8,506,476

95,314,671

105,383,866

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق119-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

20مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

مصروفات موظفين مستحقة

94,647,318

67,464,699

تأمينات اجتماعية مستحقة  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,108,213

2,007,831

ضريبة القيمة المضافة ،صافي

10,195,945

--

ذمم مجلس اإلدارة الدائنة

5,470,358

--

أخرى

4,194,449

5,545,802

116,616,283

75,018,332

21الزكاة الدائنةاعتباراً من  1يناير 2020م ،تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم  35657الصادر بتاريخ 1442/6/29
هـ .ولم تقدم المجموعة بعد إقرارها الزكوي الموحد للشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل لدى الهيئة .ويُقدر مصروف الزكاة للسنة بمبلغ 83.5
مليون ريال سعودي.
 31ديسمبر 2020م
رأس المال

1,200,000,000

احتياطي نظامي

326,911,746

احتياطي عام

1,114,180,214

أرباح مبقاة

618,313,284

مطلوبات ومخصصات

98,310,239

موجودات غير متداولة

()721,787,698

وعاء الزكاة

2,635,927,785

نسبة الزكاة %

2.5847
68,130,825

الربح المعدل

617,217,951

نسبة الزكاة %

2.5
15,430,449

الزكاة المحملة للسنة

83,561,274

فيما يلي بياناً بالحركة في الزكاة:
 31ديسمبر 2020م
الرصيد في بداية السنة

--

المحمل للسنة

83,561,274

الرصيد في نهاية السنة

83,561,274

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق120-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

22إيرادات تشغيليةللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

عمولة التداول (إيضاح )1-22

767,002,623

317,830,780

خدمات إيداع أوراق مالية

132,255,954

123,287,116

خدمات معلومات السوق

112,495,753

61,345,104

خدمات اإلدراج

65,340,676

60,615,484

رسوم مقاصة (إيضاح )2-22

943,253

--

اشتراكات

416,967

--

أخرى

1,179,864

1,669,415

1,079,635,090

564,747,899

ً
وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ( )17/270/6بتاريخ 18
22-1
يناير 2017م ،فيما يلي ترتيبات اإليرادات التشغيلية بين المجموعة وهيئة
ً
اعتبارا من  1يناير 2017م:
السوق المالية
yيحق لهيئة السوق المالية عائد مالي يعادل  %64من إجمالي عمولة التداول .تقوم المجموعة بتحصيل هذا العائد نيابة عن هيئة السوق المالية
وإيداعه في حساب هيئة السوق المالية بنا ًء على تعليماتها؛ و
yيحق للمجموعة االحتفاظ بنسبة  %100من إيرادات النشاط (باستثناء عمولة التداول التي تخضع لترتيب مشاركة العائد المالي المذكور أعاله).

ً
دخال من األنشطة في سوق المشتقات.
22-2يمثل هذا

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق121-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

23تكاليف تشغيليةتتكون التكاليف التشغيلية من المصروفات المباشرة المتكبدة بواسطة المجموعة لتوفير الخدمات لعمالئها وللسوق المالية السعودية .وفيما يلي تفاصيل
التكاليف التشغيلية:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيضاحات

2020م

2019م

1-23

91,000,000

79,000,000

134,131,451

119,098,176

استشارات

3,469,564

7,206,119

صيانة

54,307,911

41,060,572

استهالك وإطفاء

31,808,960

29,315,749

خطوط دوائر المعلومات

11,515,517

26,094,087

مرافق خدمية

974,729

1,230,843

مصروفات أمن

2,071,007

1,998,109

ضيافة ونظافة

1,740,702

1,992,157

19,735,859

148,493

رسوم استخدام نظام سريع

1,099,000

1,016,000

اتصاالت

447,258

366,658
351,677

رسوم هيئة السوق المالية
رواتب ومنافع متعلقة بها

خسارة ائتمانية للذمم المدينة

1-9

رحالت عمل

68,192

تسويق ورعاية

459,632

10,205,894

رسوم رخصة

910,744

654,431

تدريب

()71,721

3,911,452

أخرى

2,815,688

2,477,699

356,484,493

326,128,116

يمثل هذا البند رسوماً مستحقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمجموعة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
1-23
( )6/268/17بتاريخ  18يناير 2017م وقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ( )2019-2-3بتاريخ  7يناير 2019م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق122-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

24مصروفات عمومية وإداريةللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

رواتب ومنافع متعلقة بها

126,096,173

123,513,152

استشارات

11,073,105

17,097,581

صيانة

3,958,241

3,792,500

استهالك وإطفاء

16,404,616

22,497,007

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

6,254,359

5,437,049

مصروفات أمن

1,863,725

1,791,059

مرافق خدمية

870,601

1,073,158

ضيافة ونظافة

1,861,712

1,792,885

اتصاالت

324,716

947,702

رحالت عمل

283,371

437,812

عقود تأمين أنشطة تداول

1,036,418

657,207

تدريب

2,562,074

5,356,816

قرطاسية ولوازم مكتبية

281,323

378,457

تسويق ورعاية

2,087,106

3,257,249

رسوم رخصة

2,166,835

1,800,433

خطوط دوائر المعلومات
أخرى

24,173

11,664

3,096,312

7,118,878

180,244,860

196,960,609

تم إعادة تصنيف الرواتب ومصروفات االستشارات والصيانة لسنة 2019م البالغة  10.9مليون ريال سعودي و  4.2مليون ريال سعودي و  8.7مليون 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.

25إيرادات االستثماراتللسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

دخل عموالت خاصة

2,856,686

25,901,398

دخل توزيعات أرباح

11,367,239

12,782,200

ربح محقق من بيع استثمارات ،صافي

15,751,508

5,425,998

ربح غير محقق من استثمارات ،صافي

8,817,609

50,234,343

4,103

--

38,797,145

94,343,939

عمولة من ودائع البنك المركزي السعودي

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق123-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

26ربحية السهم األساسية والمخفضةيتم 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  31ديسمبر 2020م بإجمالي  120مليون سهم ( 31ديسمبر 2019م 120 :مليون سهم).

27االرتباطات وااللتزامات المحتملةتتمثل االرتباطات في قيمة الجزء غير المنفذ من عقود توريد موجودات وخدمات إلى المجموعة كما يلي:
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

شراء موجودات

21,651,765

13,593,996

نفقات متعهد بها

24,838,057

9,839,370

خطاب ضمان

11,300,000

11,300,000

57,789,822

34,733,366

28المعامالت مع األطراف ذات العالقةتتعامل 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 وفقاً لشروط متفق
عليها ومعتمدة من قبل إدارة المجموعة.

	 28-1فيما يلي أهم المعامالت التي أجريت مع األطراف ذات العالقة خالل سنة
2020م التي تتعلق األنشطة الرئيسية للمجموعة:
طبيعة العالقة

مبيعات وتسويق

طبيعة المعامالت

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

خدمات إيداع أوراق مالية

خدمات مقاصة أوراق مالية

شركات شقيقة

75,733,048

23,163,779

190,111

99,086,938

أعضاء مجلس اإلدارة

3,356,070

-

-

3,356,070

561,295,279

-

-

561,295,279

640,384,397

23,163,779

190,111

663,738,287

أعضاء مجلس إدارة  /شركات شقيقة

فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:
طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
المفوتر

المحصل

شركات شقيقة

6,286,548

99,086,938

()102,549,637

2,823,849

أعضاء مجلس اإلدارة

1,185,250

3,356,070

()4,541,320

-

أعضاء مجلس إدارة  /شركات شقيقة

2,559,467

561,295,279

()559,460,770

4,393,976

شركة زميلة
اإلجمالي

الرصيد االفتتاحي

الرصيد الختامي

105,000

-

()105,000

-

10,136,265

663,738,287

()666,656,727

7,217,825

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق124-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
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طبيعة المعاملة

طبيعة العالقة

المبيعات والتسويق

خدمات إيداع أوراق مالية

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

شركات شقيقة

150,409,830

20,733,676

171,143,506

أعضاء مجلس اإلدارة

62,608,472

-

62,608,472

أعضاء مجلس إدارة  /شركات شقيقة

107,950,564

-

107,950,564

-

105,000

105,000

320,968,866

20,838,676

341,807,542

شركة زميلة
اإلجمالي

طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي

المفوتر

المحصل

الرصيد الختامي

شركات شقيقة

3,134,914

171,143,505

()167,991,871

6,286,548

أعضاء مجلس اإلدارة

2,486,452

62,608,472

()63,909,674

1,185,250

أعضاء مجلس إدارة  /شركات شقيقة

6,955,800

107,950,564

()112,346,897

2,559,467

شركة زميلة

105,000

105,000

()105,000

105,000

12,682,166

341,807,541

()344,353,443

10,136,265

اإلجمالي

ً
بيانا باألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في
	 28-2فيما يلي
االستثمارات «بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة»:
طبيعة العالقة
أعضاء مجلس اإلدارة

طبيعة العالقة
أعضاء مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الرصيد االفتتاحي

مشتريات( /استبعادات)

ربح غير محقق

الرصيد الختامي

1,395,019,617

()269,427,458

17,241,287

1,142,833,446

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي

مشتريات( /استبعادات)

ربح غير محقق

الرصيد الختامي

140,588,370

277,698,457

7,118,039

425,404,866

ً
بيانا باألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في الذمم
	 28-3فيما يلي
الدائنة:
طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الرصيد االفتتاحي

خدمات مستلمة

مدفوعات

الرصيد الختامي

شركة شقيقة

7,462,036

10,581,360

()10,293,450

7,749,946

أعضاء مجلس اإلدارة

1,044,440

6,769,077

()1,909,826

5,903,691

8,506,476

17,350,437

()12,203,276

13,653,637

اإلجمالي

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق125-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
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طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي

خدمات مستلمة

مدفوعات

الرصيد الختامي

شركة شقيقة

5,511,881

12,528,050

()10,577,894

7,462,037

أعضاء مجلس اإلدارة

1,442,000

5,577,471

()5,975,032

1,044,439

اإلجمالي

6,953,881

18,105,521

()16,552,925

8,506,476

طبيعة العالقة
شركة زميلة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
الرصيد االفتتاحي

عمولة خاصة مكتسبة

المحصل

الرصيد الختامي

130,000,000

--

--

130,000,000

تم تحويل الرصيد أعاله وتحويله من استثمارات (صكوك) إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م (راجع
إيضاح .)6

29المعلومات القطاعيةتعمل 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 وفقاً 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.

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.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق126-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)
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المعلومات القطاعية (تتمة)
األسواق

إيداع

مقاصة

مشتقات مالية

خدمات معلومات السوق

قطاع الشركات

اإلجمالي

2020م
إيرادات تشغيلية

454,435,197

511,328,368

441,819

933,953

112,495,753

-

1,079,635,090

الربح ( /الخسارة)

308,924,148

279,659,576

()70,909,803

()22,828,877

85,901,318

3,333,782

584,080,144

إجمالي الموجودات

-

777,018,280

228,684,367

-

-

3,087,382,803

4,093,085,450

إجمالي المطلوبات

-

70,026,151

44,959,059

-

-

343,477,861

458,463,071

2019م

األسواق

إيداع

مقاصة

مشتقات مالية

خدمات معلومات السوق

قطاع الشركات

اإلجمالي

إيرادات تشغيلية

221,906,317

281,496,478

-

-

61,345,104

-

564,747,899

الربح ( /الخسارة)

86,520,412

91,711,848

34,043,912

9,535,822

153,293,786

إجمالي الموجودات

-

548,679,850

130,041,282

-

-

2,868,108,966

3,546,830,098

إجمالي المطلوبات

-

39,457,182

25,130,752

-

-

222,836,920

287,424,854

()25,582,746( )42,935,462

30األدوات المالية وإدارة المخاطرتتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:
	-مخاطر السوق؛
	-مخاطر االئتمان.
	-مخاطر التشغيل؛ و
	-مخاطر السيولة.
مثل 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 مسؤوالً 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.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق127-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)
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األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

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 تق ّبل المخاطر المحدد مسبقاً للمجموعة.
وفيما يلي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:

	 30-1مخاطر السوق
مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق ،سواء الناتجة عن عوامل
خاصة ب ُمصدر 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  %1أسعار االسترداد واألسعار المدرجة لالستثمارات ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،سيؤثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
كما هو مبين أدناه:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
األثر على ربح السنة

2020م

2019م

31,035,190

25,852,885

إن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً 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 نظراً ألن األدوات المالية المحتفظ
بها بواسطة المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار العمولة المتغيرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق128-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

	 -٣٠

	 30-2مخاطر 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:
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

نقد وما في حكمه

96,798,376

268,487,867

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

101,311,751

308,794,732

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

32,177,558

-

ذمم مدينة

83,978,412

48,057,614

إيرادات النشاط المستحقة

10,108,448

5,551,232

سلف لموظفين

2,875,632

6,232,881

ذمم مدينة أخرى

2,598,810

3,715,643

329,848,987

640,839,969

النقد وما في حكمه
تحتفظ المجموعة بالفائض من األموال لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد .ويتم حالياً االحتفاظ بالفائض لدى بنوك ذات تصنيف كما يلي:
وكالة فيتش
طويلة األجل
BBB+

وكالة موديز
قصيرة األجل
F2

طويلة األجل

قصيرة األجل

A1

P-1

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االئتمان .تطبق المجموعة المنهج المبسط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  9بغرض
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع
الذمم المدينة استناداً إلى أيام التأخير في السداد .تُعدل 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 .وتُعد هذه اإليرادات قصيرة اآلجل بطبيعتها ومن
أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

ذمم مدينة أخرى
تتمثل الذمم المدينة األخرى في ذمم مدينة مستحقة من أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة وتُعد قصيرة األجل بطبيعتها.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق129-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

	 -٣٠

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

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.

	 30-3تركيز مخاطر االئتمان
يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2020م.
المتوسط المرجح لمعدل الخسارة ()٪

إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة

منخفضة القيمة االئتمانية

27.03

72,286,524

19,539,792

ال

1.34

519,181

6,963

ال

 30-0يوماً (ليست متأخرة السداد)

 60 - 30يوماً

 90 – 61يوماً

 120 – 91يوماً

 180 – 121يوماً

 360 – 181يوماً

متأخرة السداد ألكثر من  360يوماً

2.88

159,588

4,602

ال

4.44

74,013

3,283

ال

18.05

308,439

55,679

نعم

45.13

2,012,859

908,403

نعم

70.72

8,616,658

6,094,872

نعم

83,978,412

26,613,594

يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2019م.
المتوسط المرجح لمعدل الخسارة ()٪

إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة

منخفضة القيمة االئتمانية

0.31

33,543,951

103,190

ال

2.00

1,261,061

25,233

ال

2.99

2,392,842

71,536

ال

4.51

435,539

19,647

ال

18.17

2,571,107

467,183

نعم

45.43

2,077,669

943,808

نعم

90.85

5,775,445

5,247,138

نعم

48,057,614

6,877,735

 30-0يوماً (ليست متأخرة السداد)
 60 - 30يوماً
 90 – 61يوماً

 120 – 91يوماً

 180 – 121يوماً
 360 – 181يوماً

متأخرة السداد ألكثر من  360يوماً

	 30-4مخاطر 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.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق130-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

	 -٣٠

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

	 30-5مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً 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.
يعرض الجدول أدناه تحلي ً
ال للموجودات والمطلوبات المالية استناداً إلى التاريخ المتوقع للتحصيل أو التسوية:
 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م
أقل من 12
شهر ًا

أكثر من 12
شهر ًا

اإلجمالي

أقل من 12
شهر ًا

أكثر من 12
شهر ًا

اإلجمالي

نقد وما في حكمه

96,798,376

-

96,798,376

268,487,867

-

268,487,867

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

32,177,558

-

32,177,558

-

-

-

3,104,830,715

100,000,000

3,204,830,715

2,662,963,376

230,000,000

2,892,963,376

الذمم المدينة

57,364,818

-

57,364,818

41,179,879

-

41,179,879

إيرادات النشاط المستحقة

10,108,448

-

10,108,448

5,551,232

-

5,551,232

سلف لموظفين

2,875,632

-

2,875,632

6,232,881

-

6,232,881

ذمم مدينة أخرى

2,598,810

-

2,598,810

3,715,643

-

3,715,643

3,306,754,357

100,000,000

3,406,754,357

2,988,130,878

230,000,000

3,218,130,878

تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

19,030,340

-

19,030,340

-

-

-

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

3,147,217

-

3,147,217

-

-

-

التزامات عقود إيجار

9,128,643

4,658,348

13,786,991

4,263,087

-

4,263,087

ذمم دائنة

95,314,671

-

95,314,671

105,383,866

-

105,383,866

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

32,758,785

-

32,758,785

22,330,201

-

22,330,201

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

104,312,125

-

104,312,125

73,010,501

-

73,010,501

-

91,024,046

91,024,046

-

77,294,401

77,294,401

استثمارات

إجمالي الموجودات المالية

التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات المالية

263,691,781

95,682,394

359,374,175

204,987,655

77,294,401

282,282,056

صافي الموجودات المالية

3,043,062,576

4,317,606

3,047,380,182

2,783,143,223

152,705,599

2,935,848,822

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق131-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

31القيمة العادلة لألدوات الماليةالقيمة 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 سوقِ 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 بنا ًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة (األسعار) أو بصورة
غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت 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 نظراً ألن القيمة الدفترية
للموجودات المالية والمطلوبات المالية المتبقية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 31ديسمبر 2020م
القيمة الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 1

المستوى 2

إجمالي القيمة العادلة
المستوى 3

استثمارات
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

3,103,518,964

--

3,103,518,964

--

3,103,518,964

 31ديسمبر 2019م
القيمة الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 1

المستوى 2

إجمالي القيمة العادلة
المستوى 3

استثمارات
بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

2,585,288,572

--

2,585,288,572

--

2,585,288,572

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2لقياسات القيمة العادلة ،وال توجد أي تحويالت داخل أو خارج المستوى  3لقياسات القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر 2020م ( 31ديسمبر 2019م :ال شيء).

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق132-

شركة السوق المالية السعودية (تداول)
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(ريال سعودي)

32األحداث الالحقةالح ًقا لنهاية السنة وكما هو مبين في إيضاح  ،14-3صدر المرسوم الملكي رقم  35657بتاريخ  1442/6/29هـ حيث تم بموجبه إخضاع المجموعة للزكاة
اعتبا ًرا من  1يناير 2020م .واستناداً لتقييم اإلدارة ،فقد تم اعتبار هذا الحدث كحدث يستدعي التعديل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
وبصرف النظر عما ورد أعاله ،ليس هناك حدث الحق لنهاية السنة يستدعي تعدي ً
ال أو إفصاحاً في هذه القوائم المالية الموحدة.

33توزيعات األرباحوافقت الجمعية العادية باجتماعها الذي عقد بتاريخ  09ذو القعدة 1441هـ (الموافق  30يونيو 2020م) على دفع توزيعات أرباح على المساهمين للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2019م بمبلغ  120,000,000ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م 120,000,000 :ريال سعودي).

34اعتماد القوائم المالية الموحدةتم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  15شعبان 1442هـ الموافق ( 28مارس 2021م).

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

ق133-

ق134-

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق135-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة
كما في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)
إيضاحات

 30يونيو 2021م (غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020م (مراجعة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملموسة

شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
استثمارات

موجودات حق االستخدام

44,695,306
149,967,611
5

6

إجمالي الموجودات غير المتداولة

55,703,790

145,230,204

377,271,847

378,895,293

13,482,347

19,856,726

55,274,008
640,691,119

101,267,886

700,953,899

الموجودات المتداولة
استثمارات

ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

ودائع لدى البنك المركزي السعودي
نقد وما في حكمه

إجمالي الموجودات المتداولة

6

7
8
9

10

إجمالي الموجودات

2,280,742,878

3,103,518,964

91,462,332

57,364,818

26,794,735

32,177,558

2,697,874,669

3,392,131,551

95,564,089
203,310,635
3,338,565,788

102,271,835
96,798,376

4,093,085,450

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

احتياطي نظامي
احتياطي عام

أرباح مبقاة

1

11
12

1,200,000,000

1,200,000,000

1,114,180,214

1,114,180,214

2,876,666,597

3,634,622,379

90,475,432

91,024,046

91,962,708

95,682,394

13,969,450

19,030,340

376,963,633
185,522,750

إجمالي حقوق الملكية

376,963,633

943,478,532

المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التزامات عقود اإليجار

13

1,487,276

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

4,658,348

المطلوبات المتداولة
تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة
التزامات عقود اإليجار
ذمم دائنة

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

14

15

4,999,751
16

إيرادات مؤجلة

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
زكاة دائنة

إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2,825,285

17

18

116,554,829

3,147,217

9,128,643

95,314,671

63,313,754

32,758,785

52,160,231

3,223,464

90,323,948

116,616,283

369,936,483

362,780,677

3,338,565,788

4,093,085,450

25,789,235
461,899,191

83,561,274

458,463,071

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١٣٢-إلى (ق )١٥٩-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق136-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

إيضاحات

2021م
(غير مراجعة)

2020م
(غير مراجعة)

2021م
(غير مراجعة)

2020م (غير مراجعة)

إيرادات تشغيلية

19

313,537,847

267,104,242

645,907,783

435,422,143

تكاليف تشغيلية

20

()82,434,185

()71,302,411

()175,673,811

()152,045,501

231,103,662

195,801,831

470,233,972

283,376,642

()55,306,255

()53,087,314

()98,540,893

()93,640,858

175,797,407

142,714,517

371,693,079

189,735,784

إيرادات استثمارات

22

5,771,213

7,681,122

17,166,693

24,020,269

الحصة من صافي الخسائر في شركة
مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

5

()895,100

()308,244

()1,623,446

()741,133

2,608

26,732

156,789

948,241

4,878,721

7,399,610

15,700,036

24,227,377

180,676,128

150,114,127

387,393,115

213,963,161

388,556

--

()25,348,897

--

181,064,684

150,114,127

362,044,218

213,963,161

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

--

--

--

إجمالي الدخل الشامل للفترة

181,064,684

150,114,127

362,044,218

213,963,161

1.51

1.25

3.02

1.78

مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية

21

ربح التشغيل

إيرادات أخرى
الربح من األنشطة غير التشغيلية
ربح الفترة قبل الزكاة
مصروف الزكاة

18

صافي ربح الفترة

ربحية السهم األساسية والمخفضة

23

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١٣٢-إلى (ق )١٥٩-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق137-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)
رأس المال

االحتياطي النظامي

االحتياطي العام

األرباح المبقاة

إجمالي حقوق الملكية

1,200,000,000

376,963,633

1,114,180,214

943,478,532

3,634,622,379

صافي ربح الفترة

--

--

--

362,044,218

362,044,218

توزيعات أرباح (إيضاح )28

--

--

--

()1,120,000,000

()1,120,000,000

الرصيد كما في  30يونيو 2021م (غير مراجعة)

1,200,000,000

376,963,633

1,114,180,214

185,522,750

2,876,666,597

الرصيد كما في  1يناير 2020م (مراجع)

1,200,000,000

326,911,746

1,114,180,214

618,313,284

3,259,405,244

--

--

--

213,963,161

213,963,161

1,200,000,000

326,911,746

1,114,180,214

832,276,445

3,473,368,405

الرصيد كما في  1يناير 2021م (مراجع)

صافي ربح الفترة
الرصيد كما في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١٣٢-إلى (ق )١٥٩-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق138-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)
إيضاحات

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م (غير مراجعة)

2020م (غير مراجعة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح الفترة بعد الزكاة

387,393,115

213,963,161

تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
استهالك وإطفاء
مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

21 ، 20

28,550,496

24,405,671

7

1,055,984

1,262,162

13,871

--

13

5,715,353

5,650,131

مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
ربح محقق من بيع استثمارات

22

()4,421,141

()11,252,842

ربح غير محقق من استثمارات

22

()7,610,051

()5,016,259

الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

5

1,623,446

741,133

143,432

869,545

--

()6,172,260

5,382,823

--

()35,153,498

()15,857,392

6,707,746

()5,502,332

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار
دخل توزيعات أرباح
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ودائع لدى البنك المركزي السعودي
ذمم مدينة

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

()5,060,890

--

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

()321,932

--

ذمم دائنة

21,240,158

()6,793,916

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

30,554,969

24,133,082

إيرادات مؤجلة
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
النقد الناتج من العمليات
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

13

زكاة مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

48,936,767

48,312,431

()26,292,335

7,285,998

458,458,313

276,038,010

()6,263,967

()2,005,245

()83,120,936

--

369,073,410

274,032,765

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات

()1,596,053,720

()1,103,662,702

المتحصل من استبعاد االستثمارات

2,476,841,151

1,313,327,480

شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

()15,905,186

()27,804,576

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

864,882,245

181,860,202

()1,120,000,000

--

()7,443,396

()3,706,447

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات األرباح المدفوعة

28

إيجار مدفوع
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
نقد وما في حكمه في بداية الفترة
نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

10

()1,127,443,396

()3,706,447

106,512,259

452,186,520

96,798,376

268,487,867

203,310,635

720,674,387

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١٣٢-إلى (ق )١٥٩-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق139-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

1عامشركة مجموعة تداول السعودية («تداول» أو «الشركة») شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  1010241733بتاريخ 1428/12/2هـ (الموافق  12ديسمبر2007م) .تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 15/بتاريخ 1428/03/01هـ
(الموافق  20مارس 2007م) وقرار وزارة التجارة رقم /320ق بتاريخ 1428/12/1هـ (الموافق  11ديسمبر 2007م) .كما في  30يونيو 2021م بلغ رأس مال
الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  1,200مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م 1,200 :مليون ريال سعودي) مقسم إلى  120مليون سهماً
( 31ديسمبر 2020م 120 :مليون سهماً) بقيمة  10رياالت سعودي 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 وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه .تم اعتباراً
من  1يونيو 2021م تحويل عمليات الشركة إلى شركة تداول السعودية ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.
خالل الفترة أعلنت المجموعة أنها ستعيد الهيكلة إلى مجموعة تداول السعودية وهي شركة أم تضم أربع شركات تابعة :شركة تداول السعودية (تداول
السعودية) ،وهي شركة أعمال متعلقة بالبورصة؛ وشركة مركز مقاصة األوراق المالية (مقاصة)؛ وشركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) .وشركة تداول
للحلول المتقدمة (وامض).
تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ»المجموعة»).
إن العنوان المسجل للمجموعة هو كما يلي:
 6897طريق الملك فهد  -العليا
وحدة رقم15 :
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 وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/02/06هـ (الموافق  22مارس 2003م) .تم تسجيل
شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010463866بتاريخ 1437/11/27هـ (الموافق  30أغسطس 2016م)
برأس مال مصرح به قدره  400مليون ريال سعودي مقسم إلى  40مليون سهماً بقيمة  10رياالت سعودي لكل سهم.
كما في  30يونيو 2021م ،تمتلك الشركة نسبة  %100من رأس المال المصدر لشركة إيداع .ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع في توفير تهيئة أعمال
التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها وحفظها.

شركة مركز مقاصة األوراق المالية («مقاصة «)
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في  30أكتوبر 2017م بموجب قرار رقم  2017-04-04/2017-04-03على تأسيس شركة جديدة
باسم شركة مركز مقاصة األوراق المالية («مقاصة») .تم تسجيل شركة مقاصة كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم
 1010935131بتاريخ 1439/06/02هـ (الموافق  18فبراير 2018م) برأس مال مصرح به وقدره  600مليون ريال سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة
 10رياالت سعودية للسهم الواحد.
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 وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه .كما في  30يونيو 2021م ،تمتلك الشركة نسبة  %100من
رأس المال المصدر لشركة مقاصة .وتقوم مقاصة حالياً بتحديث سجلها التجاري ليعكس  30مليون سهم تم إصدارها لتداول خالل الفترة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق140-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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عام (تتمة)

شركة تداول للحلول المتقدمة («تاسك»)
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في 2020/04/19م بموجب قرار رقم  2020/02/02على تأسيس شركة جديدة باسم شركة تداول للحلول
المتقدمة («تاسك») .تم تسجيل شركة تاسك كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010656577بتاريخ 1442/2/11هـ
(الموافق 2020/09/28م) برأس مال مصرح به وقدره  300مليون ريال سعودي مقسم إلى  30مليون سهم بقيمة  10رياالت سعودية للسهم الواحد .كما
في  30يونيو 2021م ،لم تكن تاسك قد بدأت عملياتها بعد.
كما في  30يونيو 2021م ،تمتلك الشركة نسبة  %100من رأس المال المصدر لشركة تاسك البالغ  75مليون ريال سعودي .تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة
تاسك في تقديم حلول التقنية المالية ،البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا ،أبحاث السوق واستطالعات الرأي.

شركة تداول السعودية (تداول السعودية)
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في 2021/01/25م بموجب قرار رقم  2021/01/12على تأسيس شركة جديدة باسم شركة تداول
السعودية («تداول السعودية») .تم تسجيل شركة تداول السعودية كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010697067
بتاريخ 1442/08/17هـ (الموافق 2021/03/30م) برأس مال مصرح به وقدره  600مليون ريال سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة  10رياالت
سعودية للسهم الواحد.
ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة تداول السعودية في إدراج وتداول األوراق المالية .كما في  30يونيو 2021م ،تمتلك الشركة نسبة  %100من رأس المال
المصدر لشركة تداول السعودية البالغ  60مليون ريال سعودي .وتقوم تداول السعودية حالياً بتحديث سجلها التجاري ليعكس  30مليون سهم تم إصدارها
لتداول خالل الفترة.

ٌ
أحداث هامة
ما تزال جائحة فيروس كورونا («كوفيد )»19-تعطل األسواق العالمية حيث أن العديد من المناطق الجغرافية تشهد موجات متعددة من العدوى على الرغم
من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة .ومع ذلك ،فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من
السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن.
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 ،استناداً إلى تقييمها ،أن لدى المجموعة ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها
المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.

2أسس اإلعداد2-1بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي « 34التقرير المالي األولي» المعتمد في المملكة العربية السعودية.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب أن تتم قراءتها جن ًبا
إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.

2-2أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة ،ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة ،وباستخدام مبدأ االستحقاق
كأساس في المحاسبة ومبدأ االستمرارية.
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أسس اإلعداد (تتمة)

2-3عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ ألقرب
ريال سعودي.

2-4التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً 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.

3أسس توحيد القوائم الماليةتتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 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 وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها.
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة الناتجة بين الشركة والشركات التابعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة .يتم استبعاد أي
مكاسب أو خسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة عند التوحيد.

4المعايير الجديدة والتعديالت الصادرةالتعديالت والتفسيرات المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
فيما يلي التعديالت على معايير المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  1يناير 2021م أو بعد ذلك التاريخ.
قدرت اإلدارة أن هذه التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة:
yتصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -المرحلة الثانية (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار
الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي )16
yامتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 19-بعد  30يونيو 2021م (تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي )16

المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول بعد ولم يتم
ً
مبكرا
تطبيقها
فيما يلي المعايير المحاسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نشرها وتعد إلزامية للمجموعة للسنة المحاسبية التي تبدأ في  1يناير 2022م أو بعد ذلك
التاريخ .اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية األولية الموحدة
المختصرة:
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	 -٤

yالعقود المتوقع خسارتها  -تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
yالممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16
yالمعيار الدولي للتقرير المالي « – 17عقود التأمين»
yتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1
yاإلفصاح عن السياسة المحاسبية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي )2
yتعريف التقدير المحاسبي (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )8

5الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةيتمثل ذلك في حصة المجموعة من االستثمار في شركة تداول العقارية («شركة زميلة») ،وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث
تمارس المجموعة تأثيراً جوهرياً عليها من خالل حقوق التصويت .كما في  30يونيو 2021م ،تمتلك المجموعة نسبة  %33.12من رأس مال الشركة
الزميلة ( 31ديسمبر 2020م .)%33.12 :تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة الزميلة في تطوير برج مكاتب تجاري في مركز الملك عبد اهلل المالي بالرياض
حيث تتوقع المجموعة أن يكون مقرها الرئيسي.
فيما يلي الحركة في رصيد االستثمار بالشركة الزميلة:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

378,895,293

40,996,978

--

340,000,000

الحصة في خسارة الفترة  /السنة

()1,623,446

()2,101,685

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

377,271,847

378,895,293

الرصيد في بداية الفترة/السنة
استثمار إضافي خالل الفترة /السنة

قامت المجموعة بإثبات حصتها في الخسارة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م و  30يونيو 2020م استناداً إلى آخر قوائم مالية متوفرة
للشركة الزميلة.

6االستثماراتملخصا لمحافظ االستثمار في األوراق المالية:
فيما يلي
ً
غير متداولة
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

إيضاحات
1-6

 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

55,274,008

101,267,886

55,274,008

101,267,886

متداولة
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1-6
2-6

101,260,941

--

2,179,481,937

3,103,518,964

2,280,742,878

3,103,518,964
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االستثمارات (تتمة)

فيما يلي تفاصيل االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة:
البيان

التصنيف

تاريخ االستحقاق

المبلغ

الهيئة العامة للطيران المدني

 18يناير 2022م

100,000,000

موجودات متداولة

بنك البالد بالريال السعودي من الفئة 2

 15أبريل 2031م

55,000,000

موجودات غير متداولة

6-1االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
تتمثل في استثمار في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد .وتحمل الصكوك متوسط
عمولة بمعدل  %2.5 - %2.4سنوياً خالل سنة 2021م (2020م .)%2.5 :تاريخ استحقاق صكوك الهيئة العامة للطيران المدني هو  18يناير 2022م
وبالتالي تم تصنيف االستثمارات من موجودات غير متداولة إلى موجودات متداولة كما في  30يونيو 2021م (إيضاح .)2-6
وفيما يلي تفاصيل هذه االستثمارات:
 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

استثمار في صكوك  -البالد

55,000,000

-

استثمار في صكوك  -الهيئة العامة للطيران المدني

100,000,000

100,000,000

إيرادات مستحقة

1,592,685

1,311,751

خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة ()1-1-6

()57,736

()43,865

156,534,949

101,267,886

 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -غير متداولة

55,274,008

101,267,886

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  -متداولة

101,260,941

--

-1-1

ً
ملخصا بالحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة
6فيما يلي
المطفأة:
 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة

43,865

1,119,928

محمل(/رد مخصص) للفترة/للسنة

13,871

()1,076,063

الرصيد في نهاية الفترة

57,736

43,865
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االستثمارات (تتمة)

6-2االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

يمثل هذا البند استثماراً 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:
 30يونيو 2021م
التكلفة

 31ديسمبر 2020م
القيمة العادلة

التكلفة

(غير مراجعة)
إيداعات أسواق المال
صناديق عقارية
اإلجمالي

القيمة العادلة
(مراجعة)

2,131,542,679

2,153,901,324

3,017,198,517

3,074,346,514

40,000,000

25,580,613

40,000,000

29,172,450

2,171,542,679

2,179,481,937

3,057,198,517

3,103,518,964

7الذمم المدينةإيضاحات
ذمم مدينة:
 -أطراف ذات عالقة

1-25

 أخرىيخصم :مخصص خسائر ائتمان

1-7

 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

13,724,477

7,217,825

105,407,433

76,760,587

()27,669,578

()26,613,594

91,462,332

57,364,818

ً
ملخصا بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية:
7-1فيما يلي
لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة

26,613,594

6,877,735

المحمل للفترة/للسنة

1,055,984

19,735,859

الرصيد في نهاية الفترة/السنة

27,669,578

26,613,594
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ً
مقدما والموجودات المتداولة
8المصروفات المدفوعةاألخرى
 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

77,500,000

77,500,000

مصروفات تأمين مدفوع مقدماً

1,446,984

7,770,332

إيرادات تشغيلية مستحقة

8,866,742

10,108,448

سلف لموظفين

3,358,830

2,875,632

مصروفات صيانة مدفوعة مقدماً

519,410

1,418,613

ذمم مدينة أخرى

3,872,123

2,598,810

95,564,089

102,271,835

إيضاح
دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

1-8

ً
مقدما لشراء عقار بغرض إنشاء مركز معلومات
8-1يمثل هذا البند مبالغ مدفوع
في مركز الملك عبدهللا المالي.

9الودائع لدى البنك المركزي السعوديتتمثل في الضمان النقدي المستلم من المشاركين في المقاصة في شكل هامش أولي وهامش تغيير وتمويل التعثر .كما تتضمن مبلغ  10مليون ريال سعودي
تم إيداعه بواسطة المجموعة وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية .ويتم اكتساب عمولة من هذه الودائع ،وتحتجز المجموعة جزءاً من العمولة وتضاف
إضافة حصة أعضاء المقاصة من العمولة إلى حسابات الضمان الخاصة بهم.

10النقد وما في حكمهنقد لدى البنوك – حسابات جارية

 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

203,310,635

96,798,376

203,310,635

96,798,376

11االحتياطي النظاميوفقاً لنظام الشركات السعودي في المملكة العربية السعودية ،يتعين على كل شركة داخل المجموعة تجنيب  ٪10من أرباحها الصافية كل سنة لتكوين
احتياطي نظامي .ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية التوقف عن تجنيب هذه النسبة عندما يبلغ االحتياطي المذكور ( )٪30من رأس المال المدفوع.
إن هذا االحتياطي غير متاح حالياً للتوزيع على المساهمين بالمجموعة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق146-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

12االحتياطي العامبنا ًء على موافقة معالي رئيس هيئة السوق المالية بموجب الخطاب رقم  2007\524بتاريخ  31فبراير 2007م تم تحويل رصيد األرباح المبقاة إلى حساب
االحتياطي التعاقدي لغرض تمويل إنشاء مقر السوق المالية في مركز الملك عبد اهلل المالي وأي أغراض مستقبلية يحددها مجلس إدارة الشركة .خالل
سنة 2008م قرر مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم  2008\8\6تحويل رصيد االحتياطي التعاقدي إلى حساب االحتياطي العام.

13مكافأة نهاية الخدمة للموظفينفيما يلي بياناً بالحركة على مخصص نهاية الخدمة للموظفين:
لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة/السنة

91,024,046

77,294,401

تكلفة الخدمة الحالية

4,845,867

9,028,207

تكلفة الفائدة

869,486

2,272,055

المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة

5,715,353

11,300,262

خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

5,301,735

منافع مدفوعة خالل الفترة  /السنة

()6,263,967

()2,872,352

الرصيد في نهاية الفترة/السنة

90,475,432

91,024,046

ً
بيانا بصافي التزامات مكافأة نهاية الخدمة:
	 13-1فيما يلي
 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

القيمة الحالية اللتزامات المنافع

90,475,432

91,024,046

القيمة العادلة لموجودات الخطة

--

--

صافي التزامات المنافع المحددة

90,475,432

91,024,046

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق147-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

14التأمينات النقدية من المشاركين في المقاصة 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

ضمان أعضاء غرفة المقاصة

1-14

1,001,725

1,001,361

ضمان أعضاء عمالء المقاصة

2-14

11,478,525

16,539,779

الهامش األولي ألعضاء المقاصة

3-14

1,489,200

1,489,200

13,969,450

19,030,340

إيضاحات

	 14-1يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حسابهم الخاص.
	 14-2يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حساب عمالئهم.
	 14-3يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة مع المركز.

15مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصةيمثل هذا ترتيباً 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.

16الذمم الدائنة 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

ذمم دائنة تجارية:
أخرى

104,399,656

أطراف ذات عالقة (إيضاح )3-25

12,155,173

13,647,463

116,554,829

95,314,671

81,667,208

17المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

مصروفات موظفين مستحقة

66,675,789

94,647,318

تأمينات اجتماعية مستحقة  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,192,094

2,108,213

ضريبة القيمة المضافة ،صافي

13,655,514

10,195,945

ذمم مجلس اإلدارة الدائنة

3,976,831

5,470,358

أخرى

3,823,720

4,194,449

90,323,948

116,616,283

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق148-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

18الزكاة الدائنةاعتباراً من  1يناير 2020م ،تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم  35657الصادر بتاريخ 1442/6/29
هـ.
 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة

83,561,274

--

مخصص الزكاة للفترة /للسنة

25,348,897

83,561,274

()83,120,936

--

25,789,235

83,561,274

زكاة مدفوعة خالل الفترة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

19اإليرادات التشغيليةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

2021م

2020م

2021م

2020م

116,293,022

100,082,094

243,504,748

149,863,689

298,874

123,049

579,183

226,340

خدمات معلومات السوق

23,691,674

17,920,972

47,544,715

36,464,966

خدمات إدراج

18,915,989

18,500,881

37,005,791

36,633,193

خدمات ما بعد التداول

154,338,288

130,477,246

317,273,346

212,233,955

313,537,847

267,104,242

645,907,783

435,422,143

عمولة التداول (إيضاح )1-19
مشتقات مالية

ً
وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ( )17/270/6بتاريخ 18
	 19-1
يناير 2017م ،فيما يلي ترتيبات اإليرادات التشغيلية بين المجموعة وهيئة
ً
اعتبارا من  1يناير 2017م:
السوق المالية
yيحق لهيئة السوق المالية عائد مالي يعادل  %64من إجمالي أعمال التداول المنفذة في سوق األسهم .تقوم المجموعة بتحصيل هذا العائد نيابة
عن هيئة السوق المالية وإيداعه في حساب هيئة السوق المالية بنا ًء على تعليماتها؛ و
yيحق للمجموعة االحتفاظ بنسبة  %100من إيرادات النشاط (باستثناء أعمال التداول المنفذة في السوق والتي تخضع لترتيب مشاركة العائد
المالي المذكور أعاله).

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق149-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

20التكاليف التشغيليةتتكون التكاليف التشغيلية من المصروفات المباشرة المتكبدة بواسطة المجموعة لتوفير الخدمات لعمالئها وللسوق المالية السعودية .وفيما يلي تفاصيل
التكاليف التشغيلية:
إيضاحات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

2021م

2020م

2021م

2020م

18,000,000

13,000,000

50,500,000

45,500,000

30,915,854

39,427,431

63,220,555

67,856,790

741,595

45,620

786,655

567,915

الصيانة والشبكة والوصول

17,272,714

12,133,948

29,891,012

17,959,486

استهالك وإطفاء

10,402,462

7,400,216

20,678,600

14,576,482

مرافق خدمية

337,464

164,360

504,432

354,005

مصروفات أمن

464,581

521,946

774,303

875,294

ضيافة ونظافة

416,667

633,442

833,556

1,012,123

82,163

44,180

1,055,984

1,262,162

رسوم استخدام نظام سريع

248,000

92,000

412,000

340,000

تسويق ورعاية

1,845,539

()2,625,800

4,751,085

()86,615

رسوم رخصة

224,705

515,549

358,386

727,516

اتصاالت

100,884

81,352

222,668

214,728

عالقات المساهمون

379,128

60,000

379,128

60,000

تدريب

1,715

()401,788

4,509

68,948

قرطاسية ولوازم مكتبية

448

--

448

--

رحالت عمل

--

62,464

--

62,855

1,000,266

147,491

1,300,490

693,812

82,434,185

71,302,411

175,673,811

152,045,501

رسوم هيئة السوق المالية

20.1

رواتب ومنافع متعلقة بها
استشارات

مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

أخرى

1-7

ً
رسوما مستحقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالخدمات
	 20-1يمثل هذا البند
المقدمة للمجموعة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
( )6/268/17بتاريخ  18يناير 2017م وقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية
رقم ( )2019-2-3بتاريخ  7يناير 2019م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق150-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

21المصروفات العمومية واإلداريةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

2021م

2020م

2021م

2020م

رواتب ومنافع متعلقة بها

36,835,100

41,574,294

66,931,001

71,626,784

استشارات

1,171,221

603,386

3,708,016

1,517,491

الصيانة والشبكة والوصول

4,951,397

2,181,169

7,948,011

2,455,309

استهالك وإطفاء

5,067,833

4,837,092

7,871,896

9,829,189

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2,105,833

1,167,000

3,989,333

2,397,333

مصروفات أمن

456,418

510,137

760,696

855,489

مرافق خدمية

331,535

159,640

495,568

345,995

ضيافة ونظافة

484,422

630,827

898,241

1,011,275

التواصل

133,921

131,648

244,337

173,914

عقود تأمين أنشطة تداول

1,284,702

55,959

1,583,572

296,705

تدريب

220,678

76,530

267,676

734,509

قرطاسية ولوازم مكتبية

472,765

201,874

535,821

290,144

تسويق ورعاية

820,279

17,707

1,246,528

477,751

رسوم رخصة

718,555

630,797

1,164,713

823,063

مخصص االنخفاض في قيمة الستثمار

13,871

--

13,871

--

--

253,327

--

286,647

237,725

55,927

881,613

519,260

55,306,255

53,087,314

98,540,893

93,640,858

رحالت عمل
أخرى

وقد تم إعادة تصنيف هذه المصروفات من المصروفات العمومية واإلدارية إلى تكاليف التشغيل في فترة المقارنة .وتتماشى عملية إعادة التصنيف هذه
مع العرض للسنة الحالية نتيجة لتقييم توزيع التكلفة األكثر دقة الذي تم إجراؤه خالل سنة 2020م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق151-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

22إيرادات االستثماراتإيضاحات

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م

2020م

2021م

2020م

دخل العمولة الخاصة

919,823

670,631

1,551,767

1,578,908

دخل توزيعات أرباح

1,600,740

4,380,717

3,577,030

6,172,260

ربح محقق من بيع استثمارات ،صافي

3,865,591

11,252,842

4,421,141

11,252,842

(خسارة) /ربح غير محقق من استثمارات ،صافي

()618,333

()8,623,068

7,610,051

5,016,259

3,392

--

6,704

--

5,771,213

7,681,122

17,166,693

24,020,269

عمولة من ودائع البنك المركزي السعودي

9

23ربحية السهم األساسية والمخفضةيتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم بقسمة الربح العائد على المساهم العادي بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م بإجمالي  120مليون سهماً ( 30يونيو 2020م 120 :مليون سهماً).

24االرتباطات وااللتزامات المحتملةتتمثل االرتباطات في قيمة الجزء غير المنفذ من عقود توريد موجودات وخدمات إلى المجموعة كما يلي:
 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

شراء موجودات

27,082,743

13,160,014

نفقات متعهد بها

55,345,778

46,327,525

خطاب ضمان

1,147,940

11,300,000

83,576,461

70,787,539

25المعامالت مع األطراف ذات العالقةتتعامل 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 وفقاً لشروط متفق
عليها ومعتمدة من قبل إدارة المجموعة .خالل الفترة ،تم إجراء تغيرات في العالقات مع األطراف ذات العالقة .وقد ظهر أثر هذا التغير في الرصيد
االفتتاحي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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	 -٢٥

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

	 25-1فيما يلي بيان بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة فيما يخص
األنشطة الرئيسية للمجموعة:
طبيعة العالقة

طبيعة المعامالت

 30يونيو 2021م

خدمات تداول القابضة

خدمات إيداع أوراق مالية

خدمات مقاصة أوراق مالية

خدمات تداول السعودية

شركات شقيقة

170,065,081

25,471,783

-

45,288,730

240,825,594

مجلس اإلدارة

193,729,572

1,621,099

-

10,182,216

205,532,886

1,157,798

-

37,065

-

1,194,862

364,952,451

27,092,882

37,065

55,470,945

447,553,343

مجلس إدارة  /شركات شقيقة

فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:
طبيعة العالقة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
الرصيد االفتتاحي

المفوترة

المحصل

الرصيد الختامي

شركات شقيقة

2,890,913

240,825,595

()233,003,002

10,713,506

مجلس اإلدارة

5,059,821

205,532,886

()207,582,426

3,010,281

-

1,194,862

()1,194,172

690

7,950,734

447,553,343

()441,779,600

13,724,477

مجلس إدارة  /شركات شقيقة
اإلجمالي

طبيعة العالقة

طبيعة المعامالت
مبيعات وتسويق

خدمات إيداع أوراق مالية

خدمات مقاصة أوراق مالية

 31ديسمبر2020م

شركات شقيقة

75,733,048

23,163,779

190,111

99,086,938

مجلس اإلدارة

3,356,070

-

-

3,356,070

561,295,279

-

-

561,295,279

640,384,397

23,163,779

190,111

663,738,287

مجلس إدارة  /شركات شقيقة

فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:
طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الرصيد االفتتاحي

المفوترة

المحصل

الرصيد الختامي

شركات شقيقة

6,286,548

99,086,938

()102,549,637

2,823,849

مجلس اإلدارة

1,185,250

3,356,070

()4,541,320

--

مجلس إدارة  /شركات شقيقة

2,559,467

561,295,279

()559,460,770

4,393,976

شركة زميلة

105,000

--

()105,000

--

10,136,265

663,738,287

()666,656,727

7,217,825

اإلجمالي

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

	 -٢٥

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

	 25-2فيما يلي بيان باألرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في
االستثمارات «بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة»:
طبيعة العالقة
مجلس اإلدارة

طبيعة العالقة
مجلس اإلدارة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
الرصيد االفتتاحي

مشتريات( /استبعادات)

ربح محقق /غير محقق

الرصيد الختامي

712,260,247

()397,875,333

2,872,972

317,257,886

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الرصيد االفتتاحي

مشتريات( /استبعادات)

ربح محقق /غير محقق

الرصيد الختامي

1,395,019,617

()269,427,458

17,241,287

1,142,833,446

	 25-3األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة المدرجة في الذمم الدائنة كما
يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

طبيعة العالقة
الرصيد االفتتاحي

خدمات مستلمة

مدفوعات

الرصيد الختامي

شركة شقيقة

8,651,785

2,001,539

()1,371,151

9,282,173

مجلس اإلدارة

4,046,858

1,249,000

()2,422,858

2,873,000

12,698,643

3,250,539

()3,794,009

12,155,173

اإلجمالي

طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)
الرصيد االفتتاحي

خدمات مستلمة

مدفوعات

الرصيد الختامي

شركة شقيقة

7,455,862

10,581,360

()10,293,450

7,743,772

مجلس اإلدارة

1,044,440

6,769,077

()1,909,826

5,903,691

اإلجمالي

8,500,302

17,350,437

()12,203,276

13,647,463

26األدوات المالية وإدارة المخاطرتتعرض 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 هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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(ريال سعودي)

	 -٢٦

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

إطار إدارة المخاطر
تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة الستحداث إطار إدارة المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه .يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً 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.

مجلس اإلدارة
تكمن قمة حوكمة المخاطر في اإلشراف المركزي لمجلس اإلدارة الذي يقدم التوجيهات ويمنح الموافقات الالزمة على االستراتيجيات والسياسات لتحقيق
األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا
إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن مدى تق ّبل المخاطر المحدد مسبقاً للمجموعة.

26-1مخاطر السوق
مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق ،سواء الناتجة عن عوامل
خاصة ب ُمصدر 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.
وفيما يلي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:
إن التغير بنسبة  %1أسعار االسترداد واألسعار المدرجة لالستثمارات ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،سيؤثر على قائمة الربح أو الخسارة كما
هو مبين أدناه:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
األثر على ربح الفترة

 2021م

2020م

21,794,819

24,716,933

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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إن تحليل الحساسية المعد ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً 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 نظراً ألن األدوات المالية المحتفظ
بها بواسطة المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار العمولة المتغيرة.

26-2مخاطر 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 األولية الموحدة المختصرة:
 30يونيو 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

النقد وما في حكمه

203,310,635

96,798,376

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

156,592,685

101,311,751

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

26,794,735

32,177,558

ذمم مدينة

119,131,910

83,978,412

إيرادات تشغيلية مستحقة

8,866,742

10,108,448

سلف لموظفين

3,358,830

2,875,632

ذمم مدينة أخرى

3,872,123

2,598,810

521,927,660

329,848,987

النقد وما في حكمه
تحتفظ المجموعة بالفائض من األموال لدى بنوك في المملكة العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد .ويتم حالياً االحتفاظ بالفائض لدى بنوك
ذات تصنيف كما يلي:
وكالة موديز

ستاندرد آند بورز
طويلة األجل

قصيرة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

BBB+

A-2

A1

P-1

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االئتمان .تطبق المجموعة المنهج المبسط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  9بغرض
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع
الذمم المدينة استناداً إلى أيام التأخير في السداد .تُعدل معدالت الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد
الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة.

اإليرادات التشغيلية المستحقة
تتمثل اإليرادات التشغيلية المستحقة في إيرادات مكتسبة والتي لم يتم إصدار فواتير بها إلى العمالء .وتُعد هذه اإليرادات قصيرة األجل بطبيعتها ومن
أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

سلف لموظفين
يمثل هذا سلف مقدمة لموظفين بناء على طلبهم .ويتم خصم هذه السلف من رواتبهم الشهرية وبالتالي ال توجد مخاطر ائتمانية كبيرة في الرصيد.

الذمم المدينة األخرى
تتمثل الذمم المدينة األخرى في ذمم مدينة مستحقة من أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة وتُعد قصيرة األجل بطبيعتها.

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية وذات تصنيف ائتماني جيد.

26-3تركيز مخاطر االئتمان
يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في  30يونيو 2021م.
المتوسط المرجح لمعدل الخسارة ()٪

إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة

منخفضة القيمة ائتمانية

 30-0يوماً (ليست متأخرة السداد)

0.02

57,444,596

13,376

ال

 60 – 31يوماً

0.79

3,422,070

27,041

ال

 90 – 61يوماً

2.16

1,584,456

34,267

ال

 120 – 91يوماً

3.84

4,665,812

179,229

ال

 180 – 121يوماً

47.95

42,937,443

20,587,306

نعم

 360 – 181يوماً

46.64

518,380

241,798

نعم

متأخرة السداد ألكثر من  360يوماً

76.95

8,559,153

6,586,561

نعم

119,131,910

27,669,578

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق157-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2020م.
المتوسط المرجح لمعدل الخسارة ()٪

إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة

منخفضة القيمة االئتمانية

 30-0يوماً (ليست متأخرة السداد)

27.03

72,286,524

19,539,792

ال

 60 - 30يوماً

1.34

519,181

6,963

ال

 90 – 61يوماً

2.88

159,588

4,602

ال

 120 – 91يوماً

4.44

74,013

3,283

ال

 180 – 121يوماً

18.05

308,439

55,679

نعم

 360 – 181يوماً

45.13

2,012,859

908,403

نعم

متأخرة السداد ألكثر من  360يوماً

70.73

8,616,658

6,094,872

نعم

83,978,412

26,613,594

26-4مخاطر 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.

26-5مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً 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.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق158-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

	 -٢٦

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

يعرض الجدول أدناه تحلي ً
ال للموجودات والمطلوبات المالية استناداً إلى التاريخ المتوقع للتحصيل أو التسوية:
 31ديسمبر 2020م

 30يونيو 2021م
أقل من  12شهر ًا

أكثر من  12شهر ًا

اإلجمالي

أقل من  12شهر ًا

أكثر من  12شهر ًا

اإلجمالي

النقد وما في حكمه

203,310,635

-

203,310,635

96,798,376

-

96,798,376

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

26,794,735

-

26,794,735

32,177,558

-

32,177,558

استثمارات

2,280,742,878

55,274,008

2,336,016,886

3,104,830,715

100,000,000

3,204,830,715

ذمم مدينة

91,462,332

-

91,462,332

57,364,818

-

57,364,818

إيرادات تشغيلية مستحقة

8,866,742

-

8,866,742

10,108,448

-

10,108,448

سلف لموظفين

3,358,830

-

3,358,830

2,875,632

-

2,875,632

ذمم مدينة أخرى

3,872,123

-

3,872,123

2,598,810

-

2,598,810

2,618,408,275

55,274,008

2,673,682,283

3,306,754,357

100,000,000

3,406,754,357

تأمينات نقدية من المشاركين في
المقاصة

13,969,450

-

13,969,450

19,030,340

-

19,030,340

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة
المقاصة

2,825,285

-

2,825,285

3,147,217

-

3,147,217

التزامات عقود اإليجار

4,999,751

1,487,276

6,487,027

9,128,643

4,658,348

13,786,991

ذمم دائنة

116,554,828

-

116,554,828

95,314,671

-

95,314,671

رصيد مستحق إلى هيئة السوق
المالية

63,313,754

-

63,313,754

32,758,785

-

32,758,785

مصروفات مستحقة ومطلوبات
متداولة أخرى

74,476,340

-

74,476,340

104,312,125

-

104,312,125

-

90,475,432

90,475,432

-

91,024,046

91,024,046

276,139,408

91,962,708

368,102,116

263,691,781

95,682,394

359,374,175

2,342,268,867

()36,688,700

2,305,580,167

3,043,062,576

4,317,606

3,047,380,182

إجمالي الموجودات المالية

التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات المالية
صافي الموجودات المالية/
(المطلوبات المالية)

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق159-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

27القيمة العادلة لألدوات الماليةالقيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع اصل 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 سوقِ 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 بنا ًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة (األسعار) أو بصورة
غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت 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 نظراً ألن القيمة الدفترية
للموجودات المالية والمطلوبات المالية المتبقية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 30يونيو 2021م
القيمة الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 2

المستوى 1

إجمالي القيمة العادلة
المستوى 3

االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

2,179,481,937

2,179,481,937

-

-

2,179,481,937

 31ديسمبر 2020م
القيمة الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 1

المستوى 2

إجمالي القيمة العادلة
المستوى 3

االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3,103,518,964

-

3,103,518,964

-

3,103,518,964

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2لقياسات القيمة العادلة ،وال توجد أي تحويالت داخل أو خارج المستوى  3لقياسات القيمة العادلة
كما في  30يونيو 2021م ( 31ديسمبر 2020م :ال شيء).

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق160-

مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

(ريال سعودي)

28توزيعات األرباحأوصى مجلس إدارة تداول في اجتماعه بتاريخ  24يونيو 2021م باإلعالن عن توزيعات األرباح بقيمة  1.12مليار ريال سعودي لصندوق االستثمارات العامة
(المساهم) .وقد اعتمد صندوق االستثمارات العامة اإلعالن عن توزيعات األرباح في الجمعية العامة العادية الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ  28يونيو
2021م وتم دفعها.

29األحداث الالحقةالحقاً للفترة المنتهية في  31مارس 2021م ،قرر الشركاء في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في  17أغسطس 2021م التوقف عن تجنيب
 %10من األرباح الصافية من خالل الحد من االحتياطي النظامي بواقع  %30من رأس مال المجموعة وتحويل مبلغ  1,1مليار ريال سعودي من االحتياطي
العام إلى األرباح المبقاة .وبصرف النظر عن األحداث التي تم التصريح عنها في أماكن أخرى في هذه القوائم المالية األولية الموحدة ،فال يوجد أي
أحداث وقعت بعد نهاية الفترة تتطلب تعدي ً
ال أو إفصاحاً في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

30اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةتم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  3محرم 1443هـ الموافق  11أغسطس 2021م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

ق161-

ق162-

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق163-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)
إيضاحات

 30سبتمبر 2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات

48,004,155

55,703,790

موجودات غير ملموسة

144,336,906

145,230,204
378,895,293

شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

5

376,486,740

استثمارات

6

55,277,237

101,267,886

موجودات حق االستخدام

10,229,645

19,856,726

إجمالي الموجودات غير المتداولة

634,334,683

700,953,899

الموجودات المتداولة
استثمارات

6

2,487,692,509

3,103,518,964

ذمم مدينة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

7

80,535,548

57,364,818

8

136,373,120

102,271,835

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

9

27,546,736

32,177,558

10

نقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

107,376,413

96,798,376

2,839,524,326

3,392,131,551

3,473,859,009

4,093,085,450

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

1

1,200,000,000

1,200,000,000

احتياطي نظامي

11

376,963,633

376,963,633

احتياطي عام

12

-

1,114,180,214

1,414,892,373

943,478,532

2,991,856,006

3,634,622,379

أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

13

89,395,917

91,024,046

التزامات عقود اإليجار

1,638,000

4,658,348

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

91,033,917

95,682,394

المطلوبات المتداولة
تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

14

13,970,678

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

15

3,575,840

3,147,217

3,023,750

9,128,643

144,648,161

95,314,671

24,751,071

32,758,785

التزامات عقود اإليجار
16

ذمم دائنة
مبلغ مستحق إلى هيئة السوق المالية
إيرادات مؤجلة
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
زكاة دائنة
إجمالي المطلوبات المتداولة

19,030,340

45,891,866

3,223,464

17

102,497,444

116,616,283

18

52,610,276

83,561,274

390,969,086

362,780,677

إجمالي المطلوبات

482,003,003

458,463,071

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3,473,859,009

4,093,085,450

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١٦٠-إلى (ق )١٨٨-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق164-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

إيضاحات

2021م
(غير مراجعة)

2020م
(غير مراجعة)

2021م
(غير مراجعة)

2020م
(غير مراجعة)

إيرادات تشغيلية

19

262,635,352

262,070,168

908,543,135

697,492,309

تكاليف تشغيلية

20

()84,346,483

()93,727,501

()260,020,294

()245,773,002

178,288,869

168,342,667

648,522,841

451,719,307

()48,998,009

()40,924,799

()147,538,902

()134,565,656

129,290,860

127,417,868

500,983,939

317,153,651

إيرادات استثمارات

22

8,211,570

4,333,010

25,378,263

28,353,279

الحصة من صافي الخسائر في شركة
مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

5

()785,107

()564,820

()2,408,553

()1,305,953

إيرادات أخرى

5,293,127

1,777,189

5,449,916

2,725,431

الربح من األنشطة غير التشغيلية

12,719,590

5,545,379

28,419,626

29,772,757

ربح الفترة قبل الزكاة

142,010,450

132,963,247

529,403,565

346,926,408

()26,821,041

--

()52,169,938

--

115,189,409

132,963,247

477,233,627

346,926,408

الدخل الشامل اآلخر للفترة

--

--

--

--

إجمالي الدخل الشامل للفترة

115,189,409

132,963,247

477,233,627

346,926,408

0.96

1.11

3.98

2.89

مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية

21

ربح التشغيل

مصروف الزكاة

18

صافي ربح الفترة

ربحية السهم األساسية والمخفضة

23

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١٦٠-إلى (ق )١٨٨-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق165-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي
رأس المال

االحتياطي
النظامي

االحتياطي العام

األرباح المبقاة

إجمالي حقوق
الملكية

1,200,000,000

376,963,633

1,114,180,214

943,478,532

3,634,622,379

صافي ربح الفترة

--

--

--

477,233,627

477,233,627

توزيعات أرباح (إيضاح )29

--

--

--

()1,120,000,000

()1,120,000,000

المحول إلى األرباح المبقاة (إيضاح )12

--

--

()1,114,180,214

1,114,180,214

--

الرصيد كما في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)

1,200,000,000

376,963,633

--

1,414,892,373

2,991,856,006

الرصيد كما في  1يناير 2020م (مراجع)

1,200,000,000

326,911,746

1,114,180,214

618,313,284

3,259,405,244

صافي ربح الفترة

--

--

--

346,926,408

346,926,408

توزيعات أرباح

--

--

--

()120,000,000

()120,000,000

1,200,000,000

326,911,746

1,114,180,214

845,239,692

3,486,331,652

الرصيد كما في  1يناير 2021م (مراجع)

الرصيد كما في  30سبتمبر 2020م (غير مراجع)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١٦٠-إلى (ق )١٨٨-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق166-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)
إيضاحات

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م (غير مراجعة)

2020م (غير مراجعة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح الفترة قبل الزكاة

529,403,565

346,926,408

تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
21 ،20

43,769,915

36,257,421

استهالك وإطفاء
مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

7

1,242,753

1,319,932

المحمل(/رد) االنخفاض في قيمة االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

6

13,170

()1,073,462

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

13

8,573,028

8,475,197

ربح محقق من بيع استثمارات

22

()8,803,788

()14,058,498

ربح غير محقق من استثمارات

22

()9,315,757

()2,885,072

الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

5

2,408,553

1,305,953

717,363

545,296

()4,714,359

()9,190,642

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار
دخل توزيعات أرباح

22

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ودائع لدى البنك المركزي السعودي

4,630,822

()29,343,470

ذمم مدينة

()21,927,977

()10,100,668

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

()34,101,285

()14,371,027

تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

()5,059,662

16,342,200

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

428,623

3,000,000

ذمم دائنة

49,333,490

()19,841,796

مبلغ مستحق إلى هيئة السوق المالية

()8,007,714

45,570,244

إيرادات مؤجلة

42,668,402

40,071,152

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

()14,118,839

27,373,377

النقد الناتج من العمليات

577,140,303

426,322,545

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

13

()10,201,157

()2,454,774

زكاة مدفوعة

18

()83,120,936

--

483,818,210

423,867,771

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١٦٠-إلى (ق )١٨٨-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق167-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)
إيضاحات

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م (غير مراجعة)

2020م (غير مراجعة)

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
()1,846,802,356

()1,329,325,279

--

()210,000,000

المتحصل من استبعاد االستثمارات

2,528,241,124

1,324,798,762

شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

()25,129,276

()33,277,789

صافي النقد الناتج من /المستخدم في من األنشطة االستثمارية

656,309,492

()247,804,306

شراء استثمارات
استثمار إضافي في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات األرباح المدفوعة

29

()1,120,000,000

()120,000,000

()9,549,665

()8,958,650

()1,129,549,665

()128,958,650

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

10,578,037

47,104,815

نقد وما في حكمه في بداية الفترة

96,798,376

268,487,867

107,376,413

315,592,682

إيجار مدفوع
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

10

معلومات إضافية غير نقدية
تحويل االستثمار في الصكوك إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

--

130,000,000

تعتبر اإليضاحات المرفقة من (ق )١٦٠-إلى (ق )١٨٨-جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.
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شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

1عامشركة مجموعة تداول السعودية ("تداول" أو "الشركة") شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  1010241733بتاريخ 1428/12/2هـ (الموافق  12ديسمبر2007م) .تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م 15/بتاريخ 1428/03/01هـ
(الموافق  20مارس 2007م) وقرار وزارة التجارة رقم /320ق بتاريخ 1428/12/1هـ (الموافق  11ديسمبر 2007م) .كما في  30سبتمبر 2021م ،بلغ رأس
مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  1,200مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م 1,200 :مليون ريال سعودي) مقسم إلى  120مليون
سهماً ( 31ديسمبر 2020م 120 :مليون سهماً) بقيمة  10رياالت 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 وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه .تم اعتباراً
من  1يونيو 2021م تحويل عمليات الشركة ،والتي اشتملت على تداول وإدراج ونشر معلومات األوراق المالية ،إلى شركة تداول السعودية ،وهي شركة تابعة
مملوكة بالكامل للشركة ،تم تأسيسها خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
أعلنت المجموعة خالل الفترة أنها ستعيد الهيكلة إلى مجموعة تداول السعودية وهي شركة أم تضم أربع شركات تابعة :شركة تداول السعودية (تداول
السعودية) ،وهي شركة أعمال متعلقة بالبورصة؛ وشركة مركز مقاصة األوراق المالية (مقاصة)؛ وشركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) .وشركة تداول
للحلول المتقدمة (وامض).
والح ًقا لتاريخ  30سبتمبر 2021م ،تخطط الشركة إدراج أسهمها في سوق األسهم السعودية.
تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة").
إن العنوان المسجل للمجموعة هو كما يلي:
 6897طريق الملك فهد  -العليا
وحدة رقم15 :
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 وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/02/06هـ (الموافق  22مارس 2003م) .تم تسجيل
شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010463866بتاريخ 1437/11/27هـ (الموافق  30أغسطس 2016م)
برأس مال مصرح به قدره  400مليون ريال سعودي مقسم إلى  40مليون سهماً بقيمة  10رياالت سعودي لكل سهم.
كما في  30سبتمبر 2021م ،تمتلك الشركة نسبة  ٪100من رأس المال المصدر لشركة إيداع .ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع في توفير تهيئة أعمال
التسوية والمقاصة لألوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها وحفظها.

شركة مركز مقاصة األوراق المالية ("مقاصة ")
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في  30أكتوبر 2017م بموجب قرار رقم  2017-04-04/2017-04-03على تأسيس شركة جديدة
باسم شركة مركز مقاصة األوراق المالية ("مقاصة") .تم تسجيل شركة مقاصة كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم
 1010935131بتاريخ 1439/06/02هـ (الموافق  18فبراير 2018م) برأس مال مصرح به وقدره  600مليون ريال سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة
 10رياالت سعودية للسهم الواحد.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
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شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

	 -١

عام (تتمة)

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 وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه .كما في  30سبتمبر 2021م ،تمتلك الشركة نسبة ٪100
من رأس المال المصدر للشركة مقاصة.

شركة تداول للحلول المتقدمة ("تاسك")
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في 2020/04/19م بموجب قرار رقم  2020/02/02على تأسيس شركة جديدة باسم شركة تداول للحلول
المتقدمة ("تاسك") .تم تسجيل شركة تاسك كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010656577بتاريخ 1442/2/11هـ
(الموافق 2020/09/28م) برأس مال مصرح به وقدره  300مليون ريال سعودي مقسم إلى  30مليون سهم بقيمة  10رياالت سعودية للسهم الواحد .كما
في  30سبتمبر 2021م ،لم تكن تاسك قد بدأت عملياتها بعد.
كما في  30سبتمبر 2021م ،تمتلك الشركة نسبة  ٪100من رأس المال المصدر لشركة تاسك البالغ  75مليون ريال سعودي .تتمثل األنشطة الرئيسية
لشركة تاسك في تقديم حلول التقنية المالية ،البحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا ،أبحاث السوق واستطالعات الرأي.

شركة تداول السعودية (تداول السعودية)
وافق مجلس إدارة الشركة باجتماعه الذي ُعقد في 2021/01/25م بموجب قرار رقم  2021/01/12على تأسيس شركة جديدة باسم شركة تداول
السعودية ("تداول السعودية") .تم تسجيل شركة تداول السعودية كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010697067
بتاريخ 1442/08/17هـ (الموافق 2021/03/30م) برأس مال مصرح به وقدره  600مليون ريال سعودي مقسم إلى  60مليون سهم بقيمة  10رياالت
سعودية للسهم الواحد .وقد بدأت الشركة نشاطها من  1يونيو 2021م.
ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة تداول السعودية في إدراج وتداول األوراق المالية .كما في  30سبتمبر 2021م ،تمتلك الشركة نسبة  ٪100من رأس المال
المصدر لشركة تداول السعودية البالغ  60مليون ريال سعودي.

ٌ
أحداث هامة
ما تزال جائحة فيروس كورونا ("كوفيد )"19-تعطل األسواق العالمية حيث أن العديد من المناطق الجغرافية تشهد موجات متعددة من العدوى على الرغم
من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة .ومع ذلك ،فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من
السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن.
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 ،استناداً إلى تقييمها ،أن لدى المجموعة ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها
المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.

2أسس اإلعداد2-1بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،ويجب أن تتم قراءتها جن ًبا
إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
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شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

	 -٢

أسس اإلعداد (تتمة)

2-2أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة ،ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة ،وباستخدام مبدأ االستحقاق
كأساس في المحاسبة ومبدأ االستمرارية.

2-3عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ ألقرب
ريال سعودي.

2-4التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

إن إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 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 .لم يكن هناك أي تغيرات جوهرية خالل الفترة.

3أسس توحيد القوائم الماليةتتكون هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 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 وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها.
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة الناتجة بين الشركة والشركات التابعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة .يتم استبعاد أي
مكاسب أو خسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة عند التوحيد.

4المعايير الجديدة والتعديالت الصادرةالتعديالت والتفسيرات المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
فيما يلي التعديالت على معايير المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  1يناير 2021م أو بعد ذلك التاريخ.
قدرت اإلدارة أن هذه التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة:
yتصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -المرحلة الثانية (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار
الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي )16
yامتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 19-بعد  30سبتمبر 2021م (تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي )16
المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً
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المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة (تتمة)

	 -٤

فيما يلي المعايير المحاسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نشرها وتعد إلزامية للمجموعة للسنة المحاسبية التي تبدأ في  1يناير 2022م أو بعد ذلك
التاريخ .اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية األولية الموحدة
المختصرة:
yالعقود المتوقع خسارتها  -تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
yالممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16
yالمعيار الدولي للتقرير المالي " – 17عقود التأمين"
yتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1
yاإلفصاح عن السياسة المحاسبية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي )2
yتعريف التقدير المحاسبي (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )8

5الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةيتمثل ذلك في حصة المجموعة من االستثمار في شركة تداول العقارية ("شركة زميلة") ،وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث
تمارس المجموعة تأثيراً جوهرياً عليها من خالل حقوق التصويت .كما في  30سبتمبر 2021م ،تمتلك المجموعة نسبة  ٪33.12من رأس مال الشركة
الزميلة ( 31ديسمبر 2020م .)٪33.12 :تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة الزميلة في تطوير برج مكاتب تجاري في مركز الملك عبد اهلل المالي بالرياض
حيث تتوقع المجموعة أن يكون مقرها الرئيسي.
فيما يلي الحركة في رصيد االستثمار بالشركة الزميلة:

الرصيد في بداية الفترة/السنة
استثمار إضافي خالل الفترة /السنة

لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

378,895,293

40,996,978

--

340,000,000

الحصة في خسارة الفترة  /السنة

()2,408,553

()2,101,685

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

376,486,740

378,895,293

قامت المجموعة بإثبات حصتها في الخسارة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م استناداً إلى آخر قوائم مالية متوفرة للشركة الزميلة.

6االستثماراتملخصا لمحافظ االستثمار في األوراق المالية:
فيما يلي
ً
غير متداولة
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

إيضاحات
1-6

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

55,277,237

101,267,886

55,277,237

101,267,886

متداولة
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1-6
2-6

100,643,586

--

2,387,048,923

3,103,518,964

2,487,692,509

3,103,518,964
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االستثمارات (تتمة)

فيما يلي تفاصيل االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة:
البيان

التصنيف

تاريخ االستحقاق

المبلغ

الهيئة العامة للطيران المدني

 18يناير 2022م

100,000,000

موجودات متداولة

بنك البالد بالريال السعودي من الفئة 2

 15أبريل 2031م

55,000,000

موجودات غير متداولة

6-1االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
تتمثل في استثمار في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد .وتحمل الصكوك متوسط
عمولة بمعدل  ٪2.5 - ٪2.4سنوياً خالل سنة 2021م (2020م .)٪2.5 :تاريخ استحقاق صكوك الهيئة العامة للطيران المدني هو  18يناير 2022م
وبالتالي تم تصنيف االستثمار كموجودات متداولة كما في  30سبتمبر 2021م.
وفيما يلي تفاصيل هذه االستثمارات:
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

استثمار في صكوك  -البالد

55,000,000

--

استثمار في صكوك  -الهيئة العامة للطيران المدني

100,000,000

100,000,000

إيرادات مستحقة

977,858

1,311,751

خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة ()1-1-6

()57,035

()43,865

155,920,823

101,267,886

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

استثمار بالتكلفة المطفأة  -غير متداولة

55,277,237

101,267,886

استثمار بالتكلفة المطفأة  -متداولة

100,643,586

--

-1-1

ً
ملخصا بالحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة
6فيما يلي
المطفأة:
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة /السنة

43,865

1,119,928

محمل(/رد مخصص) للفترة/للسنة

13,170

()1,076,063

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

57,035

43,865

6-2االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

يمثل هذا البند استثماراً 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:
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االستثمارات (تتمة)
 30سبتمبر 2021م
التكلفة

 31ديسمبر 2020م
القيمة العادلة

القيمة العادلة

التكلفة

2,333,983,579

2,361,775,388

3,017,198,517

3,074,346,514

40,000,000

25,273,535

40,000,000

29,172,450

2,373,983,579

2,387,048,923

3,057,198,517

3,103,518,964

(غير مراجعة)
صناديق أسواق النقد
صناديق عقارية
اإلجمالي

(مراجعة)

7الذمم المدينةإيضاحات
ذمم مدينة:
 -أطراف ذات عالقة

1-25

 أطراف ليست ذات عالقةيخصم :مخصص الخسائر االئتمانية

1-7

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

11,082,691

7,217,825

97,309,204

76,760,587

()27,856,347

()26,613,594

80,535,548

57,364,818

ً
ملخصا بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية:
7-1فيما يلي
لفترة التسعة أشهر المنتهية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020م
في  30سبتمبر 2021م
الرصيد في بداية الفترة /السنة

(غير مراجعة)

(مراجعة)

26,613,594

6,877,735

المحمل للفترة/للسنة

1,242,753

19,735,859

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

27,856,347

26,613,594

ً
مقدما والموجودات المتداولة
8المصروفات المدفوعةاألخرى
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

77,500,000

مصروفات تأمين مدفوع مقدماً

77,500,000

11,370,820

7,770,332

إيرادات تشغيلية مستحقة

13,383,580

10,108,448

6,204,504

2,875,632

إيضاح
دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

سلف لموظفين

1-8

مصروفات صيانة مدفوعة مقدماً

9,862,447

1,418,613

ذمم مدينة أخرى

18,051,769

2,598,810

136,373,120

102,271,835
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	 -٨

ً
مقدما والموجودات المتداولة
المصروفات المدفوعة
األخرى (تتمة)

8-1قامت الشركة بسداد دفعة مقدمة مستردة مقابل الشراء المحتمل
ً
رهنا باالنتهاء من وتنفيذ اتفاقية البيع والشراء مع البائع.
لممتلكات،

9الودائع لدى البنك المركزي السعوديتتمثل في الضمان النقدي المستلم من المشاركين في المقاصة في شكل هامش أولي وهامش تغيير وتمويل التعثر .كما تتضمن مبلغ  10مليون ريال سعودي
تم إيداعه بواسطة المجموعة وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية .ويتم اكتساب عمولة من هذه الودائع ،وتحتجز المجموعة جزءاً من العمولة وتضاف
إضافة حصة أعضاء المقاصة من العمولة إلى حسابات الضمان الخاصة بهم.

10النقد وما في حكمهنقد لدى البنوك – حسابات جارية

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

107,376,413

96,798,376

107,376,413

96,798,376

11االحتياطي النظاميوفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي في المملكة العربية السعودية ،يتعين على الشركة تجنيب  ٪10من أرباحها الصافية كل سنة
لتكوين احتياطي نظامي .قرر المساهم في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  17أغسطس 2021م التوقف عن تجنيب هذه النسبة عندما يبلغ
االحتياطي المذكور ( )٪30من رأس المال المدفوع .نظراً ألن الشركة قد وصلت إلى مستوى االحتياطي المطلوب؛ فبالتالي ،ال يلزم إجراء أي تحويالت
إضافية كما في نهاية السنة .إن االحتياطي النظامي في القوائم المالية الموحدة هو االحتياطي النظامي للشركة .إن هذا االحتياطي غير متاح حالياً
للتوزيع على المساهمين بالشركة.

12االحتياطي العامبنا ًء على موافقة معالي رئيس هيئة السوق المالية بموجب الخطاب رقم  7\524تم تحويل رصيد األرباح المبقاة إلى حساب االحتياطي لغرض تمويل إنشاء
مقر السوق المالية في مركز الملك عبد اهلل المالي وأي أغراض مستقبلية يحددها مجلس إدارة الشركة .خالل سنة 2008م ،قرر مجلس إدارة الشركة
بموجب القرار رقم  2008\8\6تحويل رصيد هذا االحتياطي إلى حساب االحتياطي العام .في  17أغسطس 2021م ،قرر المساهم في الجمعية العامة
غير العادية أن االحتياطي لم يعد ضرورياً وتم إعادة تحويله إلى األرباح المبقاة.
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13مكافأة نهاية الخدمة للموظفينفيما يلي بياناً بالحركة على مخصص نهاية الخدمة للموظفين:
لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة/السنة

91,024,046

77,294,401

تكلفة الخدمة الحالية

7,268,800

9,028,207

تكلفة الفائدة

1,304,228

2,272,055

المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة

8,573,028

11,300,262

--

5,301,735

()10,201,157

()2,872,352

89,395,917

91,024,046

خسارة إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر
منافع مدفوعة خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

ً
بيانا بصافي التزامات مكافأة نهاية الخدمة:
	 13-1فيما يلي
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

القيمة الحالية اللتزامات المنافع

89,395,917

91,024,046

صافي التزامات المنافع المحددة

89,395,917

91,024,046

14التأمينات النقدية من المشاركين في المقاصةإيضاحات
ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على
 -حسابهم الخاص

1-14

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

1,001,917

1,001,361

 -عمالئهم

2-14

11,479,561

 -هامش أولي للمركز

3-14

1,489,200

1,489,200

13,970,678

19,030,340

16,539,779

	 14-1يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حسابهم الخاص.
	 14-2يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة على حساب عمالئهم.
	 14-3يمثل ذلك ضمان نقدي مستلم من أعضاء المقاصة مع المركز.
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

15مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصةيمثل هذا ترتيباً 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.

16الذمم الدائنةإيضاح

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

ذمم دائنة تجارية:
أطراف ليست ذات عالقة

1-16

127,204,134

أطراف ذات عالقة (إيضاح )3-25

3-25

17,444,027

13,647,463

144,648,161

95,314,671

81,667,208

16-1يشمل هذا البند مبلغ  21.93مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م :ال
لمصدر
شيء) فيما يتعلق بخدمات توزيع األرباح التي توفرها "شركة إيداع" ُ
األوراق المالية المدرجة في سوق األسهم السعودية .من خالل هذه الخدمة،
يفوض "المصدر" شركة إيداع لتوزيع األرباح النقدية على مساهميها من
خالل منصة تداوالتي.

17المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

مصروفات موظفين مستحقة

83,869,401

94,647,318

تأمينات اجتماعية مستحقة  -المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

2,178,709

2,108,213

ضريبة القيمة المضافة ،صافي

6,559,956

10,195,945

ذمم مجلس اإلدارة الدائنة

6,228,332

5,470,358

أخرى

3,661,046

4,194,449

102,497,444

116,616,283

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق177-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

18الزكاة الدائنةاعتباراً من السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لنظام الزكاة الصادر عن الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم 35657
الصادر بتاريخ  1442/6/29هـ.

الرصيد في بداية الفترة /السنة

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

83,561,274

--

مخصص الزكاة للفترة /للسنة
 -الفترة الحالية

52,610,276

 ما تم تحميله في الفترة السابقة بشكل أكثر من المصروفزكاة مدفوعة خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

83,561,274

()440,338

--

()83,120,936

--

52,610,276

83,561,274

19اإليرادات التشغيليةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
خدمات تداول (إيضاح )1-19

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

2021م

2020م

2021م

2020م

81,946,868

97,156,072

326,750,659

247,980,225

رسوم إدراج

21,315,206

16,753,747

56,633,733

51,834,597

خدمات تكنولوجيا وبيانات

23,244,556

21,345,390

70,789,271

57,810,355

خدمات ما بعد التداول

136,128,722

126,814,959

454,369,472

339,867,132

262,635,352

262,070,168

908,543,135

697,492,309

ً
وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ( )17/270/6بتاريخ 18
	 19-1
يناير 2017م ،فيما يلي ترتيبات اإليرادات التشغيلية بين المجموعة وهيئة
ً
اعتبارا من  1يناير 2017م:
السوق المالية
yيحق لهيئة السوق المالية عائد مالي يعادل  ٪64من إجمالي أعمال التداول المنفذة في سوق األسهم .تقوم المجموعة بتحصيل هذا العائد نيابة
عن هيئة السوق المالية وإيداعه في حساب هيئة السوق المالية بنا ًء على تعليماتها؛ و
yيحق للمجموعة االحتفاظ بنسبة  ٪100من إيرادات النشاط (باستثناء أعمال التداول المنفذة في السوق والتي تخضع لترتيب مشاركة العائد
المالي المذكور أعاله).

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق178-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

20التكاليف التشغيليةتتكون التكاليف التشغيلية من المصروفات المباشرة المتكبدة بواسطة المجموعة لتوفير الخدمات لعمالئها وللسوق المالية السعودية .وفيما يلي تفاصيل
التكاليف التشغيلية:
إيضاحات
رواتب ومنافع متعلقة بها
رسوم هيئة السوق المالية

1-20

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

2021م

2020م

2021م

2020م

29,018,004

27,277,429

92,238,559

95,134,219

32,500,000

32,500,000

83,000,000

78,000,000

الصيانة والشبكة والوصول

5,722,755

22,607,893

35,613,767

40,567,379

استهالك وإطفاء

10,142,241

7,557,171

30,820,841

22,133,653

تسويق ورعاية

5,413,449

()30,683

10,164,534

()117,298

ضيافة ونظافة

425,703

270,909

1,259,259

1,283,032
1,319,931

مخصص خسائر االئتمان للذمم المدينة

1-7

186,769

57,769

1,242,753

مصروفات أمن

464,583

495,683

1,238,886

1,370,977

استشارات

76,456

1,722,425

863,111

2,290,340

مرافق خدمية

251,208

342,596

755,640

696,601

رسوم استخدام نظام سريع

137,000

411,000

549,000

751,000

رسوم رخصة

154,646

56,239

513,032

783,755

عالقات المساهمون

120,000

--

499,128

60,000

تدريب

481,474

()49,738

485,983

19,210

اتصاالت

113,932

131,687

336,600

346,415

قرطاسية ولوازم مكتبية

--

--

448

--

رحالت عمل

518

23,153

518

86,008

()862,255

353,968

438,235

1,047,780

84,346,483

93,727,501

260,020,294

245,773,002

أخرى

ً
رسوما مستحقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالخدمات
	 20-1يمثل هذا البند
المقدمة للمجموعة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
( )6/268/17بتاريخ  18يناير 2017م وقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية
رقم ( )2019-2-3بتاريخ  7يناير 2019م.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق179-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

21المصروفات العمومية واإلداريةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

2021م

2020م

2021م

2020م

33,365,059

29,229,171

100,296,060

100,855,955

استهالك وإطفاء

5,077,178

4,294,579

12,949,074

14,123,768

الصيانة والشبكة والوصول

1,945,209

774,627

9,893,220

3,229,936

استشارات

3,475,200

742,829

7,183,216

2,260,320

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2,251,500

2,489,562

6,240,833

4,886,895

تسويق ورعاية

660,345

()58,750

1,906,873

419,001

رسوم رخصة

718,680

346,115

1,883,393

1,169,178

ضيافة ونظافة

543,103

292,250

1,441,344

1,303,525

مصروفات أمن

456,418

471,865

1,217,114

1,327,354

قرطاسية ولوازم مكتبية

260,857

180,333

796,678

470,477
1,519,416

رواتب ومنافع متعلقة بها

تدريب

483,596

784,907

751,272

مرافق خدمية

246,792

321,734

742,360

667,729

()943,569

478,975

640,003

775,680

124,870

46,395

369,207

220,309

مخصص االنخفاض في قيمة االستثمار

()701

--

13,170

--

عقود تأمين أنشطة تداول
التواصل
رحالت عمل

30,434

37,615

30,434

324,262

أخرى

303,038

492,592

1,184,651

1,011,851

48,998,009

40,924,799

147,538,902

134,565,656

وقد تم إعادة تصنيف هذه المصروفات من المصروفات العمومية واإلدارية إلى تكاليف التشغيل في فترة المقارنة .وتتماشى عملية إعادة التصنيف هذه
مع العرض للسنة الحالية نتيجة لتقييم توزيع التكلفة األكثر دقة الذي تم إجراؤه خالل سنة 2021م.

22إيرادات االستثماراتإيضاحات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

2021م

2020م

2021م

2020م

982,338

638,889

2,534,105

2,217,797

دخل توزيعات أرباح

1,137,329

3,018,382

4,714,359

9,190,642

دخل عمولة خاصة
ربح محقق من بيع استثمارات ،صافي

4,382,647

2,805,656

8,803,788

14,058,498

ربح(/خسارة) غير محققة من استثمارات ،صافي

1,705,706

()2,131,187

9,315,757

2,885,072

3,550

1,270

10,254

1,270

8,211,570

4,333,010

25,378,263

28,353,279

عمولة من الودائع لدى البنك المركزي السعودي

9

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق180-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

23ربحية السهم األساسية والمخفضةيتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم بقسمة الربح العائد على المساهم العادي بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م بإجمالي  120مليون سهماً ( 31ديسمبر 2020م 120 :مليون سهماً).

24االرتباطات وااللتزامات المحتملةتتمثل االرتباطات في قيمة الجزء غير المنفذ من عقود توريد موجودات وخدمات إلى المجموعة كما يلي:
 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

شراء موجودات

24,066,794

13,160,014

نفقات متعهد بها

40,849,123

46,327,525

خطاب ضمان

1,147,940

11,300,000

66,063,857

70,787,539

25المعامالت مع األطراف ذات العالقةتتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة .تتضمن األطراف ذات العالقة من صندوق االستثمارات العامة ("المساهم")
وشركة تداول العقارية ("شركة زميلة") ومجلس إدارة المجموعة والمديرين التنفيذيين .كما تتضمن األطراف ذات العالقة من الشركات الشقيقة وهي:
 أمملوكة من قبل المساهم؛بلديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة الشركة؛ و-جلديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة المساهم؛

	 25-1فيما يلي بيان بالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة فيما يخص
األنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة التي يتم مزاولتها من خالل
الشركات التابعة للمجموعة:
طبيعة العالقة

طبيعة المعامالت
خدمات تداول القابضة

خدمات إيداع أوراق مالية

خدمات مقاصة أوراق مالية

خدمات تداول السعودية  30سبتمبر 2021م

الشركات الشقيقة:
 -مملوكة من قبل المساهم

170,652,605

33,149,608

--

126,676,739

330,478,952

 ذات أعضاء مجلس إدارةمشتركين لمجلس إدارة الشركة

193,729,572

2,525,646

--

29,664,660

225,919,878

 ذات أعضاء مجلس إدارةمشتركين لمجلس إدارة المساهم

1,157,798

--

37,927

--

1,195,725

365,539,975

35,675,254

37,927

156,341,399

557,594,555

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق181-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م
(ريال سعودي)

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

	 -٢٥

فيما يلي أرصدة الذمم المدينة الناتجة من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م

طبيعة العالقة

الرصيد االفتتاحي

المفوتر

المحصل

الرصيد الختامي

 -مملوكة من قبل المساهم

2,890,913

330,478,952

()325,126,953

8,242,912

 -ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة الشركة

5,059,821

225,919,878

()228,140,265

2,839,434

 -ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة المساهم

--

1,195,725

()1,195,380

345

7,950,734

557,594,555

()554,462,598

11,082,691

الشركات الشقيقة:

اإلجمالي

طبيعة المعامالت

طبيعة العالقة

خدمات تداول

خدمات إيداع أوراق مالية

خدمات مقاصة أوراق مالية

 31ديسمبر2020م

 -مملوكة من قبل المساهم

75,733,048

23,163,779

190,111

99,086,938

 -ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة الشركة

3,356,070

--

--

3,356,070

 -ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة المساهم

شركات شقيقة:

561,295,279

--

--

561,295,279

640,384,397

23,163,779

190,111

663,738,287

فيما يلي رصيد الذمم المدينة الناتج من المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

طبيعة العالقة

الرصيد االفتتاحي

المفوترة

المحصل

الرصيد الختامي

 -مملوكة من قبل المساهم

6,286,548

99,086,938

()102,549,637

2,823,849

 -ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارة الشركة

1,185,250

3,356,070

()4,541,320

--

 ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارةالمساهم

2,559,467

561,295,279

()559,460,770

4,393,976

شركة زميلة

105,000

--

()105,000

--

10,136,265

663,738,287

()666,656,727

7,217,825

شركات شقيقة:

اإلجمالي

ً
بيانا باألرصدة مع األطراف ذات العالقة الناتجة عن األنشطة
	 25-2فيما يلي
االستثمارية والمدرجة في االستثمارات «بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة»:
طبيعة العالقة
الشركات الشقيقة ذات أعضاء مجلس إدارة
مشتركين لمجلس إدارة الشركة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
الرصيد االفتتاحي

مشتريات( /استبعادات)

ربح محقق /غير محقق

الرصيد الختامي

712,260,247

()383,349,918

5,384,282

334,294,611

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق182-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م
(ريال سعودي)

	 -٢٥

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
طبيعة العالقة

الشركات الشقيقة ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركين
لمجلس إدارة الشركة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
الرصيد االفتتاحي

مشتريات( /استبعادات)

ربح محقق /غير محقق

الرصيد الختامي

1,395,019,617

()269,427,458

17,241,287

1,142,833,446

	 25-3األرصدة األخرى مع األطراف ذات العالقة الناتجة عن الخدمات المستلمة
والمدرجة في الذمم الدائنة كما يلي:
طبيعة العالقة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م (غير مراجعة)
الرصيد االفتتاحي

خدمات مستلمة

مدفوعات

الرصيد الختامي

 -مملوكة من قبل المساهم

7,743,772

6,370,265

()2,898,343

11,215,694

 الشركات الشقيقة ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركينلمجلس إدارة الشركة

5,903,691

5,907,333

()5,582,691

6,228,333

اإلجمالي

13,647,463

12,277,598

()8,481,034

17,444,027

الشركات الشقيقة:

طبيعة العالقة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م (مراجعة)
الرصيد االفتتاحي

خدمات مستلمة

مدفوعات

الرصيد الختامي

 -مملوكة من قبل المساهم

7,455,862

10,581,360

()10,293,450

7,743,772

 الشركات الشقيقة ذات أعضاء مجلس إدارة مشتركينلمجلس إدارة الشركة

1,044,440

6,769,077

()1,909,826

5,903,691

اإلجمالي

8,500,302

17,350,437

()12,203,276

13,647,463

شركات شقيقة:

	 25-4تتكون اإلدارة العليا من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين واإلدارة
التنفيذية .وفيما يلي بيان بمكافآت موظفي اإلدارة العليا:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2021م

2020م

رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

34,016,966

12,037,110

منافع لما بعد انتهاء التوظيف

3,044,155

745,996

مكافأة مجلس اإلدارة

6,240,833

4,886,895

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق183-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

26المعلومات القطاعيةتعمل الشركة فقط في المملكة العربية السعودية .وألغراض إدارية ،تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات المقدمة .وفيما يلي
قطاعات التقرير الخاصة بالمجموعة:

أسواق رأس المال
تتمثل أنشطة هذا القطاع في عمولة تداول األوراق المالية والمشتقات ،ورسوم القبول من اإلدراج األولي وزيادة رأس المال اإلضافية ،والرسوم السنوية
المحملة على األوراق المالية المتداولة في أسواق المجموعة ،والرسوم من خدمات السوق الثانوية؛

خدمات ما بعد التداول
تتمثل أنشطة هذا القطاع باألعمال المتعلقة بتسجيل المحافظ االستثمارية في نظام اإليداع والتسوية ،وتسجيل ملكيتها وإيداعها ،ونقل ملكيتها وتسويتها
ومقاصتها وحفظها ،وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على األوراق المالية المودعة ،واالرتباط مع أعضاء السوق ووكالء التسوية بنظام اإليداع والتسوية.
كذلك ربط 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 وفقاً لنظام السوق المالية .تغطي وحدة أعمال
هذه اإليرادات من خدمات ما بعد التداول.

خدمات التكنولوجيا
تتمثل أنشطة هذا القطاع في تنمية األعمال المرتبطة بخدمات التكنلوجيا التي تتضمن تقديم معلومات تداول ذات جودة عالية وفي الوقت الحقيقي،
وبيانات مرجعية ،ومؤشرات السوق ومعلومات مالية للمجتمع المالي ،وحلول التقنية المالية ،والبحث والتطوير في مجال الهندسة والتكنولوجيا ،وأبحاث
السوق واستطالعات الرأي .تغطي وحدة أعمال هذه اإليرادات من خدمات التكنولوجيا والبيانات.

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.
 30سبتمبر 2021م
إيرادات تشغيلية
صافي الربح*

أسواق رأس المال

خدمات ما بعد التداول

خدمات التكنولوجيا

قطاع الشركات

المجموعة

383,384,392

454,369,472

70,789,271

--

908,543,135

263,169,603

208,308,671

45,267,153

12,658,138

529,403,565

--

1,297,861,161

--

2,175,997,848

3,473,859,009

--

127,759,787

--

354,243,216

482,003,003

أسواق رأس المال

خدمات ما بعد التداول

خدمات التكنولوجيا

قطاع الشركات

المجموعة

إيرادات تشغيلية

299,814,822

339,867,132

57,810,355

--

697,492,309

صافي الربح

188,525,322

102,410,065

37,001,926

18,989,095

346,926,408

إجمالي الموجودات

--

971,067,383

--

2,937,734,824

3,908,802,207

إجمالي المطلوبات

--

168,311,247

--

254,159,308

422,470,555

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
 30سبتمبر 2020م

*تم توزيع مصروف الزكاة لفترة التسعة أشهر على أي من القطاعات.
تم إعادة تصنيف القطاعات التشغيلية بطريقة تتبع معايير السوق وتعكس إعادة تنظيم األعمال في مجموعة تداول السعودية.
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شركة مجموعة تداول السعودية
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

27األدوات المالية وإدارة المخاطرتتعرض 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 هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

إطار إدارة المخاطر
تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة الستحداث إطار إدارة المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه .يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً 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.

مجلس اإلدارة
تكمن قمة حوكمة المخاطر في اإلشراف المركزي لمجلس اإلدارة الذي يقدم التوجيهات ويمنح الموافقات الالزمة على االستراتيجيات والسياسات لتحقيق
األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا
إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن مدى تق ّبل المخاطر المحدد مسبقاً للمجموعة.

	 27-1مخاطر السوق
مخاطر السوق هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق ،سواء الناتجة عن عوامل
خاصة ب ُمصدر 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.
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شركة مجموعة تداول السعودية
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

	 -٢٧

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

وفيما يلي المخاطر التي تتعرض لها المجموعة وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:
إن التغير بنسبة  ٪1أسعار االسترداد واألسعار المدرجة لالستثمارات ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،سيؤثر على قائمة الربح أو الخسارة كما
هو مبين أدناه:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
األثر على ربح الفترة

2021م

2020م

(23,870,489 )-/+

(26,940,569 )-/+

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 نظراً ألن األدوات المالية المحتفظ
بها بواسطة المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار العمولة المتغيرة.

	 27-2مخاطر 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 األولية الموحدة المختصرة:
 30سبتمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

نقد وما في حكمه

107,376,413

96,798,376

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

155,920,823

101,267,886

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

27,546,736

32,177,558

ذمم مدينة

80,535,548

57,364,818

دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

77,500,000

77,500,000

إيرادات تشغيلية مستحقة

13,383,580

10,108,448

سلف لموظفين

6,204,504

2,875,632

ذمم مدينة أخرى

18,051,769

2,598,810

486,519,373

380,691,528
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

	 -٢٧

النقد وما في حكمه
تحتفظ المجموعة بالفائض من األموال لدى بنوك في المملكة العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد .ويتم حالياً االحتفاظ بالفائض لدى بنوك
ذات تصنيف كما يلي:
وكالة موديز

ستاندرد آند بورز
طويلة األجل

قصيرة األجل

طويلة األجل

قصيرة األجل

-A

A-2

A1

P-1

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
تتمثل في استثمارات في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية وذات تصنيف ائتماني جيد.

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االئتمان .تطبق المجموعة المنهج المبسط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  9بغرض
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع
الذمم المدينة استناداً إلى أيام التأخير في السداد .تُعدل معدالت الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد
الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة.

اإليرادات التشغيلية المستحقة
تتمثل اإليرادات التشغيلية المستحقة في إيرادات مكتسبة والتي لم يتم إصدار فواتير بها إلى العمالء .وتُعد هذه اإليرادات قصيرة األجل بطبيعتها ومن
أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

سلف لموظفين
يمثل هذا سلف مقدمة لموظفين بناء على طلبهم .ويتم خصم هذه السلف من رواتبهم الشهرية وبالتالي ال توجد مخاطر ائتمانية كبيرة في الرصيد.

الذمم المدينة األخرى
تتمثل الذمم المدينة األخرى في ذمم مدينة مستحقة من أطراف أخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة وتُعد قصيرة األجل بطبيعتها.

الودائع لدى البنك المركزي السعودي
هذا يمثل ودائع لدى البنك المركزي السعودي ،المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية ،وبالتالي ال توجد مخاطر ائتمانية جوهرية.

دفعة مقدمة مقابل شراء عقار
تم تقديم هذه الدفعة المقدمة إلى البنك المركزي السعودي ،المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية ،وبالتالي ،ال توجد مخاطر ائتمانية جوهرية.
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(ريال سعودي)

	 -٢٧

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

	 27-3تركيز مخاطر االئتمان
يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في  30سبتمبر 2021م.
المتوسط المرجح لمعدل الخسارة ()٪

إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة

منخفضة القيمة االئتمانية

0.01

44,702,266

5,251

ال

0.88

9,336,396

82,201

ال

1.91

994,788

19,046

ال

4.03

406,863

16,401

ال

 30-0يوماً (ليست متأخرة السداد)

 60 – 31يوماً
 90 – 61يوماً

 120 – 91يوماً

 180 – 121يوماً

 360 – 181يوماً

متأخرة السداد ألكثر من  360يوماً

6.87

1,982,381

136,225

نعم

51.10

42,768,866

21,855,844

نعم

70.01

8,200,335

5,741,379

نعم

108,391,895

27,856,347

يعرض الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2020م.
المتوسط المرجح لمعدل الخسارة ()٪

إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة

منخفضة القيمة االئتمانية

27.03

72,287,674

19,539,792

ال

1.34

519,181

6,963

ال

2.88

159,588

4,602

ال

 30-0يوماً (ليست متأخرة السداد)
 60 - 30يوماً

 90 – 61يوماً
 120 – 91يوماً

 180 – 121يوماً

 360 – 181يوماً
متأخرة السداد ألكثر من  360يوماً

4.44

74,013

3,283

ال

18.05

308,439

55,679

نعم

45.13

2,012,859

908,403

نعم

70.73

8,616,658

6,094,872

83,978,412

26,613,594

نعم

	 27-4مخاطر العمليات
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.

	 27-5مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً 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.

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق188-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

	 -٢٧

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

يعرض الجدول أدناه تحلي ً
ال للموجودات والمطلوبات المالية استناداً إلى االستحقاقات التعاقدية:
 31ديسمبر 2020م

 30سبتمبر 2021م
أقل من  12شهر ًا

أكثر من  12شهر ًا

اإلجمالي

نقد وما في حكمه

107,376,413

--

107,376,413

96,798,376

--

96,798,376

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

27,546,736

--

27,546,736

32,177,558

--

32,177,558

2,487,692,509

55,277,237

2,542,969,746

3,103,518,964

101,267,886

3,204,786,850

ذمم مدينة

80,535,548

--

80,535,548

57,364,818

--

57,364,818

دفعة مقدمة مقابل شراء عقار

77,500,000

--

77,500,000

77,500,000

--

77,500,000

إيرادات تشغيلية مستحقة

13,383,580

--

13,383,580

10,108,448

--

10,108,448

سلف لموظفين

6,204,504

--

6,204,504

2,875,632

--

2,875,632

ذمم مدينة أخرى

18,051,769

--

18,051,769

2,598,810

--

2,598,810

2,818,291,059

55,277,237

2,873,568,296

3,382,942,606

101,267,886

3,484,210,492

تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة

13,970,678

--

13,970,678

19,030,340

--

19,030,340

مساهمة األعضاء في تمويل غرفة المقاصة

3,575,840

--

3,575,840

3,147,217

--

3,147,217

التزامات عقود اإليجار

3,023,750

1,638,000

4,661,750

9,128,643

4,658,348

13,786,991

ذمم دائنة

144,648,161

--

144,648,161

95,314,671

--

95,314,671

رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية

24,751,071

--

24,751,071

32,758,785

--

32,758,785

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة
أخرى

93,758,779

--

93,758,779

104,312,125

--

104,312,125

التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

استثمارات

إجمالي الموجودات المالية

أقل من  12شهر ًا أكثر من  12شهر ًا

اإلجمالي

--

89,395,917

89,395,917

--

91,024,046

91,024,046

إجمالي المطلوبات المالية

283,728,279

91,033,917

374,762,196

263,691,781

95,682,394

359,374,175

صافي الموجودات المالية(/المطلوبات المالية)

2,534,562,780

()35,756,680

2,498,806,100

3,119,250,825

5,585,492

3,124,836,317

28القيمة العادلة لألدوات الماليةالقيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع اصل 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 سوقِ 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 بنا ًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة (األسعار) أو بصورة
غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة (المدخالت غير القابلة للمالحظة).

نشرة إصدار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

ق189-

شركة مجموعة تداول السعودية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021م

(ريال سعودي)

	 -٢٨

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

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 نظراً ألن القيمة الدفترية
للموجودات المالية والمطلوبات المالية المتبقية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 30سبتمبر 2021م
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
المستوى 1

المستوى 2

إجمالي القيمة العادلة
المستوى 3

االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2,387,048,923

-

2,387,048,923

-

2,387,048,923

 31ديسمبر 2020م
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
المستوى 1

المستوى 2

إجمالي القيمة العادلة
المستوى 3

االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

3,103,518,964

-

3,103,518,964

-

3,103,518,964

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2لقياسات القيمة العادلة ،وال توجد أي تحويالت داخل أو خارج المستوى  3لقياسات القيمة العادلة
كما في  30سبتمبر 2021م ( 31ديسمبر 2020م :ال شيء).

29توزيعات األرباحأوصى مجلس إدارة تداول في اجتماعه بتاريخ  24يونيو 2021م باإلعالن عن توزيعات األرباح بقيمة  1.12مليار ريال سعودي لصندوق االستثمارات العامة
(المساهم) .وقد اعتمد صندوق االستثمارات العامة اإلعالن عن توزيعات األرباح في الجمعية العامة العادية الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ  28يونيو
2021م وتم دفعها.

30األحداث الالحقةليس هناك أي أحداث وقعت بعد تاريخ التقرير تتطلب تعدي ً
ال أو إفصاحاً في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.

31اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةتم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  19ربيع األول 1443 1443هـ (الموافق  25اكتوبر 2021م).
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