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خادم الحرمين الشريفين

الملك/ سـلـمان بـن عـبد الـعزيـز آل سعود  حفظه الله

رئيس مجلس الوزراء



صاحب السمو الملكي

األمير/ محمد بن سلمان آل سعود  حفظه الله

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



مجلس هيئة السوق المالية
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درجة الماجستير في إدارة األعمال، كلية ستيرن، جامعة نيويورك, الواليات المتحدة األمريكية )٢٠٠٣م(.
درجة البكالوريوس في األنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية )١٩٩٨م(.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية )٢٠١٧م – حتى اآلن(.
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية )٢٠١٦م – ٢٠١٧م(.

الرئيس التنفيذي، شركة دراية المالية )٢٠٠٨م - ٢٠١٦م(.
مستشار إداري، شركة ماكينزي وشركاه، دبي، االمارات العربية المتحدة )٢٠٠٤م - ٢٠٠٦م(.

مدير أول في قطاع المصرفية االستثمارية وتمويل الشركات، مجموعة سامبا المالية )١٩٩٩م - ٢٠٠٤م(.
وسيط في األسهم الدولية والمعادن الثمينة، البنك العربي الوطني )١٩٩٦م- ١٩٩٨م(.

عضو سابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد. 
عضو سابق في مجلس إدارة شركة اليمامة للحديد. 

عضو سابق في مجلس إدارة بنك البالد.
عضو سابق في لجنة األوراق المالية واالستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

عضو سابق في اللجنة االستثمارية لمؤسسة الملك فيصل الخيرية.
عضو سابق في اللجنة االستثمارية في شركة أوقاف سليمان عبدالعزيز الراجحي.

عضو مجلس األمناء في مجموعة عقال.

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

معالي األستاذ
محمد بن عبدالله القويز

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
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درجة الماجستير في القانون، كلية القانون، جامعة ويك فورست، الواليات المتحدة األمريكية )٢٠٠٨م(.
دبلوم عالي برنامج دراسات األنظمة )ماجستير وظيفي(، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية )٢٠٠٢م(.

درجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية تخصص )فقه وأصوله(، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية )٢٠٠٠م(.

درجة الماجستير في اإلدارة العامة، جامعة ميسوري، الواليات المتحدة األمريكية )١٩٩١م(.
درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية )١٩٨٦م(.

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية )٢٠١٧م – حتى اآلن(.
وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ، هيئة السوق المالية )٢٠١٦م(.

مدير عام اإلدارة العامة للمتابعة والتنفيذ المكلف، هيئة السوق المالية )٢٠١٦م(.
مدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية، هيئة السوق المالية )٢٠١٥م(.

مدير إدارة االستشارات القانونية، هيئة السوق المالية )٢٠١٠م(.
مستشار قانوني في اإلدارة العامة للشؤون القانونية، هيئة السوق المالية )٢٠٠٥م – ٢٠١٠م(.

باحث قضايا، اإلدارة العامة لألنظمة، الديوان الملكي )٢٠٠٢م - ٢٠٠٥م(.
رئيس اللجنة العليا لفصل االختصاصات والمهام بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( )٢٠١٧ - حتى اآلن(.

عضو اللجنة العليا لفصل االختصاصات والمهام بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( )٢٠١٣م - ٢٠١٧م(.
عضو لجنة „برنامج التوفير واإلدخار” الخاص بموظفي هيئة السوق المالية ) ٢٠١٤م-٢٠١٦م(.

رئاسة/عضوية عدد من اللجان وفرق العمل المتخصصة المشكلة من الجهات المنظمة  لألسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار مشروع تكامل 
األسواق المالية الخليجية.

رئاسة/عضوية عدد من اللجان وفرق العمل إلعداد اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية ونظام الشركات.
تمثيل هيئة السوق المالية في إجتماعات „إتحاد هيئات األوراق المالية اإلسالمية”.

تمثيل هيئة السوق المالية في إجتماعات „مجلس الخدمات المالية اإلسالمية”.
تمثيل هيئة السوق المالية في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع األنظمة واللوائح التنظيمية والموضوعات األخرى المحالة إليها.

عضوية عدد من اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية لدراسة ومناقشة موضوعات ذات عالقة بعمل هيئة السوق المالية والجهات الحكومية األخرى. 
تمثيل الهيئة في اجتماعات اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن وفد المملكة.

تمثيل الهيئة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لرؤساء هيئات األسواق المالية )أو من يعادلهم( بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن وفد المملكة.

عضو مجلس هيئة السوق المالية )٢٠١٧م - حتى اآلن(. 
رئاسة/عضوية العديد من اللجان في هيئة السوق المالية ذات العالقة بتنظيم قطاع السوق المالية وتطويره.

رئيس لجنة تطوير الموارد البشرية، هيئة السوق المالية )٢٠١٧م - حتى اآلن(.
نائب رئيس لجنة التعامالت اإللكترونية، هيئة السوق المالية )٢٠١٧م - حتى اآلن(.

رئيس فريق العمل المكّلف بالتباحث مع صندوق االستثمارات العامة في شأن مقر الهيئة بمركز الملك عبد الله المالي )٢٠١٧م - حتى اآلن(.
وكيل الهيئة للموارد المؤسسية، هيئة السوق المالية )٢٠١٦م - ٢٠١٧م(.

مدير عام اإلدارة العامة، هيئة السوق المالية )٢٠٠٩م - ٢٠١٦م(.
مدير إدارة الموارد البشرية، هيئة السوق المالية )٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م(.

مدير عام التواصل المؤسسي، شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )١٩٩٩م – ٢٠٠٥م(.
مستشار معالي الوزير، وزارة العمل )١٩٩٨م – ١٩٩٩م(.

عضو هيئة التدريب، معهد اإلدارة العامة )١٩٨٦م - ١٩٩٨م(.

األستاذ
يوسف بن  حمد البليهد

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية

المؤهالت العلميةالمؤهالت العلمية

الخبرة العمليةالخبرة العملية

األستاذ
أحمد بن راجح الراجح

عضو مجلس هيئة السوق المالية
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درجة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة كينت بأوهايو، الواليات المتحدة األمريكية )١٩٩٩م(.
درجة البكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية )١٩٩٥م(.

عضو مجلس هيئة السوق المالية )٢٠١٧م- حتى اآلن(. 
رئاسة/عضوية العديد من اللجان بهيئة السوق المالية ذات العالقة بتنظيم قطاع السوق المالية وتطويره.

وكيل الهيئة للشؤون االستراتيجية والدولية، هيئة السوق المالية )٢٠١٦م - ٢٠١٧م(.
مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي واألبحاث )٢٠١٣م - ٢٠١٦م(

مدير إدارة صناديق االستثمار، هيئة السوق المالية )٢٠٠٦م - ٢٠١٢م(.
مسؤول أول تمويل الشركات، هيئة السوق المالية )٢٠٠٤م - ٢٠٠٥م(.

عضو لجنة برنامج تطوير القطاع المالي )٢٠١٧م-حتى اآلن(.
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل )٢٠١٧م – حتى اآلن(.

رئيس لجنة الحساب التمويلي لبرنامج التوعية في السوق المالية، هيئة السوق المالية )٢٠١٧م – حتى اآلن(.
عضو لجنة تطوير الموارد البشرية، هيئة السوق المالية )٢٠١٣م - ٢٠١٧م(.

عضو لجنة برنامج التوفير واالدخار الخاص بموظفي هيئة السوق المالية )٢٠١٤م - ٢٠١٦م(.
أمين عام اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية )٢٠١٤م - ٢٠١٦م(.

عضو هيئة التدريب )تمويل واستثمار( في مؤسسة النقد العربي السعودي – المعهد المصرفي )١٩٩٥م - ٢٠٠٤م(.

زمالة المحاسبين اإلداريين )CGMA(، الواليات المتحدة األمريكية )٢٠١٢م(.
زمالة إدارة المخاطر )CRMA(، الواليات المتحدة األمريكية )٢٠١٢م(.

زمالة مكافحة الغش واالختالس )ACFE(، الواليات المتحدة األمريكية )٢٠٠٨م(.
زمالة المحاسبين القانونيين األمريكية )CPA(، الواليات المتحدة األمريكية )١٩٩٠م(.

دبلوم اقتصاد وإدارة ، المعهد االقتصادي، الواليات المتحدة األمريكية )١٩٨٥م(.
درجة البكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية )١٩٨٣م(.

عضو مجلس هيئة السوق المالية )٢٠١٧م - حتى اآلن(. 
رئيس لجنة المراجعة الداخلية، هيئة السوق المالية )٢٠١٧م - حتى اآلن(.

المشرف على برنامج مراقبة جودة األداء المهني، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )٢٠١٦م - ٢٠١٧م(.
رئيس المراجعة الداخلية، شركة االتصاالت السعودية )٢٠٠٦م - ٢٠١٥م(.

مدير التدقيق واالستشارات المالية، صندوق التنمية الصناعية السعودي )١٩٨٣م- ٢٠٠٥م( / إعارة لمكتب إرنست ويونغ )EY( للمحاسبة والمراجعة في الواليات 
المتحدة األمريكية )١٩٨٦م- ١٩٨٨م(.

عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة.
عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

عضو لجنة معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
عضو لجنة المراجعة في الغرفة التجارية الصناعية. 

عضو مجلس المديرين في شركة كوكا كوال السعودية.
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة األندلس العقارية.

عضو مجلس المديرين ورئيس لجنة المراجعة في شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي.
رئيس لجنة المراجعة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وغير المدرجة، وفي العديد من القطاعات منها:

االستثمار والتمويل - الطاقة - المواد األساسية -  تجزئة السلع الكمالية.
عضو لجنة المراجعة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية في العديد من القطاعات منها:

البنوك - التأمين - المواد األساسية - السلع الرأسمالية - إنتاج األغذية.

األستاذ
خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

األستاذ
خالد بن محمد الصليع

عضو مجلس هيئة السوق المالية

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية
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معاييــر  بأعلــى  الهيئــة  التــزام  لتحقيــق  التقريــر  هــذا  ُأعــد 

الشــفافية، ورغبــًة منهــا فــي إطــاع العمــوم علــى أعمالهــا 

المــادة  لمتطلبــات  واســتجابًة  المنصــرم،  العــام  خــال 

السادســة عشــرة مــن نظــام الســوق الماليــة التــي تنــص 

علــى أن “يرفــع رئيــس المجلــس تقريــرًا ســنويًا لرئيس مجلس 

الــوزراء عــن أعمــال الهيئــة ومركزهــا المالــي فــي الســنة 

الماليــة الســابقة، وذلــك خــال تســعين يومــًا مــن انتهــاء 

الســنة”. وتنفيــذًا للمــادة التاســعة والعشــرين مــن نظــام 

مجلــس الــوزراء، ُروعــي فــي منهجيــة إعــداد التقريــر تلبيــة 

جميــع متطلبــات قواعــد إعــداد التقاريــر الســنوية المقــررة 

ــات  ــا الجامع ــا فيه ــة بم ــوزارات والمؤسســات العام ــى ال عل

األخــرى. الحكوميــة  واألجهــزة 



ة 
ؤي

لر
ا

أن ُنصبح السوق الرئيسية في الشرق 
األوسط ومن أهم عشرة أسواق مالية 

في العالم.
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ا

سوق مالية ُمّسهلة للتمويل ... 
ومحفزة لالستثمار ... 

وداعمة للثقة ... 
ومنبعًا للقدرات ...

م 
قي

نستمر في التطويرال  
المســتمر  والتحســين  التطويــر  علــى  الهيئــة  تعمــل 
للسياســات واإلجــراءات واألنظمــة والبرامــج المســتخدمة 
تطويــر  إلــى  بــدوره  يــؤدي  ممــا  األعمــال،  تســيير  فــي 
الخدمــات المقدمــة إلــى المتعامليــن فــي الســوق الماليــة 

الوطنــي. االقتصــاد  ونمــو 

1

نتحمل المسؤولية5  
تجــاه  وواجباتهــا  بمســؤولياتها  الهيئــة  إحســاس  عكــس 
الموظفيــن  إحســاس  وكذلــك  وموظفيهــا  مجتمعهــا 
بمســؤولياتهم تجــاه مهامهــم، واستشــعار العمــل بأمانــة 

الهيئــة ورســالة  رؤيــة  لتحقيــق  واخــالص  وجهــد 

نهتم بموظفينا ومجتمعنا4  
ــأن منســوبيها هــم أهــم مــورد لديهــا، وأن  ــة ب تؤمــن الهيئ
تعزيــز والئهــم مــن خــالل االهتمــام بهــم ممــا يعــود بالفائدة 
ــة علــى خلــق  علــى المجتمــع والوطــن، لذلــك تحــرص الهيئ
بيئــة عمــل داعمــة ومحفــزة، وتقــدم برامــج متنوعــة لخدمــة 
المجتمــع فــي مجــال التطويــر والتدريــب والتوعيــة الماليــة.

نسعى إلى التميز2  
تطويــر  علــى  وتحــرص  منســوبيها  بكفــاءة  الهيئــة  تتميــز 
الجــودة  مســتويات  أعلــى  لتحقيــق  وخبراتهــم  مهاراتهــم 
بمهنيــة عاليــة ومراعــاة لقواعــد الســلوك المهنــي وتقديــم 
أفضــل الخدمــات إلــى المتعامليــن فــي الســوق الماليــة.

نتواصل ونتشاور3  
ومهنيــة  باحترافيــة  والتواصــل  والتشــاور  التعــاون  تعزيــز 
كفريــق عمــل جماعــي يتســم باالحتــرام والمهنيــة داخــل 
ــن فــي الســوق  ــة وخارجهــا مــع المشــاركين المتعاملي الهيئ

الماليــة.
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والمبــادرات  األهــداف  تطويــر  وبعــد 
االســتراتيجية  للركيــزة  االســتراتيجية 
الثانية لـ”برنامج تطوير القطاع المالي”، 
والمبــادرات   االســتراتيجيات  ومراجعــة 
أقــّر  االســتراتيجية،  الهيئــة  خطــة  فــي 
تنفيذيــة  عمــل  خطــة  الهيئــة  مجلــس 
ــادرًة  ــة ربــع ســنوية  تحــوي 71 مب مفصل
٢٠١٧م  عــام  خــالل  تنفيذهــا  مخططــًا 

لهــا.  المتوقعــة  االنتهــاء  ومواعيــد 

وُيعــّد عــام  ٢٠١٧م عامــًا حافاًل باإلنجازات 
فــي مجــال تطويــر األنظمــة واللوائــح 
الماليــة؛  للســوق  المنظمــة  والقواعــد 
القواعــد  الهيئــة  مجلــس  أقــّر  فقــد 
األغــراض  ذات  للمنشــآت  المنظمــة 
تأسيســها،  ذلــك  فــي  بمــا  الخاصــة، 
والترخيــص لهــا، وتســجيلها، وطرحهــا، 
بهــا  المرتبطــة  والنشــاطات  وإدارتهــا، 
التــي تزاولهــا فــي المملكــة. كذلــك أقــّر 
المجلــس قواعــد طــرح األوراق الماليــة 
وااللتزامــات المســتمرة، التــي ســٌيعمل 
١٤٣٩/٠٧/١٥هـــ  تاريــخ  مــن  ابتــداًء  بهــا 
الموافــق ٢٠١٨/٠٤/٠١م، وســتحل محــل 
وقواعــد  الماليــة  األوراق  طــرح  الئحــة 
ســابقًا.  الصادرتيــن  واإلدراج  التســجيل 
علــى  بنــاًء  الهيئــة  مجلــس  أقــّر  أيضــًا 
نظــام الشــركات الجديــد الئحــة حوكمــة 
حوكمــة  الئحــة  محــل  لتحــل  الشــركات 
مجلــس  بقــرار  الصــادرة  الشــركات 
وتاريــخ   )١-٢١٢-٢٠٠٦( رقــم  الهيئــة 
١٤٢٧/١٠/٢١هـــ الموافــق ٢٠٠٦/١١/١٢م، 
وقــد ُأعــّدت هــذه الالئحــة بجهــد مشــترك 
بيــن هيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة 
مبــادرات  ضــوء  وفــي  واالســتثمار، 
الهيئــة المختلفــة لتطوير الســوق المالية 

لهيئــة  الســنوي  التقريــر  هــذا  فــي  يســرني 
الســوق الماليــة لعــام  ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ )٢٠١٧م( 
أن أضــع بيــن أيديكــم خالصــة مبــادرات الهيئــة 
والرقابيــة  واإلشــرافية  التنظيميــة  وإنجازاتهــا 
والتــي  إليهــا،  الموكولــة  األنشــطة  لمختلــف 
مدعومــًا  عرضهــا  يكــون  أن  عــام  كل  حرصنــا 
باألرقــام والحقائــق، ليعكــس مســيرة التطــور 
إليهــا  دومــًا  نتطلــع  التــي  والعطــاء  والنمــاء 
العربيــة  المملكــة  )رؤيــة  روح  مســتلهمين 
بمشــيئة  ســتحمل  التــي   )2030 الســعودية 

الغالــي.  لوطننــا  والرفاهيــة  الخيــر  اللــه 

بتاريــخ ٤ شــعبان ١٤٣٨هـــ الموافــق ٣٠ أبريــل 
االقتصاديــة  الشــؤون  مجلــس  حــدد  ٢٠١٧م، 
والتنميــة عشــرة برامــج ذات أهميــة اســتراتيجية 
العربيــة  المملكــة  )رؤيــة  لتحقيــق  للحكومــة 
البرامــج  هــذه  وأحــد   ،)2030 الســعودية 
الــذي  المالــي”،  القطــاع  تطويــر  “برنامــج 
يهــدف إلــى خلــق قطــاع مالــي مزدهــر ليكــون 
عامــل تمكيــن رئيــس لتحقيــق أهــداف )رؤيــة 
وقــد   ،)2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــة لـــ  ــاء الخطــة التنفيذي ــة فــي بن شــاركت الهيئ
“برنامــج تطويــر القطــاع المالــي” مــن خــالل 
عــدد  وعضويــة  البرنامــج  لجنــة  فــي  تمثيلهــا 
الهيئــة  وتولــت  العالقــة،  ذات  الجهــات  مــن 
فــي هــذا الشــأن مســؤولية تطويــر األهــداف 
والمبــادرات االســتراتيجية للركيــزة االســتراتيجية 
ســوق  بتطويــر  المتعلقــة  للبرنامــج  الثانيــة 
ماليــة متقدمــة، ودرســت وراجعــت بنــاًء عليــه 
لديهــا،  القائمــة  والمبــادرات  االســتراتيجيات 
واختــارت المؤشــرات والمبــادرات االســتراتيجية 
الماليــة  الريــادة  “برنامــج  فــي  المعتمــدة 
2020” ذات األثــر فــي نمــو القطــاع المالــي 
عامــة وتطويــر الســوق الماليــة خاصــة؛ بهــدف 
األســواق  مصــاف  إلــى  بالســوق  الوصــول 

المتقدمــة.

معالي األستاذ
محمد بن عبدالله القويز

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

مة
كل

س 
ئي

لر
فــي المملكــة. عــالوة علــى هــذا، ُأقــّر ا

الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب 
ــة،  ــن فــي الســوق الموازي ــر المقيمي غي
الــذي يهــدف إلــى توضيــح آليــة اســتثمار 
األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق 
بذلــك.  المتعلقــة  والقيــود  الموازيــة 
الهيئــة  أجــرت  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
الالزمــة  التحديثــات  ٢٠١٧م  عــام  فــي 

علــى 8 لوائــح.

الهيئــة  التزمــت  ٢٠١٧م،   عــام  وخــالل 
الماليــة،  الســوق  تعميــق  بهــدف 
فطرحــت جــزءًا مــن أســهم 10 شــركات 
القيمــة  بلغــت  وقــد  العــام،  لالكتتــاب 
ــة ألســهمها المطروحــة 229.5  اإلجمالي
مليــون ريــال، منهــا أســهم 9 شــركات 
لالكتتــاب العــام فــي الســوق الموازيــة 
)نمــو(. وتمتــاز الســوق الموازيــة )نمــو( 
ــذا ُتعــّد منصــة  بمتطلبــات إدراج أقــل، ل
بديلــة للشــركات الراغبــة فــي اإلدراج، 
علمــا بــأن االســتثمار فــي هــذا الســوق 
المؤهليــن  للمســتثمرين  مخصــص 
ــغ طــرح  ــام مبال فقــط. وقــد ناهــزت أحج
األســهم )عــام، خــاص، حقــوق أولويــة( 
٢٠١٧م  عــام  ويعــد  ريــال.  مليــار   8.3
الخــاص  للطــرح  اســتثنائيًا  موســمًا 
لصكــوك وأدوات ديــن؛ إذ ارتفعــت قيــم 
أصولهــا بنســبة 303.9 % وبنحــو 86.2 
مليــار ريــال. ووافقــت الهيئــة خــالل عــام 
٢٠١٧م علــى طــرح وحــدات 29 صندوقــًا 
اســتثماريًا طرحــًا عامــًا، منهــا 5 صناديــق 
وصنــدوق  األســهم،  فــي  تســتثمر 
واحــد يســتثمر فــي أســواق النقــد، و3 
ــًا  صناديــق عقاريــة، و15 صندوقــًا عقاري

متــداواًل.

للمســتثمرين  التامــة  للحمايــة  وتأكيــدًا 
حرصــت  الســوق،  فــي  والمتعامليــن 
التحقيــق  إجــراءات  إنهــاء   علــى  الهيئــة 
فــي مخالفــات الســوق الماليــة خــالل عــام 
٢٠١٧م. وفــي هــذا الصــدد، أنهــت الهيئــة 
قــرار   152 ُونّفــذ  قضيــة،   211 اجــراءات 
عقوبة ضد مخالفي نظام الســوق المالية 
ونظــام الشــركات ولوائحهمــا التنفيذيــة 
مـــــن أصــل 330 قــرارًا صــادرًا عــن مجلــس 
الهيئــة ولجنتــي الفصل واالســتئناف في 

منازعــات األوراق الماليــة.

الــى  تدعونــا  قويــة  أســباب  ولدينــا 
االعتقــاد بتحســن اإلقبــال علــى قطــاع 
الخدمــات الماليــة وبخاصــة بعــد تيســير 
ففــي  األجنبــي؛  االســتثمار  دخــول 
عــام ٢٠١٧م أصــدرت الهيئــة  5 قــرارات 
تعديــل  قــرارات  و7  جديــدة  تراخيــص 
فقــط،  نشــاط  إلغــاء  وقــراري  نشــاط 
ليصبــح عــدد األشــخاص المرخــص لهــم 
86 شــخصًا بنهايــة عــام ٢٠١٧م.  وال تــزال 
الهيئــة ملتزمــة بمســؤوليتها اإلشــرافية 
أســفرت  فقــد  والتطويريــة؛  والرقابيــة 
انتهــاء  عــن  عــام ٢٠١٧م  فــي  جهودهــا 
أعمــال التفتيــش علــى  61 ترخيصــًا مــن 
أصــل 495، وبلــغ عــدد مهــام التفتيــش 
الخــاص 110 مهمــات، مثلــت اإلحــاالت 
ــة أو  ــة فــي الهيئ مــن أطــراف ذات عالق
األســباب  مــن   % 45.5 نســبة  خارجهــا 
ــة إلــى تنفيذهــا. وواصــل القطــاع  الداعي
ــي،  ــى قــوة موقفــه المال المحافظــة عل
كفايــة  تغطيــة  معــدل  متوســط  فبلــغ 
رأس المــال لــه 2.13 متجــاوزًا بشــكل كبيــر 
المعــدل الموصــى به وفــق مقررات بــازل. 

وفــي الختــام فإننــا فــي الهيئــة وبحمــد 
الســعودي  االقتصــاد  وفــي  اللــه، 
بشــكل عــام، بدأنــا نلمــس ثمــار اإلصالح 
االقتصــادي الــذي أرســت دعائمــه )رؤيــة 
 )2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الحاجــة  أكــدت  التــي  المالــي  للقطــاع 
الــى منهجيــة واضحــة إلحــداث التغييــر 
المطلــوب واعتمــاد خطــط اســتراتيجية 
للوصــول  األولويــات  ترتــب  متدرجــة 
إلــى النتائــج  واألهــداف المرجــوة. وال 
يســعني  فــي هــذا المقــام إال أن أعبــر 
عــن خالــص شــكري وامتنانــي لقيادتنــا 
والتمكيــن  الدعــم   علــى  الرشــيدة  
لجهودنــا فــي الهيئــة لــكل مــا مــن شــأنه 
واالســتقرار  والنمــو  التطــور  تحقيــق 
للســوق الماليــة. كذلــك أشــكر كل مــن 
ســاهم فــي إنجــاح جهودنــا لعــام ٢٠١٧م 
وعلــى رأســهم أعضــاء مجلــس الهيئــة 
ذات  والجهــات  التنفيــذي،  والجهــاز 
العالقــة بعمــل الهيئــة وشــركاؤها فــي 

هــذا النجــاح.   

محمد بن عبدالله القويز
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
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بموجــب  الماليــة  الســوق  هيئــة  ُأنشــئت 
بالمرســوم  الصــادر  الماليــة  الســوق  نظــام 
١٤٢٤/٦/٢هـــ  وتاريــخ  )م/٣٠(  رقــم  الملكــي 
مباشــرًة  وترتبــط  ٢٠٠٣/٧/٣١م،  الموافــق 
برئيــس مجلــس الــوزراء، وتتمتــع بالشــخصية 
واإلداري،  المالــي  واالســتقالل  االعتباريــة 
وتضطلــع باإلشــراف علــى تنظيــم الســوق 
الماليــة وتطويرهــا وإصــدار اللوائــح والقواعــد 
والتعليمــات الالزمــة لتطبيــق أحــكام نظــام 

الماليــة. الســوق 

نشأة الهيئة

)م/30( 
تـاريــــــــخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ

الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠٠٣م

ترتبط مباشرًة برئيس مجلس 
الوزراء، وتتمتع بالشخصية 

االعتبارية واالستقالل المالي 
واإلداري

المرسوم الملكي رقم
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المهام األساسية للهيئة

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار 
اللوائح والقواعد والتعليمات ، وتطبيق 

أحكام نظام السوق المالية. وفي سبيل 
ذلك تقوم الهيئة بما يأتي:

تنظيم السوق 
المالية وتطويرها، 

والعمل على تنمية 
وتطوير أساليب 
األجهزة والجهات 

العاملة في تداول 
األوراق المالية، 

وتطوير اإلجراءات 
الكفيلة بالحد من 

المخاطر المرتبطة 
بمعامالت األوراق 

المالية.

تنظيم إصدار األوراق 
المالية ومراقبتها 

والتعامل بها.

تنظيم ومراقبة 
أعمال ونشاطات 
الجهات الخاضعة 

لرقابة الهيئة 
وإشرافها.

حماية المواطنين 
والمستثمرين في 

األوراق المالية 
من الممارسات 

غير العادلة، أو غير 
السليمة، أو التي 

تنطوي على احتيال، 
أو غش، أو تدليس، 

أو تالعب.

العمل على تحقيق 
العدالة والكفاية 
والشفافية في 

معامالت األوراق 
المالية.

تنظيم ومراقبة 
اإلفصاح الكامل عن 

المعلومات المتعلقة 
باألوراق المالية، 

والجهات المصدرة 
لها، وتعامل 

األشخاص المطلعين 
وكبار المساهمين 

والمستثمرين 
فيها، وتحديد 

وتوفير المعلومات 
التي يجب على 
المشاركين في 

السوق اإلفصاح 
عنها لحاملي 

األسهم والجمهور.

تنظيم طلبات 
التوكيل والشراء 
والعروض العامة 

لألسهم

الترخيص بتأسيس 
منشأة ذات أغراض 

خاصة، وتنظيم 
ومراقبة أعمالها 

واستعماالتها 
وإصدارها لألوراق 
المالية، وتسجيلها 

في السجل الخاص 
بها الذي تضعه 

الهيئة وأحكام نظام 
تأسيسها، وتنظيم 

أحكام تسجيل 
األموال المنقولة 

إليها، بما في ذلك 
توثيق الحقوق عليها 

وحجيتها في مواجهة 
الغير، وإصدار 

القواعد المنظمة 
لذلك.

12345678
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العمــل مــع إدارة األنظمــة واللوائــح، وإدارة  •
تطويــر السياســات إلعــداد وتطوير وتحســين 
اللوائح التنظيمية، والسياسات، وأطر العمل 
والشــروط  المعاييــر  بوضــع  العالقــة  ذات 
الواجــب توافرهــا فــي مدققــي الحســابات، 
والتســجيل، والتفتيــش، والتوصيــة بإيقــاع 

العقوبــات المناســبة علــى المخالفيــن.

ــات التســجيل وجمــع  • ــم طلب مراجعــة وتقيي
الوثائــق الداعمــة المســتلمة مــن مدققــي 
دفاتــر  تدقيــق  فــي  الراغبيــن  الحســابات 
والمركــز وســجالتهما، وشــركات  الســوق 
الوساطة، وصناديق االستثمار، والشركات 
المســاهمة المدرجــة فــي الســوق والتأكــد 

مــن اســتيفائها للشــروط.

وتوضيــح  • لشــرح  المتقدميــن  مقابلــة 
مدققــي  لتســجيل  التقديــم  متطلبــات 
توافرهــا  الواجــب  والشــروط  الحســابات 

. فيهــم

التوصيــة بالموافقــة علــى التســجيل أو  •
الرفــض لمدققــي الحســابات المتقدميــن 
بطلــب التســجيل وعرضهــا علــى صاحــب 

الصالحيــة. 

ــات  • ــل المالــي لطلب مراجعــة تســلم المقاب
اإلدارة  مــع  والعمــل  الجديــدة،  التســجيل 
الماليــة والجهــات ذات العالقة فيما يتعلق 
بتســوية المقابــل المالــي للتســجيل، فــي 

حــال اقــراره.

وُحددت مهام اإلدارة العامة 
لإلشراف على مراجعي حسابات 

الشركات المدرجة ومؤسسات 
السوق األساسية كما يلي:

الجــداول  • تتضمــن  تفتيــش  خطــة  إعــداد 
الزمنية، ومدققي الحسابات المشمولين، 

ومعاييــر اختيارهــم ، ودرجــة المخاطــر. 

القيــام بالرقابــة وزيــارات التفتيــش علــى  •
والتأكــد  المســجلين  الحســابات  مدققــي 
مــن التزامهــم بالشــروط وإعــداد التقاريــر 
بمــا فــي ذلــك توصيــات اإلدارة وعرضهــا 

علــى مجلــس الهيئــة.

متابعــة المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر  •
الرقابــة وزيــارات التفتيــش للتأكــد من تنفيذ 
قبــل  مــن  التصحيحيــة  اإلجــراءات  خطــط 

مدققــي الحســابات.

علــى  • خاصــة  تفتيــش  عمليــات  إجــراء 
مدققي الحســابات المشــتبه في قيامهم 

بمخالفــات.

التنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين  •
القانونييــن لمعرفــة مــدى التــزام مدققــي 
ــن  الحســابات بنظــام المحاســبين القانونيي
واإلجــراءات  واللوائــح  المملكــة  فــي 

التنفيذيــة.

المســاهمة فــي إعداد التقارير عن أنشــطة  •
اإلدارة وإنجازاتهــا ومــا تــم القيــام بــه حيــال 

تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن المجلــس.

تقديم المشــورة إلى مجلس الهيئة بشــأن  •
باختصاصــات  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ 

اإلدارة.

ــة مــا قــد  • ــد ومعالج المســاهمة فــي تحدي
ــة مــن المخاطــر  ــه سياســة الهيئ تتعــرض ل
وخارجيــة(،  داخليــة  عوامــل  عــن  )الناتجــة 
ــى الجهــات  ــة إل ــد الحاج والرفــع بشــأنها عن

المعنيــة.

الهيكل التنظيمي

صــدر قــرار مجلس الهيئــة رقــم )2017-93-4( 
وتاريــخ ١٤٣٩/١/٢٠هـــ الموافــق ٢٠١٧/١٠/١٠م 
القاضــي باعتمــاد تعديــل الهيــكل التنظيمــي 
للهيئة؛ باســتحداث وحدة تنظيمية بمســتوى 
إدارة عامــة باســم “اإلدارة العامــة لإلشــراف 
علــى مراجعــي حســابات الشــركات المدرجــة 

ومؤسســات الســوق”.

قـــــرار مـجـلـس الـهـيـئــة رقم

القاضي باعتماد تعديل الهيكل 
التنظيمي للهيئة

تــــاريــــــــخ .٢ / ١ / ١٤3٩هـ
الموافق ١0 / ١0 / ٢0١٧م

)٢0٩-١٧3-٤(
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الهيكل التنظيمي

ـع
ـــــ

تبــ
ي

األمانة العامة لمجلس الهيئة

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

وكالة الهيئة للموارد المؤسسية وكالة الهيئة للشركات المدرجة 
والمنتجات اإلستثمارية وكالة الهيئة لمؤسسات السوق وكالة الهيئة للشئون االستراتيجية 

والدولية
وكالة الهيئة للشئون القانونية 

والتنفيذ

مكتب رئيس مجلس الهيئة

اإلدارة العامة للتواصل والتوعية

اإلدارة العامة للمخاطر

اكاديمية السوق المالية

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة الطرح 
واإلندماج 
واالستحواذ

إدارة التراخيصإدارة التحقيق إدارة تطوير 
إدارة المراسمالسياسات

إدارة إصدار 
المنتجات 
االستثمارية

إدارة األنظمة 
واللوائح

إدارة التزام 
مؤسسات 

السوق
إدارة األبحاث

اإلدارة المالية إدارة القوائم 
المالية إدارة التفتيشإدارة التقاضي إدارة التخطيط 

اإلستراتيجي
مركز الوثائق 
والمحفوظات

إدارة التزام 
المنتجات 
االستثمارية

إدارة
االستشارات 

القانونية

إدارة رقابة 
وتحليل السوق

إدارة العالقات 
والهيئات الدولية

إدارة المرافق 
والخدمات

إدارة حوكمة 
الشركات إدارة التنفيذ

إدارة مكافحة 
غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

مكتب إدارة 
المشروعات

إدارة التميز 
المؤسسي

إدارة تطوير 
المنتجات 
االستثمارية

إدارة حماية 
المستثمر

إدارة المشتريات 
والعقود

اإلدارة 
العامة لتقنية 

المعلومات

اإلدارة العامة لإلشراف على مراجعي حسابات 
الشركات المدرجة ومؤسسات السوق

مجلس الهيئة

إدارة التدقيق الداخلي

إدارة االلتزام الداخلي

لجنة تطوير الموارد البشرية

لجنة المراجعة

اللجنة اإلستشارية

اللجنة التنفيذية

إدارة المخاطر الداخلية

إدارة مخاطر السوق

لجنةإدارةإدارة عامةوكالة الهيئةرئيس مجلس الهيئة / الرئيس التنفيذي

إدارة التواصل

إدارة التوعية

رئيس مجلس الهيئة
الرئيس التنفيذي

اللجنة اإلداريةلجنة التعامالت اإللكترونية

إدارة تطبيقات 
األعمال

إدارة حوكمة 
تقنية األعمال إدارة التقنية إدارة أمن 

المعلومات
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األطراف الخاضعة إلشراف هيئة 
السوق المالية

شركة السوق المالية السعودية )تداول(.

األشخاص المرخص لهم.

الشركات المدرجة في السوق المالية.

المتداولون والمتعاملون في السوق المالية.

المنشآت ذات األغراض الخاصة.

شركات ووكاالت التصنيف االئتماني.

المنتجات االستثمارية في السوق المالية.

1

2

3

4

5

6

8

7

شركة مركز إيداع األوراق المالية )“مركز اإليداع”(

ُتشرف الهيئة على كل من:
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1
الخطة االستراتيجية لهيئة 

السوق المالية

الباب
األول

إنجازات الخطة االستراتيجية لعام ٢٠١٧م   )1(
الترابط االستراتيجي بين برنامج “ الريادة المالية 2020” و “برنامج تطوير القطاع المالي”   )2(

أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في تنفيذ خطتها االستراتيجية  )3(

1

2

3

3839



عمــل  خطــة  الهيئــة  مجلــس  أقــر 
تنفيذية مفصلة ربع ســنوية، توضح 
المخطــط  واألنشــطة  المبــادرات 
تنفيذهــا خال عــام 201٧م ومواعيد 
االنتهــاء المتوقعــة لهــا، وُجمعــت 
خالهــا بيانــات اإلنجــاز والتحديــات 
من إدارات الهيئة المختلفة، وُرفعت 

ــة.   ــج إلــى مجلــس الهيئ النتائ

وقــد انطلــق العمــل علــى 71 مبــادرة فــي 
الخطــة االســتراتيجية لعــام ٢٠١٧م ويوضــح 
أهــم االنجــازات واألثــر   )1( رقــم  الجــدول 

المتوقــع لهــا.

اإلنجازاإلنجازاإلنجازاإلنجازاإلنجازاإلنجاز اإلنجازاإلنجازاإلنجاز

اإلنجازاإلنجازاإلنجازاإلنجازاإلنجازاإلنجاز

األثراألثر األثراألثراألثراألثر األثراألثراألثر

األثراألثر األثراألثراألثراألثر

تعديل المدة الزمنية 
لتسوية صفقات 

األوراق المالية 
المدرجة في السوق 

T+2 السعودية إلى

إنشاء سوق مالية 
موازية

إتاحة إقراض األسهم 
والبيع على المكشوف

تحول الشركات المدرجة 
ومؤسسات السوق 

لتطبيق معايير التقارير 
IFRS المالية الدولية

االنضمام إلى قائمة 
المتابعة في مؤشر  

إم إس سي أي  

اعتماد الئحة االندماج 
واالستحواذ المحدثة 
وقائمة المصطلحات 

المستخدمة

إنشاء كيان تنظيمي 
لإلشراف على 

مراجعي حسابات 
الشركات المدرجة 

ومؤسسات السوق

تحفيز نشاط إدارة األصول 
بتخفيض متطلبات 

تراخيص اإلدارة

السماح للمستثمرين 
األجانب غير المقيمين 

باالستثمار المباشر 
في السوق الثانية 
)نمو( ضمن فئات 

المستثمرين المؤهلين

إنجازات الخطة االستراتيجية لعام ٢٠١٧م  .1

فصل مركز االيداع إلى 
كيان قانوني وشركة 

مستقلة

المساهمة في تقدم 
المملكة في مؤشر 
حماية المستثمرين 

األقلية من المركز
)63( إلى المركز )10(

إطاق نظام حماية 
المستثمر اإللكتروني 

لمعالجة الشكاوى 
والباغات

تنظيم الدعوى 
الجماعية في منازعات 

األوراق المالية

تعديل قواعد طرح 
األوراق المالية 

وااللتزامات المستمرة 
وقواعد اإلدراج

اعتماد القواعد 
المنظمة للمنشآت 

ذات األغراض الخاصة

المواءمة مع أفضل 
الممارسات الدولية تمهيدًا 
لالنضمام إلى المؤشرات 

العالمية، ورفع كفاءة حماية 
المتعاملين في السوق 

المالية.

إتاحة قناة جديدة للتمويل، 
وزيادة األوراق المالية 
المستهدفة لإلدراج، 

وتعميق السوق المالية.

زيادة المنتجات االستثمارية 
والمواءمة مع ممارسات 

األسواق الدولية.

رفع مستوى الشفافية في 
السوق المالية وتنمية الثقة 

بالتقارير والقوائم المالية، 
والمواءمة مع ممارسات 

األسواق الدولية.

زيادة جاذبية السوق المالية 
للمستثمرين المحليين 

والدوليين.

تسهيل عمليات االندماج 
واالستحواذ وتنظيم السوق 

المالية وتطويرها، وجعل 
بيئة السوق المالية أكثر 

استقرارًا.

رفع مستوى الشفافية في 
السوق المالية وتنمية الثقة 

بالتقارير والقوائم المالية، 
وإيجاد جهة مكافئة لما لدى 

األسواق المالية الدولية.

فتح المجال أمام األشخاص 	 
ذوي المهارة والخبرة للعمل 

في إدارة األصول.
تطوير صناعة إدارة األصول 	 

في المملكة، وتعزيز 
استثمارات قطاع رأس المال 

الجريء والملكية الخاصة، وفتح 
المجال أمام األشخاص ذوي 
المهارة والخبرة للعمل في 

إدارة األصول.

إتاحة االستثمار لفئات 
إضافية من المستثمرين 
األجانب في هذه السوق 

المالية. واإلسهام 
في تسهيل استثمار 

المستثمرين األجانب في 
السوق المالية.

زيادة كفاءة أعمال األوراق 
المالية واالمتثال لمتطلبات 

االنضمام إلى مؤشرات 
األسواق العالمية.

زيادة جاذبية السوق المالية 
السعودية للمستثمرين 

المحليين والدوليين.

زيادة مستوى السرعة 
والكفاءة في معالجة 

الشكاوى والبالغات عبر 
مسار إلكتروني يربط الهيئة 

بجميع المتعاملين في 
السوق المالية.

تعزيز آليات تعويض 
المستثمرين وتيسير 

إجراءات التقاضي 
للمتعاملين في السوق 
المالية بما يكفل حصول 

المتضرر على التعويضات 
بأسرع وقت وأيسر آلية 

ممكنة.

تسهيل إجراءات الطرح لزيادة 
األوراق المالية المدرجة 
تماشيًا مع برنامج هيئة 
السوق المالية )الريادة 

المالية 2020(.

تطوير السوق المالية، 
وتنظيم إصدار األوراق 

المالية ومراقبتها والتعامل 
بها، وتنظيم ومراقبة أعمال 
ونشاطات الجهات الخاضعة 

لرقابة الهيئة  وإشرافها.

اإلنجازاإلنجازاإلنجاز

األثراألثراألثر

تفعيل إلزامية 
التصويت اإلليكتروني 

في الجمعيات 
العمومية للشركات 

المدرجة

تبني مبادرة “مختبر 
التقنية المالية”

إنشاء أكاديمية مالية 
متخصصة في تدريب 

منسوبي القطاع 
المالي وتأهيليهم

رفع نسبة المشاركة في 
الجمعيات العمومية وزيادة 

الحوكمة.

مواكبة التغيرات المستمرة 
في األسواق العالمية وتطبيق 

أفضل المعايير والممارسات 
الدولية المناسبة، وتطوير 

منتجات جديدة ودعم صناعة 
التقنية المالية )FinTech( في 

السوق المالية.

رفع مستوى التأهيل 
للمشاركين في السوق 

المالية تماشيًا مع أحد 
البرامج الرئيسة لرؤية 

المملكة 2030.

أهم إنجازات الخطة االستراتيجية لعام ٢0١٧م واألثار المتوقعة لهاجدول رقم )1(

41الباب األول40



الترابط االستراتيجي بين برنامج “الريادة المالية   .2
2020” و “برنامج تطوير القطاع المالي” 

تمكين المؤسسات المالية
من دعم نمو القطاع الخاص.

تطوير سوق مالية
متقدمة.

تعزيز التخطيط المالي وتمكينه.

1
2
3

حــدد مجلــس الشــؤون االقتصاديــة 
والتنميــة بتاريــخ 4 شــعبان 1438هـــ 
إبريــل 201٧م، عشــرة  الموافــق 30 
اســتراتيجية  أهميــة  ذات  برامــج 
المملكــة  )رؤيــة  لتحقيــق  للحكومــة 
وأحــد   ،)2030 الســعودية  العربيــة 
هــذه البرامــج “برنامــج تطويــر القطــاع 
المالــي”، الهــادف إلــى خلــق قطــاع 
مالــي مزدهــر يكــون بمثابــة عامــل 
تمكين رئيســي لتحقيق أهــداف )رؤية 
ــة الســعودية 2030(. ــة العربي المملك

وقــد شــاركت الهيئــة فــي بنــاء الخطة 
التنفيذيــة لـــ “برنامــج تطويــر القطــاع 
المالــي” مــن خال تمثيلها في لجنة 
البرنامــج وعضويــة عــدد مــن الجهــات 

ذات العاقــة بالقطــاع المالــي.

األهــداف  تطويــر  مســؤولية  الهيئــة  تولــت 
والمبــادرات االســتراتيجية للركيزة االســتراتيجية 
الثانيــة المتعلقــة بتطويــر ســوق مالية متقدمة 
االســتراتيجيات  ومراجعــة  دراســة  خــالل  مــن 
واختيــار  الهيئــة،  لــدى  القائمــة  والمبــادرات 
المؤشرات والمبادرات االستراتيجية المعتمدة 
فــي “برنامــج الريــادة الماليــة 2020” والتــي 
لهــا أثــر فــي نمــو القطــاع المالــي عامــة وفــي 
تطويــر الســوق الماليــة خاصــة بهــدف الوصول 

ــى مصــاف األســواق المتقدمــة . ــا إل به

ولذلــك حدثــت الهيئــة خطتهــا اإلســتراتيجية 
لتصبــح كمــا فــي الشــكل رقــم )١(.

ويستند برنامج تطوير القطاع المالي إلى ثالث 
ركائز استراتيجية، هي: 

1

2

شكل رقم )١(

محاور الخطة االستراتيجية المحدثة لألعوام ٢٠١٧م - ٢٠٢٠م وأهدافها

تسهيل 
التمويل

تحفيز 
اإلستثمار

تعزيز
الثقة

بناء 
القدرات

التميز 
المؤسسي

تعميق السوق المالية 
وتعزيز دورها في 

تكوين رؤوس األموال

دعم نمو إدارة األصول 
وتعزيز االستثمار 

المؤسسي

تعزيز البيئة التنظيمية 
للسوق المالية

دعم تطوير األشخاص 
المرخص لهم

تحسين الكفاءة 
والفعالية الداخلية 

للهيئة

تطوير سوق الصكوك 
وأدوات الدين

تعزيز دور الصناديق 
في تمويل االقتصاد 

الوطني

رفع جاذبية السوق 
للمستثمر األجنبي

تنويع المنتجات 
االستثمارية

تعزيز االستقرار في 
السوق المالية

رفع مستوى الحوكمة 
في السوق المالية

رفع مستوي الشفافية 
واإلفصاح في السوق 

المالية

رفع مستوى الوعي 
بدور الهيئة والثقافة 
المالية االستثمارية 
في السوق المالية

بناء قدرات المشاركين 
في السوق المالية

تعزيز الحوكمة الداخلية 
وإدارة المخاطر

تسهيل التحول 
اإللكتروني ألعمال 

الهيئة وخدماتها

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

رؤيتنا 2030

رسالتنا

سوقًا مالية مسهلة للتمويل .. ومحفزة لاستثمار .. وداعمة للثقة .. ومنبعًا للقدرات ..
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أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في تنفيذ   .3
خطتها االستراتيجية

عــام  الربــع األخيــر مــن  خــال  الهيئــة  عملــت 
االســتراتيجية  خطتهــا  مواءمــة  علــى  201٧م 
مــع برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، أحــد برامــج 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  تحقيــق 
2030، الموافــق عليــه مــن مجلــس الشــؤون 
االقتصاديــة والتنميــة بتاريــخ 10 صفــر 1439هـــ 

أكتوبــر 201٧م.  30 الموافــق 

فــي  الهيئــة  نجحــت  201٧م  عــام  وخــال 
اســتكمال تنفيــذ مبــادرات الخطــة االســتراتيجية 
كمــا هــو مخطط لها، إال أن تحديث مســتهدفات 
خطتهــا االســتراتيجية لتتوافــق مــع التزامــات 
ــي لعــام 2020م،  ــر القطــاع المال برنامــج تطوي
يضــع الهيئــة أمــام عــدد مــن التحديــات مــن 

أبرزهــا:

وأثرهــا  والعالميــة،  المحليــة  والتنظيميــة  االقتصاديــة  المتغيــرات 
فــي الطروحــات األوليــة وكذلــك جاذبيــة ســوق األســهم الســعودية 
للمســتثمرين األجانــب وإمكانيــة انضمــام الســوق الماليــة الســعودية 

إلــى المؤشــرات العالميــة. 

تباطــؤ أو تعــذر خصخصــة بعــض األصــول المملوكــة للدولــة مــن خــالل 
آليــة االكتتابــات العامــة األوليــة، إذ ُتعــد الخصخصــة فرصــة فريــدة لزيــادة 
عمــق الســوق الماليــة الســعودية وســعتها وعامــل جــذب لالســتثمارات 

المؤسساتية.

تعثــر أو عــدم تحقــق مبــادرات البرنامــج الوطنــي لتحفيــز منشــآت القطاع 
الماليــة  أوراقهــا  وطــرح  عامــة  لشــركات مســاهمة  للتحــول  الخــاص 
وإدراجهــا فــي الســوق الماليــة الســعودية، إذ يوفــر هــذا البرنامج فرصة 
مميــزة لتمويــل شــركات القطــاع الخــاص مــن خــالل ســوق األســهم وما 
ينتــج عــن ذلــك مــن زيــادة فــي القيمــة الســوقية لســوق األســهم وخلق 

فــرص اســتثمار جديــدة للمســتثمرين المحليــن والدولييــن.

األجنبــي  االســتثمار  علــى  المفروضــة  الضرائــب  احتســاب  آليــة 
والمعالجــة الزكويــة المتعلقــة بأعمــال األوراق الماليــة وآثارهــا المباشــرة 
فــي نمــو وتطــور صناعــة إدارة األصــول وســوق أدوات الديــن فــي 

المملكــة.

وتعمــل الهيئــة مــع األطــراف الحكوميــة ذات العاقــة بالســوق الماليــة علــى معالجــة تلــك التحديــات 
والتقليــل مــن آثارهــا الســلبية.
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اإلجراءات المتخذة لتنفيذ األوامر الملكية  .1
والسامية وقرارات مجلس الوزراء  

األمــر الســامي رقــم )44303( وتاريــخ 
بنــد  فــي  القاضــي  1438/9/25هـــ 

“أواًل”:  

الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  قيــام 
االقتصاديــة  باألنشــطة  العالقــة  ذوات 
باعتمــاد التصنيــف الــذي تســتخدمه الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء فــي تصنيــف األنشــطة 
تصنيفــًا  المملكــة  فــي  االقتصاديــة 
االقتصاديــة،  لألنشــطة  وحيــدًا  معتمــدًا 
والعمــل علــى تطبيقــه قبــل ٢0١8/١/١م, 

األمــر الملكــي رقــم )2935٧( وتاريــخ 
1438/6/24هـــ القاضي باعتماد إلزام 
بالقيــام  الحكوميــة  األجهــزة  جميــع 
بإعــادة تأهيــل مبانيهــا ومرافقها من 
خــال التعاقــد حصريــًا مــع الشــركة 

الوطنيــة لخدمــات كفــاءة الطاقــة 

الوطنيــة  الشــركة  الهيئــة  دعــت 
لزيــارة  الطاقــة  كفــاءة  لخدمــات 
مقرهــا، وقدمــت لهــا شــرحًا وافيــًا 
بترشــيد  الخاصــة  التركيبــات  عــن 
الطاقــة فــي مبناهــا، وأجابــت الهيئة 
المطلوبــة. االســتبانة  عــن  كذلــك 

 )٧13( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
وتاريــخ 1438/11/30هـــ القاضــي في 
بند “ثانيًا” تطوير اإلدارات القانونية 
لديهــا ودعمهــا بالكفايــات المؤهلــة 
ــال الشــرعي والنظامــي،  فــي المج
ــك اإلدارات  ــر تل ووضــع خطــة لتطوي
والعامليــن فيهــا بالشــكل المناســب 
وبمــا يحقــق الهــدف المنشــود منها، 
وتضميــن مــا اُتخــذ فــي شــأن ذلــك 

فــي تقاريرهــا الســنوية.  

مــن  عمــل  فريــق  الهيئــة  شــكلت 
الــوكاالت المعنية لتطوير اإلدارات 
القانونيــة لديهــا ودعمها بالكفايات 
المؤهلــة فــي المجاليــن الشــرعي 
والنظامــي، ووضــع خطــة لتطويــر 
فيهــا  والعامليــن  اإلدارات  هــذه 
يحقــق  وبمــا  المناســب  بالشــكل 
ووضــع  منهــا  المنشــود  الهــدف 
ــات هــذا  ــذ توصي خطــة عمــل لتنفي

الفريــق خــالل عــام ٢٠١٨م.

األمــر الســامي رقــم )5604( وتاريــخ 
1439/2/5هـ القاضي بالموافقة على 
توجيــه مجلــس الوزراء حيــال مقترحات 

المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقة

تنفيذًا لألمر السامي، قامت الهيئة باآلتي:

باســتخدام  الميــاه  اســتهالك  ترشــيد 
القائمــة. المبانــي  فــي  المرشــدات 

ــارة بشــكل  ــاء اإلن ــة تشــغيل وإطف جدول
ــي فــي المناطــق العامــة. آل

بــدء  عنــد  التكييــف  تشــغيل  جدولــة 
ســاعات الــدوام وإغالقــه بعــد انتهائهــا.

2

3

االلتــزام بالمواصفــات فــي كفــاءة الطاقــة الصــادرة 
عــن الهيئة الســعودية للمواصفــات والمقاييس عند 
إعــداد الشــروط والمواصفــات الخاصــة بالمشــروعات 

والمشتريات. 

4

التحقــق مــن تطبيق اشــتراطات الترشــيد في الطاقة 
والميــاه فــي التصاميــم الجديــدة الخاصــة بالمبانــي 

الجديدة.

5

1

صنفــت  الســامي،  لألمــر  تنفيــذًا 
الهيئــة أنشــطتها االقتصاديــة ذات 
التصنيــف  وفــق  بعملهــا  الصلــة 
العامــة  الهيئــة  تســتخدمه  الــذي 

لإلحصــاء.
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اجتماعــًا   124 الهيئــة  عقــد مجلــس 
 155 بـــ  مقارنــة  201٧م  عــام  خــال 
ويوضــح  الســابق،  العــام  اجتماعــًا 
الجــدول رقــم )2( اجتماعــات مجلــس 
مــن  عــدد  بحســب  الهيئــة مصنفــًة 
حضــر مــن أعضائــه، أمــا الجــدول رقــم 
)3( فيوضــح عــدد اجتماعــات مجلــس 
الهيئــة مصنفــًة بحســب حضــور/ عــدم 

حضــور األعضــاء لعــام 201٧م.
وخــال عــام 201٧م صــدر عــن مجلس 
 717 بـــ  مقارنــة  قــرارًا   543 الهيئــة 
قــرارًا عــام 2016م )الجــدول رقــم 4(.

العدد
عدد الحضور

عام ٢٠١٧م عام ٢٠١٦م

12 63 كامل األعضاء 2

69 60 4 أعضاء

43 32 3 أعضاء

124 155 اإلجمالي

عدد اجتماعات مجلس الهيئة
أعضاء مجلس الهيئة

عدم حضور حضور

12 112 معالي رئيس مجلس الهيئة

21 76 عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن البراك

4 93 عضو المجلس السابق الدكتور وائل القحطاني

7 90 عضو المجلس السابق  الدكتور طارق النعيم

0 27 سعادة نائب رئيس المجلس

2 25 عضو المجلس األستاذ أحمد الراجح

6 21 عضو المجلس األستاذ خالد الحمود

6 21 عضو المجلس األستاذ خالد الصليع

عام ٢0١٧م عام ٢0١٦م
الموضوع

النسبة من اإلجمالي العدد النسبة من اإلجمالي العدد

% 24.1 131 % 56.1 402 التنفيذ ومخالفات السوق

% 3.1 17 % 4.6 33 صناديق االستثمار

% 4.2 23 % 7.0 50 طرح األوراق المالية ونشرات اإلصدار

% 3.9 21 % 5.2 37 األشخاص المرخص لهم

% 16.6 90 % 8.5 61 اإلشراف على السوق والرقابة واإلفصاح

% 11.8 64 % 7.8 56 اللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية

% 36.3 197 % 10.9 78 الحوكمة والبيئة الداخلية

% 100 543 % 100 717 اإلجمالي

صدر األمر الملكي رقم )أ/٣٦( وتاريخ ١٤٣٩/٢/٦هـ بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو التالي: 
عضوًا  4 األستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود  رئيسًا   1 معالي األستاذ محمد بن عبدالله القويز 
عضوًا  5 األستاذ خالد بن محمد الصليع  نائبًا للرئيس  2 األستاذ يوسف بن حمد البليهد 

عضوًا    3 األستاذ أحمد بن راجح الراجح  صدر األمر الملكي رقم )أ/٣٠٣(  وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ القاضي بتعيين معالي األستاذ محمد بن عبدالله القويز  رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، علمًا بأنه بصفته “نائب رئيس” حضر 64 جلسة  ولم يحضر 7 جلسات.

3

3

2

2

اجتماعات مجلس الهيئة وقراراته  .2

اجتماعات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب عدد من حضر من األعضاء

جدول رقم )2(

اجتماعات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب حضور/ عدم حضور األعضاء لعام ٢0١٧م

قرارات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب موضوعاتها

جدول رقم )3(

جدول رقم )4(
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القوى العاملة وبرامج التدريب والتطوير   .3
والمساهمات االجتماعية

٢٠١٦م٢٠١٦م٢٠١٦م ٢٠١٦م٢٠١٦م ٢٠١٧م٢٠١٧م٢٠١٧م ٢٠١٧م٢٠١٧م

بلــغ عــدد موظفــي الهيئــة 679 موظفــًا/
بزيــادة  201٧م،  عــام  بنهايــة  موظفــًة 
بعــام 2016م.  مقارنــًة  نســبتها 4.1 % 
وبلغت نســبة التوطين 99.6%، وشــكلت 
الموظفــات الســعوديات نســبة 14.1 % 

ــة ــي القــوى العامل مــن إجمال

 )الجدول رقم )5(. 

وتوزعــت المؤهات العلمية لمنســوبي 
الهيئــة علــى مختلف درجاتهــم العلمية.

 )الجدول رقم )6(. 

المسؤولية االجتماعيةالقوى العاملة
201٧م  عــام  خــال  الهيئــة  أقامــت 
عــددًا مــن برامــج التدريــب لمنســوبيها، 
داخليــة  تدريــب  برامــج  بيــن  تنوعــت 
العمــل،  رأس  علــى  وأخــرى  وخارجيــة 
باإلضافــة إلــى برامج االبتعــاث إلكمال 
الدراســة خــارج المملكــة، وقــد بلــغ عــدد 
برنامجــًا   23 الداخليــة  التدريــب  برامــج 
فــي  حيــن بلــغ عــدد برامــج التدريــب 
عــدد  ووصــل  برنامــج،   610 الخارجيــة 
لنيــل شــهادة  المبتعثيــن  الموظفيــن 
البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه  
إلــى 21 موظفًا/موظفــًة فــي نهايــة 
موظفيــن/  5 منهــم  201٧م،  عــام 
ــوا خــال عــام 201٧م.  موظفــات ابتعث

 )الجدول رقم )7(. 

برامج التدريب والتطوير

ذكـــور

غير سعوديسعــــــودي

اإلجماليذكـــور إناثإناث

558

6

652

88

00

580

3

679

96

00

4  كما في نهاية الفترة.

الثانوية العامة فما دونها        

النسبة من اإلجمالي العدد السنة
% 11,3 74 ٢0١٦م
% 9.9 67 ٢0١٧م

دبلوم                                    

النسبة من اإلجمالي العدد السنة
% 11,0 72 ٢0١٦م
% 10.8 73 ٢0١٧م

بكالوريوس                             

النسبة من اإلجمالي العدد السنة
% 41,3 269 ٢0١٦م
% 42.0 285 ٢0١٧م

دبلوم عالي / ماجستير            

النسبة من اإلجمالي العدد السنة
% 35,6 232 ٢0١٦م
% 37.0 251 ٢0١٧م

دكتوراه                                   

النسبة من اإلجمالي العدد السنة
% 0,8 5 ٢0١٦م
% 0.4 3 ٢0١٧م

عدد المشاركين/المشاركات
البرنامج

عام ٢٠١٧م عام ٢٠١٦م

424 467 برامج التدريب الداخلية

471 427 برامج التدريب الخارجية

10 20 برنامج التدوير الوظيفي

10 7 برامج اللغة اإلنجليزية الداخلية

2 5 برامج اللغة اإلنجليزية الخارجية

8 7 برامج التدريب على رأس العمل في المنظمات والهيئات الدولية

5 33 4برامج االبتعاث إلكمال الدراسة خارج المملكة 

توزيع القوى العاملة

جدول رقم )5(

برامج تطوير الموارد البشرية

جدول رقم )7(

التأهيل العلمي لمنسوبي الهيئة

جدول رقم )6(

201٧م  عــام  فــي  الهيئــة  أطلقــت 
النســخة الرابعــة مــن “برنامــج هيئــة 
الخريجيــن  لتأهيــل  الماليــة  الســوق 
المتفوقيــن” ، وبلــغ عــدد الملتحقيــن 
بــه 36 متــدرب ومتدربــة، بواقــع 22 
خريجــي  مــن  متدربــة   14 و  متــدرب 
الجامعــات مــن حملــة البكالوريــوس 
201٧م  عــام  وخــال  والماجســتير. 
التعاونــي  التدريــب  ببرنامــج  التحــق 
لطــاب وطالبــات الجامعات والكليات 
81 طالبًا وطالبة من مختلف جامعات 
وكليــات المملكــة )11 طالبــًا وطالبــة 
لبرنامــج الدبلــوم بعــد الثانويــة – 64 
طالبــًا وطالبة لبرنامــج البكالوريوس – 
6 طــاب لبرنامــج الدبلــوم العالي بعد 

البكالوريوس(. 

كمــا أطلقــت الهيئــة فــي عــام 201٧م 
الماليــة  الســوق  هيئــة  “برنامــج 
لتأهيــل الخريجيــن المتفوقيــن لــدى 
األشــخاص المرخــص لهــم” بهــدف 
رفــع مســتوى معرفة المشــاركين فيه 
بالجوانــب الفنيــة والنظاميــة ألعمــال 
وأنشــطة األوراق الماليــة، وبلــغ عــدد 
الملتحقيــن بهذا البرنامــج )26( متدرب 
ومتدربــة )16 متــدرب و10 متدربــات(، 
ويباشــرون تدريبهــم لــدى )17( مــن 

األشــخاص المرخــص لهــم.
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وفــرت الهيئــة لمنســوبيها البرنامجين 
التحفيزييــن التاليين:

يعــرض الجــدول رقــم )8( المبانــي المملوكــة 
للهيئــة والمســتأجرة لعــام 201٧م.

مستأجرة مملوكة

ألدوار
ا

19

مبنى رقم 

 3

12
11
10

مقر هيئة السوق المالية الرئيسي  
الرياض

مركز الملك عبدالعزيزبرج الفيصلية
للحوار الوطني 

برنامج التمويل السكنيبرنامج التوفير واالدخار 12
وصل عدد المشاركين فيه

حتى نهاية عام ٢٠١٧م إلى 
بلغ عدد المستفيدين

من البرنامج 

بنسبة:
حتى نهاية عام 

مــوظـــفـــــًا / مـــوظـــفـــــًة مــوظـــفـــــًا / مـــوظـــفـــــًة 

من إجمالي موظفي الهيئة

 399115

201٧م58,8 %  

برنامجا التوفير واالدخار، والتمويل السكني   .4
المباني المملوكة والمستأجرةللموظفين  .5
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بعــد مراجعــة الدليــل اإلرشــادي لبيئــة العمــل الماديــة فــي األجهــزة الحكوميــة الصــادر عــن 
وزارة الخدمــة المدنيــة ومقارنتــه بالممارســات المطبقــة فــي الهيئــة، تبيــن اآلتــي:

بيئة العمل المادية في الهيئة  .6

تأثيث المكاتب تصميم 
المكاتب

التكييف 
)التبريد 

والتهوية 
والتدفئة(

األمن اإلضاءة
الهدوء و الحد النظافةوالسالمة

من الضوضاء
تنظيم وترتيب 

مكان العمل

تهيئة أماكن 
الستقبال 

المستفيدين

استخدام 
األلوان في 

المكاتب

تجميل المكاتب 
بالزهور 

ونبات الزينة 
و اللوحات 
التشكيلية 
المناسبة

الخدمات الصوتيات
المناسبة

المكونات الرئيسية لبيئة العمل 
المادية كما في الدليل
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بيئة العمل المادية في الهيئة  .6

عناصر بيئة العمل 
المادية كما في 

الدليل

342 عنصرًا
يغطيها الدليل

311 عنصرًا
مطبقة في الهيئة حاليًا 

19 عنصرًا
قابلة للتحسين وفقًا لطبيعة عمل 

الهيئة  

12 عنصر
ال تنطبق على طبيعة عمل الهيئة 

أجهزة ترجمة في قاعة 
االجتماعات الرئيسية

مصادر الطاقة البديلة 
لتشغيل انظمة التكييف 

والتدفئة

اجهزة تدفئة “مركزية 
ومنفصلة”

اجهزة قياس مستوى 
اإلضاءة

توفير اجهزة توليد و قياس 
الرطوبة

استخدام اإلضاءة الثابتة
اإللتزام بكود البناء السعودي 

فيما يخص السالمة و 
الصحة

استخدام مكانس مصنوعة استخدام اإلضاءة الباردة
من األلياف الدقيقة

االستفادة من الطاقة 
الشمسية لتوفير الطاقة 

الماكن العمل

توفير قاعة الستقبال 
المستفيدين مجهزة بكافة 

االحتياجات 
توفير ثالجة مياه للمصلىمخارج طوارئ للمصلى لوحات تشكيلية معبرة عن 

الموروث اإلجتماعي

تخصص الجهة يومًا دوريًا 
مستودعات خارجيةفي السنة لنظافة المكاتب تخصص الجهة جوائز تقديرية 

للمكاتب النظيفة

إيجاد اماكن لممارسة 
الرياضة للتخفيف من حدة 

الضغوط

توفير قاعات للقراءة 
واالطالع مع أحدث الكتب

تقع الجهة بجوار محطات 
النقل المتنوعة

يعد العاملون في الجهة 
مصدرًا للضوضاء

تعد األبواب في الجهة 
مصدر ضوضاء

استخدام األجهزة الصوتية 
لغير األغراض المخصصة لها

تقع الجهة في محيط 
المجمعات التعليمية

تضع الجهة إرشادات للحد 
من الضوضاء

تقع الجهة في محيط 
المجمعات الحكومية

يعد المستفيدون من الجهة 
مصدرًا للضوضاء

االستفادة من النفايات في 
المكاتب العادة تدويرها

تقع الجهة في محيط 
المصانع و الورش الصناعية

تعد اآلالت واألجهزة 
المكتبية في الجهة مصدر 

ضوضاء

تحليل مياه الشرب
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حفظ وثائق الهيئة وفق سياسات وإجراءات األرشفة، 
بحسب متطلبات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 

وضوابطه.

تنظيم وفهرسة وأرشفة الوثائق وفقا للضوابط واآلليات 
المعتمدة، والتأكد من اكتمالها وجاهزيتها وإمكانية 

استرجاعها عند الحاجة.

التنسيق مع تقنية المعلومات لضمان شمولية عمليات 
التخزين واألرشفة الرقمية ودقتها.

تنفيذ عمليات اإلتالف الدوري للوثائق التي انتفت الحاجة 
إليها.

1
2
3
4

أصــدر مجلــس هيئة الســوق المالية في 
عــام 201٧م قــراره بتغييــر اســم “إدارة 
الوثائــق والمحفوظــات” ليكــون “مركــز 
الوثائــق والمحفوظــات”. كذلــك اعتمــد 
ــق والمحفوظــات  ــة الوثائ المجلــس الئح
ــل سياســات  ــخ 143٧/6/12هـــ، ودلي بتاري
بتاريــخ  والمحفوظــات  الوثائــق  مركــز 
1438/9/3هـــ، تنفيــذًا لقرار مجلس الوزراء 
رقــم )9( وتاريــخ 1438/1/2هـــ القاضــي 
بالموافقــة علــى الترتيبــات التنظيميــة 
فــي  والمحفوظــات  الوثائــق  لمراكــز 

األجهــزة الحكوميــة.

أبرز إنجازات المركز:مهام ومسؤوليات المركز:

ويساهم مركز الوثائق والمحفوظات 
فــي تنفيــذ اختصاصــات وكالــة الهيئة 
خــالل  مــن  المؤسســية  للمــوارد 
تمكيــن وكاالت وإدارات الهيئــة مــن 
حفــظ الوثائــق واســترجاعها بفعاليــة 

ــد الحاجــة. عن

إطــالق مشــروع األرشــفة اإللكترونية للوثائــق، وتفعيل نظام 
إدارة الوثائــق الورقية.

ــة  ــات المكتمل ــق والمســتندات ذات البيان ــة الوثائ ــل حال تحلي
وتقديــم التوصيــات المناســبة.

الخزائــن الحديديــة  وضــع تعليمــات وإرشــادات الســتخدام 
للحريــق. المضــادة 

رفــع مســتوى الوعــي فيمــا يتعلــق باألرشــفة واســتخدامات 
الوثائــق.

ــى  ــة عل ــة المزدوج ــق الطباع ــورق وتطبي ترشــيد اســتخدام ال
الطابعــات المركزيــة كخيــار افتراضــي، ممــا حقــق وفــرًا فــي 

ــاوز %30. ــورق بنســبة تتج ال

بنــاء الدليــل الوثائقــي ليكــون بمثابــة مرجــع لتصنيــف وثائــق 
ومســتندات وملفــات كل إدارة وتحديــد ســماتها وخصائصهــا 

ومــدى ســريتها.

2

4

5

6

3

1
!

!

!

!

!

!

مركز الوثائق والمحفوظات  .7
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لجنة أمن المعلومات  )6(
لجنة برنامج التوفير واالدخار  )7(

اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات  )8(
اللجان المتخصصة  )9(
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الفصل الثاني
اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية               )1(

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

لجنة المراجعة   )3(
لجنة تطوير الموارد البشرية  )4(
لجنة التعامالت اإللكترونية  )5(

16

8

27
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4

5
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بصفتهــا  أعمالهــا  اللجنــة  تمــارس 
الهيئــة،  لمجلــس  استشــارية  جهــة 
وقــد صــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقــم
1438/5/3هـــ  وتــــاريـــــــخ   201٧-3-12
بإعــادة  201٧م  /1 /31 الموافــق 
عضويتهــا  فــي  لتضــم  تشــكيلها 
ــن  ــر المتفرغي عــددًا مــن األعضــاء غي
الســوق،  فــي  المشــاركين  مــن 
والخبــراء، والمختصيــن واألكاديميين 
مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة، وهــم:

دور الجهــات المشــرفة علــى األســواق فــي 	 
دعــم وتطويــر صناديــق رأس المــال الجــريء 

الخاصــة. والملكيــة 
للحــد مــن 	  البالغــات  تقييــم فاعليــة وكفــاءة 

المخالفــات.
تنظيــم صناديــق الوقــف وأثرهــا في  الســوق 	 

الماليــة في الســعودية.
صناديــق 	  فيهــا  تســتثمر  التــي  المجــاالت 

االســتثمار المختصــة بالتمويل واالشــتراطات 
واألنظمــة الخاصــة بهــا.

علــى 	  الغرامــات  فــرض  ومعاييــر  أســس 
الماليــة. األســواق  أنظمــة  مخالفــات 

المخالفــات الجســيمة وغيــر الجســيمة الــواردة 	 
فــي نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة.

صناديــق التحــوط ومــدى مالءمتها  لالســتثمار 	 
فــي المملكة.

صناديــق البنيــة التحتيــة ودورهــا فــي تعزيــز 	 
رؤيــة  لتحقيــق  االقتصــادي  والتنويــع  النمــو 

.2030 المملكــة 
األبحــاث والمعلومــات 	  تحفيــز صناعــة  طــرق 

الماليــة. للســوق  والمهمــة  المتعلقــة  الماليــة 
فــي 	  المــدارة  األصــول  انخفــاض  أســباب 

صناديــق المؤشــرات المتداولــة فــي المملكــة 
مقارنــة باألســواق الماليــة األخــرى.

والشــركات 	  لهــم  المرخــص  األشــخاص  دور 
المســتثمرين. شــكاوى  معالجــة  فــي  المدرجــة 

معالي المهندس
سهيل بن محمد أبانمي

سعادة األستاذ
أيمن بن محمد السياري

سعادة األستاذ
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

سعادة األستاذ
خالد بن عبدالله الحصان

سعادة األستاذ
عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن

سعادة األستاذ
عبدالعزيز بن سعود الشبيبي

سعادة األستاذ
راكان بن عبدالله أبونيان

سعادة األستاذ
عبدالله بن صالح السويلمي

سعادة األستاذ
فواز بن محمد الفواز

سعادة الدكتور
زياد خشيم

سعادة الدكتور
عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر

سعادة األستاذ
مطلق بن حامد البقمي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

خــالل  اللجنــة  وعقــدت 
الرابعــة  أعمالهــا  دورة 
عــام ٢٠١٧م 8 اجتماعــات، 
مــن  مجموعــة  وقدمــت 
الدراسات ُنوقشت خالل 
اجتماعاتـهـــا، وُرفــعــــت 
بشــأنها  التوصيــات 
ــة،  إلــى مجلــس الهيئ
الدراســات  وشــملت 
الموضوعــات  التالية:

اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية              .1
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تتــولـــى اللــجـنـــة فــصـــل الـمـهــــام 
واالختصاصات بين الهيئة وتداول وفق 
مــا قضــى بــه نظــام الســوق الماليــة، 
وتفعيــل مهــام شــركة الســوق الماليــة 
واختصاصاتهــا  )تــداول(  الســعودية 

الــواردة فــي النظــام. 

مّرتيــن  اللجنــة  تشــكيل  ُأعيــد  وقــد 
صــدر  حيــث  201٧م؛  العــام  خــال 
2017-( رقــم   الهيئــة  قــرار مجلــس 
1-37( وتاريــخ 1438/٧/1هـــ الموافــق 
201٧/3/29م بأن تضم في عضويتها 
خمســة أعضــاء مــن الهيئــة وخمســة 
أعضــاء مــن شــركة الســوق الماليــة 
الســعودية )تــداول( ويترأســها عضــو 
مجلــس الهيئــة ســعادة الدكتــور عبــد 

ــّراك.  ــد الب ــن محم ــن ب الرحم

ثم أعيد تشكيلها مرًة أخرى نظرًا إلى صدور 
ــادة تشــكيل  ــي القاضــي بإع ــر الملك األم
 مجلس الهيئة، فأصدر المجلس قراره رقم

)6-98-2017( وتاريــخ 1439/2/12هـ الموافق 
201٧/11/1م بــأن يبقــى عــدد أعضائهــا كما 
هــو، فــي حيــن أســندت مهمــة رئاســة 
اللجنــة إلــى ســعادة نائــب رئيــس مجلــس 
الهيئــة األســتاذ/ يوســف بــن حمــد البليهد.

الدكتورنائب رئيس مجلس الهيئة
عبد الله بن حسن العبد القادر

عضو مجلس الهيئة
األستاذ خالد بن عبد العزيز الحمود

األستاذ
عبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن

الدكتوروكيل الهيئة لمؤسسات السوق
عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف

وكيل الهيئة للشركات المدرجة
والمنتجات االستثمارية

األستاذ
خالد بن عبد الله الحصان

وكيل الهيئة
للشؤون القانونية والتنفيذ

األستاذ
أحمد بن سليمان العيسى

األستاذ
محمد بن عبد الله آل بنيان

11
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33

44

55
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      ممثلو تداول      ممثلو الهيئة

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

المناقشة التوصية     

مقتــرح تعديــل مذكرة تحديد المهــام واالختصاصات 
ــة  ــداول فيمــا يخــص جزئي ــة وت ــن الهيئ الموقعــة بي

االلتزامــات المســتمرة.

وافقت اللجنة على المقترح  وعدلت المذكرة.

الجــداول الزمنيــة المقترحــة لتفعيــل مخرجــات مســار 
تمويــل الشــركات واإلصــدار ومســار مؤسســات 

الســوق الماليــة.

المســودات النهائيــة للوائــح مســار تمويــل الشــركات 
واإلصدار.

الماليــة  الســوق  شــركة  جاهزيــة  مــن  التأكــد 
الســعودية )تــداول( واألنظمــة التقنيــة لديهــا 

الجديــدة. االختصاصــات  مــع  للتعامــل 

الموافقــة علــى إطــالق األنظمــة الخاصــة بتفعيــل مخرجات مســار 
تمويــل الشــركات واإلصــدار، المصمــم مــن فريــق عمــل مشــترك 
مــن الهيئــة وتــداول يضــم مختصيــن فــي تقنيــة المعلومــات مــن 

كلتــا الجهتيــن.

مخرجــات الخطة اإلعالمية. لتفعيــل  اإلعالميــة  الخطــة  علــى  اللجنــة  وافقــت 
مســار تمويــل الشــركات واإلصــدار، والتــي تشــتمل علــى بيــان 
إعالمــي وورش عمــل للشــركات المدرجــة باإلضافــة إلــى توفيــر 
ــة  ــي للهيئ المعلومــات الرئيســية مــن خــالل الموقــع اإللكترون

ــداول. ــك موقــع ت وكذل

1
2
3

5
4

الشــروع فــي تفعيــل مخرجــات مســار تمويــل الشــركات واإلصــدار، 
والترّيــث فــي تفعيــل مخرجــات مســار مؤسســات الســوق الماليــة، 
وذلــك بهــدف إتاحــة الفرصــة والوقــت الكافــي للمشــاركين فــي 
الســوق الســتيعاب التغييــرات الجديــدة المتعلقــة بمســار تمويــل 
الشــركات واإلصــدار، واتخــاذ الترتيبــات الالزمــة فــي شــأنها، ومــن 

ثــم البــدء بتفعيــل مخرجــات مســار مؤسســات الســوق الماليــة.

الموافقة على المسودات النهائية للوائح مسار تمويل 
الشركات واإلصدار, والتوصية برفعها إلى مجلس الهيئة 

العتمادها.
وقد أصدر مجلس الهيئة قرارًا يقضي باعتماد هذه اللوائح 

في شهر ديسمبر ٢0١٧م، على أن يبدأ تفعيلها بنهاية الربع 
األول من العام ٢0١8م.

أبرز ما أنجزته اللجنة خالل عام ٢0١٧م:
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عضو مجلس الهيئة الدكتور 

وائل بن محمد القحطاني                         
رئيسًا

عضو مجلس الهيئة األستاذ  

خالد بن محمد الصليع                                 
رئيسًا

الدكتور 

خالد بن محمد الطويل                                                        
نائبًا للرئيس )عضو مستقل( 

الدكتور 

خالد بن محمد الطويل                                                        
نائبًا للرئيس )عضو مستقل( 

الدكتور 

عبدالملك بن عبدالله الحقيل                                                                                                         
عضوًا  )عضو مستقل( 

الدكتور 

عبدالملك بن عبدالله الحقيل                                                                                                         
عضوًا  )عضو مستقل( 

ُأعيــد تشــكيل عضويــة اللجنــة بنــاًء علــى قــرار مجلــس 
الهيئــة رقــم )14-1-2017( وتاريــخ ١٤٣٨/٠٤/٠٤هـ الموافق 

٢٠١٧/٠١/٠٢م، لتتكــون مــن:

الســوق  هيئــة  مجلــس  تشــكيل  إعــادة  إلــى  ونظــرًا 
وتاريــخ  )أ/36(  رقــم  الملكــي  األمــر  بموجــب  الماليــة 
رقــم الهيئــة  مجلــس  قــرار  صــدر   ١٤٣9/٠٢/٠٦هـــ، 
الموافــق  ١٤٣9/٠٢/١٢هـــ  وتاريــخ   )2017-98-13(
٢٠١٧/١١/٠١م القاضي بإعادة تشكيل اللجنة لتتكون من:

وقد عقدت اللجنة 24 اجتماعًا خالل عام ٢٠١٧م، ناقشت خاللها العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها المتعلقة بأعمال إدارة 
الموارد البشرية، وأصدرت في شأنها عددًا من التوصيات. 

وقد عقدت اللجنة 6 اجتماعات خالل عام ٢٠١٧م، ناقشت خاللها 24 تقريرًا من تقارير التدقيق الداخلي المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت 
في شأنها عددًا من التوصيات والقرارات.

بنــاًء  اللجنــة  تشــكيل  ُأعيــد 
علــى قــرار مجلــس الهيئــة 
رقــم )١١-9٨-٢٠١٧( وتاريــخ 
الــــمـــوافـــــق  ١٤٣9/٢/١٢هـــ 
٢٠١٧/١١/١م، لتتكــون مــن:

لجنة المراجعة لجنة تطوير الموارد البشرية3.   .4

عضو المجلس األستاذ

أحمد بن راجح الراجح
رئيسًا

وكيل الهيئة 

للشئون االستراتيجية والدولية
نائبًا للرئيس

مدير   

إدارة الموارد البشرية
عضوًا

األستاذ  

رائد بن إبراهيم الحميد                                                                                               
عضوًا

األستاذ   

بدر بن محمد بالغنيم
عضوًا
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ُأعيــد تشــكيل اللجنــة بنــاًء على قرار 
مجلــس الهيئــة رقــم )2017-98-12( 
الــمـوافــــق  1439/2/12هـــ  وتاريــخ 

ــون مــن: 201٧/11/1م، لتتك

رئيس مجلس الهيئة                                                          

عضو مجلس الهيئة
األستاذ أحمد بن راجح الراجح

وكيل الهيئة
للموارد المؤسسية                                            

وكيل الهيئة
للشؤون االستراتيجية والدولية  

مدير عام التواصل والتوعية

مدير عام المخاطر 

مدير عام تقنية المعلومات

1
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الـتـعـامـــالت  خـطـــة  واعـتمـــاد  وضــع 
اإللكترونيــة بالهيئــة فــي ضــوء الخطــة 
الوطنيــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 

واإلشــراف علــى تنفيذهــا.

التعامــالت  برنامــج  مــع  التنســيق 
اإللكترونيــة “يّســر” فــي وزارة االتصاالت 
ــة  ــة المعلومــات والجهــات الحكومي وتقني

الخصــوص. هــذا  فــي  األخــرى 

مراجعــة واعتمــاد المشــاريع اإللكترونيــة 
ومراجعــة التهديــدات والمخاطــر المحتملــة 
اإللكترونيــة  واألنظمــة  الخدمــات  علــى 

ــة. فــي الهيئ

1

2

3

عقدت اللجنة 5 اجتماعات خالل عام ٢0١٧م، ناقشت خاللها العديد من 
الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وقد شملت الموضوعات التالية: 

أبــرز 	  عمــل  وســير  األولــى,  للمرحلــة  الهيئــة  وخدمــات  أعمــال  أتمتــة  برنامــج 
التقنيــة. المشــاريع 

ــر للتعامــالت اإللكترونيــة الخــاص بهيئــة 	  نتائــج القيــاس الســابع لبرنامــج يسَّ
الســوق الماليــة, بإنجــاز بلــغ نســبتة 71.1% للقطــاع مقارنــة بالجهــات األخــرى 

فــي القطــاع المالــي. 
برنامــج أتمتــة أعمــال وخدمــات الهيئــة – المرحلــة األولــى والخطــوات القادمــة 	 

للمرحلــة الثانيــة
حالة المشاريع التقنية	 
عــام 	  مــن  النصــف األول  خــالل  المعلومــات  لتقنيــة  العامــة  اإلدارة  إنجــازات 

٢٠١٧م
متابعــة أهــم االعمــال واألنشــطة التــي قامــت بهــا وأنجزتهــا اإلدارة العامــة 	 

لتقنيــة المعلومــات واإلدارات التابعــة لهــا خــالل العــام المالــي الحالــي ٢٠١٧م  
باإلضافــة إلــى بعــض اإلحصائيــات المســتقاة مــن أداة اإلدارة العــام لتقنيــة 
ــات, وتقديــم  ــرز التحدي المعلومــات خــالل العــام المالــي ٢٠١٧م, ومناقشــة أب

ــرز هــذه التوصيــات:  التوصيــات الالزمــة حيالهــا, ومــن أب

واتخذت في شأنها عددًا من القرارات، وهي:

اســتطالع مرئيــات المســتفيدين مــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي يتــم اطالقهــا . 1
ودراســة نتائــج تلــك المرئيــات.

إعــداد دراســة القيمــة المضافــة للخدمــات التــي ســيتم البــدء فــي أتمتتهــا . 2
للخدمــات المشــمولة فــي المرحلــة الثانيــة منهــا وفــق معاييــر واضحــة يتــم 

عرضهــا مــن قبــل االدارة الطالبــة.

ــر برنامــج توعــوي . 3 ــي أو تطوي ــة رفــع مســتوى األمــن المعلومات دراســة إمكاني
بأمــن المعلومــات للشــركات المدرجــة بالتنســيق مــع وكالــة الهيئــة للشــركات 
المدرجــة وتطويــر مســودة استرشــاديه بالمتطلبــات األدنــى ألمــن المعلومــات 

إلرســالها إلــى الشــركات. 

2

3

3

1

لجنة التعامالت اإللكترونية  .5
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جـائـزة
 )الشرق األوسط للتميز 22

لتميز الحكومة والمدن الذكية(

  ومن إنجازات الهيئة في مجال الخدمات اإللكترونية:

اجـتـيــاز
معيار األيزو 27001 في أمن 

المعلومات لعام ٢٠١٧م

الســوق  هيئــة  حـصلـــت 
الماليــة علــى جائــزة )الشــرق 
األوســط للتميــز 22 لتميــز 
الذكيــة(  والمــدن  الحكومــة 
)تميــز  فئــة  عــن  وذلــك 
الخدمــات الحكوميــة الماليــة 
الذكيــة(، والتــي ُأعلــن عنها 
خــالل  دبــي  مدينــة  فــي 

شـهـــر مايــو ٢0١٧ م.

ــة الســوق  ــازت هيئ اجت
عــام  فــي  المـالـيـــة 
٢٠١٧م تدقيق منظمة 
الـمـتـعـلـــق   )BSI( الـــ 
بمعيــار األيــزو 27001 
مجــال  فــي  المحــّدث 
الــمـعــلـومـــات.  أمــن 
اإلنـجـــاز  هــذا  وأتــى 
الهيئــة  توافــق  بعــد 
ــات  ــع المتطلب مــع جمي
األمنية للمعيار العالمي.
وتحقق ذلــك بالتعاون 
الوثيــق والمثمــر مــع 
وكاالت  مــن  عــدد 
ذات  الهيئــة  وإدارات 

العالقــة.

سياسات
أمن المعلومات

التطوير اآلمن
للبرامج والنظم

االلتزام

عالقات الموردين

إدارة استمرارية
المعلومات

إدارة الحوادث األمنية

تنظيم
امن المعلومات

أمن االتصاالت

أمن المعلومات
للموارد البشرية

أمن العمليات

إدارة االصول

أمن المنشآت

إدارة
التحكم بالوصول

التشفير
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انطاقــًا مــن حــرص هيئــة الســوق 
المالية وسعيها نحو تعزيز االستقرار 
األمنــي اإللكترونــي فــي الســوق 
ــن المخاطــر ذات  ــد م ــة، والح المالي
الصلــة، فقــد شــّكلت لجنــة تختــص 
لجنــة  وهــي  المعلومــات،  بأمــن 
 متخصصة في األمن السـيـبـرانـي
 ،)Cybersecurity Resilience(
إضافــة  عضويتهــا  فــي  وتضــم 
إلــى الهيئــة كل من؛ شــركة الســوق 
الـمـالـيـــة الــســعــوديــــة )تــداول(، 
ومجموعــة من األشــخاص المرخص 
لهــم )12 عضــوًا(. تهــدف اللجنــة 
ــى رفــع مســتوى أمــن وســامة  إل
والبيانــات  المعلومــات  تبــادل 
المالية، واســتمرارية أعمال الجهات 
المشــاركة فــي الســوق الماليــة. 

ــخ ١٢ صفــر  ــز بتاري ــة المرك دشــنت الهيئ
نوفمبــر٢٠١٧م،   ١ الموافــق  ١٤٣٩هـــ 
األمنيــة  بالمراقبــة  المركــز  ويعنــى 
ألنظمــة وخدمــات الهيئــة اإللكترونيــة 
وتحليــل  لرصــد  الســاعة  مــدار  علــى 
الوضــع األمنــي واالســتجابة للحــوادث 
األمنيــة الطارئــة. وقــد ُصمــم المركــز 
العالميــة  الممارســات  أفضــل  وفــق 
لمعيــار  المعلومــات  أمــن  فــي مجــال 
اآليــزو 27001 ومعاييــر أخــرى.  ويقــوم 
المركــز، بشــكل يومــي، بتحليــل فــوري 
األمنيــة  الحــوادث  لمالييــن  ومتطــور 
اليوميــة بواســطة فريــق محتــرف مــن 
المعلومــات.  أمــن  فــي  المختصيــن 

مناقشة التهديدات اإللكترونية وكيفية معالجتها.

ــواردة  ــر واالدخــار ال ــم عــروض برنامــج التوفي تقيي
مــن الجهــات االســتثمارية واختيــار المناســب منها 

ورفعهــا إلــى رئيــس مجلــس الهيئــة لالعتمــاد. إلــى  باإلضافــة  األعضــاء،  بيــن  فيمــا  البالغــات  مشــاركة 
ــة ومناقشــتها، وأفضــل  ــة األمني ــج التوعي بحــث أفضــل برام
التحتيــة.  البنــى  إدارة  فــي  المتبعــة  األمنيــة  الممارســات 

اعتماد سياسات استثمار مدخرات الموظفين. التعــاون مــع الجهــات الرســمية ذات العالقــة فيما يخــص مبادرة 
االلكترونــي  األمــن  مركــز  وبخاصــة  المعلومــات  أمــن  تعزيــز 
ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي والمركــز االسترشــادي 

ــة لألمــن الســيبراني.  ــة الوطني ــات، والهيئ ألمــن المعلوم
التقييــم المســتمر والمراجعــة الدوريــة لنشــاط 

الجهة)قنــاة االســتثمار( المختــارة. 

التوصيــة بســحب المشــروع وإيقــاف التعامــل 
قنــاة  واقتــراح  االســتثمار(  قنــاة   ( الجهــة  مــع 

أخــرى.  اســتثمارية 

ترفــع اللجنــة تقاريــر دوريــة لرئيــس مجلــس الهيئــة 
حــول ســير البرنامــج.

1
1
2
3
4
5

2
3

من أبرز المهام الموكولة إلى اللجنة:

)SOC( تدشين مركز العمليات األمنية
كمــا ُربطــت العديــد مــن مصــادر التهديــدات 
والهجمــات األمنيــة إلكترونيــًا بالمركــز لتغذيتــه 
بأنــواع التهديــدات والهجمــات اآلنيــة والعمــل 

علــى حجبهــا قبــل وصولهــا.

ُأعيــد تشــكيل اللجنــة بقــرار رئيــس 
مجلــس الهيئــة رقــم )ق/1/65/1٧( 
الموافــق  1439/2/18هـــ  وتاريــخ 

201٧/11/٧م، لتتكــون مــن : 

األستاذ
مجيد بن فهد العبدالجبار                                 

مدير إدارة الموارد البشرية

مدير اإلدارة المالية

األستاذة
حصة بنت عبدالعزيز المهناء                             

األستاذة
منى بنت سعود النمر                                       

األستاذ
إبراهيم بن سليمان الثاقب                                 
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وقد عقدت اللجنة 9 اجتماعات خالل عام ٢٠١٧م، ناقشت خاللها العديد من الموضوعات 
المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت في شانها التوصيات المناسبة

لجنة أمن المعلومات  لجنة برنامج التوفير واالدخار6.   .7

وســوف يتــم مــن خــال هــذه اللجنة 
تبادل التجــارب والبيانات والتواصل 
فيمــا يخــص الهجمــات اإللكترونيــة 
احترازيــة  اجــراءات  أي  ومشــاركة 
أو تدابيــر أمنيــة مــن شــأنها الحــد 
مــن المخاطــر األمنيــة اإللكترونيــة، 
وهــو مــا ســوف يعــزز االســتقرار 
اإللكترونــي األمنــي فــي الســوق 
الماليــة والحــد مــن المخاطــر ذات 

الصلــة.
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ُشــكلت اللجنــة الدائمــة للوثائــق 
بالقــرار االداري رقــم )ق /1/23/16( 
الموافــق  143٧/9/21هـــ  وتاريــخ 

مــن: لتتكــون  2016/6/26م، 

وكيل الهيئة للموارد المؤسسية 

مدير عام اإلدارة العامة للمخاطر 

مدير عام اإلدارة العامة لتقنية 
المعلومات 

مدير إدارة االستشارات القانونية 

مدير مركز الوثائق والمحفوظات  
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المهــام  اللجنــة  تتولــى 
الئــحــــة  ضـــمــــن  الـــــواردة 
ــات  الــوثـــائــــق والمـحـفــوظـ
عـــقدت  وقـــد  المعتمــدة، 
عــام  خــالل  اجتماعــات   5
خاللهــا  ناقشــت  م،   ٢٠١٧
إدارة  مراحــل مشــروع  بنــاء 
المراحــل  شــاماًل  الوثائــق، 
ــل  ــة والــمــراحــ الـتــأسـيـسيـــ
ــداًء مــن الدليــل  التابعــة، ابت
نظــام  وتطويــر  الوثائقــي 
الــورقيـــة  الـوثـائـــــق  إدارة 
وانتهاًء بربط جميع األنظمة 
والبريــد اإللكترونــي الخــاص 
بمتطلبــات المركــز الوطنــي 

والمحفوظــات. للوثائــــق 

اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات  .8
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المراسم
التميز

المؤسسي

المرافق
والخدمات

المشتريات
والعقود

الشؤون
المالية

اللجنة التنفيذية 1

الموارد البشرية
باستثناء الموضوعات التي تختص بها لجنة تطوير الموارد البشرية 

الوثائق
والمحفوظات

ٌشــكلت اللجنــة بقــرار مجلــس الهيئــة 
رقــم )2-69-2016( وتاريخ  143٧/9/3هـ 

الموافــق 2016/6/8م، لتتكــون مــن:

تكــون اللجنــة مســؤولة عــن  دراســة القــرار  واتخــاذ التوصيــة فــي كل مــا مــن شــأنه زيــادة كفــاءة وفاعليــة أعمــال 
الهيئــة الداخليــة ذات العالقــة بالتالــي: 

1. دراسة تقديم خدمة حضانة
    األطفال ألبناء الموظفات في  
    الهيئة واستعراض الخيارات   

الخدمــة. لتقديــم  المتاحــة     
2. تغذية مشروع “اعادة تهيئة         

مقر الهيئة الرئيس” من احتياطي  
الموازنــة.  

3. تقرير عن الوظائف المعتمدة 
    للعام الحالي ٢٠١٧م.

رئيس المجلس 

نائب رئيس المجلس 

1

2

سا 
رئي
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رئي
لل

وكيل الهيئة للموارد المؤسسية

عضوان من موظفي الهيئة على أن 
يكون أحدهما من اإلدارة العليا، يعينهما 

المجلس

3

4

وعقدت اللجنة اجتماعين 
خالل عام ٢٠١٧م، ناقشت 

خاللهما الموضوعات التالية:

ــة  ــق 2016/6/8م، الئح ــخ  143٧/9/3هـــ المواف ــة )2-69-2016( وتاري ــس الهيئ ــرار مجل ــد ق اعتم
ــة مــن:    ــة. وتتكــون اللجن ــة اإلداري عمــل اللجن

المجلــس  لرئيــس  اللجنــة  تقــدم 
والتنظيميــة  اإلداريــة  المشــورة 
التــي تســاعده علــى اتخــاذ القــرارات 
المناســبة وُتعينــه علــى ُحســن إدارة 
ــق أهدافهــا. وتتولــى  ــة وتحقي الهيئ
اللجنــة التنســيق بيــن وكاالت الهيئــة 
ضــوء  فــي  المختلفــة  وإداراتهــا 
خططهــا الســنوية ومؤشــرات األداء 
المعتمدة والتشــاور في مســتجدات 
العمــل وتطوراتــه. وألعضــاء اللجنــة 
اقتــراح مــا مــن شــأنه رفــع مســتوى 
العمــل  بيئــة  وتطويــر  اإلنتاجيــة 
الداخليــة واالســتخدام األمثل لموارد 
الهيئــة البشــرية والماليــة. وللّجنــة 
يتطلــب  مــا  كل  مناقشــة  كذلــك 
تحقيقهــا للهــدف الــذي أنشــئت مــن 

ــه. أجل
وعقــدت اللجنــة 18 اجتماعــًا خــال 
عــام 201٧م، ناقشــت خالهــا العديد 
علــى  المدرجــة  الموضوعــات  مــن 
جــدول أعمالهــا، واتخــذت في شــأنها 
التوصيــات والمقترحــات المناســبة.

رئيس المجلس 

وكيل الهيئة للموارد المؤسسية

نائب رئيس المجلس

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

وكيل الهيئة للشركات المدرجة 
والمنتجات االستثمارية

مدير عام التواصل والتوعية

مدير عام تقنية المعلومات

وكيل الهيئة للشؤون االستراتيجية 
والدولية

مدير عام المخاطر

أمين عام مجلس الهيئة

وكيل الهيئة للشؤون القانونية 
والتنفيذ

مدير عام المراجعة الداخلية

مدير مكتب رئيس مجلس الهيئة
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اللجان المتخصصة  .9

اللجنة اإلدارية 2
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لجنة الحساب التمويلي لبرنامج التوعية في 
السوق المالية السعودية 3

صدر قرار مجلس الهيئة رقم )2-46-201٧( وتاريخ 1438/٧/22هـ 
الموافــق 201٧/4/19م باعتمــاد الئحــة عمــل “لجنــة الحســاب 
التمويلــي لبرنامــج التوعيــة فــي الســوق الماليــة الســعودية”، 

المتضمنــة تشــكيل اللجنــة علــى النحــو اآلتــي:

)أ( تتولــى اللجنــة اإلشــراف علــى الحســاب التمويلــي لبرنامــج 
اإلخــال  دون  الســعودية  الماليــة  الســوق  فــي  التوعيــة 
بصاحيــات المجلــس ومهامــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام 
ولوائحــه التنفيذيــة ولوائــح الهيئــة الداخليــة، وتمــارس اللجنــة 
صاحياتهــا بحســب مــا يقــّره جــدول الصاحيــات المعتمــد فــي 

ــة اآلتــي: ــة. وتشــمل مهــام اللجن الهيئ

١( رســم السياســة العامــة للحســاب بمــا يحقــق األهــداف المرجــوة مــن 
تمويــل األنشــطة والبرامــج المشــار إليهــا فــي المــادة الثالثــة مــن الئحــة 

الحســاب التمويلي.

٢( المصادقــة علــى خطــة الحســاب وميزانيتــه ومن ثــم رفعهما لصاحب 
الصالحيــة للموافقــة عليهمــا ضمــن الموازنــة الســنوية للهيئــة، وذلــك 
بمــا ال يتجــاوز الفائــض النقــدي المرّحــل للحســاب واإليــراد المتوقــع 

خــالل عــام الموازنــة.

٣( دراســة طلبــات التمويــل المقدمــة إلــى اللجنــة وإصــدار قــرارات 
التمويــل وفقــًا ألحــكام الئحــة الحســاب التمويلــي لبرنامــج التوعيــة 

فــي الســوق الماليــة الســعودية، ومتابعــة تنفيذهــا.

٤( إعــداد قواعــد عمــل الحســاب واإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ أنشــطته 
بمــا يتوافــق مــع جــدول الصالحيــات المعتمــد فــي الهيئــة.

٥( إقــرار اإلجــراءات اإلداريــة والماليــة المنبثقــة عــن سياســات الحســاب 
المعتمــدة والالزمــة لعمــل الحســاب.

٦( اقتراح مؤشرات أداء الحساب والتوصية للمجلس بإقرارها.

٧( وضع الضوابط المنظمة لعملية التمويل من الحساب.

لــة عــن طريــق  ٨( االطــالع علــى تقاريــر حالــة األنشــطة والبرامــج المموَّ
الحســاب والتوصيــة بشــأنها.

األحــوال االســتعانة  مــن  حــال  أي  لّلجنــة فــي  يجــوز  )ب( ال 
إال  استشــارية  دراســات  علــى  الصــرف  أو  بمستشــارين 

المجلــس. بموافقــة 

)ج( ال يجــوز لّلجنــة فــي أي حــال مــن األحــوال الموافقــة علــى 
الصــرف مــن الحســاب علــى مصاريــف مرتبطــة بالموظفيــن.

وقــد عقــدت اللجنــة 5 اجتماعــات خــال عــام 201٧م، ناقشــت 
خالهــا الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا، وأصــدرت 

فــي شــأنها عــددًا مــن التوصيــات.

وصــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )٧-٤٩-٢٠١٧( وتاريــخ  ٢٩ / ٧ / ١٤٣٨هـــ 
الموافــق ٢٠١٧/٤/٢٦م، بتعييــن ســعادة عضــو المجلــس الدكتــور طــارق بــن 
عبداللــه النعيــم رئيســًا للجنــة، وســعادة الدكتــور عبيــد بــن ســعد العبدلــي 

عضــوًا مســتقاًل مــن خــارج الهيئــة.
ونظــرًا إلــى إعــادة تشــكيل مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب األمــر 
الملكــي رقــم )أ / ٣٦( وتاريــخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٣٩هـــ، صــدر قــرار مجلــس الهيئة رقم 

)١٠-٩٨-٢٠١٧( وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ  الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م القاضي بتعيين 
ســعادة عضو المجلس األســتاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود رئيســًا للجنة.

ويهــدف الحســاب إلــى تمويل أنشــطة الهيئــة الخاصة ببرامــج التوعية في 
السوق المالية المتمثلة في رفع الثقافة المالية واالدخارية واالستثمارية 
لــدى المســتثمرين، وتمويــل وتطويــر أنظمــة الرقابــة علــى التــداول لــدى 
األشــخاص المرخــص لهــم، والمســاهمة في تأســيس األكاديميــة المالية.

عضو مجلس الهيئة

وكيل الهيئة للموارد المؤسسية

1

2

سًا
رئي

وًا
ض

ع

وكيل الهيئة للشئون االستراتيجية 
والدولية

يعينه المجلس من خارج الهيئة يكون 
من ذوي الخبرة واالختصاص

3

4
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لجان فرعية )بحسب الحاجه(

لجنة األشخاص المرخص لهم 
الثانية )اإلقليمية(

لجان فرعية )بحسب الحاجه(

لجنة األشخاص المرخص لهم 
الرابعة )المحلية(

لجان فرعية )بحسب الحاجه(

لجنة األشخاص المرخص لهم 
األولى )البنوك(

لجان األشخاص المرخص لهم 4

لجنة األشخاص المرخص لهم 
الثالثة )الدولية(

لجان فرعية )بحسب الحاجه(

لجنة األشخاص المرخص لهم 
الخامسة )الترتيب والمشورة(

لجان فرعية )بحسب الحاجه(

شــكلت الهيئــة “لجــان األشــخاص المرخــص لهــم” لدراســة 
الموضوعــات التــي تهــم األشــخاص المرخــص لهم، ومناقشــة 
ــر  التحديــات المشــتركة، وطــرح المبــادرات التــي تتعلــق بتطوي
ــة، وتلّمــس الُســُبل لتحقيــق نموهــا اإليجابــي. الســوق المالي

وينبثق عنها اللجان التالية:

فــي 	  الماليــة  األوراق  بصناعــة  العالقــة  ذات  المســائل  تحديــد 
ــة. ــي للســوق المالي ــق النمــو اإليجاب ــة ومناقشــة ســبل تحقي المملك

طــرح مبــادرات تتعلــق بتطويــر الســوق الماليــة واألطــر التنظيميــة 	 
لهــا.

تطويــر البيئــة المناســبة للتأكــد مــن اســتيفاء متطلبــات االلتــزام 	 
بالنظــام واللوائــح ذات العالقــة.  

ــي قــد 	  ــا المتعلقــة باألشــخاص المرخــص لهــم الت دراســة القضاي
ــز نمــو الســوق واســتقرارها. تســاهم فــي تعزي

أن تعمــل هــذه اللجــان كمنتــدى ألعمــال األوراق الماليــة لبحــث 	 
القضايــا ذات الصلــة، والخــروج بمقترحــات موحــدة وتحليلهــا، ومــن 
ثــم رفعهــا إلــى الهيئــة؛ بهــدف تحقيــق أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة 

فــي عمــل الســوق الماليــة بعناصرهــا كافــة.
وتفعيــل 	  اللجــان  إدارة  فــي  لهــم  المرخــص  األشــخاص  إشــراك 

فــي  المشــاركة  األطــراف  بيــن  المســتمر  للحــوار  كآليــة  دورهــا 
الماليــة. الســوق 

اللوائــح 	  لتطويــر  كمعطيــات  اللجــان  هــذه  مقترحــات  اســتخدام 
الصــادرة عــن الهيئــة، باإلضافــة إلــى الجوانــب الفنيــة ذات العالقــة 

بتــداول األوراق الماليــة. 

وقــد عقــدت اللجــان ١3 اجتماعــًا خــالل عــام ٢0١٧م، ناقشــت خاللهــا 
العديــد مــن الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا، ومنهــا: 

نظام الرقابة على التداوالت لدى األشخاص المرخص لهم.	 
ــال الضريبــي 	  مناقشــة آخــر المســتجدات بخصــوص قانــون االمتث

للحســابات األجنبيــة )الفاتــكا( والصعوبــات التي يواجها األشــخاص 
المرخــص لهــم.

إنشاء لجنة للتعامل مع الهجمات اإللكتورنية.	 
نقــل نشــاطات هامــش التغطيــة مــن البنــوك إلــى األشــخاص 	 

لهــم. المرخــص 
متطلبــات تعييــن أميــن الحفــظ وفقــًا للمــادة ٢٣ مــن الئحــة صناديق 	 

االســتثمار المحّدثة.
مــن 	  لهــم  المرخــص  األشــخاص  بإعفــاء  الهيئــة  مجلــس  قــرار 

متطلبــات اإلشــعار المنصــوص عليهــا فــي المــادة ١٢ مــن الئحــة 
الماليــة. األوراق  طــرح 

 	.)IFRS( تحول األشخاص المرخص لهم إلى المعايير الدولية
بعــض الصعوبــات ذات العالقــة بتطبيقــات بعــض مــواد الئحــة 	 

صناديــق االســتثمار الجديــدة.
مستجدات الترخيص لصناديق التمويل.	 
للمقيميــن 	  الســعودية  الهيئــة  ترخيــص  علــى  الحصــول  آليــة 

. يــن لمعتمد ا
المقترحــات،  مــن  عــددًا  الموضوعــات  هــذه  شــأن  فــي  وأصــدرت 

الهيئــة. فــي  المختصــة  للجهــات  وُرفعــت 
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التواصل والعالقات الدولية2

مركز االتصال الفصل الثالث  )1(
المنظمات والعالقات الدولية  )2(

1

2

8687



شملت 

5474 
اتصااًل هاتفًيا

709  
رسالًة إلكترونيًة

101  
اتصال عبر قنوات

التواصل االجتماعي   

استفسارات عامة

استفسارًا متعلقًا
بالشركات المدرجة 

شكوى
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ال

صـ
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ال
صـ

ات

واصلت الهيئة توثيق وتعزيز عاقتها 
بالمنظمــات  والدوليــة  اإلقليميــة 
العاملــة  والمؤسســات  والهيئــات 
األســواق  ومراقبــة  تنظيــم  فــي 
أفضــل  مــن  واالســتفادة  الماليــة 
التجــارب والممارســات الدوليــة فــي 

المجــاالت ذات العاقــة.   

وسعًيا إلى اكتساب وتبادل الخبرات 
العاقــات  وتوطيــد  والمعلومــات 
الدوليــة الثنائيــة والمتعــددة وفتــح 
ســبل التعــاون المشــترك، تعاونــت 
الجهــات  مــن  عــدٍد  مــع  الهيئــة 
التنظيميــة المعنيــة فــي جملــة مــن 
المجــاالت باإلضافــة إلى المشــاركة 
لتنفيــذ  دوليــة  عمــل  فــرق  فــي 
مشــاريع تتعلــق باألســواق الماليــة، 
كذلــك شــاركت في عــام 201٧م في 
مجموعــة مــن المؤتمــرات والمحافل 
الدولية المتعلقة باألســواق المالية 

ــة عليهــا.  وتطويرهــا والرقاب

وانضمــت الهيئــة خــالل عــام ٢٠١٧م إلــى 
عــدد مــن المنظمــات واللجــان الدوليــة ذات 

ــة، مــن أهمهــا:  األهمي

ــد مــن االجتماعــات الخاصــة  ــة فــي العدي وخــال عــام 201٧م، شــاركت الهيئ

بمنظمــة اآليوســكو، منهــا؛ المؤتمــر الســنوي الثانــي واألربعــون، واجتماعات 

مجلــس اإلدارة ، واجتماعــات اللجــان الفنيــة التابعــة للمنظمــة، باإلضافــة إلــى 

اجتماعــات لجنــة إقليــم إفريقيــا والشــرق األوســط، ولجنــة األســواق الناشــئة، 

ولجنــة المخاطــر الناشــئة. 

اللجنة التوجيهية المشتركة للمدفوعات والبنى التحتية لألسواق المالية بين منظمة آيوسكو 
ومجلس االستقرار المالي.

لجنة المخاطر الناشئة التابعة لمنظمة اآليوسكو . 

مجلس الخدمات المالية اإلسالمية.

1

2

3

ــر الدوليــة لقطــاع األوراق الماليــة. وتعمــل المنظمــة  تعــد المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة “ أيوســكو” الجهــة المرجعيــة المســؤولة عــن وضــع المعايي
مــع أعضائهــا للوصــول إلــى أعلــى المســتويات التنظيميــة التــي مــن شــأنها الحفــاظ علــى كفــاءة التعامــالت فــي األوراق الماليــة وســالمتها، وتبــادل المعلومــات 
والخبــرات لدعــم وتطويــر األســواق الماليــة، وتوحيــد الجهــود لتحقيــق درجــة فّعالــة مــن الرقابــة علــى تعامالتهــا. وانضمــت الهيئــة لعضويتهــا خــالل المؤتمــر الســنوي 
الخامــس والثالثيــن للمنظمــة فــي مدينــة مونتريــال عــام ٢٠١٠م. والهيئــة عضــو فــي  لجنــة المســتثمرين األفــراد، ولجنــة إدارة االســتثمار، ولجنــة المحاســبة للمصــدر 
والمراجعــة واإلفصــاح، ولجنــة تنظيــم األســواق الثانويــة،  ولجنــة وســطاء الســوق، ولجنــة أســواق المشــتقات والســلع. وُأعيــد انتخــاب الهيئــة عضــوًا فــي مجلــس 

إدارة آيوســكو للفتــرة ٢٠١٦م –  ٢٠١٨م.

5
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ومن أبرز  الموضوعات التي جرى مناقشتها خالل تلك االجتماعات:

أيضًا شاركت الهيئة عام ٢0١٧م في العديد من فعاليات المنظمات والجهات 
الدولية األخرى ، وكان من أبرزها: 

التطورات االقتصادية العالمية وأثرها في األسواق المالية.	 
التــي 	  والمشــاريع  الماليــة،  األســواق  بتنظيــم  المتعلقــة  الموضوعــات 

تعمــل عليهــا المنظمــة ومــن ضمنهــا المشــاريع المتعلقــة بتنفيــذ توصيــات 
مجلــس االســتقرار المالــي العالمــي.

مبادرات المنظمة المتعلقة بتوعية المستثمر والبرامج التدريبية.	 
التقنيــات الماليــة الحديثــة فــي األســواق الماليــة وأهميــة مراعــاة تطورهــا 	 

وتحقيــق التــوازن بيــن االبتــكار وحمايــة المســتثمرين.
تتعــرض 	  قــد  التــي  اإللكترونيــة  الهجمــات  ومخاطــر  الســيبراني،  األمــن 

لهــا األســواق العالميــة، وأهميــة التعــاون بيــن الجهــات المنظمــة لهــذه 
الهجمــات. هــذه  لتفــادي  األســواق 

تعزيــز آليــات التعــاون الدولــي فيمــا يتعلــق بتبــادل المعلومــات بيــن الــدول 	 
األعضــاء فــي المنظمــة.

المســاهمة بشــكل ســنوي فــي تنظيــم زيــارات الوفــود الدوليــة للمملكــة 	 
الخاصــة  كالزيــارات  العالقــة  ذات  الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
بمشــاورات المــادة الرابعــة، وزيــارات وكاالت التصنيــف االئتمانــي العالميــة 

لتقييــم القطــاع المالــي فــي المملكــة.
تعزيــز وتطويــر عالقــات الهيئــة الثنائيــة مــع الجهــات النظيــرة فــي كل مــا 	 

يخــص تبــادل المعلومــات والخبــرات.
الدوليــة 	  والمحافــل  المؤتمــرات  فــي  ومشــاركتها  الهيئــة  حضــور  تعزيــز 

المتعلقــة باألســواق الماليــة، وتنظيــم المؤتمــرات واالجتماعــات وورش 
العمــل بالمملكــة بمشــاركة دوليــة مثــل االجتمــاع الســنوي الخامــس للجهات 
الرقابيــة فــي دول آســيا والمحيــط الهــادي للرقابــة علــى األســواق الماليــة.

المشاركة في برنامج تقييم القطاع المالي بالمملكة.	 

االجتمــاع الســنوي الحــادي عشــر لمجلــس اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة 	 
العربيــة.

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الواحــد والعشــرون لهيئــة المحاســبة والمراجعــة 	 
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية )أيوفــي(.

مؤتمر أيوفي – البنك الدولي الثاني عشر.	 
المعنــي 	  الدولــي  الحكومــي  الخبــراء  لفريــق  والثالثــون  الرابعــة  الــدورة 

والتقاريــر.  للمحاســبة  الدوليــة  بالمعاييــر 
لمنظمــة 	  التابعــة  الشــركات  حوكمــة  للجنــة  والثالثــون  الثالــث  االجتمــاع 

والتنميــة. االقتصــادي  التعــاون 
االجتمــاع الســنوي الثالــث عشــر عالــي المســتوى حــول المســتجدات فــي 	 

الرقابــة المصرفيــة وقضايــا االســتقرار المالــي المنظــم مــن قبــل صنــدوق 
النقــد العربــي.

 اجتمــاع مجموعــة عمــل حوكمــة الشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط 	 
وشــمال إفريقيــا المنظــم مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

 .)OECD(
االجتمــاع الســنوي للمعهــد الدولــي لتنظيــم مهنــة المراجعــة المنبثــق عــن 	 

مجلــس رقابــة مهنــة المحاســبة للشــركات المدرجــة.

وللهيئة عدة 
مساهمات أخرى 

في مجال العالقات 
الدولية والتعاون 

المشترك منها:

المنظمات والعالقات الدولية  .2
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تنظيم السوق المالية

اللوائح التنفيذية الجديدة  )1(
اللوائح التنفيذية المعّدلة  )2(

اللوائح التنفيذية قيد التطوير  )3(
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القواعد المنظمة للمنشآت
الئحة حوكمة الشركات ذات األغراض الخاصة

الدليل االسترشادي الستثمار األجانبقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة  
غير المقيمين في السوق الموازية

1

24

3

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )4-123-2017( وتاريــخ ١٤٣9/٠٤/٠9هـ الموافق 
الموافــق  ١٤٣9/٠٧/١5هـــ   تاريــخ  مــن  ابتــداًء  بهــا  وســيعمل  ٢٠١٧/١٢/٢٧م. 

٢٠١٨/٠٤/٠١م.
وتهــدف هــذه القواعــد إلــى تنظيــم المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة بمــا فــي 
ــك تأسيســها، والترخيــص لهــا، وتســجيلها، وطرحهــا، وإدارتهــا، والنشــاطات  ذل

المرتبطــة بهــا التــي تزاولهــا فــي المملكــة.

١٤٣٨/٠5/١٦هـــ  وتاريــخ   )2017-16-8( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
ــى أن تحــل محــل الئحــة  ــاًء علــى نظــام الشــركات. عل الموافــق ٢٠١٧/٠٢/١٣م بن
حوكمــة الشــركات الصــادرة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-212-2006( وتاريــخ 

بهــا. العمــل  تاريــخ  مــن  ابتــداًء  ٢٠٠٦/١١/١٢م  الموافــق  ١٤٢٧/١٠/٢١هـــ 
ــة ووزارة التجــارة  ــة الســوق المالي وُأعــدت هــذه الالئحــة بجهــد مشــترك بيــن هيئ
واالســتثمار، وفــي ضــوء مبــادرات الهيئــة المختلفــة لتطويــر الســوق الماليــة 

ــة. فــي المملك

١٤٣9/٠٤/٠9هـــ  وتاريــخ   )2017-123-3( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
الموافــق ٢٠١٧/١٢/٢٧م. وســيعمل بهــا ابتــداًء مــن تاريــخ ١٤٣9/٠٧/١5هـــ الموافــق 

٢٠١٨/٠٤/٠١م.
كمــا تضمــن القــرار أن تحــل قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، 
ــة الصــادرة بقــرار  ــخ العمــل بهــا، محــل الئحــة طــرح األوراق المالي ــداء مــن تاري ابت
٢٠٠٤/١٠/٠٤م  الموافــق  ١٤٢5/٠٨/٢٠هـــ  وتاريــخ   )2004-11-2( رقــم  المجلــس 
ــة بقــرار المجلــس رقــم )3-151-2016( وتاريــخ ١٤٣٨/٠٣/٢٢هـــ الموافــق  والمعدل

٢٠١٦/١٢/٢١م، وقواعــد التســجيل واإلدراج الصــادرة بقــرار المجلــس رقــم
)3-11-2004( وتاريــخ ١٤٢5/٠٨/٢٠هـــ الموافــق ٢٠٠٤/١٠/٠٤م، والمعدلــة بقــرار 
٢٠١٦/٠5/٢٦م،  الموافــق  ١٤٣٧/٠٨/١9هـــ  وتاريــخ   )2016-64-1( رقــم  المجلــس 
وقواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة بقــرار المجلــس رقــم 

)3-151-2016( وتاريــخ ١٤٣٨/٠٣/٢٢هـــ الموافــق ٢٠١٦/١٢/٢١م. 

ــخ ١٤٣9/٠١/٢٦هـــ الموافــق  ــة رقــم )4-95-2017( وتاري صــدر بقــرار مجلــس الهيئ
٢٠١٧/١٠/١٦م. يهــدف الدليــل إلــى توضيــح آليــة اســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن 

فــي الســوق الموازيــة والقيــود المتعلقــة بذلــك.

أصدرت الهيئة خالل عام ٢٠١٧م اللوائح والقواعد الجديدة التالية:

اللوائح التنفيذية الجديدة  .1
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الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا
الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق الماليةلنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المدرجةالئحة االندماج واالستحواذ

أسهمها في السوق المالية السعودية

الدليل االسترشادي للضوابط و اإلجراءات التنظيمية
الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق 
المالية وقواعدها

الئحة األشخاص المرخص لهم 

قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقم )8–127-2017( وتاريــخ ١٤٣٨/٠١/١٦هـ الموافق 
الموافــق  ١٤٣٨/٠٦/٢٤هـــ   )2017-33-5( رقــم  بقــراره  وُعدلــت  ٢٠١٦/١٠/١٧م، 
٢٠١٧/٠٣/٢٣م، وتأتــي هــذه الضوابــط واإلجــراءات اســتنادًا إلــى الصالحيــة التــي 
منحهــا نظــام الشــركات الجديــد إلــى كاٍل مــن وزارة التجــارة واالســتثمار وهيئــة 
الســوق الماليــة فــي تنظيــم عــدد مــن الموضوعــات ذات الطبيعــة المتغيــرة، 
وتوخيــًا للمرونــة والقــدرة علــى مواكبــة المســتجدات بأحــكام تتمتــع بالكفــاءة. 
ــة  ــة الســوق المالي ــن هيئ ــراءات بجهــد مشــترك بي ــط واإلج وُأعــدت هــذه الضواب
لتطويــر  المختلفــة  الهيئــة  مبــادرات  ضــوء  وفــي  واالســتثمار،  التجــارة  ووزارة 
الســوق الماليــة فــي المملكــة. ومــن أبــرز التعديــالت التــي ُأجريــت علــى الضوابــط 
تعديــل الفقــرة )ب( مــن المــادة الثامنــة مــن الضوابــط والمتعلقــة بالتصويــت 

ــي. اآلل

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-4-2011( وتاريــخ ١٤٣٢/٠٢/١9هـــ الموافــق 
١٤٣9/٠٣/٠٢هـــ  وتاريــخ   )2017-104-1( رقــم  بقــراره  وُعّدلــت  ٢٠١١/٠١/٢٣م. 
الموافــق ٢٠١٧/١١/٢٠م. وذلــك بإضافــة بــاب تنظيــم الدعــوى الجماعيــة التــي 
المدعــي  التــي يكــون  الدعــاوى  التقاضــي فــي  إجــراءات  إلــى تيســير  تهــدف 
المســائل  كبيــرة مــن األشــخاص يشــتركون جميعــًا فــي ذات  فيهــا مجموعــة 
النظاميــة والوقائــع المدعــى بهــا، وهــو األمــر الــذي يتناســب مــع طبيعــة شــركات 
المســاهمة المدرجــة وحجــم المســاهمين فيهــا. كمــا أن هــذا التعديــل يرمــي إلــى 
تطويــر آليــات التقاضــي وإجراءاتــه بمــا ينســجم مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، 
وبمــا يعــزز مــن جاذبيــة الســوق الماليــة الســعودية ويقلــل مــن مخاطــر االســتثمار 
فيهــا، باإلضافــة إلــى دوره فــي تقليــص المــدد الزمنيــة الالزمــة للبــت فــي 
قضايــا تعويــض المســتثمرين بمــا ييســر عمــل اللجــان مــن جهــة ويركــز جهــود 

المســتثمرين مــن جهــة أخــرى.
وقــد تضمــن المشــروع العديــد مــن األحــكام التفصيليــة التــي ُعنيــت بتوضيــح 

آليــات وإجــراءات الدعــوى الجماعيــة وحقــوق جميــع أطرافهــا. 

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-50-2007( وتاريــخ ١٤٢٨/٠9/٢١هـــ الموافــق 
٢٠٠٧/١٠/٣م، وُعّدلــت بقــراره رقــم )2-94-2017( وتاريــخ ١٤٣9/٠١/٢5هـــ الموافــق 
٢٠١٧/١٠/١5م، وتهــدف هــذه الالئحــة إلــى تنظيــم عمليــات االســتحواذ بموجــب 
صالحيــات الهيئــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام الســوق الماليــة، وعمليــات 
االندمــاج بموجــب صالحيــات الهيئــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركات، 
ويشــمل ذلــك تنظيــم االســتحواذ مــن خــالل الجمعيــة العامــة، وضوابــط صفقات 
ــات  ــة، ومتطلب ــم العــروض، والعــروض اإللزامي ــع و الشــراء الخاصــة، وتقدي البي
وأنــواع  العمليــات،  لهــذه  الزمنيــة  الجــداول  توضيــح  إلــى  إضافــة  اإلفصــاح، 
صفقــات االندمــاج. كمــا تســري أحــكام الالئحــة علــى أي بيــع أو شــراء ألســهم 
تتمتــع بحقــوق التصويــت فــي الشــركات المدرجــة فــي الســوق وينتــج عنهــا تملك 
أو ســيطرة شــخص، منفــردًا أو مجتمعــًا مــع مــن يتصــرف باالتفــاق معــه علــى 
١٠% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة المعــروض عليهــا ذات العالقــة. وتســري األحــكام 
كذلــك علــى أي عــرض لشــراء أســهم تحمــل حــق تصويــت فــي الشــركات المدرجــة 
فــي الســوق إذا كانــت كميــة األســهم التــي يرغــب العــارض فــي تملكهــا ســتزيد 
نســبة ملكيتــه منفــردًا أو مجتمعــًا مــع مــن يتصــرف باالتفــاق معــه، أو األســهم 
التــي تحــت تصرفهــم إلــى ١٠% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة المعــروض عليهــا ذات 

العالقــة، ومــن فئــة األســهم ذاتهــا. 

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-199-2006( وتاريــخ ١٤٢٧/٧/١٨هـــ الموافــق 
٢٠٠٦/٨/١٢م وُعدلــت بقــراره رقــم )6-46-2017( وتاريــخ ١٤٣٨/٠٧/٢٢هـــ الموافــق 

٢٠١٧/٠٤/١9م.
ــة بتحديــث هــذه التعليمــات وتعديلهــا بهــدف  ــة الســوق المالي وقــد قامــت هيئ
بإعالنــات  المتعلقــة  والشــفافية  اإلفصــاح  ومبــادئ  إجــراءات  وتطويــر  تعزيــز 
الشــركات المدرجة أســهمها في الســوق المالية الســعودية ولمساعدة الشركات 
المدرجــة أوراقهــا الماليــة بالســوق الماليــة الســعودية علــى االلتــزام التــام بأحــكام 
نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة وبخاصــة المــواد 
ذات العالقــة بااللتزامــات المســتمرة الــواردة فــي قواعــد التســجيل واإلدراج، 
والئحــة طــرح األوراق الماليــة، وقواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة؛ 
ولتتماشــى كذلــك مــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات، والضوابــط واإلجــراءات 
المســاهمة  بشــركات  الخاصــة  الشــركات  لنظــام  تنفيــذًا  الصــادرة  التنظيميــة 
المدرجــة، واالجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســمهما فــي 
ــر مــن رأس مالهــا، وتعديــل  الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة ٢٠% فأكث
المــدة الزمنيــة لتســوية صفقــات األوراق الماليــة المدرجــة فــي الســوق الماليــة 

.)T+2( لتكــون يوميــن بعــد الصفقــة )T+0( ــة الســعودية مــن تســوية آني
وتحــدد هــذه التعليمــات العناصــر األساســية التــي البــد مــن توافرهــا فــي جميــع 
إعالنــات الشــركات الُمعلنــة علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية اإللكترونــي 

)تــداول(.
صــدر بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )8–127-2017( وتاريــخ ١٤٣٨/٠١/١٦هـــ الموافــق 
٢٠١٦/١٠/١٧م، وُعــدل بقــراره رقــم )5-33-2017( وتاريــخ ١٤٣٨/٠٦/٢٤هـــ الموافــق 
٢٠١٧/٠٣/٢٣م، ليعكــس التعديــالت التــي ُأجريــت علــى الضوابــط واإلجــراءات 
المســاهمة  بشــركات  الخاصــة  الشــركات  لنظــام  تنفيــذًا  الصــادرة  التنظيميــة 
ــل االسترشــادي مســاعدًا للشــركات المســاهمة المدرجــة  المدرجــة.  ويعــد الدلي
في الســوق المالية الســعودية ومجالس إداراتها ومســاهميها وأي أشــخاص أو 
أطــراف أخــرى ذات عالقــة فــي كيفيــة تطبيــق بعــض مــواد الضوابــط واإلجــراءات 

التنظيميــة الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة. 

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )4-11-2004( وتاريــخ ١٤٢5/٠٨/٢٠هـــ الموافــق 
١٤٣9/٠٤/٠9هـــ  وتاريــخ   )2017-123-3( رقــم  بقــراره  وُعّدلــت  ٢٠٠٤/١٠/٠٤م.  
المســتخدمة  للمصطلحــات  تعريفــات  علــى  الموافــق ٢٠١٧/١٢/٢٧م. وتحتــوي 
فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا المعدلــة الجديــدة. وتهــدف القائمــة 
إلــى التعريــف بالمصطلحــات وتوضيحهــا وتســهيل فهمهــا فــي ســياق اللوائــح 
التنفيذيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قائمــة المصطلحــات قــد ُعّدلــت بمــا يتوافــق 

ــة التنفيذيــة.  مــع التعديــالت التــي ُأجريــت علــى لوائــح الهيئ

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-83-2005( وتاريــخ ١٤٢٦/٠5/٢١هـــ الموافــق 
٢٠٠5/٠٦/٢٨م. وُعّدلــت بقــراره رقــم )3-85-2017( وتاريــخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ الموافق 
٢٠١٧/٠9/١٨م. تهــدف هــذه الالئحــة إلــى تنظيــم األشــخاص المرخــص لهــم، 
ــى الترخيــص،  ــراءات وشــروط الحصــول عل ــد إج واألشــخاص المســجلين، وتحدي
وشــروط اســتمرار الترخيــص أو التســجيل، وبيــان قواعــد الســلوك التــي يجــب 
علــى األشــخاص المرخــص لهــم االلتــزام بهــا أثنــاء قيامهــم بعملهــم، وكذلــك 
واألحــكام  الرقابيــة،  واإلجــراءات  والنظــم  األعمــال،  ممارســة  وأحــكام  قواعــد 

المتعلقــة بأمــوال وأصــول العمــالء.

 ١٤٢9  /  ١٢  /  ٣ وتاريــخ   )2008-39-1( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
وتاريــخ  )2017-85-1( رقــم  بقــراره  وُعدلــت  ٢٠٠٨م،   /  ١٢  /  ١ الموافــق   هـــ 
 ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ الموافق ١٨ / ٠9 / ٢٠١٧م وذلك بتعديل تعريف “األشخاص 
ــة  ــوارد فــي الفقــرة رقــم )١( مــن المــادة الثاني ــو المخاطــر” ال السياســيون ممثل
مــن قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. ويأتــي التعديــل ضمــن 
الجهــود والمبــادرات المختلفــة لتعزيــز نزاهــة الســوق الماليــة وســالمة األمــوال 
األمــوال  غســل  مكافحــة  قواعــد  أحــكام  توافــق  ولضمــان  فيهــا،  المســتثمرة 
وتمويــل اإلرهــاب مــع التوصيــات األربعيــن الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــي.
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مشروع تعديل القواعد المنظمة الستثمار المؤسساتمشروع تعديل تعليمات الحسابات االستثمارية
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة

مشروع التعليمات الخاصة بالصناديق االستثمارية
المغلقة المتداولة 

مشروع تعديل تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص
األسهم في االكتتابات األولية

1

2

4

3

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم  )4-39-2016( وتاريــخ ١٤٣٧/٠٦/٢5هـــ الموافــق 
٢٠١٦/٠٤/٠٣م،وتهــدف هــذه التعليمــات إلــى تنظيــم فتح الحســابات االســتثمارية 
وتشــغيلها مــن قبــل األشــخاص المرخــص لهــم فــي ممارســة نشــاطات التعامــل 
أو اإلدارة أو الحفــظ، وإلــى تحديــد القواعــد اإلشــرافية والرقابيــة ذات الصلــة 
بالحســابات االســتثمارية. تجــدر اإلشــارة إلــى أن فريــق العمــل يعمــل علــى إعــداد 
فــي موقــع  والتــي سُتنشــر  التعليمــات  تعديــل  األوليــة لمشــروع  المســودة 
الهيئــة الســتطالع المختصيــن والمهتميــن واألطــراف ذات العالقــة إلبــداء آرائهم 
ــراءات إعدادهــا وإصدارهــا بشــكلها  ــم ُتســتكمل إج ومقترحاتهــم حيالهــا، ومــن ث

النهائــي.

انطالقًا من أهداف الهيئة االســتراتيجية لتطوير الســوق المالية وتوســيع قاعدة 
االســتثمار المؤسســي، وبنــاًء علــى القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات 
 الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األســهم الصــادرة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم

ــة بقــراره  )1-42-2015( وتاريــخ ١٤٣٦/٠٧/١5هـــ الموافــق ٢٠١5/٠5/٠٤م، والمعدل
رقــم )3-104-2016( وتاريــخ ١٤٣٧/١١/٠5هـــ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م، أعدت الهيئة 
مشــروعًا لتحديــث القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة 
فــي األوراق الماليــة المدرجــة. وينظــم مشــروع القواعــد اإلجــراءات والمتطلبــات 
والشــروط الالزمــة  لتحديــد أهليــة المســتثمرين األجانــب لالســتثمار فــي األوراق 
الماليــة المدرجــة، وتحديــد التزاماتهــم والتزامــات األشــخاص المرخــص لهــم فــي 

ذلــك الشــأن.
ــة المختصيــن والمهتميــن واألطــراف ذات العالقــة  ــة الســوق المالي ودعــت هيئ
ــال مســودة القواعــد، وأنهــى فريــق العمــل  ــداء آرائهــم ومقترحاتهــم حي إلــى إب
المشــكل لهــذا الغــرض مســودة مشــروع القواعــد، وُيعــّد المشــروع فــي مراحلــه 

النهائيــة. يهــدف مشــروع التعليمــات إلــى تنظيــم طــرح وتســجيل وقبــول إدراج وحــدات 
صناديــق االســتثمار المغلقــة المتداولــة وإدارتهــا وعملياتهــا واإلشــراف علــى 
جميــع النشــاطات المرتبطــة بهــا فــي المملكــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فريــق 
والتــي  التعليمــات  لمشــروع  األوليــة  المســودة  إعــداد  علــى  يعمــل  العمــل 
سُتنشــر فــي موقــع الهيئــة الســتطالع المختصيــن والمهتميــن واألطــراف ذات 
العالقــة إلبــداء آرائهــم ومقترحاتهــم حيالهــا، ومــن ثــم ُتســتكمل إجــراءات إعدادهــا 

وإصدارهــا بشــكلها النهائــي.
صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )2-94-2016( وتاريــخ ١٤٣٧/١٠/١5هـــ الموافــق 
٢٠١٦/٠٧/٢٠م، وقــد أعــدت الهيئــة مشــروعًا لتعديــل تعليمــات بنــاء ســجل األوامــر 
وتخصيــص األســهم فــي االكتتابــات األوليــة. والجديــر بالذكــر أن أبــرز مــا يهــدف 
إليــه مشــروع تعديــل التعليمــات هــو توســيع دائــرة الفئــات المشــاركة، ومّمــن 
شــملهم توســيع دائــرة الفئــات المشــاركة فــي بنــاء ســجل األوامــر المســتثمرين 
الخليجييــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة، باإلضافــة إلــى تخفيــف عــدد مــن 
القيــود المتعلقــة بتحديــد النطــاق الســعري وتغطيــة الطــرح مــن قبــل الجهــات 
المشــاركة، كمــا تضمــن المشــروع تعديــل آليــة تحديــد ســعر االكتتــاب وذلــك 
بإعطــاء المستشــار المالــي باالتفــاق مــع المصــدر القــدرة علــى تحديــد ســعر 
االكتتــاب وفقــًا لقــوى العــرض والطلــب مــع مراعــاة عــدد مــن الضوابــط، وتعديــل 
آليــة تخصيــص األســهم بإعطــاء المستشــار المالــي باالتفــاق مــع المصــدر القــدرة 

علــى تخصيــص األســهم بحســب مــا يــراه مناســبًا.
ــن واألطــراف ذات العالقــة  ــن والمهتمي ــة المختصي ــة الســوق المالي ودعــت هيئ
إلــى إبــداء آرائهــم ومقترحاتهــم حيــال مســودة التعليمــات، وأنهــى فريــق العمــل 
فــي  المشــروع  وُيعــّد  التعليمــات،  الغــرض مســودة مشــروع  لهــذا  المشــكل 

ــة. ــه النهائي مراحل

تعمل الهيئة على تطوير مجموعة من اللوائح التنفيذية، وهي:

مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار
مشروع التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثماريةالعقارية المتداولة

مشروع تعديل قواعد مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

5

6

7

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )6-130-2016( وتاريــخ ١٤٣٨/٠١/٢٣هـ الموافق 
٢٠١٦/١٠/٢٤م.  وتهــدف هــذه التعليمــات إلــى تنظيــم طــرح صناديــق االســتثمار 
العقاريــة المتداولــة، والتــي يتمثــل هدفهــا االســتثماري الرئيــس فــي االســتثمار 
فــي عقــارات مطــورة تطويــرًا إنشــائيًا، وتحقــق دخــاًل دوريــًا، وتــوزع نســبة محــددة 
مــن صافــي أربــاح الصنــدوق نقــدًا علــى مالكــي الوحــدات فــي هــذا الصنــدوق. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فريــق العمــل يعمــل علــى إعــداد المســودة األوليــة 
لمشــروع التعليمــات المحدثــة والتــي سُتنشــر فــي موقــع الهيئــة الســتطالع آراء 
المختصيــن والمهتميــن واألطــراف ذات العالقــة ومقترحاتهــم حيالهــا، ومــن ثــم 

ُتســتكمل إجــراءات إعدادهــا وإصدارهــا بشــكلها النهائــي.

يهــدف مشــروع التعليمــات إلــى تنظيم إعالنات الصناديق االســتثمارية المقدمة 
للمســتثمرين ورفــع مســتوى جودتهــا، وتحديــد نمــاذج لإلعالنــات الخاصــة بهــا مــع 
عــدم اإلخــالل بالمــواد ذات العالقــة فــي نظــام الســوق الماليــة والئحــة صناديــق 
االســتثمار والئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري والتعليمــات الخاصــة بصناديــق 

االســتثمار العقاريــة المتداولــة.
واســتمرارًا لجهــود الهيئــة فــي رفــع مســتوى الشــفافية واإلفصــاح فــي الســوق 
ــة  ــادة المالي ــق األهــداف االســتراتيجية لبرنامــج الري ــة، وســعيًا منهــا لتحقي المالي
2020،  أنهــى فريــق العمــل المشــكل لهــذا الغرض مســودة مشــروع التعليمات، 

وُيعــّد المشــروع فــي مراحلــه النهائيــة.

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-39-2008( وتاريــخ ٣ / ١٢ / ١٤٢9 هـ الموافق 
١ / ١٢ / ٢٠٠٨م، وعدلــت بقــراره رقــم )1-85-2017( وتاريــخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٨ هـــ 
الموافــق ١٨ / 9 / ٢٠١٧م. تجــدر اإِلشــارة إلــى أنــه فــي ضــوء نظــام مكافحــة 
غســل األمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/20( وتاريــخ ١٤٣9/٠٢/٠5هـــ 
والئحتــه التنفيذيــة، ونظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/20( وتاريــخ ١٤٣9/٠٢/٠5هـــ، يــدرس فريــق العمــل المرئيــات والمالحظــات 
ــل اإلرهــاب  ــث قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتموي فــي شــأن مشــروع تحدي

بحســب توجيــه مجلــس الهيئــة.

اللوائح التنفيذية قيد التطوير  .3
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الطرح العام والخاص للصكوك وأدوات الدين  )2(
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نسبة التغير

العدد

طلبات الطرح العام لألسهم التي وافقت عليها الهيئة وإشعارات الطرح الخاص لألسهم 
التي تسلمتها

أ. السوق الرئيسية

الشركات التي ُطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام خالل عام ٢0١٧م
)السوق الرئيسية(

طرح األسهم مصنفًة بحسب النوع 

جدول رقم )9(

جدول رقم )11(

جدول رقم )10(

االكتتاب في
الطرح العام لألسهم

العــام  الطــرح  طلبــات  بلغــت 
التــي وافقــت عليهــا الهيئــة 
وإشــعارات الطــرح الخاص التي 
تســلمتها خــال عــام 201٧م  

طلبًا/إشــعارًا    166

 )الجدول رقم )9(.  

تشمل القيمة اإلجمالية لجميع الشركات المطروحة لالكتتاب العام.
تشمل إشعارات اإلقفال المتسلمة المتعلقة باألسهم المطروحة طرحًا خاصًا والمتحصالت المجمعه.

احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتب بها األفراد على عدد األسهم المخصصة لهم.تشمل إلشعارات المتسلمة المتعلقة باألسهم التي ُطرحت طرحًا خاصًا.
احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتبت بها المؤسسات على عدد األسهم المخصصة لها.

ارتفــع إجمالــي قيمــة طروح األســهم 
خــالل عــام ٢٠١٧م بنســبة 15.3 % 
 8.3 لتبلــغ  الســابق  بالعــام  مقارنــًة 

ــار ريــال. ملي

 )الجدول رقم )10(.  

166

164

طرح عام
ألسهم

طرح خاص
ألسهم

طرح أسهم
إجماليحقوق أولوية

7
8

6

6

9

10

3 158 3 ٢٠١٦م

1 155 10 ٢0١٧م

العدد

91

64

طرح عام
ألسهم

طرح خاص
ألسهم

طرح أسهم
إجماليحقوق أولوية

78

3 58 3 ٢٠١٦م

1 80 10 ٢0١٧م

القيمة بالمليون ريال

8317,4

7212,8

طرح عام
ألسهم

طرح خاص
ألسهم

طرح أسهم
إجماليحقوق أولوية

875.0 3544,5 2793,3 ٢٠١٦م

380.0 3998,3 3939,2 ٢0١٧م

ُطــرح خــالل عــام ٢٠١٧م جــزء مــن أســهم شــركة واحــدة لالكتتــاب العــام في الســوق 
الرئيســية، وقــد بلغــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم المطروحــة 229 مليــون ريــال 

 )الجدول رقم )11(.  

الطرح العام والخاص لألسهم  .1

%15.3 %12.8 %41.0%56.6

78

شركة زهرة الواحة للتجارة

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات 
التغطية

عدد المكتتبين 
األفراد

)ألف مكتتب(

49,943
مؤسسات أفــــراد

%30.0 229,51.2 2.6

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة
910
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الشركات التي ُطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام خالل عام ٢0١٧م
)سوق نمو(

جدول رقم )12(

ُطــرح خــالل عــام ٢٠١٧م جــزء مــن أســهم 9 شــركات لالكتتــاب العــام فــي الســوق الموازيــة )نمــو(، وقــد بلغــت القيمــة اإلجمالية لألســهم المطروحــة 752.4 مليون ريــال، وتمتاز 
الســوق الموازيــة )نمــو( بمتطلبــات إدراج أقــل، كمــا تعتبــر منصــة بديلــة للشــركات الراغبــة بــاإلدراج، علمــا بــأن االســتثمار فــي هــذا الســوق مخصــص للمســتثمرين المؤهليــن 

فقط.

 )الجدول رقم )12(.  

احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتب بها المستثمرون المؤهلون على عدد األسهم المخصصة لهم.

مليون ريال )مكتتب(752,4 1058

إجمالي عدد المكتتبين األفراد إجمالي قيمة الطرح

ب. السوق الموازية )نمو(

11

شركة العمران للصناعة والتجارة

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 

مؤهلون(

عدد المكتتبين 
األفراد

63 2.3 %20.0 33,6

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

شركة باعظيم التجارية

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 

مؤهلون(

عدد المكتتبين 
األفراد

177 4.2 %30.0 118,5

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

شركة األعمال التطويرية الغذائية

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 

مؤهلون(

عدد المكتتبين 
األفراد

103 5.0 %20.0 16,3

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

شركة ثوب األصيل

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 

مؤهلون(

عدد المكتتبين 
األفراد

188 1.7 %20.0 255,0

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 

مؤهلون(

عدد المكتتبين 
األفراد

73 2.9 %20.0 48,0

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 

مؤهلون(

عدد المكتتبين 
األفراد

80 2.5 %20.0 22,0

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

شركة مطابخ ومطاعم ريدان

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 

مؤهلون(

عدد المكتتبين 
األفراد

221 4.9 %30.0 216,0

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 

مؤهلون(

عدد المكتتبين 
األفراد

56 1.7 %20.0 17,6

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

شركة الكثيري القابضة

قيمةالطروح

القيمة بالمليون ريال

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 

مؤهلون(

عدد المكتتبين 
األفراد

97 2.5 %26.1 25,4

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

11
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بلــغ إجمالــي مبالــغ اكتتــاب األفــراد 
)قبــل رد الفائــض( فــي الطــرح العــام 
عبــر  الرئيســية(  )الســوق  لألســهم 
 120.8 المختلفــة  االكتتــاب  قنــوات 
٢٠١٧م،  عــام  خــالل  ريــال  مليــون 
وبلــغ إجمالــي المكتتبيــن األفــراد مــا 

يقــارب 50 ألــف مكتتــب.

 الرسم البياني رقم )1(.
بحســب  مصنفــًة  األفــراد  اكتتابــات 

٢٠١٧م لعــام  االكتتــاب  قنــوات 

رسم بياني )1(

نسب المكتتبين األفراد
بحسب قنوات االكتتاب

نسب مبالغ اكتتاب
األفراد بحسب قنوات االكتتاب

الهاتف المصرفي

اإلنترنت

فروع البنوك

الصراف اآللي

% 45.4% 23.5

% 18.3% 11.5

% 28.5% 38.4

% 7.8

% 26.6

الطرح العام والخاص لألسهم  .1

ـع
ـــــ

تبــ
ي
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إجمالي عدد األسهم )مليون سهم(

الطــرح  طلبــات  عــدد  تراجــع 
الــــعام للــصـــكـــوك وأدوات 
الديــن التــي وافقــت عليهــا 
الهيئــة وإشــعــــارات الـطـــرح 
الخــاص التــي تســلمتها خال 
عــام 201٧م  إلــى 47 إشــعارًا

 الجدول رقم )13(. 

وافقــت الهيئــة علــى 28 إجــراًء 
للشــركات المدرجــة خــال عــام 
شــركة   15 201٧م،وخّفضــت 
مدرجــة رؤوس أموالها ليتراجع 
ــدد أســهمها المصــدرة مــن  ع
إلــى  ســهم  مليــون   881.3

410.9 مليــون ســهم.

 الجدول رقم )15(. 

ارتفــع إجمالــي مبالــغ الطــرح الخــاص 
للصكــوك وأدوات الديــن خــالل عــام 
٢٠١٧م بنسبة 303.9 % مقارنًة بالعام 
الســابق لتصــل إلــى 86.2 مليــار ريــال.

 الجدول رقم )14(.

جدول رقم )15(

طلبات الطرح العام وإشعارات الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدينطلبات الطرح العام وإشعارات الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين

جدول رقم )13(جدول رقم )13(

طرح الصكوك وأدوات الدين مصنفًة بحسب نوع الطرح 

جدول رقم )14(

العدد

47

50

طرح عام لصكوك 
وأدوات دين

طرح خاص لصكوك 
إجماليوأدوات دين

50 0 ٢٠١٦م

47 0 ٢0١٧م

العدد

28

31

طرح عام لصكوك 
وأدوات دين

طرح خاص لصكوك 
إجماليوأدوات دين

31 0 ٢٠١٦م

28 0 ٢0١٧م

القيمة

86247,8

21354,8

طرح عام لصكوك 
وأدوات دين

طرح خاص لصكوك 
إجماليوأدوات دين

21354,8 0 ٢٠١٦م

86247,8 0 ٢0١٧م

الشركات المدرجة التي عّدلت رؤوس أموالها خالل عام ٢0١٧م

عدد األسهم

عدد الشركات

502,0

950,2

28

أسهم
منحة 

تخفيض رأس 
إجمالياستحواذ مال 

45.0 881,3 23,9 قبل التعديل

62.4 410,9 28,7 بعد التعديل

نسبة التغير

2 15 11

الطرح العام والخاص للصكوك وأدوات الدين إجراءات الشركات2.   .3

القيمة بالمليون ريال

303.9%نسبة التغير 303.9%ـــــــــــ

%20.0%38.7 %53.4%47.2

12

13

13

تشمل إشعارات اإلقفال المتسلمة المتعلقة بالصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا والمتحصالت المجمعه.
تشمل إلشعارات المتسلمة المتعلقة بالصكوك وأدوات الدين التي ُطرحت طرحًا خاصًا.

13
12
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األصول المدارة4

إصدار المنتجات االستثمارية الفصل الثاني  )1(
صناديق االستثمار   )2(

المحافظ الخاصة الُمدارة  )3(

1

2

3

112113



201٧م  عــام  خــال  الهيئــة  وافقــت 
صندوقــًا   29 وحــدات  طــرح  علــى 
استثماريًا طرحًا عامًا، منها 5 صناديق 
وصنــدوق  األســهم،  فــي  تســتثمر 
واحــد يســتثمر فــي أســواق النقــد، 
و3 صناديــق عقاريــة، و15 صندوقــًا 
الهيئــة  وتســلمت  متــداواًل.  عقاريــًا 
305 إخطــارًا مكتمــًا متعلقــًا بطــرح 
خاصــًا،  طرحــًا  اســتثمارية  صناديــق 
وُأكملــت تســوية 768 طلبــًا لتعديــل 

واألحــكام. الشــروط  مســتندات 

قطــاع  أصــول  قيــم  إجمالــي  ارتفــع 
صناديــق االســتثمار خــال عــام 201٧م 
بنســبة 16.3% ليبلغ 251,8 مليار ريال.

 الجدول رقم )16(. 

الجدول رقم )16(

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢0١٧م

٢0١٧م

٢0١٧م

219

3,521

128665,6

304

4,048

141651,6

577

494

227,932

216501,3

273

238,445

110232,8

275

224,411

87835,7

%16.8

%6.4

%16.3

نـسـبــة الـتـغـــيــر

نـسـبــة الـتـغـــيــر

نـسـبــة الـتـغـــيــر

مؤشرات قطاع صناديق االستثمار

صناديق
عامة

صناديق
عامة

صناديق
عامة

صناديق
خاصة

صناديق
خاصة

صناديق
خاصة

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي بالمليون ريال

242,493

251884,4

٢0١٧

5
1
3
15

29

768
305

صندوقًا 
استثماريًا

طلبًا لتعديل مستندات 
الشروط واألحكام

إخطاًر الكتمال طرح 
خاص لصندوق

صندوق أسهم

صندوق أسواق النقد

صندوق عقاري

صندوق عقاري متداول

إصدار المنتجات االستثمارية صناديق االستثمار1.   .2

عدد الصناديق

عدد المشتركين

قيم األصول

.)REITS( والصناديق العقارية المتداولة )ETF( تشمل صناديق المؤشرات المتداولة 14

14
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إجمالي مؤشرات الصناديق العامة

جدول رقم )17(

٢0١٧م٢٠١٦م

275%0.7

%6.3

نـسـبــة
التغيـيـر

شــكلت قيــم أصــول صناديــق االســتثمار العامــة 
نســبته  مــا  عامــًا(  طرحــًا  وحداتهــا  ُتطــرح  )التــي 
الصناديــق  أصــول  قيــم  إجمالــي  مــن   %43,8
نهايــة  قيمتهــا  وارتفعــت  201٧م،  عــام  بنهايــة 
الســابق،  بالعــام  مقارنــًة   %25,5 بنســبة  العــام 
ــال. وارتفــع عــدد المشــتركين  ــار ري ــغ 110,2ملي لتبل
ألــف مشــترك.  238,4 إلــى  فيهــا بنســبة %6,3 

 الجدول رقم ) 17(. 
 الرسم البياني رقم )2(.

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال(

أسهـم

أسواق نقد

أدوات دين عـام

عقـاري

العقارية المتداولة

قابض

أخرى
متوازن

% 65.9

% 19.0

% 8.0

% 3.3

% 2.6

% 0.4
% 0.1

% 0.7 % 3.0

273
عدد

الصناديق

224,411

87835,7

238,445

110232,8%25.5

نسب أصول الصناديق العامة مصنفًة 
بحسب نوع االستثمار لعام ٢0١٧م

الرسم البياني رقم )2(

صناديق االستثمار  .2

ـع
ـــــ

تبــ
ي

الصناديق العامة 1

)REITS( والصناديق العقارية المتداولة )ETF( تشمل صناديق المؤشرات المتداولة 15

15

مؤشرات الصنـاديق الـعـامة مصنفـًة بحسب نوع االستثـمـار

جدول رقم )17(

٢٠١٦م

٢٠١٧م

17231522444,0

16269720980,1  161

168

%4.2%5.6%6.5

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسهم

نسبة التغير

٢٠١٦م

٢٠١٧م

46562584,9

47842887,7  32

32

%0.0%2.7%11.7

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( قابض

نسبة التغير

٢٠١٦م

٢٠١٧م

185848,7

181754,1  8

8

%0.0%2.2%11.1

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أدوات دين

نسبة التغير

٢٠١٦م

٢٠١٧م

35183,0

32676,0  2

2

%0.0%7.1%8.4

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( متوازن

نسبة التغير

٢٠١٦م

٢٠١٧م

3974757497,6

3981772651,5  44

44

%0.0%0.2%26.4

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسواق نقد

نسبة التغير

٢٠١٦م

٢٠١٧م

268176,2

339398,5  5

5

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال(

%26.5%126.2 %0.0

أخرى

نسبة التغير

٢٠١٦م

٢٠١٧م

51403610,3

80888,811,9  11

12

%8.3%57.4%144.1

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( عقاري

نسبة التغير

٢٠١٦م

٢٠١٧م

29236,5

29236,0 3

3

%0.0%0.0%1.3

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( صناديق المؤشرات المتداولة

نسبة التغير

٢٠١٦م

٢٠١٧م

1,457555

21,921363,7 7

1

%600.0%1404.5%555.3

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( الصناديق العقارية المتداولة

نسبة التغير

٢٠١٦م

٢٠١٧م

224,41187835,7

238,445110232,8 273

275

%0.7%6.3%25.5

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( اإلجمالي

نسبة التغير

المؤشرات المتداولة
% 0.03
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٢٠١٦م

٢٠١٧م

360189,8

289147.3 4

6

%33.3%19.7%22.4

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسهم عربية

٢٠١٦م

٢٠١٧م

1015690,0

1070909,5  8

9

%11.1%5.4%31.8

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسهم آسيوية

٢٠١٦م

٢٠١٧م

209668,3

231842.4  4

4

%0.0%10.5%26.0

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسهم أمريكية

٢٠١٦م

٢٠١٧م

17471241,0

16071499,9 19

21

%9.5%8.0%20.9

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسهم دولية أخرى

٢٠١٦م

٢٠١٧م

17231522444,0

16269720980,1 161

168

%4.2%5.6%6.5

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( اإلجمالي

٢٠١٦م

٢٠١٧م

233475,0

267688.4 5

5

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسهم أوروبية

%14.6%44.9 %0.0

الصناديق العامة 
المستثمرة في األسهم

تراجعــت قيم أصــول الصناديق 
العامة المستثمرة في األسهم 
بنهايــة عــام 201٧م إلــى قرابــة 
20.9 مليار ريال، وبنســبة %6.5 

عــن العام الســابق .

 الجدول رقم ) 18(. 

٢٠١٦م

٢٠١٧م

15755216703,8

14906614951,0 93

96

%3.1%5.4%10.5

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسهم محلية

٢٠١٦م

٢٠١٧م

111992476,1

101671941,5 28

27

%3.7%9.2%21.6

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسهم خليجية

صناديق االستثمار  .2

ـع
ـــــ

تبــ
ي

الصناديق العامة 1

.)REITS( والصناديق العقارية المتداولة )ETF( التشمل صناديق المؤشرات المتداولة 16

مؤشرات الصنـاديق الـعـامة المستثمرة في األسهم مصنفة بحسب النطاق الجغرافي

جدول رقم )18(

16

نسبة التغير

نسبة التغير

نسبة التغير

نسبة التغير

نسبة التغير

نسبة التغير

نسبة التغير

نسبة التغير
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 ندفع السوق
لممارسات إيجابية

٢0١٧م٢٠١٦م

219%38.8

%15.0

%10.1

نـسـبــة
التغيـيـر

ارتفعــت قيــم أصــول الصناديــق الخاصــة )التــي 
ُطرحــت وحداتهــا طرحــًا خاصــًا( بنهايــة عــام 201٧م 
بنســبة 10.1% عــن العــام الســابق لتصــل إلــى 
مــع  االرتفــاع  هــذا  وتزامــن  ريــال.  مليــار   141.6
مقارنــًة   %14.9 بنســبة  المشــتركين  عــدد  زيــادة 

بالعــام الســابق.

 الجدول رقم )19(. 

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال(

304
عدد

الصناديق

3,521

128666,6

4,048

141651,6

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢٠١٧م

٢٠١٧م

15

32

2801,3

1412,7

58

59

4600,5

1674,5

9

11

7

9

%28.6

%22.2

%286.7

%84.4

%64.2

%18.5

عدد
الصناديق

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال(

قيم األصول 
)مليون ريال(

أدوات دين

أسواق نقد

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢٠١٧م

٢٠١٧م

٢٠١٧م

3

26

10

326

6207,3

658,2

5

23

10

332.0

816,2

666,3

1

29

3

1

6

5

%0.0%66.7%2.0

%383.3%11.5%86.9

عدد
الصناديق

عدد
الصناديق

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

عدد 
المشتركين

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال(

قيم األصول 
)مليون ريال(

قيم األصول 
)مليون ريال(

سلع

متعدد األصول

تحوط ومشتقات مالية

٢٠١٦م

٢٠١٧م

220954960,1

256957686,7 125

106

%17.9%16.3%5.0

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( عقاري

إجمالي مؤشرات الصناديق الخاصة

جدول رقم )19(

مؤشرات الصنـاديق الخاصـة مصنفـًة بحسب نوع االستثـمـار

جدول رقم )19(

%40.0%1.2 %0.0

صناديق االستثمار  .2

ـع
ـــــ

تبــ
ي

الصناديق الخاصة 2

٢٠١٦م

٢٠١٧م

122662300,5

1324758753,3 126

85

%48.2%8.0%21.8

عدد
الصناديق

عدد 
المشتركين

قيم األصول 
)مليون ريال( أسهم

نسبة التغيرنسبة التغير

نسبة التغيرنسبة التغير

نسبة التغيرنسبة التغير

نسبة التغير
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صناديق االستثمار  .2

انخفضــت قيــم أصــول 
صنــاديـــق الـمــؤشـرات 
ــام  ــة ع ــة بنهاي المتداول
201٧م إلــى 36 مليــون 
 %1.3 وبنســبة  ريــال 
عـــن الـعـــام الـسـابـــق، 
وصاحــب ذلــك اســتقرار 
عــدد المشــتركين فيهــا.

 الجدول رقم )20(. 

قــــيـــم أصــــول  بلغــت 
الـعـقــاريــــة  الصناديــق 
عــام  بنهايــة  المتداولــة 
201٧م 3.6 مليــار ريــال، 
ووصــل عــدد الصناديــق 
إلــى 7 صناديــق مدرجــة 

 الجدول رقم )21(. 

الصناديق العقارية المتداولة بنهاية عام ٢0١٧مصنـاديـق الـمـؤشرات الـمـتـداولـة

جدول رقم )21(جدول رقم )20(

صناديق االستثمار  .2

ـع
ـــــ

تبــ
ي

ـع
ـــــ

تبــ
ي

الصناديق العقارية المتداولةصناديق المؤشرات المتداولة 34

٢٠١٦م

٢٠١٧م

170

178

%4.7

عدد 
المشتركين

نسبة التغير

20.9

19.7

%6.0

قيم األصول 
)مليون ريال(

فالكم المتداول لألسهم السعودية

٢٠١٦م

٢٠١٧م

1457

3281

عدد 
المشتركين

555

487

قيم األصول 
)مليون ريال(

الرياض ريت

٢٠١٦م

٢٠١٧م

66

58

%12.1

عدد 
المشتركين

نسبة التغير

7,8

8.3

%5.9

قيم األصول 
)مليون ريال(

فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات

٢٠١٦م

٢٠١٧م

-

1745

عدد 
المشتركين

-

120

قيم األصول 
)مليون ريال(

الجزيرة موطن ريت

٢٠١٦م

٢٠١٧م

56

56

%0.0

عدد 
المشتركين

نسبة التغير

7,8

8,1

%4.1

قيم األصول 
)مليون ريال(

صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول

٢٠١٦م

٢٠١٧م

-

2947

عدد 
المشتركين

-

678

قيم األصول 
)مليون ريال(

جدوى ريت الحرمين

٢٠١٦م

٢٠١٧م

292

292

%0.0

عدد 
المشتركين

نسبة التغير

36,5

36,0

%1.3

قيم األصول 
)مليون ريال(

٢٠١٦م

٢٠١٧م

-

1303

عدد 
المشتركين

-

294

قيم األصول 
)مليون ريال(

تعليم ريت

اإلجمالي

123الباب الرابع122 الفصل الثاني



%2.9

%21.4

%39.1

%11.5

%38.0

%6.2

نـسبــة
التغيـر

نـسبــة
التغيـر

نـسبــة
التغيـر

نـسبــة
التغيـر

نـسبــة
التغيـر

نـسبــة
التغيـر

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢٠١٦م

٢0١٧م

٢0١٧م

٢0١٧م

٢0١٧م

٢0١٧م

٢0١٧م

60174

2616

3288

49649

23471

139198

58494

2155

5401

44536

37841

148427

أسهم محلية

أسهم عالمية

أدوات دين

صناديق االستثمار

أخرى

اإلجمالي اإلجمالي

قيم أصول المحافظ الخاصة )مليون ريال(

جدول رقم )22(

صناديق االستثمار  .2

المحافــظ  عــدد  ارتفــع 
الخاصة من 988 محفظة 
بنهايــة عــام 2016م إلــى 
بنهايــة  محفظــة   1035
ــب  ــام 201٧م، وصـاحــ عـ
ذلــك انخفــاض فــي قيــم 
 %6.2 بنســبة  أصولهــا 
لتبلــغ 139.2 مليــار ريــال 

بنهايــة عــام 201٧م.

 الجدول رقم )22(. 

المحافظ الخاصة الُمدارة  .3

ـع
ـــــ

تبــ
ي

الصناديق العقارية المتداولة بنهاية عام ٢0١٧م

يتبع جدول رقم )21(

الصناديق العقارية المتداولة 4

٢٠١٦م

٢٠١٧م

-

2749

عدد 
المشتركين

-

571

قيم األصول 
)مليون ريال(

المعذر ريت

٢٠١٦م

٢٠١٧م

-

4067

عدد 
المشتركين

-

880

قيم األصول 
)مليون ريال(

مشاركة ريت

٢٠١٦م

٢٠١٧م

-

5829

عدد 
المشتركين

-

607

قيم األصول 
)مليون ريال(

ملكية ريت

٢٠١٦م

٢٠١٧م

1457

21921

عدد 
المشتركين

555

3637

قيم األصول 
)مليون ريال(
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5
اإلفصاح والحوكمة
في السوق المالية

الباب
الخامس
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اإلفصاح

مراجعة القوائم المالية للشركات الُمدرجةالفصل األول  )1(
إعالنات الشركات الُمدرجة  )2(

إشعارات الملكية وطلبات التصرف  )3(

1

2

3

5

128129



0
3

إمتناع من
إبداء األي

تحفظ لفت إنتباه أمر أخر مطلق

12

52

102

6
20

40

60

80

100

120

3

إمتناع من
إبداء األي

تحفظ

6

لفت إنتباه

47

مطلق

118

0

20

40

60

80

100

140

120

ــة  ــة 848 قائمــة مالي راجعــت الهيئ
مـفـصـلـة سنــويـة وربـع سـنـويـــة
ماليــة  مختصــرة  قائمــة   870 و 
ســنوية وربــع ســنوية فــي عــام 

201٧م.

 الجدول رقم )23(. 

٢٠١٦م

٢٠١٧م
نسبة التغير

840

848 870

862

%0.9%1.0

القوائم المالية 
المختصرة

القوائم المالية 
المفصلة العنصر

القوائم المالية المختصرة والمفصلة التي ُروجعت وُنشرت في الموقع اإللكتروني لشركة 
السوق المالية السعودية )تداول(

اإلعالنات المنشورة في الموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية )تداول( مصنفًة بحسب نوع التطورات الجوهرية في اإلعالنات

عدد الشركات التي راجعت الهيئة قوائمها المالية السنوية وربع السنوية لعام ٢0١٧م مصنفًة 
بحسب نوع المالحظات الواردة في تقرير المحاسب القانوني 

جدول رقم )23(

الجدول رقم )24(

وبينــت المراجعــات التــي نفذتهــا الهيئــة 
خــالل عــام ٢٠١٧م وجــود مالحظــات فــي 
تقريــر المحاســب القانونــي علــى القوائــم 
ــة الســنوية لـــ 56 شــركة مــن أصــل  المالي
قوائمهــا  روجعــت  مدرجــة  شــركة   174
الماليــة، وقــد بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة 
التــي ورد مالحظــات علــى قوائمهــا المالية 
ربــع الســنوية  73 شــركة مــن أصــل 175 
شــركة مدرجــة روجعــت قوائمهــا الماليــة.

 الرسم البياني رقم )3(.

القوائم المالية السنويةالقوائم المالية ربع السنوية 

مطلق

لفت انتباه

تحفظ

الرسم البياني رقم )3(.

ُأعدت القوائم المالية الربع سنوية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ُاضيف “أمر آخر” ضمن المالحظات وفقًا للمعايير الدولية المتبعة عام٢٠١٧م  للقوائم المالية ربع السنوية.

17

17

18

18

إعانــات  عــدد  إجمالــي  بلــغ 
ــة فــي الســوق  الشــركات المدرج
الماليــة فــي الموقــع اإللكترونــي 
المــاليــــة  الــســــوق  لــشـــركــــة 
ــًا  ــداول( 3912 إعان الســعودية )ت
مقارنــة بـــ 4283 إعانــًا فــي العام 
الســابق وقد انخفضــت اإلعانات 
اإليضاحيــة بنســبة 39.8 % عــام 
201٧م مقارنــة بالعــام الســابق.  

 الجدول رقم )24(.

عام ٢0١٧م عام ٢0١٦م
نوع اإلعالن

النسبة من اإلجمالي العدد النسبة من اإلجمالي العدد

% 22.2 870 % 20.1 862 نتائج مالية

% 0.2 6 % 0.0 1 توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

% 0.3 12 % 0.2 9 توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم

% 0.4 14 % 0.3 12 توصية مجلس إدارة الشركة بخفض رأس مالها

% 25.1 981 % 20.8 893 الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية واإلعالنات المتعلقة بنتائج تلك 
االجتماعات

% 4.8 186 % 3.3 140 توزيع أرباح

% 9.3 362 % 14.0 601 إعالن إيضاحي

% 6.1 239 % 5.3 226 أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة وإداراتها العليا

% 0.0 0 % 2.1 89 موافقة على منتج جديد

% 31.7 1242 % 33.9 1450 التطورات أو األحداث المهمة األخرى

% 100 3912 % 100 4283 اإلجمالي

مراجعة القوائم المالية للشركات الُمدرجة إعالنات الشركات المدرجة1.   .2

أمر آخر

امتناع من ابداء الرأي
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ُيعــّد اإلشــعار المتعلــق بملكيــة 
حصــص كبيــرة )%5 أو أكثــر( مــن 
األســهم أو أدوات الديــن القابلــة 
للتحويــل أو ملكيــة عضــو مجلــس 
التنفيذييــن  اإلدارة أو أحــد كبــار 
قابلــة  ديــن  أدوات  أو  ألســهم 
نفســها  الشــركة  فــي  للتحويــل 
تبليــغ  يجــب  التــي  األمــور  مــن 

الهيئــة بهــا.

ــدد  ــام الســابق، انخفــض ع ــًة بالع ومقارن
لكبــار  بالتملــك  الخاصــة  اإلشــعارات 
المســاهمين وأعضــاء مجالــس اإلدارات 
وكبــار التنفيذييــن بنســبة 34.9%، فيمــا 
ارتفعــت إشــعارات التغيــر فــي الملكيــة 

.%24.0 بنســبة 

 الجدول رقم )25(. 

أمــا إجمالي عدد طلبــات التصرف 
خــال عــام 201٧م فبلــغ 94 طلبــًا، 
مقارنــًة   %100 نســبته  بارتفــاع 

بالعــام الســابق. 

 الجدول رقم )26(. 

٢٠١٦م

٢٠١٧م

807

512

204

243

142

186

27

31

التملك

التملك

التغير في الملكية

التغير في الملكية

كبار
المساهمين

أعضاء مجالس 
اإلدارة وكبار 
التنفيذيين

اإلجمالي مصدر التبليغ

عــدد إشــعارات التملــك وإشــعارات التغيــر فــي الملكيــة لكبــار المســاهمين وأعضــاء مجالــس اإلدارات وكبــار 
التنفيذييــن

طلبــات التصــرف لمــن يمتلــك أو لــه مصلحــة فــي مــا نســبته )%10( أو أكثــر مــن أي فئــة مــن فئــات األســهم 
أو أدوات الديــن القابلــة للتحويــل

جدول رقم )25(

جدول رقم )26(

٢٠١٦م

٢٠١٧م
نسبة التغير

1112

2418 52

24

116.7%%118.2%50.0%100

رهنتحويلبيع نوع التصرف

94

429

47

834

346

543

اإلجمالي

إشعارات الملكية وطلبات التصرف  .3
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الحوكمة

الفصل الثاني
تكوين مجالس إدارات الشركات المدرجة  )1(

اللجان الرئيسية للشركات الُمدرجة  )2(
الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة  )3(

الزيارات اإلشرافية  )4(
تطوير االلتزام بحوكمة الشركات  )5(

1

2

3

4

5

5

134135



لتعزيــز مبــادئ الحوكمــة ورفــع مســتوى 
الشفافية واإلفصاح للشركات المدرجة 
فــي الســوق الماليــة الســعودية، تتابــع 
الهيئــة التــزام الشــركات بتطبيــق أحــكام 
الئحــة حوكمــة الشــركات وفــق مــا يلــي:

مراجعة نشرة اإلصدار واللوائح الداخلية للشركات المساهمة قبل اإلدراج

مراجعة اإلفصاح في تقارير مجلس إدارة الشركات الُمدرجة

الزيارات اإلشرافية وتقديم التوصيات

متابعة تطبيق األحكام اإللزامية واالسترشادية من الئحة حوكمة الشركات

متابعة وحصر أي تغيرات تطرأ على مجلس اإلدارة أو لجان الشركات الُمدرجة

حضور الجمعيات العمومية للتأكد من ممارسات الحوكمة

تقييم مستوى الحوكمة في الشركات حديثة اإلدراج
متابعة أي تغير في بيانات أعضاء مجلس اإلدارة قبل وبعد ترشيحهم 

للعضوية في مجلس اإلدارة

توعية الشركات حديثة اإلدراج بالحوكمة

1
2

6

3
7

5
9 4
8

اإلجابة عن استفسارات الشركات عن الحوكمة 10
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تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، دون اإلخالل بما ورد في الفقرة )أ( من المادة السابعة عشرة من هذه الالئحة.

أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين.

أن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أوعن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

1

2

3

عشــرة  السادســة  المــادة  تضّمنــت 
مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الشــروط 
الواجبة لتكوين مجالس اإلدارة، ومنها:

٢٠١٦م

٢٠١٧م
نسبة التغير

722140

682136 572

578

%1.0%5.5%2.8%3.5

األعضاء غير 
التنفيذيين

األعضاء 
المستقلون

األعضاء 
التنفيذيون صفة العضوية

1390

1440

اإلجمالي

تكوين مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

جدول رقم )27(

%49.1%50.1

%41.2%40.1

%9.8%9.7

نسب تكوين مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة بحسب صفة العضوية

         عام ٢0١٦م         عام ٢0١٧م

األعضاء المستقلون

األعضاء غير التنفيذيين

األعضاء التنفيذيون

الرسم البياني رقم )4(.

ويمثــل األعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء 
المســتقلون مجتمعيــن مــا نســبته 90.2% من 
إجمالــي مقاعــد مجالــس اإلدارة فــي الشــركات 
المدرجــة فــي عــام ٢٠١٧م )الجــدول رقــم )27(،  

والرســم البيانــي رقــم )4(.

 الجدول رقم )27(. 
 الرسم البياني رقم )4(.

تكوين مجالس إدارة الشركات المدرجة  .1
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تختــص لجنة المراجعــة بمراقبة أعمال 
الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهة 
التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة 
الرقابــة الداخليــة فيهــا، ووفقــًا للمادة 
الرابعــة والخمســين مــن الئحــة حوكمــة 
لجنــة  بتكويــن  المتعلقــة  الشــركات 

المراجعــة.

ُتشكل هذه اللجنة وفق اآلتي:

الئحــة  مــن  الســتون  المــادة  تنــص 
حوكمــة الشــركات المتعلقــة بتشــكيل 

لجنــة المكافــآت.

على ما يلي:

تنــص المــادة الرابعــة والســتون مــن 
المتعلقــة  الشــركات  حوكمــة  الئحــة 

بتشــكيل لجنــة الترشــيحات .

على ما يلي:

وقــد ارتفــع عــدد مقاعــد لجــان المراجعــة فــي 
الشــركات المدرجــة لعــام ٢٠١٧م بنســبة %3.7 
مقاعــد  وحــازت  مقعــدًا.   610 إلــى  ليصــل 
نســبة  علــى  اإلدارة  مجلــس  خــارج  األعضــاء 
42.6% مــن إجمالــي مقاعــد لجــان المراجعــة. 

 الجدول رقم )28(. 

المكافــآت  لجنتــي  دمــج  للشــركة  ويجــوز 
ــة  ــة واحــدة تســمى لجن والترشــيحات فــي لجن
المكافــآت والترشــيحات بحســب مــا نصــت عليه  

الشــركات. الئحــة حوكمــة 
ارتفــع بنهايــة عــام ٢٠١٧م عــدد مقاعــد لجــان 
الشــركات  فــي  والترشــيحات  المكافــآت 
ــدًا، وشــغل األعضــاء  ــى 610 مقع ــة إل المدرج
المســتقلون العــدد األكبــر مــن المقاعــد بنســبة 

51.8 % مــن إجمالــي عددهــا. 

 الجدول رقم )29(. 

ُتشكل بقرار من الجمعية العادية للشركة لجنة المراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون بينهم 
عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين، ويجب أن ال يقل عدد أعضاء 

لجنة المراجعة عن ثالثة وال يزيد على خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
1

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى)لجنة المكافآت( من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين، 
على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل. 1

تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة  تسمى )لجنة الترشيحات( من غير أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.   1

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقاًل )فقرة استرشادية(. 2

تصدر الجمعية العامة للشركة- بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة-الئحة عمل لجنة المكافآت، على أن 
تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، 

ومكافآتهم. 
2

تصدر الجمعية العامة للشركة-بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة الترشيحات، على أن 
تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، 

ومكافآتهم.
2

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة المراجعة على أن 
تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، 

ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
3

ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى 
مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوًا في لجنة المراجعة.  4

نسبة التغير النسبة من 
اإلجمالي

 العدد عام 
٢0١٧م

النسبة من 
اإلجمالي

 العدد عام 
٢0١٦م صفة العضوية

% 9.4 % 19.0 116 % 18.0 106 غير تنفيذي

% 4.1 % 38.4 234 % 41.5 244 مستقل

% 9.2 % 42.6 260 % 40.5 238 خارج مجلس اإلدارة

% 3.7 % 100 610 % 100 588 اإلجمالي

نسبة التغير النسبة من 
اإلجمالي

 العدد عام 
٢0١٧م

النسبة من 
اإلجمالي

 العدد عام 
٢0١٦م صفة العضوية

% 1.4 % 34.9 213 % 35.9 210 غير تنفيذي

% 4.6 % 51.8 316 % 51.6 302 مستقل

%26.8 % 4.9 30 % 7.0 41 تنفيذي

%59.4 %8.4 51 %5.5 32 خارج مجلس اإلدارة

% 4.3 % 100 610 % 100 585 اإلجمالي

مقاعد لجان المكافآت والترشيحات في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضويةمقاعد لجان المراجعة في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

جدول رقم )29(جدول رقم )28(

اللجان الرئيسية للشركات الُمدرجة  .2

لجنة المراجعة لجنة المكافآتآ

لجنة الترشيحات

ب

ت

141الباب الخامس140 الفصل الثاني



الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة  .3

الئحــة  مــن  العاشــرة  المــادة  تنــص 
حوكمة الشــركات الجديدة  على اآلتي:

 
تختص الجمعيات العامة للمســاهمين 
بالشــركة،  المتعلقــة  األمــور  بجميــع 
وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقًا 
لإلجراءات النظامية جميع المساهمين 
فــي ممارســة اختصاصاتهم المتعلقة 
بالشــركة، وتــؤدي دورهــا وفقــًا ألحــكام 
التنفيذيــة  الشــركات ولوائحــه  نظــام 

ونظــام الشــركة األساســي. 

بلــغ إجمالــي مــا عقــد مــن جمعيات عامــة عادية 
وغيــر عاديــة353 اجتماعًا خــالل عام ٢٠١٧م.

 الجدول رقم )30(.

201٧م  عــام  خــال  الهيئــة  نفــذت 
أربــع زيــارات إشــرافية ألربــع شــركات 
ُمدرجــة في الســوق الماليــة، واتبعت 
فيهــا االجــراءات والخطــوات الازمــة  
هــذه  التــزام  مــدى  مــن  للتحقــق 

النظاميــة. بالمتطلبــات  الشــركات  الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع األول

الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع الثاني

الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع األول

الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع الثاني

الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع الثالث

113

37

117

59

27

قد
 ُع

ما
ي 

مال
أج

ت 
عا

ما
جت

ن ا
م

35
3

الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة في عام ٢0١٧م

جدول رقم )30(

الزيارات اإلشرافية  .4
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تحقيقــًا لألهــداف الراميــة إلــى تطويــر 
الشــركات،  حوكمــة  بائحــة  االلتــزام 
وتطويــر  بالائحــة  الوعــي  وزيــادة 
ممارســاتها لــدى الشــركات المدرجــة 
بالســوق  العاقــة  ذات  واألطــراف 
المالية، حرصت الهيئة على المشاركة 
ومحليــة  دوليــة  محافــل  عــدة  فــي 
وعقــدت عــدة نــدوات وورش عمل خال 

201٧م.   عــام 

تمثلت في اآلتي:  

المكان العدد العنوان المناسبة

المنطقة الشرقية , جدة , الرياض 5 الئحة حوكمة الشركات –التغيرات والمستجدات ورشة عمل

المنطقة الشرقية , جدة , الرياض 9 مجلس اإلدارة واللجان - المهام والتحديات ورشة عمل

الرياض 1 تعارض المصالح في مجالس اإلدارة, المركز السعودي للحوكمة ورشة عمل

الرياض, جدة, المنطقة الشرقية 3 الحلقة التوعوية الخاصة بأهم اإلصالحات التي تمت على البيئة االستثمارية في المملكة, 
لجنة تيسير بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ندوة

باريس 1 اجتماع لجنة حوكمة الشركات لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية االجتماع الـ 32 اجتماع

باريس 1 اجتماع لجنة حوكمة الشركات لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية االجتماع الـ 33 اجتماع

دبي 1 )MEIRA( المؤتمر السنوي لجمعية الشرق األوسط لعالقات المستثمرين مؤتمر

الرياض, الخبر 3 أساسيات إدارة المجالس، معهد مجالس اإلدارة لدول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل

أبو ظبي 1 المنتدى السنوي الثاني للحوكمة: تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول 
العربية: بناء الجسور مع مجالس اإلدارات منتدى

الرياض 1 المنتدى الرابع للتأمين منتدى

الرياض 1 المؤتمر السنوي األول لحوكمة الشركات لجامعة الفيصل مؤتمر

جاماياكا 1 المؤتمر السنوي الثاني واألربعون لـ"آيوسكو" المنعقد في ١٤-١٨ مايو ٢٠١٧م مؤتمر

لندن 1 حلقة عمل حوار حوكمة الشركات مع المستثمرين، المقدم من قبل المنظمة الدولية 
لهيئات االوراق المالية)IOSCO(،  والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/06/30م ورشة عمل

جدة , أبها 2 محاضرة توعوية عن هيئة السوق المالية واختباراتها التأهيلية في جامعة األعمال 
والتكنولوجيا و جامعة الملك خالد ندوة

الرياض 1 االلتزامات المستمرة على الشركات المدرجة في السوق الموازية »نمو« ورشة عمل

الرباط 1 MENA OECD اجتماع مجموعة عمل حوكمة الشركات لـ اجتماع

حائل 1 محاضرة )التعامالت المالية السليمة( جامعة حائل ندوة

تطوير االلتزام بحوكمة الشركات  .5
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الرقابة

الرقابة على التداوالتالفصل األول  )1(
الشركات المدرجة التي بلغت خسائرهاالمتراكمة 20 % فأكثر من رأس  مالها  )2(

1

2

6

148149



تحليل التداوالت والتنبيهات 

20 % فأكثر

35 % فأكثر

50 % فأكثر

7

6

0

إحالة أي اشتباهإجـــــراء بحــــــث

تجري الرقابة على التداوالت وفق المراحل التالية: 

اإللكترونــي  الرقابــي  النظــام  عــن  الصــادرة 
اليوميــة.  والتعامــالت  الممارســات  بخصــوص 
وفــي حــال وجــود اشــتباه فــي وقــوع ســلوك 

ُيرَســل تنبيــه رقابــي. غيــر مالئــم، 
الشركات التي بلغت 

خسائرها المتراكمة

الشركات التي بلغت 
خسائرها المتراكمة

الشركات التي بلغت 
خسائرها المتراكمة

اإلجمالي

وبما يقل عن

% 35
من رأس مالها

وبما يقل عن

% 50
من رأس مالها

من رأس مالها

فــي التــداوالت والتعامــالت اليوميــة وتحليــل 
ــر والصفقــات  ــة األوام ــات الســوق ومراجع لبيان
المنفــذة المشــتبه فــي مخالفتهــا نظــام الســوق 

ــة. ــه التنفيذي ــة ولوائح المالي

فــي مخالفــة لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه 
التنفيذيــة إلــى اإلدارة المعنيــة بمخالفــات نظــام 
وإصــدار  والتحقــق  للتحــري  الماليــة  الســوق 

حيالــه. الالزمــة  القــرارات 

201٧م  عــام  بنهايــة  ارتفــع  وقــد 
عــدد تنبيهــات نظــام الرقابــة علــى 
 35561 إلــى  ليصــل  التــداوالت 
تنبيهــًا، وُنفــذت 1395 عمليــة بحــث 
فــي  المشــتبه  للتــداوالت  مكثــف 
الماليــة  الســوق  لنظــام  مخالفتهــا 
جهــة  ومــن  التنفيذيــة.  ولوائحــه 
أخــرى، انخفضــت التنبيهــات الرقابيــة 
  77 إلــى  لتصــل  201٧م  عــام  فــي 
اشــتباه  حالــة   30 وُرصــدت  تنبيهــًا، 
مقارنــًة  العــام  خــال  مخالفــة  فــي 
برصــد 51 حالــة اشــتباه فــي مخالفــة 

الســابق. العــام  فــي 

 الجدول رقم )31(.

أبرز تطورات الرقابة على التداوالت والتعامالت

الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر من رأس مالها كما في نهاية عام 
٢0١٧م

عمليات البحث المكثف للتداوالت والتعامالت المشتبه في مخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه 
التنفيذية مصنفًة بحسب مصدر البحث

جدول رقم )31(

جدول رقم )33(

جدول رقم )32(

 العدد عام 
٢0١٧م

 العدد عام 
٢0١٦م العنصر

35561 31896 تنبيهات نظام الرقابة
1395 2028 البحث المكثف في التداوالت المشتبه في مخالفتها

77 279 التنبيهات الرقابية
30 51 حاالت اشتباه في مخالفة

المكثــف  البحــث  عمليــات  تصنيــف  وُيشــير 
لحــاالت االشــتباه فــي مخالفــة نظــام الســوق 
ــام ٢٠١٧م  ــة فــي ع ــه التنفيذي ــة ولوائح المالي
بحســب مصــدر البحــث إلــى تنفيــذ الهيئــة 713 
عمليــة بحــث مكثــف مصدرهــا مراقبة الســوق، 
ــات نظــام  ــا تنبيه ــة بحــث مصدره و682 عملي

الرقابــة 

 الجدول رقم )32(.

المقصود بـ “تنبيهات نظام الرقابة” : اإلشعارات الصادرة عن النظام الرقابي اآللي بوجود اشتباه مخالفة في تداول ورقة مالية.

المقصود بـ “مراقبة السوق” : رصد االشتباهات من قبل موظف وحدة مراقبة السوق عن طريق متابعة التداوالت في السوق المالية بشكل مباشر وتحليلها.
المقصود بـ “التنبيهات الرقابية” : التنبيهات المرسلة من إدارة رقابة وتحليل السوق إلى األشخاص المرخص لهم في حال رصد اشتباه في تالعب من قبل عمالئهم خالل تداول األوراق المالية.

المقصود بـ “التنبيه” : االشتباه الذي ُيرصد عن طريق صدور إشارة من  النظام الرقابي “SMARTS” إلى وجود تداوالت غير اعتيادية.

19

21

20

22

نسبة التغير
 عام ٢0١٦م عام ٢0١٧م

مصادر البحث 
النسبة من المكثف

اإلجمالي العدد النسبة من 
اإلجمالي العدد

% 38.8 % 51.1 713 % 57.4 1165 مراقبة السوق 

% 21.0 % 48.9 682 % 42.6 863 تنبيه

% 31.2 % 100 1395 % 100 2028 اإلجمالي

21

22

الســوق  هيئــة  مجلــس  قــرار  صــدر 
الماليــة بتعديل اإلجراءات والتعليمات 
الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها 
فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها 
رأس  مــن  فأكثــر   %50 المتراكمــة 
الشــركات  نظــام  ضــوء  فــي  مالهــا 
رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 
وتعديــل  143٧/1/28هـــ،  وتاريــخ  )م/3( 
اســمها لتصبــح اإلجــراءات والتعليمات 
الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها 
فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها 
المتراكمــة 20% فأكثــر من رأس مالها.

على أن ُيعمل باإلجراءات والتعليمات 
المعدلــة ابتداًء من تاريــخ 1438/٧/25هـ 

الموافق 201٧/4/22م. 

التــي  المدرجــة  الشــركات  عــدد  بلــغ  وقــد 
وصلــت خســائرها المتراكمــة 20% فأكثــر مــن 
٢٠١٧م. عــام  بنهايــة  شــركة   13 مالهــا  رأس 

 الجدول رقم )33(.

13

الرقابة على التداوالت الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها1.   .2
المتراكمة 20 % فأكثر من رأس مالها  

19

20
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شكاوى المستثمرين ومخالفات نظام السوق 
المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية

الفصل الثاني
شكاوى المستثمرين  )1(

معالجة شكاوى المستثمرين   )2(
مباشرة اإلجراءات في مخالفات نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية  )3(

تصنيف قضايا مخالفات نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحمها التنفيذية  )4(

1

2

3

4

6
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ســعت الهيئة منــذ إنشــائها إلى تذليل 
العقبــات التــي قــد تواجــه مقدمــي 
الشــكاوى، ووفرت العديد من القنوات 

المتنوعــة الســتقبال الشــكاوى. 

 بحسب الرسم الموضح

وقــد بلــغ إجمالــي عــدد الشــكاوى المتســلمة 
1,709 شــكوى فــي عــام ٢٠١٧، بارتفاع نســبته 

100.1 % عــن العــام الســابق. 

 الجدول رقم )34(.

الرياض - طريق الملك فهد
مقر هيئة السوق المالية  

موقع الهيئة على إدارة حماية المستثمر
شبكة اإلنترنت

البريد االلكتروني
investor.protection@cma.org.sa

الهاتف
+966 11 2053000

البريد السعودي
ص.ب 87171 الرياض 11642

الشكاوى المتسلمة مصنفًة بحسب موضوعاتها

جدول رقم )34(

العدد
العنصر

٢٠١٧م ٢٠١٦م

23 23 االتفاقيات والعقود بين المستثمرين والوسطاء

160 58 االكتتابات العامة وحقوق األولوية

77 43 الخدمات المقدمة من االشخاص المرخص لهم

146 78 الصناديق االستثمارية

137 73 المحافظ االستثمارية

53 21 تنفيذ صفقات األوراق المالية

٢٠١٧م ٢٠١٦م
اإلجمالي

1709 854

العدد
العنصر

٢٠١٧م ٢٠١٦م

690 0 حوكمة الشركات 

77 57 صرف أرباح الشركات المدرجة

140 79 ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص

134 0 طلبات التعويض المتعلقة بمخالفات النظام واللوائح التنفيذية

72 0 شكاوى خارجة عن اختصاص هيئة السوق المالية

0  422 أخرى

تشتمل على شكاوي: ضد شركة السوق المالية السعودية )تداول(،وضد شركة مدرجة، وضد هيئة السوق المالية، و البالغات واالستفسارات والمعامالت. .  
جميع موضوعات الشكاوى ذات العدد صفر مشمولة ضمن تصانيف أخرى في عام ٢٠١٦م، وقد أفرد لها تصنيف خاص عام ٢٠١٧م.

  تشتمل على تصنيفات: ضد شركة السوق المالية السعودية  )تداول(،ضد شركة مدرجة، ضد هيئة السوق المالية، البالغات واالستفسارات والمعامالت. 

ُاضيفت تصنيفات جديدة وُاستغني عن تصنيفات أخرى في بيانات عام ٢٠١٧م. 
24
23

26

23

2425

25

الشكاوى مصنفًة بحسب المشتكى عليه

نسب الشكاوى مصنفًة بحسب المشتكى عليه 

جدول رقم )35(

الرسم البياني  رقم )5(

ــد تصنيــف  مــن جهــة أخــرى، ياحــظ عن
الشكاوى المتسلمة بحسب المشتكى 
ــدد الشــكاوى المقدمــة  ــاع ع ــه ارتف علي
تشــكل  إذ  المدرجــة،  الشــركات  ضــد 
النســبة الكبــرى مــن إجمالــي الشــكاوى 
المتســلمة بنســبة 53.4% خــال عــام 

201٧م.

 الجدول رقم )35(.
 الرسم البياني )5(.

نسبة التغير
العدد

المشتكى عليه
 عام ٢0١٦م عام ٢0١٧م

%104.2 484 237 األشخاص المرخص لهم

%198.4 913 306 الشركات المدرجة

%44.3 114 79 أفراد

%166.7 24 9 هيئة السوق المالية

%22.0 174 223   أخرى 

% 100.1 1709 854 اإلجمالي

26

الشركات المدرجة

االشخاص المرخص لهم

أخرى

أفراد

هيئة السوق المالية

% 53.4 % 35.8

% 28.3

% 27.8

% 10.2
% 26.1

% 6.7% 9.3
% 1.4% 1.1

شكاوى المستثمرين  .1

عام ٢0١٦معام ٢0١٧م

www

www.cma.org.sa
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وصــل عــدد الشــكاوى التــي ُســوّيت 
ــى 763 شــكوى   ــام 201٧م إل فــي ع
تمثــل نســبة 44.6 % مــن إجمالــي 
الهيئــة.  لــدى  المودعــة  الشــكاوى 
وقــد شــهدت نســبة الشــكاوى تحــت 
الدراســة ارتفاعــًا ملحوظــًا إذ بلغــت 
493 شــكوى في عــام 201٧م مقارنة 
بـــــ 117 شــكوى فــي العــام الســابق. 

 الجدول رقم )36(.
 الرسم البياني )6(.

مباشرة اإلجراءات في القضايا الواردة في مخالفات نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما حاالت الشكاوى التي عالجتها الهيئة 
التنفيذية

جدول رقم )37(جدول رقم )36(

نسبة التغير
العدد

حالة الشكوى
 عام ٢0١٦م عام ٢0١٧م

%321.4 493 117 تحت الدراسة

%25.9 763 606 ُسّويت

%245.8 453 131 إخطار المشتكي للتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات 
األوراق المالية 

%100.1 1709 854 اإلجمالي

العدد
حال القضايا

 عام ٢0١٦م عام ٢0١٧م
29 59 تحت اإلجراء

211 194 ُانهي اإلجراء

240 253 اإلجمالي

%44.6

%28.8
%26.5

%15.3

%13.7

%71.0%76.7

%23.3
%12.1

%87.9

نسب مباشرة اإلجراءات في القضايا الواردة في مخالفات نظام السوق المالية ونظام الشركات نسب حاالت الشكاوى التي عالجتها الهيئة
ولوائحهما التنفيذية

عام ٢0١٧معام ٢0١٧م عام ٢0١٦معام ٢0١٦م

تحت اإلجراءسويت

أنهي اإلجراءتحت الدراسة

إخطار المشتكي للتوجه
إلى لجنةالفصل في 

منازعات األوراق المالية

الرسم البياني رقم )7(.الرسم البياني رقم )6(.

ــراءات الازمــة فــي  ــة اإلج أنهــت الهيئ
أصــل 240 قضيــة  مــن  211 قضيــة 
وردت خــال عــام 201٧م، تمثــل نســبة 
87.9 % مــن إجمالــي القضايــا الــواردة 
لاشــتباه فــي مخالفــات نظام الســوق 
الماليــة ونظــام الشــركات ولوائحهمــا 
التنفيذيــة. ويشــار بشــكل عــام إلــى 
انخفــاض فــي القضايــا الــواردة فــي 
مخالفــات نظام الســوق المالية ونظام 
ــة خــال  الشــركات ولوائحهمــا التنفيذي

عــام 201٧م بنســبة 5.1 %.

 الجدول رقم )37(.
 الرسم البياني )7(.

معالجة شكاوى المستثمرين مباشرة اإلجراءات في مخالفات نظام السوق 2.   .3
المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية
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المخالفــات  إجمالــي قضايــا  ســجل 
الســوق  بنظــام  المتعلقــة  الــواردة 
الماليــة ونظــام الشــركات ولوائحهمــا 
التنفيــذيـــة انــخفــاضــــًا خــال عــــام 
201٧م بنسبة 29.2 % مقارنًة بالعام 
أنــواع  معظــم  وشــهدت  الســابق، 
بنســب  انخفاضــًا  الــواردة  القضايــا 

مختلفــة.

 الجدول رقم )38(.

المخالفــات  إجمالــي قضايــا  ســجل 
التــي أنهيــت اإلجــراءات فيهــا المتعلقة 
بمخالفات نظام الســوق المالية ونظام 
الشركات ولوائحهما التنفيذية انخفاضًا 
فــي نهايــة عــام 201٧م بنســبة %54.6 
وشــهدت  الســابق.  بالعــام  مقارنــًة 
إجراءاتهــا  المنتهيــه  القضايــا  معظــم 

انخفاضــًا بنســب مختلفــة.

 الجدول رقم )38(.

عدد قضايا المخالفات الواردة والمنتهية إجراءاتها المتعلقة بمخالفات نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية مصنفًة بحسب نوع المخالفة

جدول رقم )38(

  تشمل قضايا ألعوام سابقة.
  ُيقصد بها المخالفات التي وجدت أثناء  الزيارات التفتيشية على األشخاص المرخص لهم للتأكد من مدى التزامهم بأحكام الئحة األشخاص المرخص لهم، وقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وغيرها.

27

27

28

22

اإلجمالي نظام الشركات

تعاميم الهيئة 
/ سلوك 

األشخاص 
المرخص لهم

الئحة االندماج 
واالستحواذ

قواعد الكفاية 
المالية

الئحة صناديق 
االستثمار/
العقاري

الئحة حوكمة 
الشركات

تداول خالل فترة 
الحظر

قواعد التسجيل 
واإلدراج

الئحة طرح 
األوراق المالية

قرارات مجلس 
الهيئة

ممارسة أعمال 
األوراق المالية 

دون ترخيص من 
الهيئة

تغير في نسب 
تملك/تصرف 

من دون إشعار 
الهيئة

الئحة األشخاص 
المرخص لهم 

تداول بناًء على 
معلومة داخلية إفصاح تالعب وتضليل 

سلوكيات السوق

253 9 0 0 0 16 4 19 21 0 7 13 2 81 31 27 23 عام 
٢٠١٦م

179 78 4 1 0 34 8 0 8 0 1 3 0 10 17 1 14 عام 
٢٠١٧م

%29.2 %766.7 - - - %112.5 %100.0 %100.0 %61.9 - نسبة  %39.1 %96.3 %45.2 %87.7 %100.0 %76.9 %85.7
التغير

465 4 2 0 5 14 24 65 27 0 8 28 28 112 28 98 22 عام 
٢٠١٦م

211 78 6 1 0 36 12 0 6 1 2 1 0 20 28 5 15 عام 
٢٠١٧م

%54.6 %1850.0 %200.0 - %100.0 %157.1 %50.0 %100.0 %77.8 - %75.0 %96.4 %100.0 %82.1 %0.0 نسبة  %31.8 %94.9
التغير

نوع المخالفة

تصنيف قضايا مخالفات نظام السوق المالية   .4
ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية

قضايا المخالفات الواردة قضايا مخالفات ُأنهيت اإلجراءات فيهاآ ب

28
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الفصل الثالث
القضايا القائمة المنظورة لدى لجان الفصل واالستئناف في منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها  )1(

اللوائح والمذكرات الجوابية في القضايا المنظورة المقامة من الهيئة أو ضدها  )2(
القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية  )3(

متابعة تنفيذ القرارات   )4(
تصنيف قرارات العقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية  )5(

الغرامات المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية  )6(

1

2

3

4

5

6

االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية 6
للمخالفات

160161



القائمــة  القضايــا  عــدد  انخفــض 
المنظــورة لــدى لجنــة الفصــل فــي 
منازعــات األوراق الماليــة المقامة من 
الهيئــة أو ضدهــا بنهايــة عــام 201٧م 
إلــى 8 قضايــا، حيــث تراجعــت كل مــن 
األشــخاص  الئحــة  “مخالفــة  قضايــا 
لهــم” وقضايــا “مخالفــة  المرخــص 
“بنســب  واإلدراج  التســجيل  قواعــد 
علــى   %  60.0 و   %  85.7 قدرهــا 
التوالــي، وبلــغ عدد قضايــا “ الدعاوى 
ــة  ــس هيئ ــرارات مجل ــة ضــد ق المقام
الســوق الماليــة”  لــدى لجنــة الفصــل 

4 قضايــا فــي عــام 201٧م. 

أمــا عــدد القضايــا القائمــة المنظــورة لــدى لجنــة 
الماليــة  األوراق  منازعــات  فــي  االســتئناف 
المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا بنهايــة عــام 
انخفــاض  16 قضيــة. ويالحــظ  ٢٠١٧م فبلــغ 
تالعــب وتضليــل”  عــدد قضايــا “مخالفــات  
بنســبة 44.4 % مقارنــًة بالعــام الســابق، فيمــا 
ضــد  المقامــة  “الدعــاوى  قضايــا  عــدد  بلــغ 
قــرارات مجلــس هيئــة الســوق الماليــة “ لــدى 
لجنــة االســتئناف 8 قضايــا بنهايــة عــام ٢٠١٧م. 

 الجدول رقم )39(.

انخفــض عدد لوائح االدعــاء والمذكرات 
ــا المنظــورة  والتظلمــات فــي القضاي
المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا إلــى 
عــام  خــال  الئحة/مذكرة/تظلــم   69
201٧م، فــي حيــن بلغــت التظلمــات 
هيئــة  أمــام  المجلــس  قــرارات  ضــد 

الســوق الماليــة 14 تظلمــًا.

 الجدول رقم )40(.

عدد اللوائح والمذكرات والتظلمات في القضايا المقامة من الهيئة أو ضدهاعدد القضايا القائمة المنظورة لدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها

جدول رقم )40(جدول رقم )39(

لجنة االستئناف لجنة الفصل
نوع القضية

نسبة التغير عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م نسبة التغير عام 

٢٠١٧م
عام 

٢٠١٦م

%44.4 5 9 %100.0 0 5 تالعب وتضليل

- 0 0 %100.0 0 1 تداوالت بناًء على معلومة داخلية

- 0 0 %100.0 0 1 ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص

%100.0 0 3 %60.0 2 5 مخالفة قواعد التسجيل واإلدراج

% 0.0 1 1 %85.7 1 7 مخالفة الئحة األشخاص المرخص لهم

- 2 0 %50.0 1 2 مخالفة الئحة حوكمة الشركات

%100.0 0 1 %100.0 0 1 مخالفة إفصاح

- 0 0 - 0 0 مخالفات أخرى لالئحة سلوكيات السوق

- 0 0 - 0 0 مخالفة طرح األوراق المالية دون ترخيص

%300.0 8 2 %60.0 4 10 الدعاوى المقامة ضد قرارات مجلس هيئة السوق 
المالية

% 0.0 16 16 %75.0 8 32 اإلجمالي

عام ٢٠١٧م عام ٢٠١٦م اللوائح / المذكرات / التظلمات

20 69 لوائح دعاوى  ومذكرات جوابية في القضايا المقامة من الهيئة

21 35 مذكرات جوابية في القضايا المقامة ضد الهيئة

14 17 مذكرات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

14 12 تظلمات ضد قرارات المجلس أمام هيئة السوق المالية

69 133 اإلجمالي

منذ صدور األمر السامي الكريم رقم )4690( وتاريخ ١٤3٥/٢/٦هـ
القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق واالدعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة 

تتعلق بمخالفة المواد )31(، و)49(، و)50( من نظام السوق المالية ُأحيلت
ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية وذلك حتى نهاية عام ٢٠١٧م. قضية  88

القضايا القائمة  المنظورة لدى لجان الفصل في   .1
منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها

اللوائح والمذكرات الجوابية في القضايا   .2
المنظورة المقامة من الهيئة أو ضدها 
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مــن  المقامــة  القضايــا  عــدد  بلــغ 
الهيئــة أو ضدهــا المنتهيــة بأحــكام 
قضيــة   38 الهيئــة  لصالــح  نهائيــة 
خــال عــام 201٧م، فــي حيــن بلــغ 
عــدد القضايــا المقامــة مــن الهيئــة أو 
ضدهــا المنتهيــة بأحــكام نهائيــة ضــد 
الهيئــة قضيــة واحــدة مقارنــة بثــاث 

قضايــا فــي عــام 2016م. 

 الجدول رقم )41(.

أصــدر مجلــس الهيئة 145 قرار عقوبة 
خــال عــام 201٧م بانخفــاض نســبته 
25.6 % مقارنــة بعــام 2016م، فيمــا 
أصــدرت لجــان الفصــل فــي منازعــات 
عقوبــة  قــرار   33 الماليــة  األوراق 
مقارنــة   %  28.3 نســبته  بانخفــاض 
بعــام 2016م. وفــي هــذا الشــأن ، 
201٧م  عــام  خــال  الهيئــة  تابعــت 
الصــادرة  العقوبــة  قــرارات  تنفيــذ 
عــن المجلــس ولجــان الفصــل فــي 
منازعــات األوراق الماليــة، وقــد نُفــذ 
منهــا مــا نســبته 90.3 % و 63.6 % 

علــى التوالــي.

 الرسم البياني )8(.
 الجدول رقم )42(.

قرارات العقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية مصنفًة بحسب مصدرهاعدد القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية

جدول رقم )41(

عام ٢0١٧م عام ٢0١٦م
حال القضايا

اإلجمالي مقامة
ضد الهيئة

مقامة
من الهيئة اإلجمالي مقامة

ضد الهيئة
مقامة

من الهيئة

38 21 17 36 8 28 انتهت بحكم نهائي لصالح الهيئة

1 0 1 3 1 2 انتهت بحكم نهائي ضد الهيئة

1 0 1 2 1 1 انتهت بحكم نهائي بعدم االختصاص

الرسم البياني رقم )8(

2016م

2017م

2016م

2017م

0 50 100 150 200

195

145

46

33

لجان الفصل
في منازعات األوراق المالية

مجلس هيئة
السوق المالية  

قرارات العقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية مصنفًة بحسب 
مصدرها عام ٢0١٧م 

جدول رقم )42(

ذ نسبة الُمنفَّ ذ الُمنفَّ العدد مصدر القرار

% 90.3 131 145 مجلس هيئة السوق المالية  

% 63.6 21 33 لجان الفصل في منازعات األوراق المالية

% 85.4 152 178 اإلجمالي

القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية   .3
متابعة تنفيذ القراراتبأحكام نهائية  .4
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أصــدر مجلــس الهيئــة ولجــان الفصــل 
الماليــة 178  فــي منازعــات األوراق 
قــرار عقوبــة ضــد 286 مخالفــًا، منهــم 
111 مخالفــًا مــن الشــركات المدرجــة 
وكبــار التنفيذييــن خال العــام 201٧م.
مــن  المخالفيــن  عــدد  بلــغ  فيمــا 
األشــخاص المرخص لهم / األشخاص 
المســجلين، والمســتثمرين 88 و 87 
201٧م،  عــام  خــال  التوالــي  علــى 
ُنفــذ منهــا مــا نســبته 97.7 % و 67.8 %  
علــى التوالــي، وتجــري متابعــة تنفيــذ 

البقيــة.

 الجدول رقم )43(.

يعــرض الجــدول رقــم )44( عــدد المخالفــات 
التــي ترتبــت عليهــا عقوبــات ضــد مخالفــي 
نظــام الســوق الماليــة ونظــام الشــركات 
ولوائحهمــا التنفيذيــة مصنفــًة بحســب نوع 
الجــدول  ويبيــن  ٢٠١٧م،  لعــام  المخالفــة 
العقوبــات  87.1 % مــن إجمالــي  تنفيــذ 
٢٠١٧م.  عــام  خــالل  المخالفــات  علــى 
وتأتــي مخالفــة “نظــام الشــركات” فــي 
المرتبــة األولــى مــن حيــث العــدد؛ إذ بلغــت 
77 مخالفــة، ُنفــذت العقوبــات لمــا نســبته 
93.5%، ويجــري تنفيــذ المتبقــي. واحتلــت 
مخالفــة “التالعــب والتضليــل” ومخالفــة 
لهــم”  المرخــص  األشــخاص  “الئحــة 
المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة بعــدد 58 و35 
مخالفــة، وُنفــذ منهمــا مانســبته 65.5 % 
ــي، ويجــري العمــل  ــى التوال و94.3 % عل

علــى تنفيــذ المتبقــي.    

 الجدول رقم )44(.

تصنيف قرارات العقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية مصنفًة 
بحسب نوع المخالف عام ٢0١٧م 

عدد المخالفات التي ُرتب عليها عقوبات ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما 
التنفيذية مصنفًة بحسب نوع المخالفة لعام ٢0١٧م

يتبع جدول رقم )44(جدول رقم )43(

جدول رقم )44(

ذ نسبة الُمنفَّ ذ الُمنفَّ العدد نوع المخالف

% 67.8 59 87 مستثمر

% 97.7 86 88 شخص مرخص له/ شخص مسجل

% 97.6 80 82 شركات مدرجة

% 82.8 24 29 كبار تنفيذيين

% 87.1 249 286 اإلجمالي

ذ نسبة الُمنفَّ ذ الُمنفَّ العدد نوع المخالفة

% 65.5 38 58 تالعب وتضليل

% 92.3 12 13 إفصاح

% 92.9 13 14 تداول بناًء على معلومة داخلية

% 94.3 33 35 الئحة األشخاص المرخص لهم

% 100.0 1 1 تغير في نسب تملك/تصرف من دون إشعار الهيئة

% 88.9 8 9 ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من الهيئة

% 100.0 9 9 قرارات أو تعاميم  مجلس الهيئة

% 0.0 0 1 الئحة طرح األوراق المالية

% 100.0 4 4 قواعد التسجيل واإلدراج

ذ نسبة الُمنفَّ ذ الُمنفَّ العدد نوع المخالفة

% 62.5 10 16 تداول خالل فترة الحظر

% 100.0 5 5 الئحة حوكمة الشركات

% 100.0 24 24 الئحة الصناديق االستثمارية/العقارية

% 100.0 1 1 قواعد الكفاية المالية 

% 100.0 1 1 الئحة االندماج واالستحواذ

% 93.5 72 77 نظام الشركات

% 100.0 18 18 قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

% 87.1 249 286 اإلجمالي

تصنيف قرارات العقوبات ضد مخالفي نظام السوق   .5
المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية

فــي  الماليــة  الغرامــات  وشــكلت 
بيــن  األولــى  المرتبــة  201٧م  عــام 
المجلــس  عــن  الصــادرة  العقوبــات 
ولجــان الفصــل في منازعــات األوراق 
الماليــة؛ إذ بلغــت 170 عقوبــة، ومــن 
الماحــظ صــدور 4 عقوبــات بالســجن.    

 الجدول رقم )45(.

العقوبات الصادرة عن المجلس ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية مصنفًة بحسب نوع العقوبة

جدول رقم )45(

العدد
العقوبة

 عام ٢0١٦م عام ٢0١٧م
170 279  غرامة مالية 

7 17 المنع من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار أو أي وظيفة 
واجبة التسجيل 

21 18 المنع من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية 

22 18 المنع من شراء االسهم في الشركات المدرجة 

4 1 السجن

30 36 أخرى  

254 369 اإلجمالي
23

تشمل عقوبات إدارية واحترازية  23
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بلــغ إجمالــي مبالــغ العقوبــات المالية 
الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة ولجــان 
الفصــل في منازعات األوراق المالية 
ضــد مخالفــي نظــام الســوق الماليــة 
ولوائحــه التنفيذيــة خــال عــام 201٧م 
ُحّصــل  ريــال،  مليــون   1960.9 نحــو 
منهــا نحــو 118.5 مليــون ريــال بنســبة 
الماليــة  الغرامــات  وتشــكل   .%6.0
علــى مخالفــات التاعــب والتضليــل 
المرتبــة األولــى؛ إذ بلغــت قيمتهــا 
1952.2 مليــون ريــال، بنســبة تقــارب 
الغرامــات  إجمالــي  مــن   %99.6
 110.9 نحــو  منهــا  ُحّصــل  الماليــة، 
مليــون ريــال. وتأتــي فــي المرتبــة 
الصــادرة  الماليــة  الغرامــات  الثانيــة 
بحــق مخالفــي قواعــد مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب؛ إذ بلغــت 
نحــو2.4 مليــون ريــال، بنســبة تقــارب 
0.1% مــن إجمالي الغرامات الصادرة 
فــي عــام 201٧م، ُحّصــل كامــل مبلغها 

خــال العــام. 

 الجدول رقم )46(.

إجمالــي  رقــم)47(  الجــدول  يوضــح 
مبالــغ الغرامــات الماليــة الصــادرة عــن 
الهيئــة ولجــان الفصــل فــي منازعــات 
األوراق الماليــة ضــد مخالفــي نظــام 
الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة 
ــوع المخالــف لعــام  مصنفــًة بحســب ن
201٧م، وقد ســجلت الغرامات المالية 
التنفيذييــن  كبــار  علــى  المفروضــة 
ــغ  ــي بل ــى بينهــا بإجمال ــة األول المرتب
ــل منهــا نحو  1621.1 مليــون ريــال، ُحصِّ

4.76 مليــون ريــال بنســبة %0.3.

 الجدول رقم )47(.

نسبة المبلغ 
المحصل من 
إجمالي مبلغ 

الغرامة

إجمالي المبالغ 
المحصلة عام 
٢٠١٧م إنفاذًا 

للقرارات الصادرة  
من ٢٠١٧/١/١م 

حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م
)ريال(

إجمالي مبالغ 
الغرامات المالية 

المفروضة 
بقرارات صادرة من 
٢٠١٧/١/١م حتى 

٢٠١٧/١٢/٣١م
)ريال(

نوع المخالفة

% 5.7 110,927,881.85 1,952,218,468.21 تالعب وتضليل

% 90.1 234,226.50 260,000.00 إفصاح

% 100.0 2,142,275.50 2,142,275.50 تداول بناًء على معلومة داخلية

% 74.2 660,000.00 890,000.00 الئحة األشخاص المرخص لهم

% 100.0 100,000.00 100,000.00 تغير في نسب تملك /تصرف دون إشعار الهيئة

% 82.4 140,000.92 170,000.00 ممارسة أعمال األوراق المالية دون الحصول على ترخيص 
من الهيئة

% 100.0 60,000.00 60,000.00 قرارات أو تعاميم مجلس الهيئة

% 0.0 0.00 100,000.00 الئحة طرح األوراق المالية

% 100.0 280,000.00 280,000.00 قواعد التسجيل واإلدراج

% 54.7 700,000.00 1,280,000.00 التداول خالل فترة الحظر

% 100.0 10,000.00 10,000.00 الئحة حوكمة الشركات

% 100.0 200,000.00 200,000.00 الئحة الصناديق االستثمارية /العقارية

% 100.0 10,000.00 10,000.00 قواعد الكفاية المالية

- 0 0 الئحة االندماج واالستحواذ

% 80.0 600,000.00 750,000.00 نظام الشركات

% 100.0 2,420,000.00 2,420,000.00 قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

% 6.0 118,484,384.77 1,960,890,743.71 اإلجمالي

نسبة المبلغ 
المحصل من 
إجمالي مبلغ 

الغرامة

إجمالي المبالغ 
المحصلة عام 
٢٠١٧م إنفاذًا 

للقرارات الصادرة  
٢٠١٧/١/١م حتى 

٢٠١٧/١٢/٣١م
 )ريال(

إجمالي مبالغ 
الغرامات المالية 

المفروضة 
بقرارات صادرة من 
٢٠١٧/١/١م حتى 

٢٠١٧/١٢/٣١م
 )ريال(

نوع المخالف

% 32.7 109,568,260.64 335,153,615.81 مستثمر

% 0.3 4,706,124.13 1,621,147,127.90 كبار تنفيذيين

% 47.7 210,000.00 440,000.00 شخص مسجل

% 83.5 760,000.00 910,000.00 شركة مدرجة

% 100.0 3,240,000.00 3,240,000.00 شخص مرخص له

% 6.0 118,484,384.77 1,960,890,743.71 اإلجمالي

إجمالي مبالغ الغرامات المالية المفروضة بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات األوراق 
المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية مصنفًة بحسب نوع المخالفة 

لعام ٢0١٧م

إجمالي مبالغ الغرامات المالية المفروضة بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية ضد 
مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية مصنفًة بحسب المخالف لعام ٢0١٧م

جدول رقم )47(جدول رقم )46(

الغرامات المالية ضد مخالفي نظام السوق   .6
المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية
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توعية المستثمر

البرامج اإلعالميةالفصل الرابع  )1(
برامج الثقافة االستثمارية  )2(
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خــال عــام 201٧م، أصــدرت الهيئــة 
65 بيانــًا صحفيــًا وُنشــرت فــي وســائل 
اإلعــام الورقيــة واإللكترونيــة. كما تم 
رصــد وتقييــم 1,128 مقــااًل وتقريــرُا 
تتعلــق بالســوق الماليــة الســعودية 
اإلعــام  وســائل  فــي  وتشــريعاتها 
المحليــة والعالميــة. باإلضافــة إلــى 
تدشــين برنامــج الريــادة الماليــة 2020 
والتوعويــة  االعاميــة  والحمــات 
مــن  الصــادرة  والتشــريعات  للوائــح 
مجلــس الهيئــة. وشــاركت الهيئــة فــي 
وخارجًيــا،  محلًيــا  ونــدوة  مؤتمــرًا   35
مؤتمــرات صحفيــة   10 نظمــت  كمــا 
داخــل مقــر الهيئــة، ونفــذت 40 حملــة 
إعاميــة، وظهــر مســؤولو الهيئــة في 

55  لقــاًء صحفيــًا وتلفزيونيــًا.      

تماشيًا مع استراتيجية الهيئة المتعلقة ببرامج توعية المستثمر، نفذت الهيئة خال عام 201٧م البرامج التالية:

المعارض التوعوية المتنقلة  أ

نظمــت الهيئــة معــارض توعويــة فــي 
مــن  عــدد  فــي  والقصيــم  الريــاض 
المناســبات وحظيــت بنســبة حضــور 

جيــدة .    

 الجدول رقم )50(.

عدد حمالت المعارض التوعوية المتنقلة التي نظمتها الهيئة مصنفًة بحسب المدينة/ المحافظة وعدد 
الزوار في عام ٢0١٧م

جدول رقم )50(

ورش للتعليم المالي موجهة لألطفال
بالتعاون مع شركة صون لالستشارات المالية

فعالية توعوية 
بالتعاون مع لجنة التنمية االجتماعية

جامعة إثراء  
الصيفية  

الـرياض

القصيم

الـرياض

عدد الزوار

عدد الزوار

عدد الزوار

500

500
1000

كذلــك نفــذت الهيئــة خــالل عــام ٢٠١٧م 
ــة فــي 3 مــدن،  ــارات مدرســية توعوي 5 زي
ُوزع خاللهــا مــا يزيــد علــى 2083 باقــة مــن 
مجلــة “المســتثمر الذكــي” علــى الطــالب 

ــات.     والطالب

 الجدول رقم )51(.

عدد الزيارات المدرسية التوعوية التي نفذتها الهيئة في مختلف مدن المملكة خالل عام ٢0١٧م

جدول رقم )51(

عدد الباقات الموزعة من 
مجلة »المستثمر الذكي«

الطالب/ الطالبات 
المستفيدون المدارس المدينة

1000 500 1 تبوك
1000 400 1 الخرج

83 83 3 الرياض

2083 983 5 اإلجمالي

البرامج اإلعالمية برامج الثقافة االستثمارية1.   .2
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عقد الندوات وحلقات العمل:إصدار وتوزيع الكتيبات التوعوية

الحمالت التوعوية 

ثب

ت

توعويــًا  كتيبــًا   22 الهيئــة  أصــدرت 
خــال االعــوام الســابقة وحتــى عــام 
201٧م وُوزعــت هــذه الكتيبــات خــال 
مشــاركات الهيئــة المختلفــة. كذلــك 
لعضــو  االسترشــادي  الدليــل  ُطــّور 
مجلــس االدارة ، وأميــن ســر مجلــس 

االدارة ، والشــركات المدرجــة.   

نظمــت هيئــة الســوق الماليــة  خــال 
مؤسســات  منتــدى  201٧م  عــام 
ــي،  ــدوة االســتقرار المال الســوق، و ن
كذلــك نفــذت 5 ورش عمــل على هي:

نفــذت الهيئــة خــال العــام الماضــي 
نحــو 24 حملــة توعويــة إعانية وهي:

برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين	  حملة حوكمة الشركات	 

الئحة الحوكمة المحدثة	  حملة التحذير من السلوكيات المخالفة	 

 	  MSCI االنضمام إلى الئحة المراجعة لمؤشر حملة التحذير من الفوركس	 

 	  T+2 تعديل مدة التسوية حملة أسبوع المستثمر العالمي	 

إدارة حماية المستثمرين ونظام الشكاوى 	  حملة يوم االدخار العالمي	 

السوق الموازية „نمو” 	  حملة التصويت اآللي	 

صناديق االستثمار 	  حملة االندماج واالستحواذ	 

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة 	  حملة المادة 95 من نظام الشركات	 

جمعيات الشركات المساهمة  	  حملة التعريف بالدعاوى الجماعية	 

السماح لألجانب باالستثمار في السوق الموازية "نمو" 	  حملة أساسيات االستثمار	 

نشر دراسة فوائد انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات األسواق المالية العالمية 	  حملة انقضاء الشركات	 

مشروع فصل التخصصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية )تداول(	  حملة التحول لمعايير المحاسبة الدولية	 

ورش عمل الحوكمة	 

ورشة عمل االندماج واالستحواذ	 

ورشة عمل التراخيص	 

ورشة عمل تنظيم الدعوى الجماعية	 

ورشة عمل جامعة هارفارد	 

جامعة الملك خالد	 

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة	 

جامعة األمير سلطان	 

جامعة األمير سلطان	 

جامعة األميرة نورة	 

طالبات معهد ريتال الدولي العالي	 

جامعة األميرة نورة	 

جامعة الملك سعود نادي االستثمار	 

جامعة القصيم	 

جامعة الملك سعود 	 

جامعة الملك فيصل	 

جامعة الملك عبدالعزيز	 

جامعة الملك خالد	 

جامعة الملك سعود )نادي االستثمار(	 

جامعة الملك سعود )نادي االستثمار طالبات(	 

جامعة القصيم	 

جامعة األعمال والتكنولوجيا	 

جامعة األعمال والتكنولوجيا )طالبات(	 

جامعة دار العلوم	 

جامعة حائل	 

جامعة حائل )طالبات(	 

كذلــك اســتقبلت الهيئــة طــالب وطالبــات 
ومســؤولي عدد من الجامعات الســعودية  
عــام ٢٠١٧م،  خــالل  عــدة  فــي مناســبات 
والقــى منســوبو الهيئــة 21 محاضــرًة فــي 
عــدد مــن الجامعــات والمعاهــد األكاديميــة 

فــي المملكــة علــى النحــو التالــي:

برامج الثقافة االستثمارية  .2
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التراخيص

الفصل األول
قرارات تراخيص ممارسة أعمال األوراق المالية  )1(

التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة أعمال األوراق المالية  )2(
تراخيص ممارسة التصنيف االئتماني  )3(

1

2

3

7

178179



اإلجمالي

تراخيــص  قــرارات  الهيئــة  ُتصــدر 
الماليــة،  األوراق  أعمــال  ممارســة 
وتشــمل الترخيــص والتعديل واإللغاء 
والســحب. وأصــدرت الهيئــة 14 قــرارًا 
منهــا 5 قــرارات تراخيــص جديــدة و7 
قــرارات تعديــل نشــاط وقــراري إلغــاء 
201٧م  عــام  خــال  وذلــك  نشــاط 
)الجــدول رقــم )52((، وبذلــك يكــون 
 86 لهــم  المرخــص  عــدد األشــخاص 

شــخصًا  بنهايــة عــام 201٧م.

 الجدول رقم )52(.

عدد قرارات التراخيص مصنفًة بحسب نوع القرار

جدول رقم )52(

نوع القرار

5

2

0

14

6
1

0

3

2

9

0
4

٢٠١٧م ٢٠١٦م

ترخيص جديد

إلغاء ترخيص

سحب ترخيص 

تعديل ترخيص 

إضافة نشاط

إلغــــــاء نشاط

وصلــت أعــداد تراخيص أنشــطة أعمال 
ترخيصــًا   495 إلــى  الماليــة  األوراق 
العــدد  وكان  201٧م،  عــام  بنهايــة 
نصيــب  مــن  التراخيــص  مــن  األكبــر 
نشــاط “الترتيــب”  بـــ 79 ترخيصــًا، أمــا 
األقــل عــددًا فــكان ترخيــص “التعامــل 

ــل” بـــ 37 ترخيصــًا.    بصفــة وكي
       

 الجدول رقم )53(.
 الرسم البياني رقم )9(.

عدد التراخيص مصنفًة بحسب ممارسة العمل

جدول رقم )53(

بنهاية عام ٢0١٧م بنهاية عام ٢0١٦م
نشاط أعمال األوراق المالية

اإلجمالي غير ممارس 
للعمل

ممارس 
للعمل اإلجمالي غير ممارس 

للعمل
ممارس 
للعمل

62 3 59 60 0 60 بصفة أصيل

37التعامل 4 33 33 0 33 بصفة وكيل

51 2 49 50 0 50 التعهد بالتغطية

64 1 63 64 0 64 إدارة صناديق االستثمار

اإلدارة

58 1 57 58 0 58 إدارة محافظ العمالء

79 6 73 75 0 75 الترتيب

78 5 73 74 0 74 تقديم المشورة

66 2 64 65 0 65 الحفظ

495 24 471 479 0 479 اإلجمالي

قرارات تراخيص ممارسة أعمال األوراق المالية التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة1.   .2
أعمال األوراق المالية  
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إجمالي عدد التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة أعمال األوراق المالية 

الرسم البياني رقم )9(

0 100 200 300 400 500

65 74 75 58 64 50 33 60

66 78 79 58 64 51 37 62

م
20

16
م

20
1٧

الحفظ تقديم المشورة الترتيب إدارة محافظ 
العمالء

إدارة صناديق 
االستثمار

التعهد بالتغطية التعامل بصفة 
وكيل

التعامل بصفة 
أصيل

وبلــغ عــدد األشــخاص المرخــص لهــم 
 31 األنشــطة  جميــع  مزاولــة  فــي 

شــخصًا بنهايــة عــام 201٧م 

 الرسم البياني )10(.

عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب عدد تراخيص أنشطة أعمال األوراق المالية  

الرسم البياني رقم )10(

لــدى  التوظيــف  هيــكل  إلــى  وبالنظــر 
عــام  خــالل  لهــم  المرخــص  األشــخاص 
إجمالــي  فــي  انخفــاض  يالحــظ  ٢٠١٧م، 
عــدد الموظفيــن العامليــن لديهــم بنســبة 
بلــغ  إذ  الســابق،  بالعــام  مقارنــة   %2.3

موظفــًة.  / موظفــًا   4342
      

 الجدول رقم )54(.

الموظفون العاملون لدى األشخاص المرخص لهم ونسبة التوطين

جدول رقم )54(

نسبة التوطين عدد الموظفين
العنصر 

عام ٢٠١٧م عام ٢٠١٦م  عام ٢٠١٧م عام ٢٠١٦م 

% 74.0 % 74.0 3,018 3056 شخص مسجل

% 64.0 % 63.0 1,324 1388 شخص غير مسجل

% 71.0 % 71.0 4,342 4444 اإلجمالي

٢٠١٧م
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التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة  .2
أعمال األوراق المالية ـع 
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عــام 201٧م  خــال  الهيئــة  أصــدرت 
لشــركة “موديــز  بالترخيــص  قراريــن 
ــدل ايســت  انفيســتورز ســيرفيس مي
لميتــد كــي أس ايــه برانــش” وشــركة 
ــي  ــي واي ت ــه ت “فيتــش إســتراليا بي
التراخيــص  عــدد  يبلــغ  دي”، وبذلــك 
الممنوحة لممارســة نشاط التصنيف 
االئتمانــي 4 تراخيــص  بنهايــة عــام 

201٧م.

 الجدول رقم )55(.

اإلجمالي

عدد تراخيص ممارسة نشاط التصنيف االئتماني مصنفًة بحسب ممارسة العمل

جدول رقم )55(

العنصر

2

2

4

1

1

2

٢٠١٧م ٢٠١٦م

ممارسون للعمل

غير ممارسين  للعمل

تراخيص ممارسة التصنيف االئتماني  .3
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التفتيش والكفاية المالية

الفصل الثاني
التفتيش  )1(

الكفاية المالية  )2(
الصفقات بهامش التغطية  )3(

طلبات الحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة إلى الهيئة  )4(
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  )5(

1

2

3

4

5

7

186187



%87.8

%11.1
%1.1 %3.2

%85.8

%11.0

%96.8

%1.6
%1.6

%4.0
%4.0

%92.0

شــملت أعمــال التفتيــش 61 ترخيصــًا 
خــال عــام 201٧م، وذلــك مــن خــال 
42 تفتيشــًا دوريًا و19 تفتيشــًا خاصًا. 

       

 الجدول رقم )56(.

عدد التراخيص التي شملتها أعمال التفتيش

عدد مهام التفتيش الخاص مصنفًة بحسب األسباب الداعية إلى تنفيذها

جدول رقم )56(

جدول رقم )57(

عام ٢0١٧م عام ٢0١٦م
نوع الترخيص

اإلجمالي التفتيش 
الخاص 

التفتيش 
الدوري اإلجمالي التفتيش 

الخاص 
التفتيش 

الدوري

20 12 8 19 8 11 التعامل

14 5 9 37 26 11 اإلدارة

9 1 8 11 2 9 الترتيب

8 0 8 16 6 10 تقديم المشورة

10 1 9 12 1 11 الحفظ

61 19 42 95 43 52 اإلجمالي

اإلجمالي ال يشمل 95  زيارة تفتيش خاص تتعلق بجوانب أخرى من أعمال األشخاص المرخص لهم كااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، والكفاية المالية ونحوهما.

اإلجمالي يشمل 95  زيارة تفتيش خاص تتعلق بجوانب أخرى من أعمال األشخاص المرخص لهم كااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، والكفاية المالية ونحوهما.
اإلجمالي ال يشمل 49  زيارة تفتيش خاص تتعلق بجوانب أخرى من أعمال األشخاص المرخص لهم كااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، والكفاية المالية ونحوهما.

اإلجمالي يشمل 49  زيارة تفتيش خاص تتعلق بجوانب أخرى من أعمال األشخاص المرخص لهم كااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، والكفاية المالية ونحوهما.

29

31

30

32

2930

 110 الخــاص  التفتيــش  مهــام  عــدد  بلــغ 
مهمــة خــالل عــام ٢٠١٧م. مثلــت اإلحــاالت 
مــن أطــراف ذات عالقــة فــي الهيئــة أو 
األســباب  مــن   45.5% نســبة  خارجهــا 

تنفيذهــا. إلــى  الداعيــة 
      

 الجدول رقم )57(.
 الرسم البياني رقم )11(

الــدوري  التفتيــش  عــن مهــام  ونتــج 
عــدد  لهــم  المرخــص  لألشــخاص 
التزامهــم  حــول  المالحظــات  مــن 
الماليــة  الســوق  نظــام  بمتطلبــات 
عــام  خــالل  التنفيذيــة  ولوائحــه 
البيانــي  الرســم  ويوضــح  ٢٠١٧م. 
)12( نســب مالحظــات مهــام  رقــم 
التفتيــش الــدوري مصنفــًة بحســب 
ــات  موضوعاتهــا، حيــث تأتــي العملي
األولــى  المرتبــة  فــي  التشــغيلية 
بنســبة %96.8 خــالل عــام ٢٠١٧م.  

 الرسم البياني رقم )12(

العدد عام 
٢٠١٧م

العدد عام 
٢٠١٦م األسباب

50 133 إحاالت من أطراف ذات عالقة في الهيئة أو خارجها

9 5 إشعارات واستفسارات األشخاص المرخص لهم

51 17 مهام تتعلق بأشخاص غير مرخص لهم

110 155 اإلجمالي

3132

نسب مهام التفتيش الخاص مصنفًة بحسب األسباب الداعية إلى تنفيذها

الرسم البياني رقم )11(

عام ٢0١٦م

عام ٢0١٦م

عام ٢0١٧م

عام ٢0١٧م

ذات  أطــراف  مــن  إحــاالت 
أو  الهيئــة  فــي  عالقــة 

جهــا ر خا

استفســارات  و  إشــعارات 
األشــخاص المرخــص لهــم

بأشــخاص  تتعلــق  مهــام 
غيــر مرخــص لهماألشــخاص 

لهــم المرخــص 

حوكمة األشخاص العمليات التشغيلية
الكفاية الماليةالمرخص لهم

نسب مالحظات مهام التفتيش الدوري مصنفًة بحسب موضوعاتها 

الرسم البياني رقم )12(

التفتيش  .1
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المراجعــات  عــدد  إجمالــي  بلــغ 
للبيانــات الماليــة الخاصة باألشــخاص 
المرخــص لهــم 1099 مراجعــة خــال 
عــام 201٧م، حيــث انخفــض بنســبة 
الســابق.  بالعــام  مقارنــة   %  2.0
ــة  ــدد الخطــط المقدم ــا انخفــض ع كم
لهــم  المرخــص  األشــخاص  مــن 
لرفــع الكفايــة الماليــة بنســبة 58.3 
% مقارنــة بالعــام الســابق، ويعــزى 
تحســن  إلــى  االنخفــاض  ســبب 
لألشــخاص  الماليــة  الكفايــة  وضــع 
المرخــص لهــم بشــكل عــام، وقيــام 
عــدد مــن األشــخاص المرخــص لهــم 
أموالهــم  لــرؤوس  هيكلــة  بإعــادة 
وإطفــاء خســائرهم، كمــا تزامــن ذلــك 
مــع صــدور نظــام الشــركات الجديــد 
اتخــاذ  الــذي يتطلــب مــن الشــركات 
االجــراءات الازمــة لمعالجــة الخســائر 
المتراكمــة بحيــث ال تزيــد علــى 50 % 
ــن  ــداًل م ــوع ب ــال المدف ــن رأس الم م
الســابق.         النظــام  75 % كمــا فــي 

 الجدول رقم )58(.

متطلبات كفاية رأس المال لألشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو اإلدارة و/أو الحفظالمراجعات للبيانات المالية لألشخاص المرخص لهم مصنفة بحسب نوع المراجعة

متطلبات كفاية رأس المال لألشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الترتيب و/أو تقديم المشورة )مليون ريال(

جدول رقم )59(جدول رقم )58(

جدول رقم )60(

العدد عام 
٢٠١٧م

العدد عام 
٢٠١٦م  نوع المراجعة

999 1009 دورية للكفاية المالية

11 15 الكفاية المالية عند التعهد بالتغطية 

1 2 طلبات الموافقة على السداد المبكر للقروض تالية االستحقاق

5 12 خطط رفع  الكفاية المالية 

0 1 حاالت التعرضات الكبيرة

83 83 القوائم المالية المدققة

1099 1122 اإلجمالي

عام ٢٠١٧م عام ٢٠١٦م العنصر

220 242 رأس المال العامل 

200 201 إجمالي الفائض في رأس المال العامل

13 13 متوسط الفائض في رأس المال

األشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو اإلدارة و/أو الحفظ

األشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الترتيب و/أو تقديم المشورة

1

2

مراكز كفاية رأس المال
لألشخاص المرخص لهم

ُصنف األشخاص المرخص لهم بناًء على 
أنشطة أعمال األوراق المالية المرخص 
لهم في مزاولتها إلى صنفين للتحقق 

من كفاية رأس المال ، وهما:

بلــغ معــدل تغطيــة كفايــة رأس المــال لجميــع األشــخاص المرخــص لهــم فــي ممارســة أنشــطة التعامــل و/أو اإلدارة و/أو 
الحفــظ 2.13 بنهايــة عــام ٢٠١٧م، إذ بلــغ إجمالــي قاعــدة رأس المــال 19658 مليــون ريــال، فــي حيــن بلــغ الحــد األدنــى 

لمتطلبــات رأس المــال 9238 مليــون ريــال  الجــدول رقــم )59(.

تتطلــب قواعــد الكفايــة الماليــة مــن األشــخاص المرخــص لهــم فــي ممارســة نشــاط الترتيــب و/أو المشــورة االحتفــاظ 
فــي جميــع األوقــات بحقــوق ملكيــة ال تقــل عــن 200 ألــف ريــال ورأس مــال عامــل يكفــي لثالثــة أشــهر.

بلــغ إجمالــي رأس المــال العامــل لألشــخاص المرخــص لهــم فــي ممارســة نشــاط الترتيــب و/أو تقديــم المشــورة 220 
مليــون ريــال، كمــا بلــغ إجمالــي الفائــض فــي رأس المــال العامــل 200 مليــون ريــال. فــي حيــن بلــغ متوســط الفائــض 

فــي رأس المــال 13 مليــون ريــال  الجــدول رقــم )60(.

المتوسط / المجموع
أشخاص مرخص لهم

دوليونالمؤشر إقليميون سعوديون تابعون لبنوك 
سعودية

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

2.13 2.19 8.89 10.38 1.72 2.09 1.58 1.52 2.39 2.78 معدل تغطية كفاية رأس المال

% 26.9 % 27.4 % 97.0 % 107.0 % 22.1 % 26.3 % 20.6 % 20.0 % 29.6 % 32.9 نسبة كفاية رأس المال 

19658 19480 1707 1445 2078 2261 5543 6758 10330 9016 قاعدة رأس المال )مليون ريال(

9238 8903 192 139 1209 1081 3507 4435 4330 3248 الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  )مليون ريال(

7918 7496 119 72 1068 915 3149 4046 3581 2463 مخاطر االئتمان  )مليون ريال(

279 306 5 4 52 64 82 60 141 178 مخاطر السوق  )مليون ريال(

1041 1101 68 63 90 102 276 329 608 607 المخاطر التشغيلية  )مليون ريال(

القيمة تغطي مجموع مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية .
طريقة عرض نسبة كفاية رأس المال وفق مقررات بازل.

المخاطر التي قد يتعرض لها األشخاص المرخص لهم. نتيجة التقلبات في القيم السوقية لألصول والخصوم واألدوات المالية.
المخاطر التي قد يتعرض لها األشخاص المرخص لهم نتيجة التغييرات في الوضع االئتماني للجهات المصدرة لألوراق المالية واألطراف النظيرة والمدينين. 

المخاطر التي قد يتعرض لها األشخاص المرخص لهم نتيجة وجود قصور أو خلل في اإلجراءات الخاصة بالشخص المرخص له.
34
33

33

34

35

36

37

36
35

37

الكفاية المالية  .2
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انخفــض إجمالــي الحــد المتــاح لتنفيــذ 
إلــى  تغطيــة  بهامــش  الصفقــات 
ــام 201٧م  ــة ع ــال بنهاي ــار ري 8.2 ملي
ريــال  مليــار   11.8 بمبلــغ  مقارنــًة 
بنهايــة عــام 2016م، وذلــك بنســبة 
إجمالــي  انخفــض  فيمــا   ،%.30.5
الرصيــد المســتخدم إلــى 5.5 مليــار 
مقارنــًة  201٧م،  عــام  بنهايــة  ريــال 
بمبلــغ 6.8 مليــار ريــال بنهايــة عــام 

.%19.1 بنســبة  وذلــك  2016م، 
      

 الرسم البياني رقم  )13(.

قيم الصفقات بهامش تغطية خالل عام ٢0١٧م )مليار ريال(

 )مليار ريال(

بلــغ إجمالــي طلبات اإلفصــاح والحجز الرسم البياني رقم )13(
ورفــع الحجــز والتنفيــذ الــواردة للهيئــة 
201٧م،  عــام  خــال  طلبــًا   184164
كان ُجلهــا مــن وزارة العــدل، إذ بلغــت 
ــًا، وُيعــزى هــذا االرتفــاع  183591طلب
إلــى تفعيــل نظــام الربــط اإللكترونــي 
بيــن الهيئــة ووزارة العــدل عبــر نظــام 

“نافــذ” فــي 11 يوليــو 2016م.

 الجدول رقم )61(.

طلبات اإلفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة للهيئة مصنفة بحسب جهة الطلب  

عدد األوامر القضائية الواردة عبر نظام “نافذ”

جدول رقم )61(

جدول رقم )62(

نسبة التغير
عام ٢0١٧م عام ٢0١٦م

الجهة الطالبة 
النسبة من اإلجمالي العدد النسبة من اإلجمالي العدد

 % 84.2 % 99.7 183591 % 99.7 99666 وزارة العدل

% 46.7 % 0.0 66 % 0.0 45 جهات حكومية أخرى

% 73.6 % 0.3 507 % 0.3 292 مستثمرون/ورثة

% 84.2 % 100 184164 % 100 100003 اإلجمالي 

والحجــز  اإلفصــاح  أوامــر  عــدد  بلــغ  وقــد 
ــًا مــن وزارة العــدل  الــواردة للهيئــة إلكتروني
عــن طريــق نظــام “نافــذ” 116453 أمــرًا 
خــالل عــام ٢٠١٧م، بارتفــاع نســبته %70.2 

مقارنــة بالعــام الســابق. 

 الجدول رقم )62(.

عام ٢٠١٧م عام ٢٠١٦م نوع األمر

116453 68426 إفصاح وحجز

63762 24258 رفع حجز

46 2 تنفيذ

180261 92686 اإلجمالي

الصفقات بهامش تغطية طلبات الحجز ورفع الحجز والتنفيذ3.   .4
الواردة إلى الهيئة  
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بلــغ إجمالــي عــدد الطلبــات المتعلقــة 
بااللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال 
الــواردة للهيئــة 696 طلبــًا خــال عــام 
201٧م، بنسبة ارتفاع قدرها %52.3 
مقارنــة بالعــام الســابق، ويعــزى ذلــك 
إلــى ارتفــاع عــدد الطلبــات الــواردة 
مــن الجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق 
وتمويــل  األمــوال  غســل  بقضايــا 
اجــراءات  لدليــل  تفعيــًا  اإلرهــاب، 
ــن  ــادر ع ــوال الص ــل األم ــا غس قضاي
النيابــة العامــة، إضافــًة إلــى طلبــات 
االشــخاص المرخــص لهــم المتعلقــة 
عــدم  خطــاب  علــى  بالحصــول 
ممانعــة لفتــح حســابات اســتثمارية 
الحســابات  تعليمــات  إلــى  اســتنادًا 

االســتثمارية.
      

 الجدول رقم  )64(.

األعمال المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مصنفة بحسب الجهة الطالبةالطلبات الواردة للهيئة مصنفة بحسب نوع الطلب

جدول رقم )64(جدول رقم )63(

نسبة التغير

عام ٢0١٧م عام ٢0١٦م

نوع الطلب

النسبة من اإلجمالي العدد النسبة من اإلجمالي العدد

% 28.5 % 1.3 2463 % 1.9 1916 إفصاح

% 66.4 % 63.3 116529 % 70.0 70037 حجز

% 133.4 % 35.2 64822 % 27.8 27768 رفع حجز

% 21.6 % 0.0 29 % 0.0 37 قسمة تركة

% 38.9 % 0.1 200 % 0.1 144 بيع

% 19.8 % 0.1 121 % 0.1 101 أخرى

% 84.2 % 100 184164 % 100 100003 اإلجمالي 

نسبة التغير

العدد

الجهة الطالبة

عام ٢٠١٧م عام ٢٠١٦م

% 51.7 273 180 طلبات واردة من الجهات الحكومية

% 52.7 423 277 طلبات واستفسارات األشخاص المرخص لهم

% 52.3 696 457 اإلجمالي 

ومثلــت طلبــات الحجــز النســبة الكبــرى 
ــة خــال  ــواردة للهيئ ــات ال مــن الطلب
عــام 201٧م، فقــد بلغــت 63.3% مــن 
بحســب  الــواردة  الطلبــات  إجمالــي 
ــات رفــع  ــوع الطلــب. وارتفعــت طلب ن
بنســبة  201٧م  عــام  خــال  الحجــز 

133.4% مقارنــة بالعــام الســابق.

 الجدول رقم )63(.

طلبات الحجز ورفع الحجز والتنفيذ  .4
الواردة إلى الهيئة ـع 

ـــــ
تبــ

ي

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  .5
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توزيع مصادر اإليرادات لألشخاص المرخص لهم )مليون ريال(مؤشرات األشخاص المرخص لهم )مليون ريال(

جدول رقم )66(جدول رقم )65(

إيــرادات األشــخاص المرخــص  بلغــت 
األصــول  إدارة  نشــاط  مــن  لهــم 
ــل مــا  ــال وهــي تمث ــون ري 2283.3 ملي
ــرادات  ــي إي نســبته 44.8 % مــن إجمال
ــن  األشــخاص المرخــص لهــم. فــي حي
ــل  ــن نشــاط التعام ــرادات م ــت اإلي بلغ
عــام  بنهايــة  ريــال  مليــون   1083.2

201٧م. 
      

 الجدول رقم  )66(.

اإلجمالي
أشخاص مرخص لهم

ترتيب و/أو تقديم العنصر
مشورة دوليون إقليميون سعوديون تابعون لبنوك 

سعودية

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

15437 15921 265 240 1908 1583 2292 2531 5172 6368 5800 5200 إجمالي رؤوس األموال 
المدفوعة

28342 27274 311 316 2126 1655 2626 2790 7205 10011 16074 12503 إجمالي األصول

6871 5606 30 34 323 141 434 489 1406 2609 4677 2333 إجمالي المطلوبات

21472 21668 281 281 1802 1514 2192 2301 5800 7401 11397 10170 إجمالي حقوق الملكية

5101 5594 88 82 296 268 308 264 1033 1456 3376 3524 اإليرادات

1590 1721 12 3 8 3 - 32 - 38 - 98 170 1504 1589 صافي األرباح / الخسائر

اإلجمالي
أشخاص مرخص لهم

ترتيب و/أو تقديم مصادر اإليرادات
مشورة دوليون إقليميون سعوديون تابعون لبنوك 

سعودية

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

عام 
٢٠١٧م

عام 
٢٠١٦م

1083.2 1380.7 0 0 35.9 34.3 24.1 23.9 67.4 85.1 955.9 1237.3 نشاط التعامل

2283.3 2049.0 0 0 31.0 14.9 158.6 174.2 528.7 502.9 1565.0 1357.0 نشاط إدارة األصول

671.0 838.2 59.5 56.1 21.3 20.7 56.7 39.8 167.0 229.6 366.5 492.0 الخدمات المصرفية 
االستثمارية

628.3 581.0 1.9 2.6 11.4 14.1 27.4 7.4 - 221.8 244.1 365.9 327.6 االستثمارات

435.5 744.8 26.7 23.2 196.8 184.0 41.2 33.4 48.2 394.2 122.6 110.0 أخرى

5,101.3 5,593.7 88.1 81.8 296.4 268.0 308.0 264.0 1,033.0 1,456.0 3,375.8 3,524.0 اإلجمالي

األمــوال  رؤوس  إجمالــي  بلــغ 
المرخــص  لألشــخاص  المدفوعــة 
بنهايــة  ريــال  مليــار   15.4 لهــم 
بنســبة  منخفضــًا  201٧م،  عــام 
الســابق،  بالعــام  مقارنــًة   %  3.0
األشــخاص  إيــرادات  إجمالــي  وبلــغ 
ريــال  مليــار   5.1 لهــم  المرخــص 
بنهايــة عــام 201٧م منخفضــًا بنســبة 
الســابق،  بالعــام  مقارنــًة   %  8.8
فــي حيــن بلــغ إجمالــي صافــي ربــح 
لألشــخاص المرخــص لهــم 1.6 مليــار 

منخفضــًا  201٧م  عــام  بنهايــة  ريــال 
ــًة بالعــام الســابق.  بنســبة 7.6 % مقارن
المرخــص لهــم  وقــد حقــق األشــخاص 
التابعــون لبنــوك ســعودية أرباحــًا بلغــت 
قيمتهــا 1.5 مليــار ريــال، وهــي تمثــل 
ــاح  ــي أرب ــا نســبته 94.6 % مــن إجمال م
المحققــة  لهــم  المرخــص  األشــخاص 

201٧م.  عــام  خــال 

الماليــة  البيانــات  بيــن  المقارنــة  ولتســهيل 
تــم تصنيفهــم  لهــم،   المرخــص  لألشــخاص 

بنــاًء علــى هيــكل الملكيــة والوجــود اإلقليمــي 
وهــي:  تصنيفــات،  خمســة  إلــى  وأعمالهــم 
ســعودية،  لبنــوك  تابعــون  لهــم  مرخــص 
لهــم  ومرخــص  ســعوديون،  لهــم  ومرخــص 
إقليميــون، ومرخــص لهــم دوليــون، ومرخــص 
و/أو  الترتيــب  أعمــال  ممارســة  فــي  لهــم 
تقديــم المشــورة. ويبيــن الجــدول التالــي عــددًا 
ــة الخاصــة باألشــخاص  مــن المؤشــرات المالي

لهــم. المرخــص 

 الجدول رقم )65(.

مؤشرات أداء األشخاص المرخص لهم مصادر إيرادات األشخاص المرخص لهم1.   .2
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الرياض في  9 رجب  ١٤٣9هـ
الموافق  ٢٦ مارس  ٢٠١٨م

تقرير المراجع المستقل  .1

إلى السادة
أصحاب المعالي والسعادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

)هيئة السوق المالية(
الرياض - المملكة العربية السعودية

عن
كى. بي. ام. جي.

الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد الله حمد الفوزان
ترخيص رقم 348

لهيئــة  الماليــة  القوائــم  راجعنــا  لقــد 
والتــي  )“الهيئــة”(،  الماليــة  الســوق 
تشــمل قائمة المركز المالي كما في 31 
ديســمبر 201٧م، وقوائــم األداء المالي، 
فــي  والتغيــرات  النقديــة  التدفقــات 
صافــي الموجــودات للســنة المنتهيــة 
فــي ذلــك التاريخ، واإليضاحــات، المكونة 
المحاســبية  للسياســات  ملخــص  مــن 
الهامــة والمعلومــات التفســيرية األخرى.
الماليــة  القوائــم  فــإن  رأينــا،  وفــي 
جميــع  مــن  بعــدل،  تعــرض  المرفقــة 
المالــي  المركــز  الجوهريــة،  الجوانــب 
للهيئــة كمــا فــي 31 ديســمبر 201٧م، 
النقديــة  وتدفقاتهــا  المالــي  وأداءهــا 
للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وفقًا 
لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا في 
الصــادرة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  مــن 

القانونييــن.

الرأي...

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم 
لمعاييــر  وفقــًا  العــادل،  وعرضهــا  الماليــة 
المملكــة  فــي  عليهــا  المتعــارف  المحاســبة 
الهيئــة  مــن  الصــادرة  الســعودية  العربيــة 
وهــي  القانونييــن.  للمحاســبين  الســعودية 
المســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا 
اإلدارة ضروريــة، لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم 
ماليــة خاليــة مــن تحريــف جوهري، ســواء بســبب 

أو خطــأ. غــش 
وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة هــي 
المســؤولة عــن تقديــر قــدرة الهيئــة علــى البقــاء 
بحســب  اإلفصــاح  وعــن  مســتمرة  كمنشــأة 
العالقــة  ذات  األمــور  عــن  الحــال،  مقتضــى 
باإلســتمرارية، وإســتخدام أســاس اإلســتمرارية 
فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لتصفية 
الهيئــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو ليــس هنــاك خيــار 

ــك. واقعــي بخــالف ذل
والمكلفيــن بالحوكمــة هــم المســؤولون عــن 
اإلشــراف علــى عمليــة التقريــر المالــي فــي 

الهيئــة.

لقــد قمنــا بالمراجعــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة 
العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــدة  للمراجعــة 
الســعودية. ومســؤوليتنا بموجب تلك المعايير 
تــم توضيحهــا في قســم “مســؤوليات المراجع 
عــن مراجعــة القوائــم الماليــة” فــي تقريرنــا. 
ونحــن مســتقلون عــن الهيئــة وفقــًا لقواعــد 
ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكة 
بمراجعتنــا  الصلــة  ذات  الســعودية  العربيــة 
ــا أيضــًا بمتطلبــات  للقوائــم الماليــة، كمــا وفين
لتلــك  وفقــًا  األخــرى  المهنــة  وآداب  ســلوك 
التــي  المراجعــة  أدلــة  أن  ونعتقــد  القواعــد. 
ــر أساســًا  ــة ومناســبة لتوفي ــا عليهــا كافي حصلن

لرأينــا فــي المراجعــة.

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
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Correspondent of تأكيــد علــى  الحصــول  فــي  أهدافنــا  تمثــل 
معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل 
خاليــة مــن تحريــف جوهــري ســواء بســبب غــش 
أو خطــأ، وإصــدار تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن 
ــاٍل  ــد المعقــول هــو مســتوى ع ــا. إن التأكي رأين
أن  علــي  ليــس ضمانــا  أنــه  إال  التأكيــد،  مــن 
المراجعــة التــي تــم القيــام بهــا وفقــًا للمعاييــر 
المملكــة  فــي  المعتمــدة  للمراجعــة  الدوليــة 
العربيــة الســعودية ستكشــف دائمــًا عن تحريف 
جوهــري عندمــا يكــون موجودًا. ويمكن أن تنشــأ 
التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وُتَعــد جوهريــة إذا 
كان يمكــن بشــكل معقــول توقــع أنهــا ســتؤثر 
القــرارات  علــى  مجموعهــا  فــي  أو  بمفردهــا 
اإلقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى 

ــة. ــم المالي أســاس هــذه القوائ
وكجــزء مــن المراجعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة 
العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــدة  للمراجعــة 
المهنــي  الحكــم  نمــارس  فإننــا  الســعودية، 
خــالل  المهنــي  الشــك  نزعــة  علــى  ونحافــظ 

أيضــًا: وعلينــا  المراجعــة. 
فــي  الجوهريــة  التحريفــات  مخاطــر  تحديــد 
القوائــم الماليــة وتقديرهــا ســواء بســبب غــش 
أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة 
إســتجابة لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة 
مراجعــة كافيــة ومناســبة لتوفيــر أساًســا لرأينــا. 
ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف تحريــف جوهــري ناتــج 
عــن غــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن خطــأ، 
ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر 
أو حــذف متعمــد أو إفــادات مضللــة أو تجــاوز 

الرقابــة الداخليــة.

عن
الخراشي وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون
سليمان عبد الله الخراشي

ترخيص رقم 91

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين أساس الرأي
بالحوكمة عن القوائم المالية

مسؤوليات المراجع عن مراجعة 
القوائم المالية

الداخليــة 	  للرقابــة  فهــم  علــى  الحصــول 
ذات الصلــة بالمراجعــة، مــن أجــل تصميــم 
للظــروف،  مناســبة  مراجعــة  إجــراءات 
فاعليــة  عــن  رأي  إبــداء  بغــرض  وليــس 

بالهيئــة. الداخليــة  الرقابــة 
السياســات 	  مناســبة  مــدى  تقويــم 

المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقولية 
ــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات  التقدي

اإلدارة. بهــا  التــي قامــت  العالقــة 
إســتنتاج مــدى مناســبة إســتخدام اإلدارة 	 

المحاســبة،  فــي  اإلســتمرارية  ألســاس 
وإســتنادًا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم 
الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك عــدم 
تأكــد جوهــري ذا عالقــة بأحــداث أو ظــروف 
قــد تثيــر شــكًا كبيــرًا بشــأن قــدرة الهيئــة 
على البقاء كمنشــأة مســتمرة. وإذا َخُلصنا 
فإننــا  جوهــري،  تأكــد  عــدم  وجــود  إلــى 
مطالبــون بــأن نلفــت اإلنتبــاه فــي تقريرنــا 
الــواردة  العالقــة  ذات  اإلفصاحــات  إلــى 
فــي القوائــم الماليــة، أو إذا كانــت تلــك 
اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فإننــا مطالبــون 
بتعديــل رأينــا. وتســتند إســتنتاجاتنا إلــى 
ــا  ــم الحصــول عليه ــي ت ــة المراجعــة الت أدل
فــإن  ذلــك،  ومــع  تقريرنــا.  تاريــخ  حتــى 
قــد  المســتقبلية  الظــروف  أو  األحــداث 
تتســبب فــي توقــف الهيئــة عــن البقــاء 

مســتمرة. كمنشــأة 
ــوى 	  ــكل ومحت تقويــم العــرض العــام، وهي

ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة،  القوائــم 
القوائــم  كانــت  إذا  ومــا  اإلفصاحــات، 
الماليــة تعبــر عــن المعامــالت واألحــداث 
عــاداًل. عرضــاً  تحقــق  بطريقــة  العالقــة  ذات 

لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة، فيمــا يتعلــق، 
والتوقيــت  بالنطــاق  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن 
المخطــط للمراجعــة والنتائــج المهمــة للمراجعة، 
بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة فــي 
الرقابــة الداخليــة إكتشــفناها خــالل المراجعــة 

لهيئــة الســوق الماليــة )“الهيئــة”(.
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٢0١٦م ٢0١٧م إيضاح

الموجودات المتداولة

١.٣9٢.٧٣٢.٨9٠ ١.٧١٤.9٦٦.٨١5 ٤ النقد وما في حكمه 

١٧.٣٠5.٨9٤ ١٣.١٠9.٧١٢ 5 ذمم مدينة  

٧٨.٦٤٧.٧٦٨ ٦٧.٣٤٧.١9٣ ٦ دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

١.٤88.٦8٦.٥٥٢ ١.٧٩٥.٤٢3.٧٢0 مجموع الموجودات المتداولة

3.٥١٤.٦٢٦.3٤٧ 3.8٢0.0٢٩.٧3٥ صافي الموجودات

٦١٢.9٧٧.٧٨٤ ٦٤٣.٤9٤.5١١ ١٢ إحتياطي نفقات

٧٧9.٧55.١٠٦ ١.٠٧١.٤٧٢.٣٠٤ ١٢ إحتياطي عـام

٢.١٢١.٨9٣.٤5٧ ٢.١٠5.٠٦٢.9٢٠ ١٣ فائض اإليرادات عن المصروفات المتراكمة

3.٥١٤.٦٢٦.3٤٧ 3.8٢0.0٢٩.٧3٥

المطلوبات المتداولة

١.٣٧١.٤٠٨ ١٢.٤١5.١٨٧ 9 ذمم دائنة 

٦٤.٢٢٤.٢5١ ٧٠.٤٧٨.٠٧5 ١٠ مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

٦٥.٥٩٥.٦٥٩ 8٢.8٩3.٢٦٢ مجموع المطلوبات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

١.٧١٦.٤٧٣.٨5٢ ١.٧١٠.٦٤١.٧95 ٧ مشروعات تحت التنفيذ

555.٧٣٦.٢9٨ 59٣.٧٦٤.٢٢9 ٨ ممتلكات ومعدات

٢.٢٧٢.٢١0.١٥0 ٢.30٤.٤0٦.0٢٤ مجموع الموجودات غير المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

١٨٠.٦٧٤.٦9٦ ١9٦.9٠٦.٧٤٧ ١١ مخصص مكافأة نهاية الخدمة

١80.٦٧٤.٦٩٦ ١٩٦.٩0٦.٧٤٧ مجموع المطلوبات غير المتداولة

3.٧٦0.8٩٦.٧0٢ ٤.0٩٩.8٢٩.٧٤٤ مجموع الموجودات

٢٤٦.٢٧0.3٥٥ ٢٧٩.800.00٩ مجموع المطلوبات 

المطلوبات

الموجودات

٣9١.9١٦.٣٠١ ٣٨٢.٨٢١.٠9٤ ١٦ رواتب ومزايا الموظفين

٤٣.59٦.٢٣٤ ٤١.٨٨9.٠55 تدريب وإبتعاث الموظفين 

٢٢.٧٨٠.٧١5 ١٠.5٨9.٤٠٧ أتعاب مهنية واستشارية

٧٨.٠٢٢.١٠٠ ٨9.955.5١٠ ١٧ مصروفات عمومية وإدارية

١٨.١٦٢.٦٢٣ ٢5.٣٦٤.٧٢5 إستهالكات
٥٥٤.٤٧٧.٩٧3 ٥٥0.٦١٩.٧٩١ مجموع المصروفات

٣٠.٢٢٧.9٧5 ٢9.٦٦١.٢٣9 ١٨ إيرادات عوائد الودائع ومصروفات أخرى، صافي

٢08.٧٢٢.880 30٥.٤03.388 صافي فائض اإليرادات عن المصروفات للسنة

٤95.١٤5.٧٠٢ 5٣٦.٨٨٦.95١ ١٤ عمولة تداول األسهم

١٠٣.٨5٠.٠٢٢ ١٣٠.٤١٤.9٢9 ١٤ خدمات الهيئة الخاصة بخدمات تداول االخرى

١9.٠٤١.595 ١9.٢5٧.٤٦٢ خدمات وأنشطة الهيئة

١١٤.9٣5.559 ١٣9.٨٠٢.59٨ مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

٧3٢.٩٧٢.8٧8 8٢٦.3٦١.٩٤0 مجموع اإليرادات

٢0١٦م ٢0١٧م إيضاح

١٧8.٤٩٤.٩0٥ ٢٧٥.٧٤٢.١٤٩ الفائض من األعمال الرئيسة

اإليرادات

المصروفات 

قائمة المركز المالي  قائمة األداء المالي2.   .3

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
)ريال سعودي(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
)ريال سعودي(

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 1( إلى رقم ) 21(  تشكل جزًء اليتجزأ من هذه القوائم الماليةإن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 1( إلى رقم ) 21(  تشكل جزًء اليتجزأ من هذه القوائم المالية
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٣.٥١٤.٦٢٦.٣٤٧ ٢.١٢١.٨9٣.٤5٧ - ٧٧9.٧55.١٠٦ ٦١٢.9٧٧.٧٨٤ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧م

٣٠٥.٤٠٣.٣٨٨ ٣٠5.٤٠٣.٣٨٨ - - - صافي فائض اإليرادات عن المصروفات

- ١.٣9٢.٧٣٢.٨9٠ - )٧٧9.٧55.١٠٦( )٦١٢.9٧٧.٧٨٤( إحتياطيات أول السنة المحولة إلى فائض
اإليرادات عن المصروفات المتراكم

- )١.٧١٤.9٦٦.٨١5( ١.٧١٤.9٦٦.٨١5 - - الفائض النقدي المتراكم خالل السنة

- - )٦٤٣.٤9٤.5١١( - ٦٤٣.٤9٤.5١١ المحول إلى احتياطي نفقات

- - )١.٠٧١.٤٧٢.٣٠٤( ١.٠٧١.٤٧٢.٣٠٤ - المحول إلى احتياطي عام

٣.٨٢٠.٠٢٩.٧٣٥ ٢.١0٥.0٦٢.٩٢0 - ١.0٧١.٤٧٢.30٤ ٦٤٣.٤9٤.5١١ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

)١9.٠5٢.٣٠٨( )5٤.١٢٤.٢١٨( إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

١٦٠.١59 ١٢١.٦5١ المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)١8.8٩٢.١٤٩( )٥٤.00٢.٥٦٧( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

١9٧.٨٤١.٠٧٢ ٣٢٢.٢٣٣.9٢5 صافي الزيادة في النقد  

١.١9٤.٨9١.٨١٨ ١.٣9٢.٧٣٢.٨9٠ النقد وما في حكمه في أول السنة 

١.3٩٢.٧3٢.8٩0 ١.٧١٤.٩٦٦.8١٥ النقد وما في حكمه في آخر السنة 

٢0١٦م ٢0١٧م إيضاح

تعديالت لتسوية صافي فائض اإليرادات عن المصروفات 
للسنة مــــع صافي النقـد الناتج مـــــن األنشطــــة التشغيلية:

 ٢ ١٨.١٦٢.٦٢٣5.٣٦٤.٧٢5 استهالكات 

٣٧٤.9٤١ ٦٦١.٨٠٣ خسائر بيع ممتلكات ومعدات 

  ٣٣.٢٤١.٨٢5 ٣٤.٣٨9.5٤٨ مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٢٠٨.٧٢٢.٨٨٠ ٣٠5.٤٠٣.٣٨٨ صافي فائض االيرادات عن المصروفات

٨٣٢.٣٠٨ ٤.٢١9.٨٣5 إضافات مشاريع تحت التنفيذ غير نقدية

١٢.٤5٣.٣٠٧ ٦١.٣٠٢.9٢٣ المحول من مشروعات تحت التنفيذ الي ممتلكات ومعدات

٨.٤٣٧.5٦٨ ٨.٠١٧.٠١9 إيرادات عوائد الودائع غير المحصلة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

المعامالت الغير نقدية       

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)٣.٨١٣.٢٤5( ٤.١9٦.١٨٢ ذمم مدينــة  

)١5.٢٢٣.٨5٤( ١٠.٨٨٠.٠٢٦ دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

)5٤٢.5٤٦( ١١.٠٤٣.٧٧9 ذمم دائنـة  

)٤.٠٠٦.5٢٣( ٢.٠٣٣.9٨9 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

)١5.٣9٠.٤١٤( )١٨.١5٧.٤9٧( المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة 

٢٨.١٦١.٨١٦ ٣١.٢5٤.٨9٨ إيرادات عوائد الودائع المحصلة

 ٢١٦.٧33.٢٢١ 3٧٦.٢3٦.٤٩٢ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

قائمة التدفقات النقدية  قائمة التغيرات في صافي الموجودات 4.   .5

)3٢.٩٥٤.٢8٢( )30.83٤.3٤٩( إيرادات عوائد الودائع

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 1( إلى رقم ) 21(  تشكل جزًء اليتجزأ من هذه القوائم الماليةإن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 1( إلى رقم ) 21(  تشكل جزًء اليتجزأ من هذه القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
)ريال سعودي(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
)ريال سعودي(

المجموع فائض اإليرادات عن 
المصروفات المتراكم الفائض النقدي احتياطي عــام احتياطي نفقات

٣.٣٠٥.٩٠٣.٤٦٧ ٢.١١١.٠١١.٦٤9 - 5٨٦.٠٨٣.٧٤٠ ٦٠٨.٨٠٨.٠٧٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦م

٢٠٨.٧٢٢.٨٨٠ ٢٠٨.٧٢٢.٨٨٠ - - - صافي فائض اإليرادات عن المصروفات 

- ١.١9٤.٨9١.٨١٨ - )5٨٦.٠٨٣.٧٤٠( )٦٠٨.٨٠٨.٠٧٨( إحتياطيات أول السنة المحولة الى فائض 
اإليرادات عن المصروفات المتراكم 

- )١.٣9٢.٧٣٢.٨9٠( ١.٣9٢.٧٣٢.٨9٠ - - الفائض النقدي المتراكم خالل السنة

- - )٦١٢.9٧٧.٧٨٤( - ٦١٢.9٧٧.٧٨٤ المحول إلى احتياطي نفقات 

- - )٧٧9.٧55.١٠٦( ٧٧9.٧55.١٠٦ - المحول إلى احتياطي عام 

٣.٥١٤.٦٢٦.٣٤٧ ٢.١٢١.8٩3.٤٥٧ - ٧٧٩.٧٥٥.١0٦ ٦١٢.9٧٧.٧٨٤ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
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التنظيم واألنشطة الرئيسية أسس اإلعداد 1 2

المعايير المحاسبية المطبقة:  

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير 
المحاسبة المتعارف عليها في 

المملكة العربية السعودية الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمحاسبيين 

القانونين، وتم االسترشاد بمعايير 
المحاسبة الدولية للقطاع العام 

في عرض القوائم المالية الرئيسية 
لتعكس نشاط وظروف الهيئة ولم 
يتم تطبيق أي تعديل على المعايير 

السعودية المطبقة في اعداد 
القوائم المالية.

أسس القياس

يتم إعداد القوائم المالية للهيئة 
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية على 

أساس مبدأ االستحقاق، ومفهوم 
االستمرارية.

عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال 
السعودي والذي يمثل عملة النشاط.

استخدام التقديرات واألحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية 
استخدام األحكام والتقديرات 

واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق 
السياسات وعلى المبالغ المدرجة 

للموجودات والمطلوبات وااليرادات 
والمصروفات. قد تختلف النتائج 

الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
المتعلقة بها على أساس مستمر. 
التعديالت التي تترتب عنها مراجعة 

التقديرات المحاسبية يتم إظهار 
أثرها في فترة المراجعة والفترات 

المستقبلية التي تتأثر بهذه 
التعديالت.

الماليــة  الســوق  هيئــة  تأسســت 
الماليــة”  الســوق  “نظــام  بموجــب 
رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 
الثانــي  جمــادى   2 وتاريــخ  )م/30( 
1424هـ الموافق 1 اغسطس 2003م 
الــذي نــص علــى أن يتــم إنشــاء هيئــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
الماليــة”.  الســوق  “هيئــة  تســمى 
وقـــد تـــم إنشـــاء الهيئة وشــرعت فى 
تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــا بموجب 
األمــر الملكــى الكريــم رقــم أ / 114 
1425هـــ  األول  13جمــادى  وتاريــخ 
بتعييــن  2004م  يوليــو   1 الموافــق 

مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.

هيئــة الســوق الماليــة هــي هيئــة حكوميــة 
وترتبــط  وإداري  مالــي  إســتقالل  ذات 
مباشــرة برئيــس مجلــس الــوزراء. وتكــون 
الهيئــة هــي الجهــة المســؤولة عــن إصــدار 
وتطبيــق  والتعليمــات  والقواعــد  اللوائــح 
لتحقيــق  الماليــة  الســوق  نظــام  أحــكام 

اآلتــي:

تنظيم السوق المالية وتطويرها.	 

تنظيم إصدار األوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.	 

تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.	 

حماية المواطنين والمستثمرين في األوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.	 

العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معامالت األوراق المالية.	 

تنظيم ومراقبة اإلفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة باألوراق المالية والجهات المصدرة لها.	 

تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة لألسهم.	 

بنــاًء علــى قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 2004/5/2 وتاريــخ 23جمــادى الثانــي 1425هـــ 
الموافــق 9 اغســطس 2004م تبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة مــن اليــوم الحــادي عشــر مــن بــرج 
الجــدي مــن كل ســنة )الموافــق 1 ينايــر( وتنتهــي فــي اليــوم العاشــر مــن بــرج الجــدي مــن الســنة 

الماليــة التاليــة )الموافــق 31 ديســمبر(.
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السياسات المحاسبية الهامة 3

يتــم اإلعتــراف بالمخصــص إذا ظهــر نتيجــة ألحــداث ســابقة أن لــدى الهيئــة التــزام 
ــوق ومــن المحتمــل أن  ــر مبلغــه بشــكل موث ــي نظامــي أو تعاقــدي يمكــن تقدي حال

يتطلــب تدفقــات خارجــة لمنافــع اقتصاديــة لتســوية هــذا االلتــزام.

يتــم احتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن بواقـــع شهـــر للخمــس 
ســنوات األولــى وشــهر ونصــف اعتبــارا مــن الســنة السادســة لخدمــة الموظــف لــدى 
هيئــة الســوق الماليــة وذلــك وفقــًا لقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 3/113/2005 وتاريــخ 
14 نوفمبــر 2005م، ويتــم تحميــل المكــون مــن المخصــص خــالل الســنة الماليــة 
علــى قائمــة األداء المالــي ويتــم احتســاب هــذا االلتــزام علــى أســاس المزايــا المقــررة 

التــي يســتحقها الموظــف حــال تركــه العمــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. 

وفقــا لنظــام هيئــة الســوق الماليــة وتطبيقــًا للمــادة الرابعــة عشــر تقــوم الهيئــة نهايــة 
كل ســنة ماليــة بتحويــل الفائــض مــن المــوارد التــي تتقاضاهــا إلــى وزارة الماليــة بعــد 
إقتطــاع جميــع النفقــات الجاريــة والرأســمالية التــي تحتــاج إليهــا )إحتياطــى نفقات( من 
الفائــض النقــدي، كمــا يتــم تكويــن )احتياطــي عــام( مــن الفائــض النقــدي المتبقــي 
بمــا يعــادل ضعــف إجمالــي نفقاتهــا المبينــة فــي ميزانيتهــا الســنوية الســابقة ويتــم 

تكوينهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة. 

مخصصات 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

االحتياطيات

يتــم تســجيل مــا تتقاضــاه الهيئــة عــن الخدمــات المرتبطــة بالســوق الماليــة الســعودية 
بموجــب اإلشــعارات التــي يتــم اســتالمها مــن شــركة الســوق الماليــة الســعودية 
ــل  ــورة للعمي ــد تقديــم الخدمــة وإصــدار الفات ــداول عن ــرادات ت ــداول”(. تتحقــق إي )“ت

وفقــًا لمبــدأ االســتحقاق. 
يتــم إثبــات إيــرادات الهيئــة األخــرى وفقــًا لمبــدأ االســتحقاق فيمــا عــدا مخالفــات نظــام 

الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة فيتــم تســجيلها عنــد التحصيل.

تحقق اإليرادات

تشــتمل المصروفــات العموميــة واإلداريــة علــى التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة 
كمــا هــو مطلــوب وفقــًا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا.

مصروفات عمومية وإدارية

بالعملــة  المعامــالت  تحويــل  يتــم  الســعودي.  بالريــال  حســاباتها  الهيئــة  تمســك 
األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي بأســعار التحويــل الســائدة عنــد إجــراء المعاملــة. 
ويتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــالت األجنبيــة كمــا فــي تاريــخ 
قائمــة المركــز المالــي إلــى الريــال الســعودي باألســعار الســائدة فــي نهايــة الســنة. 
ــة يتــم  إن المكاســب والخســائر الناتجــة عــن التســديدات أو تحويــل العمــالت األجنبي

إدراجهــا ضمــن قائمــة األداء المالــي.

العمالت األجنبية
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تــم تطبيــق السياســات المحاســبية 
علــي  ثابــت  بشــكل  أدنــاه  المبينــة 
جميــع الفتــرات المعروضــة. تــم إعادة 
المقارنــة  أرقــام  بعــض  تصنيــف 
للتتماشــى مــع عرض الســنة الحالية.

يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو 
الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.

تظهــر الذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ الفاتــورة األصلــي، وفقــا لنظــام هيئــة الســوق الماليــة وتطبيقــًا للمــادة الخامســة عشــر تعــد أي 
أمــوال مســتحقة للهيئــة علــى الغيــر أمــوااًل عامــة، وتتمتــع بالمعاملــة نفســها التــي تتمتــع بهــا الديــون المســتحقة للخزانــة العامــة، 

ويتــم تحصيلهــا طبقــًا إلجــراءات تحصيــل الديــون المســتحقة للخزانــة العامــة.

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن أرصــدة حســابات الهيئــة الجاريــة والودائــع لــدي البنــوك والنقــد فــي الصنــدوق واالســتثمارات 
ــة أشــهر أو أقــل أوالمتاحــة دون أي قيــود. ــة الســيولة ذات االســتحقاق األصلــي ثالث ــرة األجــل عالي األخــرى قصي

يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم اإلســتهالك المتراكــم والخســارة المتراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة. 
تتضمــن التكلفــة النفقــات المباشــرة القتنــاء األصــل. يتــم رســملة تكاليــف التمويــل للقــروض التــي اســتخدمت مباشــرة لتمويــل 

ــة الالزمــة الســتكمال تلــك الموجــودات وإعدادهــا لالســتخدامات المحــدد لهــا.  إنشــاء الموجــودات خــالل الفتــرة الزمني
يتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية الكامنــة فــي بنــد الممتلــكات واآلالت 

ــد تكبدهــا. ــع النفقــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل عن ــد جمي ــم قي والمعــدات. ويت
يتــم تحميــل االســتهالك علــى قائمــة الدخــل واحتســابه بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل بنــد مــن 

الممتلــكات والمعــدات. فيمــا يلــي األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات التــي ســيتم إهالكهــا:

ذمم دائنة ومستحقات

الذمم المدينة التجارية

النقد وما في حكمه

الممتلكات والمعدات

مبانـي

السنوات

ديكورات وتحسينات 

أثاث ومعدات مكتبية

سيارات

أجهزة وبرامج حاسب آلي

33.33
5
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4
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ذمم مدينة النقد وما في حكمه 45

٢0١٦م ٢0١٧م

١9.٧٣٢.٨9٠ ١٣.9٦٦.٨١5 حسابات جارية لدى البنوك

١.٣٧٣.٠٠٠.٠٠٠ ١.٧٠١.٠٠٠.٠٠٠ ودائع ألجل *

١.3٩٢.٧3٢.8٩0 ١.٧١٤.٩٦٦.8١٥

* تتمثل الودائع ألجل في قيمة ودائع الهيئة لدى البنوك المحلية في تاريخ القوائم المالية، لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى تسعة أشهر والتي يمكن استردادها دون قيود أو 
تكلفة وبمعدالت فائدة مختلفة وقد تم تحميل قائمة األداء المالي بإجمالي إيراد ودائع بلغ 30.8 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

)٢٠١٦م: 32.9مليون ريال سعودي(.

٢0١٦م ٢0١٧م

١٦.٣5٨.١٦٣ ١١.٨٨١.٤٨٢ شركة السوق المالية السعودية )تداول(

9٤٧.٧٣١ ١.٢٢٨.٢٣٠ ذمم مدينة أخرى

١٧.30٥.8٩٤ ١3.١0٩.٧١٢

تبلغ المعامالت الجوهرية مع شركة السوق المالية السعودية تداول والمبالغ المتعلقة بها خالل السنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر مما يلي:

علــى  المســتحق  الرصيــد  يتمثــل 
الســعودية  الماليــة  الســوق  شــركة 
بشــكل  عاقــة(  ذو  )طــرف  تــداول 
أساســي فيمــا تتقاضــاه الهيئــة عــن 
الخدمــات المرتبطــة بالســوق الماليــة 
الســعودية غيــر المحصلــة حتــى تاريــخ 
يتــم  حيــث  المالــي،  المركــز  قائمــة 
إصــدار مطالبــات أتعــاب وعمــوالت 
تحصيلهــا  وكذلــك  األســهم  تــداول 
مــن قبــل تــداول نيابــة عــن الهيئــة.
الماليــة  الســوق  هيئــة  لنظــام  وفقــا 
وتطبيقــًا للمــادة الثانيــة والعشــرون تخضــع 
ــداول  ــة الســعودية ت شــركة الســوق المالي
إلــى  باإلضافــة  الهيئــة  إشــراف  تحــت 
ــة المتمثلــة فيمــا يلــي: العالقــة التنظيمي

يدير السوق السعودية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من 	 
رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس على أن تكون مدة عضوية مجلس 

إدارة السوق ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.

تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة اإلجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق 	 
)تداول( وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس اإلدارة، والصالحيات والمهام المنوطة بكل 

من مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي، وسائر األمور اإلدارية والمالية ذات الصلة.

يعين مجلس إدارة السوق )تداول( مديرًا تنفيذيًا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير 	 
المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في 

السوق ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

٢0١٦م ٢0١٧م طبيعة العالقة

595.٧9٦.٧٣٠ ٦٧٣.٢٠٦.٨١9 عالقة إشرافية وتنظيمية إيرادات الهيئة المحصلة عن طريق تداول

- ٢9٠.٨٨9 عالقة إشرافية وتنظيمية سداد تداول مدفوعات نيابة عن الهيئة

٨٣5.5٤٨ - عالقة إشرافية وتنظيمية سداد الهيئة مدفوعات نيابة عن تداول
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دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 6

مشروعات تحت التنفيذ  7

٢0١٦م ٢0١٧م

٢٧.59٠.59٠ ٣١.٧٣9.٣٨٧ قروض الموظفين 

٢٤.٦٨٦.٤٨٣ ٢٠.٢5٠.9٠٨ مصروفات مدفوعة مقدمًا

١٢.٤٦٦.٦٤5 ٨.٠١٧.٠١9 إيرادات مستحقة

١١.٤5٠.٦١٧ ٤.٦5٦.٨٠٤ دفعات مقدمة للموردين   

٦٣٦.٤٦5 ٣٢٨.٢5٠ تأمينات لدى الغير

١.٨١٦.9٦٨ ٢.٣5٤.٨٢5 أرصدة مدينة أخرى

٧8.٦٤٧.٧٦8 ٦٧.3٤٧.١٩3

الرصيد في
3١ ديسمبر ٢0١٧م

المحول إلى الممتلكات 
والمعدات

اإلضافات
خالل السنة

الرصيد في ١ يناير 
٢0١٧م

١٨٧.١٤٣.٤٤٦ - - ١٨٧.١٤٣.٤٤٦ دفعات مقدمة مقابل أراضي )أ(

٢9٤.5٤٣.٨٤٤ - - ٢9٤.5٤٣.٨٤٤ دفعات مقدمة للمقاولين )ب(

١.٢9٧.١٦٢.59٢ - - ١.٢9٧.١٦٢.59٢ مقر الهيئة في مركز الملك عبد الله المالي )ج(

٦9٤.5٦٨ - - ٦9٤.5٦٨ تجهيزات أدوار الهيئة في مركز الملك عبد الله المالي

٧.٣٨٧.٠٠5 )٤5.٤٦٢.٨٤٨( ٤5.٦١٦.١٧٤ ٧.٢٣٣.٦٧9 أثاث وتجهيزات 

١١.9٣٣.٣٧٣ )١5.٨٤٠.٠٧5( 9.٨5٤.٦9٢ ١٧.9١٨.٧5٦ أجهزة وبرامج حاسب آلي وتجهيزات أخرى   

يخصم

)٨٨.٢٢٣.٠٣٣( - - )٨٨.٢٢٣.٠٣٣( مقاولون، ضمانات حسن تنفيذ

١.٧١0.٦٤١.٧٩٥ )٦١.30٢.٩٢3( ٥٥.٤٧0.8٦٦ ١.٧١٦.٤٧3.8٥٢

)أ( تمثــل الدفعــات المقدمــة مقابــل أراضــي البالغــة قيمتهــا 187 مليــون ريــال ســعودي دفعــة مقدمــة مــن قيمــة أرض مشــروع إنشــاء مقــر هيئــة الســوق الماليــة 
وإنشــاء األكاديميــة الماليــة فــي مركــز الملــك عبــد اللــه المالــي، وتتضمــن مبلــغ 170 مليــون ريــال ســعودي مســددة نقــدًا إلــى المؤسســة العامــة للتقاعــد ومبلــغ 

17 مليــون ريــال ســعودي عبــارة عــن تكاليــف المخطــط العــام للمشــروع والمدفوعــة مــن قبــل الهيئــة نيابــة عــن المؤسســة.

)ب( تمثــل الدفعــات المقدمــة للمقاوليــن البالغــة 295 مليــون ريــال ســعودي قيمــة الدفعــات المقدمــة المســددة للمستشــارين والمقاوليــن الذيــن أســند إليهــم 
تنفيــذ وإنشــاء مبنــى الهيئــة فــي مركــز الملــك عبــد اللــه المالــي الــذي تــم نقــل ملكيتــه إلــى المؤسســة العامــة للتقاعــد. واســتنادا إلــى مــا تقــدم أعــاله، فقــد تــم 

خصــم قيمــة االلتزامــات المتعلقــة بالمبالــغ المحتجــزة مــن المقاوليــن كضمــان حســن تنفيــذ والبالغــة 88 مليــون ريــال ســعودي.

)ج( إن تفاصيل تكلفة مقر الهيئة في مركز الملك عبدالله المالي كما في ٣١ ديسمبر كانت كما يلي: 

٢0١٦م ٢0١٧م

١.٠٢٦.٨١٢.55٢ ١.٠٢٦.٨١٢.55٢ األعمال اإلنشائية  

٢5٣.٢٤٢.٢٣٧ ٢5٣.٢٤٢.٢٣٧ تصميم واستشارات   

١٧.١٠٧.٨٠٣ ١٧.١٠٧.٨٠٣ أخرى    

١.٢٩٧.١٦٢.٥٩٢ ١.٢٩٧.١٦٢.٥٩٢

بتاريــخ ١ ذو الحجــة ١٤33هـــ الموافــق ١٧ ديســمبر 
رقــم  الكريــم  الســامي  األمــر  صــدر  ٢0١٢م 
٥١٧٢8 الــذي يقضــي بإحالــة ملكيــة مبنــى مقــر 
هيئــة الســوق الماليــة قيــد التنفيــذ بمركــز الملــك 
عبداللــه المالــي إلــى المؤسســة العامــة للتقاعــد 
التــي  المبانــي  إلــى  ليضــاف  “المؤسســة” 
المركــز، وبإمــكان  تمتلكهــا وتشــرف عليهــا فــي 
هيئــة الســوق الماليــة )الهيئــة( عنــد انتهــاء العمــل 
مــن  تحتاجــه  مــا  تســتأجر  أن  إمــا  المبنــى  فــي 
ــًا المســاحة التــي تكفيهــا،  المبنــى أو تمتلــك جزئي
ــة مشــتركة مــن  ــم تشــكيل لجن ــك ت ــاًء علــى ذل وبن
الهيئــة والمؤسســة، باإلضافــة إلــى جهــة محايــدة 
إلــى  للوصــول  وذلــك  ثالــث  كطــرف  متخصصــة 
تســوية مالئمــة. وتنــص التســوية المتفــق عليهــا 
علــى أن الهيئــة ســتحصل علــى ملكيــة األدوار مــن 

٥٢ الــي ٧3 عنــد االنتهــاء مــن المبنــى.

 ٢٦ الموافــق  ١٤3٤هـــ  األول  ربيــع   ١٤ بتاريــخ 
المؤسســة  بيــن  االتفاقيــة  أبرمــت  ينايــر٢0١3م 
والهيئــة مــن خــالل لجنــة مشــتركة مــن الطرفيــن 
الطرفــان  واتفــق  محايــد(.  متخصــص  و)طــرف 
وبمقتضــى األمــر الســامي علــى إحالــة ملكيــة 
ــارًا مــن  ــى المؤسســة اعتب ــة إل ــى مــن الهيئ المبن
تاريــخ ١٤ نوفمبــر ٢0١٢م، وأن يتــم تحويــل حقــوق 
فيمــا  الهيئــة  والتزامــات  ومســؤوليات  ومنافــع 
ــرة  ــة الفت ــى المؤسســة لبقي ــق بالمشــروع إل يتعل

المتبقيــة حتــى االنتهــاء مــن البنــاء.

فيمــا يتعلــق بالفتــرة مــن بدايــة المشــروع حتــى 
الهيئــة  يــوم ١٤ نوفمبــر ٢0١٢م، تتحمــل  نهايــة 
المســؤولية عــن جميــع أعمــال اإلدارة والدفعــات 
ــي تســتحق خــالل هــذه  المتعلقــة بالمشــروع والت
ــد التســليم االبتدائــي  ــرة. يقــوم الطرفــان عن الفت

النهائيــة  الشــراء  اتفاقيــة  بتوقيــع  للمشــروع 

)ســعر شــراء المســاحة المخصصــة للهيئــة هــو %33 
مــن التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع( لــألدوار مــن ٥٢ 
إلــى ٧3 فــي المبنــى. بحيــث إذا تجــاوزت التكلفــة 
تكلفــة  المشــروع  فــي  الهيئــة  تحملتهــا  التــي 
المســاحة التــي ســتتملكها، فــإن المؤسســة فــي 
هــذه الحالــة تدفــع الفــرق للهيئــة، والعكــس صحيــح 
الهيئــة  قامــت  التــي  المبالــغ  باســتثناء  وذلــك 
بإنفاقهــا لتجهيــز األدوار العشــرين والتــي بلغــت 
٦٩٥ ألــف ريــال ســعودي فــي 3١ ديســمبر ٢0١٧م 

)٢0١٦م: ٦٩٥ ألــف ريــال ســعودي(.

ــد  ــك عب ــز المل ــة مشــروع مرك ونظــرًا النتقــال ملكي
للتقاعــد  العامــة  المؤسســة  مــن  المالــي  اللــه 
إلــى صنــدوق االســتثمارات العامــة تقــوم الهيئــة 
بصفتهــم  مباشــرًة  الصنــدوق  مــع  بالتنســيق 

للمشــروع الجديــد  المالــك 
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ممتلكات ومعدات 8

٢0١٧م

٢0١٦م المجموع أجهزة وبرامج حاسب آلي سيارات أثاث ومعدات مكتبية ديكورات وتحسينات  مبانـي أراضي

التكلفة

٧٧٤.٧٠9.9١٦  ٧٨5.٣١١.٢٢٦  ١١٤.٤٤١.٨٧5  ٣.١٦٨.95٦٠.٧٠٤  ٠.9١٣٢.٣٠٠.٠٢٠ ٦٢.٦٤٨.٨١٢  ٣٤  ٤١٢.٠٤٦.٦٣5 ١ يناير ٢٠١٧م

٣.٨5٢.٨٢5 ٢.٨٧٣.١٨٦ ١.9١٤.٤٧٠ ٤٠٠.٠٠٠ ٣٧٤.٧١٦ ١٨٤.٠٠٠    -    - اإلضافات

١٢.٤5٣.٣٠٧ ٦١.٣٠٢.9٢٣ ١5.٦٢٠.١٣١ - ١9.١٢٤.١٢5 ٢٦.55٨.٦٦٧ - - المحول من المشروعات تحت التنفيذ

 )5.١٤.٤٠٤( )٧٠٤.٨٢٢.5٣٧( )٣.٢٤٣.٦٧٠( )١.١١٠.٠٠٠( )٤.٣59.٤٤٣( )5.٦9١.٤٢٤(    -    - االستبعادات

٧٨5.٣١١.٢٢٦ ٨٣5.٠٨٢.٧9٨ ١٢٨.٧٣٢.٨٠٦ ٢.٤5٨.95٠ ٧5.٨٤٤.٣٣٢ ٨٣.٧٠٠.٠55  ١٣٢.٣٠٠.٠٢٠  ٤١٢.٠٤٦.٦٣5 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

االستهالك المتراكم

٢١٦.5٨٢.٠٢٧ ٢٢9.5٧٤.9٢٨  95.٤١٤.٢9٢.٦  ٣9٣.9٤9  5٣.٨9٦.9١٠  5٨.٠55.5١  ٢٤9.5١٤.٢5٢ - ١ يناير ٢٠١٧م

 ١٨.١٦٢.٦٢٣ ٢5.٣٦٤.٧٢5 ١٣.١٨٣.٨59 ١٤5.٨٣٣ ٣.٦٣٨.9٧٠ ٤.٤٢٧.٠٦٢ ٣.9٦9.٠٠١ - إستهالك السنة

 )5.١٦9.١٣.٦٢١.٠٨٤( )٧٢٢( )٣.٢٢9.٤95( )٧59.999( )٤.٢١٣.55٢( )5.٤١٨.٠٣٨( - - إستبعــادات 

٢٢9.5٧٤.9٢٨ ٢٤١.٣١٨.5٦9 ١٠5.٣٦٨.٦5٧ ٢.٠٧9.٧٨٣ 5٣.٣٢٢.٣٢٨ 5٧.٠٦٤.5٤٨ ٢٣.٤٨٣.٢5٣ - ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

صافي القيمة الدفترية 

59٣.٧٦٤.٢٢9 ٢٣.٣٦٤.١٤9 ٣٧9.١٦٧ ٢٢.5٢٢.٠٠٤ ٢٦.٦٣5.5٠٧ ١٠٨.٨١٦.٧٦٧ ٤١٢.٠٤٦.٦٣5 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

 555.٧٣٦.٢9٨  ١9.٠٢٧.5٤٧  ٨٢5.٠٠١  ٤  ٦.٨٠٨.٠٢٤.59١١٢.٧٨  ٣.٢٨٨5.٤١٢.٠٤٦.٦٣ ٧٦٨5 ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

*فــي تاريــخ 29 صفــر 1438هـــ )الموافــق 29 نوفمبــر 2016م( اســتلمت الهيئــة خطــاب نقــل ملكيــة أرض الهيئــة الواقعــة فــي جــدة مــن الهيئــة إلــى وزارة الماليــة 
)مصلحــة أمــالك الدولــة( والبالــغ قيمتهــا 297 مليــون ريــال ســعودي )2016م: 297مليــون ريــال ســعودي( ولــم يتــم حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة نقــل الملكيــة إلــى 

وزارة الماليــة. 
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احتياطيات 12

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

10

11

٢0١٦م ٢0١٧م

9٢٨.59٨ 5.٤5٣.١٨٦ موردي خدمات

٤٤٢.٨١٠ ٦.9٦٢.٠٠١ أخرى

١.3٧١.٤08 ١٢.٤١٥.١8٧

٢0١٦م ٢0١٧م

٤٤.٨٣٦.9٠٧ ٤٨.9٦9.٤95 مستحقات موظفين 

9.٦59.55٢ ١٠.٠٦٤.9٦9 مصروفات مستحقة

٨.٤٦٢.٢٤١ 5.٨٢9.١٨٨ إيرادات مقدمة

١.٢٦5.55١ 5.٦١٤.٤٢٣ أخـرى 

٦٤.٢٢٤.٢٥١ ٧0.٤٧8.0٧٥

٢0١٦م ٢0١٧م

١٦٢.٨٢٣.٢٨5 ١٨٠.٦٧٤.٦9٦ الرصيد في ١ يناير 

٣٣.٢٤١.٨٢5 ٣٤.٣٨9.5٤٨ المخصص المكون خالل السنة 

)١5.٣9٠.٤١٤( )١٨.١5٧.٤9٧( المسدد خالل الفترة 

١80.٦٧٤.٦٩٦ ١٩٦.٩0٦.٧٤٧ الرصيد في ٣١ ديسمبر 

٢0١٦م ٢0١٧م

١.٣9٢.٧٣٢.٨9٠ ١.٧١٤.9٦٦.٨١5 الفائض النقدي للعام في 31 ديسمبر

يخصم

)٦١٢.9٧٧.٧٨٤( )٦٤٣.٤9٤.5١١( احتياطي النفقات المكون

٧٧9.٧55.١٠٦ ١.٠٧١.٤٧٢.٣٠٤ رصيد االحتياطي العام في ٣١ ديسمبر

)١.١١٧.٠١5.95٦( )١.٠٨٠.5٧٦.٧9٤( اإلحتياطي العام وفقَا للنظام

)٣٣٧.٢٦٠.٨5٠( )9.١٠٤.٤9٠(  العجز في تكوين اإلحتياطي العام

 تطبيقــا للمــادة الرابعــة عشــر مــن 
نظــام الســوق الماليــة فقــد قامــت 
الهيئــة فــي نهايــة الســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٧ م 
بتكويــن احتياطــي نفقــات واحتياطي 

عــام كمــا يلــي:

تقــوم الهيئــة فــي نهايــة الســنة الماليــة وقبــل تحويــل الفائــض مــن المــوارد إلــى وزارة الماليــة بتكويــن احتياطــي 	 
نفقــات يعــادل قيمــة المصروفــات المقــدرة التــي مــن المتوقــع أن تتكبدهــا الهيئــة العــام التالــي للقوائــم المالية، 
وعليــه تــم تكويــن احتياطــي نفقــات خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٧م بقيمــة 643.5 مليــون 

ريــال ســعودي )٢٠١٦م: 613 مليــون ريــال ســعودي(.

ــي، ونظــرا لوجــود عجــز فــي 	  ــي نفقاتهــا خــالل العــام الحال ــن احتياطــي عــام يعــادل ضعــف اجمال ــم تكوي كمــا يت
تكويــن االحتياطيــات فقــد قامــت الهيئــة بتكويــن االحتياطــي العــام بقيمــة الفــارق بين احتياطي النفقــات والفائض 

النقــدي فــي نهايــة الســنة الماليــة ولــم يتــم تحويــل أي مبالــغ الــي وزارة الماليــة، وذلــك حســب الجــدول التالــي:
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ذمـم دائــنة 9
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عــن  اإليــرادات  فائــض  مجمــوع  بلــغ 
المصروفــات المتراكــم )قبــل التحويــل إلــى 
االحتياطيــات( كمــا فــي 31 ديســمبر201٧م 
)2016م:  ســعودي  ريــال   3.820.029.٧35
بلــغ  بينمــا  ســعودي(  ريــال   3.514.626.34٧
ــغ ٧14.966.815.1  ــه مبل الفائــض النقــدي من
 1.392.٧32.890 )2016م:  ســعودي  ريــال 
ريــال ســعودي(، ويتمثــل فــي رصيــد النقــد 
الرابعــة  للمــادة  وتطبيقــا  حكمــه  فــي  ومــا 
عشــر مــن نظــام الســوق الماليــة فقــد قامــت 
بمبلــغ  نفقــات  احتياطــي  بتكويــن  الهيئــة 
)2016م:  ســعودي  ريــال   643.494.511

ســعودي(. ريــال   612.9٧٧.٧84

برنامج التوعية في السوق المالية     15

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
)ريال سعودي(

فائض اإليرادات عن المصروفات المتراكم  13

ــون  ــورة يك ــات المذك ــن االحتياطي ــد تكوي وبع
رصيــد فائــض اإليــرادات عــن المصروفــات 
المتراكم )غير النقدي( في تاريخ 31 ديســمبر 
201٧م بعــد التحويــات لاحتياطيــات مبلــغ 
)2016م:  ســعودي  ريــال   2.105.062.920

2.121.893.45٧ ريــال ســعودي(.

إيرادات عمولة تداول األسهم وخدمات الهيئة 
الخاصة بخدمات تداول األخرى 14

ُحــددت حصــة الهيئــة بواقــع 50% مــن إجمالــي 
إيــرادات التــداول و الخدمات األخرى المرتبطة 
بنــاءًا علــى القــرارات الحكوميــة الصــادرة فــي 
هــذا الشــأن والتــي أقــرت مــن معالــي رئيــس 
هيئــة الســوق الماليــة فــي تاريــخ 25 جمــادى 
2006م  يونيــو   21 الموافــق  142٧هـــ  األول 
ومــن قبــل مجلــس الســوق الماليــة بموجــب 
ذي   3 وتاريــخ   )2010  -30  -  1( رقــم  القــرار 

الحجــة 1431هـــ الموافــق 9 نوفمبــر 2010م.

1438هـــ  األولــى  جمــادى   25 تاريــخ  فــي 
قــرار  صــدر  201٧م  فبرايــر   22 الموافــق 
مجلــس الهيئــة رقــم )2-20-201٧( بتخصيــص 
0.2 نقطــة أســاس مــن حصــة الهيئــة البالغــة 
3.2 نقطــة أســاس لتمويــل أنشــطة الهيئــة 
الســوق  فــي  التوعيــة  ببرنامــج  الخاصــة 
الماليــة المتمثلــة فــي رفــع الثقافــة الماليــة 
واالدخاريــة واالســتثمارية لدى المســتثمرين، 
ــة علــى التــداول لــدى  ــر أنظمــة الرقاب وتطوي
والمســاهمة  لهــم  المرخــص  األشــخاص 
ــة  ــة المالي فــي تأســيس وتشــغيل األكاديمي

انشــاؤها. المزمــع 

أ( عمولة تداول األسهم 
أصــدر مجلــس هيئــة الســوق الماليــة القــرار رقــم )٢ 
- ٨٢ – ٢٠١٦( بتاريــخ ٢١ رمضــان ١٤٣٧هـــ الموافــق 
٢٦ يونيــو ٢٠١٦م بتعديــل حصــة نســبة الهيئــة مــن 
إيــرادات التــداول مــن ٠.٩ نقطــة أســاس لتكــون ٤.١ 
نقطــة أســاس مــن قيمــة الصفقــة علــى أن يعــاد 

النظــر الحقــًا فــي توزيــع عمولــة التــداول.
وفــي تاريــخ ٢٦ ربيــع األول ١٤٣٨ هـــ الموافــق ٢٥ 
ديســمبر ٢٠١٦م أصــدر مجلــس الهيئــة قــراره رقــم 
)٤-١٥٣-٢٠١٦( بتعديــل حصــة الهيئــة مــن إيــرادات 
التــداول مــن )٤.١( نقطــة أســاس إلــى )٣.٢( نقطــة 

أســاس مــن قيمــة الصفقــة المنفــذة.

 )٢-٤٦-٢٠١٧( رقــم  قــراره  المجلــس  أصــدر  كمــا   
بتاريــخ ٢٢ رجــب ١٤٣٨هـــ الموافــق ١٩ ابريــل ٢٠١٧م 
التمويلــي  الحســاب  لجنــة  عمــل  الئحــة  باعتمــاد 
لبرنامــج التوعيــة فــي الســوق الماليــة الســعودية. 
فــي تاريــخ ٣١ ديســمبر٢٠١٧م بلغــت اإليــرادات 
المخصصــة لبرنامــج التوعيــة فــي الســوق الماليــة 
)٢٥,٩٨٤,٦٦٩ ريــال(، كمــا بلــغ المبلــغ المرتبــط عليــه 
لمصروفــات البرنامــج مبلــغ )٩.٩٧٨.٣٢٨ ريــال( فــي 
ــال(. ــي )٤.٢٢٣.٠٠٠ ري ــغ المنصــرف الفعل ــن بل حي

ب( خدمات الهيئة الخاصة بخدمات تداول األخرى
تــم تعديــل حصــة الهيئــة عــن إجمالــي الخدمــات 
مــن  الهيئــة  عــدا حصــة  المرتبطــة فيمــا  االخــرى 
عمــوالت شــراء وبيــع األوراق الماليــة مــن )٥٠%( 
مــن إجمالــي قيمــة الخدمــات األخــرى إلــى مبلــغ 
ثابــت ســنويًا بقيمــة ١٣٠ مليــون ريــال ســعودي. 
بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
١٤٣٨هـــ  الثانــي  ربيــع   ١١ بتاريــخ   )٢٠١٧  –  ٣  -  ١(

ينايــر ٢٠١٧م. الموافــق ٩ 
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مصروفات عمومية وإدارية  

إيرادات عوائد الودائع ومصروفات أخرى

17

18

٢0١٦م ٢0١٧م

٣٢.95٤.٢٨٢ ٣٠.٨٣٤.٣٤9 إيرادات عوائد الودائع

)٣٧٤.9٤١( )٦٦١.٨٠٣( خسائر رأسمالية من بيع أصول ثابتة

)٢.٣5١.٣٦٦( )5١١.٣٠٧( أخرى

30.٢٢٧.٩٧٥ ٢٩.٦٦١.٢3٩

إيضاحات حول القوائم المالية  .6
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٢0١٦م ٢0١٧م

١٤٦.٨٦١.٨5٨ ١5٢.٤5٦.٨٨٦ رواتب 

٨٠.٠٦٦.٧٣٦ ٨٤.٨٠5.٨٦9 بدالت موظفين

٢٧.٧٨٣.٠٠٦ ٣٢.٦٦٨.٧٣٢ مكافآت موظفين

 ٣٣.٢٤١.٨٢5 ٣٤.٣٨9.5٤٨ مكافأة نهاية الخدمة

 ٢٤.5٨9.٢٧٣ ٢٤.٧5١.٠٢٧ تأمين طبي 

٢١.٣١٣.٣5٠ ٢١.٧٧٧.٣٤5 تأمينات اجتماعية

 ١٧.٢٨٦.٠٦9 ١٧.٤١٧.٤٤٦ حصة الهيئة في برنامج االدخار

 ٤.٨9٠.٨٨٤ 5.5٠٤.9٠٣ مصروفات سفر رحالت عمل ومؤتمرات

٣5.٨٨٣.٣٠٠ 9.٠٤9.٣٣٨ أخرى

3٩١.٩١٦.30١ 38٢.8٢١.0٩٤

٢0١٦م ٢0١٧م

٣٠.٢٤٠.9٨١ ٣٢.٣٤5.5٨9 خدمات عامة وصيانة

١١.5٦٠.٢٢١ ١9.٧٠٣.٦5٧ إيجارات

١٠.١٣٦.٦٧٢ ٦.٦٧٠.٣9٤ اشتراكات 

٦.٤٦٦.٢٢١ ٦.٢٦٨.١٣٢ برنامج حديثي التخرج

5.٣٤5.5٦٦ 5.55٧.٠٦٨ اتعاب أعضاء اللجان

- ٤.٢٢٣.٠٠٠ مصاريف أكاديمية سوق المال 

٢.٨5٠.١٣٠ ٤.٣٧٠.٣٨١ هاتف وبريد وانترنت

٢.5٦٤.9٠٠ ٢.٤٣٣.٢٠١ ضيافة

٢.١٣١.٧٠٢ ٢.٢٦١.٨٤٧ مصروفات عقود التشغيل

٣.5٨٢.٣٣٣ ٢.٢9٢.٨٣٦ عالقات عامة  

١.٦٠٨.٨5٠ ١.٨٦٨.١59 مصروفات االعالم وتوعية المستثمر

١.5٣٤.5٢٤ ١.9٦١.٢٤٦ أخـــرى

٧8.0٢٢.١00 8٩.٩٥٥.٥١0

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
)ريال سعودي(

رواتب ومزايا الموظفين وما في حكمها 16
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األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(

األدوات المالية وإدارة المخاطر  

اعتماد القوائم المالية 

20

20

21
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تبــ
ي

اعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الهيئة بتاريخ  ٩ رجب  ١٤3٩هـ الموافق  ٢٦ مارس  ٢0١8م.

ــاء  ــة فــي الوفـــ إن مخاطــر اإلئتمــان تتمثــل فــي إخفــاق أحــد األطــراف فــي أداة ماليـــ
بالتزامـــــه والتسبب في تكبـــــد الهيئة خسارة مالية. إن األدوات المالية الخاصة بالهيئة 
التــى يمكــن أن تتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان تتضمــن بشــكل أســاس النقديــة بالبنــوك 
والذمــم المدينــة. تحتفــظ الهيئــة باألمــوال النقديــة ومــا فــي حكمهــا لــدى بنــوك ذات 
تصنيــف إئتمانــي جيــد، كمــا أن الحســابات المدينـــة مســتحقة مــن طــرف ذو عالقــة 

وآخريــن ذوي مراكــز ماليــة جيــدة وبالتالــي ال يوجــد تركيــز جوهــري لمخاطــر اإلئتمــان. 

إن مخاطــر أســعار العمــوالت تنشــأ مــن إحتمــال أن تؤثــر التقلبــات فــي أســعار العمــوالت 
على األرباح المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. الهيئة غير معرضة ألية مخاطر 
تتعلق بتقلبات أســعار العموالت، حيث أنه ال يوجد لديها أي مطلوبات تخضع لعموالت. 

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يتــم بــه مبادلــة أصــل أو ســداد إلتــزام فــي معاملــة تتــم بيــن طرفيــن بعلمهمــا ومــلء إرادتهمــا علــى أســاس تجــاري. تتضمــن األصــول الماليــة للهيئــة 
النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والذمــم المدينــة والموجــودات األخــرى وتتضمــن المطلوبــات الماليــة الذمــم الدائنــة وذمــم المقاوليــن والمطلوبــات األخــرى. تعتقــد اإلدارة أن القيمــة 

العادلــة لــألدوات الماليــة للهيئــة ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمتهــا الدفتريــة.

تنتــج مخاطــر العمــالت مــن التغيــرات والتذبذبــات فــي قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة 
للتغيــر فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. تعتقــد الهيئــة أنهــا ليســت عرضــة 
لمخاطــر تقلــب أســعار الصــرف بدرجــة كبيــرة نظــرًا ألن معظــم تعامالتهــا تتــم بالريــال 
الســعودي. لــم تقــم الهيئــة بأيــة عمليــات ذات أهميــة نســبية بالعمــالت عــدا الــدوالر 
األمريكــي. وحيــث أن ســعر صــرف الريــال الســعودي مثبــت مقابــل الــدوالر األمريكــي 
فــإن األرصــدة بالــدوالر األمريكــي ال تمثــل مخاطــر عمــالت هامــة. تراقــب إدارة الهيئــة 

تقلبــات معــدالت العمــوالت وتعتقــد أن مخاطــر العمــالت غيــر جوهريــة.  

ــة إلتزاماتهــا المتعلقــة  ــة علــى مقابل تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الهيئ
بالمطلوبــات الماليــة حــال إســتحقاتها. تتــم مراقبــة إحتياجــات الســيولة دوريــًا وتعمــل 
اإلدارة علــى التأكــد مــن توافــر أمــوال كافيــة لمقابلــة أي إلتزامــات عنــد إســتحقاقها. 
ال تتوقــع الهيئــة أن تواجــه مخاطــر هامــة تتعلــق بالســيولة خــالل أثنــى عشــر شــهرًا 

مــن تاريــخ المركــز المالــي.

مخاطر اإلئتمان

مخاطر أسعار العموالت

القيمة العادلة لألدوات المالية

مخاطر تغير أسعار صرف 
العمالت األجنبية

مخاطر السيولة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
)ريال سعودي(

االرتباطات الرأسمالية   19

تبلــــغ االرتباطــات الرأسماليــــة علــى الهيئـــــة 
 23.5 قيمتــه  مــا  201٧م  ديســمبر   31 فــي 
مليــون ريــال ســعودي حيــث بلغــت القيمــة 
اإلجماليــة لعقــود المشــروعات 93.4 مليــون 
ريــال ســعودي بينمــا بلــغ الجــزء المدفــوع منها 
2016م:  )عــام  ســعودي  ريــال  مليــون   69.9

مبلــغ 18.5 مليــون ريــال ســعودي(.
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قضايا المخالفات الواردة في مخالفات نظام السوق المالية مصنفًة بحسب نوع المخالفةعدد طلبات طرح وتنظيم األوراق المالية التي وافقت عليها الهيئة وإشعارات الطرح الخاص التي تلقتها

قضايا المخالفات المنتهية إجراءاتها في مخالفات نظام السوق المالية مصنفًة بحسب نوع المخالفةإجمالي مبالغ طرح األوراق المالية )مليار ريال( مصنفًة بحسب نوع الطرح

عدد قرارات التراخيص مصنفًة بحسب نوع القرارعدد المكتتبين األفراد )بالمليون( مصنفين بحسب قنوات اكتتاب الطرح العام

عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب حصولهم على خطاب ممارسة العمل مبالغ اكتتاب األفراد )مليار ريال( مصنفة بحسب قنوات اكتتاب الطرح العام قبل رد الفائض

عدد تراخيص أنشطة أعمال األوراق المالية مصنفًة بحسب ممارسة/عدم ممارسة العمل عدد صناديق الطرح العام مصنفًة بحسب نوع استثمار الصندوق

عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب عدد أنشطة أعمال األوراق المالية المرخص لهم في ممارستها قيم أصول صناديق الطرح العام )مليون ريال( مصنفًة بحسب نوع استثمار الصندوق

عدد الزيارات/المهام التفتيشية التي نفذتها الهيئة مصنفًة بحسب نوعهاقيم أصول صناديق الطرح العام المستثمرة في  األسهم )مليون ريال( مصنفًة بحسب النطاق الجغرافي 

عدد األعمال التي قامت بها الهيئة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابقيم أصول صناديق المؤشرات المتداولة

قائمة المركز المالي المجّمعة )غير مدققة( لألعوام  ٢٠١٥م - ٢٠١٧م – األصول )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهمعدد المشتركين في صناديق الطرح العام مصنفين بحسب نوع استثمار الصندوق

قائمة المركز المالي المجّمعة )غير مدققة( لألعوام  ٢٠١٥م - ٢٠١٧م – االلتزامات )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهمأبرز تطورات الرقابة على التداوالت والتعامالت

قائمة المركز المالي المجّمعة )غير مدققة( لألعوام  ٢٠١٥م - ٢٠١٧م – حقوق الملكية )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهمالقوائم المالية المختصرة والمفصلة التي ُروجعت وُنشرت في موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول( اإللكتروني

استثمارات األشخاص المرخص لهم  لألعوام  ٢٠١٥م - ٢٠١٧م )مليون ريال(الشركات التي راجعت الهيئة قوائمها المالية ربع السنوية مصنفًة بحسب ورود/ عدم ورود تحفظات على قوائمها

قائمة الدخل المجّمعة )غير مدققة( لألعوام  ٢٠١٥م - ٢٠١٧م )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهمالشركات التي راجعت الهيئة قوائمها المالية السنوية مصنفًة بحسب ورود/ عدم ورود تحفظات على قوائمها 

الجدول )14(الجدول )1(

الجدول )15(الجدول )2(

الجدول )16(الجدول )3(

الجدول )17(الجدول )4(

الجدول )18(الجدول )5(

الجدول )19(الجدول )6(

الجدول )20(الجدول )7(

الجدول )21(الجدول )8(

الجدول )22(الجدول )9(

الجدول )23(الجدول )10(

الجدول )24(الجدول )11(

الجدول )25(الجدول )12(

الجدول )26(الجدول )13(

محتويات الملحق اإلحصائي
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قضايا المخالفات الواردة في مخالفات نظام السوق المالية مصنفًة بحسب نوع المخالفة

جدول رقم )14(

النوع
العام

٢0١٧م٢0١٦م٢0١٥م٢0١٤م٢0١3م٢0١٢م٢0١١م٢0١0م٢00٩م٢008م٢00٧م

1447413830313914102314مخالفة تالعب وتضليل
1028196763365624499271مخالفة إفصاح

236121203117--مخالفة تداول بناًء على معلومة داخلية
7465423292362898110مخالفة الئحة األشخاص المرخص لهم

مخالفة تملك/ تصرف نسب من دون إشعار 
19114310107203120الهيئة

مخالفة ممارسة أعمال األوراق المالية من 
455355396749391124133دون الحصول على ترخيص من الهيئة

27472471-12-مخالفة قرارات مجلس الهيئة
4621361400-مخالفة الئحة طرح األوراق المالية

33811312218-مخالفات أخرى لقواعد التسجيل واإلدراج
7171520394265190-3مخالفة التداول خالل فترة الحظر
915354143223048--مخالفة الئحة حوكمة الشركات

373541207201634--مخالفة الئحة صناديق االستثمار/العقاري
5273000------مخالفة قواعد الكفاية المالية
2001-------الئحة االندماج واالستحواذ

14404------مخالفات أخرى
978---------نظام الشركات

98151157253288269287530432253179اإلجمالي

قضايا المخالفات المنتهية إجراءاتها في مخالفات نظام السوق المالية مصنفًة بحسب نوع المخالفة

جدول رقم )15(

نوع المخالفة
العام

٢0١٧م٢0١٦م٢0١٥م٢0١٤م٢0١3م٢0١٢م٢0١١م٢0١0م٢00٩م٢008م٢00٧م

883444292015122215مخالفة تالعب وتضليل/ سلوكيات السوق
6122849736724109210985مخالفة إفصاح

2252828-4442--مخالفة تداول بناًء على معلومة داخلية
15102545273308911220مخالفة الئحة األشخاص المرخص لهم

مخالفة تملك/ تصرف نسب
1897124117224280من دون إشعار الهيئة

مخالفة ممارسة أعمال األوراق المالية
254653376935121612281 من دون الحصول على ترخيص من الهيئة

12382382-3--مخالفة قرارات مجلس الهيئة
432121101--مخالفة الئحة طرح األوراق المالية

6811112276--مخالفات أخرى لقواعد التسجيل واإلدراج
19218162757650---مخالفة التداول خالل فترة الحظر
8122751932262412--مخالفة الئحة حوكمة الشركات

7274564871436---مخالفة الئحة صناديق االستثمار/العقاري
124450-------مخالفة قواعد الكفاية المالية
0201-------الئحة االندماج واالستحواذ

1226-------مخالفات أخرى
478---------نظام الشركات

588015722030327084250616465211اإلجمالي
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عدد قرارات التراخيص مصنفًة بحسب نوع القرار

عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب حصولهم على خطاب ممارسة العمل

جدول رقم )16(

جدول رقم )17(

إلغاء ترخيصسحب ترخيصتعديل ترخيصترخيص جديدالعام

-٢٠٠٧3562م
٢٠٠٨34922م
٢٠٠912466م
٢٠١٠413314م
16-٢٠١١38م
2-٢٠١٢28م
--٢٠١٣55م
3-٢٠١٤28م
--٢٠١518م
٢٠١٦1422م
٢٠١٧5702م

مرخص لهم حاصلون علىالعام
خطاب ممارسة العمل

مرخص لهم لم يحصلوا على
اإلجماليخطاب ممارسة العمل

٢٠٠٧463480م
٢٠٠٨7139110م
٢٠٠98525110م
٢٠١٠90797م
٢٠١١81384م
٢٠١٢80484م
٢٠١٣84589م
٢٠١٤87188م
٢٠١588088م
٢٠١٦83083م
٢٠١٧82486م

الحفظ تقديم المشورة الترتيب اإلدارة التعامل ممارسة/عدم ممارسة العام

49 68 64 46 51 ممارس
٢٠٠٧م

- - -  - غير ممارس -
72 97 92 69 67 ممارس

٢٠٠٨م
- -  -  -  - غير ممارس

58 78 74 55 57 ممارس
٢٠٠9م

17 21 21 16 10 غير ممارس
72 82 80 68 63 ممارس

٢٠١٠م
3 6 6 3 2 غير ممارس

67 76 76 66 60 ممارس
٢٠١١م

3 2 3 3 1 غير ممارس
66 75 75 65 56 ممارس

٢٠١٢م
2 3 3 2 2 غير ممارس

67 77 78 65 56 ممارس ٢٠١٣م
3 6 4 5 4 غير ممارس

65 81 79 65 56 ممارس
٢٠١٤م

- 1 1 1 2 غير ممارس
65 81 80 65 61 ممارس

٢٠١5م
0 0 1 0 2 غير ممارس

65 74 75 64 61 ممارس
٢٠١٦م

0 0 0 0 0 غير ممارس
64 73 73 63 60 ممارس

٢٠١٧م
2 5 6 1 4 غير ممارس

عدد تراخيص أنشطة أعمال األوراق المالية مصنفًة بحسب ممارسة/عدم ممارسة العمل 

جدول رقم )18(
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١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ (٢٠١٧م)

التقرير السنوي 
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التقرير السنوي 


