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مجلس هيئة السوق المالية
ا�شتنادًا اإلى الفقرة )ب( من املادة ال�شابعة من نظام ال�شوق املالية، �شدر الأمر الكرمي رقم )اأ/239( وتاريخ 1437/11/18هـ باإعادة ت�شكيل جمل�س الهيئة على النحو التايل: 

رئي�شًا  1-  معايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اجلدعان1                                        
نائبًا للرئي�س 2- الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل القويز                                                     

ع�شوًا  3- الدكتور/ عبدالرحمن بن حممد الرباك                                             
ع�شوًا  4- الدكتور/ طارق بن عبداهلل النعيم                                                    
ع�شوًا  5- الدكتور/ وائل بن حممد القحطاين                                                  

وت�شمن الت�شكيل اجلديد للمجل�س ان�شمام ثالثة اأع�شاء جدد هم: الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل القويز، والدكتور/ طارق بن عبداهلل النعيم، والدكتور/ وائل بن حممد القحطاين، بدًل من: نائب رئي�س املجل�س الأ�شتاذ/ عبدالرحمن 
بن حممد الرا�شد، وع�شو املجل�س الدكتور/ عدنان بن عبدالفتاح �شويف، وع�شو املجل�س الدكتور/ جنم بن عبداهلل الزيد.

المؤهالت العلمية:
ماج�شتري اإدارة اعمال، كلية �شترين، جامعة نيويورك، الوليات املتحدة الأمريكية، 2003م.	•
بكالوريو�س اأنظمة، جامعة امللك �شعود، اململكة العربية ال�شعودية، 1998م.	•

الخبرة العملية: 
و�شيط يف الأ�شهم الدولية واملعادن الثمينة، البنك العربي الوطني، اململكة العربية ال�شعودية، 1996م-1998م.	•
مدير اأول يف قطاع امل�شرفية ال�شتثمارية ومتويل ال�شركات، جمموعة �شامبا املالية، اململكة العربية ال�شعودية، 1999م-2004م.	•
م�شت�شار اإداري، �شركة ماكينزي و�شركاه، الإمارات العربية املتحدة، 2004م–2006م.	•
الرئي�س التنفيذي، �شركة دراية املالية، اململكة العربية ال�شعودية، 2008م-2016م.	•
نائب الرئي�س، هيئة ال�شوق املالية، اململكة العربية ال�شعودية، منذ 1 �شبتمرب2016م حتى الآن.	•
ع�شو جمل�س الأمناء يف جمموعة عقال.	•
ع�شو �شابق يف جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد.	•
ع�شو �شابق يف جمل�س اإدارة �شركة اليمامة للحديد.	•
ع�شو �شابق يف جمل�س اإدارة بنك البالد.	•
ع�شو �شابق يف جلنة الأوراق املالية وال�شتثمار يف الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�س.	•
ع�شو �شابق يف جلنة �شباب الأعمال يف الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�س.	•
ع�شو �شابق يف اللجنة الوطنية ل�شباب الأعمال يف جمل�س الغرف التجارية ال�شناعية.	•
ع�شو �شابق يف اللجنة ال�شتثمارية ملوؤ�ش�شة امللك في�شل اخلريية.	•
ع�شو �شابق يف اللجنة ال�شتثمارية يف �شركة اأوقاف �شليمان بن عبدالعزيز الراجحي.	•

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية

األستاذ محمد بن عبداهلل القويز

1( �شدر الأمر ال�شامي رقم )اأ/9( وتاريخ 1438/1/30هـ املوافق 2016/10/31م بتعيني معايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اجلدعان وزيرًا للمالية.
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المؤهالت العلمية:
دكتوراة قانون، كلية موريتز للقانون، جامعة ولية اأوهايو، الوليات املتحدة الأمريكية، 2003م.	•
ماج�شتري هند�شة كهربائية، جامعة فرييل ديكن�شون، الوليات املتحدة الأمريكية، 1996م. 	•
بكالوريو�س هند�شة كهربائية، جامعة فرييل ديكن�شون، الوليات املتحدة الأمريكية، 1995م. 	•

الخبرة العملية:
مهند�س ات�شالت و�شبكات حا�شب، �شركة اآرامكو ال�شعودية، اململكة العربية ال�شعودية، 1996-2000م.	•
م�شت�شار قانوين زائر، مكتب وايت اآند كي�س، الوليات املتحدة الأمريكية، نيويورك، 2004م.	•
م�شت�شار قانوين، �شركة اآرامكو ال�شعودية، اململكة العربية ال�شعودية، 2004-2008م.	•
م�شت�شار قانوين، مكتب باكر ومكانزي لال�شت�شارات القانونية، اململكة العربية ال�شعودية، 2008-2010م.	•
امل�شت�شار القانوين العام  واأمني جمل�س الإدارة، ال�شركة العربية ال�شعودية لال�شتثمار)�شنابل لال�شتثمار(، اململكة العربية ال�شعودية، 2010-2016م.	•
ع�شو نقابة املحامني لوا�شنطن العا�شمة، الوليات املتحدة الأمريكية.	•
ع�شو نقابة املحامني لولية كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأمريكية.	•
ع�شو جمل�س هيئة ال�شوق املالية، اململكة العربية ال�شعودية، منذ 1 �شبتمرب 2016م حتى الآن.	•

عضو مجلس هيئة السوق المالية

الدكتور/ وائل بن محمد القحطاني

المؤهالت العلمية:
دكتوراة نظم املعلومات، جامعة نيو �شاوث ويلز، اأ�شرتاليا، 2006م.	•
ماج�شتري، علوم احلا�شب، جامعة امللك �شعود، 2002م.	•
بكالوريو�س، علوم احلا�شب، جامعة امللك �شعود، 1996م. 	•

الخبرة العملية:
م�شوؤول نظم املدفوعات، )Logica(، اململكة املتحدة، لندن، 1996-1997م.	•
م�شوؤول نظم املدفوعات، موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، 1997-2002م.	•
مدير عام اإدارة خدمات الأ�شول ال�شتثمارية، �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(، 2007-2012م.	•
رئي�س املجموعة ال�شرتاتيجية، م�شرف الراجحي، 2012-2014م.	•
وكيل وزارة التجارة وال�شتثمار للتجارة الداخلية، 2014-2016م.	•
ع�شو جمل�س هيئة ال�شوق املالية، اململكة العربية ال�شعودية، منذ 1 �شبتمرب 2016م حتى تاريخه.	•
ع�شو �شابق يف جمل�س اإدارة الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.	•
ع�شو �شابق يف جلنة التخ�شي�س باملجل�س القت�شادي الأعلى.	•
ع�شو �شابق يف جمل�س اإدارة الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث الوطني.	•
ع�شو �شابق يف جمل�س اإدارة اجلمعية ال�شعودية للمراجعني الداخليني.	•
ع�شو �شابق يف جمل�س اإدارة �شركة بيان للمعلومات الئتمانية.	•
رئي�س �شابق ملجل�س اإدارة برنامج كفالة متويل املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.	•
ع�شو �شابق يف اللجنة ال�شت�شارية لهيئة ال�شوق املالية.	•
ع�شو �شابق يف هيئة التدري�س بجامعة الأمري �شلطان.	•

عضو مجلس هيئة السوق المالية

الدكتور/ طارق بن عبداهلل النعيم

المؤهالت العلمية:
دكتوراة علوم مالية، جامعة نيوكا�شل، اململكة املتحدة، 2005م.	•
ماج�شتري علوم مالية، جامعة كولورادو، الوليات املتحدة الأمريكية،2001 م.	•
بكالوريو�س حما�شبة، جامعة امللك في�شل، اململكة العربية ال�شعودية، 1997 م.	•

الخبرة العملية:
ُكلف بعدة مهام اأكادميية واإدارية اآخرها عميد �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني، جامعة امللك في�شل، 2005  -2009 مـ.	•
اأ�شتاذ املالية امل�شارك، رئي�س ق�شم املالية، جامعة امللك في�شل،2007  -2009م.	•
ع�شو جمل�س هيئة ال�شوق املالية، اململكة العربية ال�شعودية، منذ 14 مايو 2009م حتى الآن.	•
تراأ�س عدة جلان منبثقة عن جمل�س الهيئة مثل جلنة املراجعة وجلنة تطوير املوارد الب�شرية.	•
�شارك يف متثيل الهيئة يف اجتماعات هيئات دولية واإقليمية خمت�شة بالأ�شواق املالية.	•
ع�شو جمل�س اإدارة الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني )ممثاًل عن هيئة ال�شوق املالية(، ورئي�س جلنة املراجعة منذ 2014/4 وحتى 2016/11م.	•
ع�شو الهيئة ال�شت�شارية للتنمية لإمارة منطقة مكة املكرمة.	•

عضو مجلس هيئة السوق المالية

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك 
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ورغبًة  الشفافية،  معايير  بأعلى  الهيئة  التزام  لتحقيق  التقرير  هذا  أُعد 
منها في إطالع العموم على أعمالها خالل العام المنصرم، واستجابًة 
لمتطلبات المادة السادسة عشرة من نظام السوق المالية التي تنص 
الوزراء  مجلس  لرئيس  سنويًا  تقريراً  المجلس  رئيس  »يرفع  أن  على 
وذلك  السابقة،  المالية  السنة  في  المالي  ومركزها  الهيئة  أعمال  عن 
خالل تسعين يومًا من انتهاء السنة«. وُروعي في منهجية إعداده تلبية 
الوزارات  على  المقررة  السنوية  التقارير  إعداد  قواعد  متطلبات  جميع 
األخرى  الحكومية  واألجهزة  الجامعات  فيها  بما  العامة  والمؤسسات 

تنفيذاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء.
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نهتم بموظفينا ومجتمعنا
تؤمن الهيئة بأن منسوبيها هم أهم مورد لديها، وأن تعزيز والئهم من خالل االهتمام 

بهم مما يعود بالفائدة على المجتمع والوطن، لذلك تحرص الهيئة على خلق بيئة عمل 
داعمة ومحفزة، وتقدم برامج متنوعة لخدمة المجتمع في مجال التطوير والتدريب 

والتوعية المالية.

نتحمل المسؤولية
عكس إحساس الهيئة بمسؤولياتها 
وواجباتها تجاه مجتمعها وموظفيها 

وكذلك إحساس الموظفين 
بمسؤولياتهم تجاه مهامهم، 

واستشعار العمل بأمانة وجهد وإخالص 
لتحقيق رؤية ورسالة الهيئة.

نسعى إلى التميز
تتميز الهيئة بكفاءة منسوبيها 
وتحرص على تطوير مهاراتهم 

وخبراتهم لتحقيق أعلى مستويات 
الجودة بمهنية عالية ومراعاة لقواعد 

السلوك المهني وتقديم أفضل 
الخدمات إلى المتعاملين في السوق 

المالية.

تعمل الهيئة على التطوير والتحسين المستمر 
للسياسات واإلجراءات واألنظمة والبرامج المستخدمة 
في تسيير األعمال، مما يؤدي بدوره إلى تطوير الخدمات 

المقدمة إلى المتعاملين في السوق المالية ونمو 
االقتصاد الوطني.

نستمر في التطوير

نتواصل ونتشاور
تعزيز التعاون والتشاور والتواصل 
باحترافية ومهنية كفريق عمل 

جماعي يتسم باالحترام والمهنية 
داخل الهيئة وخارجها مع المشاركين 

المتعاملين في السوق المالية.

قيمنا
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سوق مالية مسهلة للتمويل... 
ومحفزة لالستثمار... وداعمة 

للثقة... ومنبعًا للقدرات. 

رسالتنا

أن نُصبح السوق الرئيسة في 
الشرق األوسط، ومن أهم عشر 

أسواق مالية في العالم.

رؤيتنا

13



14

محتويات التقرير

)5( جلنة التعامالت الإلكرتونية
)6( اللجان املتخ�ش�شة

الفصل الثالث:  التواصل والعالقات الدولية
)1( مركز الت�شال 

)2( املنظمات والعالقات الدولية

54 الباب الثالث   
تنظيم السوق المالية
)1( اللوائح التنفيذية اجلديدة

)2( اللوائح التنفيذية املعّدلة
)3( اللوائح التنفيذية قيد التطوير

60 الباب الرابع   
الطرح وإجراءات الشركات والمنتجات االستثمارية

الفصل األول: طرح األوراق المالية وإجراءات الشركات 
)1( الطرح العام واخلا�س لالأ�شهم

)2(  الطرح العام واخلا�س لل�شكوك واأدوات الدين
)3( اإجراءات ال�شركات

الفصل الثاني: األصول المدارة
)1( اإ�شدار املنتجات ال�شتثمارية

)2( �شناديق ال�شتثمار 
)3( املحافظ اخلا�شة املُدارة

74 الباب الخامس   
اإلفصاح والحوكمة في السوق المالية

الفصل األول: اإلفصاح
)1(  مراجعة القوائم املالية لل�شركات املُدرجة

)2( اإعالنات ال�شركات املُدرجة

17 مقدمة    
)1( كلمة الرئي�س

)2( ن�شاأة الهيئة
)3( املهام الأ�شا�شية للهيئة

)4( الهيكل التنظيمي
)5(  الأطراف اخلا�شعة لإ�شراف هيئة ال�شوق املالية

24 الباب األول   
الخطة االستراتيجية لهيئة السوق المالية

)1( اإجنازات اخلطة ال�شرتاتيجية لعام 2016م 
)2( برنامج »الريادة املالية 2020«

)3(  اأبرز التحديات التي واجهت الهيئة يف تنفيذ خطتها ال�شرتاتيجية خالل عام 
2016م

30 الباب الثاني   
الوضع الراهن لهيئة السوق المالية

الفصل األول: البيئة الداخلية للهيئة
)1(  الإجراءات املتخذة لتنفيذ الأوامر ال�شامية وقرارات جمل�س الوزراء

)2( اجتماعات جمل�س الهيئة وقراراته
)3( القوى العاملة وبرامج التدريب والتطوير

)4(  برناجما التوفري والدخار، والتمويل ال�شكني للموظفني
)5( املباين اململوكة وامل�شتاأجرة

الفصل الثاني: اللجان
)1( اللجنة ال�شت�شارية لهيئة ال�شوق املالية             

)2(  اللجنة العليا امل�شرتكة لف�شل املهام والخت�شا�شات بني هيئة ال�شوق املالية 
و�شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(

)3( جلنة املراجعة
)4( جلنة تطوير املوارد الب�شرية
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)3(  اإ�شعارات امللكية وطلبات الت�شرف
)4( تطوير الإف�شاح

الفصل الثاني: الحوكمة
)1(  تكوين جمال�س اإدارات ال�شركات املدرجة

)2(  اللجان الرئي�شية املنبثقة عن جمال�س الإدارة
)3(  اجلمعيات العامة العادية وغري العادية املنعقدة

)4( الزيارات الإ�شرافية
)5(  تطوير اللتزام بحوكمة ال�شركات

88 الباب السادس  
حماية المستثمرين
الفصل األول: الرقابة

)1( الرقابة على التداولت
)2(  ال�شركات املدرجة التي بلغت خ�شائرها املرتاكمة 50% فاأكرث من راأ�شمالها

الفصل الثاني: شكاوى المستثمرين ومخالفات نظام 
السوق المالية / نظام الشركات

)1( �شكاوى امل�شتثمرين 
)2( معاجلة �شكاوى امل�شتثمرين 

)3(  مبا�شرة الإجراءات يف خمالفات نظام ال�شوق املالية/نظام ال�شركات
)4( ت�شنيف ق�شايا خمالفات نظام ال�شوق املالية/نظام ال�شركات

الفصل الثالث: االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية 
للمخالفات

)1(  الق�شايا املنظورة لدى جلان الف�شل  يف منازعات الأوراق املالية املقامة من 
الهيئة اأو �شدها

)2(  اللوائح واملذكرات اجلوابية يف الق�شايا املقامة من الهيئة اأو �شدها
)3(  عدد الق�شايا املقامة من الهيئة اأو �شدها املنتهية باأحكام نهائية

)4( متابعة تنفيذ القرارات 
)5(  ت�شنيف قرارات العقوبات �شد خمالفي نظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية

)6(  الغرامات املالية �شد خمالفي نظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية
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كلمة الرئيس

 جاء  عام 2016م بروؤية جديدة للمملكة العربية ال�شعودية من خالل »روؤية اململكة 
2030«، مما  زاد هيئة ال�شوق املالية )الهيئة( رغبًة واإ�شرارًا على حتقيق تطلعات 
املالية.  بال�شوق  يتعلق  ما  كل  يف  كافة  ال�شعودي  املجتمع  واأفراد  الر�شيدة  قيادتنا 
اإلى  يهدف  برنامج متكامل  وو�شع  ال�شرتاتيجية  بتحديث خطتها  الهيئة  لذا قامت 
امل�شاركة يف حتقيق »روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030«، ويغطي الفرتة من 2017 

اإلى 2020م .

»التميز  برنامج  هما:  برناجمني  للهيئة  املحّدثة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  وت�شمنت 
ال�شوؤون  جمل�س  اإلى  رفعه  �شبق  الذي   »2020 املالية  »الريادة  وبرنامج  املوؤ�ش�شي«، 
القت�شادية والتنمية، ويرمي اإلى  مواءمة الأهداف ذات العالقة بال�شوق املالية مع 

»روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030«، ويقوم على اأربعة حماور رئي�شية هي:

لالقت�شاد  التمويل  م�شادر  توفري  يف  املالية  ال�شوق  دور  بتعزيز  التمويل  1.  ت�شهيل 
الوطني. 

2.  حتفيز ال�شتثمار بزيادة جاذبية ال�شوق للم�شتثمرين وت�شهيل �شبل ال�شتثمار.

3.  تعزيز الثقة بتطوير البيئة التنظيمية ورفع م�شتويات احلوكمة وال�شفافية.

4. بناء وتنمية القدرات املعرفية والفنية للم�شاركني يف ال�شوق. 

ويهدف برنامج »الريادة املالية 2020« اإلى اأن تكون ال�شوق املالية ال�شعودية ال�شوق 
الرئي�شية يف ال�شرق الأو�شط، ومن اأهم ع�شر اأ�شواق مالية يف العامل، واأن تكون �شوقًا 
يف  حموري  دور  اأداء  من  ميّكنها  مبا  والأجنبي  املحلي  لال�شتثمار  وجاذبًة  متقدمًة 

تنمية القت�شاد وتنويع م�شادر الدخل. 

واأدوات  ال�شكوك  �شوق  وتطوير  املالية  ال�شوق  تعميق  اإلى  الربنامج  يهدف  كذلك 
منو  دعم  اإلى  اإ�شافًة  الوطني،  القت�شاد  متويل  يف  ال�شناديق  دور  وتعزيز  الدين، 

ال�شتثمارية،  املنتجات  وتنويع  املوؤ�ش�شي،  ال�شتثمار  وتعزيز  الأ�شول،  اإدارة  �شناعة 
تطوير  اإلى  اإ�شافًة  امل�شتثمرين،  �شرائح  جلميع  وتي�شريه  ال�شتثمار  على  والت�شجيع 
البنى التحتية وتعزيز ا�شتقرار ال�شوق، ورفع م�شتوى احلوكمة وال�شفافية يف الهيئة، 
املالية  ال�شوق  يف  للم�شاركني  ال�شتثمارية  والثقافة  الوعي  م�شتوى  رفع  اإلى  ويطمح 
و�شهولة  بي�شر  والقت�شادية  املالية  واملعلومات  البيانات  اإلى  الو�شول  من  ومتكينهم 

ومبا يعود بالنفع على قراراتهم ال�شتثمارية.

والرقابية  التنظيمية  البيئة  بتطوير   »2020 املالية  »الريادة  برنامج  اهتم  اأي�شًا 
لالأ�شواق املالية ال�شعودية؛ لتعزيز العدالة و�شمان حماية املتعاملني يف ال�شوق املالية 
ال�شوق  جلعل  املال  لأ�شواق  الدولية  باملعايري  اللتزام  تعزيز  اإلى  اإ�شافًة  ال�شعودية، 
املالية املحلية اأكرث جاذبيًة ومناف�شًة، ومل َيغفل عن تطوير ومتكني الكوادر الب�شرية 

الوطنية وتاأهيلهم لتحقيق الأدوار املنوطة بهم.  

الآن،  به حتى  الهيئة مبا قمنا  للم�شتقبل بكل �شغف، نفخر يف  وبالرغم من تطلعنا 
وبخا�شة ما  مت حتقيقه من اإجنازات خالل العام 2016م والتي تعترب مبثابة اأر�شية 
اأع�شاء  زمالئي  عن  ونيابًة  نف�شي  عن  وبالأ�شالة  امل�شتقبل.  نحو  لالنطالق  �شلبة 
جمل�س هيئة ال�شوق املالية ومن�شوبيها، يطيب يل اأن اأ�شع بني اأيديكم التقرير ال�شنوي 
لهيئة ال�شوق املالية عن العام 1437-1438هـ )2016م(، امل�شتمل على ما حتقق يف 
العام املا�شي، مت�شمنًا عر�شًا �شامال للتطورات والإجنازات التنظيمية والإ�شرافية 
وزيادة  املالية  ال�شوق  تطوير  يف  املالية  ال�شوق  لهيئة  املتنامي  وللدور  والرقابية 
والأجانب   املحليني  امل�ستثمرين  وت�سجيع  القت�سادي،  الن�ساط  م�ساهمتها يف متويل 

على ال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية املتاحة بها.

وقد كان للهيئة جهود مميزة يف عام 2016م  يف جانب اإ�شدار واإقرار اللوائح والقواعد 
احل�شابات  تعليمات  اأبرزها:  من  وكان  اجلديدة،  التنظيمية  والأدلة  والتعليمات 
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ال�شتثمارية، وتعليمات بناء �شجل الأوامر وتخ�شي�س الأ�شهم يف الكتتابات الأولية، 
اخلا�س  ال�شركات  لنظام  تنفيذًا  ال�شادرة  التنظيمية  والإجراءات  وال�شوابط 
ب�شركات امل�شاهمة املدرجة، والدليل ال�شرت�شادي لل�شوابط والإجراءات التنظيمية 
ال�شادرة تنفيذًا لنظام ال�شركات،  والتعليمات اخلا�شة ب�شناديق ال�شتثمار العقارية 
املتداولة، وقواعد الت�شجيل والإدراج يف ال�شوق املوازية. وبالإ�شافة اإلى ذلك، اأجرت 
الهيئة يف عام 2016م التحديثات الالزمة للمنظومة الت�شريعية التي �شبق �شدورها، 
واأدخلت تعديالت جوهرية على 9 لوائح �شابقة، وتعمل الهيئة يف الوقت احلايل على 

4 لوائح جديدة.

وعلى الرغم من التحديات القت�شادية التي رافقت عام 2016م، و�شلت قيم طروح 
الأ�شهم العامة واخلا�شة خالل العام اإلى 7.2 مليار ريال؛ اإذ ُطرحت اأ�شهم 3 �شركات 
لالكتتاب العام بلغت القيمة الإجمالية لأ�شهمها املطروحة 2.8 مليار ريال، واكتتب 
لل�شكوك  اخلا�س  الطرح  مبالغ  قيمة  وارتفعت  مكتتب.  مليون   1.6 من  اأكرث  فيها 
واأدوات الدين يف عام 2016م بن�شبة 0.2% اإلى 21.4 مليار ريال. وزادت 11 �شركة 
اأ�شهمها  عدد  لريتفع  اأموالها،  روؤو�س  )تداول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف  مدرجة 

امل�شدرة من 3.0 مليار �شهم اإلى 4.0 مليار �شهم.

ا�شتثماريًا  الأ�شول عام 2016م  طرح وحدات 14 �شندوقًا  اإدارة  �شجل قطاع  وقد 
اأ�شواق  يف  ت�شتثمر  �شناديق  و3  الأ�شهم،  يف  ت�شتثمر  �شناديق   6 منها  عامًا،  طرحًا 
عقاريني  �شندوقني  اإلى  اإ�شافًة  عقاري،  واآخر  الأ�شول،  متعددا  و�شندوقان  النقد، 
متداولني، كذلك ت�شلمت الهيئة 55 اإخطارًا لإكمال طرح �شناديق ا�شتثمارية طرحًا 
خا�شًا. ومنت يف 2016م  قيم الأ�شول ل�شناديق ال�شتثمار العامة واخلا�شة بن�شبة 

19.8% عن م�شتواها يف العام ال�شابق، ليبلغ اإجمايل قيم اأ�شول �شناديق ال�شتثمار 
215.9 مليار ريال.  

وفيما يتعلق بحماية امل�شتثمرين، فقد ارتفعت عمليات مراقبة ال�شوق يف عام 2016م 
بن�شبة 19.9% مقارنًة بالعام ال�شابق، وانخف�س عدد الق�شايا الواردة يف خمالفات 
نظام ال�شوق املالية خالل عام 2016م؛ فقد �شجلت الهيئة 253 ق�شية فقط مقارنًة 
الإجراءات  الهيئة من وترية جهودها لإنهاء  بـ 432 ق�شية يف عام 2015م، وزادت 
الالزمة يف الق�شايا الواردة، حيث مت اإنهاء 194 ق�شية من اأ�شل 253 ق�شية وردت 
لال�شتباه يف  الواردة  الق�شايا  اإجمايل  ن�شبة 76.7% من  خالل عام 2016م، متثل 

خمالفات نظام ال�شوق املالية، وثمة 59 ق�شية حتت الإجراء. 

اإقبال امل�شتثمرين الأجانب على الدخول لال�شتثمار يف �شوقنا املالية؛ اإذ  كما تزايد 
ارتفع عدد املوؤ�ش�شات املالية الأجنبية املوؤهلة لال�شتثمار يف �شوق الأ�شهم املحلية اإلى 
47 موؤ�ش�شًة م�شجلًة بنهاية عام 2016م، مرتفعًا من 17  موؤ�ش�شة بن�شبة 176.5% عن 

عددها بنهاية عام 2015م.

ختامًا، ل ي�شعني اإل اأن اأتقدم بال�شكر والمتنان اإلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني، 
و�شمو ويل عهده الأمني، و�شمو ويل ويل العهد، على دعمهم املتوا�شل لهيئة ال�شوق 
بذلوه  ما  على  ومن�شوبيها  الهيئة  جمل�س  اأع�شاء  لزمالئي  مو�شول  وال�شكر  املالية. 
باأن  النتائج املتميزة، وكلي ثقة  اأثمرت يف حتقيق هذه  ويبذلونه من جهود ملمو�شة 
ما حققناه و�شنحققه من اإجنازات �شيقود، مب�شيئة اهلل، اإلى م�شتقبل م�شرق ل�شوقنا 

املالية.

حممد بن عبداهلل القويز 
نائب رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية
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)2( نشأة الهيئة
اأُن�شئت هيئة ال�شوق املالية مبوجب نظام ال�شوق املالية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 
برئي�س  مبا�شرًة  وترتبط  2003/7/31م،  املوافق  1424/6/2هـ  وتاريخ  )م/30( 
جمل�س الوزراء، وتتمتع بال�شخ�شية العتبارية وال�شتقالل املايل والإداري، وت�شطلع 
بالإ�شراف على تنظيم ال�شوق املالية وتطويرها واإ�شدار اللوائح والقواعد والتعليمات 

الالزمة لتطبيق اأحكام نظام ال�شوق املالية.

)3( المهام األساسية للهيئة 
الهيئة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإ�شدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق اأحكام 

نظام ال�شوق املالية لتحقيق الآتي:

الأجهزة  اأ�شاليب  وتطوير  تنمية  على  والعمل  وتطويرها،  املالية  ال�شوق  تنظيم   .1
الكفيلة باحلد  الإجراءات  املالية، وتطوير  الأوراق  تداول  العاملة يف  واجلهات 

من املخاطر املرتبطة مبعامالت الأوراق املالية.

تنظيم اإ�شدار الأوراق املالية ومراقبتها والتعامل بها.  .2

تنظيم ومراقبة اأعمال ون�شاطات اجلهات اخلا�شعة لرقابة الهيئة واإ�شرافها.  .3

تنظيم ومراقبة الإف�شاح الكامل عن املعلومات املتعلقة بالأوراق املالية، واجلهات   .4
امل�شدرة لها، وتعامل الأ�شخا�س املطلعني وكبار امل�شاهمني وامل�شتثمرين فيها، 
وحتديد وتوفري املعلومات التي يجب على امل�شاركني يف ال�شوق الإف�شاح عنها 

حلاملي الأ�شهم واجلمهور.

تنظيم طلبات التوكيل وال�شراء والعرو�س العامة لالأ�شهم.  .5

الرتخي�س يف تاأ�شي�س من�شاآت ذات اأغرا�س خا�شة، وتنظيم ومراقبة اأعمالها   .6
وا�شتعمالتها واإ�شدارها لالأوراق املالية، وت�شجيلها يف ال�شجل اخلا�س بها الذي 
ت�شعه الهيئة واأحكام نظام تاأ�شي�شها، وتنظيم اأحكام ت�شجيل الأموال املنقولة 
واإ�شدار  الغري،  مواجهة  عليها وحجيتها يف  توثيق احلقوق  اإليها، مبا يف ذلك 

القواعد املنظمة لذلك.

حماية املواطنني وامل�شتثمرين يف الأوراق املالية من املمار�شات غري العادلة، اأو   .7
غري ال�شليمة، اأو التي تنطوي على احتيال، اأو غ�س، اأو تدلي�س، اأو تالعب.

العمل على حتقيق العدالة والكفاية وال�شفافية يف معامالت الأوراق املالية.  .8

)4( الهيكل التنظيمي
املوافق  1437/3/9هـ  وتاريخ   )2015-103-1( رقم  الهيئة  جمل�س  قرار  �شدر 
2015/12/20م القا�شي باعتماد الهيكل التنظيمي اجلديد للهيئة. ويت�شمن الهيكل 
التنظيمي للهيئة، اإ�شافًة اإلى الإدارات العامة، خم�س وكالت رئي�شية، ُحددت مهامها 

الأ�شا�شية يف عام 2016م كما يلي:
)1( وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ

�شياغة وتعديل وتطوير اللوائح التنفيذية لهيئة ال�شوق املالية واملواد التنظيمية 	•
ذات العالقة مبهام الهيئة بح�شب توجيه املجل�س.

تقدمي امل�شورة واخلدمات القانونية داخليًا مبا ميّكن الهيئة من حتقيق اأهدافها 	•
ال�شرتاتيجية و�شيا�شاتها.

�شياغة جميع الوثائق القانونية والإدارية امل�شتخدمة من قبل الهيئة والإ�شراف 	•
عليها من الناحية القانونية )مبا يف ذلك �شياغة العقود والتفاقيات ومذكرات 

التفاهم... اإلخ(.

اجل�شيمة 	• املخالفات  جميع  اأن  من  للتاأكد  املخاطر؛  اإلى  ت�شتند  منهجية  اتباع 
لنظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية يتم التحقيق فيها ب�شكل مف�شل.

التعامل مع جميع اإجراءات التقا�شي املرفوعة �شد هيئة ال�شوق املالية، وحماية 	•
الهيئة من اأي خماطر قانونية.

قيادة اإجراءات التقا�شي املرفوعة من قبل الهيئة �شد املخالفني .	•

تنفيذ القرارات والعقوبات ال�شادرة عن الهيئة والق�شاء، ومتابعة تنفيذها مع 	•
اجلهات ذات العالقة.

التعامل مع ال�شكاوى ال�شادرة عن خمتلف امل�شادر، والتاأكد من حلها يف الوقت 	•
املنا�شب بالأ�شلوب الأمثل.

املخاطر 	• من  الهيئة  �شيا�شة  له  تتعر�س  قد  ما  ومعاجلة  حتديد  يف  امل�شاهمة 
اإلى  احلاجة  عند  ب�شاأنها  والرفع  وخارجية(،  داخلية  عوامل  عن  )الناجتة 

اجلهات املعنية.

رفع تقارير دورية عن اأن�شطة الوكالة واإجنازاتها، وما مت القيام به حيال تنفيذ 	•
القرارات ال�شادرة عن املجل�س.

تقدمي امل�شورة اإلى جمل�س الهيئة ب�شاأن اتخاذ القرارات املتعلقة باخت�شا�شات 	•
الوكالة.

تطوير 	• اإدارة  وتزويد  وحتليلها  ال�شيا�شات  بتطوير  اخلا�شة  املعلومات  جمع 
ال�شيا�شات مبواطن حت�شينها.



21

)2( وكالة الهيئة للشؤون االستراتيجية والدولية
تن�شيق عملية تطوير وحت�شني و�شياغة ال�شيا�شات التنظيمية التي تهدف اإلى 	•

الأعمال  يف  الإ�شرافية  الوظائف  م�شاهمة  �شمان  مع  الهيئة  اأهداف  حتقيق 
الأ�شا�شية للهيئة.

ذلك 	• يف  مبا  بالهيئة  اخلا�شة  ال�شرتاتيجية  اخلطط  تطوير  عملية  قيادة 
الإ�شرافية  الهيئة  وظائف  مع  والتن�شيق  املخاطر،  من  احلد  ا�شرتاتيجيات 

الأ�شا�شية ل�شمان اإدراجها يف املحتوى الأ�شا�شي للخطة.

حتويل اخلطوط العري�سة للخطط ال�سرتاتيجية للهيئة اإلى مهام، ومبادرات، 	•
الهيئة على حتقيق  والقيا�س، مبا ي�شمن قدرة  للتنفيذ  اأداء قابلة  وموؤ�شرات 

اأهدافها ال�شرتاتيجية.

العامة، والإدارات، 	• الوكالت، والإدارات  الأداء على م�شتوى  تقييم م�شتويات 
والوحدات من خالل مقايي�س اإدارة الأداء املحددة م�شبقًا.

ال�شرتاتيجية 	• للم�شروعات  ال�شليمة  والإدارة  واحلوكمة،  الرقابة،  �شمان 
ويف  املحدد  الوقت  يف  التنفيذ  و�شمان  كافة،  الهيئة  اإدارات  من  الداخلية 
اإطار امليزانية، وحتديد العقبات، والق�شايا، والتحديات، واملخاطر الرئي�شية 

والإبالغ عنها، وتقدمي التو�شيات ب�شاأن احللول املمكنة.

ذات 	• واجلهات  الداخلية  الهيئة  اإدارات  لتزويد  املتخ�ش�شة  الأبحاث  اإجراء 
العالقة بالتحليالت والروؤى الهادفة اإلى زيادة الوعي، وامل�شاهمة يف �شناعة 

القرار.

التن�شيق مع الهيئات واملنظمات الدولية بهدف امل�شاهمة يف اجلهود املنظمة 	•
لالأ�شواق املالية العاملية.

املخاطر 	• الهيئة من  �شيا�شة  له  تتعر�س  قد  ما  ومعاجلة  امل�شاهمة يف حتديد 
اإلى  احلاجة  عند  ب�شاأنها  والرفع  وخارجية(،  داخلية  عوامل  عن  )الناجتة 

اجلهات املعنية.

حيال 	• به  القيام  مت  وما  واإجنازاتها،  الوكالة  اأن�شطة  عن  دورية  تقارير  رفع 
تنفيذ القرارات ال�شادرة عن املجل�س.

تقدمي امل�شورة اإلى جمل�س الهيئة ب�شاأن اتخاذ القرارات املتعلقة باخت�شا�شات 	•
الوكالة.

)3( وكالة الهيئة لمؤسسات السوق
وعمليات 	• ال�شوق،  مبوؤ�ش�شات  املتعلقة  التنظيمية  الأ�ش�س  تطوير  يف  امل�شاهمة 

التداول يف ال�شوق.

درا�شة طلبات الرتاخي�س والت�شجيل ملوؤ�ش�شات ال�شوق.	•

التاأكد من التزام الطلبات/ مقدمي الطلبات مبتطلبات نظام ال�شوق املالية 	•
ولوائحه التنفيذية.

اإعداد خطة التفتي�س واجلدول الزمني وحتديد اأولويات توزيع املوارد املتوافرة 	•
على اأ�شا�س املخاطر.

ال�شوق 	• بنظام  التزامها  من  للتاأكد  ال�شوق؛  موؤ�ش�شات  على  الكامل  الإ�شراف 
املالية ولوائحه التنفيذية.

الإجراءات 	• لتخاذ  التنفيذ  لإدارة  امل�شتمر  اللتزام  عدم  حالت  ت�شعيد 
املنا�شبة.

متابعة وحتليل جميع اأن�شطة التداول يف ال�شوق.	•

)مثاًل 	• املمكنة  اخلاطئة  ال�شلوكيات  لتحديد  ال�شوق  حتليالت  من  ال�شتفادة 
:التداول بناًء على معلومة داخلية، والتالعب بال�شوق،... اإلخ( ، وت�شعيد تلك 

الق�شايا لإدارة التنفيذ لتخاذ الإجراءات الالزمة.

تعزيز اأدوات التوا�شل بني موؤ�ش�شات ال�شوق.	•

املخاطر 	• الهيئة من  �شيا�شة  له  تتعر�س  قد  ما  ومعاجلة  امل�شاهمة يف حتديد 
اإلى  احلاجة  عند  ب�شاأنها  والرفع  وخارجية(،  داخلية  عوامل  عن  )الناجتة 

اجلهات املعنية.

حيال 	• به  القيام  مت  وما  واإجنازاتها،  الوكالة  اأن�شطة  عن  دورية  تقارير  رفع 
تنفيذ القرارات ال�شادرة عن املجل�س.

تقدمي امل�شورة اإلى جمل�س الهيئة ب�شاأن اتخاذ القرارات املتعلقة باخت�شا�شات 	•
الوكالة.

تطوير 	• اإدارة  وتزويد  وحتليلها  ال�شيا�شات  بتطوير  اخلا�شة  املعلومات  جمع 
ال�شيا�شات مبواطن حت�شينها.
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امل�شاهمة يف اإن�شاء ومتكني بيئة تنظيمية لتطوير اأ�شواق الأوراق املالية.	•

لربامج 	• فعال  تنظيمي  عمل  اإطار  وتنفيذ  وتطوير،  �شياغة،  يف  امل�شاهمة 
ال�شتثمار اجلماعي واملنتجات ال�شتثمارية يف اململكة العربية ال�شعودية.

امل�شاهمة يف تطوير الأنظمة املتعلقة بعملية طرح الأوراق املالية.	•

اإدارة جميع الطلبات املتعلقة بطرح الأوراق املالية املقدمة للهيئة.	•

اإدارة الطلبات املقدمة من قبل ال�شركات ب�شاأن عمليات الندماج وال�شتحواذ.	•

ال�شتثمار 	• وبرامج  ال�شتثمارية  املنتجات  ب�شاأن طرح  املقدمة  الطلبات  اإدارة 
ولوائحه  املالية  ال�شوق  نظام  مع  مت�شيًا  ال�شعودية،  ال�شوق  يف  اجلماعي 

التنفيذية.

الإ�شراف على حوكمة، واإف�شاح، واإعالنات ال�شركات املدرجة، ومتابعة مدى 	•
التزام ال�شركات بنظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية.

ال�شتثمار 	• وبرامج  ال�شتثمارية  املنتجات  اأن�شطة  جميع  على  الإ�شراف 
اجلماعي، ومتابعة مدى التزامها بنظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية.

من 	• به  القيام  مت  وما  واإجنازاتها،  الوكالة  اأن�شطة  عن  دورية  تقارير  رفع 
اإجراءات حيال تنفيذ القرارات ال�شادرة عن املجل�س.

تقدمي امل�شورة حول  اأطر املنتجات املالية املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة بح�شب 	•
احلاجة.

تقدمي امل�شورة اإلى جمل�س الهيئة ب�شاأن اتخاذ القرارات املتعلقة باخت�شا�شات 	•
الوكالة.

املخاطر 	• الهيئة من  �شيا�شة  له  تتعر�س  قد  ما  ومعاجلة  امل�شاهمة يف حتديد 
اإلى  احلاجة  عند  ب�شاأنها  والرفع  وخارجية(،  داخلية  عوامل  عن  )الناجتة 

اجلهات املعنية.

تطوير 	• اإدارة  وتزويد  وحتليلها  ال�شيا�شات  بتطوير  اخلا�شة  املعلومات  جمع 
ال�شيا�شات مبواطن حت�شينها.

)5( وكالة الهيئة للموارد المؤسسية

ومتكينها 	• وتدريبها  بعناية  اختيارها  يجري  الب�شرية  املوارد  اأن  من  التاأكد 
باتباع معايري عالية.

امليزانية 	• اإعداد  ذلك  يف  مبا  للهيئة،  املالية  املوارد  اإدارة  على  الإ�شراف 
املحا�شبية  املعايري  تطبيق  من  والتاأكد  احل�شابات،  واإدارة  املالية،  والتقارير 

املعتمدة والأنظمة ذات العالقة.

الإ�شراف على اإدارة املرافق واخلدمات، والتاأكد من اأنها على درجة عالية من 	•
اجلودة مبا ُي�شِهم يف اأداء اإدارات الهيئة لأعمالها بفعاليٍة عالية.

اللتزام 	• و�شمان  والتعاقد،  ال�شراء،  بعمليات  املتعلقة  املهام  على  الإ�شراف 
بامل�شوؤوليات التعاقدية واتفاقيات م�شتوى اخلدمة.

واإجراءات 	• املرا�شم  باأعمال  للقيام  اللوج�شتية  املتطلبات  توافر  من  التاأكد 
ا�شتقبال �شيوف الهيئة، بالإ�شافة اإلى تقدمي الدعم الالزم للموظفني اأثناء 

الزيارات اخلارجية التي يكلَّفون بها.

اإدارة املهام املتعلقة باأر�شفة الوثائق وحفظها لكل اأن�شطة الهيئة.	•

التاأكد من كفاءة اآليات احلوكمة الداخلية يف الهيئة وكفاءة العمليات الداخلية 	•
لأن�شطة الهيئة كافة.

تقدمي الدعم الالزم املتعلق بتقنية املعلومات لتلبية متطلبات الأعمال، والتاأكد 	•
من اأن الأن�شطة املتعلقة باأمن املعلومات والتطبيقات والبنية التحتية والبيانات 

تتوافق مع معايري الهيئة.

من 	• الهيئة  �شيا�شة  اأهداف  له  تتعر�س  قد  ما  ومعاجلة  حتديد  يف  امل�شاهمة 
املخاطر )الناجتة عن عوامل داخلية وخارجية(، والرفع ب�شاأنها عند احلاجة 

اإلى اجلهات املعنية.

من 	• به  القيام  مت  وما  واإجنازاتها،  الوكالة  اأن�شطة  عن  دورية  تقارير  رفع 
اإجراءات حيال تنفيذ القرارات ال�شادرة عن املجل�س.

تقدمي امل�شورة اإلى جمل�س الهيئة ب�شاأن اتخاذ القرارات املتعلقة باخت�شا�شات 	•
الوكالة.

تطوير 	• اإدارة  وتزويد  وحتليلها  ال�شيا�شات  بتطوير  اخلا�شة  املعلومات  جمع 
ال�شيا�شات مبواطن حت�شينها.

)4( وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية
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)5(  األطراف الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية
تُشرف الهيئة على كل من:

)1( �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.
)2( الأ�شخا�س املرخ�س لهم.

)3( ال�شركات املدرجة يف ال�شوق املالية.
)4( املتداولني واملتعاملني يف ال�شوق املالية.

إدارة التدقيق الداخلي
 لجنة التعامالت

اللجنة اإلداريةاإللكترونية
إدارة االلتزام الداخلي

رئيس مجلس الهيئة
الرئيس التنفيذي

 اإلدارة العامة لتقنية
المعلومات

 مكتب رئيس
مجلس الهيئة

إدارة الموارد البشرية إدارة المراسم

 إدارة الوثائق
والمحفوظات
 إدارة التميز
المؤسسي

اإلدارة المالية

 إدارة المرافق
والخدمات

 إدارة المشتريات
والعقود

إدارة التراخيص  إدارة تطوير
السياسات إدارة التحقيق

إدارة التقاضي

إدارة التنفيذ  إدارة شكاوي
المستثمرين

 إدارة التخطيط
االستراتيجي

 مكتب إدارة
المشروعات

إدارة التفتيش

 إدارة إصدار المنتجات
االستثمارية

 إدارة الطرح واالندماج
واالستحواذ

إدارة التزام
المنتجات االستثمارية

إدارة تطوير
المنتجات االستثمارية

 إدارة التزام مؤسسات
السوق إدارة األبحاث إدارة األنظمة واللوائح

 إدارة حوكمة
الشركات

 إدارة مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب

إدارة القوائم المالية  إدارة رقابة وتحليل
السوق

 إدارة العالقات
 والهيئات الدولية

 إدارة االستشارات
 القانونية

 إدارة تطبيقات
األعمال

 إدارة حوكمة تقنية
األعمال إدارة التقنية إدارة أمن المعلومات

اللجنة االستشارية

لجنة المراجعة اللجنة التنفيذية

 وكالة الهيئة
لمؤسسات السوق

 وكالة الهيئة للشؤون
االستراتيجية والدولية

 وكالة الهيئة للشؤون
القانونية والتنفيذ

لجنةإدارةإدارة عامةوكيل الهيئةالرئيس/ مجلس الهيئة

إدارة التواصل

إدارة التوعية

إدارة المخاطر الداخلية

إدارة مخاطر السوق
 اإلدارة العامة

للمخاطر

الهيكل التنظيمي

)5( املن�شاآت ذات الأغرا�س اخلا�شة.
)6( �شركات ووكالت الت�شنيف الئتماين.

)7( املنتجات ال�شتثمارية يف ال�شوق املالية.

 األمانة العامةمجلس الهيئة
لمجلس الهيئة

 وكالة الهيئة للشركات
المدرجة والمنتجات االستثمارية

 وكالة الهيئة للموارد
المؤسسية

 اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية

 اإلدارة العامة
للتواصل والتوعية

 لجنة تطوير الموارد
البشرية
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الباب األول
 الخطة االستراتيجية لهيئة السوق المالية

24
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)1(

)2(

)3(

إنجازات الخطة االستراتيجية لعام 2016م 

برنامج »الريادة المالية 2020«

أبرز التحديات التي واجهت الهيئة في تنفيذ خطتها 
االستراتيجية خالل 2016م

25
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�شمن  2016م  لعام  ال�شرتاتيجية  خطتها  تنفيذ  على  الهيئة  حر�س  من  انطالقًا 
الإطار الزمني املحدد لها والو�شول اإلى املخرجات املرجوة منها، اأقر جمل�س الهيئة 
خطة عمل تنفيذية مف�شلة ربع �شنوية، تو�شح املبادرات والأن�شطة التي �شُيعمل على 
تنفيذها خالل ال�شنة ومواعيد النتهاء املتوقعة لها، وجُتمع خاللها بيانات الإجناز 

والتحديات من اإدارات الهيئة املختلفة، وُترفع النتائج اإلى جمل�س الهيئة. 

)1( إنجازات الخطة االستراتيجية خالل عام 2016م

وا�شتكماًل ملجهودات الهيئة لتنفيذ خطتها ال�شرتاتيجية التي انطلقت يف عام 2015م، 
ا�شتمر العمل على تنفيذ 63 من اأ�شل 69 مبادرة مت�شمنة يف اخلطة ال�شرتاتيجية، 
اأُجنزت 9 مبادرات منها خالل عام 2016م لي�شبح اإجمايل عدد املبادرات املنجزة 
منذ بداية تنفيذ اخلطة ال�شرتاتيجية  12 مبادرة خمططًا اإجنازها خالل العامني 

املا�شيني. وفيما يلي املبادرات املنجزة خالل عام 2016م: 

اأهم نتائج املبادرةاملبادرةرقم املبادرة

1.2.4
تعزيز الكفاءة والأهلية لالأ�شخا�س امل�شجلني 

وغر�س ثقافة التعليم املهني امل�شتمر
ا�شُتحدثت وحدة خا�شة معنية بو�شع �شيا�شات متعلقة بكفاءة واأهلية الأ�شخا�س امل�شجلني والتعليم املهني امل�شتمر. 

وُحّدد حد اأدنى لل�شاعات التدريبية املطلوبة من الأ�شخا�س امل�شجلني.

1.6.1
رفع كفاءة اإجراءات طرح واإدراج ال�شركات 

يف ال�شوق املالية

وتلخ�شت  الأويل،  العام  الطرح  )طلبات(  ملفات  مراجعة  اإجراءات  وتطوير  حت�شني  كيفية  بدرا�شة  الهيئة  قامت 
تو�شيات الدرا�شة يف اقرتاح تغيريات يف دليل الإجراءات اخلا�س بالإدارة، بالإ�شافة اإلى تعديل اللوائح ذات العالقة، 

وقد اأدى تطبيق هذه التو�شيات اإلى رفع كفاءة عملية املراجعة.

درا�شة جدوى اإن�شاء �شوق مالية موازية1.6.4
اأعدت الهيئة درا�شة جلدوى اإن�شاء �شوق مالية موازية، و�شدر قرار جمل�س الهيئة رقم )10 – 43 – 2016( وتاريخ 

1437/7/4 هـ املوافق 2016/4/11 م باملوافقة على تو�شيات الدرا�شة.

�شدر قرار جمل�س الهيئة باملوافقة على اعتماد لئحة �شناديق ال�شتثمار املعدلة.حت�شني اإف�شاح �شناديق ال�شتثمار2.1.3

2.1.4
حت�شني اإف�شاح �شركة ال�شوق املالية 

ال�شعودية )تداول(

�شدر قرار جمل�س الهيئة املت�شمن ا�شتمرار �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( يف تطبيق اآلية الإف�شاح عن ملكية 
مالك ال�شركات املدرجة يف ال�شوق املن�شو�س عليها يف قرار املجل�س رقم )1-24-2008( وتاريخ 1429/6/26هـ 
والرئي�س  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  ملكية  الإلكرتوين عن  موقعها  الإف�شاح من خالل  ويكون  املوافق 2008/6/30م. 
وباأن تقوم  ال�شوق ب�شكل يومي،  لل�شركات املدرجة يف  بال�شركة( واملدير املايل  اأعلى من�شب تنفيذي  التنفيذي )اأو 
�شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( من خالل موقعها الإلكرتوين بالإف�شاح عن ن�شبة ملكية امل�شاهمني الذين 

ُتظهر ن�شرة الإ�شدار خ�شوعهم لفرتة حظر حتى �شدور موافقة الهيئة على رفع احلظر عن اأ�شهمهم.

رفع م�شتوى احلوكمة لدى ال�شركات املدرجة2.1.7

بداأت الهيئة بالعمل مع فئات امل�شتثمر املوؤ�ش�شي لتعزيز ممار�شات احلوكمة الر�شيدة لل�شركات املدرجة وامل�شاركة 
الفاعلة يف اجلمعيات العامة؛ حيث عقد عدد من ور�س العمل التفاعلية لتبيان اأهمية دور امل�شتثمر املوؤ�ش�شي يف تعزيز 
املوؤ�ش�شة  و�شناديق  ال�شتثمارية  ال�شناديق  مدراء  الور�س  هذه  وا�شتهدفت  املدرجة،  ال�شركات  يف  احلوكمة  مفهوم 

العامة للتقاعد واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية.

3.2.2
توقيع مذكرات تفاهم بني الهيئة واجلهات 

احلكومية ذات العالقة بالقطاع املايل
ُوقعت مذكرة تفاهم خا�شة بتنفيذ اأحكام نظام ال�شركات بني وزارة التجارة وهيئة ال�شوق املالية. 

4.1.1
تطبيق اإطار عمل موحد لل�شيا�شات 

والإجراءات الداخلية
ُاعتمد اإطار العمل املوحد لل�شيا�شات والإجراءات اخلا�شة بالهيئة وبداأ العمل على تطبيقه.

4.2.1
تطوير املهام وامل�شوؤوليات التنظيمية لدى 

هيئة ال�شوق املالية
اأكملت الهيئة تنفيذ جميع مراحل هذه املبادرة التي ت�شمنت مراجعة وحتديث عدد من اجلوانب التنظيمية الداخلية 

للهيئة.
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)2( برنامج »الريادة المالية 2020«

اعتمدت هيئة ال�شوق املالية حتديث خطتها ال�شرتاتيجية لالأعوام 2015 -2019م 
لت�شبح للفرتة من 2017 اإلى 2020م، وتكون اخلطة املحدثة جزءًا من برنامج م�شتقل 
للهيئة يهدف اإلى حتقيق »روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030«.  وتت�شمن اخلطة 
»الريادة  وبرنامج  املوؤ�ش�شي،  التميز  برنامج  برناجمني هما:  املحدثة  ال�شرتاتيجية 
املالية 2020« الذي �شبق رفعه اإلى جمل�س ال�شوؤون القت�شادية والتنمية ليتوافق مع 
ال�شعودية  العربية  اململكة  »روؤية  يف  الواردة  املالية  بال�شوق  العالقة  ذات  الأهداف 
2030«.  وت�شعى الهيئة من خالل الربنامج اإلى جعل ال�شوق املالية ال�شعودية ال�شوق 
الرئي�شية يف ال�شرق الأو�شط ومن اأهم ع�شر اأ�شواق مالية يف العامل، واأن تكون �شوقًا 
يف  حموري  دور  اأداء  من  ميّكنها  مبا  والأجنبي  املحلي  لال�شتثمار  وجاذبًة  متقدمًة 

تنمية القت�شاد وتنويع م�شادر دخله.

ويقوم برنامج »الريادة املالية 2020«  على اأربعة حماور هي:

لالقت�شاد  التمويل  م�شادر  توفري  يف  املالية  ال�شوق  دور  بتعزيز  التمويل  1.  ت�شهيل 
الوطني. 

2. حتفيز ال�شتثمار بزيادة جاذبية ال�شوق للم�شتثمرين وت�شهيل �شبل ال�شتثمار.

3. تعزيز الثقة بتطوير البيئة التنظيمية ورفع م�شتويات احلوكمة وال�شفافية.

4. بناء وتنمية القدرات املعرفية والفنية للم�شاركني يف ال�شوق. 

العربية  اململكة  »روؤية  حتقيق    »2020 املالية  »الريادة  برنامج  ي�شتهدف  كذلك 
واأدوات  ال�شكوك  �شوق  وتطوير  املالية  ال�شوق  بتعميق  يتعلق  فيما   »2030 ال�شعودية 
منو  دعم  اإلى  اإ�شافًة  الوطني،  القت�شاد  متويل  يف  ال�شناديق  دور  وتعزيز  الدين، 
�شناعة اإدارة الأ�شول، وتعزيز ال�شتثمار املوؤ�ش�شي، ورفع جاذبية ال�شوق للم�شتثمر، 
وتنويع املنتجات ال�شتثمارية، وت�شجيع ال�شتثمار وتي�شريه جلميع �شرائح امل�شتثمرين، 
وتعزيز دور ال�شوق املالية ال�شعودية يف توفري التمويل وتكوين روؤو�س الأموال الالزمة، 
احلوكمة  م�شتوى  ورفع  ال�شوق  ا�شتقرار  وتعزيز  التحتية  البنى  تطوير  اإلى  اإ�شافًة 
وال�شفافية يف الهيئة. ويطمح اإلى رفع م�شتوى الوعي والثقافة ال�شتثمارية للم�شاركني 
يف ال�شوق املالية ومتكينهم من الو�شول اإلى البيانات واملعلومات املالية والقت�شادية 

بي�شر و�شهولة مبا يعود بالنفع على قراراتهم ال�شتثمارية.

والرقابية  التنظيمية  البيئة  بتطوير   »2020 املالية  »الريادة  برنامج  اهتم  كذلك 
لالأ�شواق املالية ال�شعودية، لتعزيز العدالة و�شمان حماية املتعاملني يف ال�شوق املالية 
ال�شوق  جلعل  املال  لأ�شواق  الدولية  باملعايري  اللتزام  تعزيز  اإلى  اإ�شافًة  ال�شعودية، 

املالية املحلية اأكرث جاذبيًة ومناف�شًة، ومل َيغفل الربنامج عن تطوير ومتكني الكوادر 
الب�شرية الوطنية للم�شاركني يف ال�شوق املالية وتاأهيلهم لتحقيق الأدوار املنوطة بهم.  

وفيما يخ�س برنامج التميز املوؤ�ش�شي، تعتزم الهيئة موا�شلة وتعزيز متيزها املوؤ�ش�شي 
كجهاز منظم لأحد الأن�شطة احليوية يف القت�شاد، و�شرتاعي الهيئة يف مبادراتها 
اجلهات  اأداء  حت�شني  اإلى  الرامية   »2030 ال�شعودية  العربية  اململكة  »روؤية  حتقيق 
احلكومية، والرتقاء بجودة اخلدمات، ودعم قنوات التوا�شل مع املواطنني وجمتمع 
وحجم  نطاق  ولت�شاع  ال�شفافية.  وتعزيز  الإلكرتونية  احلكومة  وتطوير  الأعمال 
الكفاءة  ورفع  املوؤ�ش�شي  التميز  باأهمية  الهيئة  توؤمن  عاتقها،  على  امللقاة  امل�شوؤولية 
برنامج  ويهدف  بنجاح.  بواجباتها  والقيام  مهامها  اأداء  من  لتمكينها  الت�شغيلية 
احلوكمة،  وتعزيز  الداخلية،  وفاعليتها  الهيئة  كفاءة  حت�شني  اإلى  املوؤ�ش�شي  التميز 
الهيئة وخدماتها بهدف نقلها  واإدارة املخاطر، وت�شهيل التحول الإلكرتوين لأعمال 
لل�شوق  الطموحة  اأهدافها  حتقيق  على  قدرتها  يرفع  التميز  من  جديد  م�شتوى  اإلى 
واأهدافه  حماوره  ُتعنى  الذي   ،»2020 املالية  »الريادة  برنامج  يف  واملتمثلة  املالية، 

ومبادراته بتطوير ال�شوق املالية. 

ماأ�ش�شة  ل�شمان  متكامل؛  اإطار حوكمة  تطوير  الهيئة يف  �شرعت  نف�شه،  املجال  ويف 
ميّكن  مبا  العالقة،  ذات  اجلهات  بني  اجلهود  تن�شيق  وت�شهيل  كفاءته  ورفع  العمل 
الثنائية  اللجان  من  عدد  من  احلوكمة  اإطار  ويتاألف  الفاعلة.  املتابعة  من  الهيئة 
واللجان امل�شرتكة مبا ي�شمن التن�شيق بني الأجهزة التنفيذية ب�شاأن تنفيذ املبادرات 

وتذليل العقبات ومعاجلة التحديات املتعلقة بتنفيذ مبادرات الربنامج امل�شرتكة.
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شكل رقم )1( محاور الخطة االستراتيجية المحدثة لألعوام 2017-2020م وأهدافها

أن تصبح السوق الرئيسية في الشرق األوسط ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم

سوقًا مالية مسهلة للتمويل... ومحفزة لالستثمار... وداعمة للثقة... ومنبعًا للقدرات

تسهيل 
التمويل

رؤيتنا

رسالتنا

تعميق السوق 
المالية وتعزيز 
دورها في تكوين 

رؤوس األموال

تطوير سوق 
الصكوك 

وأدوات الدين

تعزيز دور 
الصناديق في 

تمويل االقتصاد 
الوطني

تحفيز 
االستثمار

دعم نمو إدارة 
األصول وتعزيز 

االستثمار 
المؤسسي  

رفع جاذبية السوق 
للمستثمر اآلجنبي

تنويع 
المنتجات 
االستثمارية

توفير وتسهيل 
الوصول إلى 

البيانات المالية 
واالقتصادية

تعزيز الثقة

تعزيز البنية 
التنظيمية 

للسوق المالية

تعزيز 
االستقرار في 
السوق المالية

رفع مستوى 
الحوكمة في 
السوق المالية

رفع مستوى 
الشفافية واإلفصاح 
في السوق المالية

بناء 
القدرات

دعم تطوير 
األشخاص 

المرخص لهم

بناء القدرات 
المعرفية 

للمشاركين في 
السوق المالية

التميز 
المؤسسي

تحسين الكفاءة 
والفعالية 

الداخلية للهيئة

تعزيز الحوكمة 
الداخلية وإدارة 

المخاطر

تسهيل التحول 
اإللكتروني ألعمال 

الهيئة وخدماتها

رفع مستوى 
الوعي بدور الهيئة 
والثقافة المالية 
االستثمارية في 
السوق المالية
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نظرًا لتطوير برنامج »الريادة املالية 2020« وت�شمينه يف خطة الهيئة ال�شرتاتيجية 
خطط  يف  تغريات  اإحداث  اإلى  بدوره  اأدى  الذي  2017-2020م،  لالأعوام  املحدثة 

)3( أبرز التحديات التي واجهت الهيئة في تنفيذ خطتها االستراتيجية خالل 2016م 
تنفيذ بع�س مبادرات اخلطة ال�شرتاتيجية ال�شابقة مما نتج عنه تاأجيل املبادرات 
اأدناه، والتي كان من املتوقع البدء اأو النتهاء منها خالل عام 2016م.  وهي كالآتي:

خارج  هو  ما  منها  عدة  بعوامل  ال�شرتاتيجية  الأهداف  حتقق  تاأثر  عام،  وب�شكل 
ثقة  وم�شتوى  القت�شادية،  املتغريات  احل�شر:  ل  املثال  �شبيل  على  الهيئة،  �شيطرة 

وتف�شيالت امل�شتثمرين، وتغري تف�شيالت املُ�شدرين، اإ�شافًة اإلى اعتماد جناح كثري 
من الأهداف على تعاون جهات اأخرى وجتاوبها. 

ا�سم املبادرةرقم املبادرةم

حت�شني اختبارات الهيئة التاأهيلية لالأ�شخا�س امل�شجلني11.2.5

تطوير توجه ا�شرتاتيجي وطني ل�شوق ال�شكوك واأدوات الدين21.4.1

دعم جهود الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونني يف التحول اإلى املعايري الدولية وحت�شني فعالية رقابة جودة الأداء املهني  32.1.5

تفعيل الت�شوية يف الق�شايا املدنية 42.3.4

تطوير البنية التحتية التنظيمية لدعم التوريق51.4.5

تاأ�شي�س وتفعيل مكتب البنية املوؤ�ش�شية 64.3.1
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الباب الثاني
الوضع الراهن لهيئة السوق المالية
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الفصل األول: البيئة الداخلية للهيئة
)1(  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ األوامر السامية 

وقرارات مجلس الوزراء

)2(  اجتماعات مجلس الهيئة وقراراته

)3(  القوى العاملة وبرامج التدريب والتطوير

)4(  برنامجا التوفير واالدخار، والتمويل السكني 
للموظفين

)5(  المباني المملوكة والمستأجرة



32

اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات حيال الأوامر ال�شامية وقرارات جمل�س الوزراء 
التي تلقتها خالل عام 2016م، وميكن تلخي�س هذه الإجراءات على النحو التايل: 

ملا  وفقاً  بالعمل  القا�سي  1437/6/12هـ  وتاريخ   )28339( رقم  ال�سامي  	••الأمر 
1433/10/6هـ  وتاريخ   )45211( رقم  ال�سامي  الأمر  من   )3( الفقرة  به  ق�ست 
الأفراد  لتحفيز  جهودها  تكثيف  على  بالعمل  املالية  ال�سوق  هيئة  قيام  املت�سمن 
غري ذوي اخلربة - الراغبني يف ال�ستثمار يف الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق، وكذلك 
من  بدًل  ال�ستثمار  �سناديق  خالل  من  ال�ستثمار  على   - الأويل  الطرح  عند 
ال�ستثمار املبا�سر، والبحث عن اأف�سل ال�سبل للو�سول اإلى امل�ستثمرين الأفراد يف 

ال�سوق غري ذوي اخلربة وتوعيتهم.

عملت الهيئة على تنفيذ ما ق�شت به الفقرة )3( من الأمر ال�شامي امل�شار اإليه منذ 
قاعدة  تو�شيع  يف  ت�شهم  التي  والإجراءات  املبادرات  من  عدد  خالل  من  �شدوره؛ 
ال�شتثمار املوؤ�ش�شي يف ال�شوق املالية وحتفز الأفراد غري ذوي اخلربة على ال�شتثمار 
من خالل �شناديق ال�شتثمار بدًل من ال�شتثمار املبا�شر، ومن تلك املبادرات: درا�شة 
ورفع  العام،  لالكتتاب  املطروحة  الأ�شهم  لتخ�شي�س  بها  املعمول  الآليات  ومراجعة 
الن�شبة املخ�ش�شة ل�شناديق ال�شتثمار مبا ل يقل عن 70% من الأ�شهم املخ�ش�شة 
لفئات امل�شتثمر املوؤ�ش�شي، اإ�شافًة اإلى اإن�شاء جلنة ملديري ال�شناديق، ودعم قنوات 
التوزيع ل�شناديق ال�شتثمار، وتطوير اللوائح ذات العالقة، واإطالق برامج ت�شتهدف 
ونظرًا  ذوي اخلربة.  وبخا�شة غري  امل�شتثمرين  لعموم  واملعرفة  الوعي  م�شتوى  رفع 
املبادرات يف هذا  ب�شبب طبيعة  وقتًا  يتطلب  املرجو  بال�شكل  النتائج  اأن حتقيق  اإلى 
لالأفراد،  ال�شتثمارية  الثقافة  تغيري  على  كبري  ب�شكل  تعتمد  اأنها  �شيما  ول  اجلانب 

م�شت الهيئة ُقُدمًا يف ا�شتحداث وتنفيذ املبادرات ذات العالقة بح�شب الآتي:

اأوًل:  اعتماد لئحة �شناديق ال�شتثمار املعدلة بح�شب قرار جمل�س هيئة ال�شوق املالية 
بتاريخ 1437/8/16هـ. 

من�شة  )تداول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  و�شركة  املالية  ال�شوق  هيئة  ثانيًا:  اإطالق 
لإدراج �شناديق ال�شتثمار العقارية املتداولة املدرة للدخل.

الرفع  2015-2019م  من  للفرتة  ال�شرتاتيجية  خطتها  �شمن  الهيئة  ثالثًا:  تبّني 
حتى  اخلطة  اأعوام  خالل  املوؤ�ش�شي  للم�شتثمر  التخ�شي�س  لن�شبة  التدريجي 
ت�شل اإلى 90% من اإجمايل الأ�شهم املطروحة لالكتتاب العام، على اأن يكون 
عام  يف  املوؤ�ش�شي  امل�شتثمر  ح�شة  من   %90 ال�شتثمارية  ال�شناديق  ن�شيب 

2019م. 

)1( اإلجراءات المتخذة لتنفيذ األوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء

املقبلة،  ال�شنوات  ذ خالل  ُتنفَّ ال�شرتاتيجية  املبادرات  من  الهيئة عددًا  رابعًا:  تبني 
م�شتوى  ورفع  املالية  ال�شوق  يف  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار  قاعدة  تو�شيع  وت�شتهدف 
الثقة بها، اإلى جانب دعم منو �شناعة اإدارة الأ�شول. ويف هذا ال�شدد تعمل 
الهيئة على تنفيذ عددًا من املبادرات من اأبرزها: دعم تنويع قنوات التوزيع 
للمنتجات ال�شتثمارية، وحتديث اللوائح التنفيذية ذات العالقة، والعمل على 
يف  للعاملني  املهني  التاأهيل  ودعم  العمالء،  لأ�شول  احلماية  م�شتوى  زيادة 

جمال اإدارة الأ�شول. 

خام�شًا:  تكثيف املبادرات التوعوية املوجهة للم�شتثمرين الأفراد وبخا�شًة غري ذوي 
اخلربة، لتعزيز املعرفة والوعي ب�شناديق ال�شتثمار، ومن تلك املبادرات:

و�شيلة 	•  100 من  اأكرث  يف  التوعوية  ال�شحفية  البيانات  من  جمموعة  ن�شر 
للموقع  دائم  ب�شكل  واإ�شافتها  وتلفزيونية،  واإلكرتونية  ورقية  اإعالمية 

الإلكرتوين الر�شمي للهيئة.

املوؤ�ش�شي )ُن�ِشرت ب�شورة 	• ال�شتثمار  توعوية عن  ر�شالة  اأكرث من 600  بث 
ومنافعه  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار  اأهداف  ت�شرح  ر�شالة(،   60 مبعدل  �شهرية 

لل�شوق املالية وامل�شتثمرين.

وبثها 	• املوؤ�ش�شي،  ال�شتثمار  اأهداف  عن  ومطبوعات  مطويات  ون�شر  اإعداد 
ب�شكل دوري يف املواقع الإلكرتونية املت�شفحة ب�شكل كبري من قبل امل�شتثمرين 

وبخا�شة غري ذوي اخلربة.

تنفيذ حملة توعوية اإلكرتونية حتت و�شم »ا�شتثمر بوعي« موجهة للم�شتثمرين 	•
بال�شتثمار  والوعي  املعرفة  لتعزيز  اخلربة؛  ذوي  غري  وبخا�شة  الأفراد 
الإلكرتونية  املواقع  اأبرز  يف  توعوية  ر�شائل  ن�شر  خالل  من  املوؤ�ش�شي 

املتخ�ش�شة ذات اخلربة وال�شمعة اجليدة يف ال�شاأن املايل والقت�شادي.

لتو�شيح 	• م�شتمر  ب�شكل  الراأي  واأ�شحاب  والكّتاب  ال�شحف  مع  التعاون 
اأهمية ال�شتثمار املوؤ�ش�شي واإيجابيات ال�شتثمار يف ال�شناديق ال�شتثمارية؛ 
للم�شاهمة يف توعية امل�شتثمرين وبخا�شة غري ذوي اخلربة مبميزات وفوائد 

ال�شتثمار يف ال�شناديق.

حملة 	• حقوق  عن  الجتماعي  التوا�شل  ح�شابات  عرب  توعوية  ر�شائل  ن�شر 
الوحدات يف ال�شناديق ال�شتثمارية.
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ال�شتثمار 	• ال�شتمرار يف بث مطوية )اعرف حقوقك( اخلا�شة ب�شناديق 
يف  وتوزيعها  الجتماعي،  التوا�شل  وح�شابات  للهيئة  الإلكرتوين  املوقع  يف 

املنا�شبات واملوؤمترات القت�شادية التي ت�شارك فيها الهيئة.

امل�شّي يف توزيع كتيب )�شناديق ال�شتثمار( �شمن باقة الكتيبات التوعوية 	•
 - الكتاب  )معر�س  الهيئة يف  م�شاركة  وذلك خالل  الهيئة،  عن  ال�شادرة 
اأ�شبوع املال العاملي - ملتقى الأ�شخا�س املرخ�س لهم(، وزيارات اجلامعات، 

واملدار�س، والوزارات، وعدد من اجلهات احلكومية.

�شاد�شًا:  اإطالق م�شروع توعية امل�شتثمرين بالتعاون والتن�شيق مع �شركة ال�شوق املالية 
ال�شعودية )تداول(. 

يف  املت�سمن  1437/6/12هـ  وتاريخ   )28277( رقم  ال�سامي  	••الأمر 
وحدات  باإن�ساء  اخلا�سة  )اأوًل(  البند  من   )8( الفقرة  تو�سياته 
املراجعة الداخلية يف اجلهات احلكومية والعمل على تفعيل ما اأن�سئ 

منها.

هيكلها  �شمن  الداخلية«  للمراجعة  العامة  »الإدارة  با�شم  اإدارة  الهيئة  اأن�شاأت 
الهيئة  اأن�شاأت  الإدارة ومهامها، كذلك  تلك  واأعمال  �شيا�شات  واعتمدت  التنظيمي، 
»جلنة املراجعة« لتح�شني وتطوير وظيفة املراجعة. والإدارة مفعلة وتقوم بدورها يف 

مراجعة اأعمال اإدارات الهيئة.

	••الأمر ال�سامي رقم )31986( وتاريخ 1437/07/04هـ القا�سي باملوافقة 
على اآلية اإعداد اأدلة الإجراءات احلكومية.

نفذت الهيئة اخلطوات التالية:

تر�شيح ع�شو اأ�شيل واآخر احتياطي من من�شوبيها لع�شوية فريق العمل املُ�شكل لهذا 	•
الغر�س.

تزويد اللجنة امل�شكلة بالأمر رقم 3250 وتاريخ 1437/1/17هـ بالهيكل التنظيمي 	•
املعتمد وعينة من اأدلة ال�شيا�شات والإجراءات يف الهيئة.

ا�شتيفاء ما ورد يف هذا الأمر ال�شامي من توجيهات.	•

	••الأمر ال�سامي رقم )31986( وتاريخ 1437/07/04هـ القا�سي باأن ُتتلف الوثائق 
وفقاً لالئحة الإتالف ال�سادرة بالأمر رقم 1379 بتاريخ 1416/7/21هـ.

لطبيعة  تو�شيحًا  املت�شمنة  واملحفوظات  الوثائق  لئحة  وعممت  الهيئة  اأ�شدرت 
واإجراءات اإتالف الوثائق وجلنة الإتالف ومهامها.

على  التاأكيد  املت�سمن  1437/7/20هـ  وتاريخ   )35183( رقم  ال�سامي  	••الأمر 
باملادة  التقيد  ب�سرورة  النظامية  للوثائق  امل�سدرة  احلكومية  اجلهات  كافة 

)الثالثة/4( من لئحة الطالع على الوثائق واملحفوظات وتداولها. 

بقر�س  واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  الهيئة  زودت  ال�شامي،  الأمر  على  بناًء 
ممغنط يحتوي على الن�شخ الإلكرتونية - باللغتني العربية والإجنليزية - من اللوائح 
التنفيذية ال�شادرة عن الهيئة، واأفادت املركز باأنه من �شمن اإجراءات الهيئة املطبقة 
عند اإعداد اأو تعديل لوائحها التنفيذية تقدمي ن�شخة منها اإلى املركز الوطني للوثائق 
التنفيذية،  اللوائح  من  عدد  وحتديث  اإعداد  على  تعمل  الهيئة  واأن  واملحفوظات، 

و�شوف تزود املركز بها حال �شدورها.

قرار  �ساأن  يف  1437/09/15هـ  وتاريخ   )44601( رقم  امللكي  الديوان  	••برقية 
على  باملوافقة  القا�سي  1437/07/18هـ  بتاريخ   )308( رقم  الوزراء  جمل�س 
القت�سادية  ال�سوؤون  ال�سعودية 2030(، وقرار جمل�س  العربية  اململكة  )روؤية 
يكون  باأن  القا�سي  1437/07/28هـ  بتاريخ  )4-37/33/ق-(  رقم  والتنمية 
العربية  اململكة  روؤية   « لتحقيق  برنامج م�ستقل  املالية  ال�سوق  ملبادرات هيئة 

ال�سعودية 2030«.

رفعت الهيئة برناجمها املتعلق بتحقيق »روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030« بتاريخ 
1438/03/21هـ املوافق 2016/12/20م اإلى جمل�س ال�شوؤون القت�شادية والتنمية 
بعد الأخذ باملالحظات التي وردت يف اجتماع جمل�س ال�شوؤون القت�شادية والتنمية 

بتاريخ 1438/3/6هـ املوافق 2016/12/5م على برناجمها.

قرار  �ساأن  يف  1437/09/18هـ  وتاريخ   )45220( رقم  امللكي  الديوان  	••برقية 
على  باملوافقة  القا�سي  1437/09/15هـ  بتاريخ   )391( رقم  الوزراء  جمل�س 

الدليل الإر�سادي لبيئة العمل املادية يف الأجهزة احلكومية.
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قامت الهيئة بالآتي: 

1- مراجعة الدليل وتق�شيمه اإلى ثالث فئات، هي:

- عنا�شر مطبقة يف الهيئة

- عنا�شر قابلة للتح�شني يف الهيئة 

- عنا�شر ل تنطبق على الهيئة

2-  تطبيق الإر�شادات الواردة بالدليل التي تتنا�شب وتنطبق على الهيئة وذلك خالل 
)مرحلة الت�شميم( ملبنى الهيئة رقم 2 يف مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.

	••الأمر ال�سامي رقم  )39734( وتاريخ 1437/08/16هـ املت�سمن توجيه كافة 
اإلكرتونية  بن�سخ  والتخطيط  القت�ساد  وزارة  بتزويد  احلكومية  اجلهات 
من ال�سرتاتيجيات واخلطط التي قامت باإعدادها خالل ال�سنوات املالية 

ال�سبع الأخرية.

زودت الهيئة وزارة القت�شاد والتخطيط بن�شخ اإلكرتونية من اخلطط ال�شرتاتيجية 
التي اأعدتها لالأعوام من 2010م-2015م، ولالأعوام من 2015م-2019م.

باملوافقة  القا�سي  1437/11/01هـ  وتاريخ   )52607( رقم  ال�سامي  	••الأمر 
واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  ع�سوية  اإلى  املالية  ال�سوق  هيئة  ان�سمام  على 

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )اأيويف(.

اأ�شدر جمل�س الهيئة قراره رقم )14-111-2016( وتاريخ 1437/11/21هـ املوافق 
2016/8/24م املت�شمن املوافقة على البدء باإجراءات ان�شمام هيئة ال�شوق املالية 

لع�شوية هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية )اأيويف(.

باملحافظة  القا�سي  1437/12/06هـ  وتاريخ   )58781( رقم  ال�سامي  	••الأمر 
على الوثائق، والعناية بها، والإتالف لها وفقاً لنظام الوثائق واملحفوظات 

ولوائحه التنفيذية.

اأ�شدرت الهيئة وعممت لئحة الوثائق واملحفوظات يف هيئة ال�شوق املالية املت�شمنة 
مع  وحالتها،  اأنواعها  ب�شتى  الوثائق  مع  التعامل  بكيفية  اخلا�شة  اجلوانب  جميع 

تو�شيح طبيعة واإجراءات اإتالف الوثائق وجلنة الإتالف ومهامها.

بالتاأكيد  القا�سي  1438/01/05هـ  وتاريخ   )921( رقم  ال�سامي  	••الأمر 
جميع  يف  الآيل  احلا�سب  اأنظمة  ا�ستخدام  لتبّني  احلكومية  الأجهزة  على 
م�سك  يف  التقليدية  الو�سائل  من  والتحّول  واحل�سابية  املالية  العمليات 
الإلكرتونية  الو�سائل  اإلى  املالية  والبيانات  احل�سابات  واإعداد  ال�سجالت 
امل�ستندات  من  بدًل  مدجمة  اأقرا�س  على  للمراجعة  بياناتها  وتقدمي 

الورقية.

م�شت الهيئة منذ اإن�شائها على ا�شتخدام اأنظمة احلا�شب الآيل يف جميع العمليات 
م  وتقَدَّ اإلكرتونيًا،  املالية  والبيانات  اخلتامية  احل�شابات  وُتعّد  واملحا�شبية،  املالية 

جميع البيانات املالية وك�شوف احل�شابات للمراجعة على اأقرا�س ممغنطة.
	••الأمر ال�سامي رقم )5992( وتاريخ 1438/02/03هـ القا�سي بح�سر جميع 
وغري  امل�ستغلة  والعامة  احلكومية  واملرافق  واملباين  البي�ساء  الأرا�سي 
الوزراء  مبجل�س  اخلرباء  هيئة  اإليها  انتهت  التي  لل�سيغة  وفقاً  امل�ستغلة 

مبذكرتها رقم )1203( بتاريخ 1437/12/28هـ.

ا�شتكملت الهيئة جميع البيانات اخلا�شة مببنى مقر الهيئة يف نظام وزارة القت�شاد 
اأمانة  من  ي�شدر  الذي  والإحداثيات(  التنظيمي  )الكروكي  با�شتثناء  والتخطيط، 
وامل�شاحة  الأرا�شي  وكالة  مع  الهيئة  وتتابع  لديها،  توافره  لعدم  الريا�س؛  منطقة 
التابعة لأمانة مدينة الريا�س للح�شول على الكروكي التنظيمي والإحداثيات ملبنى 

مقر الهيئة.

)2( اجتماعات مجلس الهيئة وقراراته 
يعقد   « الآتي:  على  املالية  ال�شوق  نظام  من  العا�شرة  املادة  من  )اأ(  الفقرة  تن�س 
املجل�س اجتماعاته بناًء على دعوة من رئي�سه، وُي�سرتط ح�سور 3 من اأع�شائه على 
اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه، وت�شدر قراراته باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، 

ح اجلانب الذي ي�شوت معه رئي�س الجتماع«. واإذا ت�شاوت الأ�شوات ُيرجَّ
املجل�س  فاعلية  تعزيز  م�شروع  خمرجات  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  اعتمد  وقد 
والإ�شرافية،  التنظيمية  الأ�شا�شية  لأعماله  اأدائه  حت�شني  بغر�س  وذلك  وحوكمته 
والرفع من كفاءته يف اتخاذ القرارات وتعزيز ال�شتفادة من خربة اأع�شائه يف مهام 
ال�شيا�شات،  الداخلية واخلارجية، وو�شع  التعامل مع املخاطر  الرئي�شة مثل:  الهيئة 
ال�شوؤون  يف  امل�شاركة  يف  والتو�شع  الأداء،  ومتابعة  ال�شرتاتيجيات  وتطوير  وحتديد 

واملهام الدولية، والتوا�شل الفاعل مع الأطراف ذات العالقة.
وامتدادًا ل�شعى جمل�س الهيئة اإلى تطبيق اأف�شل ممار�شات احلوكمة يف اأدائه ملهامه 
لئحة  وهي:  املجل�س  بحوكمة  اخلا�شة  اللوائح  اعتماد  مت  والإ�شرافية،  التنظيمية 
التعامالت  جلنة  عمل  ولئحة  التنفيذية،  اللجنة  عمل  ولئحة  الهيئة،  جمل�س  عمل 
الإلكرتونية، ولئحة عمل اللجنة الإدارية، ولئحة عمل جلنة املراجعة، ولئحة عمل 

جلنة تطوير املوارد الب�شرية، و�شيا�شة تفوي�س ال�شالحيات وجدول ال�شالحيات. 
ويف اإطار الإف�شاح الذي تطبقه الهيئة، اأتاحت هذه اللوائح على موقعها الإلكرتوين 

الر�شمي.
عقد جمل�س الهيئة 155 اجتماعًا خالل عام 2016م مقارنة بـ 108 اجتماعًا خالل 
الهيئة م�شنفًة بح�شب  ويو�شح اجلدول رقم )1( اجتماعات جمل�س  عام 2015م، 
عدد من ح�شر من اأع�شائه، اأما اجلدول رقم )2( فيو�شح عدد اجتماعات جمل�س 

الهيئة م�شنفًة بح�شب ح�شور/ عدم ح�شور الأع�شاء لعام 2016م.
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الجدول رقم )1(: اجتماعات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب عدد من حضر من األعضاء

الجدول رقم )2(: اجتماعات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب حضور/ عدم حضور األعضاء لعام 2016م2

عدد احل�سور
العدد 

عام 2016معام 2015م

7063كامل الأع�شاء

42160 اأع�شاء

31732 اأع�شاء

108155الإجمايل

اأع�ساء جمل�س الهيئة
عدد اجتماعات جمل�س الهيئة

ن�سبة احل�سورعدم ح�سورح�سور

84.2%11221معايل رئي�س جمل�س الهيئة ال�شابق3
91.2%10410�شعادة نائب رئي�س جمل�س الهيئة ال�شابق4

100%410�شعادة نائب رئي�س جمل�س الهيئة 

80.0%12431ع�شو املجل�س الدكتور/ عبدالرحمن الرباك

100%410ع�شو املجل�س الدكتور/ وائل القحطاين

95.1%392ع�شو املجل�س الدكتور/ طارق النعيم

79.8%9123ع�شو املجل�س ال�شابق الدكتور/ عدنان �شويف

87.7%10014ع�شو املجل�س ال�شابق الدكتور/ جنم الزيد

2( �شدر الأمر ال�شامي رقم )اأ/239( وتاريخ 1437/11/18هـ باإعادة ت�شكيل جمل�س الهيئة ليكون على النحو التايل: 
ع�شوًا 4- الدكتور / طارق بن عبداهلل النعيم   رئي�شًا    1- معايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اجلدعان 
ع�شوًا 5- الدكتور / وائل بن حممد القحطاين   نائبًا للرئي�س   2- الأ�شتاذ / حممد بن عبداهلل القويز  

ع�شوًا 3- الدكتور / عبدالرحمن بن حممد الرباك     
3( �شدر الأمر ال�شامي رقم )اأ/9( وتاريخ 1438/1/20هـ املوافق 2016/10/31م بتعيني معايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اجلدعان وزيرًا للمالية.

4( �شعادة الأ�شتاذ / عبدالرحمن بن حممد الرا�شد.
                                         



36

واأ�شدر جمل�س الهيئة خالل عام 2016م 717 قرارًا مقارنًة بـ 775 قرارًا عام 2015م. وُيظهر الر�شم البياين رقم )1( عدد قرارات جمل�س الهيئة م�شنفة بح�شب مو�شوعاتها 
لعامي 2015م و 2016م.

الرسم البياني رقم )1(: عدد قرارات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب موضوعاتها

الجدول رقم )3(: قرارات مجلس الهيئة ذات الصلة بتنفيذ خطة الهيئة االستراتيجية مصنفًة بحسب محاورها 

التنفيذ ومخالفات السوق

صناديق االستثمار

طرح األوراق المالية ونشرات اإلصدار

األشخاص المرخص لهم

اإلشراف على السوق والرقابة واإلفصاح

اللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية

الحوكمة والبيئة الداخلية

عام ٢٠١٥م

٤٢٥٥٤

٤٦

٧٥

٥١

٤١ ٨٣

عام ٢٠١٦م

٤٠٢

٣٣
٥٠

٣٧

٦١

٥٦
٧٨

ما  اأو  ال�شرتاتيجية،  الهيئة  بتنفيذ خطة  �شلة  ذا  قرارًا  الهيئة 502  واتخذ جمل�س 
حماية  تعزيز  حمور  منها  حظي  2016م،  عام  قراراته  اإجمايل  من   %70.0 ميثل 
امل�شتثمر بن�شبة 64.5%، تاله حمور تعزيز تطوير ال�شوق املالية بن�شبة 13.9%، ثم 

حمور حت�شني البيئة التنظيمية بن�شبة 12.5%، واأخريًا حمور تعزيز التميز املوؤ�ش�شي 
لدى الهيئة بن�شبة 9.0% )اجلدول رقم )3((.

حماور خطة الهيئة ال�سرتاتيجية 
عام 2016معام 2015م

الن�سبة من الإجمايلالعددالن�سبة من الإجمايلالعدد

13.9%27.170%152تعزيز تطوير ال�شوق املالية

64.5%64.6324%362تعزيز حماية امل�شتثمر

12.6%4.163%23حت�شني البيئة التنظيمية

9.0%4.145%23تعزيز التميز املوؤ�ش�شي لدى الهيئة

100%100502%560الإجمايل
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الجدول رقم )4(: توزيع القوى العاملة 

الجدول رقم )5(: التأهيل العلمي لمنسوبي الهيئة

)3( القوى العاملة وبرامج التدريب والتطوير
تهدف الهيئة اإلى خلق بيئة حمفزة واإيجابية وذات اإنتاجية عالية، وحمققًة لالأهداف 
التي اأُن�شئت من اأجلها، لذا �شعت اإلى توظيف ذوي الكفاءات واخلربات لهذه الغاية. 
وان�شم اإلى الهيئة خالل عام 2016م 43 موظفًا جديدًا، يف حني ا�شتقال 29 موظفًا/ 
موظفًة، ليبلغ عدد موظفي الهيئة 652 موظفًا/موظفًة، بزيادة ن�شبتها 2.2% مقارنًة 

ن�شبة  ال�شعوديات  املوظفات  و�شكلت   ،%99.1 التوطني  ن�شبة  وبلغت  2015م.  بعام 
13.5% من اإجمايل القوى العاملة )اجلدول رقم )4((.

العام

اجلن�سية

الإجمايل غري �سعودي�سعودي

اإناثذكوراإناثذكور

638-545885عام 2015م

652-558886عام 2016م

ويتميز موظفو الهيئة باملوؤهالت العلمية العالية؛ فقد بلغت ن�شبة احلا�شلني على درجة »البكالوريو�س« فاأعلى 77.7% )اجلدول رقم )5((.

املوؤهل العلمي
عام 2016معام 2015م

ن�سبة التغري
الن�سبة من الإجمايلالعددالن�سبة من الإجمايلالعدد

-3.9%11،3%12.174%77الثانوية العامة فما دون

9.1%11،0%10.372%66دبلوم

1.1%41،3%41.7269%266بكالوريو�س

3.6%35،6%35.1232%224دبلوم عايل / ماج�شتري

0.0%0،8%0.85%5دكتوراة

2.2%100%100652%638الإجمايل
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اململكة  داخل  الدرا�شة  اإكمال  وُفر�س  التدريبية  الربامج  توفري  الهيئة  ووا�شلت 
وخارجها ملن�شوبيها، رغبًة منها يف رفع م�شتوى تاأهيل من�شوبيها يف جميع املجالت 
املتعلقة بعملها؛ فاأقامت الهيئة 10 برامج تدريب داخلية خالل عام 2016م، و�شل 
عدد امللتحقني بها اإلى 467 م�شاركًا، فيما بلغ عدد برامج التدريب اخلارجية 451 

اأما  2016م.  عام  بنهاية  م�شاركًا   427 اإلى  بها  امللتحقني  عدد  وو�شل  برناجمًا، 
املبتعثون لنيل �شهادتي البكالوريو�س واملاج�شتري خارج اململكة فقد بلغ عددهم منذ 
نهاية عام 2016م 192 موظفًا وموظفًة، تخرج منهم  بداية برنامج البتعاث حتى 

142 موظفًا وموظفًة )اجلدول رقم )6((.

الجدول رقم )6(: برامج تطوير الموارد البشرية

الربنامج
عدد امل�ساركني/امل�ساركات

عام 2016معام 2015م

378467برامج التدريب الداخلية

696427برامج التدريب اخلارجية

1020برنامج التدوير الوظيفي

87برامج اللغة الإجنليزية الداخلية

65برامج اللغة الإجنليزية اخلارجية

97برامج التدريب على راأ�س العمل يف املنظمات والهيئات الدولية
4433برامج البتعاث لإكمال الدرا�شة خارج اململكة5

كذلك وفرت الهيئة عددًا من الفر�س التطويرية للم�شاركني يف برنامج »الواعدين 
للوظائف القيادية« الذي بداأ عام 2015م، �شملت اإحلاقهم بربامج قيادية يف معاهد 
رائدة يف جمال القيادة والإ�شراف، اإ�شافًة اإلى اإتاحة الفر�شة لهم للم�شاركة مع وفود 
التعرف  اإلى  الربنامج  ويهدف  والدولية.  املحلية  الهيئة  مهمات  الر�شمية يف  الهيئة 
رعايتهم  بهدف  القيادية  القدرات  لديهم  تتوافر  الذين  واملوظفات  املوظفني  على 
م�شتويات  يف  قيادية  ملنا�شب  تاأهيلهم  لأجل  الأ�شاليب  مبختلف  قدراتهم  وتطوير 

الهيئة املختلفة. 

وجتدر الإ�شارة اإلى اأن للهيئة م�شاهمات اجتماعية بالتدريب على راأ�س العمل داخل 
الهيئة للخريجني ال�شعوديني املتفوقني من خمتلف اجلامعات، واأطلقت الهيئة عام 

2016م »برنامج هيئة ال�شوق املالية لتاأهيل اخلريجني املتفوقني« يف ن�شخته الثالثة، 
وبلغ عدد امللتحقني به 31 متدربًا: 10 خريجات و21 خريجًا من حملة البكالوريو�س 
�شية هي: املال وال�شتثمار، والأنظمة  واملاج�شتري، موزعني على �شبعة م�شارات تخ�شّ
والت�شريعات، والإدارة، والتفتي�س، واللتزام، والعالقات الدولية والأبحاث، والتقنية 

والعمليات.

كذلك للهيئة م�شاهمات فّعالة يف برامج التدريب التعاوين لطالب وطالبات اجلامعات 
والكليات يف اململكة؛ وقد التحق بهذا الربنامج 82 طالبًا وطالبًة خالل عام 2016م: 
طالبًا  و71  العامة(،  الثانوية  بعد  )ما  الدبلوم  بربنامج  التحقوا  وطالبًة  طالبًا   11

وطالبًة ملرحلة البكالوريو�س.

5( كما يف نهاية الفرتة.
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)4( برنامجا التوفير واالدخار، والتمويل السكني للموظفين 

وفرت الهيئة ملن�شوبيها الربناجمني التحفيزيني التاليني:

1. برنامج التوفري والدخار

ُتعّد الهيئة �شباقة يف جمال ن�شر وت�شجيع ثقافة التوفري والدخار بني من�شوبيها؛ 
التوفري  »برنامج  با�شم  الدخار  على  املوظفني  لتحفيز  برناجمًا  و�شعت  فقد 
من  الهيئة  تقدم  باملرونة،  يتميز  الأمد  طويل  ادخاري  برنامج  وهو  والدخار«، 
خالله م�شاهمة مالية ُت�شاف اإلى قيمة م�شاهمة املوظف امل�شرتك يف الربنامج مبا 
يحقق هدف ن�شر وت�شجيع ثقافة الدخار، وجتدر الإ�شارة اإلى اأن عدد امل�شاركني 
يف الربنامج حتى نهاية عام 2016م بلغ 366 موظفًا وموظفًة بن�شبة 56،1% من 

اإجمايل موظفي الهيئة.

2. برنامج التمويل ال�سكني 

متا�شيًا مع التوجهات احلكومية لرفع امل�شتوى املعي�شي للمواطنني وتوفري امل�شكن 
املالئم لهم، ولتوطيد عالقة الهيئة مبوظفيها، ولتعزيز روح النتماء رعت الهيئة 
اإذ  املحلية؛  البنوك  من  عدد  مع  بالتعاون  للموظفني«  ال�شكني  »التمويل  برنامج 
تتحمل الهيئة كامل ن�شبة املرابحة على التمويل. ومن مزايا هذا الربنامج توفري 
التمويل طويل الأجل باأق�ساط مي�سرة، وينتفع من هذه املزايا جميع موظفي الهيئة 
من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ  وقد  واأحكامه.   الربنامج  �سروط  بح�سب  ال�سعوديني 

الربنامج 115 موظفًا وموظفًة حتى نهاية عام 2016م.

)5( المباني المملوكة والمستأجرة 

يعر�س اجلدول رقم )7( املباين اململوكة للهيئة وامل�شتاأجرة لعام 2016م.

الجدول رقم )7(: المباني المملوكة والمستأجرة

عام 2016ماملباين

مقر هيئة ال�شوق املالية الرئي�شي – الريا�سمملوكة

م�شتاأجرة

الأدوار )10 – 11 – 12 -19(، برج الفي�شلية

الأدوار )8 – 13(، اأبراج التعاونية

ثمانية اأدوار، مبنى مركز احلوار الوطني )يف طور التجهيز(
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الباب الثاني
الوضع الراهن لهيئة السوق المالية

40
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الفصل الثاني: اللجان
)1(  اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية             

)2(  اللجنة العليا المشتركة لفصل المهام 
واالختصاصات بين هيئة السوق المالية 

وشركة السوق المالية السعودية )تداول(

)3( لجنة المراجعة

)4( لجنة تطوير الموارد البشرية

)5( لجنة التعامالت اإللكترونية

)6( اللجان المتخصصة
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)1( اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية             

اأُن�شئت اللجنة ال�شت�شارية للهيئة عام 2013م، وتهدف اإلى تفعيل التوا�شل بني الهيئة 
اأداء الهيئة ملهامها  اآلية منظمة لذلك، لتعزيز  وامل�شاركني يف ال�شوق املالية واإيجاد 

وحتقيق اأهدافها. وت�شمل اأغرا�س اللجنة ما يلي:

1-  تقدمي التو�شيات واملقرتحات للمو�شوعات التي يطلب جمل�س هيئة ال�شوق املالية 
درا�شتها. 

2-  مناق�شة املو�شوعات واملقرتحات التي يقدمها امل�شاركون يف ال�شوق وتلم�س ردود 
اأفعالهم حول اأي تغيريات اأو �شيا�شات جديدة تود الهيئة تبنيها. 

وحماية  ال�شوق  تطوير  يف  امل�شاهمة  �شاأنه  من  ما  كل  يف  والتو�شية  الراأي  3-  اإبداء 
امل�شتثمرين يف الأوراق املالية. 

ومتار�س اللجنة اأعمالها ب�شفتها جهة ا�شت�شارية ملجل�س الهيئة. وت�شم يف ع�شويتها 
عددًا من الأع�شاء غري املتفرغني من امل�شاركني يف ال�شوق، واخلرباء، واملخت�شني 

والأكادمييني من ذوي اخلربة والكفاءة، وهم:
1 �شعادة الأ�شتاذ/ اأمين بن حممد ال�شياري6

2 �شعادة الأ�شتاذ/ خالد بن عبداهلل احل�شان

3 �شعادة الأ�شتاذ/ زياد بن حممد التون�شي

4 �شعادة الأ�شتاذ/ �شلمان بن متعب ال�شديري

5 �شعادة الدكتور/ عبداهلل بن عبدالرحمن ال�شويعر

6 �شعادة الأ�شتاذ/ فواز بن حمد الفواز

7 �شعادة الأ�شتاذ/ ح�شن بن �شكيب اجلابري

8 �شعادة الأ�شتاذ/ خليل بن ابراهيم ال�شدي�س

9 �شعادة الأ�شتاذ/ زياد بن حممد ال�شيحة
10 �شعادة الأ�شتاذ/ �شهيل بن حممد اأبامني7

11 �شعادة الأ�شتاذ/ فهد بن عبداهلل القا�شم

12 �شعادة الأ�شتاذ/ فواز بن حممد الفواز

وقدمت  اجتماعات،   8 2016م  عام  الثالثة  اأعمالها  دورة  خالل  اللجنة  وعقدت 
اإلى  ب�شاأنها  التو�شيات  وُرفعت  اجتماعاتها،  ُنوق�شت خالل  الدرا�شات  جمموعة من 

جمل�س الهيئة، و�شملت املو�شوعات التالية: 

�شوق ال�شكوك واأدوات الدين الأخرى يف اململكة العربية ال�شعودية.	•

•	.)IFRS( حتول ال�شركات املدرجة اإلى معايري املحا�شبة الدولية

تفعيل دور الأع�شاء امل�شتقلني يف جمال�س اإدارة ال�شركات.	•

التقاء امل�شالح يف اإدارة املحافظ بني م�شالح امل�شتثمرين ومديري ال�شتثمار.	•

املعلومات والإف�شاحات حول القطاع وال�شوق، وبخا�شة يف التقارير ال�شنوية. 	•

اأف�شل املمار�شات املطبقة على مكاتب املراجعة التي تراجع ال�شركات املدرجة.	•

خلق �شوق لتجارة الطاقة.	•

حيالها،  املرئيات  واأبدت  الأخرى  املو�شوعات  من  جمموعة  اللجنة  ناق�شت  كذلك 
ومنها:

الأ�شا�شي 	• النظام  وم�شروع  اخلا�شة،  الأغرا�س  ذات  للمن�شاآت  املنظمة  القواعد 
للمن�شاأة ذات الغر�س اخلا�س.

برنامج هيئة ال�شوق املالية لتحقيق »روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030«.	•

القواعد املنظمة للت�شجيل والإدراج يف ال�شوق الثانية. 	•

القوائم املالية لل�شركات املدرجة للربع الرابع. 	•

6( بدًل من معايل الدكتور / اأحمد بن عبدالكرمي اخلليفي، ل�شدور الأمر امللكي رقم )اأ / 156( وتاريخ 30 / 7 / 1437هـ القا�شي بتعيينه حمافظًا ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي مبرتبة وزير.
7( بدًل من �شعادة الدكتور/ طارق بن عبداهلل النعيم، ل�شدور الأمر ال�شامي رقم )اأ/239( وتاريخ 1437/11/18هـ القا�شي بتعيينه ع�شوًا يف جمل�س هيئة ال�شوق املالية.
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�ُشكلت اللجنة العليا امل�شرتكة لف�شل املهام والخت�شا�شات بني هيئة ال�شوق املالية 
املهام  ف�شل  لتتولى  2013م؛  عام  يف  )تداول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  و�شركة 
والخت�شا�شات بني الهيئة و)تداول( وفق ما يق�شي به نظام ال�شوق املالية، وتفعيل 

)2(  اللجنة العليا المشتركة لفصل المهام واالختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول(

مهام �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( واخت�شا�شاتها الواردة فيه. وقد اأُعيد 
ت�شكيل اللجنة يف عام 2016م لي�شبح عدد اأع�شائها 11 ع�شًوا )6 اأع�شاء ميثلون 

الهيئة و5 ميثلون تداول( على النحو التايل:

ممثلي الهيئة

ممثلي تداول

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

رئي�شًانائب رئي�س جمل�س الهيئة

ع�شوًا الدكتور/ عبد اهلل بن ح�شن العبد القادر

ع�شوًاع�شو جمل�س الهيئة الدكتور/ وائل بن حممد القحطاين

ع�شوًا الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد املح�شن اخللف

ع�شوًاوكيل الهيئة ملوؤ�ش�شات ال�شوق

ع�شوًا الدكتور/ جنم بن عبد اهلل الزيد

ع�شوًاوكيل الهيئة لل�شوؤون القانونية والتنفيذ

ع�شوًا الأ�شتاذ / خالد بن عبد اهلل احل�شان

ع�شوًاوكيل الهيئة لل�شركات املدرجة واملنتجات ال�شتثمارية

ع�شوًا الأ�شتاذ / اأن�س بن حممد اآل ال�شيخ

مقّررًاالأ�شتاذ / حممد بن عبد اهلل اآل بنيان
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وتعمل هيئة ال�شوق املالية و�شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( منذ منت�شف عام 
2013م على م�شروع م�شرتك لف�شل املهام والخت�شا�شات، وت�شرف عليه جلنة عليا 
م�شرتكة. وُحددت املهام والخت�شا�شات بني الهيئة و)تداول( ا�شتنادًا اإلى ما ن�ّس 
عليه نظام ال�شوق املالية، واعتمدت مذكرة حتديد الخت�شا�شات واملهام بني الهيئة 
و)تداول( خالل اجتماع اللجنة العليا امل�شرتكة املنعقد يف �شبتمرب عام 2014م، وبداأ 

على اإثرها تطوير م�شودات اللوائح ذات العالقة باللغتني العربية والإجنليزية. 

املو�شوعات  من  عدٍد  يف  خاللها  نظرت  اجتماعات   9 2016م  عام  اللجنة  وعقدت 
وو�شعت التو�شيات الالزمة حيالها، وفيما يلي اأبرز ما اأجنزته اللجنة:

مراجعة وتعديل اللوائح والقواعد اخلا�شة مب�شار متويل ال�شركات والإ�شدار وم�شار 	•
موؤ�ش�شات ال�شوق املالية؛ وهي: 

اللوائح املتعلقة مب�سار »متويل ال�سركات والإ�سدار«:

1. لئحة الإدراج 

2. لئحة الطرح واللتزامات امل�شتمرة

اللوائح املتعلقة مب�سار »موؤ�س�سات ال�سوق املالية«:

1. لئحة الو�شطاء 

2. قواعد الكفاية املالية للو�شطاء

3. لئحة م�شت�شاري ال�شتثمار ومديري املحافظ 

4. قواعد الكفاية املالية مل�شت�شاري ال�شتثمار ومديري املحافظ

5. لئحة ترخي�س الو�شطاء

6. لئحة اأعمال الأوراق املالية

7. لئحة �شلوكيات ال�شوق

اإ�شافة مرحلة جديدة ل�شتطالع مرئيات املخت�شني ومراجعتهم للوائح والقواعد 	•
من  وخمت�شني  ال�شت�شارية،  اللجنة  )اأع�شاء  ذلك:  وي�شمل  امل�شارين  ِكال  يف 
اللجان اخلا�شة بالأ�شخا�س املرخ�س لهم، وخمت�شني من ال�شوق املالية(، وبناًء 

ل اللوائح والقواعد قبل ن�شرها ل�شتطالع مرئيات العموم.  على مرئياتهم ُتعدَّ

وتعكف اللجنة العليا امل�شرتكة حاليًا على درا�شة مقرتح حول تعديل بع�س جزئيات 
من  حر�شًا  واملهام(،  الخت�شا�شات  حتديد  مذكرة  �شمن  عليها  )املتفق  امل�شروع 
 »2030 ال�شعودية  العربية  اململكة  »روؤية  مع  امل�شروع  خمرجات  توافق  على  اللجنة 

وبرنامج »التحول الوطني 2020«.

ال�شركات  متويل  م�شار  )فريق  بامل�شروع  الرئي�شيني  العمل  فريقي  اإلى  واإ�شافًة 
والإ�شدار، وفريق م�شار موؤ�ش�شات ال�شوق املالية(، هناك ثالث فرق اأخرى م�شاركة 

من الهيئة و)تداول( لكّل منها مهاٌم وم�شوؤوليات حمددة، وهي:

فريق الإعالم: معنّي باخلطة الإعالمية للم�شروع واآليات التوا�شل مع اجلمهور فيما 	•
يخ�س مراحل امل�شروع وخمرجاته ا�شتنادًا اإلى جدول زمني ُيقر من اللجنة.

الهيئة 	• يف  احلالية  التقنية  الأنظمة  وتقييم  بدرا�شة  معنّي  املعلومات:  تقنية  فريق 
و)تداول(، واقرتاح التحديثات املنا�شبة لهذه الأنظمة، اأو اإ�شافة اأنظمة جديدة تلبي 
احتياجات اجلهتني  وت�شاهم يف تفعيل خمرجات امل�شروع )العمليات والإجراءات(.

فريق اجلودة: معنّي بدرا�شة وتقييم اإجراءات العمل امل�شرتكة بني الهيئة و)تداول(، 	•
واقرتاح التحديثات املنا�شبة لالإجراءات احلالية، اأو اإ�شافة اإجراءات جديدة من 

�شاأنها امل�شاهمة يف حتقيق اأعلى م�شتويات الكفاءة واجلودة. 

)3( لجنة المراجعة

رقم  الهيئة  جمل�س  بقرار  املعدلة  الثالثة  املادة  يف  اللجنة  عمل  لالئحة  وفقًا 
الإخالل  ودون  2016/6/8م،  املوافق  1437/9/3هـ  وتاريخ   )2016-69-2(
ولوائحه  الهيئة  نظام  يف  عليها  املن�شو�س  الهيئة  جمل�س  واأعمال  ب�شالحيات 

التنفيذية ولوائح الهيئة الداخلية، تكون اللجنة م�شوؤولة عن التايل:

1.  متابعة اأعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية يف الهيئة؛ من اأجل التحقق من 
مدى فاعليتها يف تنفيذ اأعمالها ومهامها.

2.  درا�شة اأي قيود على اأعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية من �شاأنها التاأثري 
يف قدرتها على اأداء اأعمالها ومهامها، وتقدمي املقرتحات والتو�شيات ملعاجلتها.

املقرتحات  يت�شمن  تقرير  واإعداد  الهيئة  يف  الداخلية  الرقابة  نظام  3.  درا�شة 
والتو�شيات يف �شاأنه.
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4.  درا�شة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�شحيحية وفق ما 
ت�شمنته تلك التقارير.

للمراجعة  العامة  الإدارة  عام  مدير  فاعلية  حيال  املجل�س  اإلى  امل�شورة  5.  تقدمي 
الداخلية والتو�شية بخ�شو�س تقييم اأدائه.

6.  التاأكد من مالءمة وكفاية ترتيبات الهيئة فيما يخ�س قيام موظفيها بالإبالغ عما 
يقلقهم حيال اأي ممار�شات خمالفة اأو غري نظامية داخل الهيئة.

اأتعابه واإنهاء خدماته، على  7.  التو�شية للمجل�س بتعيني املراجع اخلارجي وحتديد 
األ يتجاوز جمموع مدة تعيينه خم�س �شنوات مت�شلة، ويجب انق�شاء فرتة �شنتني 

قبل معاودته اأعمال املراجعة.

8.  درا�شة خطة املراجع اخلارجي للقيام باأعمال املراجعة اخلارجية.

9.  متابعة اأعمال املراجع اخلارجي، ودرا�شة ال�شعوبات التي يواجهها وملحوظاته، 
ومتابعة ما مت يف �شاأنها، وتقدمي املقرتحات والتو�شيات الالزمة يف ذلك، على اأن 

ُيعقد اجتماع مع املراجع اخلارجي مرة واحدة على الأقل يف ال�شنة.

وحتليل  امليزانية  اأداء  حول  املالية  الإدارة  من  املقدمة  التقارير  10.  مراجعة 
النحرافات بني املن�شرف الفعلي وامليزانية التقديرية املعتمدة.

11.  درا�شة القوائم املالية للهيئة وح�شاباتها اخلتامية والتو�شية للمجل�س لعتمادها.

12.  اإ�شدار تقرير جلنة املراجعة واإرفاقه مع القوائم املالية للهيئة.

13.  درا�شة خطة املراجعة الداخلية ال�شنوية للهيئة والتاأكد من فاعليتها.

14.  درا�شة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية للهيئة وح�شاباتها 
اخلتامية واإبداء الراأي والتو�شية للمجل�س يف �شاأنها اإن تطلب الأمر.

وتلتزم اللجنة يف ممار�شة مهامها املذكورة ب�شالحيتها املحددة لها مبوجب جدول 
ال�شالحيات.

وتتكون جلنة املراجعة من:

وبناًء على قرار جمل�س الهيئة رقم )10-52-2016( وتاريخ 1437/7/20هـ املوافق 
2016/4/27م، اأُعيد ت�شكيل ع�شوية اللجنة لتتكون من:

من  العديد  خاللها  ناق�شت  2016م،  عام  خالل  اجتماعات   9 اللجنة  وعقدت 
املو�شوعات املدرجة على جدول اأعمالها، واأ�شدرت يف �شاأنها التو�شيات املنا�شبة. 

)4( لجنة تطوير الموارد البشرية

الب�شرية  املوارد  تطوير  برامج  على  بالإ�شراف  الب�شرية  املوارد  تطوير  جلنة  ُتعنى 
ومتار�س �شالحياتها بح�شب ما يقره جدول ال�شالحيات.  وبناًء على قرار جمل�س 
اأُعيد  2016/3/6م،  املوافق  1437/5/26هـ  وتاريخ   )2016-28-2( رقم  الهيئة 

ت�شكيل ع�شوية اللجنة لتتكون من:

١

٣
٢

١

٣
٢

ع�شو جمل�س الهيئة الدكتور
عبدالرحمن بن حممد الرباك

ع�شو جمل�س الهيئة الدكتور
عبدالرحمن بن حممد الرباك

الدكتور
خالد بن حممد الطويل

الدكتور
عبدامللك بن عبداهلل احلقيل

الدكتور
اأحمد بن عبداهلل املغام�س

الدكتور
خالد بن حممد الطويل

نائبًا للرئي�س
)ع�شو م�شتقل(

نائبًا للرئي�س
)ع�شو م�شتقل(

رئي�شًا

رئي�شًا

ع�شو م�شتقل

ع�شو م�شتقل

١

٣
٢

٥
٤

ع�شو جمل�س الهيئة الدكتور
رئي�شًاعبدالرحمن بن حممد الرباك

وكيل الهيئة لل�شوؤون ال�شرتاتيجية 
والدولية

الأ�شتاذ
رائد بن اإبراهيم احلميد

الأ�شتاذ
بدر بن حممد بالغنيم

مدير اإدارة املوارد الب�شرية

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا
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وبناًء على قرار جمل�س الهيئة رقم )4-124-2016( وتاريخ 1438/1/9هـ املوافق 
2016/10/10م، اأُعيد ت�شكيل ع�شوية اللجنة لتتكون من:

رقم  الهيئة  بقرار جمل�س  املعدلة  مادتها اخلام�شة  اللجنة يف  لالئحة عمل  ووفقًا 
)2-69-2016( وتاريخ 1437/9/3هـ املوافق 2016/6/8م، ت�شمل مهام اللجنة 

الآتي:

ر�شم ال�شيا�شة العامة لتطوير املوارد الب�شرية مبا يف ذلك بناء عالقات التعاون مع 	•
املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية.  

�شاحب 	• اإلى  ورفعها  الب�شرية،  املوارد  تطوير  وميزانية  خطة  على  امل�شادقة 
ال�شالحية للموافقة عليها.

ال�شوابط 	• ومنها  بالهيئة،  الب�شرية  املوارد  تطوير  لربامج  املنظمة  ال�شوابط  و�شع 
املتعلقة بربامج التعليم والتخ�ش�شات امل�شتهدفة ومعايري املفا�شلة بني املر�شحني 
واجلامعات املو�شى بها، وال�شوابط املنظمة لربامج النتظام اجلزئي باملوؤ�ش�شات 
التعليمية، وبرنامج الإحلاق باملنظمات اخلارجية، والربامج التخ�ش�شية، وبرامج 
التدريب الداخلي، وال�شهادات املهنية والختبارات العلمية وبرامج اللغة الإجنليزية، 

وبرامج الواعدين للوظائف القيادية.   

ال�سروط 	• توافر  اإلى  احلاجة  مدى  حيث  من  التعليم  برامج  تر�سيحات  درا�سة 
�شاحب  اإلى  ورفعها  بها،  اللتحاق  املراد  العلمية  الدرجة  ومنا�شبة  املتقدم،  يف 

ال�شالحية للموافقة عليها. 

درا�شة الطلبات املتعلقة بربنامج الإحلاق باملنظمات اخلارجية، وامل�شادقة عليها 	•
لعتمادها من �شاحب ال�شالحية.

درا�شة احلالت اخلا�شة للموظفني امللتحقني بربامج التعليم والتدريب التي ُترفع 	•
اأو  اأو التدريب  اإنهاء الدرا�شة  اأو  اإدارة املوارد الب�شرية مبا فيها طلبات متديد  من 

الإيقاف املوؤقت، والرحالت العلمية، والتقرير ب�شاأنها.

الطالع على تقارير برامج التعليم والتدريب والتو�شية يف �شاأنها.	•

امل�شادقة على الربامج املوجهة حلديثي التخرج والعمل على اعتمادها من �شاحب 	•
ال�شالحية.

عقدت اللجنة 22 اجتماعًا خالل عام 2016م، ناق�شت خاللها العديد من املو�شوعات 
يف  واأ�شدرت  الب�شرية،  املوارد  اإدارة  باأعمال  املتعلقة  اأعمالها  جدول  على  املدرجة 

�شاأنها التو�شيات املنا�شبة. 

)5( لجنة التعامالت اإللكترونية

تنفيذًا لالأمر ال�شامي رقم )8189/ م ب( وتاريخ 1426/6/19هـ يف �شاأن ت�شكيل 
بامل�شوؤول  ترتبط  الإلكرتونية«  التعامالت  »جلنة  مب�شّمى  حكومية  جهة  كل  يف  جلنة 
الأول يف تلك اجلهة اأو من ينيبه وتكون معنية بكل ما يتعلق بالتعامالت الإلكرتونية 
وحتديد متطلبات التنفيذ الالزمة بالتن�شيق مع برنامج التعامالت الإلكرتونية »ي�ّشر« 
يف وزارة الت�شالت وتقنية املعلومات واجلهات احلكومية الأخرى، وبناًء على قرار 
جمل�س الهيئة رقم 2-69-2016 وتاريخ 1437/9/3هـ املوافق 2016/6/8م، ونظام 
ُاعتمدت  وتاريخ 1424/6/2هـ،  امللكي رقم م/30  باملر�شوم  ال�شادر  املالية  ال�شوق 
اإذ  ومهامها؛  اللجنة  تكوين  ت�شمل  التي  الإلكرتونية  التعامالت  جلنة  عمل  لئحة 
التعامالت الإلكرتونية بالهيئة يف �شوء  اإليها م�شوؤولية و�شع واعتماد خطة  اأُ�شندت 
والتن�شيق  تنفيذها،  على  والإ�شراف  املعلومات  وتقنية  لالت�شالت  الوطنية  اخلطة 
املعلومات  وتقنية  الت�شالت  وزارة  يف  »ي�ّشر«  الإلكرتونية  التعامالت  برنامج  مع 
واعتماد  مراجعة  اإلى  بالإ�شافة  اخل�شو�س،  هذا  يف  الأخرى  احلكومية  واجلهات 
امل�شاريع الإلكرتونية ومراجعة التهديدات واملخاطر املحتملة على اخلدمات والأنظمة 

الإلكرتونية يف الهيئة. وتتكون اللجنة من:

١

٣
٢

٥
٤

ع�شو املجل�س �شعادة الدكتور
رئي�شًاطارق بن عبداهلل النعيم

وكيل الهيئة لل�شوؤون ال�شرتاتيجية 
والدولية

الأ�شتاذ
رائد بن اإبراهيم احلميد

الأ�شتاذ
بدر بن حممد بالغنيم

مدير اإدارة املوارد الب�شرية

نائبًا للرئي�س

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا



47

من  العديد  خاللها  ناق�شت  2016م،  عام  خالل  اجتماعات   6 اللجنة  وعقدت 
املو�شوعات املدرجة على جدول اأعمالها، وقد �شملت املو�شوعات التالية: 

م�شروع توحيد مركز املعلومات.	•

امل�شاريع املوافق عليها من جلنة التعامالت الإلكرتونية وخارطة الطريق امل�شتقبلية. 	•

حتليل امل�شاريع التقنية لعام 2016م.	•

لأعمال 	• الإلكرتوين  التحول  »ت�شهيل  ال�شرتاتيجي  بالهدف  اخلا�س  الأداء  موؤ�شر 
الهيئة وخدماتها«.

تقييم تقنية الأعمال بالهيئة.	•

اأمن املعلومات يف الهيئة واأف�شل املمار�شات  ب�شاأنه يف اأ�شواق الأوراق املالية.	•

لتقنية 	• العامة  بالإدارة  اخلا�شة  التحول  خطة  حول  الأعمال  م�شتجدات  عر�س 
املعلومات.

خمرجات م�شروع حتول الإدارة العامة لتقنية املعلومات.	•

مقابلة الفريق الوطني لقيا�س التحول ال�شابع.	•

واتخذت يف �شاأنها عدًدا من التو�شيات، وهي: 

املوافقة على ا�شتبدال وتوحيد البنية التحتية ملركز البيانات يف الهيئة. 	•

املوافقة على حتليل عدد من امل�شاريع التقنية املقرتح تنفيذها يف عام 2016م وذلك 	•
بالتاأكد من جاهزيتها وح�شر متطلبات التنفيذ لها.

املوافقة على التو�شيات الواردة �شمن درا�شة م�شروع »تقييم الو�شع احلايل لالإدارة 	•
العامة لتقنية املعلومات«.

اعتماد اخلطة ال�شاملة لأمتتة اخلدمات والأعمال يف الهيئة. 	•

التعامالت 	• اإلى  التحول  مبادرة  خالل  من  احلكومية  اجلهات  مع  الربط  تفعيل 
الإلكرتونية واأمتتة اأعمال الهيئة.

املوافقة على تنفيذ امل�شاريع التقنية التالية يف عام 2016م:	•

G نظام اإلكرتوين لتح�شني اأعمال جمل�س الهيئة.

G نظام اإلكرتوين لإدارة الأداء.

G نظام اإلكرتوين لإدارة امل�شاريع.

املوافقة على اإدراج عدد من امل�شاريع �شمن موازنة امل�شاريع لعام 2017م.	•

اعتماد خمرجات م�شروع التحول لالإدارة العامة لتقنية املعلومات.	•

و�شدرت يف �شوئها القرارات املنا�شبة.

   برنامج »ي�ّسر«

يف ظل التعاون امل�شتمر والبّناء بني هيئة ال�شوق املالية وبرنامج التعامالت الإلكرتونية 
احلكومية »ي�ّشر«، زار الفريق الوطني لقيا�س التحّول التابع لوزارة الت�شالت وتقنية 
جلنة  اأع�شاء  الزيارة  خالل  والتقى  2016م،  عام  دي�شمرب  يف  الهيئة  املعلومات 
يتولى مهام قيا�س  الوطني  الفريق  اأن  اإلى  الهيئة، وي�شار  الإلكرتونية يف  التعامالت 
التحول  مفهوم  لتطبيق  احلكومية  اجلهات  جاهزية  ومدى  ال�شابع  التحول  م�شتوى 
معلومات  وتدقيق  مراجعة  الوطني  الفريق  وفد  مهام  ومن  الإلكرتونية.  للتعامالت 
اإعداد  اأجل  من  حوله،  القرتاحات  وتقدمي  ال�شابع  التحول  قيا�س  ا�شتبانة  ونتائج 

تقرير مف�شل عن نتيجة القيا�س ال�شابع. 

اأن الهيئة �شاركت يف القيا�س ال�شاد�س لربنامج »ي�ّشر«، وكانت  اإلى  وجتُدر الإ�شارة 
الإلكرتونية«  اخلدمات  اإتاحة  »مرحلة  يف  الهيئة  حققتها  التي  العام  الإجناز  ن�شبة 
ما  اأجنزت  قد  الهيئة  تكون  وبذلك   ،)%54.25  ( 1437/1436هــ  الفرتة  خالل 

مقداره )46.7%( من م�شرية التحول الإجمالية )املوؤ�شر الرتاكمي(.

١

٣
٢

٥
٤

٧
٦

رئي�شًارئي�س جمل�س الهيئة

نائب رئي�س جمل�س الهيئة

وكيل الهيئة لل�شوؤون ال�شرتاتيجية 
والدولية

مدير عام التوا�شل والتوعية

مدير عام املخاطر

مدير عام تقنية املعلومات

وكيل الهيئة للموارد املوؤ�ش�شية

نائبًا للرئي�س

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا
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   نظام »مر�سد اخلدمات احلكومية«

قرار  ال�شادرة مبوجب  الإلكرتونية احلكومية  التعامالت  تطبيق  �شوابط  على  بناًء 
جمل�س الوزراء رقم 40 وتاريخ 1427/02/27 هـ، وما ُن�س عليه يف ال�شابط رقم 
تقدمها،  التي  اخلدمات  وحتديد  بح�شر  احلكومية  اجلهات  كل  »تقوم  باأن   )9(
ومتطلبات احل�شول على هذه اخلدمات، وو�شع النماذج املعتمدة لهذا الغر�س يف 
الغر�س«،  لهذا  الربنامج  يعّدها  ا�شرت�شادية  ملنهجية  وفقًا  وذلك  اإلكرتونية،  �شيغة 
اخلدمات  »مر�شد  نظام  ر(  )ي�شِّ احلكومية  الإلكرتونية  التعامالت  برنامج  اأَطلق 
للجهات احلكومية  حتديد وح�شر خدماتها وو�شع خارطة  يتيح  الذي  احلكومية«، 
طريق لتحويلها من خدمات تقليدية اإلى اإلكرتونية مع رفع م�شتوى ن�شجها الإلكرتوين 
الوطنية  البوابة  على  تقدمها  التي  احلكومية  اخلدمات  معلومات  ن�شر  ثم   ومن 
للتعامالت الإلكرتونية احلكومية )�شعودي(. ومتر اإجراءات ح�شر ون�شر اخلدمات 
احلكومية بعدة مراحل معتمدة من برنامج التعامالت الإلكرتونية »ي�ّشر«. وقد ن�شرت 

الهيئة عدًدا من خدماتها عرب نظام »مر�شد اخلدمات احلكومية«. 

   الأنظمة الإلكرتونية

ُاعتمدت خطة الهيئة للتحول للتعامالت الإلكرتونية يف عام 2016م. وت�شعى الهيئة 
تنفيذ  يف  الكفاءة  وزيادة  للم�شتفيدين  املقدمة  اخلدمات  لتح�شني  خاللها  من 

الإجراءات املتبعة،  واأُطلق بناًء عليه 11 نظاًما اإلكرتونًيا. وهي:  

نظام نافذ.	•

م�شروع وكالت الت�شنيف الئتماين.	•

نظام �شكاوى امل�شتثمرين.	•

بوابة تاأهيل امل�شتثمرين الأجانب. 	•

نظام اجلمعيات العمومية.	•

نظام »اإف�شاح والتزامات �شناديق ال�شتثمار اليومي والأ�شبوعي«.	•

بناء قاعدة بيانات موحدة وم�شرتكة لت�شجيل �شوابق املخالفات امل�شتبه فيها.	•

نظام متابعة رفع احلظر عن اأ�شهم امل�شاهمني املوؤ�ش�شني.	•

نظام متابعة ا�شتثمار ال�شركات امل�شاهمة يف اأ�شهم ال�شركات املدرجة.	•

تطوير املوقع الر�شمي للهيئة على �شبكة الإنرتنت )املرحلة الأولى(.	•

نظام تفوي�س ال�شالحيات. 	•

)6( اللجان المتخصصة               

)1( اللجنة التنفيذية

الهيئة  نظام  يف  عليها  املن�شو�س  الهيئة  جمل�س  واأعمال  ب�شالحيات  الإخالل  دون 
ولوائحها التنفيذية والداخلية، ووفقًا لالئحة عمل اللجنة التنفيذية يف املادة الثالثة 
املوافق  1437/9/3هـ  وتاريخ   )2016-69-2( رقم  الهيئة  جمل�س  بقرار  املعتمدة 
ما  كل  والتو�شية يف  القرار  واتخاذ  درا�شة  م�شوؤولة عن  اللجنة  2016/6/8م، هذه 
من �شاأنه زيادة كفاءة وفاعلية اأعمال الهيئة الداخلية ذات العالقة بالتايل: ال�شوؤون 
تخت�س  التي  املو�شوعات  )با�شتثناء  الب�شرية  واملوارد  والعقود،  وامل�شرتيات  املالية، 
بها جلنة تطوير املوارد الب�شرية(، والتميز املوؤ�ش�شي، واملرا�شم، واملرافق واخلدمات، 
املحددة  ب�شالحياتها  مهامها  ممار�شة  يف  اللجنة  وتلتزم  واملحفوظات.  والوثائق 

مبوجب جدول ال�شالحيات.  وتتكون ع�شوية اللجنة من:

١

٣
٢

٤

رئي�شًا للجنةرئي�س املجل�س

نائب رئي�س املجل�س

ع�شوين من موظفي الهيئة على اأن يكون 
اأحدهما من الإدارة العليا، يعينهما املجل�س

وكيل الهيئة للموارد املوؤ�ش�شية

نائبًا للرئي�س

اأع�شاء

ع�شوًا
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وبناًء على قرار جمل�س الهيئة رقم )5-90-2016( وتاريخ 1437/10/8هـ املوافق 
2016/7/13م، اأُعيد ت�شكيل ع�شوية اللجنة لتتكون من:

من  العديد  خاللها  ناق�شت  2016م،  عام  خالل  اجتماعات   8 اللجنة  وعقدت 
املو�شوعات املدرجة على جدول اأعمالها، واتخذت يف �شاأنها التو�شيات واملقرتحات 

املنا�شبة.

)2( اللجنة الإدارية

املوافق  1437/9/3هـ  وتاريخ   )2016-69-2( رقم  الهيئة  جمل�س  قرار  اعتمد 
2016/6/8م لئحة عمل اللجنة الإدارية. ودون الإخالل ب�شالحيات ومهام املجل�س 
الداخلية، تقدم  الهيئة  ولوائح  التنفيذية  ولوائحه  الهيئة  املن�شو�س عليها يف نظام 
اللجنة اإلى رئي�س جمل�س الهيئة امل�شورة الإدارية والتنظيمية التي ت�شاعده على اتخاذ 
القرارات املنا�شبة وُتعينه على ُح�شن اإدارة الهيئة وحتقيق اأهدافها. وتتولى اللجنة 
التن�شيق بني وكالت الهيئة واإداراتها املختلفة يف �شوء خططها ال�شنوية وموؤ�شرات 
اقرتاح  اللجنة  ولأع�شاء  وتطوراته.  العمل  م�شتجدات  يف  والت�شاور  املعتمدة  الأداء 
ما من �شاأنه رفع م�شتوى الإنتاجية وتطوير بيئة العمل الداخلية وال�شتخدام الأمثل 
ملوارد الهيئة الب�شرية واملالية. ولّلجنة كذلك مناق�شة كل ما يتطلب حتقيقها للهدف 

الذي اأن�شئت من اأجله. وتتكون اللجنة من:

١

٣
٢

٥
٤

رئي�شًارئي�س املجل�س

نائب رئي�س جمل�س الهيئة

الأ�شتاذ
حممد بن را�شد اأبا اخليل

الأ�شتاذة
فرح بنت ح�شان الرويلي

وكيل الهيئة للموارداملوؤ�ش�شية

نائبًا للرئي�س

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

من  العديد  خاللها  ناق�شت  2016م،  عام  خالل  اجتماعًا   17 اللجنة  وعقدت 
املو�شوعات املدرجة على جدول اأعمالها، واتخذت يف �شاأنها التو�شيات واملقرتحات 

املنا�شبة.

١

٣
٢

٥
٤

٧
٦

٨
٩

رئي�شًا للجنةرئي�س املجل�س

نائب رئي�س املجل�س

وكيل الهيئة للموارد املوؤ�ش�شية

وكيل الهيئة ملوؤ�ش�شات ال�شوق

مدير عام التوا�شل والتوعية

مدير عام املخاطر

مدير عام املراجعة الداخلية

مدير عام تقنية املعلومات

اأمني عام جمل�س الهيئة

مدير مكتب رئي�س جمل�س الهيئة

وكيل الهيئة لل�شركات املدرجة واملنتجات 
ع�شوًاال�شتثمارية

ع�شوًا

وكيل الهيئة لل�شوؤون ال�شرتاتيجية 
والدولية

وكيل الهيئة لل�شوؤون القانونية والتنفيذ

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا

ع�شوًا
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الفصل الثالث:  التواصل والعالقات الدولية
)1( مركز االتصال 

)2( المنظمات والعالقات الدولية
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)1( مركز االتصال 
�شملت  ات�شاًل خالل عام 2016م،  بالهيئة مع 4214  الت�شال  وتعامل مركز  تلقى 
4004 ات�شاًل هاتفيًا و151 بريدًا اإلكرتونيًا و59 ا�شتف�شارًا من خالل قنوات التوا�شل 
املتعلقة باملحافظ  البياين رقم )2((. وقد جاءت الت�شالت  الجتماعية )الر�شم 
الت�شالت  تلتها  ات�شاًل،   1667 بـ  العدد  حيث  من  الأولى  املرتبة  يف  ال�شتثمارية 
املتعلقة بالتوظيف بـ 714 ات�شاًل، اأما الت�شالت املتعلقة ببالغات امل�شتثمرين عن 

خمالفات ال�شوق فبلغت31 ات�شاًل. 

الرسم البياني رقم )2(: االتصاالت الواردة لمركز االتصال مصنفًة 
بحسب وسيلة االتصال

اتصال هاتفي بريد إلكتروني قنوات التواصل االجتماعية

٦٥٤٤

٤٠٠٤

٩٦٣
١٥١ ٢٤٤ ٥٩٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

عام ٢٠١٥م

عام ٢٠١٦م

)2( المنظمات والعالقات الدولية
والهيئات  باملنظمات  والدولية  الإقليمية  عالقاتها  وتعزيز  توثيق  الهيئة  وا�شلت 
واملوؤ�ش�شات العاملة يف تنظيم ومراقبة الأ�شواق املالية وال�شتفادة من اأف�شل التجارب 
واملمار�شات الدولية يف املجالت ذات العالقة. و�شعًيا اإلى اكت�شاب وتبادل اخلربات 
التعاون امل�شرتك، تعاونت  الثنائية وفتح �شبل  الدولية  واملعلومات وتوطيد العالقات 
الهيئة مع عدٍد من اجلهات التنظيمية املعنية يف عدد من املجالت، كذلك �شاركت 

يف عام 2016م يف عدد من املوؤمترات والربامج واملحافل الدولية املتعلقة بالأ�شواق 
املالية وتطويرها والرقابة عليها كالتايل: 

أواًل: المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية »آيوسكو« 
تعد املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية »اآيو�شكو« اجلهة املرجعية امل�شوؤولة عن 
و�شع املعايري الدولية لقطاع الأوراق املالية. وتعمل املنظمة مع اأع�شائها للو�شول اإلى 
اأعلى امل�شتويات التنظيمية التي من �شاأنها احلفاظ على كفاءة التعامالت يف الأوراق 
املالية و�شالمتها، وتبادل املعلومات واخلربات لدعم وتطوير الأ�شواق املالية، وتوحيد 
اجلهود لتحقيق درجة فّعالة من الرقابة على تعامالتها. وان�شمت الهيئة لع�شوية 
املنظمة خالل املوؤمتر ال�شنوي اخلام�س والثالثني للمنظمة يف مدينة مونرتيال عام 
التالية:  املنظمة  اإدارة  ملجل�س  التابعة  ال�شيا�شات  جلان  اإلى  ان�شمت  كما  2010م، 
للم�شدر  املحا�شبة  وجلنة  ال�شتثمار،  اإدارة  وجلنة  الأفراد،  امل�شتثمرين  جلنة 
واملراجعة والإف�شاح، وجلنة تنظيم الأ�شواق الثانوية، وجلنة و�شطاء ال�شوق، وجلنة 
اأ�شواق امل�شتقات وال�شلع، وجلنة املخاطر النا�شئة )كمراقب(. اأُعيد انتخاب الهيئة 

ع�شوًا يف جمل�س اإدارة املنظمة للفرتة  2016م – 2018م.
وجتدر الإ�شارة اإلى اأن املنظمة ت�شم عدة جلان رئي�شية من اأبرزها:

1. اللجنة الرئا�شية. 
2. جلان ال�شيا�شات. 

3. جلنة الأ�شواق النا�شئة.
4.  اللجان الإقليمية: ومن �شمنها جلنة اإقليم اأفريقيا وال�شرق الأو�شط. 

اأبرز  اإيجاز  عام 2016م، وميكن  املنظمة وجلانها يف  اجتماعات  الهيئة يف  و�شاركت 
الق�شايا املطروحة خالل الجتماعات يف التايل:

تنظيم الأ�شواق املالية والتحديات امل�شرتكة بني الدول الأع�شاء يف املنظمة.	•
تطورات اأداء الأ�شواق املالية يف العامل واملخاطر النا�شئة فيها مبختلف اأنواعها.	•
تقرير عن حوكمة ال�شركات للدول النا�شئة.	•
اآخر م�شتجدات املركز الإقليمي للتدريب الذي �شُيوؤ�ش�س يف ماليزيا برعاية املنظمة.	•
رفع م�شتوى اأداء من�شوبي الهيئات املنظمة لالأ�شواق املالية من خالل تطوير البوابة 	•

الإلكرتونية للبحث والتدريب التابعة للمنظمة.
اأهمية التعاون الدويل يف تبادل املعلومات بني اجلهات املنظمة لالأ�شواق املالية ملا 	•

امل�شتثمرين يف  وتعزيز حماية  والأنظمة  القوانني  تنفيذ  تي�شري  بالغ يف  اأثر  له من 
الأ�شواق املالية.
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ال�شتقرار 	• جمل�س  مع  بالتعاون  املالية  الأ�شواق  لتنظيم  احلالية  املنظمة  م�شاريع 
اإدارة  تنظيم  ومنها  الع�شرين،  جمموعة  من  خا�شًا  اهتمامًا  تلقى  التي  املايل، 

الأ�شول و�شلوكيات ال�شوق املالية.
دور املنظمة يف جمل�س مراقبة تطبيق معايري املحا�شبة الدولية.	•

ثانًيا: مجلس التعاون لدول الخليج العربية
�شاركت الهيئة يف م�شروع تكامل الأ�شواق املالية لدول املجل�س مع الأمانة العامة ملجل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية. كذلك �شاركت يف اجتماعات اللجنة الوزارية لروؤ�شاء 
جمال�س اإدارات اجلهات املنظمة لالأ�شواق املالية بدول املجل�س، وجلنة روؤ�شاء هيئات 
الأ�شواق املالية )اأو من يعادلهم( بدول املجل�س، وُنوق�س خالل الجتماعات عدد من 

الق�شايا، من اأبرزها:
مذكرة الأمانة العامة ب�شاأن روؤية خادم احلرمني ال�شريفني لتعزيز العمل اخلليجي 	•

امل�شرتك يف جمال تكامل الأ�شواق املالية لدول املجل�س.
القرارات القت�شادية للمجل�س الأعلى يف دورته الـ)36( لدول املجل�س.	•
عقد ور�شة عمل �شنوية حول الرقابة على التداول لتبادل اخلربات يف دول الأع�شاء .	•
تطوير موقع اإلكرتوين للجهات املنظمة لالأ�شواق املالية بدول املجل�س يتم من خالله 	•

ون�شرها  اإعدادها  يتم  اأوراق عمل  واأي  التدريبية وحمتوياتها،  الربامج  ا�شتعرا�س 
من اجلهات املنظمة لالأ�شواق املالية بدول املجل�س.

املو�شوعات املتعلقة مبجال تكامل الأ�شواق املالية بدول املجل�س، ومن بينها م�شروع 	•
درا�شة ا�شرتاتيجية واآليات حتقيق تكامل الأ�شواق املالية بدول املجل�س، وتو�شيات 
جلنة روؤ�شاء هيئات الأ�شواق املالية )اأو من يعادلهم( بدول املجل�س ب�شاأن الأ�شواق 

املالية.
اآخر التطورات وامل�شتجدات يف الأ�شواق املالية للدول الأع�شاء.	•

ثالثًا: اتحاد هيئات األوراق المالية العربية 
من  الهيئة  وكانت  2007م،  عام  يف  العربية  املالية  الأوراق  هيئات  احتاد  تاأ�ش�س 
الكيانات املوؤ�ش�شة لالحتاد.  ويبلغ عدد الأع�شاء العاملني فيه 15 ع�شوًا، بالإ�شافة 
اإلى 3 اأع�شاء منت�شبني وع�شو مراقب.  ويهدف الحتاد اإلى الرتقاء مب�شتوى اأداء 
فّعالة  م�شتويات  اإلى  للو�شول  اجلهود  توحيد  على  والعمل  العربية،  املالية  الأ�شواق 
وامل�شاعدات  املعلومات  وتبادل  العربية،  املالية  الأ�شواق  يف  املعامالت  على  للرقابة 
و�شالمة  كفاءة  على  للحفاظ  معايري  لو�شع  والتن�شيق  والتعاون  واخلربات،  الفنية 
العالقة  ذات  والأنظمة  بالقوانني  يتعلق  فيما  والتن�شيق  املالية،  الأ�شواق  معامالت 

اجتماعات  يف  الهيئة  و�شاركت  بينها.  والتوافق  الن�شجام  من  قدر  اأكرب  لتحقيق 
الحتاد عام 2016م، وُنوق�س خاللها عدد من املو�شوعات، وهي كالتايل:

اخلطة ال�شرتاتيجية لالحتاد لالأعوام اخلم�س القادمة ابتداء من 2016م.	•
اآخر امل�شتجدات والأحداث وامل�شاريع امل�شتقبلية.	•
التقرير ال�شنوي لالحتاد لعام 2015م وخطة عمله لعام 2016م.	•
الثابت نظمها الحتاد 	• واأدوات الدخل  اإقامة حلقة نقا�س حول �شناديق ال�شتثمار 

بالتعاون مع بلومبريغ.
وللهيئة عدة م�شاهمات اأخرى يف جمال العالقات الدولية والتعاون امل�شرتك، ميكن 

اإيجازها يف التايل:  
الإ�شالمية 	• املالية  للموؤ�ش�شات  واملراجعة  املحا�شبة  هيئة  ملنظمة  الهيئة  ان�شمام 

)اآيويف(.
العالقة، 	• ذات  الدولية  واملنظمات  النظرية  اجلهات  مع  البينية  الزيارات  تنظيم 

والرد على ال�شتبانات وال�شتف�شارات املتعلقة بال�شوق املالية.
تن�شيق املبادرات امل�شرتكة بني الهيئة واجلهات ذات العالقة.	•
اجلهات 	• مع  اململكة  يف  ال�شتثمارية  البيئة  تناف�شية  تعزيز  م�شروع  يف  امل�شاهمة 

ال�شادر عن جمموعة  ال�شنوي  الأعمال  العالقة، كتقرير ممار�شة  احلكومية ذات 
البنك الدويل وتقرير التناف�شية العاملي ال�شادر عن املنتدى القت�شادي العاملي.

مع 	• بالتن�شيق  للمملكة  الدولية  الوفود  زيارات  تنظيم  يف  �شنوي  ب�شكل  امل�شاهمة 
العاملية  الئتماين  الت�شنيف  وكالت  كزيارات  العالقة،  ذات  احلكومية  اجلهات 

لتقييم القطاع املايل يف اململكة.
تفعيل وتطوير عالقات الهيئة الثنائية مع اجلهات النظرية يف كل ما يخ�س تبادل 	•

املعلومات واخلربات.
بالأ�شواق 	• املتعلقة  الدولية  واملحافل  والربامج  املوؤمترات  يف  الهيئة  م�شاركة  تعزيز 

املالية وتطويرها والرقابة عليها، وامل�شاركة يف تنظيم املوؤمترات املحلية مب�شاركة 
دولية.

امل�شاركة يف تقييم برنامج القطاع املايل باململكة لعام 2016م. 	•
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لل�شوق  املنِظمة  التنفيذية  اللوائح  واعتماد  �شن  م�شوؤولية  املالية  ال�شوق  هيئة  تتولى 
املالية،  ال�شوق  نظام  اأحكام  عليه  ن�شت  ما  على  بناًء  التعليمات  واإ�شدار  املالية 
يف  عليها  املن�شو�س  للمهام  تنفيذًا  النظام،  هذا  اأحكام  بتطبيق  اأي�شًا  وت�شطلع 

املادتني اخلام�شة وال�شاد�شة منه. 
عدم  ي�شمن  ومبا  متوازن  ب�شكل  والتطويرية  التنظيمية  اأدوارها  الهيئة  ومتار�س 
تداخل تلك الأدوار؛ اإذ تقوم بتنظيم ال�شوق املالية وتطويرها، وتنمية وتطوير اأ�شاليب 
الأجهزة واجلهات العاملة يف تداول الأوراق املالية، وتعزيز الإجراءات الكفيلة باحلد 
العدالة  حتقيق  على  اأي�شًا  وتعمل  املالية،  الأوراق  مبعامالت  املرتبطة  املخاطر  من 
والكفاية وال�شفافية وتعزيز مبداأ الإف�شاح كما تن�س عليه املادة اخلام�شة من نظام 
ال�شوق املالية. ولتعزيز التوزان بني اأدوارها التنظيمية والتطويرية، خ�ش�شت الهيئة 
يف هيكلها التنظيمي اجلديد اإدارة م�شتقلة معنية بتطوير ال�شيا�شات التنظيمية تقع 

حتت مظلة وكالة الهيئة لل�شوؤون ال�شرتاتيجية والدولية.

)1( اللوائح التنفيذية الجديدة 
اأ�شدرت الهيئة خالل عام 2016م اللوائح والتعليمات اجلديدة التالية:

1. تعليمات الحسابات االستثمارية
�شدرت مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�شوق املالية رقم )4–39-2016( وتاريخ 25/ 
ال�شتثمارية  احل�شابات  فتح  تنظيم  اإلى  وتهدف  2016/4/3م،  املوافق  1437/6هـ 
وت�شغيلها من قبل الأ�شخا�س املرخ�س لهم يف ممار�شة ن�شاطات التعامل اأو الإدارة 
باحل�شابات  ال�شلة  ذات  والرقابية  الإ�شرافية  القواعد  حتديد  واإلى  احلفظ،  اأو 
ال�شتثمارية. وانطالقًا من حر�س الهيئة على و�شوح وات�شاق متطلباتها واأحكامها، 
وتاريخ   )2005-95-1( رقم  قراره  اإلغاء  اأعاله  اإليه  امل�شار  املجل�س  قرار  ت�شمن 
والعامة،  اخلا�شة  ال�شرعية  للوكالت  املنظمة  ال�شوابط  �شاأن  يف  2005/8/30م 

واإعفاء الأ�شخا�س املرخ�س لهم من بع�س املتطلبات.
االكتتابات  في  األسهم  وتخصيص  األوامر  سجل  بناء  2.  تعليمات 

األولية
وتاريخ   )2016-94–  2( رقم  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  قرار  مبوجب  �شدرت 
الأوامر  �شجل  بناء  تنظيم  اإلى  وتهدف  2016/7/20م،  املوافق  1437/10هـ   /15

وتخ�شي�س الأ�شهم يف الكتتابات الأولية. 
3.  الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات 

الخاص بشركات المساهمة المدرجة
وتاريخ   )2016-127–8  ( رقم  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  قرار  مبوجب  �شدرت 
1438/1/16هـ املوافق 2016/10/17م، وتاأتي هذه ال�شوابط والإجراءات ا�شتنادًا 

اإلى ال�شالحية التي منحها نظام ال�شركات اجلديد كاًل من وزارة التجارة وال�شتثمار 
املالية يف تنظيم عدد من املو�شوعات ذات الطبيعة املتغرية، وتوخيًا  ال�شوق  وهيئة 
للمرونة والقدرة على مواكبة امل�شتجدات باأحكام تتمتع بالكفاءة، ويتحقق من خاللها 
ال�شركات،  تلك  يف  امل�شاهمني  م�شالح  ومراعاة  امل�شاهمة  ال�شركات  عمل  تطوير 
املدرجة  امل�شاهمة  ال�شركات  بعمل  املتعلقة  املهمة  اجلوانب  من  عدد  تنظيم  كذلك 
وعقد  الإدارة،  جمل�س  اأع�شاء  مكافاآت  اأبرزها  ومن  ال�شعودية،  املالية  ال�شوق  يف 
و�شائل  بوا�شطة  فيها  امل�شاهمني  وم�شاركة  للم�شاهمني  واخلا�شة  العامة  اجلمعيات 
اإلى  اإ�شافة  املمتازة،  الأ�شهم  واإ�شدار  لأ�شهمها،  ال�شركة  و�شراء  احلديثة،  التقنية 
واأُعدت  امل�شاهمني.  الأرباح على  توزيع  و�شوابط  الأ�شهم،  واإجراءات رهن  �شوابط 
التجارة  ووزارة  املالية  ال�شوق  هيئة  بني  م�شرتك  بجهد  والإجراءات  ال�شوابط  هذه 

وال�شتثمار، ويف �شوء مبادرات الهيئة املختلفة لتطوير ال�شوق املالية يف اململكة.

الصادرة  التنظيمية  اإلجراءات  و  للضوابط  االسترشادي  4.  الدليل 
تنفيذاً لنظام الشركات

وتاريخ   )2016-  127  –8( رقم  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  قرار  مبوجب  �شدر 
م�شاعدًا  ال�شرت�شادي  الدليل  ويعد  2016/10/17م،  املوافق  1438/1/16هـ 
لل�شركات امل�شاهمة املدرجة يف ال�شوق املالية ال�شعودية وجمال�س اإداراتها وم�شاهميها 
اأخرى ذات عالقة يف كيفية تطبيق بع�س مواد ال�شوابط  اأطراف  اأو  اأ�شخا�س  واأي 
والإجراءات التنظيمية ال�شادرة عن جمل�س الهيئة. ومن �شاأنه اأن ير�شد ال�شركات 
حول  عالقة  ذات  اأخرى  اأطراف  اأو  اأ�شخا�س  واأي  وم�شاهميها  اإدارتها  وجمال�س 
اللتزام مبتطلبات ال�شوابط والإجراءات التنظيمية. لذا، فاإن الهدف الأ�شا�شي من 
الدليل هو زيادة تو�شيح بع�س متطلبات ال�شوابط امل�شار اإليها وتقدمي اأمثلة عملية 

ذات عالقة بهذه ال�شوابط.

5. التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة
وتاريخ   )2016-  130 –6( رقم  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  قرار  مبوجب  �شدرت 
ال�شرتاتيجية  انطالقًا من اخلطة  وتاأتي  املوافق 2016/10/24م،  1438/1/23هـ 
العربية  اململكـة  »روؤيـة  مع  ومتا�شيًا   ،)2019  –  2015( لالأعوام  للهيئة  املعتمدة 
وطرح  املالية  ال�شوق  وتطوير  تنظيم  يف  الهيئة  لدور  وا�شتمرارًا   ،»2030 ال�شـعودّية 
اأدوات مالية جديدة، و�شعيًا منها اإلى جعل بيئة ال�شوق املالية اأكرث ا�شتقرارًا. وتهدف 
التعليمات اإلى تنظيم طرح �شناديق ال�شتثمار العقارية املتداولة، التي يتمثل هدفها 
ال�شتثماري الرئي�شي يف ال�شتثمار يف عقارات مطورة تطويرًا اإن�شائيًا وحتقق دخاًل 
دوريًا وتوزع ن�شبة حمددة من �شايف اأرباح ال�شندوق نقدًا على مالكي الوحدات يف 

هذا ال�شندوق.
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6. قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية
وتاريخ   )2016-  151 –3( رقم  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  قرار  مبوجب  �شدرت 
طرح  تنظيم  اإلى  القواعد  هذه  وتهدف  2016/12/21م،  املوافق  1438/3/22هـ 
الأ�شهم وت�شجيلها وقبول اإدراجها يف ال�شوق املوازية يف اململكة؛ اإذ تت�شمن ا�شرتاطات 
بامل�شاركة  لهم  امل�شموح  امل�شتثمرين  وفئات  املوازية  ال�شوق  يف  والإدراج  الت�شجيل 
ال�شوق  املدرجة يف  ال�شركات  على  امل�شتمرة  اللتزامات  وكذلك  املوازية،  ال�شوق  يف 
املوازية، علمًا اأن ن�شبة التذبذب اليومي امل�شموح بها يف ال�شوق املوازية �شتكون %20. 
الأوراق  تعديل لئحة طرح  على  املوافقة  املذكور  الهيئة  قرار جمل�س  ت�شمن  كذلك 

املالية لتت�شمن اأحكامًا تتعلق بطرح الأ�شهم لغر�س اإدراجها يف ال�شوق املوازية.

)2( اللوائح التنفيذية المعّدلة
ت�شعى الهيئة منذ تاأ�شي�شها اإلى بلوغ اأعلى درجات الكفاءة والتميز يف تنظيم وتطوير 
يف  املالية  لل�شوق  الت�شريعية  للمنظومة  الالزمة  التحديثات  واإجراء  املالية،  ال�شوق 
لوائحها  من  عددًا  الهيئة  عّدلت  2016م  عام  وخالل  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

التنفيذية وهي:

1. الئحة صناديق االستثمار
�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم )1 – 219 -2006( وتاريخ 
 )2016  -61-  1( رقم  بقراره  وُعّدلت  2006/12/24م،  املوافق  1427/12/3هـ 
تنظيم  اإلى  الالئحة  هذه  وتهدف  2016/5/23م.  املوافق  1437/8/16هـ  وتاريخ 
تاأ�شي�س �شناديق ال�شتثمار وت�شجيلها وطرح وحداتها واإدارتها وعملياتها والإ�شراف 
الأحكام  بعدد من  الالئحة  اململكة. وجاءت  بها يف  املرتبطة  الن�شاطات  على جميع 
التي �شت�شاهم يف حتقيق تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم ال�شناديق ال�شتثمارية 
ال�شناديق،  هذه  يف  بامل�شتثمرين  ومديريها  ال�شناديق  تلك  عالقة  ينظم  وكذلك 
مما يخلق بيئة منا�شبة لتنوع خيارات ال�شتثمار وازدهار ال�شتثمار املوؤ�ش�شي، ومن 
اأبرز تلك الأحكام رفع م�شتوى الإف�شاح للم�شتثمرين )مالكي الوحدات( كالتقارير 
ب�شكل  بها  الوحدات(  )مالكي  امل�شتثمرين  تزويد  ال�شندوق  مدير  على  يجب  التي 
دوري، وت�شمنت الالئحة اأي�شًا تفا�شيل اأكرث يف �شاأن م�شاركة امل�شتثمرين )مالكي 
يتخذها  التي  والقرارات  الإجراءات  من  معينة  اأنواع  على  الت�شويت  الوحدات( يف 
مدير ال�شندوق، بالإ�شافة اإلى عدد من الأحكام التي ت�شمن اأن اأ�شول امل�شتثمرين 
ن�شت  كذلك  الوحدات،  مالكي  م�شالح  يخدم  مبا  معها  التعامل  يجري  واأموالهم 
الالئحة على اأنه يجب على مدير ال�شندوق العام الإف�شاح عن ال�شيا�شات املتعلقة 
بالت�شويت يف اجلمعيات العمومية لل�شركات املدرجة التي ي�شتثمر فيها. ومن جانب 
ا�شتقاللية  منها  ال�شناديق  مديري  حتكم  وا�شحة  اأحكامًا  الالئحة  و�شعت  اآخر، 
اأمناء احلفظ عن مديري ال�شناديق، وحتديد ُمدد واإجراءات املوافقة على تاأ�شي�س 

العقارية  ال�شناديق  حتكم  التي  الأطر  و�شع  اإلى  بالإ�شافة  العامة،  ال�شناديق 
املطروحة وحداتها طرحًا خا�شًا.

2.  قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق 
المالية وقواعدها المعدلة

�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم )4-22-2004( وتاريخ 
  ) 2016-  61-1( رقم  بقراره  وُعّدلت  2004/10/4م،  املوافق  1425/08/20هـ 
وتاريخ 16/ 8/ 1437هـ املوافق 2016/5/23م، وحتتوى على تعريفات ملا يقارب مئتي 
م�شطلح م�شتخدم يف لوائح هيئة ال�شوق املالية وقواعدها املعدلة. وتهدف القائمة 
التنفيذية.  اللوائح  التعريف بامل�شطلحات وتو�شيحها وت�شهيل فهمها يف �شياق  اإلى 
وجتدر الإ�شارة اإلى اأن قائمة امل�شطلحات قد ُعّدلت مبا يتوافق مع التعديالت التي 

اأُجريت على لوائح الهيئة التنفيذية.

3.  القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية 
المؤهلة في األوراق المالية المدرجة

�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم )1-42-2015 ( وتاريخ 
 )2016-104-3( رقم  بقراره  وُعّدلت  2015/5/4م،  املوافق  1436/7/15هـ 
وتاريخ 1437/11/5هـ املوافق 2016/8/8م، وقد ُحدثت القواعد �شعيًا من الهيئة 
لتطوير  ال�شرتاتيجية  اأهدافها  من  وانطالقًا  اململكة،  يف  املالية  ال�شوق  تطوير  اإلى 
ال�شوق املالية وتو�شيع قاعدة ال�شتثمار املوؤ�ش�شي، ومتا�شيًا مع »روؤيـة اململكـة العربية 

ال�شـعودية 2030«.
املالية  للموؤ�ش�شات  واخلربات  املعارف  نقل  اإلى  القواعد  هذه  عرب  الهيئة  وتهدف   
ال�شوق  مكانة  تعزيز  مع  املدرجة،  ال�شركات  باأداء  والرقي  وامل�شتثمرين،  املحلية 
املالية ال�شعودية، ورفع م�شتوى الأبحاث والدرا�شات والتقييمات عن ال�شوق املالية، 
ولتوفري معلومات اأكرث دقة وتقييمات اأكرث عدالة لالأوراق املالية، وو�شعت الإجراءات 
الهيئة  لدى  املوؤهلني  الأجانب  امل�ستثمرين  لت�سجيل  الالزمة  وال�سروط  واملتطلبات 
الأ�شخا�س  والتزامات  التزاماتهم  وحتديد  املدرجة،  املالية  الأوراق  يف  لال�شتثمار 
املرخ�س لهم يف هذا ال�شاأن. وقد ُعّدلت القواعد بهدف تخفيف القيود املن�شو�س 
عليها مبا يخفف عقبات الت�شجيل اأمام امل�شتثمرين الأجانب املحتملني، مثل خف�س 
الت�شجيل  طالبة  املالية  املوؤ�ش�شة  تديرها  التي  الأ�شول  لقيمة  املطلوب  الأدنى  احلد 
نطاق  تو�شيع  اإلى  بالإ�شافة  ريال،  مليار   18.75 من  بدًل  ريال  مليار   3.75 ليكون 
فئات املوؤ�ش�شات املالية الأجنبية املوؤهلة لت�شمل اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شات التابعة 
للجهات احلكومية واأوقاف اجلامعات وغريها من املوؤ�ش�شات املالية التي ترى الهيئة 

اأهليتها، واإلغاء مبداأ العميل املوافق عليه للم�شتثمر الأجنبي املوؤهل.
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4.  اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في 
من  فأكثر   %  50 المتراكمة  خسائرها  بلغت  التي  المالية  السوق 

رأس مالها
�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم )4-48-2013( و تاريخ 
اإلى  والتعليمات  الإجراءات  هذه  وتهدف  2013/11/18م،  املوافق  1435/1/15هـ 
تنظيم الآلية اخلا�شة بالتعامل مع ال�شركة املدرجة اأ�شهمها يف ال�شوق املالية يف حال 

بلغت خ�شائرها املرتاكمة 50% فاأكرث من راأ�س مالها. 
امل�شتثمرين،  وتعزيز حماية  اململكة،  املالية يف  ال�شوق  تطوير  اإلى  الهيئة  و�شعيًا من 
وتطوير الإجراءات الكفيلة باحلد من املخاطر املرتبطة مبعامالت الأوراق املالية، 
املوافق  1438/1/23هـ  وتاريخ   )2016-130-1( رقم  الهيئة  جمل�س  قرار  �شدر 
2016/10/24م، املت�شمن تعديل الإجراءات والتعليمات اخلا�شة بال�شركات املدرجة 
اأ�شهمها يف ال�شوق التي بلغت خ�شائرها املرتاكمة 50% فاأكرث من راأ�س مالها يف �شوء 
نظام ال�شركات ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ، وتعديل 
ا�شمها لي�شبح »الإجراءات والتعليمات اخلا�شة بال�شركات املدرجة اأ�شهمها يف ال�شوق 
التي بلغت خ�شائرها املرتاكمة 20% فاأكرث من راأ�س مالها«، على اأن ُيعمل بالإجراءات 

والتعليمات املعدلة ابتداًء من تاريخ 1438/07/25هـ املوافق 2017/04/22م.

5. الئحة سلوكيات السوق
�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم )1-11-2004( وتاريخ 
1425/8/20هـ املوافق 2004/10/4م، وُعّدلت بقراره رقم )3-3-2016( وتاريخ 
1437/3/27هـ املوافق  2016/1/7م، وقد ُعّدلت املادة 12 من الالئحة انطالقًا من 
م�شوؤوليات الهيئة عن حماية املواطنني وامل�شتثمرين يف الأوراق املالية من املمار�شات 
يف  وال�شفافية  والكفاية  العدالة  حتقيق  على  والعمل  ال�شليمة،  وغري  العادلة  غري 
اإذ  ال�شتباقية،  والتداولت  العمالء  باأولوية  املادة  وتتعلق  املالية.  الأوراق  معامالت 
كانت ب�شكلها ال�شابق تغطي اأولوية العمالء فقط عن طريق ن�س عام يتعلق باأولوية 
يف  تف�شياًل  تت�شمن  فقرات   8 على  حتتوي  اأ�شبحت  التعديل  وبعد  لهم.  التنفيذ 

املو�شوعات الآتية:

اأولوية تنفيذ اأوامر العمالء.	•

التداول املبني على علم م�شبق باأوامر اأخرى.	•

اإف�شاء املعلومات املتعلقة باأوامر العمالء.	•

حالت التداول يف الورقة املالية بناء على معلومات عن اأمر عميل، بهدف ال�شتفادة 	•
من الأثر اجلوهري املحتمل لهذه الأوامر.

6. قواعد التسجيل واإلدراج
�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم )3-11-2004( وتاريخ 
1425/8/20هـ املوافق 2004/10/4م، وُعّدلت بقراره رقم )1-64-2016( وتاريخ 
لالأوراق  العام  الطرح  تنظيم  اإلى  وتهدف  2016/5/26م،  املوافق  1437/8/19هـ 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  على  وبناًء  اململكة.  يف  اإدراجها  وقبول  وت�شجيلها  املالية 
ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني بتطبيق معايري املحا�شبة الدولية لل�شركات املدرجة 
ابتداًء من تاريخ 2017/1/1م، ونظرًا اإلى ال�شعوبات والتحديات التي قد تواجهها 
الهيئة  َعّدلت  الدولية،  املحا�شبة  معايري  تطبيق  اإلى  التحول  يف  املدرجة  ال�شركات 
الفقرة )د( من املادة الثانية والأربعني من قواعد الت�شجيل والإدراج بحيث اأ�شبحت 
»يجب على امل�شدر اأن يزود الهيئة ويعلن للم�شاهمني عن قوائمه املالية الأولية فور 
ت�شملها  التي  املالية  الفرتة  نهاية  من  يومًا  تتجاوز )30(  ل  اعتمادها وخالل فرتة 
تلك القوائم«، وُعّدلت الفقرة )هـ( من املادة الثانية والأربعني من قواعد الت�شجيل 
والإدراج بحيث اأ�شبحت »يجب على امل�شدر اأن يزود الهيئة ويعلن للم�شاهمني عن 
اأ�شهر من نهاية  ال�شنوية فور اعتمادها وخالل فرتة ل تتجاوز ثالثة  املالية  قوائمه 

الفرتة املالية ال�شنوية التي ت�شملها تلك القوائم«.

7. قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم )1-39-2008( وتاريخ 
الع�شرين  املادة  من   )1( الفقرة  وُعدلت  2008/12/1م،  املوافق  1429/12/3هـ 
املوافق  1437/7/25هـ  وتاريخ    )2016  –  53-  5( رقم  الهيئة  جمل�س  بقرار 
2016/5/2م، وتهدف اإلى التاأكد من التزام الأ�شخا�س املرخ�س لهم  والأ�شخا�س 

امل�شجلني لالإجراءات وال�شوابط ال�شادرة عن الهيئة مبا ي�شمن الآتي:  
رقم  امللكي  املر�شوم  مبوجب  ال�شادر  الأموال  غ�شل  مكافحة  نظام  )اأ(  تطبيق 
الأربعني  والتو�شيات  التنفيذية،  ولئحته  1433/5/11هـ  وتاريخ  )م/31( 
الت�شع اخلا�شة مبكافحة متويل  اخلا�شة مبكافحة غ�شل الأموال، والتو�شيات 
الإرهاب ال�شادرة عن جمموعة العمل املايل، والتفاقية الدولية لقمع متويل 
غري  الجتار  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية   ،)1999 )نيويورك  الإرهاب 
الأمم  واتفاقية  1988م(،  )فيينا  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  يف  امل�شروع 
وقراري  )بالريمو 2000م(،  الوطنية  املنظمة عرب  ملكافحة اجلرائم  املتحدة 
جمل�س الأمن رقم 1267 ورقم 1373 والقرارات الالحقة لهما املتعلقة مبكافحة 

متويل الإرهاب.
)ب( تعزيز نزاهة ال�شوق املالية وم�شداقيتها. 

التي  القانونية  غري  العمليات  من  وعمالئهم  لهم  املرخ�س  الأ�شخا�س  )ج(  حماية 
قد تنطوي على غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب اأو اأي ن�ساط اإجرامي اآخر. ويف 
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وتعزيز حماية  اململكة  املالية يف  ال�شوق  تطوير  اإلى  امل�شتمر  الهيئة  �شعي  اإطار 
املادة  الفقرة رقم )1( من  تعديل  باعتماد  املجل�س قراره  اأ�شدر  امل�شتثمرين، 

الع�شرين من قواعد مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.

8. الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية
�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم )1-4-2011(  وتاريخ 
  ) 2016-92-1( رقم  بقراره  وُعّدلت  2011/1/23م،  املوافق  1432/2/19هـ  
اإجراءات  تنظيم  اإلى  وتهدف  2016/7/14م،  املوافق  1437/10/9هـ  وتاريخ  
الرتافع والتقا�شي اأمام جلنة الف�شل يف منازعات الأوراق املالية وجلنة ال�شتئناف 
مبا يكفل حقوق املتعاملني يف ال�شوق كافة. وانطالقًا من حر�س هيئة ال�شوق املالية 
على حتديث املنظومة الت�شريعية لل�شوق املالية يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعزيز 
مبادئ العدالة وال�شفافية يف معامالت الأوراق املالية، ولت�شريع اإجراءات التقا�شي 
ُعّدلت املادة العا�شرة، واملادة الثالثة ع�شرة، واملادة الثانية والثالثون، واملادة الرابعة 
التعديل املو�شوعات  والثالثون، واملادة اخلام�شة والثالثون من الالئحة.  ويت�شمن 

الآتية: 

ن�شاب اجلل�شات وحما�شرها.	•

اإ�شدار القرار وحمتوياته والتبليغ به.	•

اإمكانية اإن�شاء عدة جلان للنظر يف الق�شايا املرفوعة اأمام جلنة الف�شل.	•

9. الئحة طرح األوراق المالية
�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم )2-11-2004( وتاريخ 
  ) 2016-151-3( رقم  بقراره  وُعّدلت  2004/10/4م،  املوافق  1425/8/20هـ  
وتاريخ  1438/3/22هـ املوافق 2016/12/21م، وتهدف الالئحة لإي�شاح الأحكام 
املتعلقة بطرح الأوراق املالية يف اململكة مبا يف ذلك حالت ومتطلبات الطرح العام 
التعديل  هذا  وجاء  اخلا�س.  والطرح  املوازية  ال�شوق  يف  الإدراج  لغر�س  والطرح 
 )2016-  151 –3( رقم  قرارها  مبوجب  الهيئة  اأ�شدرته  ما  مع  لتتما�شى  لالئحة 
الت�شجيل  قواعد  اعتماد  �شاأن  يف  2016/12/21م  املوافق  1438/3/22هـ  وتاريخ 

والإدراج يف ال�شوق املوازية.

)3( اللوائح التنفيذية قيد التطوير
تعمل الهيئة على تطوير جمموعة من اللوائح التنفيذية، وهي:

1. الئحة حوكمة الشركات
وال�شتثمار،  التجارة  وزارة  من  كاًل  دعا  وال�شفافية،  امل�شاركة  مبداأي  من  انطالقًا 
وهيئة ال�شوق املالية املهتمني واملخت�شني اإلى اإبداء اآرائهم ومقرتحاتهم حيال م�شودة 

م�شودة  الغر�س  لهذا  امل�شكل  العمل  فريق  واأنهى  ال�شركات،  حوكمة  لئحة  م�شروع 
اأهداف م�شروع الالئحة  النهائية. ومن  امل�شروع يف مراحله  وُيعّد  م�شروع الالئحة، 

ما يلي:
1(  تفعيل دور امل�شاهمني يف ال�شركة وتي�شري ممار�شة حقوقهم.

2(  بيان اخت�شا�شات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وم�شوؤولياتهما.
3(  تفعيل دور جمل�س الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز اآليات اتخاذ القرار 

يف ال�شركات امل�شاهمة.

2. الئحة االندماج واالستحواذ
�شدرت عن جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب قراره رقم )1-50-2007( وتاريخ 
1428/9/21هـ املوافق 2007/10/3م، وُعّدلت بقراره رقم )2-4-2012( وتاريخ 
1433/2/28هـ املوافق 2012/1/22م. وت�شري اأحكام هذه الالئحة على اأي �شراء 
اأو عر�س مقيد لالأ�شهم يتعلق باأي �شركة مدرجة اأ�شهمها يف ال�شوق املالية. وجتدر 
الإ�شارة اإلى اأن فريق العمل يعمل على اإعداد امل�شودة الأولية مل�شروع الالئحة املطورة 
التي �شُتن�شر يف موقع الهيئة ل�شتطالع مرئيات املهتمني واملخت�شني حيالها، ومن ثم 

ُت�شتكمل اإجراءات اإعدادها واإ�شدارها ب�شكلها النهائي.

3. القواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة
تهدف القواعد اإلى تنظيم تاأ�شي�س املن�شاآت ذات الأغرا�س اخلا�شة والرتخي�س لها 
واإ�شدارها لالأوراق املالية، وحتديد القواعد الإ�شرافية والرقابية ذات ال�شلة بها. 
املهتمني  مرئيات  ل�شتطالع  القواعد  م�شودة  الإلكرتوين  موقعها  يف  الهيئة  ون�شرت 
واملخت�شني حيالها؛ ليت�شنى لفريق العمل درا�شتها متهيدًا لإدخال التعديالت الالزمة 

على امل�شودة النهائية. 

للوائح  المتكررة/الشائعة  األسئلة  وقائمة  االسترشادية  4.  األدلة 
التنفيذية

اخلا�شة  ال�شائعة  الأ�شئلة  وقائمة  ال�شرت�شادية  الأدلة  اإعداد  على  العمل  يجري 
باللوائح التنفيذية؛ وذلك للرفع من م�شتوى و�شوح اللوائح التنفيذية للم�شاركني يف 

ال�شوق، وت�شهيل تطبيق الأحكام الواردة فيها، وُيعّد امل�شروع يف مراحله النهائية.
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الفصل األول:  طرح األوراق المالية 
وإجراءات الشركات

)1( الطرح العام والخاص لألسهم

)2(  الطرح العام والخاص للصكوك وأدوات 
الدين

)3( إجراءات الشركات
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حر�شت الهيئة منذ اإن�شائها على توفري بيئة جاذبة وم�شجعة لال�شتثمار يف الأوراق 
املالية واملوافقة على طرحها وتعزيز الإجراءات  الأوراق  اإ�شدار  املالية عرب تنظيم 
املنظمة لإ�شدارها ومراقبتها والتعامل بها ومراقبة الإف�شاح الكامل عن املعلومات 

املتعلقة بها وباجلهات امل�شدرة لها.

)1( الطرح العام والخاص لألسهم
بلغت طلبات الطرح العام التي وافقت عليها الهيئة واإ�شعارات الطرح اخلا�س التي 
ت�شلمتها خالل عام 2016م 164 طلبًا/ اإ�شعارًا، مثلت اإ�شعارات الطرح اخلا�س ن�شبة 
لالأ�شهم  اخلا�س  الطرح  اإ�شعارات  عدد  ارتفاع  اإلى  الزيادة  وُتعزى  منها.   %96.3

بن�شبة 21.5%  عما كانت عليه العام ال�شابق )اجلدول رقم )8((.

الجدول رقم )8(: طلبات الطرح العام لألسهم التي وافقت عليها الهيئة، وإشعارات الطرح الخاص التي تسلمتها

الجدول رقم )9(: طرح األسهم مصنفًة بحسب النوع 

النوع
العدد

عام 2016معام 2015م

53طرح عام لأ�شهم

130158طرح خا�س لأ�شهم

43طرح اأ�شهم حقوق اأولوية

139164الإجمايل

وانخف�س اإجمايل قيم طرح الأ�شهم خالل عام 2016م بن�شبة 19.8 % مقارنًة بالعام 
ال�شابق ليبلغ 7.2 مليار ريال. وُيعزى هذا النخفا�س اإلى تراجع قيم الطرح العام 

لالأ�شهم، وطرح اأ�شهم حقوق الأولوية بن�شب قدرها 32.8%،  و 62.4% على التوايل 
عما كانت عليه عام 2015م )اجلدول رقم )9((.

النوع
عام 2016معام 2015م

ن�شبة تغري 
العددالقيمة )مليون ريال(العددالقيمة )مليون ريال(

-32.8%4152.042793.33طرح عام لأ�شهم

41.0%2517.7333544.558طرح خا�س لأ�شهم

-62.4% 2325.0128753طرح اأ�شهم حقوق اأولوية

-19.8%8994.7497212.864الإجمايل



63

الجدول رقم )10(: الشركات التي ُطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام خالل عام 2016م

العام لألسهم 	•االكتتاب في الطرح 
ُطرح خالل عام 2016م جزء من اأ�شهم 3 �شركات لالكتتاب العام، وبلغت القيمة الإجمالية لالأ�شهم املطروحة 2.8 مليار ريال، �شارك فيها ما يقارب 1.6 مليون مكتتب  

)اجلدول رقم )10((.

ا�سم ال�سركة
 قيمة الطرح

)مليون ريال(
ن�سبة الأ�سهم املطروحة 

اإلى امل�سدرة

عدد مرات التغطية
عدد املكتتبني الأفراد 

)مكتتب( املوؤ�س�سات9الأفراد8

30.02.75.9405963%1767.2�شركة ال�شرق الأو�شط للرعاية ال�شحية

30.04.86.8806979%548.8�شركة اليمامة لل�شناعات احلديدية

30.02.98.6385395%477.3�شركة لزوردي للمجوهرات

2793،31598337الإجمايل 

وبلغ اإجمايل مبالغ اكتتاب الأفراد )قبل رد الفائ�س( من الطرح العام لالأ�شهم عرب 
قنوات الكتتاب املختلفة 2،7 مليار ريال خالل عام 2016م، ُجمع 64.7% منها من 
خالل الإنرتنت وال�شراف الآيل. وبلغ اإجمايل املكتتبني الأفراد ما يقارب من 1.6 

مليون مكتتب، منهم 926 األف مكتتب اكتتبوا عرب ال�شراف الآيل )الر�شم البياين 
رقم )3((.

8( احُت�شب عدد مرات التغطية بق�شمةعدد الأ�شهم التي اكتتب فيها الأفراد على عدد الأ�شهم املخ�ش�شة لهم.
9( احُت�شب عدد مرات التغطية بق�شمةعدد الأ�شهم التي اكتتبت فيها املوؤ�ش�شات على عدد الأ�شهم املخ�ش�شة لها.                                         
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الرسم البياني رقم )3(: اكتتابات األفراد مصنفًة بحسب قنوات االكتتاب لعام 2016م 

الجدول رقم )11(: عدد طلبات طرح الصكوك وأدوات الدين التي وافقت عليها الهيئة، وإشعارات الطرح الخاص التي تسلمتها

اإلنترنت

نسب مبالغ اكتتاب األفراد بحسب قنوات االكتتابنسب المكتتبين األفراد بحسب قنوات االكتتاب

فروع البنوك

الصراف اآللي

الهاتف المصرفي

٥٤

٤٦

٧٥

٥١

٤١
٨٣

٤٠٢

٣٣
٥٠

٣٧

٦١

٥٦

٧٨

٪٣٨,٠

٪٩,٨

٪٢٦,٧

٪٢٥,٥

٪٩,٢

٪٢١,٠
٪١١,٩

٪٥٧,٩

)2( الطرح العام والخاص للصكوك وأدوات الدين
الهيئة  عليها  وافقت  التي  الدين  واأدوات  لل�شكوك  العام  الطرح  طلبات  تراجعت 
واإ�شعارات الطرح اخلا�س التي ت�شلمتها خالل عام 2016م بن�شبة 27.5%، وكانت 

جميعها اإ�شعارات طرح خا�س ل�شكوك واأدوات دين )اجلدول رقم )11((.

عام 2016معام 2015مالنوع

10طرح عام ل�شكوك واأدوات دين

6850طرح خا�س ل�شكوك واأدوات دين

6950الإجمايل

وارتفعت قيمة مبالغ الطرح اخلا�س لل�شكوك واأدوات الدين يف عام 2016م بن�شبة 
عام  خالل  الدين  واأدوات  ال�شكوك  طرح  مبالغ  اإجمايل  انخف�س  حني  يف   ،%0،2
هذا  وُيعزى  ريال.  مليار   21.4 اإلى  ال�شابق  بالعام  مقارنًة   %15.5 بن�شبة  2016م 

عام  يف  الدين  واأدوات  لل�شكوك  عام  طرح  عملية  اأي  تنفيذ  عدم  اإلى  النخفا�س 
2016م )اجلدول رقم )12((.
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الجدول رقم )12(: طرح الصكوك وأدوات الدين مصنفًة بحسب نوع الطرح

الجدول رقم )13(: عدد إجراءات الشركات

الجدول رقم )14(: الشركات المدرجة التي عّدلت رؤوس أموالها خالل عام 2016م 

النوع
عام 2016معام 2015م

ن�سبة التغري
يف قيمة الطرح قيمة الطروح

)مليون ريال(
العدد

قيمة الطروح
)مليون ريال(

العدد

-100.0%3900.010.00طرح عام ل�شكوك واأدوات دين
0.2%21304.43221354.831طرح خا�س ل�شكوك واأدوات دين

-15.5%25204.43321354.831الإجمايل

)3( إجراءات الشركات
وافقت الهيئة خالل عام 2016م على 16 اإجراًء لل�شركات املدرجة، منها 5 طلبات تخفي�س راأ�س مال، وعملية ا�شتحواذ واحدة، وع�شر طلبات اإ�شدار اأ�شهم منحة )اجلدول 

رقم )13((.

عام 2016معام 2015مالنوع

01ا�شتحواذ
15تخفي�س راأ�س مال

2010اإ�شدار اأ�شهم منحة

2116الإجمايل

وزادت 11 �شركة مدرجة يف ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( روؤو�س اأموالها، لريتفع 
عدد اأ�شهمها امل�شدرة من 3.0 مليار �شهم اإلى 4.0 مليار �شهم، يف حني خف�شت 

�شركتني روؤو�س اأموالها خالل عام 2016م، لي�شبح عدد اأ�شهمهما 46.5 مليون �شهم 
مقارنًة بـ 80 مليون �شهم قبل التخفي�س )اجلدول رقم )14((.

عدد  ال�سركات طريقة تعديل راأ�س املال
اإجمايل عدد الأ�سهم )مليون �سهم(

ن�سبة التغري
بعد تعديل راأ�س املالقبل تعديل راأ�س املال

36.4%102719.53710.3اأ�شهم منحة 
41.9%28046.5تخفي�س راأ�س مال 

4.8%1200.0209.6ا�شتحواذ 

32.13%132999.53963.3الإجمايل
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الفصل الثاني: األصول المدارة
)1( إصدار المنتجات االستثمارية

)2( صناديق االستثمار 

)3( المحافظ الخاصة الُمدارة
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)1( إصدار المنتجات االستثمارية
ا�شتثماريًا طرحًا  الهيئة خالل عام 2016م على طرح وحدات 15 �شندوقًا  وافقت 
النقد،  اأ�شواق  ت�شتثمر يف  �شناديق  و3  الأ�شهم،  ت�شتثمر يف  �شناديق   8 منها  عامًا، 
متداول.  عقاري  �شندوق  اإلى  اإ�شافًة  عقاري،  واآخر  الأ�شول،  متعددا  و�شندوقان 
كذلك اأكملت الهيئة ت�شوية 664 طلبًا لتعديل معلومات جوهرية ل�شناديق ا�شتثمارية، 

وت�شلمت 55 اإخطارًا لكتمال طرح �شناديق ا�شتثمارية طرحًا خا�شًا.

)2( صناديق االستثمار
حققت �شناديق ال�شتثمار خالل عام 2016م منوًا يف قيم الأ�شول بن�شبة 19.8% عن 
م�شتواها يف العام ال�شابق، ليبلغ اإجمايل قيم اأ�شول �شناديق ال�شتثمار 215.9 مليار 
  % ريال.  ويعود هذا الرتفاع اإلى زيادة قيم اأ�شول ال�شناديق اخلا�شة بن�شبة 66.2

)اجلدول رقم )15(، و الر�شم البياين رقم )4((.

الجدول رقم )15(: مؤشرات قطاع صناديق االستثمار 

الرسم البياني رقم )4(: نسب توزيع أصول الصناديق بين الصناديق العامة والخاصة لعامي 2015م و 2016م

العن�سر
عام 2016معام 2015م

ن�سبة التغري
الإجمايلخا�سةعامةالإجمايلخا�سةعامة

-9.4%267274541271219490عدد ال�شناديق

-5.8%23672834762402042226623521226183عدد امل�شرتكني

19.8%102862.877394.5180257.387244.2128665.6215909.8قيم الأ�شول )مليون ريال(

32.3%385.3282.5333.2321.9587.5440.6متو�شط قيم الأ�شول لكل �شندوق )مليون ريال(

طرح عام

طرح خاص

عام ٢٠١٥م عام ٢٠١٦م

٪٤٢,٩
٪٥٧,١

٪٤٠,٤

٪٥٩,٦
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الجدول رقم )16(: مؤشرات الصناديق العامة مصنفًة بحسب نوع االستثمار

أ- الصناديق العامة
�شكلت قيم اأ�شول �شناديق ال�شتثمار العامة )التي ُتطرح وحداتها طرحًا عامًا( ما 
عام  بنهاية  واخلا�شة(  )العامة  ال�شناديق  اأ�شول  قيم  اإجمايل  من  ن�شبته %40.4 
بالعام  مقارنًة   %15.2 بن�شبة  2016م  عام  نهاية  اأ�شولها  قيم  تراجع  مع  2016م، 
لتبلغ 87.2 مليار ريال. وجاء هذا النخفا�س متزامنًا مع انخفا�س عدد  ال�شابق، 
عدد  ارتفاع  من  بالرغم  م�شرتك  األف   222.7 اإلى   %5.9 بن�شبة  فيها  امل�شرتكني 
اأ�شول  قيم  انخفا�س  ويرجع   .))16( رقم  )اجلدول   %1.5 بن�شبة  ال�شناديق 

اأ�شول كل من �شناديق الأ�شهم واأ�شواق النقد  اإلى انخفا�س قيم  ال�شناديق العامة 
ال�شناديق  اأ�شول  قيم  اإجمايل  من   %91.6 ن�شبته  ما  جمتمعتني  متثالن  )اللتني 
)الر�شم  ال�شابق  العام  عن  التوايل  على  ريال  مليار   4.2 و   10.6 بنحو  العامة( 
البياين رقم )5((. ويعود غالب الرتاجع يف عدد امل�شرتكني يف ال�شناديق العامة اإلى 
انخفا�س عددهم يف �شناديق الأ�شهم من 182.0 األف م�شرتك بنهاية عام 2015م 

اإلى 172.3 األف م�شرتك بنهاية عام 2016م.

نوع ال�ستثمار

قيم الأ�سول )مليون ريال(عدد امل�سرتكنيعدد ال�سناديق

عام 2016معام 2015م
ن�سبة 
التغري

عام 2016معام 2015م
ن�سبة 
التغري

عام 2016معام 2015م
ن�سبة 
التغري

-32.0%33011.622444.0-5.3%181997172315-0.6%169168اأ�شهم

2.1%831.3848.7-10.6%207185-11.1%98اأدوات دين

-6.8%61713.357497.6-8.5%0.04343039747%4444اأ�شواق نقد

-18.5%4430.53610.3-5.8%20.054555140%1012عقاري

-5.2%2727.02584.9-6.8%6.749964656%3032قاب�س

-10.2%91.982.5-6.9%0.0377351%22متوازن

-00-00-00راأ�س مال حممي

206.9%0.857.4176.2%66.7266268%35اأخرى

-15.2%102863.087244.2-5.9%1.5236728222662%267271الإجمايل
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الجدول رقم )17(: مؤشرات الصناديق العامة المستثمرة في األسهم مصنفًة بحسب النطاق الجغرافي

عقاريقابض أسواق نقد

أخرىأدوات دينمتوازن

أسهم

٤٢٥٥٤

٤٦

٧٥

٥١

٤١
٨٣

٤٠٢

٣٣
٥٠

٣٧

٦١

٥٦

٧٨

٪١,٢٧ ٪٠,٩٧
٪٠,٠٩

٪٠,٢٠

٪٢٥,٧

٪٦٥,٩ ٪٤,١
٪٣,٠

 الصناديق العامة المستثمرة في األسهم	•
تراجعت قيم اأ�شول ال�شناديق العامة امل�شتثمرة يف الأ�شهم بنهاية عام 2016م بقيمة 10.6 مليار ريال، وبن�شبة 32.0% عن العام ال�شابق )اجلدول رقم )17((.

الرسم البياني رقم )5(: نسب قيم أصول الصناديق العامة مصنفًة بحسب نوع االستثمار لعام 2016م

النطاق اجلغرايف
قيم الأ�سول )مليون ريال(عدد امل�سرتكنيعدد ال�سناديق

ن�سبة التغريعام 2016معام 2015من�سبة التغريعام 2016معام 2015من�سبة التغريعام 2016معام 2015م

-16.6%20024.516703.8-4.0%7.9164087157552%8996اأ�شهم حملية
-17.9%3014.32476.1-8.7%1226411199-3.6%2827اأ�شهم خليجية

-38.2%306.9189.8-10.7%0.0403360%66اأ�شهم عربية
-19.4%856.0690.0-13.4%11721015-10.0%109اأ�شهم اآ�شيوية

-66.6%2003.6668.3-11.1%0.0235209%44اأ�شهم اأمريكية
-82.7%2747.9475.0-12.4%266233-16.7%65اأ�شهم اأوروبية

-69.4%4058.51241.0-51.1%35701747-19.2%2621اأ�شهم دولية اأخرى

-32.0%33011.722444.0-5.3%181997172315-0.6%169168الإجمايل
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الجدول رقم )18(: مؤشرات الصناديق الخاصة مصنفًة بحسب نوع االستثمار

ب- الصناديق الخاصة
زادت قيم اأ�شول ال�شناديق اخلا�شة )التي ُطرحت وحداتها طرحًا خا�شًا( بنهاية 
اإلى 128.7 مليار ريال. ورافق هذه الزيادة ارتفاع يف  عام 2016م بن�شبة %66.2 
عدد امل�شرتكني بن�شبة 1.3% عن العام ال�شابق بالرغم من انخفا�س عدد ال�شناديق 

اأ�شول  قيم  يف  الزيادة  من   %75.7 ويرجع  �شندوقًا.   219 اإلى   %20.1 بن�شبة 
 38.8 بقيمة  الأ�شهم  �شناديق  اأ�شول  يف  الكبرية  الزيادة  اإلى  اخلا�شة  ال�شناديق 

مليار ريال )اجلدول رقم )18((.

نوع ال�ستثمار
قيم الأ�سول )مليون ريال(عدد امل�سرتكنيعدد ال�سناديق

ن�سبة التغريعام 2016معام 2015من�سبة التغريعام 2016معام 2015من�سبة التغريعام 2016معام 2015م

165.1%13.823499.262300.5%10771226-22.0%10985اأ�شهم

-9.2%3085.02801.3-6.3%1615-22.2%97اأدوات دين

-18.1%1725.31412.7-20.0%0.04032%99اأ�شواق نقد

20.9%9.045466.854960.1%20272209-5.4%112106عقاري

29.1%50.0252.2325.5%0.023%11�شلع

441.7%1145.86207.3-78.5%12126-53.8%136متعدد الأ�شول

-70.4%2220.2658.2-94.8%19310-76.2%215حتوط وم�ستقات مالية

66.2%1.377394.5128665.6%34763521-20.1%274219الإجمايل
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ارتفعت قيم اأ�شول �شناديق املوؤ�شرات املتداولة بنهاية عام 2016م اإلى 36.5 مليون 
ريال بن�شبة 3.4%، و�شاحب ذلك ارتفاع يف عدد امل�شرتكني بن�شبة 17.3% مقارنًة 
بالعام ال�شابق )اجلدول رقم )19((. وقد اأُدرج يف عام 2016م اأول �شندوق عقاري 

ت- صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية المتداولة
مليون   555.0 العام  بنهاية  اأ�شوله  قيمة  وناهزت  ريتز«،  »الريا�س  با�شم  متداول 

ريال، وبلغ عدد امل�شرتكني فيه 1457 م�شرتكًا.

الجدول رقم )19(: صناديق المؤشرات المتداولة

ا�سم ال�سندوق

عدد امل�سرتكنيقيم الأ�سول )مليون ريال(

ن�سبة التغريعام 2016معام 2015من�سبة التغريعام 2016معام 2015م

28.8%132170-6.7%22.420.9فالكم املتداول لالأ�شهم ال�شعودية

11.9%27.95966%6.17.8فالكم املتداول لقطاع البرتوكيماويات

-3.4%14.75856%6.87.8�شندوق اإت�س اإ�س بي �شي ال�شعودي 20 املتداول

17.3%3.4249292%35.336.5الإجمايل

)3( المحافظ الخاصة الُمدارة
انخف�س عدد املحافظ اخلا�شة املُدارة من 993 حمفظة بنهاية عام 2015م اإلى 988 
حمفظة بنهاية عام 2016م. ومع ذلك، ارتفعت قيم اأ�شولها على نحو طفيف بن�شبة 
الأكرب  الن�شيب  على  املحلية  الأ�شهم  وا�شتحوذت  ريال.  مليار   148.4 لتبلغ   %0.2

من ا�شتثماراتها بن�شبة 39.4% وبقيم اأ�شول بلغت 58.5 مليار ريال )اجلدول رقم 
)20(، والر�شم البياين رقم )6((.
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الجدول رقم )20(: قيم أصول المحافظ الخاصة الُمدارة )مليون ريال(

الرسم البياني رقم )6(: نسب أصول المحافظ الخاصة الُمدارة مصنفًة بحسب نوع االستثمار لعام 2016م

أسهم محليةأسهم عالميةأدوات دينصناديق االستثمارأخرى

٪٣٩,٤

٪١,٥

٪٢٥,٥

٪٣٠,٠

٪٣,٦

ن�سبة التغريعام 2016معام 2015مالنوع

2.5%5706658494اأ�شهم حملية 

14.6%18802155اأ�شهم عاملية

-52.8%114425401اأدوات دين

-0.7%4484044536�شناديق ال�شتثمار

14.9%3293837841اأخرى

0.2%148166148427الإجمايل
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الفصل األول: اإلفصاح
)1(  مراجعة القوائم المالية للشركات الُمدرجة

)2( إعالنات الشركات الُمدرجة

)3(  إشعارات الملكية وطلبات التصرف

)4( تطوير اإلفصاح
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ومراقبة  تنظيم  الهيئة  تتولى  املالية،  ال�شوق  نظام  من  اخلام�شة  املادة  على  بناًء 
الإف�شاح الكامل عن املعلومات املتعلقة بالأوراق املالية واجلهات املُ�شدرة لها وتعامل 
التي  املعلومات  وتوفري  وامل�شتثمرين، وحتديد  امل�شاهمني  وكبار  املطلعني  الأ�شخا�س 
كذلك  واجلمهور،  الأ�شهم  حلاملي  عنها  الإف�شاح  ال�شوق  يف  امل�شاركني  على  يجب 

اأعطت املادة ال�شاد�شة من نظام ال�شوق املالية الهيئة ال�شالحية لإ�شدار القرارات 
بتنظيم  الهيئة  الإف�شاح.  وتقوم  لتنظيم ومراقبة  والتعليمات والإجراءات الالزمة 

ومراقبة نوعني من الإف�شاح هما:

الأولية  املعلومات  عن  الإف�شاح  به  يق�شد  الأويل:  الإف�شاح 
العام  لالكتتاب  املالية  اأوراقها  طرح  يف  الراغبة  لل�شركة 

للم�شتثمرين يف ال�شوق املالية، ويت�شمن على �شبيل املثال:

البيانات  عن  الإف�شاح  به  ُيق�شد  امل�شتمر:  الإف�شاح 
ويت�شمن  املالية،  الأوراق  يف  املتعاملني  تهم  التي  واملعلومات 

على �شبيل املثال:

و�شفًا كاماًل مل�شدر الأوراق املالية وطبيعة عمله والأ�شخا�س 
القائم�شن على اإدارته.

التقارير والقوائم املالية ال�شنوية وربع ال�شنوية.

و�شفًا كاماًل لالأوراق املالية املزمع اإ�شدارها اأو طرحها.
التطورات اأو الأحداث اجلوهرية لل�شركات املدرجة التي تهم 

امل�شتثمرين وتوؤثر يف اأ�شعار اأوراقها املالية.

وال�شوق  املالية  الأوراق  ملُ�شدر  املخاطرة  لعوامل  و�شفًا 
والقطاع الذي يعمل به.

راأ�س  كتغيري  املالية:  بالأوراق  متعلقة  اأحداث  اأو  تطورات  اأي 
اإعادة  اأو  ال�شتدعاء  وقرارات  الأرباح،  وتوزيعات  املال، 
اأو  املالية  بالأوراق  املتعلقة  ال�شرتداد  اأو  ال�شحب  اأو  ال�شراء 

التغيري يف احلقوق املرتبطة بها.
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)1(  مراجعة القوائم المالية للشركات الُمدرجة
لل�شركات  واملف�شلة  املخت�شرة  ال�شنوية  وربع  ال�شنوية  املالية  القوائم  الهيئة  ُتراجع 
ال�شعودية  املالية  لل�شوق  الإلكرتوين  املوقع  يف  املن�شورة  املالية  ال�شوق  يف  املدرجة 
)تداول(؛ للتاأكد من توافر جميع متطلبات الإف�شاح وفق نظام ال�شوق املالية ولوائحه 

التنفيذية. وقد راجعت الهيئة خالل عام 2016م 862 قائمة مالية خمت�شرة و840 
قائمة مالية مف�شلة )اجلدول رقم )21((.

الجدول رقم )21(: القوائم المالية المختصرة والمفصلة التي ُروجعت ونُشرت في الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول(

الرسم البياني رقم )7(: نسب الشركات التي راجعت الهيئة قوائمها المالية السنوية وربع السنوية مصنفًة بحسب نوع المالحظات 
الواردة في تقرير المحاسب القانوني10

العن�سر
العدد

ن�سبة التغري
عام 2016معام 2015م

2.5%841862القوائم املالية املخت�شرة

0.8%833840القوائم املالية املف�شلة

املحا�شب  تقرير  يف  مالحظات  وجود  اإلى  2016م  عام  خالل  املراجعات  وبّينت 
روجعت  مدرجة  �شركة   172 اأ�شل  من   56 لـ  ال�شنوية  املالية  القوائم  على  القانوين 
ربع  املالية  قوائمها  على  ورد  التي  املدرجة  ال�شركات  عدد  بلغ  كما  املالية،  قوائمها 

ال�شنوية مالحظات 62 من اأ�شل 174 �شركة مدرجة روجعت قوائمها املالية )الر�شم 
البياين رقم )7((.

امتناع منتحفظلفت انتباهمطلق
إبداء الرأي

امتناع منتحفظلفت انتباهمطلق
إبداء الرأي

٪٠,٦ ٪١,١ ٪٠,٦ ٪١,٢
٪٥,٣ ٪٧,٥

٪٣,٠ ٪٤,١

٪٢٧,٣٪٢٥,٧

٪٧٠,٧
٪٦٧,٤

٪٢٥,٣

٪٦٨,٨
٪٦٤,٤

٪٢٧,٠

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

عام ٢٠١٥م

عام ٢٠١٦م

عام ٢٠١٥م

عام ٢٠١٦م

10(  يق�شد بـ »مالحظات يف تقرير املحا�شب القانوين« اإجمايل عدد التقارير التي ورد فيها امتناع عن اإبداء الراأي اأو حتفظ اأولفت النتباه.

القوائم املالية ربع ال�شنويةالقوائم املالية ال�شنوية
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)2( إعالنات الشركات المدرجة
اأي تطورات جوهرية  ال�شركات املدرجة بالإف�شاح عن  التزام  الهيئة مدى  تفح�س 
تهم املتعاملني يف الأوراق املالية بح�شب متطلبات وتعليمات اإعالنات ال�شركات املقرة 
من الهيئة. وتراجع الهيئة بناًء عليه حمتوى الإعالنات عن التطورات اجلوهرية من 

ناحية املحتوى والتوقيت. 
مقارنًة   %4.2 بن�شبة  2016م  عام  خالل  املن�شورة  الإعالنات  عدد  اإجمايل  وارتفع 
املتعلقة  الإعالنات  عدد  ارتفع  كذلك  اإعالنًا.   4283 اإلى  لت�شل  ال�شابق  بالعام 

بالتطورات اأو الأحداث اجلوهرية الأخرى بن�شبة 1.1% مقارنًة بالعام ال�شابق. ويف 
اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  ت�شكيل  يف  بالتغري  املتعلقة  الإعالنات  عدد  انخف�س  املقابل، 
�شركة واإدارتها العليا بن�شبة 4.2% مقارنًة بالعام ال�شابق، ويالحظ من اجلدول اأن 
اأكرب ن�شب التغري يف الإعالنات املن�شورة هو املتعلق بتو�شية جمل�س الإدارة بتخفي�س 

راأ�س مالها )اجلدول رقم )22((.

الجدول رقم )22(: عدد اإلعالنات المنشورة في الموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية )تداول( مصنفًة بحسب نوع 
التطورات الجوهرية في اإلعالنات

نوع الإعالن
العدد

ن�سبة التغري
عام 2016معام 2015م

3.4%834862نتائج مالية

-83.3%61تو�شية جمل�س اإدارة ال�شركة بزيادة راأ�س مالها عن طريق طرح اأ�شهم حقوق اأولوية

-50.0%189تو�شية جمل�س اإدارة ال�شركة بزيادة راأ�س مالها عن طريق منح اأ�شهم

500.0%212تو�شية جمل�س اإدارة ال�شركة بخف�س راأ�س مالها

11.5%801893الدعوة اإلى ح�شور اجتماعات اجلمعيات العمومية والإعالنات املتعلقة بنتائج تلك الجتماعات

-11.4%158140توزيع اأرباح

15.4%521601اإعالن اإي�شاحي

-4.2%236226اأي تغري يف ت�شكيل اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة واإداراتها العليا

-10.1%9989موافقة على منتج جديد

1.1%14341450التطورات اأو الأحداث املهمة الأخرى

4.2%41094283الإجمايل

)3( إشعارات الملكية وطلبات التصرف 
ُيعّد الإ�شعار املتعلق مبلكية ح�ش�س كبرية )5% اأو اأكرث( من الأ�شهم اأو اأدوات الدين 
اأو  لأ�شهم  التنفيذيني  كبار  اأحد  اأو  الإدارة  جمل�س  ع�شو  ملكية  اأو  للتحويل  القابلة 
اأدوات دين قابلة للتحويل يف ال�شركة نف�شها من الأمور التي يجب تبليغ الهيئة بها 

والأربعني من  املادة اخلام�شة  و)اأ/4( من  و)اأ/3(  و)اأ/2(  )اأ/1(  للفقرات  وفقًا 
»قواعد الت�شجيل والإدراج«.
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الجدول رقم )24(: طلبات التصرف لمن يمتلك أو له مصلحة في ما نسبته )10%( أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم أو أدوات الدين 
القابلة للتحويل

الجدول رقم )23(: عدد إشعارات التملك وإشعارات التغير في الملكية لكبار المساهمين وأعضاء مجالس اإلدارات وكبار التنفيذيين

م�سدر التبليغ
عام 2016معام 2015م

التغري يف امللكيةالتملكالتغري يف امللكيةالتملك

3218227142كبار امل�شاهمني

540235807204اأع�شاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني

572417834346الإجمايل

وتن�س الفقرة )و( من املادة اخلام�شة والأربعني من قواعد الت�شجيل والإدراج على 
اأنه »ل يجوز لل�شخ�س الذي ي�شبح مالكًا اأو لـه م�شلحة يف ما ن�شبته 10% اأو اأكرث 
بامل�شدر  اخلا�شة  للتحويل  القابلة  الدين  اأدوات  اأو  الأ�شهم،  فئات  من  فئة  اأي  من 
الت�شرف يف اأي منها اإل بعد موافقة الهيئة على ذلك. ويجوز للهيئة اأن تفر�س قيودًا 

معينة على ذلك الت�شرف وحتديد طريقته«. وقد ت�شلمت الهيئة خالل عام 2016م 
47 طلبًا للت�شرف، بانخفا�س ن�شبته 52.0% مقارنًة بالعام ال�شابق )اجلدول رقم 

.))24(

نوع الت�سرف
العدد

ن�سبة التغري
عام 2016معام 2015م

-58،6%5824بيع

-35.3%1711حتويل

-47.8%2312رهن

-52.0%9847الإجمايل

وبنهاية عام 2016م، ارتفع اإجمايل عدد اإ�شعارات التملك لكبار امل�شاهمني واأع�شاء 
اإ�شعارات  عدد  انخف�س  فيما   ،%45.8 بن�شبة  التنفيذيني  وكبار  الإدارات  جمال�س 
التغري يف امللكية بن�شبة 17% مقارنًة بالعام ال�شابق؛ اإذ و�شل عدد اإ�شعارات التملك 

واإ�شعارات التغري يف امللكية لكبار امل�شاهمني بنهاية عام 2016م اإلى 27 و 142 اإ�شعارًا 
على التوايل، وبلغ عدد اإ�شعارات التملك واإ�شعارات التغري يف امللكية لأع�شاء جمال�س 

الإدارة وكبار التنفيذيني 807 و 204 اإ�شعارًا على التوايل )اجلدول رقم )23((.

)4( تطوير اإلفصاح
حتقيقًا لالأهداف الرامية اإلى تطوير اإجراءات ومبادئ الإف�شاح امل�شتمر لل�شركات 
املدرجة، عقدت الهيئة اأربع حلقات عمل يف مدينة الريا�س عن التحول اإلى تطبيق 

معايري املحا�شبة الدولية بالتعاون مع ا�شت�شاريني من ذوي اخلربة والخت�شا�س يف 
معايري املحا�شبة وبح�شور ممثلني من ال�شركات املدرجة موزعًة بح�شب القطاعات.
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الفصل الثاني: الحوكمة 
)1(  تكوين مجالس إدارات الشركات المدرجة

)2(  اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجالس 
اإلدارة

)3(  الجمعيات العامة العادية وغير العادية 
المنعقدة

)4( الزيارات اإلشرافية

)5(  تطوير االلتزام بحوكمة الشركات
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تُتابع الهيئة التزام الشركات المدرجة في السوق المالية ببنود الئحة حوكمة الشركات عن طريق اآلتي:

مراجعة اإلفصاح في تقارير مجالس اإلدارة

متابعة تطبيق األحكام اإللزامية واالسترشادية من الئحة الحوكمة

حضور الجمعيات العمومية للتأكد من ممارسات الحوكمة

الزيارات اإلشرافية وتقديم التوصيات

توعية الشركات حديثة اإلدراج بالحوكمة

تقييم مستوى الحوكمة في الشركات حديثة اإلدراج

اإلجابة عن استفسارات الشركات عن الحوكمة

متابعة وحصر أي تغيرات تطرأ على مجلس اإلدارة أو اللجان 
المنبثقة عنه

متابعة أي تغير في بيانات أعضاء مجلس اإلدارة قبل وبعد ترشحهم 
للعضوية في مجلس اإلدارة
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)1( تكوين مجالس إدارات الشركات المدرجة 
ما  يف  الواجبة  ال�سروط  ال�سركات  حوكمة  لئحة  من  ع�سرة  الثانية  املادة  ت�سّمنت 

يتعلق بتكوين جمال�س الإدارة، ومنها:
1.  اأن يحدد نظام ال�شركة عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة، على اأن ل يقل عن ثالثة ول 

يزيد على اأحد ع�شر.
2.  اأن تكون اأغلبية اأع�شاء جمل�س الإدارة من الأع�شاء غري التنفيذيني.

اأع�شاء  ثلث  اأو  ع�شوين،  عن  امل�شتقلني  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عدد  يقل  ل  3.  اأن 
املجل�س، اأيهما اأكرث.

وارتفع عدد مقاعد الأع�شاء امل�شتقلني يف جمال�س الإدارة يف ال�شركات املدرجة لعام 
وارتفع عدد  اإلى 722 مقعدًا،  لي�شل  ال�شابق،  بالعام  بن�شبة 0.4% مقارنًة  2016م 
مقاعد الأع�شاء التنفيذيني بن�شبة 0.7% ليبلغ 140 مقعدًا، يف حني انخف�س عدد 
مقاعد الأع�شاء غري التنفيذيني بن�شبة 0.2% لي�شل اإلى 578 مقعدًا مقارنًة بالعام 
يقارب  ما  امل�شتقلون جمتمعني  والأع�شاء  التنفيذيني  الأع�شاء غري  وميثل  ال�شابق. 
املدرجة يف عام 2016م  ال�شركات  الإدارة يف  اإجمايل مقاعد جمال�س  90.3% من 

)اجلدول رقم )25(، والر�شم البياين رقم )8((.

الجدول رقم )25(: تكوين مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

الرسم البياني رقم )8(: نسب تكوين مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة بحسب صفة العضوية

األعضاء غير التنفيذيين

األعضاء المستقلون

األعضاء التنفيذيون

عام ٢٠١٥م

٪٥٠,٠

٪٤٠,٣

٪٩,٧

عام ٢٠١٦م

٪٥٠,١

٪٩,٧

٪٤٠,١

�شفة الع�شوية
العدد

الن�شبة من الإجمايل
العدد

ن�شبة التغريالن�شبة من الإجمايل
عام 2016معام 2015م

-0.2%40.1%40.3578%579الأع�شاء غري التنفيذيني

0.4%50.1%50.0722%719الأع�شاء امل�شتقلون

0.7%9.7%9.7140%139الأع�شاء التنفيذيون

0.2%100%1001440%1437الإجمايل
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)2( اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجالس اإلدارة
األزمت »لئحة حوكمة ال�شركات« ال�شركات املدرجة بت�شكيل اللجان الرئي�شية التالية:

أ- لجان المراجعة
ق�شت املادة الرابعة ع�شرة من لئحة حوكمة ال�شركات بوجوب قيام جمل�س الإدارة 
بت�شكيل جلنة للمراجعة واإ�شدار قواعد اختيارها واأ�شلوب عملها وحتديد ما يتعلق 
اأي�شًا على اأن تكون هذه اللجنة م�شكلًة من غري  بها من مهام وم�شوؤوليات، ون�شت 

بينهم  من  ثالثة  عن  اأع�شائها  عدد  يقل  ل  واأن  التنفيذيني  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء 
خمت�س بال�شوؤون املالية واملحا�شبية. 

 %3 بن�شبة  2016م  لعام  املدرجة  ال�شركات  يف  املراجعة  جلان  مقاعد  عدد  وارتفع 
لي�شل اإلى 588 مقعدًا، مقارنًة بـ 571 مقعدًا عام 2015م.  وحازت مقاعد الأع�شاء 
خارج جمل�س الإدارة ن�شبة 40.5% من اإجمايل مقاعد جلان املراجعة )اجلدول رقم 

)26(، والر�شم البياين رقم )9((.

الجدول رقم )26(: مقاعد لجان المراجعة في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

الرسم البياني رقم )9(: عدد مقاعد لجان المراجعة في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

�سفة الع�سوية
العدد

الن�سبة من الإجمايل
العدد

ن�سبة التغريالن�سبة من الإجمايل
عام 2016معام 2015م

-8.6%18.0%20.3106%116غري تنفيذي

9.4%41.5%39.1244%223م�شتقل

2.6%40.5%40.6238%232خارج جمل�س الإدارة

3.0%100%100588%571الإجمايل

عام ٢٠١٥م

عام ٢٠١٦م

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

غير تنفيذيمستقلخارج مجلس اإلدارة

١١٦
١٠٦

٢٢٣
٢٤٤

٢٣٢ ٢٣٨
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وت�شّمن نظام ال�شركات اجلديد اأربع مواد مت�شلة بلجنة املراجعة، وياأتي الهتمام 
بالقواعد املنظمة لعمل جلنة املراجعة لدورها احليوي يف ال�شركة؛ اإذ تخت�س هذه 
اللجنة مبراقبة اأعمال ال�شركة والنظر يف القوائم املالية والتقارير وامللحوظات التي 
يقدمها مراجع احل�شابات واإبداء مرئياتها حيالها اإن وجدت، وكذلك اإعداد تقرير 

عن راأيها يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة. 
وت�شكل جلنة املراجعة اأهمية بالغة جلميع الأطراف يف ال�شركة مثل جمل�س الإدارة 
واملراجع اخلارجي والداخلي وامل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح، ولذا ن�س النظام على 
اأن ت�شّكل هذه اللجنة بقرار من اجلمعية العامة، واأن تتكون من غري اأع�شاء جمل�س 
الإدارة التنفيذيني �شواء اأكانوا من امل�شاهمني اأم من غريهم مما ي�شاعد على زيادة 

فعالية نظم الرقابة الداخلية لدى ال�شركات وحت�شني جودة عملية املراجعة فيها.

ب- لجان الترشيحات والمكافآت
الرت�شيحات  بلجنة  املتعلقة  ال�شركات  املادة اخلام�شة ع�شرة من لئحة حوكمة  ُتعّد 
واملكافاآت ُملزمة، وتن�س على اأن »ُت�شدر اجلمعية العامة لل�شركة بناًء على اقرتاح 
من جمل�س الإدارة قواعد اختيار اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ومدة ع�شويتهم 
الرت�شيحات  جلان  مقاعد  عدد  2016م  عام  بنهاية  وارتفع  اللجنة«.  عمل  واأ�شلوب 
العدد  امل�شتقلون  الأع�شاء  و�شغل  مقعدًا.   585 اإلى  املدرجة  ال�شركات  واملكافاآت يف 
الرت�شيحات  جلان  مقاعد  عدد  اإجمايل  من   %51.6 بن�شبة  املقاعد  من  الأكرب 

واملكافاآت )اجلدول رقم )27(، والر�شم البياين رقم )10((.

الجدول رقم )27(: مقاعد لجان الترشيحات والمكافآت في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

�سفة الع�سوية
عام 2016معام 2015م

ن�سبة التغري
الن�سبة من الإجمايلالعددالن�سبة من الإجمايلالعدد

2.9%35.9%36.0210%204غري تنفيذي

2.4%51.6%52.0302%295م�شتقل

-2.4%7.0%7.441%42تنفيذي

23.1%5.5%4.632%26خارج جمل�س الإدارة

3.2%100%100585%567الإجمايل
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عام ٢٠١٥م

عام ٢٠١٦م

غير تنفيذيمستقلتنفيذيخارج مجلس اإلدارة
٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٢٠٤ ٢١٠

٢٩٥
٣٠٢

٤٢ ٤١
٢٦ ٣٢

الرسم البياني رقم )10(: عدد مقاعد لجان الترشيحات والمكافآت في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

)3(  الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة
�شدر نظام ال�شركات اجلديد باملر�شوم امللكي رقم )م/ 3( وتاريخ 1437/1/28هـ، 
وزارة  هي  فيه  ورد  ما  بتطبيق  املخت�شة  اجلهة  اأن  على  منه  الأولى  املادة  ون�شت 
املالية  ال�شوق  املدرجة يف  امل�شاهمة  بال�شركات  يتعلق  ما  اإل يف  وال�شتثمار  التجارة 
على  الإ�شراف  الهيئة  اخت�شا�س  ت�شّمن  وعليه  الهيئة،  هي  امل�شوؤولة  اجلهة  فتكون 
املالية  ال�شوق  يف  املدرجة  امل�شاهمة  ال�شركات  يف  وح�شورها  العامة  اجلمعيات 

ال�شعودية )تداول( ابتداًء من تاريخ 2016/5/2م.  ول يكون اجتماع اجلمعية العامة 
العادية الأول �شحيحًا اإل اإذا ح�شره م�شاهمون ميثلون ربع راأ�س مال ال�شركة على 
تتجاوز  ل  اأن  ب�سرط  اأعلى،  ن�سبة  على  الأ�سا�س  ال�سركة  نظام  ين�ّس  مل  )ما  الأقل 
ويكون  ثاٍن  لجتماع  دعوة  ه  توجَّ لذلك،  الالزم  الن�شاب  يكتمل  مل  فاإن  الن�شف(، 
العامة  اجلمعيات  اأما  فيه.  املمثلة  الأ�شهم  عدد  كان  اأيًا  �شحيحًا  الثاين  الجتماع 
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غري العادية في�سرتط نظام ال�سركات ل�سحة اجتماعها الأول اأن يح�سره م�ساهمون 
ميثلون ن�شف راأ�س مال ال�شركة على الأقل )ما مل يحدد نظام ال�شركة الأ�شا�س ن�شبة 
ه الدعوة  اأعلى ب�سرط اأن ل تتجاوز ثلثي راأ�س املال(، فاإن مل يكتمل الن�ساب، توجَّ
لجتماع ثاٍن، ول ينعقد الجتماع الثاين اإل بح�شور م�شاهمني ميثلون ربع راأ�س مال 

ه دعوة لجتماع ثالث، ويكون الجتماع  ال�شركة على الأقل، فاإن مل يكتمل الن�شاب توجَّ
ا كان عدد الأ�شهم املمثلة فيه.  الثالث �شحيحًا اأًيّ

ويف عام 2016م، انعقدت 103 جمعية عامة عادية لل�شركات املدرجة، و33 جمعية 
عامة غري عادية )اجلدول رقم )28((.

الجدول رقم )28(: عدد الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة في عام 2016م

العددنوع اجلمعية 

55اجلمعيات العامة العادية التي انعقدت من الجتماع الأول

48اجلمعيات العامة العادية التي انعقدت من الجتماع الثاين

20اجلمعيات العامة غري العادية التي انعقدت من الجتماع الأول

7اجلمعيات العامة غري العادية التي انعقدت من الجتماع الثاين

6اجلمعيات العامة غري العادية التي انعقدت من الجتماع الثالث

136اإجمايل اجلمعيات العامة املنعقدة

)4( الزيارات اإلشرافية 

ال�شوق  ل�شركتني مدرجتني يف  اإ�شرافيتني  زيارتني  عام 2016م  الهيئة خالل  نفذت 
املالية، تالهما اجتماعات مع ال�شركتني ملناق�شة امللحوظات اخلا�شة بالزيارتني، وتقوم 
الهيئة بهذه الزيارات عند احلاجة لرفع م�شتوى الوعي ودعم التوا�شل مع جمال�س 
ولوائحه  املالية  ال�شوق  بنظام  اللتزام  م�شتوى من  اأعلى  لتحقيق  ال�شركات  اإدارات 
التنفيذية والأنظمة ذات العالقة، وُيطلع على و�شع ال�شركة احلايل وت�شجيعها على 
تطبيق اأف�شل املمار�شات، والتاأكد من اأن جمل�س الإدارة لديه ال�شيا�شات والإجراءات 

الكفيلة بتحقيق اأعلى م�شتوى من اللتزام والآلية ملتابعة تنفيذها.

)5( تطوير االلتزام بحوكمة الشركات

�شاركت  ال�شركات،  حوكمة  بالئحة  اللتزام  تطوير  اإلى  الرامية  لالأهداف  حتقيقًا 
وتطوير ممار�شاتها لدى  بالالئحة  الوعي  زيادة  اإلى  الهيئة يف حلقات عمل هدفت 
2016م،  عام  وخالل  املالية.  بال�شوق  العالقة  ذات  والأطراف  املدرجة  ال�شركات 

نفذت الهيئة 26 حلقة عمل كما يلي:

النظامية 	• والواجبات  »امل�شوؤوليات  عن  املدرجة  لل�شركات  توعوية  عمل  حلقة   13
لأع�شاء جمال�س الإدارة«، يف كل من الريا�س وجدة واخلرب.

النظامية 	• والواجبات  »امل�شوؤوليات  عن  للتقاعد  العامة  للموؤ�ش�شة  توعوية  حلقة 
لأع�شاء جمل�س الإدارة«، يف الريا�س.

والواجبات 	• »امل�شوؤوليات  الجتماعية عن  للتاأمينات  العامة  للموؤ�ش�شة  توعوية  حلقة 
النظامية لأع�شاء جمل�س الإدارة«، يف الريا�س.

حلقة عمل توعوية ملديري �شناديق ال�شتثمار، يف الريا�س.	•

عر�س تعريفي بـ »لئحة حوكمة ال�شركات«، ملعهد اأع�شاء جمال�س الإدارة يف دول 	•
جمل�س التعاون، يف الريا�س.

ال�شركات 	• حوكمة  لئحة  م�شروع  »اأحكام  حول  املدرجة  لل�شركات  عمل  حلقتا 
اجلديد«، يف الريا�س.

5 حلقات عمل توعوية لل�شركات املدرجة عن »لغة الربجمة املرنة لتقارير الأعمال 	•
من  كل  يف  )تداول(،  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  �شركة  مع  بالتعاون   ،»)XBRL(

الريا�س وجدة واخلرب.

حلقتا عمل توعويتان لطالبات جامعة الأمري �شلطان، يف الريا�س.	•
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الباب السادس
حماية المستثمرين
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الفصل األول: الرقابة
)1( الرقابة على التداوالت

)2(  الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 
المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها

89
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حتليل التداولت والتنبيهات 
ال�شادرة عن النظام الرقابي 

الإلكرتوين بخ�شو�س املمار�شات 
والتعامالت اليومية. ويف حال وجود 
ا�شتباه يف وقوع �شلوك غري مالئم، 

ُير�َشل ا�شتف�شار رقابي.

اإجراء بحث يف التداولت 
والتعامالت اليومية وحتليل لبيانات 
ال�شوق ومراجعة الأوامر وال�شفقات 
املنفذة امل�شتبه يف خمالفتها نظام 
ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية.

اإحالة اأي ا�شتباه يف خمالفة لنظام 
ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية 

اإلى الإدارة املعنية مبخالفات نظام 
ال�شوق املالية للتحري والتحقق 

واإ�شدار القرارات الالزمة حياله.

الجدول رقم )29(: أبرز تطورات الرقابة على التداوالت والتعامالت

العن�سر
العدد

عام 2016معام 2015م

3054931896تنبيهات نظام الرقابة
17072028البحث املكثف يف التداولت امل�شتبه يف خمالفتها

390279ال�شتف�شارات الرقابية
2951حالت ا�شتباه يف خمالفة

ال�شوق  نظام  خمالفة  يف  ال�شتباه  حلالت  املكثف  البحث  عمليات  ت�شنيف  وُي�شري 
الهيئة  تنفيذ  اإلى  البحث  بح�شب م�شدر  عام 2016م  التنفيذية يف  ولوائحه  املالية 

م�شدرها  بحث  عملية  و863  ال�شوق،  مراقبة  م�شدرها  مكثف  بحث  عملية   1165
تنبيهات نظام الرقابة )اجلدول رقم )30((.

اإلى  لي�شل  التداولت  على  الرقابة  نظام  تنبيهات  عدد  عام 2016م  بنهاية  وارتفع 
خمالفتها  يف  امل�شتبه  للتداولت  مكثف  بحث  عملية   2028 وُنفذت  تنبيهًا،   31896

لنظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية.

ومن جهة اأخرى، انخف�شت ال�شتف�شارات الرقابية يف عام 2016م لت�شل اإلى 279 
ا�شتف�شارًا، وُر�شدت 51 حالة ا�شتباه يف خمالفة خالل العام مقارنًة بر�شد 29 حالة 

ا�شتباه يف خمالفة  يف العام ال�شابق )اجلدول رقم )29((.

مع  الهيئة  تعمل  ال�شوق،  �شلوكيات  لئحة  من  ع�شرة  احلادية  املادة  لتها  ف�شّ التي 
ت�شمن  التي  والفورية  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  على  لهم  املرخ�س  الأ�شخا�س 
عدم تنفيذ اأوامر لعمالئهم خمالفة لنظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية حمايًة 
ُتعّد  التي  اأو  امل�شروعة  غري  الأعمال  من  املالية  بالأوراق  واملتعاملني  للم�شتثمرين 

ت�شلياًل اأو غ�شًا اأو تدلي�شًا اأو تالعبًا. 

)1( الرقابة على التداوالت
جتري الرقابة على التداولت وفق املراحل التالية:

عن  امل�شوؤولية  الهيئة  املالية  ال�شوق  نظام  من  وال�شاد�شة  اخلام�شة  املادتان  منحت 
املالية  الأوراق  بتداولت  املرتبطة  املخاطر  من  باحلد  الكفيلة  الإجراءات  تطوير 
ومراقبتها حمايًة للم�شتثمرين يف الأوراق املالية من املمار�شات غري العادلة اأو غري 
ال�شليمة اأو التي تنطوي على غ�س اأو تدلي�س اأو تالعب، وامتثاًل ملا اأو�شحته املادتان 
التا�شعة والأربعون واخلم�شون ملا ُيعّد خمالفًا لأحكام نظام ال�شوق املالية من الأعمال 
والو�شائل  واملواقع  التداولت  الهيئة  تراقب  املالية،  الأوراق  تداول  يف  والت�شرفات 

الإلكرتونية ب�شكل م�شتمر.
�شلوكيات عمالئهم  القانونية نحو  الأ�شخا�س املرخ�س لهم  وانطالقًا من م�شوؤولية 
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الجدول رقم )30(: عمليات البحث المكثف للتداوالت والتعامالت المشتبه في مخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مصنفًة 
بحسب مصدر البحث

م�سادر البحث املكثف
عام 2016معام 2015م

ن�سبة التغري
الن�سبة من الإجمايلالعددالن�سبة من الإجمايلالعدد

19.9%57.0%61.31165%1047مراقبة ال�شوق11
48.0%43.0%38.7863%660تنبيه12

30.4%100%1002028%1707الإجمايل

)2( الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها
بلغ عدد ال�شركات املدرجة التي و�شلت خ�شائرها املرتاكمة 50% فاأكرث من راأ�س مالها 13 �شركة بنهاية عام 2016م، منها 4 �شركات بلغت خ�شائرها املرتاكمة 100% فاأكرث 

من راأ�س مالها )اجلدول رقم )31((.

الجدول رقم )31(: الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها

ن�سبة اخل�سائر املرتاكمة
العدد

عام 2016معام 2015م

56ال�شركات التي بلغت خ�شائرها املرتاكمة 50% فاأكرث ومبا يقل عن %75

13ال�شركات التي بلغت خ�شائرها املرتاكمة 75% فاأكرث ومبا يقل عن %100

34ال�شركات التي بلغت خ�شائرها املرتاكمة 100% فاأكرث

913الإجمايل

وت�شمنت الفقرة )1( من املادة )150( من نظام ال�شركات »اأنه اإذا بلغت خ�شائر 
يدعو  املالية،  ال�شنة  اأي وقت خالل  املدفوع يف  املال  راأ�س  امل�شاهمة ن�شف  ال�شركة 
جمل�س اإدارة ال�شركة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل )45( يومًا من 
تاريخ علمه باخل�شائر؛ لتقرر اإما زيادة راأ�س مال ال�شركة اأو تخفي�شه اأو حل ال�شركة 
من   )2( الفقرة  ت�شمنت  كذلك  لل�شركة«.  الأ�شا�شي  النظام  يف  املحدد  الأجل  قبل 
العامة  اإذا مل جتتمع اجلمعية  النظام  ُتعّد منق�شية بقوة  »ال�شركة  اأن  املادة نف�شها 
غري العادية خالل املدة املحددة يف الفقرة )1( من هذه املادة، اأو اإذا اجتمعت وتعذر 

اإ�شدار قرار يف املو�شوع، اأو اإذا قررت زيادة راأ�س املال ومل يتم الكتتاب يف كل راأ�س 
املال خالل )90( يومًا من �شدور قرار اجلمعية بالزيادة«.

وجتدر الإ�شارة اإلى �شدور قرار جمل�س الهيئة املت�شمن اإلزام ال�شركات املدرجة يف 
ال�شوق املالية التي تبلغ خ�شائرها املرتاكمة 50% فاأكرث من راأ�س املال املدفوع بالإف�شاح 
1438/07/24هـ  تاريخ  قبل  )تداول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  �شركة  موقع  على 
املوافق 2017/04/21م عن خطتها حيال تطبيق املادة )150( من نظام ال�شركات.

11( املق�شود بـ »مراقبة ال�شوق« : ر�شد ال�شتباهات من قبل موظف وحدة مراقبة ال�شوق وذلك عن طريق متابعة التداولت يف ال�شوق املالية ب�شكل مبا�شر وحتليلها.
12( املق�شود بـ »التنبيه« : ال�شتباه الذي يتم ر�شده عن طريق �شدور اإ�شارة من النظام الرقابي »SMARTS« اإلى وجود تداولت غري اعتيادية.
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الباب السادس
حماية المستثمرين
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الفصل الثاني:  شكاوى المستثمرين 
ومخالفات نظام السوق 
المالية / نظام الشركات

)1( شكاوى المستثمرين

)2( معالجة شكاوى المستثمرين 

)3(  مباشرة اإلجراءات في مخالفات نظام 
السوق المالية/نظام الشركات

)4(  تصنيف قضايا مخالفات نظام السوق 
المالية/نظام الشركات
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@

• إدارة شكاوى المستثمرين:
الرياض - طريق الملك فهد - الفيصلية

• مكتب شكاوى المستثمرين:
الرياض - طريق الملك فهد - مبنى هيئة السوق المالية

عن طريق موقع الهيئة على شبكة
 اإلنترنت:

www.cma.org.sa

عن طريق البريد اإللكتروني:
investors.complaints@cma.org.sa

عن طريق الهاتف:
+٣٠٠٠-٢٠٥-١١-٩٦٦

عن طريق البريد:
ص.ب ٨٧١٧١ الرياض ١١٦٤٢

)1( شكاوى المستثمرين 
�شعت الهيئة منذ اإن�شائها اإلى تذليل العقبات التي قد تواجه مقدمي ال�شكاوى، ووفرت العديد من القنوات املتنوعة ل�شتقبال ال�شكاوى بح�شب الر�شم اأدناه:

وُت�شنَّف ال�شكاوى امل�شتلمة وفقًا ملو�شوعاتها كما يف اجلدول رقم )32(، ويتبني من 
بانخفا�س  �شكوى يف عام 2016م،  بلغ 854  املت�شلمة  ال�شكاوى  اإجمايل  اأن  اجلدول 
املت�شلمة  ال�شكاوى  معظم  انخفا�س  ويالحظ  ال�شابق،  العام  عن   %16.4 ن�شبته 

املالية«  ال�شوق  »�شد هيئة  ال�شكاوى  وي�شتثنى من ذلك  باختالف مو�شوعاتها، 
و�شكاوى  ترخي�س«  دون  املالية  الأوراق  اأعمال  »ممار�شة  بـ  املتعلقة  وال�شكاوى 

»�شناديق ا�شتثمارية«.
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الجدول رقم )32(: الشكاوى المتسلمة مصنفًة بحسب موضوعاتها

مو�سوع ال�سكوى
العدد

عام 2016معام 2015م

10073حمافظ ا�شتثمارية

2723اتفاقيات وعقود بني امل�شتثمرين واأ�شخا�س مرخ�س لهم

8158اكتتابات و�شراء حقوق الأولوية  

4478�شناديق ا�شتثمارية

5443خدمات مقدمة من اأ�شخا�س مرخ�س لهم

3721عمليات تنفيذ �شفقات الأوراق املالية

133 �شد �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(

10اأ�شخا�س مرخ�س لهم �شد م�شتثمرين

2579ممار�شة اأعمال الأوراق املالية دون ترخي�س
360190�شد �شركة مدرجة13

5757اأرباح ال�شركات املدرجة

19�شد هيئة ال�شوق املالية

222220البالغات وال�شتف�شارات واملعامالت

1022854الإجمايل

13( ت�شمل ال�شكاوى �شد روؤ�شاء واأع�شاء جمال�س الإدارات، والإدارات التنفيذية، واملراجعني اخلارجيني للح�شابات، وامل�شاربني، و�شهادات الأ�شهم.                                          
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عليه  امل�شتكى  بح�شب  امل�شتلمة  ال�شكاوى  ت�شنيف  عند  يالحظ  اأخرى  جهة  من 
انخفا�س ال�شكاوى املقدمة �شد الأ�شخا�س املرخ�س لهم خالل عام 2016م، وارتفاع 
عدد ال�شكاوى املقدمة �شد الأفراد )اجلدول رقم )33((. وت�شكل ال�شكاوى امل�شجلة 

ال�شكاوى  اإجمايل  من  الكربى  الن�شبة  2016م  عام  خالل  املدرجة  ال�شركات  �شد 
املت�شلمة بن�شبة 35.8% )الر�شم البياين )11((.

الجدول رقم )33(: الشكاوى مصنفًة بحسب المشتكى عليه

امل�ستكى عليه
العدد

عام 2016معام 2015م

343237الأ�شخا�س املرخ�س لهم

417306ال�شركات املدرجة

2579اأفراد

19هيئة ال�شوق املالية
236223اأخرى14

1022854الإجمايل

14( ت�شمل �شكاوى مقدمة �شد تداول، و�شكاوي الأ�شخا�س املرخ�س لهم �شد امل�شتثمرين، والبالغات وال�شتف�شارات واملعامالت.                                         
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عام ٢٠١٥معام ٢٠١٦م

٪٢٧,٨

٪٣٥,٨

٪٢٣,١٪٢٦,١

٪٤٠,٨

٪٣٣,٦

٪٩,٣
٪١,١

٪٠,١
٪٢,٤

٪٠

٪٢٠

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

٪١٠٠

األشخاص المرخص لهم

الشركات المدرجة

أفراد

هيئة السوق المالية

ُأخرى

الرسم البياني رقم )11(: نسب الشكاوى مصنفًة بحسب المشتكى عليه 

)2( معالجة شكاوى المستثمرين  
مقدمي  املالية  ال�شوق  نظام  من  والع�شرين  اخلام�شة  املادة  من  )هـ(  الفقرة  ُتلزم 
اأو  اأي �شكوى  اإيداع  اأنه »ل يجوز  اإذ تن�س على  اأوًل لدى الهيئة؛  ال�شكاوى باإيداعها 
�شحيفة دعوى لدى اللجنة ما مل يتم اإيداعها اأوًل لدى الهيئة، وما مل مي�س على ذلك 
مدة ت�شعني يومًا من تاريخ اإيداعها، اإل اإذا اأخطرت الهيئة مقدم ال�شكوى اأو الدعوى 
بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انق�شاء هذه املدة«، ويف حالة تعذر الو�شول اإلى ت�شوية 
ودية بني اأطراف النزاع، وم�شي ت�شعني يومًا من تاريخ اإيداع ال�شكوى، ُيعطى ال�شاكي 
اإخطارًا، وبهذا يحق لل�شاكي رفع دعوى لدى جلنة الف�شل يف منازعات الأوراق املالية 

للنظر فيها.

وو�شل عدد ال�شكاوى التي �ُشوّيت يف عام 2016م اإلى 606 �شكوى  متثل ن�شبة %71.0 
من اإجمايل ال�شكاوى املودعة لدى الهيئة. وقد �شهدت ن�شبة ال�شكاوى حتت الدرا�شة 
يف  �شكوى   42 بـ  مقارنة  2016م  عام  يف  �شكوى   117 بلغت  حيث  ملحوظًا  ارتفاعًا 
العام ال�شابق، بارتفاع ن�شبته 178.6%. )اجلدول رقم )34(، والر�شم البياين رقم 

  .))12(
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تحت الدراسة

ُسّويت

إخطار المشتكي للتوجه إلى 
لجنة الفصل في منازعات 

٧٥األوراق المالية

٪٦١,٤
٪٣٤,٤

٪٤,١

عام ٢٠١٥م

٪٧١,٠

٪١٥,٣

٪١٣,٧

عام ٢٠١٦م

الجدول رقم )34(: حاالت الشكاوى التي تسلمتها الهيئة 

الرسم البياني رقم )12(: نسب حاالت الشكاوى التي تسلمتها الهيئة

حالة ال�سكوى
العدد

ن�سبة التغري
عام 2016معام 2015م

178.6%42117حتت الدرا�شة

-3.5%628606�ُشّويت

-62.8%352131اإخطار امل�شتكي للتوجه اإلى جلنة الف�شل يف منازعات الأوراق املالية 

-16.4%1022854الإجمايل

ليتمكن مقدموها من  اإخطارات؛  اإليها  الواردة  ال�شكاوى  لـ 131 من  الهيئة  واأعدت 
 82 منها  ُت�شلم  املالية،  الأوراق  منازعات  يف  الف�شل  جلنة  اأمام  دعواهم  موا�شلة 

الهيئة )اجلدول  اأعدتها  التي  الإخطارات  اإجمايل  ن�شبة 62.6% من  اإخطارًا متثل 
رقم )35((.
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الجدول رقم )35(: حاالت اإلخطارات التي أعدتها الهيئة لمقدمي الشكاوى للتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

حال الإخطارات
عام 2016معام 2015م

الن�سبة من الإجمايلالعددالن�سبة من الإجمايلالعدد

62.6%63.482%223ت�شلمها مقدمو ال�شكاوى

37.4%36.649%129مل يت�شلمها مقدمو ال�شكاوى

100%100131%352الإجمايل

 تن�س الفقرة )ج( من املادة اخلام�شة من نظام ال�شوق املالية على اأنه: »لأغرا�س 
النظام  هذا  اأحكام  لتطبيق  �شرورتها  املجل�س  يرى  التي  التحقيقات  جميع  اإجراء 
اأع�شاء الهيئة وموظفوها الذين  واللوائح والقواعد ال�شادرة طبقًا لأحكامه، يتمتع 
يحددهم املجل�س ب�شالحية ا�شتدعاء ال�شهود، واأخذ الأدلة، وطلب تقدمي اأي �شجالت 
اأو اأوراق اأو اأي وثائق اأخرى قد تراها الهيئة ذات �شلة اأو مهمة لأغرا�س التحقيقات. 
ويجوز للهيئة التفتي�س على ال�شجالت وغريها من امل�شتندات اأيًا كان حائزها؛ لتقرر 
اأو  اأحكام هذا النظام،  اأن يخالف  اأو يو�شك  اإذا كان ال�شخ�س املعني قد خالف  ما 

اللوائح التنفيذية، اأو القواعد ال�شادرة عن الهيئة«. 
وتاريخ   )4690( رقم  الكرمي  ال�شامي  الأمر  تنفيذ  باإجراءات  يتعلق  وفيما 
بالتحقيق  املتعلقة  واللجان  اجلهات  اخت�شا�شات  بنقل  القا�شي  1435/2/6هـ، 
هيئة  اتفقت  العام،  والدعاء  التحقيق  هيئة  اإلى  اجلنائية  اجلرائم  يف  والدعاء 
ال�شوق املالية وهيئة التحقيق والدعاء العام مبوجب »حم�شر تن�شيق نقل اخت�شا�س 
التحقيق والدعاء يف اجلرائم التي ت�شتوجب عقوبة ال�شجن من هيئة ال�شوق املالية 

اإلى هيئة التحقيق والدعاء العام « على تنفيذ الآتي:
الأويل  التقرير  مت�شمنًة  اإليه  امل�شار  ال�شامي  بالأمر  امل�شمولة  الق�شايا  حتال  اأول: 
عن املخالفة، واأدلة املخالفة، والإجراءات املتعلقة بها وبياناتها، اإلى هيئة التحقيق 

والدعاء العام.

وفقًا  ُيندب  املالية،  ال�شوق  هيئة  من  املخت�شني  اأحد  ندب  اإلى  احلاجة  عند  ثانيًا: 
لنظام الإجراءات اجلزائية.

ثالثًا: تزود هيئة ال�شوق املالية املدعي العام بجميع الوثائق وامل�شتندات ذات ال�شلة 
باملخالفة.

رابعًا: ت�شتمر هيئة ال�شوق املالية يف الرتافع ومتابعة الق�شايا املودعة لدى جلنة الف�شل 
يف منازعات الأوراق املالية قبل �شريان العمل بهذا املح�شر بتاريخ 1436/01/26هـ.

خام�شًا: يتم التن�شيق بني الهيئتني يف حال ظهور اأي معوقات يف التطبيق )ول يزال 
بع�س  يف  الهيئتني  بني  واأخرى  فرتة  بني  اجتماعات  عقد  خالل  من  قائمًا  التعاون 

الق�شايا(.
�شدور  قبل  العاجلة  الوقتية  بالإجراءات  يتعلق  فيما  الهيئتني  ممثلو  ين�شق  �شاد�شًا: 

قرار التهام )كاملنع من ال�شفر واحلجز التحفظي(.
�شابعًا: ُت�شعر هيئة التحقيق والدعاء العام هيئة ال�شوق املالية مبا انتهى اإليه التحقيق 

اأو املحاكمة يف الق�شايا املحالة من هيئة ال�شوق املالية.
و  واللوائح  املالية  ال�شوق  نظام  خمالفات  يف  الالزمة  الإجراءات  الهيئة  وتبا�شر 

القواعد ال�شادرة من خالل عدة مراحل تتلخ�س يف الآتي:

)3(  مباشرة اإلجراءات في مخالفات نظام السوق المالية/ نظام الشركات
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الجدول رقم )36(: مباشرة اإلجراءات في القضايا الواردة في مخالفات نظام السوق المالية  

حال الق�سايا
العدد

عام 2016معام 2015م

24959حتت الإجراء
183194ُانهي الإجراء

432253الإجمايل

الرسم البياني رقم )13(: نسب مباشرة اإلجراءات في القضايا الواردة في مخالفات نظام السوق المالية 

تحت اإلجراء

ُانهي اإلجراء
٪٤٢,٤

٪٥٧,٦

عام ٢٠١٥م

٪٧٦,٧

٪٢٣,٣

عام ٢٠١٦م

أ- قضايا المخالفات الواردة
�شجل اإجمايل ق�شايا املخالفات الواردة املتعلقة مبخالفات نظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية تراجعًا خالل عام 2016م بن�شبة 41.4% مقارنًة بالعام ال�شابق، و�شهدت 

جمع البيانات واملعلومات والأدلة

حتليل البيانات واملعلومات وفح�س الأدلة

طلب الإفادة اأو �شماع الأقوال

رفع النتائج ملجل�س الهيئة

قرار جمل�س الهيئة يف �شاأن املخالفة

واأنهت الهيئة الإجراءات الالزمة يف 194 ق�شية من اأ�شل 253 ق�شية وردت خالل عام 
2016م، متثل ن�شبة 76.7% من اإجمايل الق�شايا الواردة لال�شتباه يف خمالفات نظام 
ال�شوق املالية. وثمة 59 ق�شية حتت الإجراء. وي�شار ب�شكل عام اإلى وجود انخفا�س 
كبري يف الق�شايا الواردة يف خمالفات نظام ال�شوق املالية ولوائحة التنفيذية خالل 
عام 2016م؛ فقد بلغت 253 ق�شية مقارنًة بـ 432 ق�شية يف عام 2015م )اجلدول 
الهيئة ل�شيا�شات  اإلى تفعيل  البياين رقم )13((، ويعود ذلك  رقم )36(، والر�شم 
واإجراءات معاجلة خمالفة نظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية، التي تهدف اإلى 
رفع كفاءة العمل بني اإدارات الهيئة املعنية ب�شبط املخالفات، وا�شتغالل موارد الهيئة 
بال�شكل الأمثل، و�شرعة اتخاذ الإجراءات يف معاجلة خمالفات ال�شوق املالية وتعزيز 

فعاليتها.

)4( تصنيف قضايا مخالفات نظام السوق المالية/نظام الشركات



101

كل من الق�شايا املتعلقة مبخالفات »قواعد الكفاية املالية« وخمالفات »لئحة طرح 
لهم«  املرخ�س  الأ�شخا�س  �شلوك   / الهيئة  »تعاميم  وخمالفات  املالية«  الأوراق 
يف  »تغري  مبخالفات  املتعلقة  الق�شايا  انخف�شت  كذلك   .%100 بن�شبة  انخفا�شًا 
ال�شركات«  حوكمة  »لئحة  وخمالفات  الهيئة«  اإ�شعار  دون  من  متلك/ت�شرف  ن�شب 
مقارنًة  التوايل  على  و%72.7  و%86.7   %93.5 بلغت  بن�شب  »اإف�شاح«  وخمالفات 
بالعام ال�شابق، ويف املقابل ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا يف عام 2016م كل من ق�شايا 
خمالفات » قواعد الت�شجيل والإدراج« وخمالفات »تالعب وت�شليل/ �شلوكيات ال�شوق« 

وخمالفات »تداول بناًء على معلومة داخلية« )اجلدول رقم )37((.

ب- قضايا مخالفات أنهيت اإلجراءات فيها
�شجل اإجمايل ق�شايا املخالفات التي اأنهيت الإجراءات فيها املتعلقة مبخالفات نظام 
ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية انخفا�شًا يف نهاية عام 2016م بن�شبة 24.5% مقارنًة 
بالعام ال�شابق. و�شهد عدد الق�شايا التي اأنهيت الإجراءات فيها املتعلقة بـمخالفات 
انخفا�شًا  ال�شتثمار/العقاري«  �شناديق  »لئحة  وخمالفات  املالية«  الكفاية  »قواعد 
بن�شب 88.6%، و83.9% على التوايل مقارنًة بالعام ال�شابق، ويف املقابل، ارتفع عدد 
الق�شايا التي اأنهيت الإجراءات فيها املتعلقة بـمخالفات »قواعد الت�شجيل والإدراج« 
وخمالفات »ممار�شة اأعمال الأوراق املالية دون ترخي�س من الهيئة« )اجلدول رقم 

.))37(

الجدول رقم )37(: عدد قضايا المخالفات الواردة والمنتهية اإلجراءات فيها المتعلقة بمخالفات نظام السوق المالية مصنفًة بحسب 
نوع المخالفة

نوع املخالفة
اأنهيت الإجراءات فيها15الواردة

ن�سبة التغريعام 2016معام 2015من�سبة التغريعام 2016معام 2015م

83.3%130.01222%1023تالعب وت�شليل/�شلوكيات ال�شوق
-53.3%21098-72.7%9927اإف�شاح 

12.0%55.02528%2031تداول بناًء على معلومة داخلية
25.8%89112-9.0%8981لئحة الأ�شخا�س املرخ�س لهم16

16.7%2428-93.5%312تغري يف ن�شب متلك/ت�شرف من دون اإ�شعار الهيئة
133.3%1228-45.8%2413ممار�شة اأعمال الأوراق املالية دون ترخي�س من الهيئة

-65.2%238-70.8%247قرارات جمل�س الهيئة
-100.0%10-100.0%40لئحة طرح الأوراق املالية
1250.0%950.0227%221قواعد الت�شجيل والإدراج
14.0%5765-70.8%6519تداول خالل فرتة احلظر

-7.7%2624-86.7%304لئحة حوكمة ال�شركات
-83.9%8714 -016لئحة �شناديق ال�شتثمار/العقاري

-88.6%445-100.0%300قواعد الكفاية املالية
-100.0%20-00لئحة الندماج وال�شتحواذ

0.0%22-100.0%40تعاميم الهيئة / �شلوك الأ�شخا�س املرخ�س لهم
-04-09نظام ال�شركات

-24.5%616465-41.4%432253الإجمايل 

15( ت�شمل ق�شايا لأعوام ال�شابقة.
16(  ُيق�شد بها الزيارات التفتي�شية على الأ�شخا�س املرخ�س لهم للتاأكد من مدى التزامهم باأحكام لئحة الأ�شخا�س املرخ�س لهم، وقواعد مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، وغريها. 
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الباب السادس
حماية المستثمرين
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الفصل الثالث:  االدعاء والعقوبات 
واألحكام الجزائية 

للمخالفات
)1(

)2(

)3(

 )4(

)5(

)6(

القضايا المنظورة لدى لجان الفصل في 
منازعات األوراق المالية المقامة من 

الهيئة أو ضدها

 اللوائح والمذكرات الجوابية في القضايا 
المقامة من الهيئة أو ضدها

عدد القضايا المقامة من الهيئة أو 
ضدها المنتهية بأحكام نهائية

متابعة تنفيذ القرارات 

تصنيف قرارات العقوبات ضد مخالفي 
نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

 الغرامات المالية ضد مخالفي نظام 
السوق المالية ولوائحه التنفيذية
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)1( القضايا المنظورة17 لدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها
تتولى الهيئة الرتافع اأمام جلنة الف�شل يف منازعات الأوراق املالية يف �شاأن الق�شايا 
ولوائحه  املالية  ال�شوق  نظام  مبخالفات  املتعلقة  �شدها،  اأو  الهيئة  من  املقامة 
ال�شتئناف يف منازعات  اأمام جلنة  اللجنة  ا�شتئناف قرار  للهيئة  التنفيذية. ويحق 
عام  وخالل  النفاذ.  واجبة  نهائية  ال�شتئناف  جلنة  قرارات  وتعد  املالية،  الأوراق 
2016م ح�شر ممثل الهيئة 65 جل�شة اأمام جلنة الف�شل يف منازعات الأوراق املالية 

واجلهات الق�شائية ذات العالقة، بارتفاع ن�شبته 62.5% مقارنة بالعام ال�شابق.   
املالية  الأوراق  منازعات  يف  الف�شل  جلنة  لدى  املنظورة  الق�شايا  عدد  وانخف�س 
كل من  وتراجعت  ق�شية،  اإلى 32  بنهاية عام 2016م  اأو �شدها  الهيئة  املقامة من 
والإدراج«  الت�شجيل  قواعد  »خمالفة  وق�شايا  وت�شليل«  تالعب  »خمالفات  ق�شايا 

بن�شب قدرها 68.8% و 50.0% على التوايل. وبلغ عدد ق�شايا »تظلمات من قرارات 
جمل�س هيئة ال�شوق املالية« لدى جلنة الف�شل 10 ق�شايا يف عام 2016م )اجلدول 

رقم )38((. 
اأما عدد الق�شايا املنظورة لدى جلنة ال�شتئناف يف منازعات الأوراق املالية املقامة 
بن�شبة %46.7.  اإلى 16 ق�شية  بنهاية عام 2016م فرتاجعت  اأو �شدها  الهيئة  من 
 %62.5 بن�شبة  وت�شليل«  تالعب  »خمالفات  ق�شايا  عدد  انخفا�س  اأي�شًا  ويالحظ 
هيئة  جمل�س  قرارات  من  »تظلمات  ق�شايا  عدد  بلغ  فيما  ال�شابق،  بالعام  مقارنًة 
ال�شوق املالية« لدى جلنة ال�شتئناف ق�شيتني فقط بنهاية عام 2016م )اجلدول رقم 

    .))38(

الجدول رقم )38(: عدد القضايا المنظورة لدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها

نوع الق�سية
جلنة ال�ستئنافجلنة الف�سل

ن�سبة التغري عام 2016معام 2015من�سبة التغري عام 2016معام 2015م

-62.5%249-68.8%165تالعب وت�شليل

-0.000%11تداولت بناًء على معلومة داخلية

-100.0%0.030%11ممار�شة اأعمال الأوراق املالية دون ترخي�س

200.0%13-50.0%105خمالفة قواعد الت�شجيل والإدراج

-50.0%40.021%57خمالفة لئحة الأ�شخا�س املرخ�س لهم

-100.000%12خمالفة لئحة حوكمة ال�شركات

-01-50.0%21خمالفة اإف�شاح

-00-100.0%10خمالفات اأخرى لالئحة �شلوكيات ال�شوق

-00-00خمالفة طرح الأوراق املالية دون ترخي�س

-02-010تظلمات من قرارات جمل�س هيئة ال�شوق املالية

-46.7%3016-13.5%3732الإجمايل

17( يق�شد بها الق�شايا القائمة بنهاية العام.
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)2( اللوائح والمذكرات الجوابية في القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها 

)3( عدد القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية 

تتولى الهيئة اإعداد لوائح الدعاء واملذكرات اجلوابية وال�شتئنافية يف �شاأن الق�شايا 
اجلوابية  واملذكرات  الدعاء  لوائح  عدد  ارتفع  وقد  �شدها،  اأو  الهيئة  من  املقامة 
يف الق�شايا املقامة من الهيئة اأو �شدها خالل عام 2016م، يف حني انخف�س عدد 

بلغ عدد الق�شايا املقامة من الهيئة اأو �شدها املنتهية باأحكام نهائية ل�شالح الهيئة 
36 ق�شية خالل عام 2016م مقارنًة بـ 59 ق�شية خالل عام 2015م، يف حني بلغ عدد 
ق�شايا   3 الهيئة  �شد  نهائية  باأحكام  املنتهية  اأو �شدها  الهيئة  من  املقامة  الق�شايا 

املالية  )اجلدول  الأوراق  الف�شل يف منازعات  لقرارات جلنة  ال�شتئناف  مذكرات 
رقم )39((.

خالل عام 2016م مقارنًة بق�شية واحدة خالل عام 2015م. كذلك انتهت ق�شيتان 
خالل عام 2016م بحكم نهائي بعدم الخت�شا�س مقارنًة بق�شية واحدة خالل عام 

2015م )اجلدول رقم )40((.

الجدول رقم )39(: عدد اللوائح والمذكرات الجوابية ومذكرات االستئناف في القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها

الجدول رقم )40(: عدد القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية

عام 2016معام 2015معدد اللوائح/املذكرات اجلوابية

4869لوائح دعاوى  ومذكرات جوابية يف الق�شايا املقامة من الهيئة

1135مذكرات جوابية يف الق�شايا املقامة �شد الهيئة

3317مذكرات ا�شتئناف قرارات جلنة الف�شل يف منازعات الأوراق املالية

92121الإجمايل

حال الق�سايا
عام 2016م عام 2015م

الإجمايل مقامة �سد الهيئةمقامة من الهيئةالإجمايل مقامة �سد الهيئةمقامة من الهيئة

5725928836انتهت بحكم نهائي ل�شالح الهيئة

101213انتهت بحكم نهائي �شد الهيئة

101112انتهت بحكم نهائي بعدم الخت�شا�س
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تبليغ املخالف واجلهات املعنية بتنفيذ قرارات العقوبات ال�شادرة بحق املخالف

متابعة تنفيذ قرار العقوبة

الرسم البياني رقم )14(: قرارات العقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مصنفًة بحسب مصدرها

عام ٢٠١٥

عام ٢٠١٦

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٣٢٠

١٩٥

٦٥
٤٦

مجلس هيئة السوق المالية لجان الفصل في منازعات األوراق المالية

اأ�شدر جمل�س الهيئة 195 قرار عقوبة خالل عام 2016م بانخفا�س ن�شبته %39.1 
 46 املالية  الأوراق  منازعات  يف  الف�شل  جلان  اأ�شدرت  فيما  2015م،  بعام  مقارنًة 

قرار عقوبة بانخفا�س ن�شبته 76.4% مقارنُة بعام 2015م. 

 ويف هذا ال�شاأن، تابعت الهيئة خالل عام 2016م تنفيذ قرارات العقوبة ال�شادرة 
ن�شبته  ما  منها  ُنفذ  وقد  املالية،  الأوراق  منازعات  يف  الف�شل  وجلان  املجل�س  عن 

97.9% و 67.4% على التوايل )الر�شم البياين رقم )14(، واجلدول رقم )41((.

)4( متابعة تنفيذ القرارات
الوقتية  والقرارات  جمل�شها،  عن  ال�شادرة  القرارات  تنفيذ  متابعة  الهيئة  تتولى 
الف�شل  جلنة  عن  ال�شادرة  التحفظي  احلجز  ورفع  التحفظي  باحلجز  املتعلقة 
يف  الف�شل  جلان  عن  ال�شادرة  النهائية  والقرارات  املالية،  الأوراق  منازعات  يف 

منازعات الأوراق املالية �شد خمالفي نظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية، وذلك 
عرب اخلطوتني التاليتني:
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 الجدول رقم )41(: قرارات العقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مصنفًة بحسب مصدرها عام 2016م

ذالعددم�سدر القرار ذاملُنفَّ ن�سبة املتابع تنفيذه   املتابع تنفيذهن�سبة املنفَّ

2.1%97.94%195191جمل�س هيئة ال�شوق املالية  

32.6%67.415%4631جلان الف�شل يف منازعات الأوراق املالية

7.9%92.119%241222الإجمايل

)5( تصنيف قرارات العقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
املالية 241 قرار عقوبة؛  الأوراق  الف�شل يف منازعات  الهيئة وجلان  اأ�شدر جمل�س 
منها 102 قرار عقوبة �شد ال�شركات املدرجة/كبار التنفيذيني ُنفذت جميعها خالل 
عام 2016م. فيما بلغت قرارات العقوبات ال�شادرة �شد الأ�شخا�س املرخ�س لهم/ 

الأ�شخا�س امل�شجلني وامل�شتثمرين 82 و 57 قرارًا خالل عام 2016م، ُنفذ منها ما 
البقية )اجلدول رقم  تنفيذ  التوايل، وجتري متابعة  و 73.7% على  ن�شبته %95.1 

.))42(

الجدول رقم )42(: قرارات العقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مصنفًة بحسب نوع المخالف عام 2016م

ذالعددنوع املخالف ذاملُنفَّ ن�سبة املتابع تنفيذه   املتابع تنفيذهن�سبة املنفَّ

26.3%73.715%5742م�شتثمر

4.9%95.14%8278�شخ�س مرخ�س له/ �شخ�س م�شجل

0.0%100.00%102102�شركة مدرجة/ كبار تنفيذيني

7.9%92.119%241222الإجمايل

ويعر�س اجلدول رقم )43( عدد املخالفات التي ترتبت عليها عقوبات �شد خمالفي 
لعام 2016م،  املخالفة  نوع  بح�شب  التنفيذية م�شنفًة  ولوائحه  املالية  ال�شوق  نظام 
2016م.  عام  خالل  املخالفات  على  العقوبات  اإجمايل  من   %91.2 تنفيذ  ويبني 
وتاأتي خمالفة »التالعب والت�شليل« يف املرتبة الأولى من حيث العدد؛ اإذ بلغت 143 
تنفيذ  ويجري  املخالفات،  تلك  من   %81.8 ن�شبته  ملا  العقوبات  ُنفذت   خمالفة، 

لهم«  املرخ�س  الأ�شخا�س  »لئحة  وخمالفة  »الإف�شاح«  خمالفتا  واحتلت  املتبقي. 
املرتبتني الثانية والثالثة بعدد 54 و49 خمالفة على التوايل، ُنفذت جميع  العقوبات 
املتعلقة مبخالفة »الإف�شاح« ومان�شبته 93.9% من العقوبات املتعلقة مبخالفة »لئحة 

الأ�شخا�س املرخ�س لهم«، ويجري العمل على تنفيذ املتبقي.
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الجدول رقم )43(: عدد المخالفات التي ُرتب عليها عقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مصنفًة بحسب نوع 
المخالفة لعام 2016م

ذ العددنوع املخالفة املُنفَّ
ذعقوبتها ن�سبة املتابع تنفيذهاملتابع تنفيذ عقوبتهان�سبة املُنفَّ

18.2%81.826%143117تالعب وت�شليل

0.0%100.00%5454اإف�شاح

0.0%100.00%88تداول بناًء على معلومة داخلية

6.1%93.93%4946لئحة الأ�شخا�س املرخ�س لهم

0.0%100.00%77تغري يف ن�شب متلك/ت�شرف دون اإ�شعار الهيئة

33.3%66.71%32ممار�شة اأعمال الأوراق املالية دون ترخي�س من الهيئة

0.0%100.00%1616قرارات اأو تعاميم  جمل�س الهيئة

-0-00لئحة طرح الأوراق املالية

0.0%100.00%1111قواعد الت�شجيل والإدراج

0.0%100.00%3131تداول خالل فرتة احلظر

0.0%100.00%1515لئحة حوكمة ال�شركات

9.1%90.91%1110لئحة ال�شناديق ال�شتثمارية/العقارية

0.0%100.00%22قواعد الكفاية املالية 

0.0%100.00%33قواعد مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 

8.8%91.231%353322الإجمايل

و�شكلت الغرامات املالية يف عام 2016م املرتبة الأولى بني العقوبات ال�شادرة عن 
جمل�س الهيئة وجلان الف�شل يف منازعات الأوراق املالية؛ اإذ بلغت 279 عقوبة، ومن 

املالحظ �شدور عقوبة واحدة بال�شجن على اأحد املخالفني )اجلدول رقم )44((.
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الجدول رقم )44(: العقوبات الصادرة عن مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية مصنفًة بحسب نوع العقوبة

العقوبة
العدد

عام 2016معام 2015م

374279 غرامة مالية 

717املنع من مزاولة الو�شاطة اأو اإدارة املحافظ اأو العمل م�شت�شار ا�شتثمار اأو اأي وظيفة واجبة الت�شجيل 

518املنع من العمل يف ال�شركات املدرجة يف ال�شوق املالية 

1118املنع من �شراء الأ�شهم يف ال�شركات املدرجة 

01ال�شجن
036اأخرى18

397369الإجمايل

18( ت�شمل عقوبات اإدارية واحرتازية.

)6( الغرامات المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
بلغ اإجمايل مبالغ العقوبات املالية ال�شادرة عن الهيئة وجلان الف�شل يف منازعات 
الأوراق املالية �شد خمالفي نظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية خالل عام 2016م 
ل منها نحو 81.9 مليون ريال بن�شبة 29.6%. وت�شكل  نحو 276.1 مليون ريال، ُح�شّ
بلغت قيمتها  اإذ  الأولى؛  املرتبة  والت�شليل  التالعب  املالية على خمالفات  الغرامات 
ل منها  233.2 مليون ريال بن�شبة تقارب 84.4% من اإجمايل الغرامات املالية، ُح�شّ

بحق  ال�شادرة  املالية  الغرامات  الثانية  املرتبة  يف  وتاأتي  ريال.  مليون   40.7 نحو 
اإذ بلغت نحو 23.3 مليون ريال بن�شبة تقارب  املتداولني بناًء على معلومة داخلية؛ 
ل كامل مبلغها خالل  8.4% من اإجمايل الغرامات ال�شادرة يف عام 2016م، ُح�شّ

العام )اجلدول رقم )45((.
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الجدول رقم )45(: إجمالي مبالغ الغرامات المالية المفروضة بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية ضد 
مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مصنفًة بحسب نوع المخالفة لعام 2016م

نوع املخالفة

اإجمايل مبالغ الغرامات املالية 
املفرو�سة بقرارات �سادرة من 

2016/1/1م حتى 2016/12/31م
 )ريال(

اإجمايل املبالغ املح�سلة عام 2016م 
اإنفاذاً للقرارات ال�سادرة  من 

2016/1/1م حتى 2016/12/31م
 )ريال(

ن�سبة املبلغ املح�سل من 
اإجمايل مبلغ الغرامة

17.5%233،204،197.5740،744،719.05تالعب وت�شليل

100.0%2،370،000.002،370،000.00اإف�شاح

100.0%23،265،510.6023،265،510.60تداول بناًء على معلومة داخلية

79.5%8،770،000.006،970،000.00لئحة الأ�شخا�س املرخ�س لهم

100.0%1،000،000.001،000،000.00تغري يف ن�شب متلك/ت�شرف دون اإ�شعار الهيئة

ممار�شة اأعمال الأوراق املالية دون احل�شول على ترخي�س 
91.7%240،000.00220،036.83من الهيئة

100.0%330،000.00330،000.00قرارات اأو تعاميم جمل�س الهيئة

0.0%0.000.00لئحة طرح الأوراق املالية

100.0%600،000.00600،000.00قواعد الت�شجيل والإدراج

100.0%1،930،000.001،930،000.00التداول خالل فرتة احلظر

100.0%3،480،000.003،480،000.00لئحة حوكمة ال�شركات

97.4%380،000.00370،000.00لئحة ال�شناديق ال�شتثمارية /العقارية

100.0%50،000.0050،000.00قواعد الكفاية املالية

100.0%530،000.00530،000.00قواعد مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 

29.6%276،149،708.1781،860،266.48الإجمايل
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الهيئة  عن  ال�شادرة  املالية  الغرامات  مبالغ  اإجمايل   )46( رقم  اجلدول  ويو�شح 
وجلان الف�شل يف منازعات الأوراق املالية �شد خمالفي نظام ال�شوق املالية ولوائحه 
املالية  الغرامات  لعام 2016م، وقد �شجلت  نوع املخالف  التنفيذية م�شنفًة بح�شب 

ريال،  مليون   256.6 بلغ  باإجمايل  بينها  الأولى  املرتبة  امل�شتثمرين  على  املفرو�شة 
ُح�شل منها نحو 64.1 مليون ريال بن�شبة %25.0.

الجدول رقم )46(: إجمالي مبالغ الغرامات المالية الصادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق 
المالية ولوائحه التنفيذية مصنفًة بحسب نوع المخالف لعام 2016م

نوع املخالف

اإجمايل مبالغ الغرامات املالية 
املفرو�سة بقرارات �سادرة من 

2016/1/1م حتى 2016/12/31م
 )ريال(

اإجمايل املبالغ املح�سلة عام 2016م 
اإنفاذاً للقرارات ال�سادرة من 

2016/1/1م حتى 2016/12/31م
 )ريال(

ن�سبة املبلغ املح�سل من 
اإجمايل مبلغ الغرامة

25.0%256،620،429.8264،140،988.13م�شتثمر

100.0%4،848،375.604،848،375.60كبار تنفيذيني

58.1%310،000.00180،000.00�شخ�س م�شجل

100.0%3،410،902.753،410،902.75�شركة مدرجة

84.7%10،960،000.009،280،000.00�شخ�س مرخ�س له

29.6%276،149،708.1781،860،266.48الإجمايل
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الباب السادس
حماية المستثمرين
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الفصل الرابع: توعية المستثمر
)1( البرامج اإلعالمية

)2( برامج الثقافة االستثمارية
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تويل الهيئة منذ اإن�شائها التوعية والثقافة ال�شتثمارية يف الأوراق املالية جل اهتمامها 
ورعايتها فيما يخ�س الأنظمة والتعليمات والقرارات التي ي�شدرها جمل�س الهيئة، 
وما يتعلق باملخاطر التي قد يتعر�س لها امل�شتثمرون يف ال�شوق املالية، والت�شرفات 
لتوعية  قنوات  عدة  اأوجدت  لذا  املالية،  ال�شوق  يف  ت�شلياًل  اأو  تالعبًا  ُتعد  التي 

امل�شتثمرين يف ال�شوق املالية نفذت من خاللها الربامج الرئي�شة التالية:

)1( البرامج اإلعالمية
ن�شرت الهيئة عددًا من املواد ال�شحفية والإعالمية التي تناولت القرارات ال�شادرة 
اأو التي ت�شرح القرارات وتف�شرها يف الو�شائل الإعالمية املحلية  عن جمل�س الهيئة 
التوا�شل  اأي�شًا يف مواقع  ُون�شرت  والإقليمية والعاملية باللغتني العربية والإجنليزية، 
الجتماعي التابعة لهيئة ال�شوق املالية على ) في�س بوك، وتويرت، ويوتيوب(.  وخالل 
الورقية  الإعالم  و�شائل  يف  ن�شرت  �شحفياُ  بيانًا   83 الهيئة  اأ�شدرت  2016م،  عام 
والإلكرتونية. كذلك ن�شرت 681 مقاًل وتقريرًا تتعلق بالهيئة وت�شريعات ال�شوق املالية 

يف و�شائل الإعالم املحلية والعاملية.
اأي�شًا رتبت الهيئة م�شاركة �شعادة نائب رئي�س الهيئة يف موؤمتر التمويل الإ�شالمي يف 
جدة، ولقاء ملعايل رئي�س الهيئة ال�شابق مع قناة بلومربغ، ولقاء لوكيل الهيئة لل�شوؤون 
ولقاء  املوازية،  ال�شوق  عن  للحديث  نيوز  �شكاي  قناة  مع  والدولية  ال�شرتاتيجية 
بال�شركات  اخلا�شة  الإجراءات  عن  للحديث  العربية  قناة  مع  املالية  القوائم  ملدير 
مع  ال�شابق  الرئي�س  ملعايل  وحوارًا  ال�شركات،  نظام  من   150 للمادة  وفقًا  املتعرثة 
جملة اأوك�شفورد بزن�س قروب، ولقاء ل�شعادة النائب مع رويرتز وبلومربغ اأثناء موؤمتر 

ال�شكوك.
اإ�شافة اإلى ذلك، قامت الهيئة خالل عام 2016م مبا يلي:

اإعداد ون�شر املواد الإعالمية، ومن ذلك:

التوا�شل 	• و�شبكات  الإلكرتونية  املواقع  من  عدد  يف  بثت  توعويني  فلمني  اإنتاج 
�شرح  والآخر  وال�شندات«،  »ال�شكوك  الدين  اأدوات  اأحدها  �شرح  الجتماعي، 

برنامج نافذ اخلا�س بق�شايا التنفيذ التي تتم بالتعاون مع وزارة العدل. 

الأ�شخا�س 	• لدى  الوظائف  توطني  نتائج حتليل دعم  لتقرير عن  ت�شميم عر�س 
املرخ�س لهم.

ت�شميم ن�شرة ملخ�شة عن دور جمل�س الإدارة يف الأ�شخا�س املرخ�س لهم.	•

ت�شميم ن�شرة تعريفية لل�شفقات بهام�س التغطية.	•

ت�شميم  ن�شرة تعريفية للتداولت ال�شتباقية.	•

اإن�شاء �شفحة جديدة خا�شة بالتعاميم يف املوقع الر�شمي للهيئة.	•

الت�شنيف 	• لوكالت  قائمة  ت�شمنت  الإلكرتوين  الهيئة  موقع  على  �شفحة  اإن�شاء 
الئتماين املرخ�س لها.

اإن�شاء  ق�شم جديد خا�س بـ )ا�شتطالعات الراأي العام( يف املوقع الر�شمي للهيئة 	•
)عربي/ اإجنليزي(.

)2( برامج الثقافة االستثمارية
توعية  بربامج  املتعلقة  ا�شرتاتيجيتها  مع  2016م  متا�شيًا  عام  الهيئة خالل  عملت 

امل�شتثمر مبا يلي:
أ- إعداد المعارض التوعوية المتنقلة

التوعوية يف خمتلف  املعار�س  اأجنحة  من  عددًا  الهيئة  نظمت  2016م،  عام  خالل 
مدن وحمافظات اململكة وحظيت بن�شبة ح�شور جيدة، فعلى �شبيل املثال ل احل�شر 
 5000 فاق  ح�شور  باإجمايل  متنقاًل  معر�شًا   33 الريا�س  مدينة  يف  الهيئة  اأقامت 
زائرًا، ومعر�شني اثنني يف مدينتي الدمام وتبوك باإجمايل ح�شور جتاوز 1000 زائرًا 

)اجلدول رقم )47((. 
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الجدول رقم )47(: عدد حمالت المعارض التوعوية المتنقلة التي نظمتها الهيئة مصنفًة بحسب المدينة/ المحافظة
وعدد الزوار في عام 2016م

عدد الزوارعدد حمالت املعار�س املتنقلة املدينة/املنطقةم

335522الريا�س1

2600تبوك2

2420الدمام 3

1160حائل 4

190الق�شيم5

396792الإجمايل

كذلك نفذت الهيئة خالل عام 2016م عددًا من الزيارات املدر�شية التوعوية يف 3 
ُوزع  الهيئة 9 مدار�س،  التي زارتها  املدار�س  اإجمايل  اململكة، وو�شل  مدن من مدن 

والطالبات  الطالب  على  الذكي«  »امل�شتثمر  جملة  من  باقة   1200 يفوق  ما  خاللها 
)اجلدول رقم )48((.

الجدول رقم )48(: عدد الزيارات المدرسية التوعوية التي نفذتها الهيئة في مختلف مدن المملكة خالل عام 2016م 

املدينةم
العدد

عدد الباقات املوزعة ملجلةالطالب/الطالبات امل�ستفيدوناملدار�س
»امل�ستثمر الذكي«

2300450الريا�س1

6600700تبوك2

150104املدينة 3

99501254الإجمايل
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 ب- إصدار وتوزيع الكتيبات والمطبوعات والمطويات التوعوية 

اأ�شدرت ووزعت الهيئة جمموعة من الكتيبات واملطويات التوعوية بح�شب الآتي:

16 األف مطوية ون�شرات توعوية من �شمنها جملة امل�شتثمر الذكي.	•

لل�شركات 	• امل�شتمرة  لاللتزامات  ال�شرت�شادي  الدليل  وهي:  ا�شرت�شادية  اأدلة   4
املدرجة، والدليل ال�شرت�شادي للتزامات كبار امل�شاهمني املتعلقة باإ�شعارات متلك 
الطرح  بعد  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  للتزامات  ال�شرت�شادي  والدليل  الأ�شهم، 
العام وقبل التداول، والدليل ال�شرت�شادي للتزامات اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار 
بناًء  التداول  توعوي جديد عن  كتيب  وكذلك  الأ�شهم،   املتعلقة مبلكية  التنفيذين 

على معلومات داخلية.

ت-الحمالت التثقيفية

 اأطلقت الهيئة على موقعي مبا�شر واأرقام جمموعة من احلمالت التثقيفية املجدولة 
اأداوت  ال�شكوك، وحملة  موؤمتر  �شملت مو�شوعاتها حملة  اإنفوجرافيك«،   « ب�شيغة 
امل�شتثمر،  ا�شتطالع  وحملة  املحا�شبية،  املعايري  وحملة  الفورك�س،  وحملة  الدين، 
وحملة ملتقى الأ�شخا�س املرخ�س لهم، وحملة م�شروع ال�شوابط التنظيمية لنظام 
ال�شركات ولئحة حوكمة ال�شركات، وكذلك حملة برنامج الهيئة لتاأهيل اخلريجني 

املتفوقني على قنوات التوا�شل الجتماعي.

ث- برنامج المستثمر الذكي

املالية  التعامالت  قواعد  حتويل  هي  الذكي  امل�شتثمر  لربنامج  الرئي�شية  املهمة 
ت�شتهدف  تفاعلية  مواد  اإلى  املالية  الثقافة  يف  الإيجابية  وال�شلوكيات  ال�شحيحة 
الن�سء من اجلن�شني من عمر اخلام�شة اإلى الرابعة ع�شرة مق�شمني اإلى فئتني: طالب 
وطالبات املرحلة البتدائية العليا ) الرابع ـ اخلام�س ـ ال�شاد�س (، وطالب وطالبات 
الذكي  امل�شتثمر  برنامج  مكونات  تنويع  على  الهيئة  وحتر�س  املتو�شطة.  املرحلة 
لت�شمل، اإ�شافة اإلى اإ�شدارات امل�شتثمر الذكي، موقع امل�شتثمر الذكي على الإنرتنت 
و�شفحات التوا�شل الجتماعي، وبرنامج التوعية املدر�شية، وبرنامج التوعية العامة، 
والربامج الإعالمية التوعوية، واأخريًا على برنامج �شفري امل�شتثمر الذكي. واأقامت 
الهيئة خالل عام 2016م دورات تدريبية لـ31 �شفرية للم�شتثمر الذكي، ُزودن خاللها 

بالأدوات الالزمة لإقامة العرو�س، ليتم من خالل هذا الربنامج ن�شر فكرة الربنامج 
واأي�شًا ن�شر ثقافة التطوع. 

ج- أجنحة الثقافة االستثمارية

من  جملة  يف  ال�شتثمارية  الثقافة  اأجنحة  من  عددًا  ورعت  و�شاركت  الهيئة  نظمت 
املنا�شبات منها:

وُوزعت 	• والكبار،  لالأطفال  موجهًا  توعويًا  ن�شاطًا   20 و�شمل  العاملي،  املال  اأ�شبوع 
خالله كتيبات الهيئة التوعوية وجملة امل�شتثمر الذكي.

معر�س الريا�س الدويل للكتاب 2016م.	•

ن�ساط توعوي يف نادي عرقة، يف 19 يونيو 2016م.	•

للعلوم 	• عبدالعزيز  امللك  مدينة  قبل  من  املنظمة  م�شروعك3(،  )اأطلق  مبادرة 
والتقنية.

طالب  واستضافة  المؤتمرات  في  والمشاركة  الندوات  ح-  عقد 
وطالبات الجامعات

نظمت هيئة ال�شوق املالية عددًا من الندوات وحلقات العمل و�شاركت يف موؤمترات، 
كذلك ا�شتقبلت طالب وطالبات وم�شوؤويل عدد من اجلامعات ال�شعودية وال�شركات 

املالية يف منا�شبات عدة خالل عام 2016م، على النحو التايل:
	•الندوات  والمؤتمرات

- امل�شاركة يف موؤمتر الآي�شوكو، �شدين باأ�شرتاليا، فرباير2016م.

- امل�شاركة يف موؤمتر اليوروموين، الريا�س، مايو2016م.

- تنظيم ملتقى الأ�شخا�س املرخ�س لهم، الريا�س، مايو2016م.

ال�شعودي،  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  املايل  ال�شتقرار  ندوة  -  تنظيم 
الريا�س، اأكتوبر2016م.

نظمه  الذي  القت�شادية  التحديات  الإدارية يف ظل  التنمية  موؤمتر  -  امل�شاركة يف 
معهد الإدارة العامة، الريا�س، نوفمرب2016م.
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-  تنظيم موؤمتر دويل بالتعاون مع البنك الدويل بعنوان »اأ�شواق ال�شكوك-التحديات 
والفر�س«، الريا�س، دي�شمرب2016م.

الجامعات وإلقاء المحاضرات 	•استقبال طالب وطالبات 

- وفد طالبات جامعة الأمري �شلطان )40 طالبة( بتاريخ 3 اأبريل 2016م.

-  وفد طالبات جامعة امللك في�شل )25 طالبة( بتاريخ 7 اأبريل 2016م.

-  وفد طالبات جامعة امللك �شعود )28 طالبة( بتاريخ 20 اأبريل 2016م.

-  ا�شتقبال وفد طالبات جامعة الأمري �شلطان )13 طالبة( بتاريخ 27 اأبريل 2016 م.

-  اإلقاء حما�شرة تعريفية يف جامعة الفي�شل بتاريخ 13 نوفمرب 2016م.

-  اإلقاء حما�شرة توعوية يف جامعة الق�شيم بتاريخ 13 دي�شمرب 2016م .

-  ا�شت�شافة طالبات جامعة الأمرية نورة )37 طالبة( بتاريخ 18 دي�شمرب 2016م.

-  اإلقاء حما�شرة توعوية يف جامعة حائل بتاريخ 25 دي�شمرب 2016م. 

-  امل�شاركة مع جامعة الأمرية نورة يف برنامج )نادي م�شروعي ال�شغري كلية املتجمع(.
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الباب السابع
أعمال األوراق المالية
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الفصل األول:  التراخيص
)1(  قرارات تراخيص ممارسة أعمال األوراق 

المالية

)2(  التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة أعمال 
األوراق المالية

)3(  تراخيص ممارسة التصنيف االئتماني

)4(  المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
لالستثمار في األسهم المدرجة

119



120

)1(  قرارات تراخيص ممارسة أعمال األوراق المالية
ُت�شدر الهيئة قرارات تراخي�س ممار�شة اأعمال الأوراق املالية، وت�شمل الرتخي�س 
والتعديل والإلغاء وال�شحب. واأ�شدرت الهيئة 9 قرارات يف هذا ال�شاأن منها 4 قرارات 
اإلغاء ترخي�س وقراران ب�شحب تراخي�س قائمة وذلك  تعديل ترخي�س و3 قرارات 

الأ�شخا�س املرخ�س  خالل عام 2016م )اجلدول رقم )49((. وبذلك يكون عدد 
لهم 83 �شخ�شًا  بنهاية عام 2016م.

الجدول رقم )49(: قرارات التراخيص مصنفًة بحسب نوع القرار

نوع القرار
العدد

عام 2016معام 2015م

00ترخي�س جديد

تعديل ترخي�س
30اإ�سافة ن�ساط

54اإلغاء ن�ساط

03اإلغاء ترخي�س

02�شحب ترخي�س 

89الإجمايل

)2( التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة أعمال األوراق المالية 
بنهاية  ترخي�شًا   479 اإلى  املالية  الأوراق  اأعمال  اأن�شطة  تراخي�س  اأعداد  و�شلت 
عام 2016م، وكان العدد الأكرب من الرتاخي�س من ن�سيب ن�ساط »الرتتيب« بـ 75 

بـ 33  وكيل«  ب�شفة  »التعامل  ترخي�س  ن�شيب  فكان من  الأقل عددًا  اأما  ترخي�شًا، 
ترخي�شًا )اجلدول رقم )50(، والر�شم البياين رقم )15((.
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الجدول رقم )50(: عدد التراخيص مصنفًة بحسب ممارسة العمل

ن�شاط اأعمال الأوراق املالية
بنهاية عام 2016مبنهاية عام 2015م

الإجمايلغري ممار�س للعملممار�س للعملالإجمايلغري ممار�س للعملممار�س للعمل

التعامل

5826060060ب�شفة اأ�شيل

3303333033ب�شفة وكيل

5105150050التعهد بالتغطية

الإدارة

6506564064اإدارة �شناديق ال�شتثمار

5905958058اإدارة حمافظ العمالء

8018175075الرتتيب

8108174074تقدمي امل�شورة

6506565065احلفظ

49234954790479الإجمايل
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عام ٢٠١٥م عام ٢٠١٦م

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٥ ٦٥

٨١ ٧٤

٨١
٧٥

٥٩

٦٥

٥١

٣٣

٦٠

٥٨

٦٤

٥٠

٣٣

٦٠

التعامل بصفة أصيل

التعامل بصفة وكيل

التعهد بالتغطية

إدارة صناديق االستثمار

إدارة محافظ العمالء

الترتيب

تقديم المشورة

الحفظ

الرسم البياني رقم )15(: إجمالي عدد التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة أعمال األوراق المالية 

وبلغ عدد الأ�شخا�س املرخ�س لهم يف مزاولة جميع الأن�شطة 28 �شخ�شًا بنهاية عام 2016م )الر�شم البياين رقم )16((.



123

الرسم البياني رقم )16(: عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب عدد تراخيص أنشطة أعمال األوراق المالية  

نشاط واحدنشاطانثالثة أنشطةأربعة أنشطةخمسة أنشطةستة أنشطةسبعة أنشطةجميع األنشطة

عام ٢٠١٥م

عام ٢٠١٦م

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٢
٣

٤ ٤ ٤
٥

٩

١٢

١٧

٢٩
٢٨

١٥

٤

١٩

١٤

٢

يف  انخفا�شًا  نالحظ  لهم،  املرخ�س  الأ�شخا�س  لدى  التوظيف  هيكل  اإلى  وبالنظر 
اإجمايل عدد املوظفني العاملني لديهم لي�شبحوا 4444 موظفًا بنهاية عام 2016م 
مقارنًة بـ 4601 بنهاية عام 2015م. وعليه يكون القطاع قد فقد 157 موظفًا، من 

جهة اأخرى ارتفعت ن�شبة التوطني لت�شل اإلى 71.0% بنهاية عام 2016م )اجلدول 
رقم )51((.
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الجدول رقم )51(: عدد الموظفين العاملين لدى األشخاص المرخص لهم

الجدول رقم )52(: عدد تراخيص ممارسة نشاط التصنيف االئتماني مصنفًة بحسب ممارسة العمل

العن�سر 
ن�سبة التوطنيعدد املوظفني

عام 2016م عام 2015معام 2016معام 2015م 

74.0%73.0%30903056�شخ�س م�شجل

63.0%65.0%15111388�شخ�س غري م�شجل

71.0%70.0%46014444الإجمايل

)3( تراخيص ممارسة التصنيف االئتماني 
ا�ستمرارًا جلهود الهيئة يف تطوير قطاع ن�ساط الت�سنيف الئتماين، اأ�سدرت خالل 
عام 2016م قرارًا بالرتخي�س ل�شركة »�شتاندرد اآند بورز كريديت ماركت �شريفي�شز 
يوروب ليمتد«، لت�شاف اإلى �شركة »�شمة للت�شنيف الئتماين« املرخ�س لها يف العام 

ال�سابق، وبذلك يبلغ عدد الرتاخي�س املمنوحة ملمار�سة ن�ساط الت�سنيف الئتماين 
ترخي�شني بنهاية عام 2016م )اجلدول رقم )52((.

عام 2016معام 2015مالعن�سر

01ممار�شون للعمل

11غري ممار�شني للعمل

12الإجمايل
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)4( المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة لالستثمار في األسهم المدرجة 
 47 املحلية  الأ�شهم  �شوق  لال�شتثمار يف  املوؤهلة  الأجنبية  املالية  املوؤ�ش�شات  بلغ عدد 
موؤ�ش�شًة م�شجلًة بنهاية عام 2016م، مرتفعًا بن�شبة 176.5% عن عددها بنهاية عام 

2015م.
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الباب السابع
أعمال األوراق المالية

126



127

الفصل الثاني: التفتيش والكفاية المالية
)1( التفتيش

)2( الكفاية المالية

)3( التسهيالت بهامش التغطية

)4(  طلبات الحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة 
للهيئة

)5(  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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)1( التفتيش
وفقًا لل�شالحية الواردة يف الفقرة )ج( من املادة اخلام�شة من نظام ال�شوق املالية، 
لهم  املرخ�س  الأ�شخا�س  على  التفتي�س  برامج  من  عددًا  املالية  ال�شوق  هيئة  ُتنفذ 
التنفيذية  ولوائحه  املالية  ال�شوق  نظام  ملتطلبات  طبقًا  املالية  ال�شوق  وموؤ�ش�شات 
على  القائمة  املراجعة  لتطبيقات  الدولية  واملمار�شات  املعايري  اأف�شل  مع  املتوافقة 

حتليل وتقييم املخاطر، وذلك من خالل برامج تفتي�س متخ�ش�شة هي:   
1.  برامج تفتيش دورية

تعتمد على تقييم وحتليل املخاطر لأعمال الأ�شخا�س املرخ�س لهم وموؤ�ش�شات ال�شوق 
املالية. وبناًء عليه، تنفذ الهيئة زيارات تفتي�شية ت�شمل الأن�شطة والعمليات واملنتجات 

م اإلى امل�شاركني يف ال�شوق املالية.   واخلدمات التي تقدَّ

2. برامج تفتيش خاصة 
ذ على الأ�شخا�س املرخ�س لهم بناًء على ما يرد من اإحالت من اجلهات ذات  ُتنفَّ
الواردة من  وال�شتف�شارات  الإ�شعارات  اإلى  اإ�شافًة  الهيئة وخارجها،  العالقة داخل 
الأ�شخا�س املرخ�س لهم واأي معلومات تتعلق مبمار�شة اأ�شخا�س غري مرخ�س لهم 

لأعمال الأوراق املالية ونحوها.  
خطط  ومتابعة  التفتي�س  اأعمال  جودة  من  للتاأكد  املعايري  من  عددًا  الهيئة  وتتبنى 
ال�شوق  وموؤ�ش�شات  لهم  املرخ�س  الأ�شخا�س  من  املقدمة  الت�شحيحية  الإجراءات 
واإجراءات  دليل  وتطوير  وحتديث  الرقابية،  املتطلبات  مراجعة  وتتولى  املالية، 
التفتي�س ب�شكل دوري؛ لتت�شمن اأحدث املعايري واملمار�شات العاملية التي تعتمد على 
التحليل ال�شامل للمخاطر بح�شب حجم عمليات موؤ�ش�شات ال�شوق املالية والتزامها  

بنظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية.
�شملت اأعمال التفتي�س التي نفذتها الهيئة 95 ترخي�شًا خالل عام 2016م، منها 52 

تفتي�شًا دوريًا و43 تفتي�شًا خا�شًا )اجلدول رقم )53((. 

الجدول رقم )53(:  عدد التراخيص التي شملتها أعمال التفتيش

نوع الرتخي�س
عام 2016معام 2015م

الإجمايلالتفتي�س اخلا�س20التفتي�س الدوريالإجمايلالتفتي�س اخلا�س19التفتي�س الدوري

11304111819التعامل

111728112637الإدارة

113149211الرتتيب

1101110616تقدمي امل�شورة

1101111112احلفظ

5550105524395الإجمايل

الإحالت  مثلت  2016م.  عام  خالل  مهمة   155 اخلا�س  التفتي�س  مهام  عدد  وبلغ 
الداعية  الأ�شباب  ن�شبة 85.8% من  اأو خارجها  الهيئة  اأطراف ذات عالقة يف  من 

لتنفيذها )اجلدول رقم )54(، والر�شم البياين رقم )17((.

19( الإجمايل ل ي�شمل 118 زيارة تفتي�س خا�س تتعلق بجوانب اأخرى من اأعمال الأ�شخا�س املرخ�س لهم كاللتزام مبتطلبات حوكمة ال�شركات، والكفاية املالية ونحوها.
20( الإجمايل ل ي�شمل 95 زيارة تفتي�س خا�س تتعلق بجوانب اأخرى من اأعمال الأ�شخا�س املرخ�س لهم كاللتزام مبتطلبات حوكمة ال�شركات، والكفاية املالية ونحوها.
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21( الإجمايل ل ي�شمل 118 زيارة تفتي�س خا�س تتعلق بجوانب اأخرى من اأعمال الأ�شخا�س املرخ�س لهم كاللتزام مبتطلبات حوكمة ال�شركات، والكفاية املالية ونحوها.
22( الإجمايل ل ي�شمل 95 زيارة تفتي�س خا�س تتعلق بجوانب اأخرى من اأعمال الأ�شخا�س املرخ�س كاللتزام مبتطلبات حوكمة ال�شركات، والكفاية املالية ونحوها.

الجدول رقم )54(: عدد مهام التفتيش الخاص مصنفًة بحسب األسباب الداعية إلى تنفيذها

الأ�سباب
العدد

عام 2016م22عام 2015م21

166133اإحالت من اأطراف ذات عالقة يف الهيئة اأو خارجها

25اإ�شعارات وا�شتف�شارات الأ�شخا�س املرخ�س لهم

2117مهام تتعلق باأ�شخا�س غري مرخ�س لهم

189155الإجمايل

إحاالت من أطراف ذات عالقة في الهيئة أو خارجها

إشعارات واستفسارات األشخاص المرخص لهم

أعمال تتعلق بأشخاص غير مرخص لهم

٪١,١

عام ٢٠١٥م

٪٨٧,٨

٪١١,١

عام ٢٠١٦م

٪٣,٢
٪١١,٠

٪٨٥,٨

ونتج عن مهام التفتي�س الدوري لالأ�شخا�س املرخ�س لهم عدد من امللحوظات حول 
2016م.  عام  خالل  التنفيذية  ولوائحه  املالية  ال�شوق  نظام  مبتطلبات  التزامهم 
ويو�شح الر�شم البياين رقم )18( ن�شب ملحوظات مهام التفتي�س الدوري م�شنفًة 

بح�شب مو�شوعاتها، حيث تاأتي العمليات الت�شغيلية يف املرتبة الأولى بن�شبة %92.0 
خالل عام 2016م.

الرسم البياني رقم )17(: نسب مهام التفتيش الخاص مصنفًة بحسب األسباب الداعية إلى تنفيذها
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العمليات التشغيلية

حوكمة األشخاص المرخص لهم

الكفاية المالية

عام ٢٠١٥م

٪٨٤,٠

٪١١,٠

٪٥,٠

عام ٢٠١٦م
٪٤,٠٪٤,٠

٪٩٢,٠

الجدول رقم )55(: أعداد المراجعات المالية لألشخاص المرخص لهم مصنفًة بحسب نوع المراجعة

 النوع
العدد

2016م2015م

10501009مراجعة دورية للكفاية املالية
2915مراجعة الكفاية املالية عند التعهد بالتغطية 
12مراجعة اتفاقيات القرو�س تالية ال�شتحقاق

512مراجعة خطط عمل رفع الكفاية املالية فوق احلد الأدنى
41مراجعة حالت النك�شافات الكبرية

8383مراجعة القوائم املالية املدققة

11721122الإجمايل

الرسم البياني رقم )18(: نسب ملحوظات مهام التفتيش الدوري مصنفًة بحسب موضوعاتها 

)2( الكفاية المالية
الذي ن�شت عليه  املالية  الكفاية  لهم مببداأ  املرخ�س  الأ�شخا�س  التزام  للتاأكد من 
ُتراجع  لهم،  املرخ�س  الأ�شخا�س  لئحة  من  اخلام�شة  املادة  من  )ب/4(  الفقرة 

الهيئة ما يلي:
1. تقارير الكفاية املالية لالأ�شخا�س املرخ�س لهم.

2. اتفاقيات القرو�س تالية ال�شتحقاق.
3.  الكفاية املالية لل�شخ�س املرخ�س له عند تعهده بتغطية طرح اأوراق مالية.

اإجمايل عدد املراجعات املالية لالأ�شخا�س املرخ�س لهم 1122 مراجعة خالل  بلغ 
املراجعة  وانخف�شت  ال�شابق.  بالعام  مقارنًة   %4.3 انخفا�س  بن�شبة  2016م،  عام 
الدورية للكفاية املالية عند التعهد بالتغطية بن�شبة 48.3%، ويعزى �شبب انخفا�س 
اأما  2016م،  عام  يف  لهم  مرخ�س  اأ�شخا�س   5 خروج  اإلى  املالية  املراجعات  عدد 
اإلى  �شبب انخفا�س املراجعات الدورية للكفاية املالية عند التعهد بالتغطية فيعزى 
النخفا�س امللحوظ يف عدد الطروح الأولية وحقوق الأولوية يف عام 2016م  )اجلدول 

رقم )55((.
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 مراكز كفاية رأس المال الموحدة لألشخاص المرخص لهم 	•
ُت�شرف الهيئة على الكفاية املالية لالأ�شخا�س املرخ�س لهم بح�شب متطلبات قواعد 
الكفاية املالية املبنية على متطلبات بازل، املكونة من ثالث ركائز رئي�شية: الركيزة 
الأولى تنظيم متطلبات الكفاية املالية التي ت�شمل خماطر الئتمان، وخماطر ال�شوق، 
راأ�س  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  ت�شمل  الثانية  والركيزة  الت�شغيلية،  واملخاطر 
املال، اأما الركيزة الثالثة فت�شمل اإف�شاحات ال�شخ�س املرخ�س له عن املعلومات يف 

امللحق رقم )10( من قواعد الكفاية املالية. 

نف الأ�شخا�س املرخ�س لهم بناًء على اأن�شطة اأعمال الأوراق املالية اإلى �شنفني  و�شُ
للتحقق من كفاية راأ�س املال املوحدة، وهما:

1-  األشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل / اإلدارة / 
الحفظ

ممار�شة  يف  لهم  املرخ�س  لالأ�شخا�س  املال  راأ�س  كفاية  تغطية  معدل  متو�شط  بلغ 
وفق  به  املو�شى   )1( املعدل  متجاوزًا   ،2.19 واحلفظ  والإدارة  التعامل  اأن�شطة 
بلغ  حني  يف  ريال،  مليون   19480 املال  راأ�س  قاعدة  اإجمايل  بلغ  اإذ  بازل؛  مقررات 

احلد الأدنى 8903 مليون ريال )اجلدول رقم )56((.

الجدول رقم )56(: متطلبات كفاية رأس المال لألشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل / اإلدارة / الحفظ

املتو�سط / املجموع

اأ�سخا�س مرخ�س لهم

دوليونالعن�سر اإقليميون �سعوديون
تابعون لبنوك 

�سعودية

عام 2016م عام 2015م
عام 

2016م
عام 

2015م
عام 

2016م
عام 

2015م
عام 

2016م
عام 

2015م
عام 

2016م
عام 

2015م

2.19 2.12 10.38 10.28 2.09 2.08 1.52 1.56 2.78 2.52 معدل تغطية كفاية راأ�س املال

%27.4 %26.0 %107 %106.2 %26.3 %26.4 %20.0 %19.9 %32.9 %29.5 ن�شبة كفاية راأ�س املال23

19480 18922 1445 1441 2261 2382 6758 6790 9016 8309 قاعدة راأ�س املال )مليون ريال(

8903 8938 139 140 1081 1143 4435 4351 3248 3304 احلد الأدنى24 )مليون ريال(

7496 7278 72 74 915 981 4046 3773 2463 2450 خماطر الئتمان25 )مليون ريال(

306 555 4 5 64 62 60 274 178 214 خماطر ال�شوق26 )مليون ريال(

1101 1105 63 62 102 100 329 304 607 640 املخاطر الت�شغيلية27 )مليون ريال(

23( طريقة عر�س ن�شبة كفاية راأ�س املال وفق مقررات بازل.
24( القيمة تغطي جمموع خماطر الئتمان وخماطر ال�شوق واملخاطر الت�شغيلية.

25( خماطر اخل�شارة التي يتعر�س لها الأ�شخا�س املرخ�س لهم الناجمة عن التغريات يف الو�شع الئتماين للجهات امل�شدرة لالأوراق املالية والأطراف النظرية واملدينني.
26( خماطر اخل�شارة التي يتعر�س لها الأ�شخا�س املرخ�س لهم الناجمة عن التغريات يف امل�شتوى والتقلبات للقيم ال�شوقية لالأ�شول واخل�شوم والأدوات املالية.

27( املخاطر التي يتعر�س لها الأ�شخا�س املرخ�س لهم الناجمة عن وجود ق�شور اأو خلل يف الإجراءات اخلا�شة بالأ�شخا�س املرخ�س لهم.
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2-األشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاطي الترتيب / تقديم المشورة
ن�شاطي  ممار�شة  يف  لهم  املرخ�س  الأ�شخا�س  من  املالية  الكفاية  قواعد  تتطلب 
الرتتيب و/اأو امل�شورة الحتفاظ يف جميع الأوقات بحقوق ملكية ل تقل عن 200 األف 
ريال وراأ�س مال عامل يكفي ثالثة اأ�شهر. وبلغ راأ�س املال العامل لالأ�شخا�س املرخ�س 
لهم يف ممار�شة ن�شاطي الرتتيب وتقدمي امل�شورة 242 مليون ريال، واإجمايل الفائ�س 
يف راأ�س املال العامل 201 مليون ريال. وبلغ متو�شط الفائ�س يف راأ�س املال 13 مليون 

ريال.  

)3( التسهيالت بهامش التغطية
لل�شخ�س  لهم  املرخ�س  الأ�شخا�س  لئحة  من  والأربعون  اخلام�شة  املادة  جتيز 

-2-5 رقم  الهيئة  جمل�س  قرار  �شدر  وقد  ائتمانية.  ت�شهيالت  تقدمي  له  املرخ�س 
من  بالطلب  لهم  املرخ�س  الأ�شخا�س  اإلزام  املت�شمن  2016/1/6م  بتاريخ   2016
عمالئهم �شداد هام�س تغطية ل يقل عن 34% من قيمة ال�شفقة قبل تنفيذها ابتداًء 

من 2016/8/1م.
وبلغ اإجمايل احلد املتاح لتنفيذ �شفقات بهام�س التغطية 11.8 مليار ريال بنهاية 
انخفا�س  بن�شبة  بنهاية عام 2015م،  ريال  مليار  عام 2016م مقارنًة مببلغ 24.8 
بلغ الر�شيد امل�شتخدم 6.8 مليار ريال بنهاية عام 2016م، مقارنًة  52.4%، فيما 
)الر�شم   %50.4 انخفا�س  بن�شبة  2015م،  عام  بنهاية  ريال  مليار   13.7 مببلغ 

البياين رقم )19((.

الرسم البياني رقم )19(: قيم الصفقات بهامش التغطية )مليار ريال( خالل عام 2016م 

يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

الرصيد المستخدم

الحد المتاح

مليار ريال

٠,٠

٥,٠

١٠,٠

١٥,٠

٢٠,٠

٢٥,٠

١١,٠ ١٠,٦ ١٠,٤ ١٠,٣ ١٠,٢ ١٠,٢ ٩,٩
٩,٠

٨,٣
٧,٣

٦,٨

١١,٠

٢٣,٦ ٢٣,٣

٢١,٧

١٩,٩
١٨,٩

١٧,٥
١٦,٨

١٦,١
١٥,٢

١٤,٦

١٣,١

١١,٨
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)4( طلبات الحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة للهيئة
تعالج الهيئة الطلبات الواردة من اجلهات احلكومية، ومن �شمنها الأوامر الق�شائية 
م�شتثمرين  من  طلبات  اإلى  اإ�شافًة  العامة،  واملحاكم  التنفيذ  ق�شاة  عن  ال�شادرة 
عام  خالل  طلبًا   100003 للهيئة  الواردة  الطلبات  عدد  اإجمايل  بلغ  وقد  وورثة. 
2016م، كان ُجلها من وزارة العدل ؛ اإذ بلغت 99666 طلبًا بن�شبة ارتفاع %516.8 
مقارنًة بالعام ال�شابق، وُيعزى هذا الرتفاع اإلى اإطالق الربط الإلكرتوين مع ق�شاة 

التنفيذ خالل عام 2016م )اجلدول رقم )57((.
وقد اطلقت هيئة ال�شوق املالية خالل العام 2016م نظام ربط اإلكرتوين بني الهيئة 
تنفيذ  مدة  متو�شط  النظام  قل�س هذا  وقد  »نافذ«.  ا�شم  عليه  ُاطلق  العدل  ووزارة 
اإلى 85%، وكان تنفيذ الأوامر الق�شائية قبل العمل  الأوامر الق�شائية بن�شبة ت�شل 
بالنظام الإلكرتوين »نافذ« ي�شتغرق 20-25 يوم عمل اأما بعد اإطالق »نافذ« ف�شار 
»نافذ«  الآيل  النظام  ويهدف  عمل.  اأيام   5-3 خالل  يتم  الق�شائية  الأوامر  تنفيذ 

الذي طورته الهيئة اإلى متكني ق�شاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر الق�شائية عرب م�شار 
اإلكرتوين يربط وزارة العدل بالهيئة.  ي�شار اإلى اأنه مت الربط اإلكرتونيًا بني الهيئة 
و دوائر التنفيذ والأ�شخا�س املرخ�س لهم و �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( 
مطلع عام 2016م، ومت اإيقاف ا�شتقبال الأوامر الق�شائية الورقية الواردة من دوائر 
التنفيذ ابتداًء من ال�شاد�س من �شوال للعام 1437هـ املوافق 11 يوليو 2016م. وت�شري 
البيانات اإلى اأن »نافذ« قد �شاهم يف انخفا�س معدل املعامالت الورقية الواردة للهيئة 
واملتعلقة بالأوامر الق�شائية  بن�شبة 75% ، كذلك انخف�س معدل املعامالت الورقية 
�شرعة  واإلى جانب    .%80 بن�شبة  الق�شائية  بالأوامر  واملتعلقة  الهيئة  من  ال�شادرة 
البيانات والتخل�س  اإنفاذ الأوامر الق�شائية، �شاهم »نافذ« يف زيادة م�شتوى �شرية 
من ال�شيكات امل�شرفية وا�شتبدالها بالتحويل على ح�شاب IBAN   دائرة التنفيذ. 
وقد بلغ عدد الأوامر الق�شائية الواردة للهيئة اإلكرتونيًا من ق�شاة التنفيذ عن طريق 
نظام نافذ 68426 )اأمر اإف�شاح وحجز(، 24258 )اأمر رفع حجز(، 2 )اأمر تنفيذ(.

الجدول رقم )57(: طلبات الحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة للهيئة مصنفة بحسب جهة الطلب

اجلهة الطالبة 
عام 2016معام 2015م

ن�سبة التغري
الن�سبة من الإجمايلالعددالن�سبة من الإجمايل العدد

516.8%99.7%98.499666%16158وزارة العدل

-58.3%0.0%0.745%108جهات حكومية اأخرى

86.0%0.3.%1.0292%157م�شتثمرون/ورثة

508.9%100%100100003%16423الإجمايل 

ومثلت طلبات احلجز الن�شبة الكربى من الطلبات الواردة للهيئة؛ فقد بلغت 70.0% من اإجمايل الطلبات الواردة بح�شب نوع الطلب )اجلدول رقم )58((.
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الجدول رقم )58(: الطلبات الواردة للهيئة مصنفًة بحسب نوع الطلب 

نوع الطلب
عام 2016معام 2015م

ن�سبة التغري
الن�سبة من الإجمايلالعددالن�سبة من الإجمايل العدد

8.6%1.9%10.71916%1765اإف�شاح

709.3%70.0%52.770037%8654حجز

379.4%27.8%35.327768%5792رفع حجز

-35.1%0.0%0.337%57ق�شمة تركة

35.8%0.1%0.6144%106بيع

106.1%0.1%0.3101%49اأخرى

508.9%100%100100003%16423الإجمايل 

)5( مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ُتراقب الهيئة التزام الأ�شخا�س املرخ�س لهم بقواعد مكافحة غ�شل الأموال ومتويل 
الإرهاب ال�شادرة عن جمل�س الهيئة من خالل تنفيذ برامج دورية مب�شاركة وحدة 

مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.
وقد اتخذت الهيئة خالل عام 2016م قرارات تطويرية واإجرائية كان من اأهمها:

1. اعتماد تعليمات احل�شابات ال�شتثمارية.
منتجات  واأي  ال�شتثمار  �شناديق  يف  ال�شتثمار  من  الفردية  املوؤ�ش�شات  2.  منع 
ا�شتثمارية اأخرى لدى الأ�شخا�س املرخ�س لهم اأو فْتح ح�شابات ا�شتثمارية لها؛ 

اإذ اإن املوؤ�ش�شة الفردية لي�س لها �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة عن مالكها، وميكن 
ملالك املوؤ�ش�شة ت�شجيل ح�شاب ا�شتثماري با�شمه ال�شخ�شي. 

3.  تعديل الفقرة )1( من املادة الع�شرين من قواعد مكافحة غ�شل الأموال ومتويل 
الإرهاب.

وبلغ اإجمايل عدد الطلبات املتعلقة باللتزام ومكافحة غ�شل الأموال الواردة للهيئة 
457 طلبًا خالل عام 2016م، بن�شبة ارتفاع 11.2% مقارنًة بالعام ال�شابق )اجلدول 

رقم )59((.
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الجدول رقم )59(: األعمال المتعلقة بااللتزام ومكافحة غسل األموال مصنفًة بحسب نوع المعامالت

نوع املعامالت الواردة 
العدد

ن�سبة التغري
عام 2016معام 2015م

40.6%128180طلبات واردة من اجلهات احلكومية

-2.1%283277طلبات وا�شتف�شارات الأ�شخا�س املرخ�س لهم

11.2%411457الإجمايل 
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الفصل الثالث:  مؤشرات أداء األشخاص 
المرخص لهم

137
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بلغت روؤو�س الأموال املدفوعة لالأ�شخا�س املرخ�س لهم بنهاية عام 2016م 15.9 
منخف�شًة  ريال،  مليار   5.6 اإيراداتهم  وبلغت   ،%1.1 بن�شبة  منخف�شًة  ريال  مليار 
بن�شبة  منخف�شًة  ريال  مليار   1.7 قدرها  �شافية  اأرباحًا  وحققوا   ،%11.2 بن�شبة 
25.7% مقارنًة بالعام ال�شابق. ويبني اجلدول رقم )60( عددًا من املوؤ�شرات املالية 
بناًء  نفوا  �شُ املالية،  بياناتهم  ولت�شهيل مقارنة  لهم.  املرخ�س  بالأ�شخا�س  اخلا�شة 
على هيكل امللكية والوجود الإقليمي واأعمالهم اإلى خم�شة ت�شنيفات هي: مرخ�س لهم 

تابعون لبنوك �شعودية، ومرخ�س لهم �شعوديون، ومرخ�س لهم اإقليميون، ومرخ�س 
لهم دوليون، ومرخ�س لهم يف ممار�شة اأعمال الرتتيب و/اأو تقدمي امل�شورة. 

وقد حقق الأ�شخا�س املرخ�س لهم التابعون لبنوك �شعودية اأرباحًا بلغت 1.6 مليار 
ريال، متثل قرابة 92.3% من اإجمايل اأرباح الأ�شخا�س املرخ�س لهم املحققة خالل 

عام 2016م.

الجدول رقم )60(: مؤشرات أداء األشخاص المرخص لهم 

العن�سر

اأ�سخا�س مرخ�س لهم

الإجمايل مرخ�س لهم 
تابعون لبنوك 

�سعودية

مرخ�س لهم 
�سعوديون

مرخ�س لهم 
اإقليميون 

مرخ�س لهم 
دوليون

مرخ�س لهم 
ترتيب/تقدمي 

م�سورة

عام 
2015م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2016م

520052006،5186،36825312531158315832622401609415921اإجمايل روؤو�س الأموال املدفوعة

1389512503101661001137002790168516553923162983827274اإجمايل الأ�شول

406523332656260911764891501411093481565606اإجمايل اللتزامات

9830101707510740125242301153515142832812168221668اإجمايل حقوق امللكية

4144352414211456321264319268978263015594الإيرادات

323171721-3-703-38-2102158917517026الأرباح / اخل�شائر

)مليون ريال(



139

الأ�شول  اإدارة  من  الإيرادات  متثيل  ن�شبة  اأن   )20( رقم  البياين  الر�شم  ويو�شح 
ت�شكل امل�شدر الأكرب من اإجمايل الدخل لعام 2016م لدى الأ�شخا�س املرخ�س لهم 
بن�شب 75.6% و47.4% و%39.7  �شعودية  لبنوك  والتابعني  وال�شعوديني  الإقليميني 

على التوايل. ويالحظ اأن اإيرادات الأ�شخا�س املرخ�س لهم الإقليمني لعام 2016م 
جاءت بال�شالب، ويعود ال�شبب اإلى وجود خ�شائر حمققة كبرية من ا�شتثمارات معدة 
لغر�س املتاجرة لأحد هوؤلء الأ�شخا�س مما اأثر ب�شكل مبا�شر يف اإجمايل اإيراداتهم. 

الرسم البياني رقم )20(: نسب توزيع مصادر اإليرادات الرئيسية لألشخاص المرخص لهم

مرخص لهم ترتيب
تقديم مشورة

مرخص لهم تابعون
لبنوك سعودية

مرخص لهم سعوديونمرخص لهم إقليميونمرخص لهم دوليون

اإليرادات من التعاملاإليرادات من إدارة األصولاإليرادات من الخدمات المصرفية االستثماريةاإليرادات من االستثمار
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وفقًا للمادة الثالثة ع�شرة من نظام ال�شوق املالية، تتكون املوارد املالية لهيئة ال�شوق 
املالية من امل�شادر الآتية: 

النظام  هذا  لأحكام  وفقًا  تتقا�شاها  التي  والعمولت  للخدمات  املايل  1-  املقابل 
واللوائح والتعليمات ال�شادرة مبقت�شاه. 

2-  بدل ا�شتخدام مرافقها، وعائدات اأموالها، ومردود بيع اأ�شولها. 
3-  الغرامات واجلزاءات املالية التي ُتفر�س على املخالفني لأحكام هذا النظام. 

4- الأموال التي قد تقدمها احلكومة اإلى الهيئة. 
5- اأي موارد اأخرى يقررها املجل�س. 

ويحدد املجل�س املقابل املايل الذي يتعني دفعه للهيئة عن الأمور الآتية: 
1- ت�شجيل الأوراق املالية لدى الهيئة. 

2- اإدراج الأوراق املالية يف ال�شوق. 
3- تداول الأوراق املالية. 

4-  الرتخي�س ل�شركات الو�شاطة، اأو م�شت�شاري ال�شتثمار، والتجديد لهم. 
5- ت�شجيل �شناديق ال�شتثمار. 

التي  امل�شروفات  من  وغريها  والراأ�شمالية  اجلارية  نفقاتها  جميع  لتمويل  وذلك 
حتتاج اإليها.

م�شتقلة  ميزانية  للهيئة  تكون  املالية  ال�شوق  نظام  من  ع�شرة  الرابعة  للمادة  ووفقًا 
م اإلى وزير املالية وُتعتمد بح�شب الإجراءات النظامية. وبناًء عليه رفعت الهيئة  ُتقدَّ

ميزانيتها ال�شنوية اإلى معايل وزير املالية.
تتبع الهيئة يف ت�شجيل عملياتها املالية وعر�شها على مبداأي النقد ) كما يف الفقرة 
)1(( وال�شتحقاق )كما يف الفقرة )2( والفقرات التي تليها(؛ اإذ يتوافق الأ�شا�س 
املعايري  مع  ال�شتحقاق  اأ�شا�س  ويتوافق  احلكومية،  املحا�شبة  متطلبات  مع  النقدي 
الدولية  واملعايري  القانونيني  للمحا�شبني  ال�شعودية  الهيئة  من  ال�شادرة  املحا�شبية 

للقطاع العام.

)1(  األداء  المالي للهيئة:  
املتح�شالت واملدفوعات حتى 2016/12/31م، كما يلي:

1. املتح�سالت )الإيرادات(:

ارتفع اإجمايل اإيرادات الهيئة املح�شلة يف عام 2016 م بن�شبة 42.3% مقارنًة بعام 
2015م اأي ما يعادل تقريبًا 225 مليون ريال )اجلدول رقم )61( والر�شم البياين 

رقم)21((.

الجدول رقم )61(: إيرادات الهيئة المحصلة )بالريال(

البند
العام

%التغري
2016م2015م

42.3%349.050224.841.732،.531.507.318756اليرادات املح�شلة
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 الرسم البياني رقم )21(: إيرادات الهيئة

الجدول رقم )62(: مقارنة الموازنة مع الفعلي )مصروفات( الهيئة لعام 2016م )بالريال(

2. املدفوعات )امل�سروفات (:

بلغ اإجمايل املدفوعات )امل�شروفات( املعتمدة يف موازنة الهيئة لعام 2016م 609 
من  ريال  مليون   558 يعادل  ما  اأي  منها   %92 ن�شبته  ما  منها  رف  �شُ ريال،  مليون 

البياين  والر�شم  ريال )اجلدول رقم )62(  مليون  قارب 50  بوفٍر  املعتمدة  املوازنة 
رقم )22((.

%الوفرالفعلي املوازنةالبند

8.3%608.808.078558.507.97850.300.100املدفوعات )امل�شروفات(

عام ٢٠١٥م عام ٢٠١٦م

مليون ريال

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٥٣٢

٧٥٦
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الرسم البياني رقم )22(: الموازنة ومدفوعات )مصروفات( الهيئة لعام 2016م

الجدول رقم )63(: المدفوعات الفعلية للهيئة لعامي 2015م  و 2016م )بالريال(

ويو�شح اجلدول رقم )63( اأن املدفوعات الفعلية للهيئة لعام 2016م ارتفعت بن�شبة 13.5% عنها يف عام 2015م. 

البند
العام

%التغري
2016م2015م

13.5%558.507.97866.340.666 492.167.312اجمايل امل�شروفات

الموازنة الفعلي

مليون ريال

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٦٠٩
٥٥٩
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و تتلخ�س بنود امل�شروفات لعام 2016م  يف ما يلي: 

املوظفني: 	•م�سروفات 
�شرفت الهيئة ما ن�شبته 99% من املوازنة املعتمدة لعام 2016م مل�شروفات املوظفني مما حقق وفرًا قدره 4 مليون ريال )اجلدول رقم)64((.

الجدول رقم )64(: مقارنة الموازنة مع مصروفات موظفي الهيئة لعام 2016م )بالريال( 

الجدول رقم )65(: مقارنة الموازنة مع المصروفات العمومية واإلدارية للهيئة لعام 2016م )بالريال(

الجدول رقم )66(: مقارنة الموازنة مع المصروفات الرأسمالية للهيئة لعام 2016م )بالريال(

والإدارية: العمومية  	•امل�سروفات 
حققت الهيئة وفرًا يف اإجمايل امل�شروفات العمومية والإدارية بن�شبة 27.5% بنهاية العام املايل 2016م مقارنة باملوازنة املعتمدة )اجلدول رقم )65((.

الراأ�سمالية: 	•امل�سروفات 
�شرفت الهيئة ما ن�شبته 92.6% من املوازنة املعتمدة للم�شروفات الراأ�شمالية، وبذلك تكون قد حققت وفرًا ن�شبته 7.4% اأي ما يعادل 2 مليون ريال )اجلدول رقم )66((.

%الوفرالفعلي املوازنةالبند

1.0% 4.298.756 417.059.473 421.358.229م�شروفات املوظفني

%الوفرالفعلي املوازنةالبند

27.5% 43.931.351 115.641.393 159.572.744امل�شروفات العمومية و الإدارية

%الوفرالفعلي املوازنةالبند

7.4% 2.069.993 25.807.112 27.877.105امل�شروفات الراأ�شمالية
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)2(  تقرير مراجعي الحسابات

كي بي ام جي الفوزان و�شركاه حما�شبون 
ومراجعون قانونيون

برج كي بي ام جي
طريق �شالح الدين الأيوبي

�س.ب 92876
الريا�س 11663

اململكة العربية ال�شعودية

الريا�س املكتب الرئي�شي:
�س ب: 8306 الريا�س 11482

اململكة العربية ال�شعودية
هاتف: +966 )11( 4784009
فاك�س: +966 )11( 4774924

�شجل رقم )536(
www.alkharashicaa.com

general@alkharashicaa.com

مكتب جدة:
�س ب: 13733 جدة 21414

اململكة العربية ال�شعودية
هاتف: +966 )12( 6614 242
فاك�س: +966 )12( 6681 450

تقريـر مراجع احل�شابات 

ال�ضادة/ اأ�ضحاب املعايل وال�ضعادة رئي�س واأع�ضاء جمل�س الهيئة           

هيئة ال�ضوق املالية

الريا�س -اململكة العربية ال�ضعودية 

لقد راجعنا القوائم املالية املرفقة لهيئة ال�شوق املالية )»الهيئة«( والتي ت�شمل قائمة املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2016م وقوائم الأداء املايل والتدفقات النقدية والتغريات 
يف �شايف املوجودات لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ، والإي�شاحات املرفقة من )1( اإلى )19( املعتربة جزءَا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

م�سئولية الإدارة عن القوائم املالية 

تعترب الإدارة م�شئولة عن اإعداد وعر�س هذه القوائم املالية ب�شكل عادل وفقًا لأ�ش�س الإعداد املبينة باإي�شاح )2( من الإي�شاحات املرفقة للقوائم املالية وكذلك عن نظام 
الرقابة الداخلية الذي تعتربه الإدارة �شروريًا لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية، �شواًء كانت نا�شئة عن غ�س اأو خطاأ. كما اأن الإدارة قدمت لنا كافة املعلومات 

والإي�شاحات التي طلبناها للقيام مبراجعة هذه القوائم املالية. 

م�سئولية مراجعي احل�سابات

اإن م�شئوليتنا هي اإبداء راأي على هذه القوائم املالية ا�شتنادًا اإلى اأعمال املراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية 
باأن القوائم املالية خالية من الأخطاء  التاأكد  اأعمال املراجعة للح�شول على درجـة معقولة من  اأخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ  وتتطلب تلك املعايري التزامنا مبتطلبات 

اجلوهرية.

ت�شتمل املراجعة على القيام باإجراءات للح�شول على اأدلة موؤيدة للمبالغ والإي�شاحات الواردة يف القوائم املالية. تعتمد الإجراءات التي يتم اإختيارها على تقديرنا مبا يف 
ذلك تقييمنا ملخاطر وجود اأخطاء جوهرية يف القوائم املالية �شواًء كانت نا�شئة عن غ�س اأو خطاأ. وعند قيامنا بتقييم هذه املخاطر ناأخذ يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلية 
اخلا�س باإعداد وعر�س قوائم مالية عادلة للمن�شاأة بغر�س ت�شميم اإجراءات مراجعة مالئمة للظروف املتاحة، ولكن لي�س بهدف اإبداء الراأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
للمن�شاأة. كما تت�شمن اأعمال املراجعة تقييم مدى مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية التي ا�شتخدمتها الإدارة، بالإ�شافة اإلى تقييم العر�س 

العام للقوائم املالية. 

نعتقد اأن اأدلة املراجعة التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة بحيث ميكن الإعتماد عليها كاأ�شا�س لإبداء راأينا.

تلفون    +966 11 874 8500
فاك�س +966 11 874 8600

 www.kpmg.com   اإنرتنت
رقم الرتخي�س 46/11/323 بتاريخ 1412/9/7 هـ

Correspondent of
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التاريخ: 24 جمادى الآخرة 1438هـ
املوافــق: 23 مار�س 2017م

الراأي

ويف راأينا، اأن القوائم املالية ككل:
 

تظهر بعدل من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل لهيئة ال�شوق املالية كما يف 31 دي�شمرب 2016 م ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقًا 
لأ�ش�س الإعداد املبينة باإي�شاح )2( من الإي�شاحات املرفقة للقوائم املالية.

كي بي ام جي الفوزان و�شركاه حما�شبون 
ومراجعون قانونيون

برج كي بي ام جي
طريق �شالح الدين الأيوبي

�س.ب 92876
الريا�س 11663

اململكة العربية ال�شعودية

الريا�س املكتب الرئي�شي:
�س ب: 8306 الريا�س 11482

اململكة العربية ال�شعودية
هاتف: +966 )11( 4784009
فاك�س: +966 )11( 4774924

�شجل رقم )536(
www.alkharashicaa.com

general@alkharashicaa.com

مكتب جدة:
�س ب: 13733 جدة 21414

اململكة العربية ال�شعودية
هاتف: +966 )12( 6614 242

فاك�س: +966 )12( 66814 450

تلفون    +966 11 874 8500
فاك�س +966 11 874 8600

 www.kpmg.com   اإنرتنت
رقم الرتخي�س 46/11/323 بتاريخ 1412/9/7 هـ

عن/ الخراشي وشركاهعن/ كي.بي.ام.جي. الفوزان و�شركاه

عبد اهلّل حمد الفوزان
ترخي�س رقم 348

�شليمان عبد اهلّل اخلرا�شي 
ترخي�س رقم 91

Correspondent of
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)3(  قائمة المركز المالي 

اإي�ساح 
ريال �شعودي

2015م2016م
املوجودات

املوجودات املتداولة
41.392.732.8901.194.891.818النقد وما يف حكمه 

517.305.89413.492.649ذمم مدينة  
678.647.76858.631.448دفعات مقدمة واأر�شدة مدينة اأخرى

1.488.686.5521.267.015.915جمموع املوجودات املتداولة 
املوجودات غري املتداولة
71.716.473.8521.712.895.368م�شروعات حتت التنفيذ

8555.736.298558.127.889ممتلكات ومعدات، �شايف
2.272.210.1502.271.023.257جمموع املوجودات غري املتداولة

3.760.896.7023.538.039.172جمموع املوجودات
املطلوبات

املطلوبات املتداولة
91.371.4081.913.954ذمم دائنة 

1064.224.25167.398.466م�شتحقات واأر�شدة دائنة اأخرى
65.595.65969.312.420جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة
11180.674.696162.823.285خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة

180.674.696162.823.285جمموع املطلوبات غري املتداولة
246.270.355232.135.705جمموع املطلوبات 

3.514.626.3473.305.903.467�سايف املوجودات 
�سايف املوجودات 

12612.977.784608.808.078اإحتياطي نفقات
12779.755.106586.083.740اإحتياطي عـام

132.121.893.4572.111.011.649فائ�س الإيرادات عن امل�شروفات املرتاكمة
3.514.626.3473.305.903.467

اإن الإي�شاحات املرفقة من رقم ) 1 ( اإلى رقم ) 19 (  ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

كما يف 31 دي�شمرب 2016م
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اإي�ساح
ريال �شعودي

2015م2016م
الإيرادات

494.873.842299.010.314عمولة تداول الأ�شهم
104.121.882103.655.143خدمات الهيئة اخلا�شة بخدمات تداول الخرى

19.041.59522.357.275خدمات واأن�شطة الهيئة
114.935.55992.119.468خمالفات نظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية

732.972.878517.142.200جمموع الإيرادات
امل�سروفات 

14391.916.301376.954.236رواتب ومزايا املوظفني وما يف حكمها
43.596.23437.124.246تدريب واإبتعاث املوظفني 
22.780.71525.663.373اأتعاب مهنية وا�شت�شارية

1578.022.10073.714.250م�شروفات عمومية واإدارية
818.162.62327.636.216اإ�شتهالكات

554.477.973541.092.321جمموع امل�سروفات
)23.950.121(178.494.905الفائ�س )العجز( من الأعمال الرئي�سة

1630.227.97510.367.454اإيرادات وم�شروفات اخرى، �شايف
)13.582.667(208.722.880�سايف فائ�س )عجز( الإيرادات عن امل�سروفات لل�سنة

)4(  قائمة األداء المالي 

اإن الإي�شاحات املرفقة من رقم ) 1 ( اإلى رقم ) 19 (  ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م
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)5(  قائمة التدفقات النقدية 

اإي�ساح
ريال �شعودي

2015م2016م
التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

)13.582.667(208.722.880�شايف فائ�س )عجز( اليرادات عن امل�شروفات
تعديالت لت�سوية �سايف فائ�س )عجز( فائ�س الإيرادات عن امل�سروفات 

لل�سنة مــــع �سايف النقـد الناجت مـــــن الأن�سطــــة الت�سغيلية:

27.636.216 18.162.623 ا�شتهالكات 
374.941156.372خ�شائر بيع ممتلكات ومعدات 

28.947.278 33.241.825  خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

6.899.904)3.813.245(ذمم مدينــة  
7.115.952)20.016.320(دفعات مقدمة واأر�شدة مدينة اأخرى

1.422.528)542.546(ذمم دائنـة  
12.061.810)4.006.523(م�شتحقات واأر�شدة دائنة اأخرى

)3.676.713()15.390.414(املدفوع من مكافاأة نهاية اخلدمة 
216.733.22166.980.680 �سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة الإ�ستثمارية

)27.644.764()19.052.308(اإ�شافات ممتلكات ومعدات وم�شروعات حتت التنفيذ
160.1594.090املح�شل من بيع ممتلكات ومعدات

)27.640.674()18.892.149(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية
197.841.07239.340.006�سايف الزيادة يف النقد  

1.194.891.8181.155.551.812النقد واأر�شدة لدى البنوك يف اأول ال�شنة 
1.392.732.8901.194.891.818النقد واأر�سدة لدى البنوك يف اآخر ال�سنة 

املعامالت الغري نقدية 

832.308اإ�سافات م�ساريع حتت التنفيذ غري مدفوعة

اإن الإي�شاحات املرفقة من رقم ) 1 ( اإلى رقم ) 19 (  ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م
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ريال �شعودي

الفائ�س النقدياحتياطي عــاماحتياطي نفقات
فائ�س الإيرادات عن 

امل�سروفات املرتاكم
املجموع

559.332.253596.219.5592.163.934.3223.319.486.134الر�شيد يف 1 يناير 2015م

)13.582.667()13.582.667(---�شايف فائ�س الإيرادات عن امل�شروفات 

اإحتياطيات اأول ال�شنة املحولة اإلى فائ�س 

-1.155.551.812-)596.219.559()559.332.253(الإيرادات عن امل�شروفات املرتاكم 

-)1.194.891.818(1.194.891.818--الفائ�س النقدي كما يف 31 دي�شمرب 2015 م

--)608.808.078(-608.808.078املحول اإلى احتياطي نفقات 

-)586.083.740(586.083.740-املحول اإلى احتياطي عام 

2.111.011.6493.305.903.467-608.808.078586.083.740الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2015م

2.111.011.6493.305.903.467-608.808.078586.083.740الر�شيد يف 1 يناير 2016م

208.722.880208.722.880�شايف فائ�س الإيرادات عن امل�شروفات

-اإحتياطيات اأول ال�شنة املحولة اإلى فائ�س

-1.194.891.818)586.083.740()608.808.078(الإيرادات عن امل�شروفات املرتاكم

-)1.392.732.890(1.392.732.890الفائ�س النقدي كما يف 31 دي�شمرب 2016 م

-)612.977.784(612.977.784املحول اإلى احتياطي نفقات

-)779.755.106(779.755.106املحول اإلى احتياطي عام

2.121.893.4573.514.626.347-612.977.784779.755.106الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2016م

اإن الإي�شاحات املرفقة من رقم ) 1 ( اإلى رقم ) 19 (  ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م
)6(  قائمة التغير في صافي الموجودات
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)7(  إيضاحات حول القوائم المالية 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م

1- التنظيم واألنشطة الرئيسية
تاأ�ش�شت هيئة ال�شوق املالية مبوجب »نظام ال�شوق املالية« ال�شادر باملر�شوم امللكي 
رقم )م/30( وتاريخ 2 جمادى الثاين 1424هـ املوافق 1 اغ�شط�س 2003م الذي 
ال�شوق  »هيئة  ت�شمى  ال�شعودية  العربية  اململكة  هيئة يف  اإن�شاء  يتم  اأن  على  ن�س 
مبوجب  اإليها  املوكلة  املهام  تنفيذ  فى  و�شرعت  الهيئة  اإن�شـاء  تـم  وقـد  املالية«. 
الأمر امللكى الكرمي رقم اأ / 114 وتاريخ 13جمادى الأول 1425هـ املوافق 1 يوليو 

2004م بتعيني جمل�س هيئة ال�شوق املالية.
وترتبط  واإداري  مايل  اإ�شتقالل  ذات  حكومية  هيئة  هي  املالية  ال�شوق  هيئة 
اإ�شدار  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  هي  الهيئة  وتكون  الوزراء.  جمل�س  برئي�س  مبا�شرة 

اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق اأحكام نظام ال�شوق املالية لتحقيق الآتي:
- تنظيم ال�شوق املالية وتطويرها.

- تنظيم اإ�شدار الأوراق املالية ومراقبتها والتعامل بها.
- تنظيم ومراقبة اأعمال ون�شاطات اجلهات اخلا�شعة لرقابة الهيئة واإ�شرافها.

-  حماية املواطنني وامل�شتثمرين يف الأوراق املالية من املمار�شات غري العادلة اأو 
غري ال�شليمة.

- العمل على حتقيق العدالة والكفاية وال�شفافية يف معامالت الأوراق املالية.
-  تنظيم ومراقبة الإف�شاح الكامل عن املعلومات املتعلقة بالأوراق املالية واجلهات 

امل�شدرة لها.
- تنظيم طلبات التوكيل وال�شراء والعرو�س العامة لالأ�شهم.

23جمادى  وتاريخ   2004/5/2 رقم  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  قرار  على  بناًء 
اليوم  من  للهيئة  املالية  ال�شنة  تبداأ  2004م  اغ�شط�س   9 املوافق  1425هـ  الثاين 
اليوم  وتنتهي يف  يناير(   1 )املوافق  �شنة  كل  برج اجلدي من  احلادي ع�شر من 

العا�شر من برج اجلدي من ال�شنة املالية التالية )املوافق 31 دي�شمرب(.

2- أسس اإلعداد 
املعايري املحا�سبية املطبقة

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها يف اململكة العربية 
ال�شعودية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبيني القانونني وعر�س القوائم 

املالية الرئي�شية وفقًا ملعايري املحا�شبة الدولية للقطاع العام .

اأ�س�س القيا�س

اأ�شا�س مبداأ  التاريخية على  التكلفة  للهيئة وفقا ملبداأ  املالية  القوائم  اإعداد  يتم 
ال�شتحقاق، ومفهوم ال�شتمرارية.

عملة العر�ض والن�شاط

يتم عر�س هذه القوائم املالية بالريال ال�سعودي والذي ميثل عملة الن�ساط.

ا�ستخدام التقديرات والأحكام

يتطلب اعداد القوائم املالية ا�شتخدام الأحكام والتقديرات والفرتا�شات التي 
توؤثر يف تطبيق ال�شيا�شات وعلى املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واليرادات 

وامل�شروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والفرتا�شات املتعلقة بها على اأ�شا�س م�شتمر. التعديالت 
فرتة  يف  اأثرها  اإظهار  يتم  املحا�شبية  التقديرات  مراجعة  عنها  ترتتب  التي 

املراجعة والفرتات امل�شتقبلية التي تتاأثر بهذه التعديالت.

3- السياسات المحاسبية الهامة
الفرتات  جميع  علي  ثابت  ب�شكل  اأدناه  املبينة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  تطبيق  مت 
ال�شنة  للتتما�شي مع عر�س  املقارنة  اأرقام  بع�س  اإعادة ت�شنيف  ثم  املعرو�شة. 

احلالية.

النقد وما يف حكمه

لدى  والودائع  اجلارية  الهيئة  اأر�شدة ح�شابات  من  وما يف حكمه  النقد  يتكون 
البنوك والنقد يف ال�شندوق وال�شتثمارات الأخرى ق�شرية الأجل عالية ال�شيولة 

ذات ال�شتحقاق الأ�شلي ثالثة اأ�شهر اأو اأقل واملتاحة دون اأي قيود.

الذمم املدينة التجارية

تظهر الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة الأ�شلي، وفقا لنظام هيئة ال�شوق 
املالية وتطبيقًا للمادة اخلام�شة ع�شر تعد اأي اأموال م�شتحقة للهيئة على الغري 
للخزانة  امل�شتحقة  الديون  بها  تتمتع  التي  نف�شها  باملعاملة  وتتمتع  اأمواًل عامة، 
للخزانة  امل�شتحقة  الديون  حت�شيل  لإجراءات  طبقًا  حت�شيلها  ويتم  العامة، 

العامة.

املمتلكات واملعدات

يتم قيا�س املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�شم الإ�شتهالك املرتاكم واخل�شارة 
لقتناء  املبا�شرة  النفقات  التكلفة  تت�شمن  القيمة.  يف  لالنخفا�س  املرتاكمة 
لتمويل  مبا�شرة  ا�شتخدمت  التي  للقرو�س  التمويل  تكاليف  ر�شملة  يتم  الأ�شل. 
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املوجودات  تلك  ل�شتكمال  الالزمة  الزمنية  الفرتة  خالل  املوجودات  اإن�شاء 
واإعدادها لال�شتخدامات املحدد لها. 

يتم ر�شملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع القت�شادية امل�شتقبلية 
الكامنة يف بند املمتلكات والآلت واملعدات. ويتم قيد جميع النفقات الأخرى يف 

قائمة الدخل عند تكبدها.
يتم حتميل الإ�شتهالك على قائمة الدخل واحت�شابه بطريقة الق�شط الثابت على 
مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لكل بند من املمتلكات والآلت واملعدات. فيما يلي 

الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات التي �شيتم اإهالكها:

ال�شنوات
33.33مبانـي

5ديكورات وحت�شينات 
5 – 10اأثاث ومعدات مكتبية

4�شيارات
3 – 5اأجهزة وبرامج حا�شب اآيل

ذمم دائنة وم�ستحقات

يتم اثبات املطلوبات باملبالغ التي �شيتم دفعها يف امل�شتقبل للب�شائع اأو اخلدمات 
امل�شتلمة �شواء مت اإ�شدار فواتري بها من قبل املورد اأم ل.

خم�س�سات  

يتم العرتاف باملخ�ش�س اإذا ظهر نتيجة لأحداث �شابقة اأن لدى الهيئة التزام 
حايل نظامي اأو تعاقدي ميكن تقدير مبلغه ب�شكل موثوق ومن املحتمل اأن يتطلب 

تدفقات خارجة ملنافع اقت�شادية لت�شوية هذا اللتزام.

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

لل�شيا�شات  وفقا  للموظفني  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  خم�ش�س  احت�شاب  يتم 
الأولى و�شهر ون�شف اعتبارا من  بواقـع �شهـر للخم�س �شنوات  للهيئة  الداخلية 
ال�شنة ال�شاد�شة خلدمة املوظف لدى هيئة ال�شوق املالية وذلك وفقًا لقرار جمل�س 
الهيئة رقم 2005/113/3 وتاريخ 14 نوفمرب 2005م، ويتم حتميل املكون من 
هذا  احت�شاب  ويتم  املايل  الأداء  قائمة  على  املالية  الفرتة  خالل  املخ�ش�س 
اللتزام على اأ�شا�س املزايا املقررة التي ي�شتحقها املوظف حال تركه العمل يف 

تاريخ قائمة املركز املايل. 

الحتياطيات

وفقا لنظام هيئة ال�شوق املالية وتطبيقًا للمادة الرابعة ع�شر تقوم الهيئة نهاية 
املالية  وزارة  اإلى  تتقا�شاها  التي  املوارد  من  الفائ�س  بتحويل  مالية  �شنة  كل 
)اإحتياطى  اإليها  التي حتتاج  والراأ�شمالية  النفقات اجلارية  اإقتطاع جميع  بعد 
الفائ�س  النقدي، كما يتم تكوين )احتياطي عام( من  الفائ�س  النفقات( من 
النقدي املتبقي مبا يعادل �شعف اإجمايل نفقاتها املبينة يف ميزانيتها ال�شنوية 

ال�شابقة. 

حتقق الإيرادات

يتم ت�شجيل ما تتقا�شاه الهيئة عن اخلدمات املرتبطة بال�شوق املالية ال�شعودية 
ال�شعودية  املالية  ال�شوق  �شركة  من  ا�شتالمها  يتم  التي  الإ�شعارات  مبوجب 
اإيرادات تداول عند تقدمي اخلدمة واإ�شدار الفاتورة للعميل  )تداول(. تتحقق 
اإيرادات  اإجمايل  من   %50 بواقع  الهيئة  ح�شة  حددت  ال�شتحقاق.  ملبداأ  وفقًا 
التداول واخلدمــات الأخـــرى املرتبطة بناءًا على القـــرارات احلكومية ال�شادرة 
يف  املالية  ال�شوق  هيئـــة  رئي�س  معـــايل  قبل  من  اأقــرت  والتى  ال�شاأن  هذا  يف 
جمل�س  قبل  ومـــن  2006م  يونيو   21 املوافق  1427هـ  الأول  25جمادى  تاريـــخ 
هيئــة ال�شـــوق املالية مبوجب القرار رقم )1-30-2010( وتاريخ 3 ذي احلجة 
1431هـ املوافق 9 نوفمرب2010م. يتم اإثبات اإيرادات الهيئة الأخرى وفقًا ملبداأ 
فيتم  التنفيذية  ولوائحه  املالية  ال�شوق  نظام  خمالفات  عدا  فيما  ال�شتحقاق 

ت�شجيلها عند التح�شيل. 
اأ�شدر جمل�س هيئة ال�شوق املالية قرار رقم )2-82-2016( وتاريخ 21 رم�شان 
1437هـ املوافق 26 يوينو2016م بتعديل ح�شة الهيئة من اإيرادات التداول من 
0.9 نقطة اأ�شا�س لتكون 4.1 نقطة اأ�شا�س من قيمة ال�شفقة املنفذة  على اأن 

يعاد النظر لحقًا يف توزيع عمولة التداول.

م�سروفات عمومية واإدارية

املبا�شرة  املبا�شرة وغري  التكاليف  على  والإدارية  العمومية  امل�شروفات  ت�شتمل 
كما هو مطلوب وفقًا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها.

العمالت الأجنبية

بالعملة  املعامالت  حتويل  يتم  ال�شعودي.  بالريال  ح�شاباتها  الهيئة  مت�شك 
املعاملة.  اإجراء  عند  ال�شائدة  التحويل  باأ�شعار  ال�شعودي  الريال  اإلى  الأجنبية 
ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة 
املركز املايل اإلى الريال ال�شعودي بالأ�شعار ال�شائدة يف نهاية ال�شنة. اإن املكا�شب 
اإدراجها  يتم  الأجنبية  العمالت  حتويل  اأو  الت�شديدات  عن  الناجتة  واخل�شائر 

�شمن قائمة الأداء املايل.
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4- نقد وأرصدة لدى البنوك

ريال �شعودي
2015م2016م

-النقد
19.732.8903.391.818ح�شابات جارية لدى البنوك

1.373.000.0001.191.500.000ودائع لأجل *
1.392.732.8901.194.891.818

تاريخ  الأر�شدة املودعة لدى بنوك حملية يف  الودائع لأجل/ حتت الطلب يف  تتمثل 
القوائم املالية ملدة ترتاوح ما بني �شهرين اإلى ت�شعة اأ�شهر وقد مت العرتاف يف قائمة 

خالل  �شعودي  ريال  مليون   32.95 مببلغ  الودائع  عن  اإيراد  باإجمايل  املايل  الأداء 
ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م )2015م: 10.82 مليون ريال �شعودي(.

5- ذمم مدينة

ريال �شعودي
2015م2016م

16.358.16311.904.744�شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(
947.7311.587.905اآخرون

17.305.89413.492.649

ذو  )طرف  )تداول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  �شركة  على  امل�شتحق  الر�شيد  يتمثل 
اأ�شا�شي فيما تتقا�شاه الهيئة عن اخلدمات املرتبطة بال�شوق املالية  عالقة( ب�شكل 
ال�شعودية غري املح�شلة حتى تاريخ قائمة املركز املايل حيث يتم اإ�شدار مطالبات 
تداول  قبل  من  حت�شيلها  وكذا  الأخرى  واخلدمات  الأ�شهم  تداول  وعمولت  اأتعاب 

نيابة عن الهيئة.
وفقا لنظام هيئة ال�شوق املالية وتطبيقًا للمادة الثانية والع�شرون تخ�شع �شركة ال�شوق 
املالية ال�شعودية )تداول( لإ�شراف الهيئة بالإ�شافة اإلى العالقة التنظيمية املتمثلة 

فيما يلي:
-  يدير ال�شوق جمل�س اإدارة مكون من ت�شعة اأع�شاء يعني بقرار من جمل�س الوزراء 
ونائبًا  للمجل�س  رئي�شًا  بينهم  من  يختارون  الهيئة،  جمل�س  رئي�س  من  وبرت�شيح 

للرئي�س على اأن تكون مدة ع�شوية جمل�س اإدارة ال�شوق ثالث �شنوات قابلة للتجديد 
مرة واحدة اأو اأكرث.

بعقد  املتعلقة  الإجراءات  الهيئة  جمل�س  يقرها  التي  والتعليمات  اللوائح  -  حتدد 
اجتماعات جمل�س اإدارة ال�شوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط ت�شيري اأعمال 
واملدير  الإدارة  جمل�س  من  بكل  املنوطة  واملهام  وال�شالحيات  الإدارة،  جمل�س 

التنفيذي، و�شائر الأمور الإدارية واملالية ذات ال�شلة.
يعني جمل�س اإدارة ال�شوق مديرًا تنفيذيًا له بعد اأخذ موافقة جمل�س الهيئة، ويحظر 
على املدير املعني اأن يقوم باأي عمل حكومي اأو جتاري اآخر، اأو اأن تكون له م�شلحة اأو 
ملكية يف اأي �شركة و�شاطة يف ال�شوق ويكون اإعفاء املدير التنفيذي من من�شبه بقرار 

من جمل�س اإدارة ال�شوق.



155

6- دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

ريال �شعودي
2015م2016م

27.590.59025.218.644قرو�س املوظفني 
24.686.48320.406.800م�شروفات مدفوعة مقدمًا

12.466.6458.446.428اإيرادات م�شتحقة
11.450.6172.500.000دفعات مقدمة للموردين   

636.465636.465تاأمينات لدى الغري
1.816.9681.423.111اأر�شدة مدينة اأخرى

78.647.76858.631.448

7- مشروعات تحت التنفيذ 

ريال �شعودي

املحول اإلى املمتلكات الإ�شافات خالل ال�شنةالر�شيد يف 1 يناير 2016م
واملعدات

الر�شيد يف 31 دي�شمرب 
2016م

187.143.446--187.143.446دفعات مقدمة مقابل اأرا�شي )اأ(
294.543.844--294.543.844دفعات مقدمة للمقاولني )ب(

1.297.162.592--1.297.162.592مقر الهيئة يف مركز امللك عبد اهلل املايل )ج(
694.568--694.568جتهيزات اأدوار الهيئة يف مركز امللك عبد اهلل املايل

7.233.6797.233.679-اأثاث وجتهيزات 
17.918.756)12.453.307(21.573.9518.798.112اأجهزة وبرامج حا�شب اآيل وجتهيزات اأخرى   

يخ�شم
)88.223.033(--)88.223.033(مقاولون، �شمانات ح�شن تنفيذ

1.712.895.36816.031.791)12.453.307(1.716.473.852

تبلغ املعامالت اجلوهرية مع �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( واملبالغ املتعلقة بها خالل الفرتتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب كانت كما يلي:

طبيعة العالقة
ريال �شعودي

2015م2016م
595.796.730404.105.078عالقة اإ�شرافية وتنظيميةاإيرادات الهيئة املح�شلة عن طريق تداول

378.466-عالقة اإ�شرافية وتنظيمية�شداد تداول مدفوعات نيابة عن الهيئة
835.5482.633.352عالقة اإ�شرافية وتنظيمية�شداد الهيئة مدفوعات نيابة عن تداول
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�شعودي   ريال  مليون   187 البالغة  اأرا�شي  مقابل  املقدمة  الدفعات  )اأ(  متثل 
دفعة مقدمة من قيمة اأر�س م�شروع اإن�شاء مقر هيئة ال�شوق املالية واإن�شاء 
الأكادميية املالية فى مركز امللك عبداهلل املايل ، تت�شمن مبلغ 170 مليون 
الأر�س(  )مالكة  للتقاعد  العامة  املوؤ�ش�شة  اإلى  نقدًا  م�شددة  �شعودي  ريال 
للم�شروع  العام  املخطط  تكاليف  عن  عبارة  �شعودي  ريال  مليون   17 ومبلغ 
واملدفوعة من قبل الهيئة نيابة عن املوؤ�ش�شة ، علمًا باأنه �شيتم حتديد ال�شعر 
النهائي لالأر�س وت�شوية قيمتها عند الإنتهاء من تطويرها وحتديد التكلفة 

النهائية للمرت املربع بعد التطوير .

قيمة  �شعودي  ريال  مليون   295 البالغة  للمقاولني  املقدمة  الدفعات  )ب(  متثل 
الدفعات املقدمة امل�شددة للم�شت�شارين واملقاولني الذين اأ�شند اإليهم تنفيذ 
واإن�شاء مبنى الهيئة يف مركز امللك عبد اهلل املايل الذي مت نقل ملكيته اإلى 

املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد.
قيمة  خ�شم  مت  فقد  اأعاله،  )ب(  الفقرة  يف  تقدم  ما  اإلى   وا�شتنادا 
تنفيذ  ح�شن  ك�شمان  املقاولون  من  املحتجزة  باملبلغ  املتعلقة  اللتزامات 

والبالغة 88 مليون ريال �شعودي.  
 31 يف  كما  املايل  عبداهلل  امللك  مركز  يف  الهيئة  مقر  تكلفة  تفا�شيل  اإن  )ج( 

دي�شمرب كانت كما يلي: 

ريال �شعودي
2015م2016م

1.026.812.5521.026.812.552الأعمال الإن�شائية  
253.242.237253.242.237ت�شميم وا�شت�شارات   

17.107.80317.107.803اأخرى    
1.297.162.5921.297.162.592

بتاريخ 1 ذي احلجة 1433هـ املوافق 17 دي�شمرب 2012م �شدر الأمر ال�شامي الكرمي 
التنفيذ  املالية قيد  ال�شوق  باإحالة ملكية مبنى مقر هيئة  الذي يق�شي  رقم 51728 
اإلى  لي�شاف  )املوؤ�ش�شة(  للتقاعد  العامة  موؤ�ش�شة  اإلى  املايل  عبداهلل  امللك  مبركز 
املباين التي متتلكها وت�شرف عليها يف املركز، وباإمكان هيئة ال�شوق املالية )الهيئة( 
اأو متتلك جزئيًا  اأن ت�شتاأجر ما حتتاجه من املبنى  اإما  عند انتهاء العمل يف املبنى 
امل�شاحة التي تكفيها، وبناًء على ذلك مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة من الهيئة واملوؤ�ش�شة، 
ت�شوية  اإلى  للو�شول  وذلك  ثالث  كطرف  متخ�ش�شة  حمايدة  جهة  اإلى  بالإ�شافة 

مالئمة.
بتاريخ 14 ربيع الأول 1433هـ  املوافق 26 يناير 2013م اأبرمت التفاقية بني املوؤ�ش�شة 
العمرانية  الدرا�شات  دار  و�شركة  الطرفني  من  م�شرتكة  جلنة  خالل  من  والهيئة 
اإحالة  على  ال�شامي  الأمر  ومبقت�شى  الطرفان  واتفق  حمايد(.  متخ�ش�س  )طرف 

ملكية املبنى من الهيئة اإلى املوؤ�ش�شة اعتبارًا من تاريخ 14 نوفمرب2012م، واأن يتم 
حتويل حقوق ومنافع وم�شوؤوليات والتزامات الهيئة فيما يتعلق بامل�شروع اإلى املوؤ�ش�شة. 
تتحمل   ، نوفمرب2012م   14 يوم  نهاية  حتى  امل�شروع  بداية  من  بالفرتة  يتعلق  فيما 
الهيئة امل�شوؤولية عن جميع اأعمال الإدارة والدفعات املتعلقة بامل�شروع والتي ت�شتحق 
اتفاقية  بتوقيع  للم�شروع  البتدائي  الت�شليم  الطرفان عند  يقوم  الفرتة.  خالل هذه 
التكلفة  من   %33 وهي  للهيئة  املخ�ش�شة  امل�شاحة  �شراء  )�شعر  النهائية  ال�شراء 
الإجمالية للم�شروع( لالأدوار من 52 اإلى 73 يف املبنى. بحيث اإذا جتاوزت التكلفة 
التي حتملتها الهيئة يف امل�شروع تكلفة امل�شاحة التي �شتتملكها، فاإن املوؤ�ش�شة يف هذه 
احلالة تدفع الفرق للهيئة، والعك�س �شحيح وذلك با�شتثناء املبالغ التي قامت الهيئة 
باإنفاقها لتجهيز الأدوار الع�شرين والتي بلغت 695 األف ريال �شعودي يف 31 دي�شمرب 

2016م )2015م: 695 األف ريال �شعودي(.
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***  يتم حاليا التن�شيق بني الهيئة وفرع وزارة املالية مبنطقة مكة املكرمة لإنهاء 

اجراءات نقل ملكية اأر�س الهيئة الواقعة مبدينة جدة اإلى )م�شلحة امالك 

الدولة – وزارة املالية( واملقيدة �شمن اأ�شول الهيئة بالقيمة الدفرتية )297   

مليون ريال (.

8- ممتلكات ومعدات ، صافي  

ريال �شعودي

ديكورات وحت�سيناتمبانـياأرا�سي
اأثاث ومعدات 

مكتبية
�سيارات

اأجهزة وبرامج 
حا�سب اآيل

2015املجموع

التكلفة

1412.046.635132.300.02063.012.20660.767.9873.993.900102.589.168774.709.916770.053.621 يناير 2016م

3.852.8253.313.653 1.005.476 400.000         1.683.217  764.132          -                         -                         الإ�شافات

12.453.30712.453.3074.114.222-----املحول من امل�شروعات حتت التنفيذ

)2.771.580()5.704.822(  )1.606.075(  )1.224.950(  )1.746.271(  ) 1.127.526( -                         -                         ال�شتبعادات

785.311.226774.709.916  114.441.876  3.168.950  60.704.933  62.648.812  132.300.020  412.046.635  31 دي�شمرب 2016م

ال�ستهالك املرتاكم

15.545.25256.947.49750.824.9243.209.52390.054.831216.582.027191.556.929-1 يناير 2016م

18.162.62327.636.216 6.960.101  230.207             4.767.762 2.235.553  3.969.000  -اإ�شتهالك ال�شنة

-اإ�شتبعــادات 
                              -

   -
 )1.127.526(  )1.695.776(  )745.781( )1.600.639(  )5.169.722()2.611.118(

)216.582.027(229.574.928 95.414.293  2.693.949  53.896.910  58.055.524  19.514.252  -31 دي�شمرب 2016م

�سايف القيمة الدفرتية 

555.736.298  19.027.583  475.001             6.808.023  4.593.288  112.785.768  412.046.635  31 دي�شمرب 2016م

31412.046.635116.754.7686.064.7099.943.063784.37712.534.337558.127.889 دي�شمرب 2015م

9- ذمـم دائــنة

ريال �شعودي
2015م2016م

928.5981.850.440موردي خدمات
442.81063.514اأخرى

1.371.4081.913.954
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10- مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

ريال �شعودي
2015م2016م

44.836.90745.459.173م�شتحقات موظفني 
9.659.55212.738.286م�شروفات م�شتحقة

8.462.2418.951.245اإيرادات مقدمة
1.265.551249.762اأخـرى 

64.224.25167.398.466

11- مخصص مكافأة نهاية الخدمة

ريال �شعودي
2015م 2016م

162.823.285137.552.720الر�شيد يف 1 يناير 
33.241.82528.947.278املخ�ش�س املكون خالل ال�شنة 

)3.676.713()15.390.414(امل�شدد خالل الفرتة 
180.674.696162.823.285الر�شيد يف 31 دي�شمرب 

12- احتياطيات
تطبيقا للمادة الرابعة ع�شر من نظام ال�شوق املالية فقد قامت الهيئة يف نهاية 
ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 م بتكوين احتياطي نفقات واحتياطي 

عام كما يلي:
اإلى  املوارد  من  الفائ�س  حتويل  وقبل  املالية  ال�شنة  نهاية  يف  الهيئة  -  تقوم 
التي  املقدرة  امل�شروفات  قيمة  يعادل  نفقات  احتياطي  بتكوين  املالية  وزارة 
تكوين  مت  وعليه  املالية،  للقوائم  التايل  العام  الهيئة  تتكبدها  اأن  املتوقع  من 
بقيمة  2016م  دي�شمرب   31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  خالل  نفقات  احتياطي 
613 مليون ريال �شعودي )2015م: 609 مليون ريال �شعودي( ومل يتم حتويل 

اأي مبالغ اإلى وزارة املالية كما يف التاريخ املذكور لعدم وجود فائ�س نقدي بعد 
تكوين الحتياطات.

العام  خالل  نفقاتها  اجمايل  �شعف  يعادل  عام  احتياطي  تكوين  يتم  -  كما 
احلايل، ونظرا لوجود عجز يف تكوين الحتياطيات فقد قامت الهيئة بتكوين 
الحتياطي العام بقيمة الفارق بني احتياطي النفقات والفائ�س النقدي يف نهاية 
ال�شنة املالية ومل يتم حتويل اأي مبالغ ايل وزارة املالية، وذلك ح�شب اجلدول 

التايل:



159

- 

ريال �شعودي
2015م2016م

1.392.732.8901.194.891.818الفائ�س النقدي للعام يف 31 دي�شمرب
يخ�شم

)608.808.078()612.977.784(احتياطي النفقات خالل ال�شنة
779.755.106586.083.740ر�شيد الحتياطي العام يف 31 دي�شمرب

)984.334.622()1.117.015.956(الإحتياطي العام وفقَا للنظام
)398.250.882()337.260.850(العجز يف تكوين الإحتياطي العام

14- رواتب ومزايا الموظفين وما في حكمها

ريال �شعودي
2015م2016م

146.861.858139.031.175رواتب 
80.066.73674.920.641بدلت موظفني

27.783.00654.052.350مكافاآت موظفني
33.241.82528.947.278 مكافاأة نهاية اخلدمة

24.589.27322.081.263 تاأمني طبي 
21.313.35020.006.260تاأمينات اجتماعية

17.286.06917.275.509 ح�شة الهيئة يف برنامج الإدخار
4.890.8842.816.214 م�شروفات �شفر رحالت عمل وموؤمترات

35.883.30017.823.546اأخرى
391.916.301376.954.236

13- فائض اإليرادات عن المصروفات المتراكم 
اإلى  التحويل  )قبل  املرتاكم  امل�شروفات  عن  الإيرادات  فائ�س  جمموع  بلغ 
�شعودي  ريال    3.514.626.347 دي�شمرب2016م   31 يف  كما  الحتياطيات( 
منه  النقدي  الفائ�س  بلغ  بينما  �شعودي(  ريال   3.305.903.467 )2015م: 
ريال   1.194.891.818 )2015م:  �شعودي  ريال     1.392.732.890 مبلغ 
للمادة  وتطبيقا  البنوك  لدى  والأر�شدة  النقد  ر�شيد  يف  ويتمثل  �شعودي(، 
الرابعة ع�شر من نظام ال�شوق املالية فقد قامت الهيئة بتكوين اإحتياطي نفقات 
مببلغ 612.977.784 ريال �شعودي )2015م: 608.808.078ريال �شعودي(.
ح�شب  عام  احتياطي  تكوين  مت  2016م  دي�شمرب   31 يف  املنتهية  ال�شنة  خالل 

)2015م:  �شعودي  ريال   779.755.106 مببلغ  املالية  ال�شوق  نظام  متطلبات 
املالية  وزارة  اإلى  مبالغ  اأي  حتويل  يتم  ومل  �شعودي(،  ريال   586.083.740
الحتياطيات  تكوين  بعد  نقدي  فائ�س  وجود  لعدم  املذكور  التاريخ  يف  كما 
املرتاكم  امل�شروفات  عن  الإيرادات  فائ�س  ر�شيد  يكون  وبذلك  املذكورة 
لالإحتياطيات  التحويالت  بعد  2016م  دي�شمرب   31 تاريخ  يف  النقدي(  )غري 
ريال    2.111.011.649 )2015م:  �شعودي  ريال    2.121.893.457 مبلغ 

�شعودي(.
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15- مصروفات عمومية وإدارية 

ريال �شعودي
2015م2016م

30.240.98132.252.592خدمات عامة و�شيانة
11.560.22110.487.734اإيجارات

10.136.6727.777.856ا�شرتاكات 
6.466.2215.460.830برنامج حديثي التخرج

5.345.5664.837.059اتعاب اأع�شاء اللجان
2.850.1304.266.236هاتف وبريد وانرتنت

2.564.9002.493.745�شيافة
3.582.3332.162.514عالقات عامة 

2.131.7022.053.311م�شروفات عقود الت�شغيل 
1.608.850627.097م�شروفات العالم وتوعية امل�شتثمر

1.534.5241.295.276اأخـــرى
78.022.10073.714.250

16- إيرادات ومصاريف أخرى، صافي

ريال �شعودي
2015م2016م

32.954.28210.817.405عوائد ودائع بنكية
)156.372()374.941()خ�شائر( اأرباح راأ�شمالية من بيع اأ�شول ثابتة

)293،579()2،351،366(اأخرى
30.227.97510.367.454
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17- االرتباطات الرأسمالية  
قيمته  ما  2016م  دي�شمرب   31 يف  الهيئـــة  على  الراأ�شماليــة  الرتباطات  تبلــغ   
امل�شروعات  لعقود  الإجمالية  القيمة  بلغت  حيث  �شعودي  ريال  مليون   11.46
29.96 مليون ريال �شعودي بينما بلغ اجلزء املدفوع منها 18.50 مليون ريال 
�شعودي )عام 2015م: مبلغ 22.3 مليون ريال �شعودي( وذلك بعد حتويل مقر 

الهيئة مبركز امللك عبداهلل املايل اإلى املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد. 

18- األدوات المالية وإدارة المخاطر  
خماطر الإئتمان

اأداة ماليـــة يف الوفـــاء  اإن خماطر الإئتمان تتمثل يف اإخفاق اأحد الأطراف يف 
بالتزامـــه والت�شبب يف تكبـــد الهيئة خ�شارة مالية. اإن الأدوات املالية اخلا�شة 
النقدية  اأ�شا�س  ب�شكل  تت�شمن  الإئتمان  تتعر�س ملخاطر  اأن  التي ميكن  بالهيئة 
لدى  حكمها  يف  وما  النقدية  بالأموال  الهيئة  حتتفظ  املدينة.  والذمم  بالبنوك 
بنوك ذات ت�شنيف اإئتماين جيد، كما اأن احل�شابات املدينـة م�شتحقة من طرف 
جوهري  تركيز  يوجد  ل  وبالتايل  جيدة  مالية  مراكز  ذوي  واآخرين  عالقة  ذو 

ملخاطر الإئتمان. 

خماطر تغري اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية

تنتج خماطر العمالت من التغريات والتذبذبات يف قيمة الأدوات املالية نتيجة 
عر�شة  لي�شت  اأنها  الهيئة  تعتقد  الأجنبية.  العمالت  �شرف  اأ�شعار  يف  للتغري 
تتم  تعامالتها  معظم  لأن  نظرًا  كبرية  بدرجة  ال�شرف  اأ�شعار  تقلب  ملخاطر 
بالريال ال�شعودي. مل تقم الهيئة باأية عمليات ذات اأهمية ن�شبية بالعمالت عدا 
الدولر الأمريكي. وحيث اأن �شعر �شرف الريال ال�شعودي مثبت مقابل الدولر 
الأمريكي فاإن الأر�شدة بالدولر الأمريكي ل متثل خماطر عمالت هامة. تراقب 
اإدارة الهيئة تقلبات معدلت العمولت وتعتقد اأن خماطر العمالت غري جوهرية.  

خماطر اأ�سعار العمولت

اأ�شعار  يف  التقلبات  توؤثر  اأن  اإحتمال  من  تن�شاأ  العمولت  اأ�شعار  خماطر  اإن 
العمولت على الأرباح امل�شتقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية. الهيئة غري 
معر�شة لأية خماطر تتعلق بتقلبات اأ�شعار العمولت، حيث اأنه ل يوجد لديها اأي 

مطلوبات تخ�شع لعمولت. 

خماطر ال�سيولة

املتعلقة  اإلتزاماتها  مقابلة  على  الهيئة  قدرة  عدم  يف  ال�شيولة  خماطر  تتمثل   
باملطلوبات املالية حال اإ�شتحقاتها. تتم مراقبة اإحتياجات ال�شيولة دوريًا وتعمل 
الإدارة على التاأكد من توافر اأموال كافية ملقابلة اأي اإلتزامات عند اإ�شتحقاقها. 
ل تتوقع الهيئة اأن تواجه خماطر هامة تتعلق بال�شيولة خالل اأثنى ع�شر �شهرًا 

من تاريخ املركز املايل.

القيمة العادلة لالأدوات املالية

اإلتزام يف معاملة  اأو �شداد  اأ�شل  يتم به مبادلة  الذي  املبلغ  العادلة هي  القيمة 
الأ�شول  تت�شمن  جتاري.  اأ�شا�س  على  اإرادتهما  وملء  بعلمهما  طرفني  بني  تتم 
املالية للهيئة النقد والأر�شدة لدى البنوك والذمم املدينة واملوجودات الأخرى 
الأخرى.  واملطلوبات  املقاولني  وذمم  الدائنة  الذمم  املالية  املطلوبات  وتت�شمن 
تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة لالأدوات املالية للهيئة ل تختلف ب�شكل جوهري 

عن قيمتها الدفرتية.

19  - اعتماد القوائم المالية
بتاريخ 24 جمادى  الهيئة  اإدارة  املالية من قبل جمل�س  القوائم  اعتمدت هذه 

الآخرة 1438هـ املوافق 23 مار�س 2017م.



162

الباب التاسع
الملحق اإلحصائي

162



163163



164

لتعزيز ال�شفافية وحلر�س الهيئة على توفري البيانات الإح�شائية لأعمالها واأن�شطتها، 
ُين�شر كل عام مع التقرير ال�شنوي ملحق اإح�شائي يحتوي اأهم البيانات املن�شورة يف 
التقرير عرب �شال�شل زمنية. وي�شمل امللحق بيانات تتعلق بالطروحات والكتتابات، 

للهيئة،  التفتي�شية  واملهام  التحقيق،  وق�شايا  والرقابة  العام،  الطرح  و�شناديق 
والرتاخي�س والأ�شخا�س املرخ�س لهم، اإ�شافًة اإلى قوائمهم املالية.

محتويات الملحق اإلحصائي

اجلدول )1( : عدد طلبات طرح وتنظيم الأوراق املالية التي وافقت عليها الهيئة واإ�شعارات الطرح اخلا�س التي تلقتها
اجلدول )2( : اإجمايل مبالغ طرح الأوراق املالية )مليار ريال( م�شنفًة بح�شب نوع الطرح

اجلدول )3( : عدد املكتتبني الأفراد )باملليون( م�شنفني بح�شب قنوات اكتتاب الطرح العام
اجلدول )4( : مبالغ اكتتاب الأفراد )مليار ريال( م�شنفة بح�شب قنوات اكتتاب الطرح العام قبل رد الفائ�س

اجلدول )5( : عدد �شناديق الطرح العام م�شنفًة بح�شب  نوع ا�شتثمار ال�شندوق
اجلدول )6( : قيم اأ�شول �شناديق الطرح العام )مليون ريال( م�شنفًة بح�شب نوع ا�شتثمار ال�شندوق

اجلدول )7( : قيم اأ�شول �شناديق الطرح العام امل�شتثمرة يف  الأ�شهم )مليون ريال( م�شنفًة بح�شب النطاق اجلغرايف 
اجلدول )8( : قيم اأ�شول �شناديق املوؤ�شرات املتداولة

اجلدول )9( : عدد امل�شرتكني يف �شناديق الطرح العام م�شنفني بح�شب نوع ا�شتثمار ال�شندوق
اجلدول )10( : اأبرز تطورات الرقابة على التداولت والتعامالت

اجلدول )11(: القوائم املالية املخت�شرة واملف�شلة التي ُروجعت وُن�شرت يف موقع ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( الإلكرتوين
اجلدول )12(: ال�شركات التي راجعت الهيئة قوائمها املالية ربع ال�شنوية م�شنفًة بح�شب ورود/ عدم ورود حتفظات على قوائمها

اجلدول )13(: ال�شركات التي راجعت الهيئة قوائمها املالية ال�شنوية م�شنفًة بح�شب ورود/ عدم ورود حتفظات على قوائمها 
اجلدول )14(: ق�شايا املخالفات الواردة يف خمالفات نظام ال�شوق املالية م�شنفًة بح�شب نوع املخالفة

اجلدول )15(: ق�شايا املخالفات املنتهية اإجراءاتها يف خمالفات نظام ال�شوق املالية م�شنفًة بح�شب نوع املخالفة
اجلدول )16(: عدد قرارات الرتاخي�س م�شنفًة بح�شب نوع القرار

اجلدول )17(: عدد الأ�شخا�س املرخ�س لهم م�شنفني بح�شب ح�شولهم على خطاب ممار�شة العمل 
اجلدول )18(: عدد تراخي�س اأن�شطة اأعمال الأوراق املالية م�شنفًة بح�شب ممار�شة/عدم ممار�شة العمل 

اجلدول )19(: عدد الأ�شخا�س املرخ�س لهم م�شنفني بح�شب عدد اأن�شطة اأعمال الأوراق املالية املرخ�س لهم يف ممار�شتها 
اجلدول )20(: عدد الزيارات/املهام التفتي�شية التي نفذتها الهيئة م�شنفًة بح�شب نوعها

اجلدول )21(: عدد الأعمال التي قامت بها الهيئة املتعلقة مبكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب
اجلدول )22(: قائمة املركز املايل املجّمعة )غري مدققة( لالأعوام  2014م-2016م – الأ�شول )مليون ريال( لالأ�شخا�س املرخ�س لهم

اجلدول )23(: قائمة املركز املايل املجّمعة )غري مدققة( لالأعوام  2014م-2016م – اللتزامات )مليون ريال( لالأ�شخا�س املرخ�س لهم
اجلدول )24(: قائمة املركز املايل املجّمعة )غري مدققة( لالأعوام  2014م-2016م – حقوق امللكية )مليون ريال( لالأ�شخا�س املرخ�س لهم

اجلدول )25(:ا�شتثمارات الأ�شخا�س املرخ�س لهم  لالأعوام  2014م-2016م )مليون ريال(
اجلدول )26(: قائمة الدخل املجّمعة )غري مدققة( لالأعوام  2014م-2016م )مليون ريال( لالأ�شخا�س املرخ�س لهم
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الجدول )1(: عدد طلبات طرح وتنظيم األوراق المالية التي وافقت عليها الهيئة وإشعارات الطرح الخاص التي تلقتها

الجدول )2(: إجمالي مبالغ طرح األوراق المالية )مليار ريال( مصنفًة بحسب نوع الطرح

طرح خا�س طرح عام لأ�سهمالعام
طرح عام لأدوات 

دين
طرح اأ�سهم حقوق 

اأولوية
اأ�سهم منحةخف�س راأ�س مالا�ستحواذ

133121-200610م
2007271241118م
17-20081319151م
13-20091364231م
14-201079311م
2011674251110م
2012890131122م
18-20135115211م
24-101-20145118م
20155198140120م
20163208031510م

الإجمايلطرح عام لأدوات الدينطرح اأ�سهم حقوق اأولويةطرح خا�س طرح عام لأ�سهمالعام

7.23.020.7-200610.5م
200722.60.83.813.040.2م
200836.46.722.55.070.6م
20093.917.91.47.730.9م
20103.819.10.47.030.3م
20111.710.04.55.621.8م
20125.333.37.40.246.2م
20132.050.30.27.560.0م
201425.233.65.84.569.1م
20154.223.82.33.932.7م
20162.824.90.9028.6م
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الجدول )3(: عدد المكتتبين األفراد )بالمليون( مصنفين بحسب قنوات اكتتاب الطرح العام

الإجمايلاأخرىال�سراف الآيلفروع البنوكالإنرتنتالهاتف امل�سريفالعام

33.5-20066.14.211.212.0م
35.9-20079.05.76.215.0م
58.4-200812.111.06.728.6م
12.9-20093.12.71.06.1م
10.2-20102.12.00.85.3م
3-20110.60.90.21.3م
11.2-20121.42.41.06.4م
10.2-20130.92.01.16.2م
11.1-20141.12.51.06.5م
3.00.35.4 0.4 1.2 0.5 2015م
1.5-20160.20.30.10.9م

الجدول )4(: مبالغ اكتتاب األفراد )مليار ريال( مصنفة بحسب قنوات اكتتاب الطرح العام قبل رد الفائض

الإجمايلاأخرىال�سراف الآيلفروع البنوكالإنرتنتالهاتف امل�سريفالعام

30.4-20065.53.612.09.3م
78.5-20078.37.749.413.1م
81.3-200814.417.418.730.8م
7.3-20091.81.70.63.2م
6.7-20101.41.60.73.0م
3.0-20110.51.10.41.0م
11.0-20121.23.51.74.6م
6.6-20130.61.70.83.5م
317.8-20144.237.5269.56.6م
2.30.36.6 1.1 2.3 0.7 2015م
2.7-20160.31.00.70.7م



167

الجدول )5(: عدد صناديق الطرح العام مصنفًة بحسب نوع استثمار الصندوق

متوازنقاب�سعقارياأ�سواق النقداأدوات الدينالأ�سهمالعام
راأ�س املال 

املحمي
الإجمايلاأخرى

14233--20071221149433م
25262--2008135757434م
2009151661630237266م
2010154656627288267م
20111507501043255272م
20121389471043324256م
4254-201314184513412م
4263-201415094611412م
3267-201516994410302م
5271-201616884412322م

الجدول )6(: قيم أصول صناديق الطرح العام )مليون ريال( مصنفًة بحسب نوع استثمار الصندوق

متوازنقاب�سعقارياأ�سواق النقداأدوات الدينالأ�سهمالعام
راأ�س املال 

املحمي
الإجمايلاأخرى

4127.0105099.0--200762317.0808.033893.01591.02363.0م
2754.074815.0--200824824.0153.043035.02293.01756.0م
200929719.0205.054518.02237.01913.0115.3217.5635.189559.9م
201030974.0218.958015.71557.42677.391.2358.1773.594666.1م
201126628.4241.249544.12550.62715.6115.6230.550.482076.4م
201227988.2637.253878.32587.42731.064.243.330.287959.8م
111.3103121.1-201334441.2563.360945.84131.12797.9130.5م
108.7110654.9-201435585.4641.966381.64975.52837.2124.6م
57.4102862.8-201533011.6831.361713.34430.52727.091.9م
176.287،244.1-201622444.0848.757497.63610.32584.982.5م
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الجدول )7(: قيم أصول صناديق الطرح العام المستثمرة في األسهم )مليون ريال( مصنفًة بحسب النطاق الجغرافي

اأ�سهم اأوروبيةاأ�سهم اأمريكيةاأ�سهم اآ�سيويةاأ�سهم عربيةاأ�سهم خليجيةاأ�سهم حمليةالعام
اأ�سهم دولية 

اأخرى
الإجمايل

200918541.81780.4405.41092.81072.82089.54736.329719.0م
201019074.11942.1246.31116.81162.22211.35221.230974.0م
201117135.11519.5107.1810.21174.61845.24036.726628.4م
201217445.21632.7185.0842.71348.22191.54342.927988.2م
201321331.32127.4196.7860.61763.22746.05416.034441.2م
201422634.12342.8459.5786.82020.12662.54679.635585.4م
201520024.53014.3306.9856.02003.62747.94058.533011.6م
201616703.82476.1189.8690.0668.3475.01241.022444.0م

الجدول )9(: عدد المشتركين في صناديق الطرح العام مصنفين بحسب نوع استثمار الصندوق

متوازنقاب�سعقارياأ�شواق النقداأدوات الدينالأ�شهمالعام
راأ�س املال 

املحمي
الإجمايلاأخرى

20092750621376839844846523757124846356331م
2010247771946030631996430646940437319823م
2011226204425483945656201685849121293506م
2012212128249517584565584549715496275292م
139257803-20131975232034902450215453440م
274245776-20141874262324630758695254414م
266236728-20151819972074343054554996377م
268222662-20161723151853974751404656351م

ا�سم ال�سندوق
قيم الأ�سول )مليون ريال(

عام 2016معام 2015معام 2014معام 2013معام 2012معام 2011معام 2010م

51.479.267.026.926.922.420.9فالكم املتداول لالأ�شهم ال�شعودية
22.827.726.012.813.06.17.8فالكم املتداول لقطاع البرتوكيماويات

10.214.818.916.06.87.8-�شندوق اإت�س اإ�س بي �شي ال�شعودي 20 املتداول
74.2117.1107.858.655.935.336.5الإجمايل

الجدول )8( : قيم أصول صناديق المؤشرات المتداولة
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الجدول )10(: أبرز تطورات الرقابة على التداوالت والتعامالت

تنبيهات نظام الرقابة العام
عمليات البحث املكثف للتداولت والتعامالت امل�ستبه يف خمالفتها 

نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية
حالت ا�ستباه يف خمالفة 

25266-2006م
28341-2007م
20083429496844م
200925374131141م
201020722123442م
201122303133135م
201226323168732م
201326251177943م
201430824197415م
201530549155529م
201631896202851م

الجدول )11(:  القوائم المالية المختصرة والمفصلة التي ُروجعت ونُشرت في موقع السوق المالية السعودية )تداول( اإللكتروني

القوائم املالية املف�سلةالقوائم املالية املخت�سرةالعام

2006418411م
2007461466م
2008550534م
2009624606م
2010676665م
2011724714م
2012760742م
2013808789م
2014811790م
2015841833م
2016862840م
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الجدول )12(: الشركات التي راجعت الهيئة قوائمها المالية ربع السنوية مصنفًة بحسب ورود / عدم ورود تحفظات على قوائمها

القوائم املالية )ربع ال�سنوية( التي وردت عليها حتفظاتالقوائم املالية )ربع ال�سنوية( التي مل ترد عليها حتفظاتالعام

20066125م
20078229م
200810324م
20099440م
20109840م
201110541م
201210747م
201311149م
201411848م
201511753م
201611162م

الجدول )13(: الشركات التي راجعت الهيئة قوائمها المالية السنوية مصنفًة بحسب ورود / عدم ورود تحفظات على قوائمها

العام
القوائم املالية ال�سنوية التي روجعت ومل ترد عليها حتفظات عن 

العام ال�سابق
القوائم املالية ال�سنوية التي روجعت وورد عليها حتفظات عن العام 

ال�سابق

20065720م
20077016م
20089714م
20098641م
20109736م
201110738م
201210644م
201311346م
201411251م
201511948م
201611754م
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الجدول )14(: قضايا المخالفات الواردة في مخالفات نظام السوق المالية مصنفًة بحسب نوع المخالفة

النوع 
العام

2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009م2008م2007م

14474138303139141023خمالفة تالعب وت�شليل

102819676336562449927خمالفة اإف�شاح

2361212031--خمالفة تداول بناًء على معلومة داخلية

74654232923628981خمالفة لئحة الأ�شخا�س املرخ�س لهم

1911431010720312خمالفة متلك/ ت�شرف ن�شب من دون اإ�شعار الهيئة

خمالفة ممار�شة اأعمال الأوراق املالية من دون 
احل�شول على ترخي�س من الهيئة

45535539674939112413

2747247-12-خمالفة قرارات جمل�س الهيئة

462136140-خمالفة لئحة طرح الأوراق املالية

3381131221-خمالفات اأخرى لقواعد الت�شجيل والإدراج

717152039426519-3خمالفة التداول خالل فرتة احلظر

91535414322304--خمالفة لئحة حوكمة ال�شركات

3735412072016--خمالفة لئحة �شناديق ال�شتثمار/العقاري

527300------خمالفة قواعد الكفاية املالية

200-------لئحة الندماج وال�شتحواذ

1440------خمالفات اأخرى

9---------نظام ال�شركات

98151157253288269287530432253الإجمايل
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الجدول )15(: قضايا المخالفات المنتهية إجراءاتها في مخالفات نظام السوق المالية مصنفًة بحسب نوع المخالفة

النوع
العام

2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009م2008م2007م

8834442920151222خمالفة تالعب وت�شليل/ �شلوكيات ال�شوق

612284973672410921098خمالفة اإف�شاح

22528-4442--خمالفة تداول بناًء على معلومة داخلية

151025452733089112خمالفة لئحة الأ�شخا�س املرخ�س لهم

خمالفة متلك/ ت�شرف ن�شب
من دون اإ�شعار الهيئة

189712411722428

خمالفة ممار�شة اأعمال الأوراق املالية
 من دون احل�شول على ترخي�س من الهيئة

25465337693512161228

1238238-3--خمالفة قرارات جمل�س الهيئة

43212110--خمالفة لئحة طرح الأوراق املالية

681111227--خمالفات اأخرى لقواعد الت�شجيل والإدراج

1921816275765---خمالفة التداول خالل فرتة احلظر

81227519322624--خمالفة لئحة حوكمة ال�شركات

72745648714---خمالفة لئحة �شناديق ال�شتثمار/العقاري

12445-------خمالفة قواعد الكفاية املالية

020-------خمالفة لئحة الندماج وال�شتحواذ

122-------خمالفات اأخرى

4---------نظام ال�شركات

588015722030327084250616465الإجمايل
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الجدول )16(: عدد قرارات التراخيص مصنفًة بحسب نوع القرار

الجدول )17(: عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب حصولهم على خطاب ممارسة العمل

اإلغاء ترخي�س �سحب ترخي�س تعديل ترخي�س ترخي�س جديد العام

- 2 6 35 2007م
2 2 9 34 2008م
6 6 4 12 2009م

14 3 13 4 2010م
16 - 8 3 2011م
2 - 8 2 2012م
- - 5 5 2013م
3 - 8 2 2014م
- - 8 1 2015م
3 2 4 1 2016م

الإجمايل
 مرخ�س لهم مل يح�سلوا على

خطاب ممار�سة العمل
 مرخ�س لهم حا�سلون على

خطاب ممار�سة العمل
العام

80 34 46 2007م
110 39 71 2008م
110 25 85 2009م
97 7 90 2010م
84 3 81 2011م
84 4 80 2012م
89 5 84 2013م
88 1 87 2014م
88 0 88 2015م
83 0 83 2016م
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الجدول )18(: عدد تراخيص أنشطة أعمال األوراق المالية مصنفًة بحسب ممارسة/عدم ممارسة العمل 

احلفظ تقدمي امل�سورة الرتتيب الإدارة التعامل ممار�سة/عدم ممار�سة العام

58 78 74 55 57 ممار�س
2009م

17 21 21 16 10 غري ممار�س

72 82 80 68 63 ممار�س
2010م

3 6 6 3 2 غري ممار�س

67 76 76 66 60 ممار�س
2011م

3 2 3 3 1 غري ممار�س

66 75 75 65 56 ممار�س
2012م

2 3 3 2 2 غري ممار�س

67 77 78 65 56 ممار�س
2013م

3 6 4 5 4 غري ممار�س

65 81 79 65 56 ممار�س
2014م

- 1 1 1 2 غري ممار�س

65 81 80 65 61 ممار�س
2015م

0 0 1 0 2 غري ممار�س

65 74 75 64 61 ممار�س
2016م

0 0 0 0 0 غري ممار�س
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الجدول )19(: عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب عدد أنشطة أعمال األوراق المالية المرخص لهم في ممارستها

الجدول )20(: عدد الزيارات/المهام التفتيشية التي نفذتها الهيئة مصنفًة بحسب نوعها

جميع الأن�سطة اأربعة اأن�سطة ثالثة اأن�سطة ن�ساطان ن�شاط واحد العام

36 4 8 26 6 2007م
54 6 8 38 4 2008م
55 9 8 34 4 2009م
55 10 7 22 3 2010م
55 11 4 12 2 2011م
54 8 5 15 2 2012م
56 9 4 18 2 2013م
53 7 4 22 2 2014م
54 6 5 21 2 2015م
51 8 6 16 2 2016م

دورية خا�سة العام

- 33 2007م
2 51 2008م
5 67 2009م

18 54 2010م
20 82 2011م
77 65 2012م

2883 74 2013م
54 107 2014م
55 50 2015م
52 43 2016م

28( �شملت التفتي�س على �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.
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الجدول )21(: عدد األعمال التي قامت بها الهيئة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الجدول )22(: قائمة المركز المالي المجّمعة )غير مدققة( لألعوام 2014م-2016م – األصول )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهم

معاجلة طلبات وا�ستف�سارات الأ�سخا�س املرخ�س لهم معاجلة الطلبات الواردة من اجلهات احلكومية العام

18 492 2009م
33 1067 2010م
92 2401 2011م
47 1958 2012م

774 2819 2013م
146 11660 2014م
283 128 2015م
277 180 2016م

الإجمايل مرخ�س لهم ترتيب/م�سورة مرخ�س لهم دوليون مرخ�س لهم اإقليميون مرخ�س لهم �سعوديون
مرخ�س لهم تابعون لبنوك 

�سعودية
العن�سر

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

9180 10189 10157 191 248 280 1527 1537 1421 1095 1633 1784 1479 1211 1535 4888 5560 5137 نقد وما يعادله

3082 3022 1480 62 61 64 74 83 82 149 210 291 2441 2352 637 355 317 406 ذمم مدينة

2131 2979 4008 0 0 0 0 0 0 6 9 18 261 259 227 1864 2711 3763
مدينو متويل 

هام�س التغطية

11273 11647 9545 39 58 48 0 0 0 1329 1589 1087 5178 5268 5070 4728 4731 3340 ا�شتثمارات

573 520 938 11 13 7 20 18 22 121 123 266 249 201 417 172 165 226 اأ�شول ثابتة

1035 1480 1144 13 12 13 34 46 38 90 136 73 402 875 693 496 411 327 اأ�شول اأخرى

27274 29838 27272 316 392 412 1655 1685 1563 2790 3700 3519 10011 10166 8579 12503 13895 13199
اإجمايل 
الأ�سول
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الجدول )23(: قائمة المركز المالي المجّمعة )غير مدققة( لألعوام 2014م-2016م – االلتزامات )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهم

الإجمايل مرخ�س لهم ترتيب/م�سورة مرخ�س لهم دوليون مرخ�س لهم اقليميون مرخ�س لهم �سعوديون
مرخ�س لهم تابعون لبنوك 

�سعودية
العن�سر

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

774 1216 1120 9 15 12 39 42 34 67 333 281 271 299 313 388 527 480
ذمم دائنة 

وم�شروفات 
م�شتحقة

2777 4561 3288 0 46 0 14 38 48 241 445 412 1497 1582 491 1025 2451 2337 قرو�س بنكية

56 209 217 1 2 0 0 0 0 55 208 217 0 0 0 0 0 0
قرو�س تالية 

ال�شتحقاق

442 383 318 4 4 3 22 19 15 49 61 50 210 191 75 157 109 175
الزكاة و�شريبة 

الدخل

479 454 426 8 6 6 23 18 18 33 31 20 96 89 78 319 310 304
م�شتحقات نهاية 

اخلدمة

1078 1333 755 13 36 56 43 33 38 43 98 198 535 496 101 444 669 362 ذمم دائنة اأخرى

5606 8156 6124 34 109 77 141 150 153 489 1176 1178 2609 2656 1058 2333 4065 3658
اإجمايل 

اللتزامات
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الجدول )24(: قائمة المركز المالي المجّمعة )غير مدققة( لألعوام 2014م-2016م – حقوق الملكية )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهم

الإجمايل مرخ�س لهم ترتيب/م�سورة مرخ�س لهم دوليون مرخ�س لهم اقليميون مرخ�س لهم �سعوديون
مرخ�س لهم تابعون لبنوك 

�سعودية
العن�سر

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

15921 16094 15933 240 262 300 1583 1583 1520 2531 2531 2396 6368 6518 6517 5200 5200 5200
 روؤو�س الأموال

املدفوعة

1739 1555 1390 19 18 12 49 47 43 50 41 28 571 536 488 1050 913 819
 الحتياطي

النظامي

1783 1210 601 9- 2 45- 117- 164- 219- 326- 266 334- 149- 32- 108 2383 1671 1091 اأرباح مبقاه

1721 2317 3041 3 3- 42 3- 70 66 38- 26- 118 170 175 550 1589 2102 2265
اأرباح/

خ�شائر الفرتة

503 506 183 28 4 24 0 0 0 85 244 134 442 313 141- 52- 56- 166
 حقوق مالك

اأخرى

21668 21682 21148 281 283 333 1514 1535 1410 2301 2524 2342 7401 7510 7522 10170 9830 9541
 اإجمايل حقوق

امللكية

الجدول)25(:استثمارات األشخاص المرخص لهم لألعوام 2014م-2016م )مليون ريال(

املجموع مرخ�س لهم ترتيب/م�سورة مرخ�س لهم دوليون مرخ�س لهم اإقليميون مرخ�س لهم �سعوديون
مرخ�س لهم تابعون لبنوك 

�سعودية
العن�سر

2016م 2015م 2014م 2016م 2015م 2014م 2016م 2015م 2014م 2016م 2015م 2014م 2016م 2015م 2014م 2016م 2015م 2014م

478 1005 1261 0 0 0 0 0 0 55 295 112 341 595 939 82 116 210 اأ�شهم مدرجة

6901 6986 6114 0 0 0 0 0 0 447 539 500 3554 3271 2532 2899 3176 3082
�شناديق 

ا�شتثمارية
436 344 361 0 0 0 0 0 0 286 284 298 39 51 53 111 10 10 اأدوات دين

3 6 6 0 0 0 0 0 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 التوريق

807 897 1292 17 18 38 0 0 0 153 72 66 611 781 1150 25 25 38

امللكية 
اخلا�شة/

�شركات تابعة 
و�شقيقة

2650 2409 511 22 40 10 0 0 0 385 394 105 633 571 396 1611 1405 0 عقارات

11273 11647 9545 39 58 48 0 0 0 1329 1589 1087 5178 5268 5070 4728 4731 3340 املجموع
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الجدول )26(: قائمة الدخل المجّمعة )غير مدققة( لألعوام 2014م-2016م )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهم

الإجمايل مرخ�س لهم ترتيب/م�سورة مرخ�س لهم دوليون مرخ�س لهم اإقليميون مرخ�س لهم �سعوديون
مرخ�س لهم تابعون لبنوك 

�سعودية
العن�سر

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

عام 
2016م

عام 
2015م

عام 
2014م

1381 1871 2398 0 0 0 34 52 63 24 36 41 85 143 139 1237 1640 2155 التعامل

2049 2444 2329 0 0 0 15 23 12 174 177 263 503 557 409 1357 1686 1645 اإدارة الأ�شول

838 815 748 56 66 105 21 18 22 40 58 76 230 230 193 492 443 352
امل�شرفية 

ال�شتثمارية

1 7 17 0 1 0 0 2 0 1 4 15 0 0 2 0 0 0 امل�شورة/الأبحاث

111 105 72 0 0 0 4 1 0 7 12 4 22 24 8 78 68 60 احلفظ

581 471 982 3 1 1 14 6 10 7- 15 75 244 205 660 328 245 236 ال�شتثمارات

633 589 695 23 29 31 180 217 201 26 19 23 372 262 436 32 62 4 اإيرادات اأخرى

5594 6301 7241 82 97 137 268 319 308 264 321 497 1456 1421 1847 3524 4144 4452 الإيرادات

2121 2208 2071 52 64 64 141 140 145 199 210 185 564 555 535 1165 1240 1142 الرواتب والأجور

55 94 82 1 1 1 2 3 2 2 4 6 38 63 41 12 22 32 الت�شويق

1697 1682 2047 26 35 30 128 106 95 101 132 189 684 628 721 758 780 1013 م�شاريف اأخرى

3873 3984 4200 79 100 95 271 249 242 302 346 379 1287 1246 1297 1935 2043 2187
اإجمايل 

امل�شاريف

1721 2317 3041 3 3- 42 3- 70 66 38- 26- 118 170 175 550 1589 2102 2265 الأرباح/اخل�شائر
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