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رئيس مجلس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين
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صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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مجلس هيئة السوق المالية

إلــى الفقــرة )ب( مــن المــادة الســابعة  اســتنادًا 
ــة، صــدر األمــر الملكــي  مــن نظــام الســوق المالي
رقــم )أ/36( وتاريــخ 1439/02/06هـــ بإعــادة تشــكيل 

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل مجلــس الهيئ

* صدر األمر الملكي رقم )أ/303(  وتاريخ 26\10\1438هـ القاضي بتعيين معالي األستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

*معالي األستاذ

محمد بن عبدالله القويز
رئيسًا

سعادة األستاذ

يوسف بن حمد البليهد
نائبًا للرئيس

سعادة األستاذ

خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضوًا

سعادة األستاذ

خالد بن محمد الصليع
عضوًا

سعادة األستاذ

أحمد بن راجح الراجح
عضوًا
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2017م – حتى اآلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية. 	 

 2016 - 2017م نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية. 	 

 2008 - 2016مالرئيس التنفيذي ،شركة دراية المالية. 	 

 2004 - 2006ممستشار إداري، شركة ماكينزي وشركاه، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.	 

1999 - 2004ممدير أول في قطاع المصرفية االستثمارية وتمويل الشركات، مجموعة سامبا المالية. 	 

1998 - 1999موسيط في األسهم الدولية والمعادن الثمينة،البنك العربي الوطني.	 

2003مدرجة الماجستير في إدارة األعمال، كلية ستيرن، جامعة نيويورك, الواليات المتحدة األمريكية.	 

1998مدرجة البكالوريوس في األنظمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.	 

 	.)CME-1( 2008مالشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

العضويات

مجلس هيئة السوق المالية

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 بن عبدالعزيز الراجحي.	 

عضو مجموعة األمناء في مجموعة عقال.	 

عضو في اللجنة اإلشرافية على برنامج تطوير القطاع المالي، مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.	 

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

معالي األستاذ

محمد بن عبدالله القويز
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2008مدرجة الماجستير في القانون )LL.M(، كلية القانون، جامعة ويك فورست، الواليات المتحدة األمريكية.	 

2002مدبلوم عال برنامج دراسات األنظمة )ماجستير وظيفي(، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية. 	 

2000مدرجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية تخصص )فقه وأصوله(، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.	 

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

مجلس هيئة السوق المالية

2017م – حتى اآلننائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية.	 

2016 - 2017موكيل الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ، هيئة السوق المالية.	 

2016ممدير عام اإلدارة العامة للمتابعة والتنفيذ المكلف، هيئة السوق المالية.	 

2015 - 2016ممدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية، هيئة السوق المالية.	 

2010 - 2015ممدير إدارة االستشارات القانونية، هيئة السوق المالية.	 

2005 - 2010ممستشار قانوني في اإلدارة العامة للشؤون القانونية، هيئة السوق المالية.	 

2002  - 2005مباحث قضايا، اإلدارة العامة لألنظمة، الديوان الملكي.	 

العضويات

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية

سعادة األستاذ

يوسف بن  حمد البليهد

رئيس وفد هيئة السوق المالية في اجتماعات مجلس الخدمات المالية االسالمية.	 

رئيس وفد هيئة السوق المالية في اجتماعات الجهات المنظمة لألسواق المالية العربية.	 

تمثيــل هيئــة الســوق الماليــة فــي اجتماعــات اللجنــة الوزاريــة الدائمــة لرؤســاء مجالــس إدارات الجهــات المنظمــة لألســواق الماليــة 	 
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ضمــن وفــد المملكــة العربيــة الســعودية.

رئيــس وفــد هيئــة الســوق الماليــة فــي اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة لرؤســاء هيئــات األســواق الماليــة ) أو مــن يعادلهــم ( بــدول 	 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

ــة فــي دول مجلــس 	  ــة عــدد مــن اللجــان وفــرق العمــل المختصــة المشــكلة مــن الجهــات المنظمــة لألســواق المالي رئاســة/ عضوي
ــة. ــة الخليجي ــة فــي إطــار مشــروع تكامــل األســواق المالي ــج العربي ــدول الخلي التعــاون ل

رئيس وفد هيئة السوق المالية في مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي )خلوة العزم(.	 

ــر 	  ــة ) الفوركــس ( غي ــة فــي ســوق العمــالت األجنبي ــاألوراق المالي ــر مــن نشــاط المتاجــرة ب ــة والتحذي ــة الدائمــة للتوعي رئيــس اللجن
المرخــص لهــا.

ــوزراء لدراســة مشــاريع األنظمــة 	  ــراء بمجلــس ال ــة الخب ــان المشــكلة فــي هيئ ــد مــن اللج ــة فــي العدي ــة الســوق المالي ــل هيئ تمثي
واللوائــح التنظيميــة والموضوعــات األخــرى المحالــة لهــا.

رئاسة/عضوية عدد من اللجان وفرق العمل إلعداد اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية ونظام الشركات.	 

رئيس اللجنة العليا لفصل االختصاصات والمهام بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول(.	 

رئيس لجنة التفتيش الخاص على الشركات المدرجة - هيئة السوق المالية.	 

نائب رئيس اللجنة اإلدارية - هيئة السوق المالية.	 



التقرير السنوي |التقرير السنويم2018|| | 2018 م

1415

مجلس هيئة السوق المالية

2017م  – حتى اآلنعضو مجلس هيئة السوق المالية. 	 

2016 - 2017م وكيل الهيئة للموارد المؤسسية، هيئة السوق المالية. 	 

2009 - 2016ممدير عام اإلدارة العامة بهيئة السوق المالية.	 

2005 - 2009ممدير إدارة الموارد البشرية، هيئة السوق المالية. 	 

مدير عام التواصل المؤسسي، والمشرف على مشروع تنفيذ إعادة الهيكلة والتخصيص، شركة التعدين 	 
العربية السعودية )معادن(. 

1999 - 2005م

1998 - 1999ممستشار معالي الوزير، وزارة العمل. 	 
عضــو هيئــة التدريــب، معهــد اإلدارة العامــة، وشــارك أثنــاء عملــه فــي المعهــد فــي تنفيــذ العديــد مــن البرامــج 	 

التدريبيــة، وحلقــات العمــل، وفــي إعــداد عــدد مــن دراســات اإلصــالح اإلداري واالستشــارات التنظيميــة واإلداريــة 
لألجهــزة الحكومية.

1986 - 1998م

رئاسة/عضوية العديد من اللجان في هيئة السوق المالية ذات العالقة بتنظيم قطاع السوق المالية وتطويره.	 

2017م – حتى اآلنرئيس لجنة تطوير الموارد البشرية، هيئة السوق المالية.	 

2017م – حتى اآلننائب رئيس لجنة التعامالت اإللكترونية، هيئة السوق المالية.	 

2017م – حتى اآلنرئيس اللجنة اإلشرافية لمشروع األكاديمية المالية، هيئة السوق المالية.	 

2016 - 2017معضو اللجنة التنفيذية، هيئة السوق المالية.	 

2016 - 2017معضو اللجنة اإلدارية، هيئة السوق المالية.	 

2016 - 2017معضو لجنة التعامالت اإللكترونية، هيئة السوق المالية.	 

2016 - 2017مرئيس لجنة الوثائق والمحفوظات، هيئة السوق المالية.	 

2009 - 2016معضو اللجنة التوجيهية لمقر الهيئة في المركز المالي، هيئة السوق المالية.	 

2009 - 2016معضو لجنة التعامالت اإللكترونية، هيئة السوق المالية.	 

2009 - 2016مرئيس لجنة برنامج التوفير واالدخار، هيئة السوق المالية.	 

2009 - 2016معضو لجنة االبتعاث والتدريب، هيئة السوق المالية.	 

1999 - 2005معضو لجنة السياسات، شركة التعدين العربية السعودية )معادن(. 	 

1999 - 2005معضو اللجنة اإلدارية، شركة التعدين العربية السعودية )معادن(.	 

1991مدرجة الماجستير في اإلدارة العامة، جامعة ميسوري، الواليات المتحدة األمريكية. 	 

1986مدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. 	 

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

عضو مجلس هيئة السوق المالية

سعادة األستاذ

أحمد بن راجح الراجح

العضويات
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2017م - حتى اآلنعضو مجلس هيئة السوق المالية. 	 

2013 - 2017موكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية، هيئة السوق المالية.	 

2006 - 2012ممدير إدارة صناديق االستثمار، هيئة السوق المالية.	 

2004 - 2005ممسؤول أول تمويل الشركات، هيئة السوق المالية.	 

1995 - 2004معضو هيئة التدريب )تمويل واستثمار( في مؤسسة النقد العربي السعودي – المعهد المصرفي.	 

1999مدرجة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة كينت بأوهايو، الواليات المتحدة األمريكية. 	 

1995مدرجة البكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. 	 

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

عضو مجلس هيئة السوق المالية

سعادة األستاذ

خالد بن عبدالعزيز الحمود

مجلس هيئة السوق المالية

العضويات

2018م - حتى اآلنعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية » أيوسكو«.	 

2018م - حتى اآلننائب رئيس لجنة إقليم إفريقيا والشرق األوسط -المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية » أيوسكو«.  	 

2018م - حتى اآلنرئيس لجنة المكافآت والترشيحات – الهيئة العامة للزكاة والدخل.	 

2017م - حتى اآلنعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.	 

2017م - حتى اآلنعضو لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.	 

2017م - حتى اآلنرئيس لجنة الحساب التمويلي لبرنامج التوعية في السوق المالية، هيئة السوق المالية.	 

2016 - 2018معضو اللجنة الوطنية لالدخار.	 

2013 - 2017معضو لجنة تطوير الموارد البشرية، هيئة السوق المالية.	 

2013 -  2017معضو لجنة التعامالت اإللكترونية، هيئة السوق المالية.	 

2014 - 2016معضو لجنة االدخار واالستثمار، هيئة السوق المالية.	 

2014 - 2016مأمين عام اللجنة االستشارية، هيئة السوق المالية.	 
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2012مزمالة المحاسبين اإلداريين )CGMA(، الواليات المتحدة األمريكية.	 

2012مزمالة إدارة المخاطر )CRMA(، الواليات المتحدة األمريكية.	 

2008مزمالة مكافحة الغش واالختالس )ACFE(، الواليات المتحدة األمريكية.	 

1990مزمالة المحاسبين القانونيين األمريكية )CPA(، الواليات المتحدة األمريكية.	 

1985مدبلوم اقتصاد وإدارة ، المعهد االقتصادي، الواليات المتحدة األمريكية.	 

1983مدرجة البكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.	 

2017م- حتى اآلنعضو مجلس هيئة السوق المالية.	 

2016 - 2017مالمشرف على برنامج مراقبة جودة األداء المهني، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .	 

2006 - 2015مرئيس المراجعة الداخلية، شركة االتصاالت السعودية.	 

1983 - 2005ممدير التدقيق واالستشارات المالية، صندوق التنمية الصناعية السعودي. 	 

1986 - 1988مإعارة لمكتب إرنست ويونغ )EY( للمحاسبة والمراجعة في الواليات المتحدة األمريكية.	 

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

مجلس هيئة السوق المالية

عضو مجلس هيئة السوق المالية

سعادة األستاذ

خالد بن محمد الصليع

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 – أوقاف جامعة الملك سعود.	 

رئيس لجنة المراجعة في عدد من شركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية: )شركة أكواباور/ شركة أكوا القابضة/ 	 
شركة أسالك/ شركة مجموعة شاكر/ شركة ميبكو/ شركة اتحاد الراجحي/ شركة الخطوط السعودية للشحن/ شركة اليتكو(.

عضو لجنة المراجعة في عدد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والتأمين: )البنك األهلي التجاري/ شركة صافوال/ شركة الجزيرة 	 
تكافل/ شركة كابالت الرياض/ شركة الدريس للخدمات البترولية/ شركة المجموعة السعودية/ شركة أسمنت المنطقة الشرقية/ شركة 

الخطوط السعودية لهندسة صناعة الطيران/ البنك السعودي الفرنسي(.

العضويات
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ُأعــد هــذا التقريــر لتحقيــق التــزام هيئــة الســوق الماليــة - الهيئــة - بأعلــى معاييــر 
الشــفافية، ورغبــًة منهــا فــي إطــالع العمــوم علــى أعمالهــا خــالل العــام المنصرم، 
واســتجابًة لمتطلبــات المــادة السادســة عشــرة مــن نظــام الســوق الماليــة التــي 
تنــص علــى أن »يرفــع رئيــس المجلــس تقريــرًا ســنويًا لرئيــس مجلــس الــوزراء 
عــن أعمــال الهيئــة ومركزهــا المالــي فــي الســنة الماليــة الســابقة، وذلــك خــالل 
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 علــى الــوزارات والمؤسســات العامــة بمــا 

فيهــا الجامعــات واألجهــزة الحكوميــة األخــرى.
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  الرؤيــة
أن ُنصبح السوق الرئيسية في الشرق 
األوسط ومن أهم عشرة أسواق مالية 

في العالم.

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

وداعمة للثقة ... 
ومنبعًا للقدرات.

الرسالة
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القـيـمـ
نستمر في التطوير

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

المالية ونمو االقتصاد الوطني.

نسعى إلى التميز

وتحرص  منسوبيها  بكفاءة  الهيئة  تتميز 
لتحقيق  وخبراتهم  مهاراتهم  تطوير  على 
عالية  بمهنية  الجودة  مستويات  أعلى 
ومراعاة لقواعد السلوك المهني وتقديم 
في  المتعاملين  إلى  الخدمات  أفضل 

السوق المالية.

نتواصل ونتشاور 

والتواصـــل  والتشـــاور  التعـــاون  تعزيـــز 
باحترافيـــة ومهنيـــة كفريـــق عمـــل جماعـــي 
يتســـم باالحتـــرام والمهنيـــة داخـــل الهيئـــة 
وخارجهـــا مـــع المشـــاركين المتعامليـــن فـــي 

ــة. ــوق الماليـ السـ

نهتم بموظفينا ومجتمعنا 

أهـــم  بـــأن منســـوبيها هـــم  الهيئـــة  تؤمـــن 
مـــورد لديهـــا، وأن تعزيـــز والئهـــم مـــن خـــالل 
االهتمـــام بهـــم ممـــا يعـــود بالفائـــدة علـــى 
الهيئـــة  تحـــرص  لذلـــك  المجتمـــع والوطـــن، 
ومحفـــزة،  داعمـــة  عمـــل  بيئـــة  خلـــق  علـــى 
وتقـــدم برامـــج متنوعـــة لخدمـــة المجتمـــع فـــي 
مجـــال التطويـــر والتدريـــب والتوعيـــة الماليـــة.

نتحمل المسؤولية

عكس إحساس الهيئة بمسؤولياتها وواجباتها 
إحساس  وكذلك  وموظفيها  مجتمعها  تجاه 
مهامهم،  تجاه  بمسؤولياتهم  الموظفين 
واخالص  وجهد  بأمانة  العمل  واستشعار 

لتحقيق رؤية ورسالة الهيئة.
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 كـلـمــــــــــة
الرئيـــس

محمد بن عبدالله القويز

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

إن تحقيــق رؤيــة هيئــة الســوق الماليــة )الهيئــة( فــي أن 

تصبــح الســوق الماليــة الرئيســية فــي الشــرق األوســط 

ــًا  ــة يســتدعي عمــاًل دؤوب ومــن أهــم عشــر أســواق مالي

وطموحــًا عاليــًا، وقــد جــاء عــام 2018م حافــاًل باإلنجــازات 

التــي تســهم فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة؛ فقــد تمكنــت 

اســتراتيجية  مبــادرات  علــى  العمــل  خــالل  مــن  الهيئــة 

الســوق الماليــة مــن تحقيــق األهــداف المنشــودة لعــام 

التقريــر  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  لــي  ويطيــب  2018م. 

)2018م(،الــذي  1440/1439هـــ  لعــام  للهيئــة  الســنوي 

التنظيميــة  الهيئــة  إنجــازات  بأهــم  بيانــًا  يتضمــن 

واإلشــرافية والرقابيــة والتطويريــة التــي تمكنــت مــن 

تحقيقهــا خــالل عامهــا المنصــرم. 

نفــذت الهيئــة جملــة مــن المبــادرات بهــدف تعزيــز الثقــة 

والدفــع بحمايــة المســتثمرين وزيــادة الشــفافية وتجويــد 

تفعيــل  أبرزهــا  مــن  وكان  الماليــة،  الســوق  حوكمــة 

الصالحيــات والمهــام التنظيميــة واإلشــرافية والرقابيــة 

ــًا لمــا  ــداول( وفق ــة الســعودية )ت لشــركة الســوق المالي

نــص عليــه نظــام الســوق الماليــة، وشــمل ذلــك عــدة 

جوانــب مثــل إدراج األوراق الماليــة، وتنظيــم ومتابعــة 

االلتزامــات المســتمرة للشــركات المدرجــة والمشــاركين 

إقــرار  المبــادرات  هــذه  تشــمل  كذلــك  الســوق.  فــي 

مجلــس الهيئــة التعليمــات الخاصــة بإعالنــات الصناديــق 

االســتثمارية، واعتمــاد تحديــث الئحــة حوكمــة الشــركات، 

األوامــر  اســتخدام  مــن  الصناديــق  مديــري  وتمكيــن 

هــذه  وُتوجــت  العمــالء.  أوامــر  لتنفيــذ  التجميعيــة 

المؤشــرات  مــن  عــدد  فــي  كبيــر  بتحســن  األعمــال 

ترتيــب المملكــة  ارتفــاع  أبرزهــا  العالقــة،  الدوليــة ذات 

العربيــة الســعودية فــي مؤشــر حوكمــة المســاهمين 

أحــد مؤشــرات تقريــر التنافســية الصــادر عــن المنتــدى 

االقتصــادي العالمــي 72 مرتبــة، لتحقــق المركــز الخامــس 

عالميــًا واألول عربيــًا والثانــي ضمــن مجموعــة العشــرين.  

2018م  عــام  الهيئــة  أطلقــت  نفســه،  الســياق  وفــي 

تطبيــق »حمايــة المســتثمر« علــى األجهــزة الذكيــة، وهــو 

يختــص باســتقبال البالغــات والشــكاوى التــي تقــع تحــت 

بــالغ أو  مظلــة الهيئــة؛ لتمكيــن العمــوم مــن تقديــم 

شــكوى ومتابعتهمــا بــكل يســر وســهولة وســرية تامــة. 

فــي  للبــت  الالزمــة  اإلجــراءات  الهيئــة  كذلــك ســّرعت 

مخالفــات الســوق الماليــة خــالل عــام 2018م، فأنهــت 

اإلجــراءات الالزمــة لـــ 178 قضيــة، ُونّفــذ 113 قرار عقوبة 

ــة ونظــام الشــركات  ضــد مخالفــي نظــام الســوق المالي

ــرارًا صــادرًا عــن  ــة مــن أصــل 129 ق ولوائحهمــا التنفيذي

مجلــس الهيئــة ولجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق 

الماليــة، وانخفــض متوســط الفتــرة الزمنيــة إلجــراءات 

التقاضــي فــي منازعــات األوراق الماليــة بنســبة%31 

ليصــل اآلن إلــى زهــاء 13شــهرًا.

وبهــدف تعزيــز اســتقرار الســوق الماليــة، عكفــت الهيئــة 

علــى تحديــث منظومــة الطــرح واإلدراج؛ مــن خالل تعديل 

تعليمــات بنــاء ســجل األوامــر وتخصيــص األســهم فــي 

االكتتابــات األوليــة، واعتمــاد تعديــل قواعــد طــرح األوراق 

مجلــس  أقــّر  كذلــك  المســتمرة.  وااللتزامــات  الماليــة 

ــم  ــة فــي العــام 2018م التعليمــات الخاصــة بتنظي الهيئ

التــي  األوليــة،  للطروحــات  الســعري  االســتقرار  آليــة 

تهــدف إلــى تنظيــم عمليات االســتقرار الســعري ألســهم 

الشــركات حديثــة اإلدراج فــي الســوق، وذلــك بعــد الطــرح 

تســجيل  قواعــد  الهيئــة  مجلــس  أقــر  أيضــًا  األولــي. 

مراجعــي حســابات المنشــآت الخاضعــة إلشــراف الهيئــة، 

التــي ترمــي إلــى وضــع المعاييــر والشــروط الواجــب 

توافرهــا فــي مراجعــي حســابات المنشــآت الخاضعــة 

إلشــراف الهيئــة، بمــا فــي ذلــك اشــتراط التســجيل لــدى 

الهيئــة لممارســة عمليــات المراجعــة للمنشــآت الخاضعــة 

إلشــراف الهيئــة. وعــالوة علــى مــا مضــى، تــم اعتمــاد 

تعديــل الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ممــا انعكــس إيجابــًا 

نيــة  إعالنــات  قاربــت  إذ  النشــاط؛  هــذا  تفعيــل  علــى 

االندمــاج واالســتحواذ منــذ اعتمــاد الالئحــة عــدد هــذه 

ــة.  ــذ نشــأة الهيئ ــات من اإلعالن

مختبــر  مبــادرة  الهيئــة  أطلقــت  2018م  عــام  وخــالل 

التقنيــة الماليــة التــي تهــدف إلــى مواكبــة المســتجدات 

العالميــة فــي هــذا المجــال؛ إذ أصــدرت تعليمــات تصريــح 

ووافــق  العــام.  مطلــع  فــي  الماليــة  التقنيــة  تجربــة 

التقنيــة  لتجربــة  تصريحيــن  أول  علــى  الهيئــة  مجلــس 

الماليــة لتقديــم خدمــة تمويــل الملكيــة الجماعيــة بتاريــخ 

2018/7/10م، التــي تســهم فــي تحقيــق مســتهدفات 

برنامــج تطويــر القطــاع المالــي فــي مجــاالت التقنيــة 

الماليــة. ومــا زالــت أعمــال التراخيــص التجريبية مســتمرة.

ولدعــم عمــق الســوق الماليــة وتنويــع منتجاتهــا، أقــر 

مجلــس الهيئــة التعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار 

المغلقــة المتداولــة، وتمــت الموافقــة علــى 11 طرحــًا 

عامــًا فــي الســوقين الرئيســية والموازيــة بقيمــة 7.4 

مليــار ريــال. وقــد تجــاوزت أحجــام مبالــغ طــرح األوراق 

الماليــة مجتمعــة بأنواعهــا المختلفــة 13.5 مليــار ريــال. 

ومــع أن ارتفــاع قيــم أصــول صناديــق االســتثمار العامــة 

ال يتجــاوز مــا نســبته 1.5%، فقــد شــهد عــام 2018م 

إذ  الخاصــة؛  االســتثمار  لصناديــق  ملحوظــًا  ارتفاعــًا 

 36.6 وبنحــو   %29.9 بنســبة  أصولهــا  قيــم  ارتفعــت 

مليــار ريــال.

إلــى جانــب ذلــك، كثفــت الهيئــة مجهوداتهــا فــي تطويــر 

منظومــة الســوق الماليــة بمــا يحفــز االســتثمار وبخاصــة 

األجنبــي منــه؛ إذ تــم اعتمــاد تحديــث قواعــد اســتثمار 

المؤهلــة فــي األوراق  األجنبيــة  الماليــة  المؤسســات 

بهــذا  الهيئــة  مجهــودات  وُتوجــت  المدرجــة،  الماليــة 

خــالل  الســعودية  الماليــة  الســوق  بانضمــام  الشــأن 

العالميــة  المؤشــرات  مــن  عــدد  إلــى  2018م  العــام 

إس  إم  مؤشــر  راســل«،  »فوتســي  مؤشــر  وهــي: 

 S&P( مؤشــر إس آنــد بــي داو جونــز ، MSCI ســي آي

الناشــئة-.  األســواق  تصنيــف  ضمــن  -جميعهــا   )DJI

المأمــول  باالتجــاه  الهيئــة  عمــل  ســير  علــى  أدّل  وال 

فــي هــذا الشــأن مــن النتائــج االيجابيــة التــي لمســناها 

ــا تقــدم  ــة، ومنه ــة ذات العالق فــي المؤشــرات العالمي

ــة المســتثمرين فــي  ــة أقلي ــة فــي مؤشــر حماي المملك

الدولــي  البنــك  عــن  الصــادر  األعمــال  تقريــر ممارســة 

تقــدم  إلــى  إضافــة  عالميــًا،  الســابعة  المرتبــة  الــى 

ــدد مــن مؤشــرات التنافســية الصــادرة  ــة فــي ع المملك

فــي تقريــر  المنتــدى االقتصــادي العالمــي، ومــن ذلــك 

تحســن ترتيبهــا فــي مؤشــر تمويــل المنشــآت الصغيــرة 

عالميــًا.   36 المركــز  لتحقــق  18مرتبــة،  والمتوســطة 

 وانعكــس األثــر االيجابــي لمبــادرات الهيئــة االســتراتيجية 

علــى البيئــة االســتثمارية فــي منظومــة الســوق المالية؛ 

إذ ارتفعــت وتيــرة دخــول الشــركات االســتثمارية للســوق، 

ليبلــغ عــدد األشــخاص المرخــص لهــم 96 شــخصًا مرخصــًا 

لــه بنهايــة عــام 2018م. وبلــغ عــدد الرخــص الممنوحــة 

األشــخاص  إيــرادات  ارتفعــت  كذلــك  رخصــة.   535

ــذي ســبقه بنســبة %10.9  المرخــص لهــم عــن العــام ال

لتصــل إلــى 5.7 مليــار ريــال. وبلــغ معــدل تغطيــة كفايــة 

رأس المــال لألشــخاص المرخــص لهــم فــي ممارســة 

أنشــطة التعامــل و/أو اإلدارة و/أو الحفــظ  2.17 متجــاوزًا 

المعــدل الموصــى بــه وفــق مقــررات بــازل.   

إن ضمــان تحقيــق اإلنجــازات عبــر المبــادرات االســتراتيجية 

ومتــزن،  رصيــن  داخلــي  حوكمــة  بإطــار  إال  يتأتــى  ال 

اإلســتراتيجية  خطتهــا  تطويــر  الهيئــة  أولــت  ولذلــك 

أهــداف  مــع  يتوافــق  بمــا  كبيــرًا  اهتمامــًا  وحوكمتهــا 

ــر القطــاع المالــي.  رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج تطوي

وضمــن الخطــة االســتراتيجية للســوق الماليــة عــن العــام 

2018م، اســتمر العمــل علــى 87 مبــادرة اســتراتيجية، 

وتمكنــت الهيئــة مــن اســتكمال 22 مــن هــذه المبــادرات. 

وجــاءت حوكمــة الخطــة االســتراتيجية لتشــمل منهجيــة 

واضحــة لقيــاس أداء مؤشــراتها االســتراتيجية، وتتضمــن 

مجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس األداء علــى مســتوى 

المحــاور االســتراتيجية األربعــة؛ إذ ترصــد الهيئــة نتائــج 

بشــكل  وتشــغيليًا  اســتراتيجيًا  مؤشــرًا   350 مــن  أكثــر 

الماليــة  الســوق  وســالمة  تطــور  لمتابعــة  دوري؛ 

والجهــات المرتبطــة بهــا بشــكل متكامــل. كذلــك مضــت 

الهيئــة فــي العمــل بفاعليــة مــع المركــز الوطنــي لقيــاس 

أداء األجهــزة العامــة )أداء( علــى قيــاس أداء المؤشــرات 

االســتراتيجية الرئيســة المتفــق عليهــا، ممــا أســهم فــي 

مزيــد مــن الشــفافية واإلفصــاح فــي أعمــال الهيئــة.  

وفــي الختــام، أؤكــد أن مــن العوامــل التــي أســهمت 

فــي تحقيــق هــذه االنجــازات التكامــل مــع شــركاء التنفيــذ 

فــي برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، والجهــات الحكوميــة 

والقطــاع الخــاص ذوي العالقــة. وال يســعني إال أن أعّبــر 

عــن خالــص شــكري وامتنانــي لســيدي خــادم الحرميــن 

-  حفظهمــا  ولــي عهــده األميــن   الشــريفين وســمو 

اللــه - علــى الدعــم المســتمر الــذي تلقــاه الهيئــة مــن 

لدنهمــا، والتمكيــن المســتمر لنــا فــي كل مــا مــن شــأنه 

الماليــة.  التطــور والنمــو واالســتقرار للســوق  تحقيــق 

نجاحــات  فــي  مــن ســاهم  كل  أشــكر  أن  يفوتنــي  وال 

الهيئــة، وفــي مقدمتهــم أعضــاء مجلــس الهيئــة والجهــاز 

التنفيــذي.

ولكم أطيب التحّيات وخالص التقدير



التقرير السنوي |التقرير السنويم2018|| | 2018 م

3233

ُأنشــئت هيئــة الســوق الماليــة بموجــب نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم 
وترتبــط  2003/7/31م،  الموافــق  1424/6/2هـــ  وتاريــخ  )م/30(  رقــم  الملكــي 
بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل  الــوزراء، وتتمتــع  برئيــس مجلــس  مباشــرًة 
المالــي واإلداري، وتضطلــع باإلشــراف علــى تنظيــم الســوق الماليــة وتطويرهــا 
وإصــدار اللوائــح والقواعــد والتعليمــات الالزمــة لتطبيــق أحــكام نظــام الســوق 

الماليــة.

نشأة الهيئة

وفقــًا للمــادة الخامســة مــن نظــام الســوق الماليــة، الهيئــة هــي 
اللوائــح والقواعــد والتعليمــات،  الجهــة المســؤولة عــن إصــدار 
وتطبيــق أحــكام هــذا النظــام. وفــي ســبيل ذلــك تقــوم الهيئــة 

بمــا يأتــي:

 المهام األساسية للهيئة

ـــة وتطويرهـــا،  ـــم الســـوق المالي تنظي
وتطويـــر  تنميـــة  علـــى  والعمـــل 
أســـاليب األجهـــزة والجهـــات العاملـــة 
الماليـــة،  األوراق  تـــداول  فـــي 
وتطويـــر اإلجـــراءات الكفيلـــة بالحـــد 
مـــن المخاطـــر المرتبطـــة بمعامـــالت.

الماليـــة. األوراق 

تنظـــــــيم إصــــــدار األوراق المـاليــــــــة 
ومراقبتهـــا والتعامـــل بهـــا.

تنظيـــم ومراقبـــة أعمـــال ونشـــاطات 
الهيئـــة  لرقابـــة  الخاضعـــة  الجهـــات 

وإشـــرافها.

حمايـــة المواطنيـــن والمســـتثمرين 
مـــن  الماليـــة  األوراق  فـــي 
غيـــر  أو  العادلـــة،  غيـــر  الممارســـات 
الســـليمة، أو التـــي تنطـــوي علـــى 
أو  تدليـــس،  أو  غـــش،  أو  احتيـــال، 

تالعـــب.

العدالــة  تحقيــق  علــى  العمــل 
والكفايــة والشــفافية فــي معامــالت 

الماليــة. األوراق 

ــاح الكامـــل  ــة اإلفصـ ــم ومراقبـ تنظيـ
ـــاألوراق  عـــن المعلومـــات المتعلقـــة ب
الماليـــة، والجهـــات المصـــدرة لهـــا، 
المطلعيـــن  األشـــخاص  وتعامـــل 
وكبـــار المســـاهمين والمســـتثمرين 
فيهـــا، وتحديـــد وتوفيـــر المعلومـــات 
التـــي يجـــب علـــى المشـــاركين فـــي 
لحاملـــي  عنهـــا  اإلفصـــاح  الســـوق 

األســـهم والجمهـــور.

التوكيـــل والشـــراء  تنظيـــم طلبـــات 
لألســـهم. العامـــة  والعـــروض 

تنظيم رهن األوراق المالية والتنفيذ 
عليها.

ذات  منشـــأة  بتأســـيس  الترخيـــص 
أغـــراض خاصـــة، وتنظيـــم ومراقبـــة 
ــتعماالتها وإصدارهـــا  أعمالهـــا و اسـ
لـــألوراق الماليـــة، وتســـجيلها فـــي 
الســـجل الخـــاص بهـــا الـــذي تضعـــه 
تأسيســـها،  نظـــام  وأحـــكام  الهيئـــة 
األمـــوال  أحـــكام تســـجيل  وتنظيـــم 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  إليهـــا،  المنقولـــة 
توثيـــق الحقـــوق عليهـــا وحجيتهـــا فـــي 
القواعـــد  وإصـــدار  الغيـــر،  مواجهـــة 

المنظمـــة لذلـــك.
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أجــرت الهيئــة خــالل عــام 2018م التعديــالت التاليــة علــى هيكلهــا 
التنظيمــي :

وُحددت مهام إدارة المنشآت ذات األغراض الخاصة ومنها :

وُحددت مهام إدارة اإلشراف على مراجعي الحسابات ومنها :

التعاون مع إدارة األنظمة واللوائح، وإدارة تطوير السياسات 	 
مراجعي  في  توافرها  الواجب  والشروط  المعايير  لتطوير 

الحسابات للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة.
مراجعة وتقييم طلبات تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين 	 

القانونيين الراغبين في مراجعة حسابات المنشآت الخاضعة 
ورفع  للشروط،  استيفائها  من  والتأكد  الهيئة  إلشراف 
التوصيات حيالها بالموافقة أو الرفض إلى صاحب الصالحية.

المخاطر 	  تقييم  لنتائج  وفقًا  السنوية  الفحص  خطة  إعداد 
المشمولين  الحسابات  ومراجعي  الزمنية،  الجداول  تتضمن 

بالفحص.
متابعة المالحظات الواردة في تقارير الفحص للتأكد من تنفيذ 	 

خطط اإلجراءات التصحيحية من قبل مراجعي الحسابات.
تنظيم وإدارة ورش العمل والندوات والمنشورات الدورية مع 	 

مراجعي الحسابات المسجلين بهدف تعزيز جودة المراجعة.

الهيكل التنظيمي

كذلك ُحددت مهام إدارة اإلشراف على مؤسسات البنية التحتية 
للسوق منها :

التأكـد مـن تنفيـذ مؤسسـات البنيـة التحتيـة للسـوق للمهـام 	 
وقواعـد  التنفيذيـة  ولوائحـه  النظـام  بموجـب  لهـا  الموكولـة 

وإجراءاتـه. السـوق 
التحتيـة 	  البنيـة  فـي مؤسسـات  الحوكمـة  فعاليـة  مـن  التأكـد 

للسـوق.
قبـل 	  مـن  عنهـا  الُمفصـح  المعلومـات  ومراقبـة  اإلشـراف 

مؤسسـات البنيـة التحتيـة للسـوق ومراجعـة وتحليـل التقاريـر 
الدوريـة. الماليـة 

التأكـد مـن التـزام مؤسسـات البنيـة التحتيـة للسـوق بأنظمـة 	 
مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب ولوائحهـا التنفيذيـة.

لوكالــة . 1 تابعــة  إدارة  بمســتوى  تنظيميــة  وحــدة  اســتحداث 
الهيئــة للشــركات المدرجــة والمنتجــات اإلســتثمارية باســم 

الخاصــة«. األغــراض  ذات  المنشــآت  »إدارة 
لتقنيــة . 2 العامــة  اإلدارة  مــن  المعلومــات  أمــن  إدارة  نقــل 

للمخاطــر.  العامــة  اإلدارة  إلــى  المعلومــات 
إلغاء اللجنة التنفيذية .. 3
للشــركات . 4 الهيئــة  وكالــة  مــن  الماليــة  القوائــم  إدارة  نقــل 

المدرجــة والمنتجــات االســتثمارية إلــى اإلدارة العامــة للقوائم 
الماليــة ومراجعــي الحســابات .

لــإدارة . 5 تابعــة  إدارة  بمســتوى  تنظيميــة  وحــدة  اســتحداث 
ــة ومراجعــي الحســابات باســم »إدارة  ــم المالي العامــة للقوائ

الحســابات«. اإلشــراف علــى مراجعــي 
مراجعــي . 6 علــى  لإشــراف  العامــة  اإلدارة  اســم  تعديــل 

الســوق ليصبــح  المدرجــة ومؤسســات  الشــركات  حســابات 
الحســابات«. ومراجعــي  الماليــة  للقوائــم  العامــة  »اإلدارة 

تعديــل المســتوى التنظيمــي لوحــدة التفتيــش علــى الســوق . 7
فــي إدارة التفتيــش فــي وكالــة الهيئــة لمؤسســات الســوق 
لتصبــح إدارة باســم »إدارة اإلشــراف علــى مؤسســات البنيــة 
التحتيــة للســوق« ترتبــط تنظيميــًا بوكيــل الهيئــة لمؤسســات 

الســوق .

األغــراض 	  ذات  المنشــآت  تأســيس  طلبــات  ومعالجــة  مراجعــة 

العالقــة. ذات  باللوائــح  التزامهــا  وضمــان  الخاصــة 

مراجعة طلبات إنهاء ترخيص المنشأة ذات األغراض الخاصة.	 

العالقــة 	  ذات  المســتمرة  وااللتزامــات  اإلفصاحــات  متابعــة 

الخاصــة. األغــراض  ذات  المنشــآت  عــن  الصــادرة  الديــن  بــأدوات 

بنــاء قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى كافــة المعلومــات المقدمــة مــن 	 

المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة. 
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الهيكل التنظيمي
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ُتشرف الهيئة على كل من

 األطراف الخاضعة إلشراف الهيئة

 شركات ووكاالت التصنيف
االئتماني

مراجعي حسابات المنشآت 
الخاضعة إلشراف الهيئة.

مقدمي منتجات التقنية المالية 
المصرح لهم من الهيئة.

المنتجات االستثمارية في األشخاص المرخص لهم
السوق المالية.

المنشآت ذات األغراض 
الخاصة

المتداولون والمتعاملون في 
السوق المالية.

شركة السوق المالية السعودية 
)تداول(

الشركات المدرجة في
السوق المالية

شركة مركز إيداع األوراق المالية 
)»مركز اإليداع«(
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الباب األول
الخطة االستراتيجية 

للسوق المالية
»برنامج الريادة المالية«

)2021 - 2019(

الترابط االستراتيجي بين »برنامج الريادة . 1

المالية« و »برنامج تطوير القطاع المالي«

إنجازات الخطة االستراتيجية لعام 2018م. 2

حوكمة الخطة االستراتيجية. 3

01
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الترابط االستراتيجي بين »برنامج الريادة المالية« و 
»برنامج تطوير القطاع المالي«

.1

ــر خططهــا االســتراتيجية والعمــل علــى تنفيذهــا  ــة فــي تطوي ــدأت الهيئ ب
منــذ عــام 2009م، وفــي عــام 2016م أطلقــت الهيئــة »برنامــج الريــادة 
الماليــة« للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 
برنامــج تطويــر  للهيئــة  المبــادرات االســتراتيجية  تبنــت مجموعــة مــن  إذ 
القطــاع المالــي )أحــد البرامــج التنفيذيــة لرؤيــة المملكــة 2030( التــي تخــدم 
األهــداف والمبــادرات االســتراتيجية للركيــزة االســتراتيجية الثانيــة المتعلقــة 
ومراجعــة  دراســة  خــالل  مــن  وذلــك  متقدمــة؛  ماليــة  ســوق  بتطويــر 
المؤشــرات  واختيــار  الهيئــة،  لــدى  القائمــة  والمبــادرات  االســتراتيجيات 

والمبــادرات االســتراتيجية المعتمــدة فــي

ــر فــي نمــو وتطــور القطــاع  ــا أث ــي له ــة 2020« الت ــادة المالي »برنامــج الري
المالــي ككل وفــي تطويــر الســوق الماليــة للوصــول بهــا إلــى مصــاف 

األســواق المتقدمــة.
وتســعى الهيئــة مــن خــالل عضويتهــا فــي اللجنــة اإلشــرافية لبرنامــج 
تطويــر القطــاع المالــي إلــى المســاهمة فــي حركــة  التنميــة االقتصاديــة 
الوطنيــة مــن خــالل تنميــة القطــاع المالــي وتطويــر الســوق الماليــة لتصبــح 
ســوقًا متقدمــة تدعــم تنميــة االقتصــاد الوطنــي، وتحفــز االدخــار والتمويــل 
ومعالجــة  لمواجهــة  المالــي  القطــاع  كفــاءة  مــن  وتزيــد  واالســتثمار، 

التحديــات.

ويتكــون برنامــج » الريــادة الماليــة« مــن أربعــة محــاور رئيســية، اشــتملت 
ــق مــن خــالل أكثــر مــن 100 مبــادرة مســتمرة علــى  علــى 13هدفــًا ُتحقَّ
مــدار 3 أعــوام، ويهــدف برنامــج الريــادة الماليــة إلــى تحقيــق رؤيــة الهيئــة 
بــأن تكــون الســوق الماليــة الســعودية الســوق الرئيســية فــي الشــرق 

األوســط ومــن أهــم عشــر أســواق ماليــة فــي العالــم. 

وحرصــًا مــن الهيئــة علــى اســتمرارية العمــل والمرونــة فــي مواجهــة 
التحديــات وتذليــل العقبــات المتعلقــة بعملية تنفيذ خطتها االســتراتيجية، 
وســعيًا منهــا نحــو التحســين المســتمر ومواكبــة المتغيــرات, خضعــت 
الخطــة اإلســتراتيجية خــالل عــام 2018م لمراجعــة شــاملة لتصبــح كمــا فــي 

الشــكل رقــم )1(.

برنامج الشراكات االستراتيجيةبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تحسين نمط الحياة

برنامج اإلسكان

برنامج تحقيق التوازن المالي

برنامج ريادة الشركات الوطنية

برنامج التخصيص

برنامج التحّول الوطني  برنامج خدمة  ضيوف الرحمن

برنامج تعزيز الشخصية السعودية

برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
برنامج صندوق االستثمارات العامة

برنامج تطوير القطاع المالي

شكل رقم )1(: محاور الخطة االستراتيجية المحدثة لألعوام 2019-2021م وأهدافها
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إنجازات الخطة االستراتيجية لعام 2018م .2

تسهيل التمويل

الهـــدف

الهـــدف

الهـــدف

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس األموال

تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين

تعزيز دور الصناديق في تمويل االقتصاد الوطني

المؤسســـات  اســـتثمار  قواعـــد  تحديـــث 
األوراق  فـــي  المؤهلـــة  األجنبيـــة  الماليـــة 

المدرجـــة. الماليـــة 

الماليـــة  األوراق  طـــرح  قواعـــد  تعديـــل 
بنـــاء  وتعليمـــات  المســـتمرة  وااللتزامـــات 
ــي  ــهم فـ ــص األسـ ــر وتخصيـ ــجل األوامـ سـ

المحدّثـــة. األوليـــة  االكتتابـــات 

إدراج أدوات الديـــن الصـــادرة عـــن حكومـــة 
الســـعودية. العربيـــة  المملكـــة 

تمكيـــن مديـــري الصناديـــق مـــن اســـتخدام 
األوامـــر التجميعيـــة لتنفيـــذ أوامـــر العمـــالء.

تحديث الئحة االندماج واالستحواذ.

تنظيــم القواعــد واإلجــراءات والمتطلبات والشــروط 
األجانــب  المســتثمرين  أهليــة  لتحديــد  الالزمــة 
لالســتثمار فــي األوراق الماليــة المدرجــة، وتوضيــح 
التزاماتهــم والتزامــات األشــخاص المرخــص لهــم 

فــي هــذا الشــأن.

جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا.	 
رفـع بعـض القيـود المتعلقـة بتحديـد النطـاق 	 

الجهـات  قبـل  مـن  الطـرح  وتغطيـة  السـعري 
المشـاركة.

تعديـل آليـة تحديـد سـعر االكتتاب وفقـًا لقوى 	 
العـرض والطلب.

إضفاء مرونة أكبر آللية تخصيص األسهم بما 	 
يسـهم في رفع كفاءة السوق.

تطويـر سـوق أدوات الديـن لتناسـب مـع متطلبـات 
مختلف شرائح المستثمرين وتحفيزهم لضخ سيولة 

ماليـة تعـزز من عمق السـوق المالية السـعودية.

التمكيـن مـن إدارة األصـول بشـكل عـادل 
ودقيـق.

لتتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة المتبعــة 
وبما يتواءم مع طبيعة الســوق المالية الســعودية.

محور أقر مجلس الهيئة خطة عمل تنفيذية مفصلة، توضح المبادرات واألنشطة 
التــي ُعمــل علــى تنفيذهــا خــالل عــام 2018م ومواعيــد االنتهــاء المتوقعــة 
لها، وُجمعت خاللها بيانات اإلنجاز والتحديات، وُرفعت النتائج إلى مجلس 
ــادرات خطــة الســوق  ــادرة ضمــن مب ــى 87 مب ــة. واســتمر العمــل عل الهيئ
الماليــة لعــام 2018م، وفــي مايلــي أهــم اإلنجــازات واألثــر المتوقــع منهــا:
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الهـــدف

الهـــدف

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

رفع جاذبية السوق للمستثمر األجنبي

تنويع المنتجات االستثمارية واآلليات المتاحة في السوق المالية

األوراق  مقاصـــة  مركـــز  شـــركة  تأســـيس 
الماليـــة.

انضمـــام الســـوق الماليـــة الســـعودية إلـــى 
مؤشـــر إم إس ســـي آي MSCI  ومؤشـــر 
فوتســـي راســـل  FTSE Russell ومؤشـــر 
 S&P Dow Jones إس أنـــد بـــي داو جونـــز

ــئة. ــواق الناشـ ــف األسـ ــن تصنيـ ضمـ

بصناديـــق  الخاصـــة  التعليمـــات  اعتمـــاد 
االســـتثمار العقاريـــة المتداولـــة والتعليمـــات 
المغلقـــة  االســـتثمار  بصناديـــق  الخاصـــة 

المعدلـــة. المتداولـــة 

فـــي  الماليـــة  الســـوق  هيئـــة  تمثيـــل 
المنظمـــة الدوليـــة لهيئـــات األوراق الماليـــة 
لهـــا  التابعـــة  واللجـــان   )IOSCO )آيوســـكو 

2020م.  -  2018 للفتـــرة 

لمقعـــد  الماليـــة  الســـوق  هيئـــة  تمثيـــل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي مجلـــس 
االســـتقرار المالـــي )FSB( للعـــام 2019م.

التمكيــن مــن توفيــر أوراق مالية جديدة كالمشــتقات 
تنويــع  علــى  تســاعد  التــي  وغيرهــا،  الماليــة 
مــن  المشــاركين  وتمكــن  التــداول  اســتراتيجيات 

المخاطــر. مــن  التحــوط 

تعزيــز كفــاءة وجاذبية الســوق الماليــة وأهميتها في 
المنطقة والعالم.

دعــم مبــدأ حمايــة المســتثمرين، وتعزيــز االســتثمار 
ــي مــن  ــد الت ــق، وإرســاء القواع فــي هــذه الصنادي
شــأنها الحــد مــن المخاطــر المرتبطة باالســتثمار في 

صناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة.

فــي  الســعودية  الماليــة  الســوق  حضــور  تعزيــز 
والعالــم. المنطقــة 

اســتراتيجية  وتحقيــق  المالــي،  االســتقرار  دعــم 
الدولــي. التقــارب  وتعزيــز  الهيئــة، 

محور

الهـــدف

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

اإلنجــــــاز

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

رفع مستوى الشفافية واإلفصاح في السوق المالية

اعتماد تعليمات تصريح تجربة 
التقنية المالية.

تعديـــل تعليمـــات الحســـابات 
االستثمارية.

إطــــالق تطبيــــق حمــــايـــــة 
المستثمــــر.

اعتمـــاد قواعـــد تســـجيل مراجعـــي 
الخاضعـــة  المنشـــآت  حســـابات 

إلشـــراف الهيئـــة.

الصغيــرة  للشــركات  التمويــل  بدائــل  زيــادة 
والمتوســطة ومواكبــة التطــورات التقنيــة والماليــة 

العالميــة.

التمكيــن اإللكترونــي لعمليــة فتــح الحســابات االســتثمارية، 
ــح وتشــغيل الحســابات االســتثمارية بمــا  وتيســير إجــراءات فت
ــة واإلشــرافية ذات  ــة والرقابي ــات النظامي يتســق مــع المتطلب
الصلــة، مــع المحافظــة علــى الحمايــة الالزمــة للمســتثمرين.

تسهيل وصول الشكاوى والبالغات.	 
تســلم 	  فــي  والكفــاءة  الســرعة  مســتوى  مــن  الرفــع 

النظاميــة. الطــرق  وفــق  وإنهاؤهــا  والشــكاوى  البالغــات 
ــراءات 	  ــع اإلج ــات وإتمــام جمي متابعــة الشــكاوى أو البالغ

وجميــع  الهيئــة  بيــن  إلكترونيــًا  والربــط  آلــي  بشــكل 
الماليــة. الســوق  فــي  المتعامليــن 

وضــع المعاييــر والشــروط الواجــب توافرهــا فــي مراجعــي 
الهيئــة. الخاضعــة إلشــراف  المنشــآت  حســابات 

محور

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

األثـــــــــــر

تعزيز البيئة التنظيمية للسوق الماليةالهـــدف

تعزيز الثقةتحفيز االستثمار
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ومن بين اإلنجازات المرتبطة بخطة الهيئة 
االستراتيجية:

تحسن ترتيب المملكة في 
مؤشرات التنافسية العالمية 
ذات العالقة بالسوق المالية 

السعودية

حققــت المملكــة أفضــل تقــدم منــذ 6 ســنوات 
2018م،  لعــام  العالمــي  التنافســية  تقريــر  فــي 
الصــادر عــن »المنتــدى االقتصــادي العالمــي«، إذ 
احتلــت المرتبــة 39 مــن أصــل 140 دولــة، وهــذا 
التقــدم انعــكاس لتحســن ترتيــب المملكــة فــي 
عــدد مــن المؤشــرات مــن بينهــا مؤشــرات ذات 
ــك حّققــت المملكــة  ــة. كذل عالقــة بالســوق المالي
المرتبــة الرابعــة مــن حيــث عــدد اإلصالحــات التــي 
علــى  األعمــال  بيئــة  تحســين  فــي  ستســهم 
ذلــك  وجــاء  العشــرين،  دول  مجموعــة  مســتوى 
فــي تقريــر ممارســة األعمــال 2019م الصــادر عــن 
ــى أن  ــذي أشــار إل ــي«، ال ــك الدول ــة البن »مجموع
المملكــة تقدمــت هــذا العــام فــي 4 مؤشــرات مــن 
ــة المســتثمرين وهــو  ــة أقلي ضمنهــا مؤشــر حماي
مؤشــر ذو عالقــة بالســوق الماليــة. جديــر بالذكــر 
أن مــن العوامــل التــي أســهمت فــي تحقيــق هــذه 
اإلنجــازات العمــل التكاملــي الــذي شــاركت فيــه 

الجهــات الحكوميــة المعنيــة ومــن بينهــا الهيئــة.

الشــؤون  مجلــس  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
االقتصاديــة والتنميــة أصــدر قــرارًا بتشــكيل »لجنــة 
القطــاع  فــي  األعمــال  أداء  لتحســين  تنفيذيــة 
ــي  ــة تيســير« يترأســها معال الخــاص« باســم »لجن
وزيــر التجــارة واالســتثمار، وتضــم فــي عضويتهــا 
الهيئــة،  بينهــا  مــن  حكوميــة  جهــة   40 مــن  أكثــر 
ومجلــس الغــرف الســعودية ممثــاًل عــن القطــاع 
الخــاص، للعمــل علــى تحســين ترتيــب المملكــة 
بقطــاع  الخاصــة  العالميــة  المؤشــرات  فــي 
الكثيــر  معالجــة  مــن  اللجنــة  وتمكنــت  األعمــال، 
مــن المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه القطــاع 
مســاهمًة منهــا فــي حفــزه علــى المشــاركة فــي 

االقتصاديــة.  التنميــة  منظومــة 

أ- تقــريـــر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي  
   العالمي

الترتيبالمؤشــر

ومن أمثلة ما حققته المملكة في تقارير التنافسية العالمية 
ذات العالقة بأعمال الهيئة ما يلي:

حققــت المملكــة فــي جميــع المؤشــرات ذات العالقــة بأعمــال 
الهيئــة ضمــن خطتهــا االســتراتيجية تحســنًا ملحوظــًا )الجــدول 

رقــم )1((.

قوة معايير المراجعة 
وإعداد التقارير

تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

تنظـــيم تعــارض 
المصــالــح

توافر رأس المال 
الجريء

حوكمة 
المساهمين

القيمة السوقية 
للشركات المدرجة

المركز الثالث عربيًا

المركز الثاني عربيًا

المركز األول عربيًا، والمركز الثاني 
ضمن مجموعة دول العشرين

 2018م

 2018م

 2018م

 2018م

 2018م 2018م

 2017م

 2017م

 2017م

 2017م

 2017م 2017م

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

+8

+18

+6

+2

+72

+1

41

54

29

31

77

30

33

36

23

29

5

29

ب - تقــريــر ممارســــة األعمـــال الصــادر عن مجمـــوعــــة  
      البنـــــك الدولي

أقليــة  حمايــة  مؤشــر  فــي  المملكــة  ترتيــب  تحســن 
المســتثمرين مــن المرتبــة العاشــرة إلــى الســابعة عالميــًا، 
دول  مجموعــة  ضمــن  األولــى  والمرتبــة  عربيــًا،  والثانيــة 

ين. لعشــر ا

السابعة عالميًا
الثانية عربيًا

األولى ضمن مجموعة دول العشرين.

مؤشر حماية أقلية 
المستثمرين

7
2
1

5

الترتيبالمؤشــر

الجدول رقم )1(: ترتيب المملكة في مؤشرات التقرير الدولي للتنافسية
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شــرعت الهيئــة فــي تطويــر إطــار حوكمــة متكامــل؛ لضمــان مأسســة 
العمــل ورفــع كفاءتــه وتســهيل تنســيق الجهــود بيــن الجهــات ذات 
العالقــة، بمــا يمّكــن الهيئــة مــن المتابعــة الفاعلــة لتنفيــذ خطتهــا 
االســتراتيجية. وســعيًا إلــى تعزيــز معاييــر الجــودة والتنفيــذ واتخــاذ 
اإلجــراءات التصحيحيــة فــي الوقــت المناســب، إذ اعتمــدت الهيئــة 
منهجيــة لمتابعــة تنفيــذ المبــادرات االســتراتيجية بشــكل دوري مــن 
خــالل وضــع خطــط تفصيليــة لــكل مبــادرة تحتــوي على خطــوات التنفيذ 
ــذ وشــركاء العمــل مــن  ــد مســؤوليات التنفي ــد إنجازهــا وتحدي ومواعي
الجهــات الخارجيــة واألدوار المتوقعــة منهــم. ويضــم إطــار الحوكمــة 
عــددًا مــن اللجــان الثنائيــة واللجــان المشــتركة مــع جهــات خارجيــة لضمان 
ــادرات االســتراتيجية  ــذ المب التنســيق مــع األجهــزة ذات العالقــة لتنفي
واألعمــال المشــتركة المرتبطــة بهــا. وحرصــًا علــى اســتمرارية العمــل 
والمرونــة فــي مواجهــة التحديــات وتذليــل العقبــات المتعلقــة بعمليــة 
المتغيــرات،  ومواكبــة  المســتمر  التحســين  نحــو  وســعيًا  التنفيــذ، 
ســتعمل الهيئــة علــى مراجعــة الخطــة االســتراتيجية بجميــع مكوناتهــا 
بشــكل دوري بهــدف تحديــد الفجــوات وتطويــر المبــادرات بمــا يســهم 

ــق المســتهدفات. فــي تحقي

مؤشر األداء م
 المستهدف عام1

 2018م
القيمة 

نسبة اإلنجازالمحققة2 

100%83 %>= 81%القيمة السوقية )األسهم وأدوات الدين( كنسبة من الناتج المحلي13

100%17.6%>= 15%األصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي2

93%62.2%56%نسبة التركز في القيمة السوقية ألكبر 10 شركات3

100%27.4%>= 19%حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول4

100%4.7 %>= 5%نسبة ملكية المستثمرين األجانب من إجمالي القيمة السوقية لألسهم5

100%42 %>= 36%عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة من إجمالي عدد الشركات المدرجة6

100%2513.9 <=معدل تذبذب مؤشر السوق المالية السعودية )متوسط التذبذب في 90 يوما(7

96%42.84 %>= 45%الحد األدنى لقيمة األسهم الحرة كنسبة من إجمالي القيمة السوقية لألسهم8

قياس األداء:

لمعرفــة  األداء؛  لقيــاس  واضحــة  منهجيــة  للحوكمــة  إطــار  يشــمل 
التقــدم المحــرز فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية. وضمــت الخطــة 
ــاس األداء علــى  المحّدثــة )2019-2021( مجموعــة مــن مؤشــرات قي
إلــى مؤشــرات  مســتوى المحــاور االســتراتيجية األربعــة باإلضافــة 

قيــاس محــددة لــكل هــدف اســتراتيجي. 
وفــي ســياق متصــل بقيــاس األداء، تعمــل الهيئــة أيضــًا مــع المركــز 
بعــض  قيــاس  علــى  )أداء(  العامــة  األجهــزة  أداء  لقيــاس  الوطنــي 
مؤشــرات أداء برنامــج تطويــر القطــاع المالــي المندرجــة ضمــن نطــاق 
عمــل الهيئــة، وذلــك مــن خــالل تطبيــق نمــاذج ومنهجيــات وأدوات 
موحــدة لدعــم كفايتهــا وفاعليتهــا وإصــدار تقاريــر األداء لقيــاس مــدى 

تحقــق األهــداف االســتراتيجية لبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي.

ويظهــر الجــدول رقــم )2( مؤشــرات القيــاس الرئيســية علــى مســتوى 
القطــاع  تطويــر  برنامــج  فــي  المضمنــة  الماليــة(  )الريــادة  برنامــج 
المالــي، إذ حققــت الهيئــة نســبة إنجــاز بلغــت 100% فــي معظــم 
ــر القطــاع  ــة فــي برنامــج تطوي ــاس الرئيســية المضمن مؤشــرات القي

المالــي.

الجدول رقم )2(: مؤشرات قياس األداء في برنامج تطوير القطاع المالي ضمن نطاق عمل الهيئة

1-العالمة »<=« تعني أكبر من أو يساوي، ,والعالمة »>=« تعني أصغر من أو يساوي.
2-كما في نهاية عام2018 م.

3-الناتج المحلي المستخدم هو لعام 2017 م والصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء.

حوكمة الخطة االستراتيجية .3
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الباب الثاني
الوضع الراهن لهيئة 

السوق المالية

الفصل األول: البيئة الداخلية للهيئة	 

اإلجراءات المتخذة لتنفيذ األوامر الملكية . 1
والسامية وقرارات مجلس الوزراء

اجتماعات مجلس الهيئة وقراراته. 2

القوى العاملة وبرامج التدريب والتطوير . 3
والمسؤولية االجتماعية

برنامجا التوفير واالدخار، والتمويل . 4
السكني للموظفين

بيئة العمل المادية في الهيئة. 5

مركز الوثائق والمحفوظات. 6

المباني المملوكة والمستأجرة. 7

02
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عملــت الهيئــة خــالل عــام 2018م علــى مجموعــة مــن األوامــر الملكيــة 
والســامية وعلــى عــدد مــن قــرارات مجلــس الــوزراء، واتخــذت العديــد مــن 

اإلجــراءات حيالهــا، ويمكــن إيجازهــا فــي اآلتــي:

ــة 	  ــة دائمــة للتوعي ــوزراء مــن تشــكيل لجن ــه مجلــس ال ــخ 1439/4/30هـــ القاضــي بالموافقــة علــى مــا وجــه ب األمــر الســامي رقــم )20889( وتاري
والتحذيــر مــن نشــاط المتاجــرة بــاألوراق الماليــة فــي ســوق العمــالت األجنبيــة )الفوركــس( غيــر المرخــص، برئاســة هيئــة الســوق الماليــة، وعضويــة 
وزارة الداخليــة، ووزارة الثقافــة واإلعــالم، ووزارة التجــارة واالســتثمار، ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي، تتولــى القيــام بعــدد مــن المهمــات 

بهــذا الشــأن.

تنفيــذًا لألمــر الســامي وبالتنســيق مــع الجهــات المحــددة فــي 
األمــر الســامي قامــت الهيئــة باآلتــي:

تشــكيل اللجنــة الدائمــة للتوعيــة والتحذيــر مــن نشــاط المتاجــرة . 1
بــاألوراق الماليــة فــي ســوق العمــالت األجنبيــة )الفوركــس( 
ــة الجهــات المحــددة  ــة وعضوي ــر المرخــص«، برئاســة الهيئ »غي

فــي األمــر الســامي.

مناقشــة مهــام اللجنــة وأهدافهــا مــع أعضــاء اللجنــة، ووضــع . 2
ــة ومراحــل تنفيذهــا. الخطــة اإلعالمي

إطــالق الخطــة اإلعالميــة الموحــدة األولــى للتوعيــة بالتنســيق . 3
مــع وزارة الثقافــة واإلعــالم ومشــاركة جميــع أعضــاء اللجنــة، 
وتضمنــت هــذه الحملــة بيــان أخطــار المتاجــرة بــاألوراق الماليــة 
المرخــص  غيــر  )الفوركــس(  األجنبيــة  العمــالت  ســوق  فــي 
ومعرفــة  المشــبوهة،  الجهــات  مــع  التعامــل  مــن  والتحذيــر 
فــرص االســتثمار المتاحــة لــدى األشــخاص المرخــص لهــم مــن 
الجهــات الرســمية فــي المملكــة، وتضمنــت الحملــة تواجــدًا 
التواصــل االجتماعــي والمواقــع اإللكترونيــة  علــى منصــات 
توعويــة  بوســائل  ودعمهــا  المشــاركة  بالجهــات  الصلــة  ذات 
مرئيــة ومكتوبــة وبيانــات إعالميــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة 
ُنشــرت بالصحــف الورقيــة واإللكترونيــة وظهــور تلفزيونــي.

الورقيــة . 4 الصحــف  تحريــر  رؤســاء  كافــة  علــى  التعميــم 
واإللكترونيــة فيمــا يخــص التحذيــر مــن التعامــل مــع شــركات 
واإلعــالم. الثقافــة  وزارة  مــع  بالتنســيق  المشــبوهة  الفوركــس 

بــاإلدارة . 5 لإلنترنــت  الدائمــة  اللجنــة  مــع  واالتفــاق  المناقشــة 
آليــة  علــى  الدولــة  أمــن  برئاســة  الفنيــة  للشــؤون  العامــة 
اإللكترونيــة  والحســابات  اإللكترونيــة  المواقــع  مــع  التعامــل 
المشــبوهة التــي تــروج لنشــاط المتاجــرة بــاألوراق الماليــة فــي 
ســوق العمــالت األجنبيــة )الفوركــس( والتعامــل معهــا وحجبهــا 

وتتبــع مصدرهــا.

مخاطبــة مجالــس الغــرف الســعودية مــن أجــل التعميــم علــى . 6
منســوبيها للتعــاون مــع الحمــالت اإلعالميــة التــي تطلقهــا 

هــذه اللجنــة بالتنســيق مــع وزارة التجــارة واالســتثمار.

التواصــل والتنســيق مــع األجهــزة الحكومية ذات العالقة ومنها . 7
الهيئــة العامــة للرياضــة، والهيئــة العامــة للترفيــه، والبرنامــج 
العامــة  والمؤسســة  والمؤتمــرات،  للمعــارض  الوطنــي 
المســتهلك،  حمايــة  وجمعيــة  والمهنــي،  التقنــي  للتدريــب 
لمراعــاة أهــداف اللجنــة فــي أنشــطة هــذه األجهــزة، وجــاري 

التنســيق مــع هــذه األجهــزة كاًل حســب اختصاصــه.

العمــل علــى التعميــم اإللحاقــي الصــادر مــن الديــوان الملكــي . 8
برقــم )47012( وتاريــخ 1439/9/16هـــ المتضمــن توجيــه المقام 
الســامي الكريــم بإضافــة مهمــة التصــدي ألنشــطة التســويق 
للعمــالت الرقميــة غيــر المرخصــة )البيتكويــن( لمهــام اللجنــة 

المشــار إليهــا.

ونظــرًا لطبيعــة الوســائل المســتخدمة مــن قبــل األشــخاص غيــر المرخصيــن فــي الترويــج لنشــاط المتاجــرة بــاألوراق الماليــة فــي ســوق العمــالت 
ــًا عــن طريــق المواقــع اإللكترونيــة والحســابات فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، فقــد عملــت الهيئــة علــى  األجنبيــة )الفوركــس( التــي تكــون غالب
تكثيــف مراقبــة هــذه الوســائل ورصــد هــذه المواقــع والحســابات المشــبوهة بمــا فــي ذلــك تلقــي البالغــات والشــكاوى الــواردة للهيئــة من األشــخاص 
الذيــن تعرضــوا لهــذه الممارســات المخالفــة عــن طريــق نظامهــا اإللكترونــي إثــر الحمــالت التوعويــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة للتحذيــر مــن التعامــل مــع 
األشــخاص غيــر المرخــص لهــم، كمــا نفــذت الهيئــة زيــارات ميدانيــة فــي شــأن األشــخاص غيــر المرخــص لهــم، إذ تــم التعامــل مــع 274 حالــة فــي عــام 
2018م، منهــا 239 فــي شــأن ممارســي نشــاط تســويق المتاجــرة بــاألوراق الماليــة فــي ســوق العمــالت األجنبيــة )الفوركــس( غيــر المرخصيــن، كمــا 
نشــرت الهيئــة قائمــة بالشــركات غيــر المرخــص لهــا فــي موقعهــا اإللكترونــي، وتواصلــت مــع مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بخصــوص جمــع 
األمــوال مــن قبــل بعــض األشــخاص بغــرض تحويلهــا إلــى شــركات غيــر مرخصــة فــي ســوق العمــالت األجنبيــة )الفوركــس( خــارج المملكــة، ومكاتبــة 
اللجنــة الدائمــة للتوعيــة والتحذيــر مــن نشــاط المتاجــرة بــاألوراق الماليــة فــي ســوق العمــالت األجنبيــة )الفوركــس( غيــر المرخــص لحجــب حوالــي 195 

موقــع إلكترونــي يشــتبه فــي ترويجهــا وممارســتها نشــاط الفوركــس المرتبــط بأعمــال األرواق الماليــة.

 األمر الســامي رقم )28688( وتاريخ 1439/6/14هـ  القاضي 	 
العــام  األميــن  ســمو  كتــاب  تضمنــه  مــا  علــى  بالموافقــة 
لمجلــس الــوزراء رقــم 4299 بتاريــخ 1439/6/11هـــ  المتضمــن 
ــة  ــن األدوات النظامي ــم تضمي ــأن يت ــوزراء وجــه ب أن مجلــس ال
الالزمــة للموافقــة علــى الهيــاكل التنظيميــة حكمــًا يقضــي 
ــواردة فــي الهيــكل التنظيمــي  باآلتــي: »تعامــل الوظائــف ال
فيمــا يتصــل بإحداثهــا أو تعديلهــا أو تحويرهــا وفــق القواعــد 

ــًا«.  ــررة نظام ــراءات المق واإلج

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )350( وتاريــخ 1439/7/3هـــ القاضي 	 
فــي بنــد »ثامنــًا«: »علــى جميــع الجهــات الحكومية-بمــا فيهــا 
مــن  وغيرهــا  والصناديــق  العامــة  والهيئــات  المؤسســات 
ــة العامــة األخــرى-)كل فيمــا  األشــخاص ذوي الصفــة المعنوي
يخصــه( تعديــل األحــكام المتعلقــة بإجــازات منســوبيها بمــا 
يتفــق مــع القــرار، وذلــك دون إخــالل بالصالحيــات ذوات الصلــة 

ــة لتلــك الجهــات«. المخول

1439/9/14هـــ 	  وتاريــخ   )494( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 
القاضــي بالموافقــة علــى تعديــل المــادة )الخامســة( مــن 
نظــام تملــك غيــر الســعوديين للعقــار واســتثماره، الصــادر 
1421/4/17هـــ.  وتاريــخ  )م/15(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 

يمــارس مجلــس هيئــة الســوق الماليــة جميــع الصالحيــات المنوطــة 
بالهيئــة وفقــا ألحــكام نظــام الســوق الماليــة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم 
وظائــف الهيئــة ومهماتهــا وأعمالهــا وتوزيعهــا فيمــا بيــن إداراتهــا، 
كمــا يضــع المجلــس اللوائــح الداخليــة للهيئــة ومنهــا متطلبــات أداء 

أعمــال اإلدارات وتعييــن الموظفيــن.

وترحيــل  رصيــد  عمليــة  لتنظيــم  ضوابــط  بوضــع  الهيئــة  قامــت 
2019م. عــام  تطبيقهــا  يبــدأ  أن  علــى  اإلجــازات، 

المقترحــة لوضــع ضوابــط  المفاهيــم  إعــداد  علــى  الهيئــة  تعمــل 
المشــمولة  المدرجــة  الشــركات  نطــاق  لتحديــد  معاييــر  تتضمــن 
باالســتثناء الــوارد فــي الفقــرة )2/ج/2( مــن المــادة الخامســة مــن 
بقــرار  الصــادر  للعقــار واســتثماره  الســعوديين  غيــر  تملــك  نظــام 

14\9\1439هـــ. وتاريــخ   )494( رقــم  الــوزراء  مجلــس 

اإلجــراءات المتخذة لتنفيذ األوامــر الملكيـــة والساميــة 
وقرارات مجلس الوزراء .1
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لتنفيــذ األمــر الســامي ومــا تضمنــه مــن اإلشــارة إلــى أوامــر 
ســامية أخــرى، قامــت الهيئــة خــالل عــام 2018م باآلتــي:

إقامــة أكثــر مــن 13 ورشــة عمــل توعويــة عــن أمــن المعلومــات . 1
الوعــي  مســتوى  رفــع  بغــرض  الهيئــة  لمنســوبي  موجهــة 
الســيبراني، وأهميــة الحفــاظ علــى ســرية البيانــات والتعامــل 

معهــا بشــكل آمــن.

قواعــد . 2 مــواد  أهــم  لشــرح  توعويــة  عمــل  حلقــات   8 إقامــة 
الســلوك المهنــي لمنســوبي الهيئــة ومنهــا المــادة التاســعة 
الســلوك  قواعــد  مــن  المعلومــات  وســرية  بأمــن  الخاصــة 

المهنــي.

تصميم وتطوير مواد توعوية لتعزيز الوعي بأمن المعلومات . 3
والبروشورات،  والفيديوهات،  البوسترات،  خالل  من 
في  والشاشات  المكتبية  األجهزة  على  توقف  وشاشات 

ممرات مباني الهيئة.

البريد . 4 خالل  من  التوعوية  الرسائل  من  العديد  إرسال 
اإللكتروني، والرسائل النصية على أجهزة الجوال، لمنسوبي 
وسرية  أمن  على  المحافظة  أهمية  على  تحث  الهيئة 
والمعلومات  الوثائق  بخصوص  التنويه  ومنها  المعلومات، 

السرية. 

إعــداد وتنفيــذ مســابقة التوعيــة بأمــن المعلومــات وتقديــم . 5
جوائــز تحفيزيــة للمتميزيــن.

الهيئــة . 6 لمنســوبي  الرئيــس  معالــي  مــن  موجهــة  رســالة 
الهيئــة  مــوارد  بحمايــة  الهيئــة  أهميــة وعــي منســوبي  عــن 

تيــة. لمعلوما ا

إصدار كتيب الموظف التعريفي بأمن المعلومات.. 7

األمــر الســامي رقــم )2811( وتاريــخ 1440/1/15هـــ الُمشــار فيــه إلــى األمريــن التعميميــن رقــم 46315 بتاريــخ 1434/12/24هـــ بشــأن مــا 	 
لوحــظ مــن تســريب عــدد مــن الوثائــق الحكوميــة الســرية ونشــرها فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي وغيرهــا، والقاضــي بــأن تقــوم كل جهــة 
حكوميــة بتوعيــة موظفيهــا ومنســوبيها بأهميــة الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات والوثائــق، والعقوبــات المترتبــة علــى نشــرها والعمــل 
ــه إلــى مــا  ــخ 1438/6/1هـــ المشــار في ــق والمعلومــات الســرية وإفشــائها، ورقــم )25489( بتاري ــات نشــر الوثائ علــى تطبيــق نظــام عقوب
ــات الوظيفــة العامــة مــن حظــر إفشــاء المعلومــات الســرية  ــد الســلوك الوظيفــي وأخالقي ــة قواع ــه المــادة )1/13( مــن مدون تقضــي ب
والوثائــق والمســتندات التــي تحمــل طابــع األهميــة أو الســرية أو الخصوصيــة، والقاضــي بالتأكيــد علــى الجميــع بــأن مــن يقــوم بتصويــر 
الوثائــق الرســمية أو نشــرها أو إفشــاء معلوماتهــا أو االحتفــاظ بهــا فــي األجهــزة الخاصــة ألي مبــرر كان يعــرض نفســه للمســاءلة النظاميــة. 
والقاضــي بالتأكيــد علــى الجميــع بالتقيــد بمــا قضــت األوامــر والتعليمــات الصــادرة بهــذا الخصــوص، وأن مــن يخالــف ذلــك ســتطبق بحقــه 

العقوبــات الصارمــة والمشــددة وفقــًا للنظــام

عمــل اختبــارات التصّيــد اإللكترونــي بشــكل دوري لقيــاس مســتوى . 8
الوعــي بأمــن المعلومــات لــدى الموظفيــن.

تطبيــق وتفعيــل نظــام منــع تســرب البيانــات بهــدف رفــع مســتوى . 9
حمايــة بيانــات الهيئــة مــن التســرب ســواًء المقصــود أو العرضــي.

تطبيــق نظــام تصنيــف البيانــات والملفــات بكافــة أنواعهــا وتحديــد . 10
آليــات التعامــل مــع البيانــات بنــاء علــى حساســيتها.

بحيــث . 11 والمســتندات،  الوثائــق  الحمايــة وتشــفير  نظــام  تطبيــق 
يمكــن التحكــم بالصالحيــات الممنوحــة علــى الوثيقــة عــن بعــد 

للوثيقــة. ووضــع مــدة صالحيــة 

التخزيــن . 12 ذاكــرة  منافــذ  اســتخدام  مــن  الموظفيــن  أجهــزة  منــع 
الضوئيــة. األقــراص  محــركات  لمنــع  باإلضافــة 

تشــفير . 13 يتــم  بحيــث  للموظفيــن  اآلمنــة  التخزيــن  ذاكــرة  توفيــر 
الســتخدامها. ســري  رقــم  باســتخدام  الموظــف  وتلــزم  محتواهــا 

تفعيــل أداة تعتيــم وإخفــاء البيانــات علــى مســتوى المعلومــات . 14
مراقبــة  أداة  تفعيــل  وكذلــك  البيانــات،  فــي قواعــد  الحساســة 

الدخــول علــى قواعــد البيانــات.

اإللكترونــي . 15 بريدهــم  إلــى حســابات  الموظفيــن  حجــب وصــول 
تخزيــن  االجتماعي، ومواقــع  التواصــل  ومواقــع  الشــخصي، 

الســحابية. الحوســبة  علــى  الملفــات 

توقيــع إقــرار االلتــزام بقواعــد الســلوك المهنــي مــن قبــل جميــع . 16
ــة بقــراءة  ــع منســوبي الهيئ ــزام جمي ــة، بهــدف إل منســوبي الهيئ
ــع موادهــا ومنهــا المــادة  ــي بجمي وفهــم قواعــد الســلوك المهن

التاســعة الخاصــة بأمــن وســرية المعلومــات.

األمــر الســامي رقــم )10027( وتاريــخ 1440/2/22هـ  القاضي 	 
بالموافقــة علــى مــا انتهــى إليــه مجلــس الــوزراء بالتأكيــد علــى 
الجهــات الحكوميــة بالتســجيل فــي خدمــة »مريــح«، وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بتقديــم المســتندات للجهــات الحكوميــة.

األمر السامي رقم )49812( وتاريخ 1439/9/29هـ المتضمن 	 
الموافقة على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتوصيتها 
المعد  المحضر  1439/9/23هـ في شأن  وتاريخ   )4565( رقم 
1439/9/2هـ  وتاريخ   )1189( الرقم  ذي  الخبراء  هيئة  في 
لإلفادة  الحكومية  األجهزة  لجميع  التعميم  )أواًل(  المتضمن: 
عن التقارير الدورية ذات الصلة بالشؤون االقتصادية والتنمية 
المكلفة برفعها وعن المستند النظامي لذلك، وإفادة هيئة 
الخبراء بمجلس الوزراء بما لديها في هذا الشأن، وذلك خالل 

مدة ال تتجاوز )30( يومًا من تاريخه. 

قامــت الهيئــة بالتنســيق مــع مؤسســة البريــد الســعودي للتســجيل 
فــي خدمــة “مريــح”.

قامــت الهيئــة بتوجيــه كتــاب إلى معالــي رئيس هيئة الخبراء بمجلس 
الــوزراء متضمنــًا اإلفــادة بــأن الهيئــة تقــوم بعــد نهايــة كل ربــع ســنة 
بالرفــع إلــى ســمو ولــي العهــد رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصادية 
والتنميــة ثالثــة تقاريــر هــي “نتائــج برنامــج الريــادة الماليــة 2020” و 
“النشــرة اإلحصائيــة الربــع ســنوية ألبــرز المؤشــرات والمشــاهدات 
فــي الســوق الماليــة” و “تقريــر األشــخاص المرخــص لهــم”، وذلــك 
إلحاطــة واطــالع مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة علــى أداء 

هيئــة الســوق الماليــة وأهــم مؤشــرات الســوق الماليــة.
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بلــغ عــدد اجتماعــات مجلــس الهيئــة خــالل عــام 2018م 139 اجتماعــًا مقارنــة 
بـــ 124 اجتماعــًا العــام الســابق، ويوضــح الجــدول رقــم )3( عــدد اجتماعــات 
مجلــس الهيئــة مصنفــًة بحســب عــدد مــن حضــر مــن أعضائــه، أمــا الجــدول 
رقــم )4( فيوضــح عــدد اجتماعــات مجلــس الهيئــة مصنفــًة بحســب حضــور 

األعضــاء لعــام 2018م.

وفــي عــام 2018م بــدأ مجلــس الهيئــة فــي عقــد حلقــة نقــاش ألعضــاء 
ــد مــن الدراســة  ــاج إلــى مزي ــة لبحــث الموضوعــات التــي تحت مجلــس الهيئ
قبــل مناقشــتها فــي جلســة المجلــس المقــررة لهــا، بهــدف تقديــم فكــرة 
شــاملة عــن الموضوعــات وتعزيــز عمليــة اتخــاذ القــرار أثنــاء اجتمــاع المجلــس 
ذي العالقــة، وقــد بلــغ عــدد حلقــات النقــاش 18 حلقــة ناقشــت خاللهــا 25 

موضــوع.

الجدول رقم )4(: اجتماعات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب حضور األعضاء لعام 2018م

عدد الحضور
 العدد

2018م2017م
77 412كامل األعضاء

46947 أعضاء
34315 أعضاء

124139اإلجمالي

الجدول رقم )3(: اجتماعات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب عدد من حضر من األعضاء

عدد حضور اجتماعات مجلس الهيئةأعضاء مجلس الهيئة

117معالي رئيس مجلس الهيئة

126سعادة نائب رئيس المجلس األستاذ يوسف البليهد

124سعادة عضو المجلس األستاذ أحمد الراجح

124سعادة عضو المجلس األستاذ خالد الحمود

127سعادة عضو المجلس األستاذ خالد الصليع

وخــالل عــام 2018م صــدر عــن مجلــس الهيئــة 489 قــرارًا مقارنــًة بـــ 543 قــرارًا عــام 
بـــ “اإلشــراف علــى الســوق والرقابــة  2017م، وبلغــت نســبة القــرارات المتعلقــة 

 ،%20.2 بنســبة  الماليــة”  للســوق  المنظمــة  والقواعــد  و“اللوائــح  واإلفصــاح” 
و 14.1% على التوالي )الجدول رقم )5((.

 الجدول رقم )5(: قرارات مجلس الهيئة مصنفة بحسب موضوعاتها

الموضـــــوع
2018م2017م

النسبة من العدد
النسبة من العدداإلجمالي

اإلجمالي

25.4%24.1124%131التنفيذ ومخالفات السوق

2.5%3.112%17صناديق االستثمار

1.6%4.28%23طرح األوراق المالية ونشرات اإلصدار

4.7%3.923%21األشخاص المرخص لهم

20.2%16.699%90اإلشراف على السوق والرقابة واإلفصاح

14.1%11.869%64اللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية

31.5%36.3154%197الحوكمة والبيئة الداخلية

100%100489%543اإلجمالي

2018م

2017م

489

543

4 - صدر األمر الملكي رقم) أ/303(  وتاريخ26\10\1438هـ )الموافق 20 يوليو 2017م( القاضي بتعيين معالي األستاذ محمد بن عبدالله القويز 
رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

اجتماعات مجلس الهيئة وقراراته  .2

قرار

قرار
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القوى العاملة

تســتقبل الهيئــة عــددًا كبيــرًا مــن المتقدميــن لوظائفهــا الشــاغرة 
المعلنــة علــى موقعهــا اإللكترونــي، وُتطبــق علــى المتقدميــن 
مجموعــة مــن معاييــر الفــرز والترشــيح والمفاضلــة وذلــك لضمــان 
المقابــالت  مرحلــة  إلــى  للوصــول  المميــزة،  الكفــاءات  اختيــار 
الشــخصية ومــن ثــم انتقــاء األفضــل لشــغل الوظيفــة، ســعيًا إلــى 
المحافظــة علــى بيئــة عمــل تتميــز باإلنتاجيــة العاليــة، وقــد بلــغ عــدد 
موظفــي الهيئــة 699 موظفًا/موظفــًة بنهايــة عــام 2018م، بزيــادة 

الجدول رقم )7(: الموظفون الجدد والمستقيلون

الجدول رقم )8(: التأهيل العلمي لمنسوبي الهيئة

ويتميــز موظفــو الهيئــة بالمؤهــالت العلميــة العاليــة؛ فقــد 
بلغــت نســبة الحاصليــن علــى درجــة “البكالوريــوس، والدبلــوم 
العالــي والدراســات العليــا” 80.8%مــن إجمالــي منســوبي 

ــة )الجــدول رقــم )8((. الهيئ

 الجدول رقم )6(: توزيع القوى العاملة
المؤهل العلمي

2018م2017م
النسبة من اإلجماليالعددالنسبة من اإلجماليالعدد

8.9%9.962%67الثانوية العامة فما دونها

10.2%10.871%73دبلوم

43.8%42.0306%285بكالوريوس

37.1%37.0259%251دبلوم عالي / ماجستير

0.1%0.41%3دكتوراه

100%100699%679اإلجمالي

2018م

20187050م

20178356م

اإلجمالي

ســعــودي

غير سعــودي

580

679

0306

579

699

96114

المستقيلونالمنضمون

00

2017م

القوى العاملة وبرامج التدريب والتطوير 
والمسؤولية االجتماعية .3

التوطيــن  نســبة  وبلغــت  2017م.  بعــام  مقارنــًة   %2.9 نســبتها 
99.1 %، وشــكلت الموظفــات الســعوديات نســبة 16.3% مــن 

إجمالــي القــوى العاملــة )الجــدول رقــم )6((. 

الموظفيــن  لبعــض  تســرب  نســبة  وجــود  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
والموظفــات فــي الهيئــة نظــرًا إلــى التأهيــل العالــي والتدريــب 
المتواصــل، ممــا يجعــل الطلــب عليهــم مرتفعــًا فــي ســوق العمــل 

)الجــدول رقــم )7((.
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تركــز الهيئــة علــى دعــم وتطويــر منســوبيها مــن خــالل رفــع 
كفائتهــم ومهاراتهــم عــن طريــق برامــج التدريــب والتطويــر 
المقدمــة باســتمرار، وذلــك مــن خــالل ربــط تحليــل االحتيــاج 
الوظيفيــة  الجــدارات  بقامــوس  للموظــف  التعليمــي 
وكذلــك  الهيئــة.  مســتوى  علــى  الشــاملة  والمبــادرات 
مــن خــالل المراجعــة المســتمرة لمراكــز التدريــب لتعزيــز 
ــات والمراكــز العالميــة لتقديــم  شــراكة الهيئــة مــع الجامع

الجدول رقم )9(: عدد المشاركين والمشاركات في برامج تطوير الموارد البشرية 

دعمهــا  الهيئــة  تواصــل  االســتراتيجية،  الهيئــة  خطــة  ضمــن 
لفــرص توظيــف الســعوديين حديثــي التخــرج مــن خــالل طــرح 
برنامــج هيئــة الســوق الماليــة لتأهيــل الخريجيــن المتفوقيــن 
الــذي بــدأ فــي عــام 2014م لتدريبهــم علــى رأس العمــل فــي 
مجــاالت ومســارات متعــددة تلبيــًة الحتياجــات الســوق الماليــة، 
وقــد بلــغ عــدد الملتحقيــن فــي البرنامــج فــي دفعتــه الخامســة 
58 متدربــًا ومتدربــًة لعــام 2018م، ليصبــح إجمالــي الملتحقيــن 
مــن  الجامعــات  خريجــي  مــن  ومتدربــًة  متدربــًا   182 بالبرنامــج 
حملــة البكالوريــوس والماجســتير منــذ انطالقتــه وحتــى نهايــة 

عــام 2018م.

للطــالب  الهيئــة  داخــل  تدريــب  فــرص  الهيئــة  تتيــح  كذلــك، 
زمنيــة مــن  الذيــن يتطلــب تخرجهــم قضــاء فتــرة  والطالبــات 
الكــوادر  تدريــب  فــي  للمشــاركة  وذلــك  العملــي،  التدريــب 
الوطنيــة وتأهيلهــم لســوق العمــل فــي مجــاالت مختلفــة بعــد 
عــام  74 متدربــًا ومتدربــًة  المتدربيــن  عــدد  بلــغ  التخــرج، وقــد 

2018م.

مــن جهــة أخــرى، أطلقــت الهيئــة برنامجــًا لتأهيــل المتفوقيــن 
والمتفوقــات حديثــي التخــرج بالتعــاون مــع المؤسســات الماليــة 
عــام 2018م، ويهــدف البرنامــج إلــى تطويــر الســوق الماليــة 
الســعودية مــن خــالل توفيــر الكفــاءات البشــرية المؤهلــة؛ إذ 
انضــم للبرنامــج 22 متدربــًا ومتدربــًة، منهــم خمســة مــن حملــة 
ــة  ــى أربعــة مســارات تخصصي ــن عل شــهادة الماجســتير، موزعي
وااللتــزام  واالســتثمار،  والمصرفيــة  األصــول،  إدارة  هــي: 
ومكافحــة غســل األمــوال، واألبحــاث، لــدى 16 مؤسســة ماليــة، 

ــة. ــًة فــي قطــاع الســوق المالي ــًا ومتدرب ــن منهــم 11متدرب ُعي

برامج التدريب 
الداخلية

برامج اللغة اإلنجليزية 
الداخلية

برامج التدريب 
الخارجية

برامج اللغة اإلنجليزية 
الخارجية

برنامج التدوير 
الوظيفي

برامج التدريب على رأس 
العمل في المنظمات 

والهيئات الدولية

برامج االبتعاث إلكمال 
الدراسة خارج المملكة5 

42410

4712

108

21

52536

5156

84

20 

فــي  الملتحقيــن  عــدد 
فــي  التأهيــل  برنامــج 

الخامســة دفعتــه 

متدربــًا ومتدربــًة مــن منــذ 
تأهيــل  برنامــج  انطــالق 

المتفوقيــن الخريجيــن 

متدربًا ومتدربًة داخل الهيئة 
للطالب والطالبات الذين 

يتطلب تخرجهم قضاء فترة 
من التدريب العملي

متدربًا ومتدربًة لتأهيل 
المتفوقين والمتوفقات 

حديثي التخرج لتطوير 
السوق المالية السعودية

58

182

74

22

5-كما في نهاية الفترة.

2017م2017م

2017م

2017م

2017م

2017م

2017م

2018م2018م

2018م

2018م

2018م

2018م

2018م

برامج التدريب والتطوير

المسؤولية االجتماعية
البرامــج القياديــة والتخصصيــة؛ فقــد ُأقيــم فــي الهيئــة 
ــًا وصــل عــدد  ــًا داخلي خــالل عــام 2018م 21 برنامجــًا تدريبي
برامــج  عــدد  وبلــغ  مشــاركًا،   525 إلــى  بهــا  الملتحقيــن 
التدريــب الخارجيــة 638 برنامجــًا، وصــل عــدد الملتحقيــن 
بهــا 515 مشــاركًا، وبلــغ عــدد الموظفيــن المبتعثيــن لنيــل 
شــهادة البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه 20 موظفــًا/
.))9( رقــم  )الجــدول  2018م  عــام  نهايــة  فــي  موظفــًة 
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تنظيم وترتيب مكان العملتصميم المكاتب

تهيئة أماكن استقبال المستفيدينتأثيث المكاتب

استخدام األلوان في المكاتبالتكييف

تجميل المكاتباإلضاءة

الصوتياتاألمن والسالمة

الخدمات المساندةالنظافة

الهدوء والحد من الضوضاء

1. برنامج التوفير واالدخار

2. برنامج التمويل السكني 

وفرت الهيئة لمنسوبيها البرنامجين التحفيزيين التاليين:

حرصــًا علــى تشــجيع ثقافــة التوفيــر واالدخــار، نفــذت الهيئــة 
برنامجــًا لتحفيــز الموظفيــن علــى االدخــار تحــت اســم “برنامــج 
التوفيــر واالدخــار”، وهــو برنامــج ادخــاري طويــل األمــد يتميــز 
بالمرونــة، تقــدم الهيئــة مــن خاللــه مســاهمة ماليــة ُتضــاف 
البرنامــج،  فــي  المشــترك  الموظــف  مســاهمة  قيمــة  إلــى 
وُيعــد الدخــول فــي البرنامــج واالنســحاب منــه اختياريــًا وفــي أي 
وقــت، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد المشــاركين فــي البرنامــج 
ــغ 494 موظفــًا وموظفــًة، وبمــا نســبته  بنهايــة عــام 2018م بل
74% مــن إجمالــي المســتحقين لالنضمــام لهــذا البرنامــج مــن 

منســوبي الهيئــة. 

االنتمــاء،  روح  وتعزيــز  بموظفيهــا،  الهيئــة  عالقــة  لتوطيــد 
وتماشــيًا مــع التوجهــات الحكوميــة لرفــع المســتوى المعيشــي 
الهيئــة  رعــت  لهــم،  المالئــم  المســكن  وتوفيــر  للمواطنيــن 
برنامــج “التمويــل الســكني للموظفيــن” بالتعــاون مــع عــدد 
منســوبي  البرنامــج  مــن  ويســتفيد  المحليــة،  البنــوك  مــن 
الهيئــة الســعوديين بحســب شــروط البرنامــج وأحكامــه ولمــرة 
واحــدة فقــط خــالل فتــرة خدمتهــم بالهيئــة؛ إذ تتحمــل الهيئــة 
كامــل نســبة المرابحــة علــى التمويــل. ومــن مزايــا هــذا البرنامــج 
توفيــر التمويــل طويــل األجــل بأقســاط ميســرة. وبلــغ عــدد 
المســتفيدين مــن البرنامــج 122 موظفــًا وموظفــًة حتــى نهايــة 
عــام 2018م، وبمــا نســبته  22% مــن المســتحقين لالنضمــام 

لهــذا البرنامــج مــن منســوبي الهيئــة.

تتكــون المكونــات الرئيســية لبيئــة العمــل الماديــة للمكاتــب بحســب مــا وردت 
فــي الدليــل اإلرشــادي لألجهــزة الحكوميــة الصــادر عــن وزارة الخدمــة المدنيــة 

وبعد  مراجعة  الدليل  المكون  من 342 عنصرًا ،  وعناصر بيئة مــن :
العمل المادية ومقارنتها مع الممارسات المطبقة في الهيئة 

تبين ما يلي:

13 عنصرًا ال تنطبق على طبيعة عمل الهيئة؛ هي:	 14 عنصرًا قابلة للتحسين وفقًاَ لطبيعة عمل الهيئة؛ هي:	 

أجهزه ترجمة في قاعة االجتماعات الرئيسية.

أجهزة تدفئة »مركزية ومنفصلة«.

توفير أجهزة توليد وقياس الرطوبة.

مصادر الطاقة البديلة لتشغيل أنظمة التكييف والتدفئة.

استخدام اإلضاءة الباردة.

االستفادة من الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة ألماكن العمل.

االلتزام بكود البناء السعودي فيما يخص السالمة والصحة.

استخدام مكانس مصنوعة من األلياف الدقيقة.

تخصص الجهة يومًا دوريًا في السنة لنظافة المكاتب.

تخصص الجهة جوائز تقديرية للمكاتب النظيفة.

إيجاد أماكن لممارسة الرياضة للتخفيف من حدة الضغوط.

توفير قاعات للقراءة واالطالع مع أحدث الكتب ومصادر المعرفة.

لوحات تشكيلية معبرة عن الموروث االجتماعي.

مخارج طوارئ للمصلى.

استخدام األجهزة الصوتية لغير األغراض المخصصة لها.

االستفادة من النفايات في المكاتب إلعادة تدويرها.

تحليل مياه الشرب.

تضع الجهة إرشادات للحد من الضوضاء.

تقع الجهة في محيط المصانع والورش.

تقع الجهة في محيط المجمعات التعليمية.

تقع الجهة بجوار محطات النقل المتنوعة.

تقع الجهة في محيط المجمعات الحكومية.

ُتعد اآلالت واألجهزة المكتبية في الجهة مصدر ضوضاء.

ُتعد األبواب في الجهة مصدر ضوضاء.

ُيعد المستفيدون من الجهة مصدرًا للضوضاء.

ُيعد العاملون في الجهة مصدرًا للضوضاء.

توفير ثالجة مياه في المصلى.

عنصرًا مطبقــة في 315
الهيئة حاليــًا.

بيئة العمل المادية في الهيئةبرنامجا التوفير واالدخار، والتمويل السكني للموظفين .4.5
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أبرز مهام ومسؤوليات المركز:

أبرز إنجازات المركز عام 2018م اآلتي:

1438/1/2هـــ  وتاريــخ   )9( رقــم  الــوزراء  مجلــس  لقــرار  تنفيــذًا 
لمراكــز  التنظيميــة  الترتيبــات  علــى  بالموافقــة  القاضــي 
الوثائــق والمحفوظــات فــي األجهــزة الحكوميــة، أصــدر مجلــس 
الوثائــق  “إدارة  اســم  بتغييــر  قــراره  الماليــة  الســوق  هيئــة 

حفــظ وثائــق الهيئــة وفــق سياســات وإجراءات 	 
األرشــفة، بحســب متطلبــات المركــز الوطنــي 

للوثائــق والمحفوظــات وضوابطه. 

وفقــًا 	  الوثائــق  وأرشــفة  وفهرســة  تنظيــم 
للضوابــط واآلليــات المعتمــدة، والتأكــد مــن 
اســترجاعها  وإمكانيــة  وجاهزيتهــا  اكتمالهــا 

عنــد الحاجــة.

التنســيق مــع إدارة تقنيــة المعلومات لضمان 	 
واألرشــفة  التخزيــن  عمليــات  شــمولية 

ودقتهــا. الرقميــة 

للضــرر، 	  تعرضــت  التــي  الوثائــق  ترميــم 
وكذلــك إتــالف الوثائــق التــي انتفــت الحاجــة 
إليهــا وفــق الضوابــط المعتمــدة فــي هــذا 

الخصــوص.

الوثائــق 	  حفــظ  لمواقــع  الــدوري  التقييــم 
قــد  مــا  وجــود  عــدم  مــن  للتأكــد  وأوعيتهــا 

تلفهــا. إلــى  يــؤدي 

تنفيــذ عــدد مــن برامــج التوعيــة حــول األرشــفة 	 
ــدى  ــي ل ــز الوع ــق، لتعزي واســتخدامات الوثائ

منســوبي الهيئــة.

المســح الضوئي لما مجموعــه )3,197,535( 	 
ورقة.

ألصـــول 	  اليومـــي  والحفـــظ  األرشـــفة 
المعامـــالت الـــواردة بشـــكل مباشـــر ومتابعـــة 

إلكترونيـــًا. المعامـــالت  ســـير 

إذ 	  للمعامالت،  اإللكتروني  النظام  تطوير 
المنجزة  المعامالت  متابعة  باإلمكان  أصبح 
بصفة دورية، مما ساهم في تحسين وتعزيز 

مستوى األداء واإلنتاجية.

إنجــاز عــدد مــن الدراســات التحليليــة بهــدف 	 
تقليــل اســتخدام الــورق من خالل االســتخدام 
المتاحــة  اإللكترونيــة  لألنظمــة  األمثــل 
تماشــيًا مــع برنامــج “يّســر” ونظــام التكامــل 

وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030.

ُتعنــى 	  التــي  األنشــطة  مــن  عــدد  تنفيــذ 
موظفــي  بيــن  المعرفــة  مشــاركة  بتفعيــل 

الهيئــة.

يتضمــن 	  الــذي  البيانــات  قامــوس  إعــداد 
وصــف كيانــات البيانــات وِســماتها مــن حيــث 
والمســتخدمون،  والمالكــون،  التعريــف، 

واألنــواع. والمواقــع، 

جوانــب 	  خــالل  مــن  البيانــات  جــودة  قيــاس 
القصــور فــي بيانــات الهيئــة وتطويــر معاييــر 

وطــرق القيــاس.

مبنى مقر هيئة السوق المالية الرئيسي – 
الرياض

مبنى مقر الهيئة 2 -البرج الشرقي -مركز الملك 
عبدالعزيز للحوار الوطني 

أرض مواقف سيارات خارجية لمبنى مقر الهيئة 
الرئيسي

مملوكـــة

مستأجـــرة

مركز الوثائق والمحفوظات .6

ــز الوثائــق والمحفوظــات”. كذلــك  والمحفوظــات” ليكــون “مرك
اعتمــد المجلــس الئحــة الوثائــق والمحفوظــات، ودليــل سياســات 
تمكيــن  فــي  المركــز  ويســهم  والمحفوظــات.  الوثائــق  مركــز 
وكاالت وإدارات الهيئــة مــن حفــظ واســترجاع الوثائــق بكفــاءة 

وفعاليــة.

المباني المملوكة والمستأجرة .7



التقرير السنوي |التقرير السنويم2018|| | 2018 م

6869

الباب الثاني
الوضع الراهن لهيئة 

السوق المالية

الفصل الثاني: اللجان	 

اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية            . 1

لجنة التعامالت اإللكترونية. 2

اللجنة العليا المشتركة لفصل المهام . 3
واالختصاصات بين هيئة السوق المالية 

وشركة السوق المالية السعودية )تداول(

لجنة مختبر التقنية المالية. 4

لجنة المراجعة. 5

لجنة تطوير الموارد البشرية. 6

لجنة تعزيز األمن السيبراني في السوق . 7
المالية

اللجنة  المشرفة على برنامج التوفير . 8
واالدخار

اللجنة الدائمة للوثائق. 9

اللجان المتخصصة. 10

02
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تمــارس اللجنــة أعمالهــا بصفتهــا جهــة استشــارية لمجلــس الهيئــة، وقــد صــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقــم ) 1-23-2018 ( وتاريــخ 
10/ 6 / 1439هـــ الموافــق 26 / 2 / 2018م بإعــادة تشــكيلها لتضــم فــي عضويتهــا عــددًا مــن األعضــاء غيــر المتفرغيــن مــن 

المشــاركين فــي الســوق، والخبــراء، والمختصيــن واألكاديمييــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة، وهــم:

 محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل                            معالي المهندس سهيل بن محمد أبانمي

المؤسس والشريك التنفيذي - مكتب د. عدنان عبدالفتاح صوفي لالستشارات اإلدارية )رئيس اللجنة(الدكتور عدنان بن عبدالفتاح صوفي                         

الشريك المؤسس - شركاء وتر )نائب رئيس اللجنة(األستاذ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري                     

مؤسس وشريك ومدير - مكتب خشيم محامون ومستشارون بالتعاون مع ألن أند أوفريالدكتور زياد بن سمير خشيم

أستاذ االقتصاد المشارك -جامعة دار العلومالدكتور عبدالعزيز بن حمد القاعد

وكيل وزارة التجارة واالستثمار للتجارة الداخليةاألستاذ عبدالسالم بن عبدالله المانع

رئيس مجلس المديرين - شركة خدمات المالحة الجوية السعوديةاألستاذ عبدالله بن صالح السويلمي

الرئيس التنفيذي - كريديت سويس العربية السعوديةاألستاذ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن

الرئيس التنفيذي لالستثمار - مجموعة أبو نيان القابضةاألستاذ راكان بن عبدالله أبو نيان

رئيس التحرير - صحيفة مالاألستاذ مطلق بن حامد البقمي

شريك - شركة ارنست ويونغ السعوديةاألستاذ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي

مستشار - شركة االستثمارات الرائدةاألستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

وعقــدت اللجنــة خــالل دورة أعمالهــا الخامســة عــام 2018م عــدد 7 اجتماعــات، 
عــدة موضوعــات،  علــى  المقترحــات والتوصيــات  وقدمــت مجموعــة مــن 

ــا:  ــة خــالل اجتماعاته ــي ناقشــتها اّللجن ــات الت ــرز الموضوع ــي أب ــا يل وفيم

وُعدلــت الئحــة اللجنــة االستشــارية للهيئــة بقــرار مجلــس الهيئة رقم 

) 1-23-2018 ( وتاريــخ 1439/6/10هـــ, الموافــق 26\2\2018م وقــد 

شــملت أبــرز التعديــالت الفقــرة )ج( مــن المــادة العاشــرة مــن الئحــة 

اللجنــة االستشــارية لهيئــة الســوق الماليــة لتصبــح بالنــص اآلتــي: 

ــة صحيحــة إال بحضــور نصــف األعضــاء  “ال تكــون اجتماعــات اللجن

علــى أن يكــون بينهــم الرئيــس أو نائبــه، وتصــدر توصيــات اللجنــة 

ــن فــإذا تســاوت ُيرجــح الجانــب  ــة أصــوات األعضــاء الحاضري بأغلبي

الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع”.

الخطة االستراتيجية للهيئة 	 

الشــركات 	  فــي  المســتثمرين  عالقــات  وظيفــة  دور  تعزيــز 
المدرجــة.

تطوير سوق نمو.	 

تكامــل األســواق الماليــة  بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	 
العربيــة.

حصــص 	  األجانــب  االســتراتيجيين  المســتثمرين  تملــك 
المدرجــة. الشــركات  فــي  اســتراتيجية 

الئحة صناديق االستثمار.	 

آلية استطالع مرئيات العموم.	 

مالءمة العمالء.	 

الخــاص علــى طــرح وإدراج 	  القطــاع  تحفيــز وتشــجيع شــركات 
الماليــة. الســوق  أســهمها فــي 

تعديالت مقترحة على نظام السوق المالية.	 

عوارض االستقالل في الئحة حوكة الشركات.	 

اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية              .1
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بنــاًء علــى قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )3-38-2018( وتاريــخ 1439/7/18هـــ 
الموافــق 2018/4/4م، تــم ضــم الدكتــور طــارق النعيــم لعضويــة اللجنــة 

للفتــرة مــن 2018/4/4م، ولغايــة 2018/10/28م لتتكــون اللجنــة مــن:

بالهيئــة فــي . 1 التعامــالت اإللكترونيــة  وضــع واعتمــاد خطــة 
المعلومــات  وتقنيــة  لالتصــاالت  الوطنيــة  الخطــة  ضــوء 

تنفيذهــا. علــى  واإلشــراف 

التنســيق مــع برنامــج التعامــالت اإللكترونيــة “يّســر” فــي . 2
الحكوميــة  والجهــات  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة 

األخــرى فــي هــذا الخصــوص.

مراجعــة واعتمــاد المشــاريع اإللكترونيــة ومراجعــة التهديــدات . 3
والمخاطــر المحتملــة علــى الخدمــات واألنظمــة اإللكترونيــة 

فــي الهيئــة. 

عقــدت اللجنــة 6 اجتماعــات خــالل عــام 2018م، ناقشــت خاللهــا 
العديــد مــن الموضوعــات والتوصيــات شــملت اآلتــي:

مؤشر األتمتة االستراتيجي.. 1
مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية للهيئة.. 2
الذكاء االصطناعي ألعمال هيئة السوق المالية.. 3
حالة المشاريع التقنية.. 4
مشروع المركز االحتياطي.. 5
المشروع الموّحد للخدمات المدارة.. 6
منهجيــة أتمتــة وتحســين إجــراءات األعمــال مــن خــالل مكتــب . 7

البنيــة المؤسســية.
8 ..)View 360( عرض البيانات التكاملي لخدمات الهيئة
9 ..User Experience – تجربة المستخدم

قيــاس مســتوى الرضــا عــن الخدمــات االلكترونيــة المقدمــة مــن . 10
الهيئة.

رئيسًارئيس مجلس الهيئة                                                             

نائبًا للرئيسعضو مجلس الهيئة األستاذ أحمد بن راجح الراجح                   

عضوًاالدكتور طارق بن عبدالله النعيم                                          

عضوًاوكيل الهيئة للموارد المؤسسية                                             

عضوًاوكيل الهيئة للشؤون االستراتيجية والدولية                               

عضوًامدير عام التواصل والتوعية                                                 

عضوًامدير عام المخاطر                                                             

عضوًامدير عام تقنية المعلومات                                                    

أهم مسؤوليات اللجنــة :

التعامــالت  برنامــج  قيــاس  نتائــج  أخــر  60.02%فــي  نســبة  علــى  الهيئــة  وحصلــت 
ــر( الســابع الصــادر فــي عــام 2016م، مقارنــة مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى  اإللكترونيــة )يسِّ
فــي القطــاع المالــي والتجــاري التــي حققــت نســبة 71.1% كإجمالــي مؤشــر إنجــاز القطــاع.

ومن أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة عام 2018م ما يلي:

لــدى موظفــي . 1 المعلومــات  أمــن  الوعــي عــن  قيــاس مــدى 
الهيئــة بشــكل دوري مــن خــالل اســتخدام أحــدى وســائل قيــاس 

أمــن المعلومــات.

الموافقة على البدء بتنفيذ أتمتة إجراءات الخدمات التالية:. 2
أ-     خدمات تطوير المنتجات االستثمارية.
ب-   خدمات الطرح واالندماج واالستحواذ.

ت-   خدمات حوكمة الشركات.
ث-   الترخيص والملكيات لألشخاص المرخص لهم.

دراســة دمــج إجــراءات الترخيــص لــوكاالت التصنيــف االئتمانــي . 3
مــع إجــراءات الترخــص والملكيــات لألشــخاص المرخــص لهــم 

لتكــون اجــراءات موحــدة.

مجالــس . 4 ألعضــاء  التســجيل  نمــوذج  توحيــد  إمكانيــة  دراســة 
التســجيل  نمــوذج  مــع  المدرجــة  الشــركات  فــي  اإلدارات 
عــن  المنبثقــة  اللجــان  وأعضــاء  لهــم،  المرخــص  لألشــخاص 

لــس. المجا

دراســة االســتفادة مــن تقنيــة الــذكاء االصطناعــي في مجاالت . 5
محــددة مثــل أعمــال إدارة الرقابــة، وكذلــك تحديــد المخاطــر علــى 

الشــركات المدرجة.

تصنيــف . 6 )عام-داخلــي( ألداء  االفتراضــي  التصنيــف  تطبيــق 
ــدء  ــر 2019 م، والب ــق فــي يناي ــدأ التطبي ــى أن يب ــات، عل البيان

فــي قيــاس المخالفــات وإســاءة التصنيــف.

أعمــال وخدمــات . 7 اتمتــة  برنامــج  البــدء فــي  علــى  الموافقــة 
الثالثــة. المرحلــة  الهيئــة 

قيــاس مــدى رضــا المســتخدمين لألنظمــة والخدمــات الداخليــة . 8
والخارجيــة، والتقاريــر المطــورة مــن خــالل نظــام ذكاء األعمــال 
وإجــراء المقابــالت مــع المســتخدمين الداخلييــن والخارجييــن 
ــة المتقدمــة. ــاس مســتوى الرضــا عــن الخدمــات اإللكتروني لقي

تفعيــل اســتخدام إدارة الملفــات عبــر األجهــزة الذكيــة والمكتبيــة . 9
)Syncplicity( لجميــع موظفــي الهيئــة.

الســيبراني . 10 لألمــن  األساســية  الضوابــط  وتطبيــق  مراجعــة 
الســيبراني. لألمــن  الوطنيــة  الهيئــة  مــن  الصــادرة 

اســتعراض نتائــج تطبيــق نظــام “تصنيــف المعلومــات” فــي . 11
تحقيــق الحمايــة المناســبة لبيانــات الهيئــة.

لجنة التعامالت اإللكترونية .2
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وفي مجال الخدمات اإللكترونية حصلت الهيئة على اآلتي:

شــهادة االعتمــاد فــي نضــج البنيــة المؤسســية الوطنيــة . 1
فــي برنامــج التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة )يّســر(

حكوميــة  جهــة  كأول  االعتمــاد  شــهادة  الهيئــة  تســلمت 
تصــل إلــى المســتوى الثالــث فــي مســتويات نضــج البنيــة 
المؤسســية. وتــم تحقيــق هــذا اإلنجــاز مــن خــالل تطبيــق 
والتــي   )NORA( المؤسســية  للبنيــة  الوطنيــة  المنهجيــة 
أعدهــا برنامــج يّســر لضمــان بنــاء خطــط للتحــول الرقمــي 
المعاييــر والنمــاذج  المطلوبــة وباتبــاع  بالكفــاءة والفاعليــة 

الوطنيــة. والمرجعيــة  الدوليــة 

جائزة ) درع الحكومة الذكية العربية 2018 (. 2

حصلــت الهيئــة علــى الجائــزة نظيــر نظــام حمايــة المســتثمر 
ــة  ــة مصــر العربي ــة القاهــرة بجمهوري اإللكترونــي فــي مدين
تعزيــز  إلــى  تهــدف  والتــي  2018م،  فبرايــر  شــهر  خــالل 
مواقــع الحكومــات اإللكترونيــة والذكيــة وصفحاتهــا علــى 

االجتماعــي. التواصــل  مواقــع 

جائزة أفضل تحول في إجراءات األعمال. 3

ــة مــن  ــم لجن ــًا لتقيي ــك وفق ــزة وذل ــى الجائ ــة عل ــازت الهيئ ح
 IDC مؤتمــر  أعمــال  ضمــن  والدولييــن  المحلييــن  الخبــراء 
المملكــة  فــي  المعلومــات  لتقنيــة  التنفيذييــن  للرؤســاء 
العربيــة الســعودية خــالل شــهر ســبتمبر 2018م. إذ جــاء هــذا 
االســتحقاق عــن طريــق “نظــام نافــذ” الــذي طورتــه الهيئــة، 
بهــدف تمكيــن القضــاة مــن تنفيــذ األوامــر القضائيــة عبــر 
وشــركة  الهيئــة  مــع  العــدل  وزارة  يربــط  إلكترونــي  مســار 
الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” واألشــخاص المرخص 

لهــم، وبشــكل آلــي تســريعًا لوتيــرة تنفيــذ األحــكام.
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الهيئــة  بيــن  واالختصاصــات  المهــام  فصــل  اللجنــة  تتولــى 
ــل  ــة، وتفعي ــه نظــام الســوق المالي ــداول وفــق مــا قضــى ب وت
مهــام شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( واختصاصاتهــا 
ُأعيــد تشــكيل اللجنــة نظــرًا إلــى  الــواردة فــي النظــام. وقــد 
صــدور األمــر الملكــي القاضــي بإعــادة تشــكيل مجلــس الهيئــة، 
فأصــدر المجلــس قــراره رقــم )6-98-2017( وتاريخ 12\2\1439هـ 
هــو  كمــا  أعضائهــا  عــدد  يبقــى  بــأن  1\11\2017م  الموافــق 
ــداول، فــي  ــة وخمســة أعضــاء مــن ت خمســة أعضــاء مــن الهيئ
ــس  ــب رئي ــى ســعادة نائ ــة إل ــن أســندت مهمــة رئاســة اللجن حي
مجلــس الهيئــة األســتاذ/ يوســف بــن حمــد البليهــد، واســتمرت 

اللجنــة علــى تشــكيلها عــام 2018م المكــون مــن:

وقــد تمكنــت اللجنــة فــي عــام 2018م مــن البــدء فــي تنفيــذ 
المرحلــة األولــى مــن المشــروع والتــي تمخــض عنهــا مناقشــة 

العديــد مــن الموضوعــات، وصــدر عنهــا عــدة قــرارات منهــا:

تكليــف شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( برفــع . 1
التعليــق عــن الشــركات المدرجــة التــي تــم تعليــق أســهمها 
–وفقــًا للبنــود )1، و 2، و 3( الــواردة ضمــن  الفقــرة )ج( مــن 
المــادة السادســة والثالثيــن مــن قواعــد اإلدراج-بعــد مضــّي 

جلســة تــداول واحــدة مــن انتفــاء أســباب التعليــق.

تتولى شــركة الســوق المالية الســعودية )تداول( مسؤولية . 2
التأكــد مــن التــزام كبــار المســاهمين بإشــعارها -وذلــك فيمــا 
يتعلــق بالملكيــة المباشــرة فقــط- وفقــًا ألحــكام قواعــد طــرح 

األوراق الماليــة وااللتزامات المســتمرة.
ــن . 3 ــات والتواصــل مــع الُمعِل ــداول مراجعــة اإلعالن ــى ت تتول

عنــد وجــود أي مالحظــات قــد تتطلــب إعالنــات تصحيحيــة أو 
إلحاقيــة مــن قبلــه.

الموافقــة علــى تأجيــل تفعيــل مخرجــات مســار مؤسســات . 4
كافيــة  فتــرة  إتاحــة  االعتبــار  فــي  أخــذًا  وذلــك  الســوق، 
تفعيــل  عــن  الناتجــة  التنظيميــة  التغييــرات  الســتيعاب 
والعمــل  واإلصــدار،  الشــركات  تمويــل  مســار  مخرجــات 

الماليــة. األوراق  مقاصــة  مركــز  إنشــاء  علــى  القائــم 

ممثلو الهيئة

رئيسًانائب رئيس مجلس الهيئة

عضوًاعضو مجلس الهيئة األستاذ خالد بن عبد العزيز الحمود

عضوًاوكيل الهيئة لمؤسسات السوق

عضوًاوكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية

عضوًاوكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ

مقررًااألستاذ محمد بن عبد الله آل بنيان

ممثلو تداول

عضوًاالدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر

عضوًااألستاذ عبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن

عضوًاالدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف

عضوًااألستاذ خالد بن عبد الله الحصان

عضوًااألستاذ أحمد بن سليمان العيسى

ُأنشــأت اللجنــة بقــرار معالــي الرئيــس رقــم )ق/18/53/1( بتاريخ  
7\2\1440هـــ الموافــق 16\10\2018م، وذلــك بهــدف دعــم 
مشــاريع التقنيــة الماليــة بالســوق الماليــة فــي المملكــة. حيــث 
تقــوم اللجنــة باســتقبال طلبــات التقنيــة الماليــة ودراســتها 
التنظيميــة،  المتطلبــات  فهــم  فــي  المتقدميــن  ومســاعدة 

وتــم تشــكيل اللجنــة بحســب اآلتــي:

وتتلخص مهام اللجنة في ما يلي :

مقابلــة الراغبيــن بتقديــم طلبــات تصريــح تجربــة التقنيــة الماليــة . 1
وشــرح وتوضيــح المتطلبــات التنظيميــة ذات العالقــة.

مــن . 2 المســتلمة  الوثائــق  وجميــع  التصريــح  طلبــات  مراجعــة 
بتوصيــة  للمجلــس  والرفــع  ودراســتها  الطلبــات  مقدمــي 

ذلــك. حيــال  اللجنــة 
اإلشراف على الحاصلين على التصريح.. 3
مراقبة التزام الحاصلين على التصريح بالمتطلبات التنظيمية. . 4
علــى . 5 الحاصليــن  لــدى  تنشــأ  قــد  التــي  المخاطــر  متابعــة 

يــح. ر لتصا ا
تطوير المفاهيم التنظيمية ذات العالقة بالتقنية المالية.. 6
المشــاركة فــي الحمــالت التوعويــة وورش العمــل والنــدوات . 7

والمنشــورات الدوريــة ذات العالقــة بالتقنيــة الماليــة.

وقــد عقــدت اللجنــة عــددًا مــن االجتماعــات الداخليــة ومــع مقدمــي 
الطلبــات، وناقشــت خاللهــا مواضيــع مــن أبرزهــا مــا يلــي:

مــن . 1 الثانيــة  الدفعــة  التقــدم الســتقبال  بــاب  لفتــح  التجهيــز 
طلبــات الحصــول علــى تصريــح التقنيــة الماليــة ابتــداء مــن تاريــخ 

2018/12/25م. تاريــخ  وحتــى  2018/10/15م 

مقابلــة المتقدميــن للحصــول علــى التصريــح ضمــن الدفعــة . 2
الثانيــة، ومناقشــة طلباتهــم. 

تحديــد متطلبــات أمــن المعلومــات للحاصليــن علــى تصريــح . 3
تجربــة التقنيــة الماليــة.

االطالع على أخر المستجدات لدى الحاصلين على التصاريح.. 4

رئيس اللجنةمدير إدارة تطوير السياسات                                                                     

نائب الرئيسمدير إدارة التراخيص

عضومدير إدارة تطوير المنتجات االستثمارية                                                        

عضو )ممثل عن  إدارة  تطوير السياسات (األستاذ يوسف بن عبدالرحمن الزميع                                                        

عضو )ممثل عن  إدارة  التراخيص (األستاذة هيفاء بنت ساطي المطيري                                                             

عضو )ممثل عن  إدارة  تطوير المنتجات االستثمارية(األستاذ عبدالله بن عبدالرحمن  المهوس                                                      

اللجنة العليا المشتركة لفصل المهام واالختصاصات بين 
هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية 

)تداول(
.3

لجنــــة مخــتبــر التقنيـــة الماليـــة .4
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تعزيز  نحو  المالية وسعيها  السـوق  إنطالقًا مـن حـرص هيئـة 
الماليــة، والحــد  االستقرار األمني اإللكتروني فــي الســوق 
مــن المخاطــر ذات الصلـة، فقـد أسست الهيئة لجنـة تختـص 
في  وتضم  2017م.  16أكتوبر  بتاريخ  المعلومــات  بأمــن 
المالية  السوق  شركة  من؛  كل  الهيئة  إلى  إضافة  عضويتها 
لهم  المرخص  األشخاص  من  ومجموعة  )تداول(،  السعودية 
أمن وسالمة  رفع مستوى  إلى  اللجنة  وتهدف  عضوًا(.   20(
تبادل المعلومات والبيانات المالية، واستمرارية أعمال الجهات 

المشاركة في السوق المالية. 

مناقشة التهديدات اإللكترونية وكيفية معالجتها.. 1
مشــاركة البالغــات فيمــا بيــن األعضــاء، وبحــث أفضــل برامــج . 2

المتبعــة  التوعيــة األمنيــة، وأفضــل الممارســات األمنيــة 
فــي إدارة البنــى التحتيــة. 

التعــاون مــع الجهــات الرســمية ذات العالقــة فيمــا يخــص . 3
األمــن  مركــز  وبخاصــة  المعلومــات  أمــن  تعزيــز  مبــادرة 
ــز  اإللكترونــي ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي والمرك
االسترشــادي ألمــن المعلومــات، والهيئــة الوطنيــة لألمــن 

الســيبراني. 
التقنيــة . 4 والحلــول  الممارســات  أفضــل  وتقييــم  دراســة 

المعلومــات. لحمايــة 

من أبرز المهام الموكلة إلى اللجنة :

عقـــدت اللجنـــة 7 اجتماعـــات خـــالل عـــام 2018م، ناقشـــت خاللهـــا 
العديـــد مـــن الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالهـــا، وقـــد 
ــة اإلبـــالغ  ــة وآليـ ــع تتعلـــق بالتهديـــدات األمنيـ شـــملت مواضيـ
 )Blockchain( ــة ــتخدام تقنيـ ــة باسـ ــات اإللكترونيـ ــن االختراقـ عـ
تحديـــات  إلـــى  باإلضافـــة  األساســـية  مفاهيمهـــا  ومناقشـــة 
الحوســـبة الســـحابية. وأحـــدث الســـبل لحمايـــة البيانـــات الماليـــة 

ــتثمرين. وبيانـــات المسـ

ــة رقــم  ــس الهيئــ ــرار مجل ــى ق ــاًء عل ــة بن ــل اللجنــ ــد تشكيـــ ُأعي
2018/7/2م  الموافــق  1439/10/18هـــ  وتاريــخ   )2018-71-1(
المتضمــن الموافقــة علــى إعــادة تشــكيل لجنــة المراجعــة علــى 

النحــو اآلتــي:

عضو مجلس األستاذ خالد بن محمد الصليع         
رئيسًاالهيئة

نائبًاعضو مستقلاألستاذ خالد بن محمد الطويل             
للرئيس

االستاذ عبدالملك بن عبدالله 
عضوًا عضو مستقل      الحقيل                           

وقــد عقــدت اللجنــة 6 اجتماعــات خــالل عــام 2018م، ناقشــت 
خاللهــا 33 موضوعــًا مدرجــة علــى جــدول أعمالهــا، وشــملت 
التقاريــر المقدمــة مــن اإلدارة الماليــة حــول أداء الميزانية وتحليل 
التقديريــة  والميزانيــة  الفعلــي  المنصــرف  بيــن  االنحرافــات 
وحســاباتها  للهيئــة  الماليــة  القوائــم  ودراســة  المعتمــدة، 
إلــى  باإلضافــة  العتمادهــا  للمجلــس  والتوصيــة  الختاميــة، 
تقاريــر التدقيــق الداخلــي المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا وذلــك 
للتحقــق مــن وجــود وكفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه 
بفاعليــة وتقديــم أي توصيــات مــن شــأنها تعزيــز نظــام الرقابــة 
الداخليــة وتطويــره بمــا يحقــق أغــراض الهيئــة ويحمــي مصالحهــا 
بكفــاءة عاليــة وتكلفــة مناســبة، وتقاريــر متابعــة تنفيــذ اإلجــراءات 

التصحيحيــة وفــق مــا تضمنتــه تلــك التقاريــر.

رقــم  الهيئــة  قــرار مجلــس  بنــاًء علــى  اللجنــة  ُأعيــد تشــكيل 
)4-115-2018( وتاريــخ 1440/2/13هـــ الموافق 2018/10/22م 
المتضمــن الموافقــة علــى إعــادة تشــكيل لجنــة تطويــر المــوارد 

البشــرية، بحســب اآلتــي:

رئيسًااألستاذ أحمد بن راجح الراجح - عضو مجلس الهيئة                          

نائبًا للرئيسوكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية                                       

عضوًامدير إدارة الموارد البشرية                                                              

عضوًااألستاذ رائد بن إبراهيم الحميد

عضوًااألستاذ بدر بن محمد بالغنيم

عضوًااألستاذ عبدالله بن محمد بن غنام

وقــد عقــدت اللجنــة 22 اجتماعــًا خــالل عــام 2018م، ناقشــت 
خاللهــا العديــد مــن الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا 
المتعلقــة بأعمــال إدارة المــوارد البشــرية، وأصــدرت فــي شــانها 
التوصيــات والقــرارات المناســبة، وصــدر عــن اجتماعــات اللجنــة 

ــات و 46 قــرارًا. 10 توصي

لجنة تطوير الموارد البشريةلجنة المراجعة  لجنة تعزيز األمن السيبراني في السوق المالية 5.6. .7
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ُشــكلت اللجنــة بقــرار رئيــس مجلــس الهيئــة رقــم )ق/17/65/1( 
وتاريــخ 1439/2/18هـــ الموافــق 2107/11/7م، لتتكــون مــن: 

تقييــم عــروض برنامــج التوفيــر واالدخــار الــواردة مــن الجهــات . 1
ــى رئيــس  ــار المناســب منهــا ورفعهــا إل االســتثمارية واختي

مجلــس الهيئــة لالعتمــاد.
اعتماد سياسات استثمار مدخرات الموظفين.. 2
التقييم المستمر والمراجعة الدورية لنشاط الجهة. 3

)قناة االستثمار( المختارة. 
التوصيــة بســحب المشــروع وإيقــاف التعامــل مــع الجهــة . 4

)قنــاة االســتثمار( واقتــراح قنــاة اســتثمارية أخــرى. 
ترفــع اللجنــة تقاريــر دوريــة لرئيــس مجلــس الهيئــة حــول ســير . 5

البرنامج.

وُكّلفت اللجنة بالمهام اآلتية :

)رئيسًا(األستاذ مجيد بن فهد العبدالجبار                                 

عضوًامدير إدارة الموارد البشرية                                            

عضوًامدير اإلدارة المالية

عضوًااألستاذة حصة بنت عبدالعزيز المهناء

عضوًااألستاذة منى بنت سعود النمر

مقررًااألستاذ إبراهيم بن سليمان الثاقب

ــام 2018م، ناقشــت  ــات خــالل ع ــة 7 اجتماع وقــد عقــدت اللجن
خاللهــا العديــد مــن الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا، 

وأصــدرت فــي شــانها التوصيــات المناســبة.

رقــم  اإلداري  بالقــرار  للوثائــق  الدائمــة  اللجنــة  ُشــكلت 
)ق/16/23/1(  وتاريــخ 1437/9/21هـــ الموافــق 2016/6/26م، 

مــن: لتتكــون 

ــى  ــة، وتتول ــق فــي الهيئ ــًا رئيســيًا لشــؤون الوثائ ــون مرجع لتك
الوثائــق والمحفوظــات  الــواردة ضمــن الئحــة  المهــام  اللجنــة 
المعتمــدة، وقــد عقــدت اجتماعيــن خــالل عــام 2018م، ناقشــت 

ــي: ــع عــدة تلخصــت فــي اآلت خاللهــا مواضي

تحديث مهام ومشاريع مركز الوثائق والمحفوظات.. 1
في . 2 الورقي  االستهالك  تحليل  دراسة  نتائج  استعراض 

الهيئة.
االطالع على مبادرة “المكاتب الذكية”.. 3
االطالع على مشروع حكومة بال ورق.. 4
االطالع على آخر المستجدات بشأن مبادرة إدارة المعرفة.. 5

)رئيسًا(وكيل الهيئة للموارد المؤسسية 

عضوًامدير عام اإلدارة العامة للمخاطر 

عضوًامدير عام اإلدارة العامة لتقنية المعلومات 

عضوًامدير إدارة االستشارات القانونية 

عضوًامدير مركز الوثائق والمحفوظات  

2016-69-( رقــــــم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  قــــرار  بمـــوجـب 
علـــــى  بنـــــاًء  8\6\2016م،  المــــوافــق  1437/9/3هـ  وتــــاريــــخ   )2
الملكــــي  بالمـــرســــوم  الصــــادر  الماليــــــة  الســـــوق  نظــــام 
مجلس  بقـــــرار  المعدلــة  1424/6/2هـ،  وتــاريــخ  )م/30(  رقــــــــم 
هيئــة الســوق الماليـــة رقـــم )1 - 44 - 2018( وتاريخ 1439/8/2هـ 

الموافق 2018/4/18م، وتم تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:

رئيس اللجنةرئيس المجلس                                                                                                      

نائب رئيس اللجنة نائب رئيس المجلس                                                                                                  

عضو وأمين اللجنةاألمين العام لمجلس الهيئة                                                                                          

وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات
عضواالستثمارية                                                     

عضووكيل الهيئة للشؤون االستراتيجية والدولية                                                                       

عضووكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ                                                                         

عضووكيل الهيئة للموارد المؤسسية                                                                                     

عضووكيل الهيئة لمؤسسات السوق                                                                                      

عضوالمدير العام للتواصل والتوعية                                                                                        

عضوالمدير العام للمخاطر                                                                                                 

عضوالمدير العام للمراجعة الداخلية                                                                                     

عضوالمدير العام لتقنية المعلومات                                                                                        

المــدير العام للقوائم المالية ومراجعي
عضوالحسابات                                                               

المجلــس  ومهــام  بصالحيــات  اإلخــالل  دون 
المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه التنفيذيــة 
لرئيــس  اللجنــة  تقــدم  الداخليــة،  الهيئــة  ولوائــح 
التــي  والتنظيميــة  اإلداريــة  المشــورة  المجلــس 
تســاعده علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة وُتعينــه 
على ُحسن إدارة الهيئة وتحقيق أهدافها. وتتولى 
وإداراتهــا  الهيئــة  وكاالت  بيــن  التنســيق  اللجنــة 
المختلفــة فــي ضــوء خططها الســنوية ومؤشــرات 
األداء المعتمــدة والتشــاور فــي مســتجدات العمل 
وتطوراتــه. وألعضــاء اللجنــة التوصيــة واقتــراح مــا 
ــة  ــر بيئ ــة وتطوي مــن شــأنه رفــع مســتوى اإلنتاجي
لمــوارد  األمثــل  واالســتخدام  الداخليــة  العمــل 
الهيئــة البشــرية والماليــة. وللجنــة كذلــك مناقشــة 
كل مــا يتطلــب تحقيقهــا للهــدف الــذي أنشــئت مــن 

ــه. أجل

وعقــدت اللجنــة 17 اجتماعــًا خــالل عــام 2018م، 
ناقشــت خاللهــا العديــد مــن الموضوعــات المدرجة 

علــى جــدول أعمالهــا.

اللجنة الدائمة للوثائق اللجنة المشرفة على برنامج التوفير واالدخار اللجان المتخصصة               8.9.

اللجنة اإلدارية

.10

.1
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السـوق  فـي  التوعيـة  لبرنامـج  التمويلـي  الحسـاب  يهـدف 
الماليـة السـعودية إلـى تمويـل أنشـطة الهيئـة الخاصـة ببرامـج 
الثقافـة  رفـع  فـي  المتمثلـة  الماليـة  السـوق  فـي  التوعيـة 
وتمويـل  المسـتثمرين،  لـدى  واالسـتثمارية  واالدخاريـة  الماليـة 
وتطويـر أنظمـة الرقابـة علـى التـداول لـدى األشـخاص المرخـص 
لهـم، والمسـاهمة فـي تأسـيس وتشـغيل األكاديميـة الماليـة. 

رئيس اللجنةعضو من أعضاء مجلس الهيئة يعّينه المجلس ويكون                    

عضوًاوكيل الهيئة للموارد المؤسسية                                                 

عضوًاوكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية                                  

عضوًا مستقاًل من خارج الهيئة ويكون من ذوي الخبرة واالختصاص، يعّينه المجلس 

وتتكون اللجنة حاليًا من األعضاء التالية أسمائهم:

رئيس اللجنةاألستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود عضو مجلس الهيئة                                                 

عضواألستاذ عبدالله بن عبدالقادر شيبة الحمد، وكيل الهيئة للموارد المؤسسية                            

عضوالدكتور بندر بن أسعد السجان، وكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية                         

عضو مستقلالدكتور عبيد بن سعد العبدلي                                                                               

مهام اللجنة ومسؤولياتها:

رســم السياســة العامــة للحســاب بمــا يحقــق األهــداف المرجوة . 1
المــادة  إليهــا فــي  المشــار  مــن تمويــل األنشــطة والبرامــج 

ــة مــن الئحــة الحســاب التمويلــي. الثالث

المصادقــة علــى خطــة وميزانيــة الحســاب ومــن ثــم رفعهــا . 2
لصاحــب الصالحيــة للموافقــة عليهــا ضمــن الموازنــة الســنوية 
للهيئــة، وذلــك بمــا ال يتجــاوز الفائــض النقدي المرحل للحســاب 

واإليــراد المتوقــع خــالل عــام الموازنــة.

دراســة طلبــات التمويــل المقدمــة إلــى اللجنــة وإصــدار قــرارات . 3
لبرنامــج  التمويلــي  الحســاب  الئحــة  ألحــكام  وفقــًا  التمويــل 
التوعيــة فــي الســوق الماليــة الســعودية ومتابعــة تنفيذهــا.

لتنفيــذ . 4 الالزمــة  واإلجــراءات  الحســاب  عمــل  قواعــد  إعــداد 
فــي  المعتمــد  الصالحيــات  وجــدول  يتوافــق  بمــا  أنشــطته 

الهيئــة.

عــن سياســات . 5 المنبثقــة  والماليــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  إقــرار 
الحســاب. لعمــل  والالزمــة  المعتمــدة  الحســاب 

اقتراح مؤشرات أداء الحساب والتوصية للمجلس بإقرارها.. 6

وضع الضوابط المنظمة لعملية التمويل من الحساب.. 7

تــم . 8 التــي  والبرامــج  األنشــطة  حالــة  تقاريــر  علــى  االطــالع 
المناســبة  التوصيــة  وإصــدار  الحســاب  طريــق  عــن  تمويلهــا 

. بشــأنها

وقــد عقــدت اللجنــة 10 اجتماعــات خــالل عــام 2018م، وناقشــت 
خاللهــا 17 موضوعــًا، وصــدر العديــد مــن التوصيــات والمقترحــات 
ــي  ــة وبرنامــج حديث ــة المالي ــة ودعــم األكاديمي كدعــم برنامــج الرقاب
التخــرج مــع األشــخاص المرخــص لهــم، وكانــت أبــرز مخرجــات أعمــال 

اللجنــة هــي:
اعتماد السياسة العامة وقواعد عمل الحساب.. 1
اعتماد  اإلجراءات والمؤشرات التشغيلية.. 2
اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2019م.. 3

وصدر عن اللجنة عدة قرارات، منها:

الموافقــة علــى دعــم عــدد مــن المشــروعات البحثيــة بالتعــاون . 1
مــع الجامعــات والمؤسســات البحثيــة.

الموافقــة علــى دعــم برنامــج حديثــي التخــرج مــع األشــخاص . 2
المرخــص لهــم.

الموافقــة علــى دعــم الملتقيــات التوعويــة وتنفيــذ المحاضرات . 3
التوعويــة والملتقيــات والمؤتمــرات والمشــاركة في الفعاليات 

العامــة والزيــارات الميدانيــة لعام 2018م.

لجنــة الحســاب التمويلــي لبرنامــج التوعيــة فــي 
الســوق الماليــة الســعودية  .2

                    )2017-46-2( رقـم  الهيئـة  مجلـس  بقـرار  اللجنـة  ُأنشـئت 
بتاريـخ7/22 /1438هــ الموافـق2017/4/19م، وتم تشـكيل اللجنة 
بقـرار المجلـس رقـم )7-49-2017( وُأعيـد تشـكيل اللجنـة بقـرار 

التالـي: النحـو  علـى  لتكـون   )2017-98-10( رقـم  المجلـس 
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ُانشـئت اللجنـة بموجـب قـرار إداري مـن معالـي رئيـس مجلـس 
1437/1/27هــ  هيئـة السـوق الماليـة رقـم )ق/15/58/1( وتاريـخ 
الموظفيـن  )لجنـة شـكاوى  تحـت اسـم  2015/11/9م،  الموافـق 
القـرار  الهيئـة(. وصـدر  فـي  والسـلوك  الممارسـات  ومخالفـات 
بإعـادة  الموافـق2018/7/17م  بتاريخ1439/11/4هــ  اإلداري 
تشـكيل اللجنـة وتعديـل اسـمها ليكـون ) لجنـه السـلوك المهنـي 

الموظفيـن(. وشـكاوى 

رئيس اللجنةالمستشار القانوني لمجلس الهيئة                                األستاذ خالد بن عبدالله  السويكت

عضو اللجنةمدير وحدة اآلراء والدراسات القانونية                       األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الجالل          

عضو اللجنةمدير إدارة االلتزام الداخلي                                      األستاذة فرح بنت حسان الرويلي                

عضو اللجنةعمليات الموارد البشرية                                             األستاذ عامر بن رحيل العنزي                    

مقرر اللجنةمكتب الرئيس                                                      األستاذ تركي بن عمر السريهيد                

وقــد ناقشــت اللجنــة المهــام واألهــداف وآليــه العمــل المقترحــة 
للتعامــل مــع الشــكاوى الــواردة لهــا مــن قبــل معالــي الرئيــس. 

لمناقشـة  لهـم  المرخـص  لألشـخاص  الرئيسـية  اللجنـة  الهيئـة  شـكلت 
الموضوعـات والتحديـات المشـتركة التـي تهـم األشـخاص المرخـص لهـم، 

تحقيقهـا. وسـبل  التطويريـة  المبـادرات  وطـرح 

وتتكون اللجنة من:

شركة جولدمان ساكس العربية السعوديةرئيس اللجنةخالد البداح

شركة جدوى لالستثمارنائب الرئيسهيثم الغنام

مجموعة الدخيل الماليةعضوخلود الدخيل

شركة ألفا الماليةعضوفهد السعود

باسل 
مجموعة بي أم جي الماليةعضوالغاليني

علي 
شركة األهلي الماليةعضوالمرزوقي

شركة العربي الوطني لالستثمارعضوبسام المبارك

شركة األول كابيتالعضوفيصل مالئكة 

شركة بيت التمويل السعودي الكويتيعضوبدر العنزي

شركة الجزيرة لألسواق الماليةعضومحمد الرميزان

وعقــدت اللجنــة ثالثــة اجتماعــات فــي عــام 2018م، وناقشــت العديــد مــن 
الموضوعــات، وكان مــن أبرزهــا مــا يلــي:

والمخاطــر . 1 الربحــي،  غيــر  القطــاع  ومخاطــر  اإلرهــاب،  تمويــل  مخاطــر 
الوطنيــة.

جوائز تقديرية لمدراء األصول المتميزين.. 2
إدارات . 3 مجالــس  فــي  المســتقلين  لألعضــاء  الشــخصية  التعامــالت 

لهــم. المرخــص  األشــخاص 
نقاش حول الوضع الحالي لسوق نمو.. 4
ملتقى األشخاص المرخص لهم. . 5

وتتكون اللجنة من:

اللجنة الرئيسية لألشخاص المرخص لهملجنة السلوك المهني وشكاوى الموظفين .3.4
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الباب الثاني
الوضع الراهن لهيئة 

السوق المالية

الفصل الثالث: التواصل والعالقات 	 
الدولية

مركز االتصال . 1

العالقات والمنظمات الدولية. 2

02



التقرير السنوي |التقرير السنويم2018|| | 2018 م

8889

 8,405 مــع  بالهيئــة  االتصــال  مركــز  اتصــال  قنــوات  تلقــت 
تواصــاًل خــالل عــام 2018م، شــملت 6,579 اتصــااًل هاتفيــًا، و 
1,375 رســالًة إلكترونيــًة، و 451 تواصــاًل عبــر قنــوات التواصــل 
االجتماعــي، وقــد شــكلت االستفســارات العــدد األكبــر مــن هــذه 
االتصــاالت بـــ 4,687 اتصــال، يليهــا الشــكاوى بـــ 2,331 اتصــااًل، 

ثــم اتصــاالت متعلقــة بالشــركات المدرجــة بـــ 624 اتصــااًل.

والدوليــة  اإلقليميــة  عالقتهــا  وتعزيــز  توثيــق  الهيئــة  واصلــت 
تنظيــم  فــي  العاملــة  والمؤسســات  والهيئــات  بالمنظمــات 
التجــارب  أفضــل  مــن  واالســتفادة  الماليــة  األســواق  ومراقبــة 
ــة فــي المجــاالت ذات العالقــة. وســعًيا إلــى  والممارســات الدولي
اكتســاب وتبــادل الخبــرات والمعلومــات وتوطيــد العالقــات الدوليــة 
تعاونــت  المشــترك،  التعــاون  ســبل  وفتــح  والمتعــددة  الثنائيــة 
الهيئــة مــع عــدٍد مــن الجهــات التنظيميــة فــي جملــة مــن المجــاالت 
ذات العالقــة، باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي فــرق عمــل دوليــة 
لتنفيــذ مشــاريع تتعلــق باألســواق الماليــة، كذلــك شــاركت فــي عــام 
2018م فــي العديــد مــن المؤتمــرات والمحافــل الدوليــة المتعلقــة 

باألســواق الماليــة وتطويرهــا والرقابــة عليهــا. 
وخــالل عــام 2018م، شــاركت الهيئــة فــي العديــد مــن االجتماعــات 
الخاصــة بمنظمــة اآليوســكو8 ، منهــا المؤتمــر الســنوي الثالــث 
واألربعــون، واجتماعــان لمجلــس إدارة المنظمــة، باإلضافــة إلــى 
اجتماعــات ســت لجــان مــن لجــان السياســة الفنيــة التابعــة للمنظمــة، 
ــا  ــم إفريقي ــة إقلي ــة فــي اجتمــاع ومؤتمــر لجن ــك شــاركت الهيئ كذل
ــة األســواق الناشــئة،  والشــرق األوســط، واجتماعــات ومؤتمــر لجن
واجتماعــات لجنــة المخاطــر الناشــئة، واجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة 

ــة. ــة لألســواق المالي للمدفوعــات والبنــى التحتي

ومن أبرز  الموضوعات التي جرى مناقشتها خالل تلك 
االجتماعات:

العشــرين 	  المالــي ومجموعــة  توصيــات مجلــس االســتقرار 
الماليــة. باألســواق  المتعلقــة 

تعزيز أوجه التعاون بين األسواق الناشئة.	 
الماليــة 	  والتقنيــة  الرقميــة  بالعمــالت  المتعلقــة  المخاطــر 

)»فينتيــك«(.
توعية المستثمرين وحمايتهم.	 

لمجلـس 	  عشـر  الثانـي  السـنوي  االجتمـاع 
العربيـة. الماليـة  األوراق  هيئـات  اتحـاد 

االجتمـاع السـابع عشـر للجنـة رؤسـاء هيئات 	 
األسـواق الماليـة بـدول مجلـس التعاون.

االقليميـة 	  التشـاورية  المجموعـة  اجتمـاع 
لمنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا 
 )FSB( المالـي  االسـتقرار  لمجلـس  التابعـة  

الثالـث 	  الدولـي  البنـك   - أيوفـي  مؤتمـر 
. عشـر

للهيئـات 	  عشـر  السـادس  أيوفـي9  مؤتمـر 
الشـرعية.

بــمجلس 	  الخاصـة  االجتماعـات  مـن  عـدد 
اإلسـالمية. الماليـة  الخدمـات 

المؤتمـر السـنوي الدولـي للعقـود اآلجلـة 	 
التابـع لهيئـة تداول السـلع اآلجلـة األمريكية 

وجمعيـة العقـود اآلجلـة.

الشـركات 	  حوكمـة  عمـل  مجموعـة  اجتمـاع 
إفريقيـا  وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي 
االقتصـادي  التعـاون  لمنظمـة  التابعـة 

.)OECD( والتنميـة 

فـي 	  الرقابيـة  للجهـات  السـنوي  االجتمـاع 
علـى  للرقابـة  الهـادي  آسـيا والمحيـط  دول 
األسـواق الماليـة بتنظيم مـن هيئة األوراق 

سـنغافورة. فـي 

للجنـة 	  والثالثـون  الخامـس  االجتمـاع 
حوكمـة الشـركات التابعـة لمنظمـة التعـاون 

  .)OECD( والتنميـة  االقتصـادي 

مؤتمر تقنية المستقبل.	 

قنوات التواصل رسالًة إلكترونيًةاتصااًل هاتفيًا
االجتماعي

8 - تعــد المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة “ أيوســكو” الجهــة المرجعيــة المســؤولة عــن 6,5791,375451
إلــى  للوصــول  أعضائهــا  مــع  المنظمــة  وتعمــل  الماليــة.  األوراق  لقطــاع  الدوليــة  المعاييــر  وضــع 
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 إلــى عضويــة المنظمــة فــي عــام 2010م. 
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 2018م –  

2020م.

9 - أيوفــي  هــي إحــدى أبــرز المنظمــات الدوليــة غيــر الربحيــة الداعمــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، 
ولهــا منجــزات عديــدة ومــن أهمهــا إصــدار 100 معيــار فــي مجــاالت المحاســبة والمراجعــة وأخالقيــات 
ــة والســلطات  ــوك المركزي ــي اعتمدتهــا البن ــر الشــرعية الت ــى المعايي العمــل والحوكمــة، باإلضافــة إل

الماليــة.

مــركـــز االتصـــــال العالقات والمنظمات الدولية1. .2

أيضًا شاركت الهيئة عام 2018م في العديد من فعاليات 
المنظمات والجهات الدولية األخرى، من أبرزها: 
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وللهيئــة عــدة مســاهمات أخــرى فــي مجــال العالقــات الدوليــة 
والتعــاون المشــترك منهــا:

ــرة 	  ــة مــع الجهــات النظي ــة الثنائي ــر عالقــات الهيئ ــز وتطوي تعزي
ــرات. ــادل المعلومــات والخب فــي كل مــا يخــص تب

تعزيــز حضــور ومشــاركة الهيئــة فــي المؤتمــرات والبرامــج 	 
والمحافــل الدوليــة المتعلقــة باألســواق الماليــة وتطويرهــا 

والرقابــة عليهــا.

تنظيــم ورش العمــل بالمملكــة بمشــاركة دوليــة حيــث فقــد 	 
نظمــت الهيئــة برنامجــًا تدريبيــًا حــول »المخاطــر فــي الخدمــات 

الماليــة«

وقد حققت الهيئة إنجازات دولية، هي:

تعييــن معالــي رئيــس مجلــس الهيئــة ممثــاًل لمقعــد المملكــة 	 
 )FSB( العربيــة الســعودية فــي مجلــس االســتقرار المالــي

لعــام 2019م.

انتخــاب عضــو مجلــس هيئــة الســوق الماليــة األســتاذ خالــد بــن 	 
عبدالعزيــز الحمــود نائبــًا لرئيــس اللجنــة اإلقليميــة إلفريقيــا 
والشــرق األوســط التابعــة للمنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق 
منظمــة  إدارة  مجلــس  فــي  وعضــوًا  )آيوســكو(  الماليــة 

آيوســكو للفتــرة 2018 - 2020م.

فــي  المملكــة  مشــاركة  رفــع  علــى  الهيئــة  مــن  وحرصــًا 
ــى  ــا عل ــز حضوره ــالل تعزي ــن خ ــة م ــة كاف ــل العالمي المحاف
المســتوى الدولــي، بلــغ عــدد مقاعد منســوبي الهيئة الذين 
يشــاركون فــي اللجــان وفــرق العمــل التابعــة للمنظمــات 
والهيئــات الدوليــة التــي تشــارك الهيئــة فــي عضويتهــا 35 
مقعــدًا حتــى نهايــة عــام 2018م، إذ تســاهم الهيئــة بفّعاليــة 

فــي أعمــال تلــك اللجــان وفــرق العمــل.

تشارك الهيئة في 
عضويتها 35

الهيئــة  لممثلــي  مقعــدًا 
فــي اللجــان وفــرق العمــل 
التابعــة للمنظمــات الدوليــة

تاريخ انضمام الهيئةمقرهاالمنظمة - المشروع

اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

مشروع تكامل األسواق المالية بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية

المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )آيسكو(

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية )أيوفي(

مجلس الخدمات المالية اإلسالمية

مجلس االستقرار المالي

أبو ظبي

الرياض

مدريد

 المنامة

كوااللمبور

بازل

2007م

2010م

2010م

2016م

2017م

2018م

فــي  بالعضويــة  الهيئــة  وتتمتــع 
والدوليــة  اإلقليميــة  المنظمــات 

التاليــة:



التقرير السنوي |التقرير السنويم2018|| | 2018 م

9293

الباب الثالث
تنظيم السوق المالية

اللوائح التنفيذية الجديدة. 1

اللوائح التنفيذية المعّدلة. 2

اللوائح التنفيذية قيد التطوير. 3

منهجية الهيئة في إصدار وتطوير لوائحها . 4
وقواعدها التنفيذية

03
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أصــدرت الهيئــة خــالل عــام 2018م اللوائــح والتعليمــات الجديدة 
التالية:

التعليمات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثمارية . 1
وتاريــخ   )2018-1-4( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
1439/4/14هـــ الموافــق 2018/1/1م، وتهــدف التعليمــات 
الصناديــق  إعالنــات  جــودة  مســتوى  ورفــع  تنظيــم  إلــى 
نمــاذج  وتحديــد  للمســتثمرين،  المقدمــة  االســتثمارية 
بالمــواد ذات  بهــا مــع عــدم اإلخــالل  الخاصــة  لإلعالنــات 
صناديــق  والئحــة  الماليــة  الســوق  نظــام  فــي  العالقــة 
االســتثمار والئحة صناديق االســتثمار العقاري والتعليمات 

المتداولــة.  العقاريــة  االســتثمار  بصناديــق  الخاصــة 

تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية. 2
وتاريــخ   )2018-4-1( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
1439/4/23هـــ الموافــق 2018/1/10م، وتهدف التعليمات 
إلــى تنظيــم تقديــم منتجــات وخدمــات التقنيــة الماليــة فــي 
ــر إطــار تنظيمــي  ــى توفي ــي ترمــي إل ــة، الت الســوق المالي
الســوق  »فينتيك«فــي  الماليــة  التقنيــة  ابتــكارات  يدعــم 

ــة فــي المملكــة. المالي

التعليمات الخاصة بتنظيم آلية االستقرار السعري . 3
للطروحات األولية

صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )4-87-2018( وتاريــخ 
1439/11/24هـــ الموافــق 2018/8/6م، وتهدف التعليمات 
إلــى تنظيــم عمليات االســتقرار الســعري ألســهم الشــركات 
حديثــة اإلدراج فــي الســوق، وذلــك بعــد الطــرح األولــي، 
بمــا فــي ذلــك تحديــد المتطلبــات الواجــب توافرهــا فــي 
ممارســته  عنــد  والتزاماتــه  الســعري،  االســتقرار  مديــر 
آليــة االســتقرار الســعري، واالســتثناءات التــي تــرد علــى 

العمليــات التــي ُتتخــذ أثنــاء مــدة االســتقرار الســعري.

التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار المغلقة المتداولة. 4
وتاريــخ   )2018-66-2( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
التعليمــات  وتهــدف  2018/6/6م،  الموافــق  1439/9/22هـــ 
االســتثمار  صناديــق  وحــدات  وتســجيل  طــرح  تنظيــم  إلــى 
علــى  واإلشــراف  وعملياتهــا  وإدارتهــا  المتداولــة  المغلقــة 

المملكــة. فــي  بهــا  المرتبطــة  النشــاطات  جميــع 

الخاضعــة . 5 المنشــآت  حســابات  مراجعــي  تســجيل  قواعــد 
الهيئــة إلشــراف 

وتاريــخ   )2018-135-1( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
القواعــد  وتهــدف  2018/12/19م،  الموافــق  1440/4/12هـــ 
إلــى وضــع المعاييــر والشــروط الواجــب توافرهــا فــي مراجعي 
حســابات المنشــآت الخاضعــة إلشــراف الهيئــة، بمــا فــي ذلــك 
اشــتراط التســجيل لــدى الهيئــة لممارســة عمليــات المراجعــة 
التســجيل،  الهيئــة، وشــروط  الخاضعــة إلشــراف  للمنشــآت 
المســتمرة  االلتزامــات  بيــان  إلــى  باإلضافــة  وإجراءاتــه، 
القانونــي  والمحاســب  المحاســبة  مكتــب  علــى  المفروضــة 
المســجَلين، وأحــكام تعليــق التســجيل وإلغائــه والتوقــف عــن 
الخاضعــة إلشــراف  للمنشــآت  المراجعــة  عمليــات  ممارســة 

الهيئــة.

اللوائــح  مــن  مجموعــة  علــى  التعديــالت   بعــض  الهيئــة  أجــرت 
وهــي: التنفيذيــة، 

فــي . 1 األســهم  وتخصيــص  األوامــر  ســجل  بنــاء  تعليمــات 
األوليــة االكتتابــات 

رقــم  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  قــرار  بموجــب  صــدرت 
2016/7/20م،  الموافــق  1437/10/15هـــ  وتاريــخ   )2016-94–2(
وُعدلــت بقــراره رقــم )4-4-2018( وتاريــخ 1439/4/23هـــ الموافــق 
2018/1/10م، وتهــدف إلــى توســيع دائــرة الفئــات المشــاركة ممــا 
ســيزيد مــن كفــاءة التســعير بحيــث شــملت المســتثمرين الخليجيين 
مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة، كمــا شــمل التعديــل رفــع بعــض 
القيــود المتعلقــة بتحديــد النطــاق الســعري وتغطيــة الطــرح مــن 
االكتتــاب  تحديــد ســعر  آليــة  المشــاركة، وتعديــل  الجهــات  قبــل 
وذلــك بــأن يحــدد المستشــار المالــي باالتفــاق مــع المصــدر ســعر 
العــرض والطلــب مــع مراعــاة عــدد مــن  االكتتــاب وفقــًا لقــوى 
الضوابــط الكفيلــة بحمايــة المســتثمرين، وتعديــل آليــة تخصيــص 
األســهم وذلــك بإضفــاء مرونــة فــي تلــك اآلليــة بمــا يســهم فــي 

الرفــع مــن كفــاءة الســوق.

القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة . 2
المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة 

رقــم  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  قــرار  بموجــب  صــدرت 
2015/5/4م،  الموافــق  1436/7/15هـــ  وتاريــخ   )2015  -  42  –1(
وُعدلــت بقــراره رقــم )1-3-2018( وتاريــخ 1439/4/22هـــ الموافــق 
2018/1/9م، وتتضمــن التغييــرات الرئيســية فــي القواعــد الحاليــة 
مــا يلــي: تســهيل وتســريع إجــراءات التأهيــل عــن طريــق إلغــاء 
للمســتثمر  الماليــة  الســوق  هيئــة  وتســجيل  مراجعــة  متطلــب 
األجانــب  المســتثمرين  نطــاق  وتوســيع  المؤهــل،  األجنبــي 
المؤهليــن بخفــض متطلــب األصــول التــي يحفظهــا أو يديرهــا 
 500 إلــى  دوالر  مليــار  مــن  المؤهلــون  األجانــب  المســتثمرون 
التابعــة  الماليــة  المؤسســات  بتأهيــل  والســماح  دوالر،  مليــون 
األجنبــي  المحفظــة  مديــر  أو  المؤهــل  األجنبــي  للمســتثمر 
والصناديــق االســتثمارية المــدارة مــن قبلهــم دون الحاجــة إلــى 
االلتــزام  بعــض متطلبــات  تقديــم طلبــات مســتقلة، وتخفيــف 

المؤهــل. األجنبــي  المســتثمر  علــى  المســتمر 

ُعدلــت الفقــرة )د( مــن المــادة )الرابعــة والســتين( منهــا وذلــك فــي 
ضــوء صــدور المرســوم الملكــي رقــم )م/79( وتاريــخ 1439/7/25هـــ 
ــل بعــض مــواد نظــام الشــركات. المتضمــن الموافقــة علــى تعدي

الئحة حوكمة الشركات. 4
وتاريــخ   )2017-16-8( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
1438/5/16هـــ الموافــق 2017/2/13م. وُعّدلــت بقــراره رقــم )45-3-
2018/4/23م،حيــث ُعدلــت  1439/8/7هـــ الموافــق  2018( وتاريــخ 
)الثالثــة عشــرة( والفقــرة )د( مــن المــادة  الفقــرة )د( مــن المــادة 
ــن( و الفقــرة  ــة واألربعي )العشــرين( والفقــرة )3( مــن المــادة )الثالث
)4( مــن المــادة )السادســة واألربعيــن( و المــادة )الثامنــة واألربعيــن( 
مــن الالئحــة وذلــك فــي ضــوء صــدور المرســوم الملكــي رقــم 
)م/79( وتاريــخ 1439/7/25هـــ المتضمــن الموافقــة علــى تعديــل 

بعــض مــواد نظــام الشــركات.

الئحة االندماج واالستحواذ . 5
وتاريــخ   )2007-50-1( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
1428/9/21هـــ الموافــق 2007/10/3م وُعدلــت بقــراره رقــم )45-3-
2018/4/23م،حيــث ُعدلــت  1439/8/7هـــ الموافــق  2018( وتاريــخ 
الفقــرة الفرعيــة )د/1( مــن الفقــرة )ج( مــن المــادة )الســابعة عشــرة( 
)الســابعة  المــادة  مــن  )ج(  الفقــرة  مــن  )هـــ/1(  الفرعيــة  والفقــرة 
ــك فــي ضــوء صــدور المرســوم الملكــي  عشــرة( مــن الالئحــة وذل
علــى  الموافقــة  المتضمــن  1439/7/25هـــ  وتاريــخ  )م/79(  رقــم 

تعديــل بعــض مــواد نظــام الشــركات.

اللوائح التنفيذية المعّدلةاللوائح التنفيذية الجديدة  .1.2

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة . 3
 )2017-123-3( رقــم  قــراره  بموجــب  الهيئــة  مجلــس  عــن  صــدرت 
وتاريــخ 1439/4/9هـــ الموافــق 2017/12/27م، وُعّدلــت بقــراره رقــم 
حيــث  2018/4/23م،  الموافــق  1439/8/7هـــ  وتاريــخ   )2018-45-3(
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اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها . 6
فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة %20 فأكثــر 

مــن رأس مالهــا 

وتاريــخ   )2013-48-4( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
ــت بقــراره رقــم  1435/1/15هـــ الموافــق 2013/11/18م. وُعّدل
)1-77-2018( وتاريــخ 1439/11/5هـــ الموافق 2018/7/18م؛ إذ 
ُعدلــت الفقــرة )ج( مــن المــادة الخامســة منها، وذلك اتســاقًا مع 
مــا ورد فــي المــادة الخمســين بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات. 
ويتمثــل التعديــل بإيضــاح الُمــدد الواجــب علــى الشــركة إعالنهــا 
وفقــًا لمــا ورد فــي المــادة الخمســين بعــد المائــة مــن نظــام 

الشــركات.

الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي . 7
الســوق الموازية

وتاريــخ   )2017-95-4( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدر 
1439/1/26هـــ الموافــق 2017/10/16م.  وُعــّدل بقــراره رقــم 
2018/4/23م،  الموافــق  1439/8/7هـــ  وتاريــخ   )2018-45-1(
وذلــك لتعديــل الدليــل بمــا يتوافــق مــع التعديــالت المدخلــة 
المســتمرة  وااللتزامــات  الماليــة  األوراق  طــرح  قواعــد  علــى 
ــة الســوق  ــح هيئ وقائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائ
بقــرار  يتعلــق  مــا  عكــس  إلــى  باإلضافــة  وقواعدهــا  الماليــة 
مجلــس الهيئــة فــي شــأن الموافقــة علــى إعفــاء المســتثمرين 
األجانــب مــن بعــض متطلبات تعليمات الحســابات االســتثمارية 

وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

الئحة سلوكيات السوق . 8

صــدرت عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم )1- 11- 2004( 
وتاريــخ 1425/8/20هـــ الموافــق 2004/10/4م، وُعدلــت بقــرار 
المجلــس رقــم )1- 7- 2018( وتاريــخ 1439/5/1 هـــ الموافــق 
مــن  عشــرة  الســابعة  المــادة  بتعديــل  وذلــك  2018/1/18م 
الالئحــة بهــدف إتاحــة تجميــع األوامــر وفًقــا لمــا تصــدره الهيئــة 

أو الســوق مــن لوائــح أو قواعــد أو إجــراءات.

قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق . 9
الماليــة وقواعدهــا

وتاريخ   )2004-11-4( رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  صدرت 
رقم  بقراره  وُعّدلت  2004/10/4م،   الموافق  1425/8/20هـ 
)1-7-2018( وتاريخ1439/5/1هـ الموافق 2018/1/18م وذلك 
تجميع  إتاحة  بهدف  القائمة  في  »أمر«  مصطلح  بتعديل 
األوامر وفًقا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد 

أو إجراءات.
تعليمات الحسابات االستثمارية. 10

وتاريخ   )2016-39-4( رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  صدرت 
1437/6/25هـ الموافق 2016/4/3م،  وُعّدلت بقراره رقم )2-
2018/11/21م،  الموافق  هـ   1440/3/13 وتاريخ   )2018-124
ويهدف تعديل تعليمات الحسابات االستثمارية إلى التمكين 
وتيسير  االستثمارية،  الحسابات  فتح  لعملية  اإللكتروني 
مع  يتسق  بما  االستثمارية  الحسابات  وتشغيل  فتح  إجراءات 
مع  الصلة،  ذات  واإلشرافية  والرقابية  النظامية  المتطلبات 

المحافظة على الحماية الالزمة للمستثمرين.

التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة. 11

وتاريــخ   )2016-130-6( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
1438/1/23هـــ الموافــق 2016/10/24م، وُعّدلــت بقــراره رقــم 
)2-115-2018( وتاريخ 1440/2/13هـ الموافق 2018/10/22م، 
وتتمثــل أبــرز التعديــالت المقترحــة فــي حظــر مــن ُتظهــر شــروط 
وأحــكام الصنــدوق عنــد التأســيس أنهــم يملكــون )5%( أو أكثــر 
التــي  الوحــدات  فــي  التصــرف  مــن  الصنــدوق  مــن وحــدات 
ــداول وحــدات  ــدء ت ــى لب ــم االشــتراك بهــا خــالل الســنة األول ت
الصنــدوق المعنــي، باإلضافــة إلــى متطلبــات إفصــاح إضافيــة 
فــي  الوحــدات  مالكــي  كبــار  بتعامــالت  المتعلــق  كاإلفصــاح 
تقاريــر  إلــى  الســوقية  اإليجــارات  تقييــم  وإضافــة  الســوق، 
إلــزام مديــر الصنــدوق بنشــرها،  ميــن المعتمديــن مــع  المقيِّ
كذلــك تــم زيــادة الحــد األدنــى لتأســيس الصنــدوق مــن )100( 

مليــون ريــال ســعودي إلــى )500( مليــون ريــال ســعودي. 

التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات. 12

وتاريــخ   )2006-199-1( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
1427/7/18هـــ الموافــق 2006/8/12م، وُعّدلــت بقــراره رقــم 
)2-73-2018( وتاريــخ 1439/10/27هـــ الموافق 2018/7/11م، 
الشــفافية  مســتوى  تعزيــز  إلــى  التعديــالت  هــذه  وتهــدف 
واإلفصــاح فــي الســوق الماليــة وإعانــة المســتثمرين علــى 
اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية بنــاًء علــى معلومــات صحيحــة 
ووافيــة، إضافــة إلــى تيســير إجــراءات اإلفصاح على الشــركات 
المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية بمــا يمكنهــا مــن 
االلتــزام بأحــكام اإلفصــاح الــواردة فــي اللوائــح التنفيذيــة ذات 
العالقــة وبخاصــة االلتزامــات المســتمرة الــواردة فــي قواعــد 
طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، وقواعــد اإلدراج 

ــداول(. ــة الســعودية ) ت الصــادرة عــن شــركة الســوق المالي
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ســعيًا مــن الهيئــة إلــى االســتثمار فــي ثقــة المســتثمرين 
وتطويــر الســوق الماليــة، تعمــل الهيئــة علــى تطويــر مجموعــة 

ــة، وهــي: ــح التنفيذي مــن اللوائ

المســتثمرين . 1 لتملــك  المنظمــة  التعليمــات  مشــروع 
فــي  اســتراتيجية  حصصــًا  األجانــب  االســتراتيجيين 

المدرجــة  الشــركات 
األحــكام  تنظيــم  إلــى  التعليمــات  مشــروع  يهــدف 
المســتثمر  لتملــك  الالزمــة  والشــروط  والمتطلبــات 
وتحديــد  اســتراتيجية،  لحصــة  األجنبــي  االســتراتيجي 
الشــأن.  ذلــك  فــي  عليــه  المفروضــة  والقيــود  التزاماتــه 
ذات  واألطــراف  والمهتميــن  المختصيــن  الهيئــة  ودعــت 
آرائهــم ومقترحاتهــم حيــال مســودة  إبــداء  إلــى  العالقــة 

. ت لتعليمــا ا

مشــروع تعليمــات إصــدار شــهادات اإليــداع خــارج المملكــة . 2
المتطلبــات  وضــع  إلــى  التعليمــات  مشــروع  يهــدف 
والشــروط الالزمــة إلصــدار شــهادات اإليــداع خــارج المملكــة 
ذلــك  فــي  بمــا  المملكــة،  فــي  مصــدرة  أســهم  مقابــل 
تحديــد المتطلبــات الالزمــة للحصــول علــى موافقــة الهيئــة 
وتحديــد  المملكــة،  خــارج  اإليــداع  شــهادات  إصــدار  علــى 
التزامــات المصــدر، والتزامــات بنــك اإليــداع. ودعــت الهيئــة 
المختصيــن والمهتميــن واألطــراف ذات العالقــة إلــى إبــداء 

آرائهــم ومقترحاتهــم حيــال مســودة التعليمــات.

مشــروع تعديــل الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة . 3
تنفيــذًا لنظــام الشــركات

2016( وتاريــخ  صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )127-8-
بقــراره  وُعّدلــت  2016/10/17م،  الموافــق  1438/1/16هـــ 
الموافــق  1438/6/24هـــ  وتاريــخ   )2017-33-5( رقــم 
2017/3/23م. وتأتــي التعديــالت المقترحــة علــى الضوابــط 
اتســاقًا مــع التعديــالت التــي  أجريــت  علــى نظــام الشــركات 
وتاريــخ  )م/79(  رقــم  الملكــي  المرســوم  علــى   بنــاًء 
2018/7/25م، وقــد أتاحــت التعديــالت التــي أجريــت علــى 
نظــام الشــركات للجهــات المختصــة وضــع ضوابــط للترخيــص 

فــي األعمــال والعقــود التــي يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة 
مصلحــة فيهــا والتــي تتــم لحســاب الشــركة ، ومــن جانبهــا 

توّلــت الهيئــة تنظيــم هــذه الضوابــط وإعدادهــا.  

مشروع تعديل الئحة حوكمة الشركات. 4
صــدرت بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )8-16-2017( وتاريــخ 
1438/5/16هـــ الموافــق 2017/2/13م. وُعّدلــت بقراره رقم 
)3-45-2018( وتاريــخ 1439/8/7هـــ الموافق 2018/4/23م، 
مــع  اتســاقًا  الالئحــة  علــى  المقترحــة  التعديــالت  وتأتــي 
التعديــالت التــي  أجريــت  علــى نظــام الشــركات بنــاًء علــى  
2018/7/25م،  وتاريــخ  )م/79(  رقــم  الملكــي  المرســوم 
وقــد أتاحــت التعديــالت التــي أجريــت علــى نظــام الشــركات 
للجهــات المختصــة وضــع ضوابــط الشــتراك عضــو مجلــس 
اإلدارة فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو أن 
ينافــس الشــركة فــي أحــد فــروع النشــاط التــي تزاولــه، 
ــط وإعدادهــا.   ــم هــذه الضواب ــة تنظي ــت الهيئ ومــن جانبهــا توّل

مشروع تعديل الئحة صناديق االستثمار. 5
 )2006 -129 -1( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
وعدلــت  2006/12/24م،  الموافــق  1427/12/3هـــ  وتاريــخ 
بقــراره رقــم )1-61-2016( وتاريــخ 1437/8/16هـــ الموافــق 
صناديــق  تأســيس  تنظيــم  إلــى  وتهــدف  2016/5/23م، 
االســتثمار وتســجيلها وطــرح وحداتهــا وإدارتهــا وعملياتهــا 
فــي  بهــا  المرتبطــة  النشــاطات  جميــع  علــى  واإلشــراف 
المملكــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فريــق العمــل يعمــل على 
إعــداد المســودة األوليــة لمشــروع تعديــل الالئحــة التــي 
المختصيــن  آراء  الهيئــة الســتطالع  فــي موقــع  سُتنشــر 
والمهتميــن واألطــراف ذات العالقــة ومقترحاتهــم حيالهــا، 
ومــن ثــم اســتكمال إجــراءات إعدادهــا وإصدارهــا بشــكلها 

النهائــي.

مشروع تعديل الئحة صناديق االستثمار العقاري. 6
وتاريــخ   )2006-193-1( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
1427/6/19هـــ الموافــق 2006/7/15م، وتهــدف إلــى تنظيــم 
تأســيس صناديــق االســتثمار العقــاري فــي المملكــة وطــرح 
وحداتهــا وإدارتهــا وحمايــة حقــوق مالكيهــا، وتطبيــق قواعــد 
اإلفصــاح والشــفافية عليهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فريــق 
العمــل يعمــل علــى إعــداد المســودة األوليــة لمشــروع تعديــل 
آراء  الســتطالع  الهيئــة  موقــع  فــي  سُتنشــر  التــي  الالئحــة 
المختصيــن والمهتميــن واألطــراف ذات العالقــة ومقترحاتهــم 
وإصدارهــا  إعدادهــا  إجــراءات  اســتكمال  ثــم  ومــن  حيالهــا، 

النهائــي.  بشــكلها 

مشــروع تعديــل القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض . 7
الخاصة

وتاريــخ   )2017-123-4( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  صــدرت 
1439/4/9هـــ الموافــق 2017/12/27م، وتهــدف إلــى تنظيــم 
ــك تأسيســها،  المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة بمــا فــي ذل
والترخيــص لهــا، وتســجيلها، وطرحهــا، وإدارتهــا، والنشــاطات 
المرتبطــة بهــا التــي تزاولهــا فــي المملكــة. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن فريــق العمــل يعمــل علــى إعــداد المســودة األوليــة 
ــة  ــل القواعــد التــي سُتنشــر فــي موقــع الهيئ لمشــروع تعدي
ذات  واألطــراف  والمهتميــن  المختصيــن  آراء  الســتطالع 
العالقــة ومقترحاتهــم حيالهــا، ومــن ثــم اســتكمال إجــراءات 

إعدادهــا وإصدارهــا بشــكلها النهائــي.

اللوائح التنفيذية قيد التطوير .3
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ــة،  ــر الســوق المالي ــة فــي تنظيــم وتطوي ــدور الهيئ اســتمرارًا ل
ــي  ــا اإللكترون ــات العمــوم فــي موقعه ــة مرئي تســتطلع الهيئ
عــن أي مشــروع متعلــق بالئحــة تنفيذيــة جديــدة قبــل إصدارهــا 
أو تطويــر أو تعديــل الئحــة تنفيذيــة مصــدرة مســبقًا، وذلــك 
ــار.   ــن ومالحظاتهــم فــي االعتب ــن والمعنيي ــذ آراء المهتمي ألخ
وبلغــت اســتطالعات مرئيــات العمــوم 26 حالــة اســتطالع خــالل 
2018م، وُتســلم  إلــى نهايــة عــام  2016م  الفتــرة مــن عــام 
ــة  ــع اآلراء محــل العناي ــة جمي ــذ الهيئ ــة. وتأخ ــا 5405 مرئي خالله

ــة للمشــروع.     ــة النهائي والدراســة لغــرض اعتمــاد الصيغ

)1(  النشر
تقوم الهيئة في هذه المرحلة باآلتي:

نشر مسودة الالئحة التنفيذية في موقعها اإللكتروني.. 1
نشــر اســتبانة موجهــة للعمــوم تغطــي الجوانــب العمليــة . 2

والفنيــة للمشــروع.
ــات العمــوم تلخــص المشــروع . 3 ــرة اســتطالع مرئي نشــر مذك

ــوي علــى قائمــة األســئلة.  وتحت
أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة مناسبة.. 4

يومــًا  ثالثيــن  عــادًة  العمــوم  مرئيــات  اســتطالع  مــدة  وتكــون 
ــة مــدة أخــرى   تتناســب مــع  ــم تحــدد الهيئ ــك مــا ل ــًا، وذل تقويمي

المشــروع.   طبيعــة 

)2(  استقبال مرئيات العموم
تستقبل الهيئة مرئيات العموم عن مشروع الالئحة التنفيذية 

بإحدى الوسائل التالية: 
الرابط اإللكتروني المحدد في اإلعالن عن دعوة استطالع . 1

مرئيات العموم.
وسائل التواصل المحددة في اإلعالن عن دعوة استطالع . 2

مرئيات العموم.
أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة مناسبة.. 3

)3( نشر مرئيات العموم 
تنشــر الهيئــة فــي موقعهــا اإللكترونــي ملخصــًا يتضمــن أهــم 
مــا تضمنتــه مرئيــات العمــوم عــن المســودة النهائيــة لمشــروع 
ــك بعــد صــدور قــرار  ــة، وذل ــي وردت الهيئ ــة الت الالئحــة التنفيذي
علــى  والموافقــة  التنفيذيــة  الالئحــة  باعتمــاد  المجلــس  مــن 

طريقــة نشــر تلــك المرئيــات.

منهجية الهيئة في إصدار وتطوير لوائحها 
وقواعدها التنفيذية

.4

منهجية الهيئة في التعامل مع مرئيات العموممراحل استطالع مرئيات العموم 1-42-4

تمــر عمليــة اســتطالع مرئيــات العمــوم التــي تجريهــا الهيئــة 
التاليــة: بالمراحــل 

تمر عملية استطالع مرئيات العموم التي تجريها الهيئة بالمراحل التالية:
حصر وترتيب جميع المرئيات الواردة بحسب مواد مشروع الالئحة أو الوثيقة التنظيمية. . 1
مراجعة المالحظات من الناحية الفنية والقانونية والرد عل كل مالحظة. . 2
إحالة المالحظات المرتبطة بالمشاريع األخرى لفرق العمل ذات العالقة.. 3
إجراء التعديالت الالزمة على المشروع في ضوء المرئيات الواردة.. 4
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الباب الرابع
الطرح وإجراءات الشركات 

المدرجة والمنتجات 
االستثمارية

الطرح العام والطرح لغرض اإلدراج في . 1
السوق الموازية والطرح الخاص لألسهم

الطرح العام والخاص للصكوك وأدوات . 2
الدين

إجراءات الشركات المدرجة. 3

الفصل األول: طرح األوراق المالية 	 
وإجراءات الشركات المدرجة

04
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بلغــت طلبــات الطــرح العــام والطــرح لغــرض اإلدراج فــي الســوق الموازيــة التــي وافقــت عليهــا 
الهيئــة، وإشــعارات الطــرح الخــاص لألســهم التــي تســلمتها خــالل عــام 2018م 140 طلبــًا/

إشــعارًا )الجــدول رقــم )10((. 

وقــد ارتفــع إجمالــي قيمــة طــروح األســهم خــالل عــام 2018م بنســبة 62.8%مقارنــًة بالعــام 
ــل الطــرح الخــاص لألســهم النصيــب األكبــر منهــا  الســابق لتصــل إلــى 13.5 مليــار ريــال، ومّث

بنحــو %45.4 مــن اإلجمالــي )الجــدول رقــم )11((.

الجدول رقم )11(: طرح األسهم مصنفًة بحسب النوع 

ــة وإشــعارات الطــرح الخــاص التــي  ــة والطــرح الخــاص لألســهم التــي وافقــت عليهــا الهيئ ــات طــرح األســهم لغــرض اإلدراج فــي الســوق الموازي ــات الطــرح العــام لألســهم وطلب الجــدول رقــم )10(: طلب

تسلمتها     

النوع
العدد

2018م2017م

106 الطرح العام لألسهم  وطرح األسهم لغرض اإلدراج في السوق الموازية

155129طرح خاص ألسهم6 

175طرح أسهم حقوق أولوية

166140اإلجمالي

النوع
2018م2017م

نسبة التغير
في قيمة الطرح إجمالي قيمة الطروح

إجمالي قيمة الطروح العدد )مليون ريال(
العدد)مليون ريال(

-6.0%3,939.2103,703.03 الطرح العام لألسهم  وطرح األسهم لغرض اإلدراج في السوق الموازية8

54.6%3,998.3806,181.384طرح خاص ألسهم9 

861.6%380.013,654.0104طرح أسهم حقوق أولوية

62.8%8,317.49113,538.391اإلجمالي

% 62.8
ارتفاع إجمالي
قيمة طروح األسهم

6- تشمل إشعارات اإلقفال المتسلمة المتعلقة باألسهم التي ُطرحت طرحًا خاصًا.
7 - تشمل شركة أمانة للتأمين والتي حصلت على موافقة الهيئة في عام 2018م ولم تكمل طرح أسهم حقوق األولوية في نفس العام.

8 - تشمل القيمة السوقية اإلجمالية لجميع الشركات التي تم طرح أسهمها وإدراجها.
9 - تشمل إشعارات اإلقفال المتسلمة المتعلقة باألسهم المطروحة طرحًا خاصًا والمتحصالت المجمعة.

10 - ال تشمل شركة أمانة للتأمين والتي حصلت على موافقة الهيئة ولم تكمل طرح أسهم حقوق األولوية خالل عام 2018م.

الطرح العام والطرح لغرض اإلدراج في السوق 
الموازية والطرح الخاص لألسهم

.1
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مــن جهــة أخــرى ُطــرح خــالل عــام 2018م جــزء مــن أســهم شــركة واحــدة لالكتتــاب لغــرض اإلدراج فــي الســوق الموازيــة )نمــو(، وبلغــت 
القيمــة اإلجماليــة لألســهم المطروحــة 32,4 مليــون ريــال، علمــًا بــأن االســتثمار فــي هــذا الســوق مخصــص للمســتثمرين المؤهليــن فقــط 

)الجــدول رقــم )14((.

الجدول رقم )14(: الشركات التي ُطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام خالل عام 2018م )سوق نمو(

قيمة الطرحاسم الشركة
)مليون ريال(

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

عدد مرات التغطية 
)مستثمرون 
مؤهلون(13 

عدد المكتتبين 
األفراد

20.01.046%32.4 الشركة الوطنية للبناء والتسويق 

--32.4اإلجمالي 

االكتتاب األولي العام في األسهم

ُطــرح خــالل عــام 2018م جــزء مــن أســهم شــركتين لالكتتــاب العــام فــي الســوق الرئيســية، وبلغــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم المطروحــة 
1,064 مليــون ريــال )الجــدول رقــم )12((.

وبلــغ إجمالــي مبالــغ االكتتــاب العــام لألفــراد )قبــل رد الفائــض( 
فــي األســهم )الســوق الرئيســية( عبــر قنــوات االكتتــاب المختلفــة 
281 مليــون ريــال خــالل عــام 2018م، وبلــغ إجمالــي عــدد المكتتبيــن 

األفــراد مــا يقــارب 102ألــف مكتتــب )الجــدول رقــم )13((.

الجدول رقم )12(: الشركات التي ُطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام خالل عام 2018م )السوق الرئيسية(

الجدول رقم )13(: اكتتابات األفراد مصنفًة بحسب قنوات االكتتاب لعام 2018م

قيمة الطرحاسم الشركة
)مليون ريال(

 نسبة األسهم
 المطروحة إلى

المصدرة

 عدد المكتتبين عدد مرات التغطية
األفراد

)ألف مكتتب(
المؤسسات12األفراد11

30.23.31.562%247.0الشركة الوطنية للتربية والتعليم

30.02.58.340%817.0شركة لجام للرياضة

1,064.0102 اإلجمالي

قناة االكتتاب
2018م

المبلغالعدد
)مليون ريال( )ألف مكتتب( 

3747الهاتف المصرفي

30158اإلنترنت

334فروع البنوك

3242الصراف اآللي

-- جوال/تطبيق

102281اإلجمالي

11 - احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتب بها األفراد على عدد األسهم المخصصة لهم.
12 - احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتبت بها المؤسسات على عدد أسهم الطرح.

13 -  احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتب بها المستثمرون المؤهلون على عدد األسهم المخصصة لهم.
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لــم تتلــق الهيئــة أي طلبــات طــرح عــام للصكــوك وأدوات الديــن 
خــالل عــام 2018م، فــي حيــن تســلمت 62 إشــعارًا لطــرح خــاص 
ــام  ــاع نســبته 31.9% مقارنــة بالع ــن بارتف ــوك وأدوات دي لصك

الســابق )الجــدول رقــم )15((. 

وافقــت الهيئــة علــى 35 إجــراًء لتعديــل رؤوس أمــوال الشــركات المدرجــة خــالل عــام 2018م، وقــد اشــملت تلــك الموافقــات علــى تخفيــض 9 
شــركات مدرجــة رؤوس أموالهــا ليتراجــع عــدد أســهمها المصــدرة مــن 344.6 مليــون ســهم إلــى 210.9 مليــون ســهم، وفــي المقابــل زادت 23 
شــركة رؤوس أموالهــا عبــر إصــدار أســهم منحــة وإصــدار أســهم حقــوق أولويــة. وتمــت عمليــة اســتحواذ واحــدة خــالل عــام 2018م ترتــب عليهــا 

ارتفــاع عــدد األســهم المصــدرة للشــركة المســتحوذة مــن 15 مليــون ســهم إلــى 24.2 مليــون ســهم )الجــدول رقــم )17((.

الجدول رقم )17(: الشركات المدرجة التي عّدلت رؤوس أموالها خالل عام 2018م

ــع  ــن، تراج ــوك وأدوات الدي ــات طــرح الصك ــق بعملي ــا يتعل وفيم
إجمالــي مبالــغ الطــرح الخــاص لهــا خــالل عــام 2018م بنســبة 
20.6% مقارنــًة بالعــام الســابق لتصــل إلــى 14.4مليــار ريــال 

)الجــدول رقــم )16((.

الجــدول رقــم )15(: طلبــات الطــرح العــام وإشــعارات الطــرح الخــاص للصكــوك وأدوات 
الديــن

الجدول رقم )16(: قيم طرح الصكوك وأدوات الدين مصنفًة بحسب نوع الطرح15  

النــــــــوع
العدد

2018م2017م

00طرح عام لصكوك وأدوات دين

4762 طرح خاص لصكوك وأدوات دين14 

4762اإلجمالي

النــــــــوع
نسبة التغير2018م2017م

في قيمة 
الطرح

إجمالي قيمة الطروح 
إجمالي قيمة الطروح العدد)مليون ريال(

العدد)مليون ريال(

-0000طرح عام لصكوك وأدوات دين
-20.6%18,105.22614,374.929طرح خاص لصكوك وأدوات دين16

-20.6%18,105.22614,374.929اإلجمالي

عدد الشركات طريقة تعديل رأس المال
إجمالي عدد األسهم )مليون سهم(

نسبة التغير
بعد تعديل رأس المالقبل تعديل رأس المال

64.0%4571936.4أسهم حقوق أولوية 17 
50.3%192,748.34,130.3أسهم منحة 18  

-38.8%9344.6210.9تخفيض رأس مال 
61.3%11524.2استحواذ 

44,1%333,678.95,301.8اإلجمالي

14 - تشمل اإلشعارات المتسلمة المتعلقة بالصكوك وأدوات الدين التي ُطرحت طرحًا خاصًا.
15 - ال تشمل أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.

16 - ال تشمل أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية حيث أن قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2018م صنفت األوراق المالية الصادرة 
عن حكومة المملكة العربية السعودية كطرح مستثنى. لذلك، تم تعديل إجمالي قيمة الطروح لعام 2017م لتكون إجمالي قيمة الطروح للعامين 2017م  و2018م قابلة للمقارنة.

17 - ال تشمل شركة أمانة للتأمين والتي حصلت على موافقة الهيئة في عام 2018م ولم تكمل طرح أسهم حقوق األولوية في نفس العام.
18 - تشمل 3 شركات من السوق الموازية )هي: شركة ثوب األصيل، شركة الكثيري القابضة، وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية( ارتفع عدد أسهمها مجتمعة من 16.26 مليون سهم إلى 35.27 مليون 

سهم.

الطرح العام والخاص للصكوك وأدوات الدين 3. إجراءات الشركات المدرجة2.
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الباب الرابع
الطرح وإجراءات الشركات 

والمنتجات االستثمارية

إصدار المنتجات االستثمارية . 1

صناديق االستثمار . 2

المحافظ الخاصة الُمدارة. 3

الفصل الثاني:  األصول المدارة	 
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 17 وحــدات  طــرح  علــى  2018م  عــام  خــالل  الهيئــة  وافقــت 
صندوقــًا اســتثماريًا طرحــًا عامــًا، منهــا 2 صنــدوق تســتثمر فــي 
األســهم، و4 صناديــق تســتثمر فــي أســواق النقــد، و6 صناديق 
عقاريــة متداولــة. كذلــك شــهد عــام 2018م الموافقــة علــى 
ــدوق أوقــاف فــي المملكــة. وتســلمت  الطــرح العــام ألول صن
الهيئــة خــالل عــام 2018م 91 إخطــارًا مكتمــاًل متعلقــًا بطــرح 
ــًا  ــت تســوية 278 طلب ــًا خاصــًا، وأكمل ــق اســتثمارية طرح صنادي
لتعديــل  مســتندات الشــروط واألحــكام )الجــدول رقــم )18((.

ارتفــع إجمالــي قيــم أصــول قطــاع صناديــق االســتثمار فــي 
الســابق  بالعــام  مقارنــة   %15.2 بنســبة  2018م  عــام  نهايــة 

.))19( رقــم  )الجــدول 

الجــدول رقــم )18(: الطلبــات المســتلمة للتعديــل علــى المعلومــات األساســية 
للمنتجــات االســتثمارية والمنجــز منهــا خــالل عــام 2018م

الجدول رقم )19(: مؤشرات قطاع صناديق االستثمار 19

الطلبات
المستلمة 

الطلبات التي تم 
تسويتها

نسبة االنجاز 
للطلبات المستلمة 

خالل 2018م

282278%98.6

العنصر
نسبة التغير  2018م2017م

لإلجمالي اإلجماليخاصةعامةاإلجماليخاصةعامة

-0.2%273270543249293542عدد الصناديق

38.8%238,4454,047242,492332,5673,939336,506عدد المشتركين

15.2%110,232.8141,631.8251,864.6111,861.6178,279.5290,141.1قيم األصول )مليون ريال(

2-1 الصناديق العامة

ــام  ــة ع ــق بنهاي ــم أصــول الصنادي ــي قي ــًا عامــًا( مــا نســبته 38.6% مــن إجمال ــي ُتطــرح وحداتهــا طرح ــق االســتثمار العامــة )الت ــم أصــول صنادي شــكلت قي
2018م، وارتفعــت قيمتهــا نهايــة العــام بنســبة 1.5% مقارنــًة بالعــام الســابق، لتبلــغ 111.9 مليــار ريــال، كذلــك ارتفــع عــدد المشــتركين فيهــا بنســبة %39.5 
إلــى 332.6 ألــف مشــترك، وهــو األعلــى منــذ عــام 2010م، وكان االرتفــاع األبــرز فــي قيــم األصــول وعــدد المشــتركين فــي صناديــق االســتثمار العقــاري 

ــة بنحــو 352.3% و 469.2% علــى التوالــي )الجــدول رقــم )20((. المتداول

الجدول رقم )20(: مؤشرات الصناديق العامة مصنفًة بحسب نوع االستثمار

نوع االستثمار
قيم األصول )مليون ريال(عدد المشتركينعدد الصناديق

نسبة 2018م2017م
نسبة 2018م2017مالتغير

نسبة التغير2018م2017مالتغير

-1.5%20,980.120,675.4-4.6%162,697155,278-12.4%161141أسهم
-32.4%754.1509.7-37.0%181114-37.5%85أدوات دين
-14.1%72,651.562,444.0-2.4%39,81738,867-2.3%4443أسواق نقد

-5.3%8,811.98,347.9-7.3%8,0887,499-9.1%1110عقاري
0.4%4.22,887.72,899.6%47844,984-21.9%3225قابض
-5.4%75.971.8-6.4%0.0326305%22متوازن

6.8%9.7398.5425.8%339372-20.0%54أخرى
4.6%26.036.037.7%0.0292368%33المؤشرات المتداولة

352.3%469.23,637.016,449.8%128.621,921124,780%716االستثمار العقاري المتداولة 

1.5%39.5110,232.7111,861.7%238,445332,567-8.8%273249اإلجمالي

19 - تشتمل على صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية المتداولة.

إصدار المنتجات االستثمارية

صناديق االستثمار

.1

.2

الصناديق العامة 1-2
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الصناديق العامة المستثمرة في األسهم

بنهايــة  األســهم  فــي  المســتثمرة  العامــة  الصناديــق  أصــول  قيــم  تراجعــت 
ــار ريــال، وبنســبة 1.5% عــن العــام الســابق،  ــة 20.7 ملي عــام 2018م إلــى قراب
ــى 15.6  ــة بنســبة 4.2% لتصــل إل ــق األســهم المحلي وارتفعــت أصــول صنادي

مليــار ريــال )الجــدول رقــم )21((. 

الجدول رقم )21(: مؤشرات الصناديق العامة المستثمرة في األسهم مصنفًة بحسب النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي
قيم األصول )مليون ريال(عدد المشتركينعدد الصناديق

نسبة 2018م2017م
نسبة 2018م2017مالتغير

نسبة 2018م2017مالتغير
التغير

4.2%14,951.015,575.4-4.0% 149,066143,107-8.6%9385أسهم محلية

-16.7%1,941.51,616.3-8.6% 10,1679,293-14.3%2824أسهم خليجية

-16.1%147.3123.6-24.9% 289217-25.0%43أسهم عربية

-29.0%909.5646.0-17.80% 1,070880-12.5%87أسهم آسيوية

9.2%4.3842.4920.3%231241-25.0% 43أسهم أمريكية

-13.9%688.4592.8-8.6% 267244-20.0% 54أسهم أوروبية

-19.9%1,499.91200.9-19.4% 1,6071,296-21.1% 1915أسهم دولية أخرى

-1.5%20,980.120,675.4-4.6% 162,697155,278-12.4% 161141اإلجمالي

ارتفعــت قيــم أصــول الصناديــق الخاصــة )التــي ُطرحــت وحداتهــا طرحــًا خاصــًا( بنهايــة عــام 
2018م بنســبة 25.9% مقارنــًة بالعــام الســابق لتصــل إلــى 178.3 مليــار ريــال )الجــدول 

رقــم )22((.

الجدول رقم )22(: مؤشرات الصناديق الخاصة مصنفًة بحسب نوع االستثمار

نوع االستثمار
قيم األصول )مليون ريال(عدد المشتركينعدد الصناديق

نسبة 2018م2017م
نسبة 2018م2017مالتغير

نسبة 2018م2017مالتغير
التغير

44.3%63,73091,967.1-71.5%383109-16.4%5546أسهم
4.2%29.112,12612,636.0%38.09401,214%5069أسهم خاصة/رأس مال جريء

5.4%82.84,6004,847.0%58106-25.0%86أدوات دين
0.6%1,1581,164.7-53.1%3215-33.3%96أسواق نقد

1.1%57,68758,321.4-9.9%2,5692,315-4.3%115110عقاري
37.5%332456.5-20.0%0.054%11سلع

761.0%187.08167,027.8%64.32366%2846متعدد األصول
-13.2%666578.5-20.0%108-66.7%31تحوط ومشتقات مالية

-00-00-01مغٍذ
148.2%277.85161280.5%600.027102%17تمويلي

25.9%141,631.8178,279.5-2.7%8.54,0473,939%270293اإلجمالي

%25.9 %4.2

ارتفاع قيم أصول الصناديق 
العامة المستثمرة في 

األسهم المحلية

ارتفاع قيم أصول 
الصناديق الخاصة

الصناديق الخاصة 2-2
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ارتفعــت قيــم أصــول صناديــق المؤشــرات المتداولــة بنهايــة عــام 2018م إلــى 37.7 مليــون ريــال وبنســبة 4.6% عــن العــام الســابق، وتزامــن 
هــذا االرتفــاع مــع زيــادة فــي عــدد المشــتركين بنســبة  26% )الجــدول رقــم )23((.

الجدول رقم )23(: صناديق المؤشرات المتداولة مصنفة بحسب قيم األصول وعدد المشتركين

2-4 الصناديق العقارية المتداولة

بلغــت قيــم أصــول الصناديــق العقاريــة المتداولــة 16.5 مليــار ريــال بنهايــة عــام 
2018م مقارنــة بقيمــة 3.6 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2017م، ووصــل عــدد الصناديــق 
 7 بـــ  2018م مقارنــة  عــام  بنهايــة  ُمدرجــًا  16 صندوقــًا  إلــى  المتداولــة  العقاريــة 
صناديــق مدرجــة فــي العــام الســابق، كذلــك ارتفــع عــدد المشــتركين إلــى مــا يزيــد 

علــى 124 ألــف مشــترك )الجــدول رقــم )24((.

الجــدول رقــم )24(: الصناديــق العقاريــة المتداولــة مصنفــة بحســب قيــم األصــول وعــدد المشــتركين 

بنهايــة عــام 2018م
اسم الصندوق

قيم األصول
عدد المشتركين)مليون ريال(

نسبة التغير2018م2017منسبة التغير2018م2017م

25.8%0.4178224%19.719.7فالكم المتداول لألسهم السعودية

29.3%11.05875%8.39.2فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات

23.2%8.35669%8.18.8صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول

26.0%4.6292368%36.037.7اإلجمالي

اسم الصندوق
قيم األصول
)مليون ريال(

عدد المشتركين

2018م2017م2018م2017م

487.01,347.83,281.08,735.0الرياض ريت

120.0120.01,745.01,652.0الجزيرة موطن ريت

678.0653.42,947.03,534.0جدوى ريت الحرمين

294.0510.01,303.01,408.0تعليم ريت

571.0599.32,749.02,484.0المعذر ريت

880.0891.74,067.03,468.0مشاركة ريت

607.0761.25,829.04,276.0ملكية ريت

2,656.0-582.2-مشاعر ريت

6,636.0-1,446.7-االهلي ريت 1

4,343.0-1,570.3-دراية ريت

24,986.0-1,744.0-الراجحي ريت

12,985.0-1,592.6-جدوى ريت السعودية

21,515.0-595.7-سدكو كابيتل ريت

6,402.0-1,180.0-سويكورب وابل ريت 

11,620.0-1,226.0-ميفك ريت

8,080.0-1,628.8-بنيان ريت

3,637.016,449.821,921.0124,780.0اإلجمالي

صناديق المؤشرات المتداولة  الصناديق العقارية المتداولة3-2 4-2
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ارتفــع  إجمالــي قيــم أصــول المحافــظ الخاصــة الُمــدارة بنهايــة 
عــام 2018م بنســبة 17.9% لتصــل إلــى 164.2 مليــار ريــال 

)الجــدول رقــم )25((. 

الجدول رقم )25(: قيم أصول المحافظ الخاصة الُمدارة مصنفة بحسب النوع

النوع
نسبة التغير  قيم األصول )مليون ريال(

لإلجمالي 2018م2017م

6.2%60,174.063,921.9أسهم محلية

-16.2%2,616.02,191.8أسهم عالمية

17.7%3,288.23,870.4أدوات دين

-6.7%49,649.446,323.0صناديق االستثمار

103.9%23,470.947,855.9أخرى

17.9%139,198.5164,163.0اإلجمالي

%17.9

ارتفاع إجمالي قيم 
أصول المحافظ 
الخاصة الُمدارة

المحافظ الخاصة الُمدارة .3
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اطلعــت الهيئــة علــى 780 قائمــة ماليــة مفصلــة ســنوية وربــع 
ســنوية فــي عــام 2018م )الجــدول رقــم )26((.

بلــغ إجمالــي عــدد إعالنــات الشــركات المدرجــة فــي الموقــع 
اإللكترونــي لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( 3735 
إعالنــًا مقارنــة بـــ 3912 إعالنــًا فــي العــام الســابق، وقــد ارتفعــت 
مقارنــة  2018م  عــام   %93.6 بنســبة  اإليضاحيــة  اإلعالنــات 

بالعــام الســابق )الجــدول رقــم )27((.

القوائم المالية 
المفصلة

التـغـــيـر2018م2017م

%8.0- 848780

تضمنــت القوائــم الماليــة المنشــورة خــالل عــام 2018م وجــود 
القوائــم  علــى  القانونــي  المحاســب  تقريــر  فــي  مالحظــات 
لـــ39 شــركة مــن أصــل 180 شــركة مدرجــة  الماليــة الســنوية 
روجعــت قوائمهــا الماليــة، وقــد بلــغ متوســط عــدد الشــركات 
ربــع  الماليــة  قوائمهــا  علــى  مالحظــات  ورد  التــي  المدرجــة 
الســنوية 35 شــركة مــن أصــل 155 شــركة مدرجــة21 ُفحصــت 

قوائمهــا الماليــة )الرســم البيانــي رقــم )1((.

متوسط القوائم المالية ربع السنوية

القوائم المالية السنوية
الجدول رقم )27(: اإلعالنات المنشورة في الموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية )تداول( مصنفًة بحسب نوع التطورات الجوهرية في اإلعالنات

الموضـــــوع
2018م2017م

النسبة من العدد
النسبة من العدداإلجمالي

اإلجمالي

20.6%22.2771%870نتائج مالية

0.2%0.26%6توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

0.5%0.320%12توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم

0.2%0.48%14توصية مجلس إدارة الشركة بخفض رأس مالها

21.0%25.1784%981الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية واإلعالنات المتعلقة بنتائج تلك االجتماعات

5.9%4.8222%186توزيع أرباح

18.8%9.3701%362إعالن إيضاحي

8.1%6.1304%239أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة وإداراتها العليا

-0-0موافقة على منتج جديد

24.6%31.7919%1242التطورات أو األحداث المهمة األخرى

100%1003735%3912اإلجمالي

2018م

2017م

3,735

3,912

الرســم البيانــي رقــم )1(: عــدد الشــركات التــي نشــرت قوائمهــا الماليــة 
الســنوية وربــع الســنوية لعــام 2018م مصنفــًة بحســب نــوع المالحظــات 

الــواردة فــي تقريــر المحاســب القانونــي22

 إمتناع عن إبداء
نتيجة الفحص

تحفــظرأي ُمعارض لفــت إنتــباه أمــر آخــرغير معدل

20

40

60

80

100

120

140

160

20- أعدت القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية, والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

21- قرر مجلس الهيئة اعفاء الشركات المدرجة من اإلفصاح عن القوائم المالية األولية للربع الرابع ابتداء من الربع الرابع لعام 2017م.

22- يقصد بـ “مالحظات في تقرير المحاسب القانوني” إجمالي عدد التقارير التي ورد فيها امتناع عن إبداء الرأي، أو رأي معارض، أو تحفظ أو لفت انتباه أو أمر آخر.

0 0 0 0

120

141

8
13

18 18
9 8

إعالنات الشركات المدرجةالقوائم المالية للشركات الُمدرجة20        .1.2

الموقــع  فــي  ُنشــرت  التــي  المفصلــة  الماليــة  القوائــم   :)26( رقــم  الجــدول 
)تــداول( الســعودية  الماليــة  الســوق  لشــركة  اإللكترونــي 
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ُيعــّد اإلشــعار المتعلــق بملكيــة حصــص كبيــرة )5% أو أكثــر( 
مــن األســهم أو أدوات الديــن القابلــة للتحويــل أو ملكيــة عضــو 
ــن  ــن ألســهم أو أدوات دي ــار التنفيذيي ــد كب مجلــس اإلدارة أو أح
قابلــة للتحويــل فــي الشــركة نفســها - مــن األمــور التــي يجــب 

تبليــغ الهيئــة بهــا.

الخاصــة  عــدد اإلشــعارات  انخفــض  الســابق،  بالعــام  ومقارنــًة 
بالتملــك لكبــار المســاهمين وأعضــاء مجالــس اإلدارات وكبــار 
ــر  التنفيذييــن بنســبة 92.8%، كذلــك انخفضــت إشــعارات التغي

فــي الملكيــة بنســبة 95.8% )الجــدول رقــم )28((

2018م فبلــغ  عــام  خــالل  التصــرف  عــدد طلبــات  إجمالــي  أمــا 
22 طلبــًا، بانخفــاض  نســبته 76.6%، مقارنــًة بالعــام الســابق 

.))29( رقــم  )الجــدول 

مصدر التبليغ
2018م201724م

التغير في التملك
التغير في التملكالملكية

الملكية

3118628كبار المساهمين

أعضاء مجالس اإلدارة 
5122433710وكبار التنفيذيين

5434293918اإلجمالي

لكبــار  الملكيــة  فــي  التغيــر  وإشــعارات  التملــك  إشــعارات  عــدد   :)28( رقــم  الجــدول 

التنفيذييــن وكبــار  اإلدارات  مجالــس  وأعضــاء  المســاهمين 

الجــدول رقــم )29(: طلبــات التصــرف لمــن يمتلــك أو لــه مصلحــة فــي مــا نســبته )%5( 
أو أكثــر مــن أي فئــة مــن فئــات األســهم أو أدوات الديــن القابلــة للتحويــل

اإلجمالي

التـغـــيـر2018م2017م

%76.6- 9422

بـيــــع

التـغـــيـر2018م2017م

%69.2- 5216

تحويــل

التـغـــيـر2018م2017م

%95.8- 241

رهــــن

التـغـــيـر2018م2017م

%72.2- 185

%95.8

انخفض عدد اإلشعارات 
الخاصة بالتملك

انخفض عدد إشعارات التغير 
في الملكية

%92.8

23- ُعدلــت المــادة إلــى  )ُيعــّد اإلشــعار المتعلــق بملكيــة حصــص كبيــرة )5% أو أكثــر( مــن أي فئــة مــن فئــات األســهم ذات األحقيــة بالتصويــت أو أدوات الديــن القابلــة للتحويــل مــن األمــور التــي يجــب تبليــغ الســوق بهــا(، 
وأصبحــت مــن مهــام شــركة الســوق الماليــة الســعودية ) تــداول(.

24- للربع األول من عام 2018م فقط.

إشعارات الملكية وطلبات التصرف23 .3
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لتعزيز مبادئ الحوكمة ورفع مستوى الشفافية واإلفصاح للشركات المدرجة في 
السوق المالية السعودية، تتابع الهيئة التزام الشركات بتطبيق أحكام الئحة حوكمة 

الشركات وفق ما يلي:

تضّمنت المادة السادسة عشرة من الئحة حوكمة الشركات الشروط 
 الواجبة لتكوين مجالس اإلدارة، ومنها:

تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، دون 
اإلخالل بما ورد في الفقرة )أ( من المادة السابعة عشرة من هذه 

الالئحة، وهو:
أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين.. 1
أن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث . 2

 أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

مجتمعين  المستقلون  واألعضاء  التنفيذيين  غير  األعضاء  ويمثل 
90.0%من إجمالي مقاعد مجالس اإلدارة في الشركات  ما نسبته 
المدرجة في عام 2018م )الجدول رقم )30((، والرسم البياني رقم 

.))2(

الجــدول رقــم )30(: تكويــن مجالــس اإلدارة فــي الشــركات المدرجــة مصنفــًة بحســب 
ــة صفــة العضوي

الرســم البيانــي رقــم )2(: نســب تكويــن مجالــس اإلدارة فــي الشــركات المدرجــة بحســب 
صفــة العضوية

صفة العضوية
 نسبة  العدد

التغير 2018م2017م
13.3%572648 األعضاء غير التنفيذيين25

3.4%682705األعضاء المستقلون26 

11.0%136151األعضاء التنفيذيون

8.2%13901504اإلجمالي

 األعضاء غير
 التنفيذيين

10

20

30

40

50

األعضاء 
المستقلون 

األعضاء 
التنفيذيون

الفصل الثاني: الحوكمة 	 

مراجعة نشرات اإلصدار للشركات 
المساهمة قبل االدراج

حضور الجمعيات العمومية للتأكد 
من ممارسات الحوكمة

مراجعة االفصاح في تقارير مجالس 
إدارة الشركات المدرجة

توعية الشركات حديثة اإلدراج 
بالحوكمة

التحقق من مدى التزام الشركات 
المدرجة باألحكام اإللزامية ذات 
العالقة بحوكمة الشركات

اإلجابة عن استفسارات الشركات 
عن حوكمة الشركات

%

عام 2018م
عام 2017م

%43.1 %47
%41.2

%49.1

%10.0 %9.8
ــر التنفيــذي: هــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يكــون متفرغــًا إلدارة الشــركة،  وال يشــارك فــي األعمــال  25-العضــو غي

اليوميــة لهــا.

26-العضــو المســتقل: هــو عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي يتمتــع باالســتقالل التــام فــي مركــزه وقراراتــه، وال تنطبــق 
عليــه أي مــن عــوارض االســتقالل المنصــوص عليهــا فــي المــادة العشــرين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات.

تكوين مجالس إدارة الشركات المدرجة  .١
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والتحقــق  الشــركة  أعمــال  بمراقبــة  المراجعــة  لجنــة  تختــص 
وأنظمــة  الماليــة  والقوائــم  التقاريــر  ونزاهــة  ســالمة  مــن 
والخمســين  الرابعــة  للمــادة  ووفقــًا  فيهــا،  الداخليــة  الرقابــة 
بتكويــن  المتعلقــة  الشــركات  حوكمــة  الئحــة  مــن 
اآلتــي: بحســب  اللجنــة  هــذه  ُتشــكل  المراجعــة،   لجنــة 

ُتشــكل بقــرار مــن الجمعيــة العاديــة للشــركة لجنــة المراجعــة . 1
بينهــم  يكــون  أن  أو مــن غيرهــم علــى  المســاهمين  مــن 
ــًا مــن أعضــاء  ــى األقــل وأن ال تضــم أي عضــو مســتقل عل
مجلــس اإلدارة التنفيذيــن، ويجــب أن ال يقــل عــدد أعضــاء 
وأن  خمســة،  علــى  يزيــد  وال  ثالثــة  عــن  المراجعــة  لجنــة 
 يكــون مــن بينهــم مختــص بالشــؤون الماليــة والمحاســبية.

مســتقال. 2 عضــوًا  المراجعــة  لجنــة  رئيــس  يكــون  أن   يجــب 
  ) فقرة استرشادية(.

تنص المادة الستـــون من الئحــة حوكمـــة الشركــات 
 المتعلقـــة بتشكيل لجنة المكافآت على ما يلي:

تشـكل بقـرار مـن مجلـس إدارة الشـركة لجنـة تسـمى )لجنـة . 1
التنفيذيـن،  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  غيـر  مـن  المكافـآت( 
األقـل. علـى  مسـتقل  عضـو  بينهـم  مـن  يكـون  أن   علـى 

مـن . 2 اقتـراح  علـى  بنـاًء   - للشـركة  العامـة  الجمعيـة  تصـدر 
مجلس اإلدارة-الئحة عمل لجنة المكافآت، على أن تشـمل 
ومهامهـا،  اللجنـة،  عمـل  وإجـراءات  ضوابـط  الالئحـة  هـذه 
ومكافآتهـم.  ومـدة عضويتهـم،  أعضائهـا،  اختيـار  وقواعـد 

تنــص المــادة الرابعــة والســتون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات 
المتعلقــة بتشــكيل لجنــة الترشــيحات علــى مــا يلــي:

تشــكَّل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة  تســمى )لجنــة . 1
التنفيذييــن  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  غيــر  مــن  الترشــيحات( 
 علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل علــى األقــل.

  
مــن . 2 اقتــراح  علــى  للشــركة-بناًء  العامــة  الجمعيــة  تصــدر 

مجلــس اإلدارة – الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات، علــى أن 
اللجنــة،  عمــل  وإجــراءات  ضوابــط  الالئحــة  هــذه  تشــمل 
عضويتهــم،  ومــدة  أعضائهــا،  اختيــار  وقواعــد  ومهامهــا، 

ومكافآتهــم.

ارتفــع بنهايــة عــام 2018م عــدد مقاعــد لجــان المكافــآت 
والترشــيحات فــي الشــركات المدرجــة إلــى 622 مقعــدًا، 
وشــغل األعضــاء المســتقلون العــدد األكبــر مــن المقاعــد 
بنســبة 54% مــن إجمالــي عددهــا )الجــدول رقــم )32((.

والترشيحات  المكافآت  لجنتي  دمج  للشركة  ويجوز 
في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات 

بحسب ما نصت عليه  الئحة حوكمة الشركات.

مــن . 3 اقتــراح  علــى  بنــاًء   – للشــركة  العامــة  الجمعيــة  تصــدر 
أن  علــى  المراجعــة  لجنــة  عمــل  الئحــة   – اإلدارة  مجلــس 
اللجنــة،  عمــل  وإجــراءات  ضوابــط  الالئحــة  هــذه  تشــمل 
ترشــيحهم،  وكيفيــة  أعضائهــا،  اختيــار  وقواعــد  ومهامهــا، 
أعضائهــا  تعييــن  وآليــة  ومكافآتهــم،  عضويتهــم،  ومــدة 
اللجنــة. مقاعــد  أحــد  شــغور  حــال  فــي  مؤقــت   بشــكل 

ال يجــوز لمــن يعمــل أو كان يعمــل خــالل الســنتين الماضيتيــن . 4
مراجــع  لــدى  أو  للشــركة،  الماليــة  أو  التنفيذيــة  اإلدارة  فــي 

حســابات الشــركة، أن يكــون عضــوًا فــي لجنــة المراجعــة.

وقــد ارتفــع عــدد مقاعــد لجــان المراجعــة فــي الشــركات المدرجــة لعــام 2018م بنســبة 2.0% ليصــل 
إلــى 622 مقعــدًا. وحــازت مقاعــد األعضــاء خــارج مجلــس اإلدارة نســبة 43.7% مــن إجمالــي مقاعــد لجــان 

المراجعــة )الجــدول رقــم )31((.

الجدول رقم )32(: مقاعد لجان المكافآت والترشيحات في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضويةالجدول رقم )31(: مقاعد لجان المراجعة في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

صفة العضوية
 الــعــــدد

نسبة التغير 
 النسبة من2017م

 النسبة من2018ماإلجمالي
اإلجمالي

1.7%19.0%19.0118%116غير تنفيذي

-0.9%37.3%38.4232%234مستقل

4.6%43.7%42.6272%260خارج مجلس اإلدارة

2.0%100%100622%610اإلجمالي

صفة العضوية
 الــعــــدد

نسبة التغير 
 النسبة من2017م

 النسبة من2018ماإلجمالي
اإلجمالي

3.8%35.5%34.9221%213غير تنفيذي

6.3%54.0%51.8336%316مستقل

-56.7%2.1%4.913%30تنفيذي

.2.0%8.4%8.452%51خارج مجلس اإلدارة

2.0%100%100622%610اإلجمالي

6 2 2
مقاعــد

لجان المراجعة

6 2 2
مقاعــد لجان
المكافآت 
والترشيحات

%2.0

%2.0

اللجان الرئيسية للشركات الُمدرجة

لجنة المراجعة

.2

1-2
لجنــــة الترشيــحــاتلجنــــة المكافـــآت                  2-2                 3-2
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بنــاًء علــى مــا صــدر فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الجديــدة، تنــص 
المــادة العاشــرة علــى اآلتي:

تختــص الجمعيــات العامــة للمســاهمين بجميــع األمــور المتعلقــة 
بالشــركة، وتمثــل الجمعيــة العامــة المنعقــدة وفقــًا لإلجــراءات 
اختصاصاتهــم  ممارســة  فــي  المســاهمين  جميــع  النظاميــة 
المتعلقــة بالشــركة، وتــؤدي دورهــا وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات 

ولوائحــه التنفيذيــة ونظــام الشــركة األساســي. 

ــة  ــر عادي ــة وغي ــات عامــة عادي ــي مــا ُعقــد مــن جمعي ــغ إجمال وبل
281  اجتماعــًا خــالل عــام 2018م )الجــدول رقــم )33((. وقــد بلــغ 
بلــغ متوســط نســب إجمالــي النصــاب الحاضــر 47% خــالل عــام 
ــك نتيجــة  ــة بعــام 2017م، وذل 2018م بارتفــاع قــدره 2% مقارن

لزيــادة نســبة عــدد المصوتيــن آليــًا مــن إجمالــي المصوتيــن.

الجدول رقم )33(: الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة في عام 2018م

العددنوع الجمعية

19الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع األول

168الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع الثاني

9الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع األول

72الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع الثاني

13الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع الثالث

281أجمالي ما ُعقد من اجتماعات

نفــذت الهيئــة خــالل عــام 2018م زيــارة إشــرافية واحــدة، اتبعــت 
فيهــا اإلجــراءات والخطــوات الالزمــة للتحقــق مــن مــدى االلتــزام 
عنــد  الزيــارات  بهــذه  الهيئــة  وتقــوم  النظاميــة.  بالمتطلبــات 
الحاجــة إلــى رفــع مســتوى الوعــي ودعــم التواصــل مــع مجالــس 
ــزام بنظــام  ــى مســتوى مــن االلت ــق أعل إدارات الشــركات لتحقي
الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات العالقــة، 
ــق  ــى تطبي ــي وتشــجيعها عل ــى وضــع الشــركة الحال ــع عل وُيطل
لديــه  اإلدارة  مجلــس  أن  مــن  والتأكــد  الممارســات،  أفضــل 
السياســات واإلجــراءات الكفيلــة بتحقيــق أعلــى مســتوى مــن 

االلتــزام واآلليــة لمتابعــة تنفيذهــا.

تحقيقــًا لألهــداف الراميــة إلــى تطويــر االلتــزام بالئحــة حوكمــة 
لــدى  ممارســاتها  وتطويــر  بهــا  الوعــي  وزيــادة  الشــركات، 
ــة،  ــة بالســوق المالي ــة واألطــراف ذات العالق الشــركات المدرج
دوليــة  محافــل  عــدة  فــي  المشــاركة  علــى  الهيئــة  حرصــت 
ومحليــة، وعقــدت عــدة نــدوات وورش عمــل خــالل عــام 2018م، 

تمثلــت فــي اآلتــي: 

 محاضرة - مؤتمر
 - ورشة العمل -

الندوة
 المدينة -العددالعنوان

المحافظة

 محاضرة توعوية عن" حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية" لطالب وطالباتمحاضرة
الرياض، الدمام، 3الجامعات في مختلف مناطق المملكة

جدة

باريس1االجتماع 35 للجنة حوكمة الشركات لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاجتماع

الرياض1ورشة عمل "حوكمة الشركات التي يساهم فيها صندوق االستثمارات العامة"ورشة عمل

الرياض1ورشة عمل "أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين"ورشة عمل

دبي1المؤتمر السنوي لجمعية الشرق األوسط لعالقات المستثمرينمؤتمر

الرياض1ورشة عمل عالقات المستثمرين لدى الشركات المدرجةورشة عمل

الرياض1المؤتمر السنوي السابع للمراجعة الداخليةمؤتمر

الرياض1ندوة العضو المستقل وحوكمة الشركاتندوة

الرياض1أهم اإلصالحات التنظيمية لتحسين بيئة األعمال في المملكة – لجنة تيسيرورشة عمل

الدمام1أهم اإلصالحات التنظيمية لتحسين بيئة األعمال في المملكة – لجنة تيسيرورشة عمل

الرياض1مقدمة إلى قوانين السوق المالية السعودية – أكاديمية هيئة السوق الماليةندوة

لشبونه1اجتماع مجموعة عمل حوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيااجتماع

تقديم الدعم بعد اإلدراج في السوق المالية السعودية – السوق المالية السعودية ورشة عمل
الرياض1"تداول"

الرياض1حلقة عمل أمين السر في مجلس اإلدارةندوة

الرياض1جلسة نقاش تحفيز االستدامة في القطاع الخاصندوة

الرياض1ورشة عمل حوكمة  الشركات في القطاع الصناعيورشة عمل

الرياض1ورشة عمل للشركات حديثة اإلدراجورشة عمل

تطــويــر االلتـــزام بحوكمــة الشركــاتالزيارات اإلشرافية الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة .3.4.5
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الباب السادس
حماية المستثمرين

الرقابة على التداوالت. 1

الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها . 2
المتراكمة  20% فأكثر من رأسمالها

الفصل األول: الرقابة	 
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تجري الرقابة على التداوالت وفق المراحل التالية:

االشــتباه  لحــاالت  المكثــف  البحــث  عمليــات  تصنيــف  وُيشــير 
ــة بتطبيقهــا  ــح التــي تختــص الهيئ فــي مخالفــة األنظمــة واللوائ

ويمكن عكس أبرز تطورات الرقابة على التداوالت والتعامالت لعامي 2017م و2018م على النحو اآلتي:

تنبيه

بحث مكثف

عملية

استفسار

اشتباه

عملية

 36,11177

616

156

13

 460

تنبيهـــات نظـــام الرقابـــة علـــى التـــداوالت 
بنهايـــة عـــام 2018م

للتـــداوالت  المكثـــف  البحـــث  عمليـــات 
األنظمـــة  مخالفتهـــا  فـــي  المشـــتبه 
واللوائـــح التـــي تختـــص الهيئـــة بتطبيقهـــا.

بحث مكثف مصدرها مراقبة السوق

عــام  فــي  الرقابيــة  االستفســارات 
2م  0 1 8

حــاالت االشــتباه فــي مخالفــة خــالل عــام 
2018م 

نظــام  تنبيهــات  مصدرهــا  بحــث 
بــة  قا لر ا

التــداوالت  فــي  بحــث  إجــراء 
والتعامــالت اليوميــة وتحليــل 
ومراجعــة  الســوق  لبيانــات 
األوامــر والصفقــات المنفــذة 
مخالفتهــا  فــي  المشــتبه 
التــي  واللوائــح  األنظمــة 

بتطبيقهــا. الهيئــة  تختــص 

ــة أي اشــتباه فــي مخالفــة  إحال
األنظمــة واللوائح التي تختص 
الهيئــة بتطبيقهــا إلــى اإلدارة 
األنظمــة  بمخالفــات  المعنيــة 
ــة  ــح التــي تختــص الهيئ واللوائ
والتحقــق  للتحــري  بتطبيقهــا 
وإصــدار القــرارات الالزمــة حياله

تحليــل التــداوالت والتنبيهــات 
ــي  ــن النظــام الرقاب الصــادرة ع
بـــخــصــــوص  اإللـــكـتــرونــــي 
المــمـــارســــات والتعـــامــــالت 
اليوميــة. وفــي حــال وجــود اش 
تبــاه فــي وقــوع ســلوك غيــر 
مالئــم، ُيرَســل تنبيــه رقابــي.

تنبيهات نظام 
الرقابة27 

االستفسارات 
الرقابية28 

البحث المكثف في التداوالت 
المشتبه في مخالفتها

حاالت اشتباه 
في مخالفة

35
,5

61

77

1,
39

5

30

36
,1

11

77

61
6

13

الجدول رقم )34(: عمليات البحث المكثف للتداوالت والتعامالت المشتبه في مخالفتها األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها  مصنفًة بحسب مصدر البحث

مصادر البحث المكثف
2018م2017م

نسبة التغير
النسبة من العدد

النسبة من العدداإلجمالي
اإلجمالي

-78.1%25.3%51.1156%713مراقبة السوق29  

-32.6%74.7%48.9460%682تنبيه30 

-55.8%100%100616%1,395اإلجمالي

الرقابة على التداوالت1.

الخاصــة  والتعليمــات  باإلجــراءات  العمــل  ُبــدأ  2017م  عــام  فــي 
بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها 
المتراكمــة 20% فأكثــر مــن رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات 

ــخ 1437/1/28هـــ.  الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاري

وقــد بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة التــي وصلــت خســائرها المتراكمة 
20% فأكثــر مــن رأس مالهــا 16 شــركة عــام 2018م31 )الجــدول 

رقــم )35((.

الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% أكثر 

من رأس مالها
.2

المتراكمــة    بلغــت خســائرها  التــي  المدرجــة  الشــركات   :)35( رقــم  الجــدول 
2018م32 عــام  20% فأكثــر مــن رأس مالهــا 

العددنسبة الخسائر المتراكمة

الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر وبما 
يقل عن 35% من رأس مالها

7

الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر وبما 
يقل عن 50% من رأس مالها

8

الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة  50% فأكثر من 
رأس مالها

1

16اإلجمالي
2017م2017م

2017م2017م

2018م2018م

2018م2018م

27- المقصود بتنبيهات نظام الرقابة اإلشعارات الصادرة عن النظام الرقابي اآللي بوجود اشتباه مخالفة في تداول ورقة مالية.
28- تم تغيير المسمى من التنبيهات الرقابية إلى االستفسارات الرقابية .

وقد بلغ عدد: 

29-المقصود بـ “مراقبة السوق” : رصد االشتباهات من قبل موظف وحدة مراقبة السوق عن طريق متابعة التداوالت في السوق المالية بشكل مباشر وتحليلها.
30- المقصود بـ “التنبيه” : االشتباه الذي ُيرصد عن طريق صدور إشارة من  النظام الرقابي “SMARTS” إلى وجود تداوالت غير اعتيادية.

31- اســتنادًا إلــى تعديــل المــادة الرابعــة والســتين مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادر بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم3-45-2018 وتاريــخ 7\8\1439هـــ الموافــق 23\4\2018م، فــإن الفقــرة )أ( تنــص 
علــى اآلتــي:

“علــى المصــدر اإلفصــاح عــن قوائمــه الماليــة الســنوية وقوائمــه الماليــة األوليــة للربــع األول والثانــي والثالــث مــن الســنة الماليــة لــه للهيئــة والجمهــور فــور الموافقــة عليهــا وقبــل نشــرها للمســاهمين أو الغيــر”. وعليــه، 
تنــص الفقــرة )د( علــى “يجــب علــى المصــدر إعــداد قوائمــه الماليــة الســنوية ومراجعتهــا وفقــًا لمعاييــر المحاســبة والمراجعــة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وأن يفصــح عنهــا للجمهــور خــالل 
فتــرة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية التــي تشــملها تلــك القوائــم. ويجــب علــى المصــدر أن يفصــح عــن هــذه القوائــم الماليــة خــالل مــدة ال تقــل عــن )21( يومــًا تقويميــًا قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة 

العامــة الســنوية للُمصــدر”. 
32- بحسب القوائم المالية للشركات المدرجة المنشورة في الموقع اإللكتروني لشركة )تداول(، بتاريخ 30 سبتمبر 2018م.

الهيئــة:

فــي عــام 2018م بحســب مصــدر البحــث إلــى تنفيــذ 
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الباب السادس
حماية المستثمرين

بالغات وشكاوى المستثمرين. 1

معالجة شكاوى المستثمرين . 2

مباشرة اإلجراءات في مخالفات األنظمة . 3
واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها

تصنيف قضايا مخالفات األنظمة واللوائح . 4
التي تختص الهيئة بتطبيقها

الفصل الثاني: شكاوى وبالغات 	 
المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح 

التي تختص الهيئة بتطبيقها

06
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الرياض
طريق الملك فهد

مقر هيئة السوق المالية إدارة حماية المستثمر

تطبيق حماية المستثمر على 
األجهزة الذكية

البريد السعودي

موقع الهيئة على شبكة االنترنت

البريد اإللكتروني 
)للبالغات فقط(

www.cma.org.sa

ص.ب 87171
الرياض 11642

تحميل 
التطبيق 

Violation.Reports@cma.org.sa

بالغات وشكاوى المستثمرين .1

لحمايــة  بهــا  المنــاط  المهــم  الــدور  الهيئــة  تــدرك 
المســتثمرين فــي الســوق الماليــة، لــذا تولــت مهمــة 
عــن  المســتثمرين  وكذلــك شــكاوى  البالغــات  تلقــي 
واللوائــح  األنظمــة  مخالفــات  فــي  االشــتباه  حــاالت 
التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا.  وقــد وفــرت الهيئــة 
العديــد مــن القنــوات الرســمية الســتقبال البالغــات 
والشــكاوى، منهــا “تطبيــق حمايــة المســتثمر” علــى 
األجهــزة الذكيــة، إذ أطلقــت الهيئــة عــام 2018م  تطبيق 
والــذي  الذكيــة  األجهــزة  علــى  المســتثمر”  حمايــة   “
تقــع  التــي  والشــكاوى  البالغــات  باســتقبال  يختــص 

الهيئــة،  اختصــاص  تحــت 

الشكاوى  اجراءات  تطوير  إلى  التطبيق  ويهدف 
تقديم  من  المستخدمين  بتمكين  وذلك  والبالغات، 
بالغ أو شكوى ومتابعته  بكل يسر وسهولة وسرية 
تامة، وتسعى الهيئة من خالل اطالق التطبيق إلى 

تحقيق اآلتي: 

قنوات استقبال البالغات والشكاوى

تسهيل إجراءات البالغات و الشكاوى.	 

تعزيــز إجــراءات الهيئــة تجــاه الممارســات 	 
الغيــر نظاميــة فــي الســوق الماليــة.

جعــل المســتثمرين والمتعامليــن فــي 	 
الســوق الماليــة وأفــراد المجتمــع جــزءًا 
مهمــًا فــي المشــاركة بتطويــر الســوق 

الماليــة وزيــادة الثقــة بهــا.

نتيجــة إلضافــة قنــوات جديــدة الســتقبال البالغــات ومنهــا 
تطبيــق حمايــة المســتثمر، أصبــح مــن اليســير رفــع البالغــات 
يشــير  كمــا  الماليــة،  الســوق  فــي  المتعامليــن  قبــل  مــن 
ارتفــاع عــدد البالغــات فــي الجــدول رقــم )36( إذ ارتفــع عــدد 
ــة فــي 2018م إلــى 477 بــالغ  ــواردة إلــى الهيئ ــات ال البالغ
بـــ 221 بــالغ فــي عــام 2017م، حيــث ارتفــع عــدد  مقارنــة 
البالغــات المتعلقــة بممارســة أعمــال األوراق الماليــة دون 
ترخيــص إلــى 266 بــالغ، ممثلــة النســبة األكبــر مــن إجمالــي 

الجدول رقم )36(: عدد البالغات المتسلمة مصنفًة بحسب موضوعاتها

ممارسة أعمال األوراق 
المالية دون ترخيص

سلوكيات 
السوق

حوكمة 
الشركات

اإلجمالي

أعمال مؤسسات 
السوق

المنتجات 
االستثمارية والطرح

القوائم 
المالية

123

16

46

7

15

14

266

45

120

13

9

24

221477

2017م2017م

2017م2017م

2017م2017م

2017م

2018م2018م

2018م2018م

2018م2018م

2018م

البالغاتوالشكل أدناه يوضح القنوات الرسمية الستقبال البالغات والشكاوى: 1-1

البالغــات عــام 2018م، وارتفــع عــدد البالغــات المتعلقــة بحوكمــة 
أعمــال  و  الســوق  الماليــة، وســلوكيات  والقوائــم  الشــركات، 
مؤسســات الســوق إلــى 120, و24 , و45 , و13 بــالغ علــى 
التوالــي عــام 2018م، بينمــا انخفــض عــدد البالغــات المتعلقــة 
ــة بـــ 15  ــات مقارن ــى 9 بالغ بالمنتجــات االســتثمارية والطــرح إل

بــالغ فــي عــام 2017م )الرســم البيانــي )3((.

التـغـــيـرالتـغـــيـر

التـغـــيـرالتـغـــيـر

التـغـــيـرالتـغـــيـر

%116.3%85.7

%160.9%71.4

%181.3%-40.0

التـغـــيـر

%115.8
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ــن األشــخاص  ــة ع ــات المبلغ ــدد البالغ ــاع ع ــى ارتف ــدول رقــم )37( إل ــغ عنهــم، يشــير الج ــات بحســب المبّل ــك البالغ ــف تل ــى تصني وبالنظــر إل
المرخــص لهــم والشــركات المدرجــة واألفــراد فــي عــام 2018م إلــى 32, و113 , و59 بــالغ علــى التوالــي، وكذلــك ارتفــاع عــدد البالغــات المبلغــة 
عــن الشــركات غيــر مدرجــة أو شــركات مؤسســات وهميــة أو غيــر مرخــص لهــا تمــارس أعمــال األوراق الماليــة بنســبة 84.4% عمــا كانــت عليــه عــام 

2017م، فــي حيــن انخفــض عــدد البالغــات عــن شــركة الســوق الماليــة )تــداول( إلــى بالغيــن مقارنــة بـــ 11 بــالغ فــي عــام 2017م.

الجدول رقم )37(: عدد البالغات مصنفًة بحسب المبّلغ عليه

ممارسة أعمال األوراق الرسم البياني رقم )3(: نسب البالغات مصنفًة بحسب موضوعاتها
المالية دون ترخيص 

أعمال مؤسسات السوق

حوكمة الشركات

القوائم المالية

سلوكيات السوق

المنتجات االستثمارية والطرح

األشخاص 
المرخص لهم

شركات غير مدرجة أو شركات 
مؤسسات وهمية أو غير مرخص لها 

تمارس أعمال األوراق المالية

أفراد

اإلجمالي

الشركات 
المدرجة

شركة السوق 
المالية )تداول(

%7 

2017م

11

147

19

33

11

32

271

59

113

2

221477

ــت  ــام الســابق، وقــد مثل ــن الع ــاع نســبته  49.5% ع ــام 2018م، بارتف ــدد الشــكاوى المتســلمة 2555 شــكوى فــي ع ــي ع ــغ إجمال بل
الشــكاوى المتعلقــة بـــ “بممارســة أعمــال األوراق الماليــة دون ترخيــص”  النســبة الكبــرى مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى المتســلمة، تلتهــا 

الشــكاوى المتعلقــة بـــ “ المحافــظ االســتثمارية” فــي عــام 2018م )الجــدول رقــم )38((. 

الجدول رقم )38(:عدد الشكاوى المتسلمة مصنفًة بحسب موضوعاتها

االتفاقيات والعقود بين 
المستثمرين والوسطاء

حوكمة الشركات

المحافظ 
االستثمارية

شكاوى خارجة عن اختصاص 
هيئة السوق المالية

الخدمات المقدمة من 
االشخاص المرخص لهم

ممارسة أعمال األوراق 
المالية دون ترخيص

االكتتابات العامة 
وحقوق األولوية

صرف أرباح الشركات 
المدرجة

تنفيذ صفقات 
األوراق المالية

اإلجمالي

الصناديق 
االستثمارية

طلبات التعويض المتعلقة بمخالفات 
النظام واللوائح التنفيذية

23

690

137

72

77

140

160

77

53

1,
70

9

2,
55

5

146

134

35

441

346

69

70

566

144

277

87

202

318

2017م2017م

2017م2017م

2017م2017م

2018م2018م

2018م2018م

2018م2018م

2017م2017م

2017م2017م

2017م2017م

2017م2017م

2017م2017م

2017م2017م

2018م2018م

2018م2018م

2018م2018م

2018م2018م

2018م2018م

2018م2018م

%7 %9.4 

%6 %5.0 

%21 %25.2 

%3 %2.7 
%56 %55.8 

%1.9 

2018م

الشكاوى 2-1

التـغـــيـرالتـغـــيـر

التـغـــيـرالتـغـــيـر

التـغـــيـرالتـغـــيـر

التـغـــيـرالتـغـــيـر

التـغـــيـرالتـغـــيـر

التـغـــيـرالتـغـــيـر

%52.2%10.0-

%9.1-%38.4

%152.6%64.2

%36.1-%259.7

%304.3%173.3

%4.2-%49.5



التقرير السنوي |التقرير السنويم2018|| | 2018 م

144145

من جهة أخرى يالحظ عند تصنيف الشكاوى المتسلمة بحسب المشتكى عليه ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة ضد الشركات المدرجة، إذ شكلت النسبة 
الكبرى من إجمالي عدد الشــكاوى المتســلمة بنســبة 41.4% خالل عام 2018م )الجدول رقم )39(، والرســم البياني )4((. 

الجدول رقم )39(: عدد الشكاوى مصنفًة بحسب المشتكى عليه

األشخاص 
المرخص لهم

أفراد

مؤسسة/شركة غير مدرجة

الشركات 
المدرجة

هيئة السوق 
المالية

اإلجمالي

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

%54.3

%66.7

%200.0

%15.8

%62.5

%49.5

484

114

174

913

24

1,709

747

190

522

1,057

39

2,555

الرسم البياني رقم )4(: نسب الشكاوى مصنفًة بحسب المشتكى عليه 

معالجة شكاوى المستثمرين  .2

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي ُســوّيت فــي عــام 2018م إلــى 1643 شــكوى، وقــد شــهدت نســبة الشــكاوى تحت الدراســة انخفاضًا ملحوظًا 
إذ بلغــت 271 شــكوى فــي عــام 2018م مقارنــة بـــــ 493 شــكوى فــي العــام 2017م. )الجــدول رقــم )40(، والرســم البياني رقــم )5((.  

الجدول رقم )40(: حاالت الشكاوى التي عالجتها الهيئة 

تحت 
الدراسة

إخطار المشتكي للتوجه إلى لجنة 
الفصل في منازعات األوراق المالية 

ُسّويت

اإلجمالي

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

التـغـــيـر

%-45.0

%42.0

%115.0

%50.0

493

453

763

1,709

271

641

1,643

2,555

الرسم البياني رقم )5(: نسب حاالت الشكاوى التي عالجتها الهيئة

األشخاص المرخص لهم

تحت الدراسة

الشركات المدرجة

ُسّويت
أفراد

إلــى  للتوجــه  المشــتكي  إخطــار 
منازعــات  فــي  الفصــل  لجنــة 

الماليــة  األوراق 
مؤسسة/شركة غير مدرجة

هيئة السوق المالية

2017م2017م

2017م2017م

2017م2017م

2018م2018م

2018م2018م

2018م2018م

2017م2017م

2017م2017م

2018م2018م

2018م2018م

20.4 % 6.7 %

1.5 % 1.4 %

7.4 % 

10.2 %

41.4 % 

28.3 %   
29.2 %

53.4 % 

2018 2017

25.1 %

26.5 % 

64.3 % 44.6 % 

10.6 % 28.8 %

2018 2017
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أنهــت الهيئــة اإلجــراءات الالزمــة فــي 178 قضيــة مــن أصــل 
251 قضيــة خــالل عــام 2018م، تمثــل نســبة 70.9% مــن 
ــواردة لالشــتباه فــي مخالفــات األنظمــة  ــا ال إجمالــي القضاي
واللوائــح التــي تختــص الهيئــة  بتطبيقهــا. ويشــار بشــكل عــام 

الجدول رقم )41(: مباشرة اإلجراءات في قضايا مخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة  بتطبيقها ) العدد ( 

ُانهي اإلجراءتحت اإلجراء

اإلجمالي

حال القضاياحال القضايا

29211178

240

73

251

الرسم البياني رقم )6(: نسب مباشرة اإلجراءات في القضايا الواردة في مخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة  بتطبيقها

تحت اإلجراء

ُانهي اإلجراء

مباشرة اإلجراءات في مخالفات األنظمة 
واللوائح التي تختص الهيئة  بتطبيقها .3

ســجل إجمالــي قضايــا المخالفــات الــواردة المتعلقــة باألنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة  بتطبيقهــا ارتفاعــًا خــالل عــام 2018م بنســبة %24.6 
مقارنــًة بالعــام 2017م، وشــهدت معظــم أنــواع لقضايــا الــواردة ارتفاعــًا بنســب متفاوتــة )الجــدول رقــم )42((.

ســجل إجمالــي قضايــا المخالفــات التــي أنهيــت اإلجــراءات فيهــا المتعلقــة بمخالفــات األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة  بتطبيقهــا انخفاضــًا 
فــي نهايــة عــام 2018م بنســبة 15.6% مقارنــًة بالعــام 2017م وشــهدت معظــم القضايــا المنتهيــة إجراءاتهــا ارتفاعــًا بنســب مختلفــة )الجــدول 

رقــم )42((.

تصنيف قضايا مخالفات األنظمة واللوائح التي 
تختص الهيئة  بتطبيقها .4

الجدول رقم )42(: عدد قضايا المخالفات الواردة والمنتهية اإلجراءات فيها المتعلقة بمخالفات نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية مصنفًة بحسب نوع المخالفة

نوع المخالفة
أنهيت اإلجراءات فيها33  الواردة

2018م2017م2018م2017م
1461518تالعب وتضليل/ سلوكيات السوق

148521إفصاح 
177280تداول بناًء على معلومة داخلية

10252022الئحة األشخاص المرخص لهم34  
0000تغير في نسب تملك/تصرف من دون إشعار الهيئة

313111ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من الهيئة
115214قرارات مجلس الهيئة

0816الئحة طرح األوراق المالية
832625قواعد التسجيل واإلدراج
017016تداول خالل فترة الحظر
8101210الئحة حوكمة الشركات

347366الئحة صناديق االستثمار/العقاري
0402قواعد الكفاية المالية

1010الئحة االندماج واالستحواذ
416616تعاميم الهيئة / سلوك األشخاص المرخص لهم

789786نظام الشركات
5-6-نظام مكافحة غسل األموال

179223211178اإلجمالي 

ــح  ــا فــي مخالفــات األنظمــة واللوائ ــى ارتفــاع عــدد القضاي إل
التــي تختــص الهيئــة  بتطبيقهــا خــالل عــام 2018م بنســبة 
ــدول رقــم )41(، والرســم  ــا هــو موضــح فــي  )الج 4.6% كم

البيانــي رقــم )6((.

2017م

2017م

2017م 2018م

2018م

2018م

33- تشمل قضايا ألعوام سابقة.
34- ُ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.

قضايا المخالفات الواردة

قضايا مخالفات ُأنهيت اإلجراءات فيها

1-4

2-4

87.9 %

29.1 %

70.9 %

12.1 %

2018 2017
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الباب السادس
حماية المستثمرين

القضايا القائمة المنظورة لدى لجان . 1
الفصل في منازعات األوراق المالية 

المقامة من الهيئة أو ضدها

القضايا القائمة المنظورة لدى الجهات . 2
القضائية األخرى المقامة من الهيئة أو 

ضدها

اللوائح والمذكرات الجوابية في القضايا . 3
المنظورة المقامة من الهيئة أو ضدها

عدد الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها . 4
المنتهية بأحكام نهائية

متابعة تنفيذ قرارات العقوبات . 5

تصنيف قرارات العقوبات ضد مخالفي . 6
األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة  

بتطبيقها

الغرامات والجزاءات المالية ضد مخالفي . 7
األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة  

بتطبيقها

الفصل الثالث: االدعاء والعقوبات 	 
واألحكام الجزائية للمخالفات

.2

06
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الجهة القضائية
2018م2017م

عدد القضايانوع الدعوىعدد القضايانوع الدعوى

1عمالية1عماليةالهيئة االبتدائية لتسوية الخالفات العمالية 

1إدارية-إداريةالمحكمة اإلدارية التابعة لديوان المظالم

1تنفيذ-تنفيذمحاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل

3-1-اإلجمالي

الجدول رقم )43(: عدد القضايا القائمة المنظورة لدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها

الجدول رقم )44(: عدد القضايا القائمة المنظورة لدى الجهات القضائية األخرى المقامة من الهيئة أو ضدها

نوع القضية
لجنة االستئنافلجنة الفصل

نسبة التغير 2018م2017منسبة التغير 2018م2017م

-80.0%51_00التالعب والتضليل

_00_00تداوالت بناًء على معلومة داخلية

_00_01ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص

_0.000%22مخالفة قواعد التسجيل واإلدراج

%0.0110.0%11مخالفة الئحة األشخاص المرخص لهم

-50.0%21-100.0%10مخالفة الئحة حوكمة الشركات

_00_00مخالفة إفصاح

_00_00مخالفات أخرى لالئحة سلوكيات السوق

_00_00مخالفة طرح األوراق المالية دون ترخيص

-62.5%83-75.0%41الدعاوى المقامة ضد قرارات مجلس هيئة السوق المالية

-62.5%166-37.5%85اإلجمالي

لجنــة  لــدى  المنظــورة  القائمــة  القضايــا  عــدد  إجمالــي  انخفــض 
الهيئــة أو  الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة المقامــة مــن 
ضدهــا بنهايــة عــام 2018م بنســبة 37.5%؛ إذ لــم تســجل لجــان 
الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة أي قضيــة لعــدة أنــواع مــن 
القضايــا، وانخفــض عــدد األنــواع األخــرى )الجــدول رقــم )43((. 

ارتفــع عــدد القضايــا القائمــة المنظــورة لــدى الجهــات القضائيــة 
األخــرى المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا إلــى 3 قضايــا فــي 2018م؛ 
ــة لتســوية  ــة االبتدائي ــدى الهيئ ــة ل ــا العمالي إذ اســتقر عــدد القضاي
عــدد  ارتفــع  حيــن  عنــد قضيــة واحــدة، فــي  العماليــة  الخالفــات 

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

القضايا القائمة المنظورة لدى الجهات القضائية 
األخرى المقامة من الهيئة أو ضدها

.1.2

ــة االســتئناف فــي  ــدى لجن ــا القائمــة المنظــورة ل أمــا عــدد القضاي
منازعــات األوراق الماليــة المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا بنهايــة 
عــام 2018م فبلــغ عددهــا 6 قضايــا. ويالحــظ انخفــاض عــدد قضايــا 
التالعــب والتضليــل والدعــاوى المقامــة ضــد قــرارات  مخالفــات 
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة ومخالفــة الئحــة حوكمــة الشــركات 
بنســبة 80% و62.5% و50% علــى التوالــي مقارنــًة بعــام 2017م  

ــم )43((.     ــدول رق )الج

وقــد بلــغ عــدد القضايــا التــي أحالتهــا الهيئــة إلــى النيابــة العامــة 
منــذ صــدور األمــر الســامي رقــم )4690( وتاريــخ 1435/2/6هـــ 
المتعلقــة  واللجــان  الجهــات  اختصاصــات  بنقــل  القاضــي 

القضايــا اإلداريــة لــدى المحكمــة اإلداريــة، وعــدد قضايــا التنفيــذ 
لــدى محاكــم التنفيــذ التابعــة لــوزارة العــدل  إلــى قضيــة واحــدة فــي 

عــام 2018م )الجــدول رقــم )44((.

بالتحقيــق واالدعــاء فــي الجرائــم الجنائيــة إلــى النيابــة العامــة 114 
قضيــة حتــى نهايــة عــام 2018م.
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انخفــض إجمالــي عــدد لوائــح االدعــاء والمذكــرات والتظلمــات فــي 
القضايــا المنظــورة المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا إلــى 60 الئحــة/

مذكرة/تظلمــًا خــالل عــام 2018م، وقــد ارتفــع عــدد لوائــح الدعــاوى 
والمذكــرات الجوابيــة فــي القضايــا المقامــة مــن الهيئــة إلــى 24، 

بلــغ عــدد الدعــاوى المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا المنتهيــة بأحــكام نهائيــة لصالــح الهيئــة 20 دعــوى خــالل عــام 2018م، فــي حيــن بلــغ عــدد 
الدعــاوى المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا وانتهــت بأحــكام نهائيــة ضــد الهيئــة 4 دعــاوى خــالل عــام 2018م )الجــدول رقــم )46((.

اللوائح والمذكرات الجوابية في القضايا المنظورة 
المقامة من الهيئة أو ضدها

عدد الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية 
بأحكام نهائية

.3.4

الجدول رقم )45(: عدد اللوائح والمذكرات والتظلمات في القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها

لوائح دعاوى  ومذكرات جوابية في 
القضايا المقامة من الهيئة

مذكرات استئناف قرارات لجنة الفصل 
في منازعات األوراق المالية

اإلجمالي

مذكرات جوابية في القضايا 
المقامة ضد الهيئة

تظلمات ضد قرارات المجلس 
أمام هيئة السوق المالية

20

14

21

14

24

7

18

11

6960

الجدول رقم )46(: عدد الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية

حال الدعوى
2018م2017م

مقامة من 
الهيئة

مقامة ضد 
مقامة من اإلجماليالهيئة

الهيئة
مقامة ضد 

اإلجماليالهيئة

17213851520انتهت بحكم نهائي لصالح الهيئة

101044انتهت بحكم نهائي ضد الهيئة

101011انتهت بحكم نهائي بعدم االختصاص
2017م2017م

2017م2017م

2017م

2018م2018م

2018م2018م

2018م

المقامــة  القضايــا  فــي  جوابيــة  مذكــرات  عــدد  وانخفــض 
الفصــل  لجنــة  قــرارات  اســتئناف  ومذكــرات  الهيئــة  ضــد 
فــي منازعــات األوراق الماليــة إلــى 18،و7 علــى التوالــي 

)الجــدول رقــم )45((.
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أصــدر مجلــس الهيئــة 98 قــرار عقوبــة خــالل عــام 2018م بانخفــاض 
نســبته 32.4% مقارنــة بعــام 2017م، فيمــا أصــدرت لجــان الفصــل 
فــي منازعــات األوراق الماليــة 31 قــرار عقوبــة بانخفــاض نســبته 
6.1% مقارنــة بعــام 2017م. ونفــذت الهيئــة خــالل عــام 2018م مــا 

األوراق  منازعــات  فــي  الفصــل  ولجــان  الهيئــة  مجلــس  أصــدر 
الماليــة 129 قــرار عقوبــة ضــد 249 مخالفــًا، منهــم 141 مخالفــًا 
ــام 2018م.  ــن خــالل ع ــار التنفيذيي مــن المســتثمرين و 42 مــن كب

متابعة تنفيذ قرارات العقوبات .5

الجدول رقم )48(: نسبة التنفيذ لقرارات العقوبات ضد مخالفي األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة  بتطبيقها مصنفًة بحسب نوع المخالف عام 2018م الرسم البياني رقم )7(: قرارات العقوبات ضد مخالفي األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة  بتطبيقها مصنفًة بحسب مصدرها

الجدول رقم )47(: نسبة التنفيذ لقرارات العقوبات ضد مخالفي  األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة  بتطبيقها مصنفًة بحسب مصدرها عام 2018م 

8012
0 4014
0

16
0

145

لجان الفصل في منازعات األوراق المالية

2018م2017م

33

98
مجلس هيئة السوق المالية  

31

6010
0 20 0

ذالعددمصدر القرار ذالُمنفَّ نسبة الُمنفَّ

90.8%9889مجلس هيئة السوق المالية  

77.4%3124لجان الفصل في منازعات األوراق المالية

87.6%129113اإلجمالي

ذالعددنوع المخالف ذالُمنفَّ نسبة الُمنفَّ

77.3%141109مستثمر

86.7%3026شخص مرخص له/ شخص مسجل

91.7%3633شركات مدرجة

100.0%4242كبار تنفيذيين

84.3%249210اإلجمالي

تصنيف قرارات العقوبات ضد مخالفي األنظمة 
واللوائح التي تختص الهيئة  بتطبيقها .6

نســبته 90.8% و 77.4% مــن قــرارات العقوبــة الصــادرة عــن مجلــس 
الهيئــة ولجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة علــى الترتيــب 

متابعــة )الرســم البيانــي رقــم )7(، والجــدول رقــم )47((. وتجــري  المخالفيــن،  مختلــف  عقوبــة ضــد   210 ونفــذت 
 .))48( رقــم  )الجــدول  البقيــة  تنفيــذ 
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الجدول رقم )49(: نسبة التنفيذ للمخالفات التي ُرتب عليها عقوبات ضد مخالفي األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة  بتطبيقها مصنفًة بحسب نوع المخالفة لعام 2018م

بلــغ عــدد العقوبــات الصــادرة عــن المجلــس ولجــان الفصــل فــي 
منازعــات األوراق الماليــة  256 عقوبــة فــي عــام 2018م مقارنــة 
ب 254 عقوبــة عــن عــام 2017م أي بانخفــاض %7.0 عــن العــام 

ذالعددنوع المخالفة ذالُمنفَّ نسبة الُمنفَّ

75.5%11083تالعب وتضليل

100.0%1212إفصاح

94.4%1817تداول بناًء على معلومة داخلية

70.0%107الئحة األشخاص المرخص لهم

100.0%33تغير في نسب تملك/تصرف من دون إشعار الهيئة

76.9%1310ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من الهيئة

100.0%1818قرارات أو تعاميم  مجلس الهيئة

0.0%00الئحة طرح األوراق المالية

100.0%44قواعد التسجيل واإلدراج

92.9%1413تداول خالل فترة الحظر

100.0%1818الئحة حوكمة الشركات

80.0%54الئحة الصناديق االستثمارية/العقارية

100.0%22قواعد الكفاية المالية 

0.0%00الئحة االندماج واالستحواذ

85.7%76نظام الشركات

100.0%88قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

100.0%11نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

66.7%64قواعد طرح األوراق المالية

84.3%249210اإلجمالي

الجدول رقم )50(: العقوبات الصادرة عن المجلس ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية مصنفًة بحسب نوع العقوبة

غرامة 
مالية 

المنع من العمل في الشركات 
المدرجة في السوق المالية 

السجن

اإلجمالي

المنع من مزاولة الوساطة أو إدارة 
المحافظ أو العمل مستشار استثمار 

أو أي وظيفة واجبة التسجيل 

المنع من شراء االسهم 
في الشركات المدرجة 

أخرى35  

170

21

4

7

22

30

155

25

0

23

49

4

254256

يعــرض الجــدول رقــم )49( عــدد المخالفــات التــي ترتبــت عليهــا 
عقوبــات ضــد مخالفــي األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة  
بتطبيقهــا  مصنفــًة بحســب نــوع المخالفــة لعــام 2018م، ويبيــن 
تنفيــذ 84.3% مــن إجمالــي العقوبــات علــى المخالفــات خــالل 
عــام 2018م. وتأتــي مخالفــة »تالعــب وتضليــل« فــي المرتبــة 
ُنفــذت  مخالفــة،   110 بلغــت  إذ  العــدد؛  حيــث  مــن  األولــى 

المتبقــي  تنفيــذ  ويجــري  منهــا،   %75.5 نســبته  لمــا  العقوبــات 
وبلغــت مخالفــة »تــداول بنــاًء علــى معلومــة داخليــة« و»قــرارات أو 
تعاميــم  مجلــس الهيئــة« و»الئحــة حوكمــة الشــركات« 18 مخالفــة 
لــكل منهــا، وُنفــذ منهــا مانســبته 94.4%، و100.0%، و%100.0 

ــذ المتبقــي.   علــى التوالــي، ويجــري العمــل علــى تنفي

الســابق وشــكلت الغرامــات الماليــة فــي عــام 2018م 
ــات الصــادرة عــن المجلــس  ــن العقوب ــى بي ــة األول المرتب
ولجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة؛ إذ بلغــت 

155 عقوبــة )الجــدول رقــم )50((.

2017م2017م

2017م2017م

2017م2017م

2017م

2018م2018م

2018م2018م

2018م2018م

2018م

35-تشمل عقوبات إدارية واحترازية.
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بلــغ إجمالــي مبالــغ الغرامــات والجــزاءات الماليــة الصــادرة عن مجلس 
الهيئــة ولجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة ضــد مخالفــي 
األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة  بتطبيقها خالل عــام 2018م 
نحــو 395 مليــون ريــال، ُحّصــل منهــا نحــو 373 مليــون ريــال بنســبة  
مخالفــات  علــى  الماليــة  والجــزاءات  الغرامــات  وتشــكل   ،%94.5

الغرامــات والجــزاءات  إجمالــي مبالــغ   )52( رقــم  الجــدول  يوضــح 
الماليــة الصــادرة عــن الهيئــة ولجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق 
الهيئــة   تختــص  التــي  واللوائــح  األنظمــة  مخالفــي  الماليــة ضــد 
وقــد  2018م،  لعــام  المخالــف  نــوع  بحســب  بتطبيقهــا مصنفــًة 

الغرامات والجزاءات المالية ضد مخالفي األنظمة 
واللوائح التي تختص الهيئة  بتطبيقها .7

الجــدول رقــم )51(: إجمالــي مبالــغ الغرامــات والجــزاءات الماليــة المفروضــة بقــرارات صــادرة عــن الهيئــة ولجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة ضــد مخالفــي األنظمــة واللوائــح التــي 

تختــص الهيئــة  بتطبيقهــا مصنفــًة بحســب نــوع المخالفــة لعــام 2018م 

الجــدول رقــم )52(: إجمالــي مبالــغ الغرامــات والجــزاءات الماليــة المفروضــة بقــرارات صــادرة عــن الهيئــة ولجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة ضــد مخالفــي األنظمــة واللوائــح التــي 
تختــص الهيئــة  بتطبيقهــا مصنفــًة بحســب المخالــف لعــام 2018م

نوع المخالفة

إجمالي مبالغ الغرامات 

والجزاءات المالية المفروضة 
بقرارات صادرة من 1\1\2018م 

حتى 2018/12/31م
 )ريال(

إجمالي المبالغ المحصلة عام 
2018م إنفاذًا للقرارات الصادرة من 

1\1\2018م حتى 2018/12/31م
 )ريال(

نسبة المبلغ 
المحصل من 
إجمالي مبالغ 

الغرامات 
والجزاءات

66.6%62,569,77841,680,818تالعب وتضليل
100.0%200,000200,000إفصاح

99.9%325,222,919324,900,510تداول بناًء على معلومة داخلية
57.1%420,000240,000الئحة األشخاص المرخص لهم

-00تغير في نسب تملك/تصرف من دون إشعار الهيئة
ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من 

الهيئة
100,000100,000%100.0

100.0%50,00050,000قرارات أو تعاميم  مجلس الهيئة
-00الئحة طرح األوراق المالية
100.0%220,000220,000قواعد التسجيل واإلدراج
82.4%680,000560,000تداول خالل فترة الحظر
100.0%5,000,0005,000,000الئحة حوكمة الشركات

75.0%80,00060,000الئحة الصناديق االستثمارية/العقارية
100.0%50,00050,000قواعد الكفاية المالية 

-00الئحة االندماج واالستحواذ
41.2%170,00070,000نظام الشركات

100.0%370,000370,000قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
100.0%50,00050,000نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

50.0%80,00040,000قواعد طرح األوراق المالية

94.5%395,262,697373,591,328اإلجمالي

نوع المخالف

إجمالي مبالغ الغرامات والجزاءات 
المالية المفروضة بقرارات صادرة من 

1\1\2018م حتى 2018/12/31م
 )ريال(

إجمالي المبالغ المحصلة عام 
2018م إنفاذًا للقرارات الصادرة  من 

1\1\2018م حتى 2018/12/31م
 )ريال(

نسبة المبلغ المحصل من 
إجمالي مبالغ الغرامات 

والجزاءات

94.4%378,301,636356,970,268مستثمر

100.0%15,381,06015,381,060كبار تنفيذيين

0.0%30,0000شخص مسجل

77.0%610,000470,000شركة مدرجة

81.9%940,000770,000شخص مرخص له

94.5%395,262,697373,591,328اإلجمالي

تــداول بنــاًء علــى معلومــة داخليــة المرتبــة األولــى؛ إذ بلغــت قيمتهــا 
82.3% مــن إجمالــي مبالــغ  تقــارب   ريــال، بنســبة  325 مليــون 
الغرامــات والجــزاءات الماليــة، ُحّصــل منهــا نحــو 324 مليــون ريــال 

)الجــدول رقــم )51((. 

ســجلت الغرامــات والجــزاءات الماليــة المفروضة على المســتثمرين 
المرتبــة األولــى بإجمالــي بلــغ 378 مليــون ريــال، ُحصــل منهــا نحــو 

357 مليــون ريــال بنســبة %94.4.
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الباب السادس
حماية المستثمرين

البرامج اإلعالمية. 1

برامج الثقافة االستثمارية. 2

الفصل الرابع: توعية المستثمر	 
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شــاركت الهيئــة فــي عــدد مــن المعــارض للوصــول إلــى مختلــف 
فئــات المجتمــع، وذلــك بهــدف رفــع مســتوى الوعــي االســتثماري 
معرفــة  بأهميــة  كافــة  المجتمــع  وأفــراد  المســتثمرين  لــدى 
الوســائل المثلــى لالســتثمار اآلمــن فــي األســواق الماليــة، إلــى 
جانــب التعريــف بالمعلومــات واإلرشــادات الصحيحــة واللوائــح 
والتنظيمــات الخاصــة بنظــام الســوق الماليــة، التــي مــن شــأن 
معرفتهــا حصــول المســتثمرين علــى فــرص عادلــة واســتثمار 

األعــوام  خــالل  توعويــة  كتيبــًا ومطويــة   31 الهيئــة  أصــدرت 
الســابقة وحتــى نهايــة عــام 2018م، وُوزعــت هــذه الكتيبــات 

المختلفــة.  الهيئــة  خــالل مشــاركات 

ألهميــة قنــوات التواصــل االجتماعــي وانتشــاره الكبيــر بيــن 
فئــات المجتمــع المختلفــة، نفــذت الهيئــة خــالل العــام الماضــي 
هــذه  خــالل  مــن  واإلعالنيــة  التوعويــة  الحمــالت  مــن  عــددًا 

المنصــات، ومــن أبرزهــا:

المؤسســات  الســتثمار  المنظمــة  القواعــد  حملــة 
الماليــة  األوراق  فــي  المؤهلــة  األجنبيــة  الماليــة 

المدرجــة.

البرامج اإلعالمية

برامج الثقافة االستثمارية

.1

.2

اســتمرارًا لــدور الهيئــة فــي التواصــل مــع الجهــات الخارجيــة، 
نشــرت الهيئــة خــالل عــام 2018م 65 بيانــًا صحفيــًا فــي مختلــف 
ــًا لمنســوبيها مــع  وســائل اإلعــالم. وأعــدت لـــ 45 لقــاءًا صحفي
صحــف محليــة وأجنبيــة، وشــاركت فــي عــدد مــن المؤتمــرات 

والنــدوات اإلعالميــة والتوعويــة. 

توعيــة  ببرامــج  المتعلقــة  الهيئــة  اســتراتيجية  مــع  تماشــيًا 
المســتثمر، نفــذت الهيئــة خــالل عــام 2018م البرامــج التاليــة:

المدينةم
العدد

عدد الباقات الموزعة لمجلة "المستثمر الذكي"الطالب/ الطالبات المستفيدونالمدارس

965,9281,850الرياض1

19090خميس مشيط2

1300300عرعر3

1160160تبوك4

1300300حفر الباطن5

1006,7782,700اإلجمالي 

آمــن، وتثقيفهــم عــن االســتثمارات المشــبوهة، ومــن أبــرز المعــارض التي شــاركت 
ــاب.  ــة، ومعــرض الكت ــان الجنادري ــة مهرج فيهــا الهيئ

الطــالب  لــدى  وتأسيســها  االســتثمار  فكــرة  لتعريــف  الهيئــة  مــن  وســعيًا 
والطالبــات، نفــذت الهيئــة مــا يقــارب 100 زيــارة مدرســية فــي  5 مــدن حــول 
المملكــة خــالل عــام 2018م، ووزع خاللهــا 2,700 باقــة مــن مجلــة “ المســتثمر 

الذكــي” علــى الطــالب والطالبــات )الجــدول رقــم )53((.

.REITs حملة صناديق االستثمار العقاري

حملة أساسيات االستثمار.

حملة مختبر التقنية المالية “فينيتك”.

حملة صناديق االستثمار العامة.

راســل  فوتســي  مؤشــر  إلــى  االنضمــام  حملــة 
الناشــئة. لألســواق 

ســوق  فــي  المتاجــرة  مخاطــر  عــن  توعويــة  حملــة 
العمالت)الفوركــس(.

حملة حماية أقلية المستثمرين.

حملة السلوكيات المخالفة.

حملة إطالق برنامج تطوير القطاع المالي.

حملة االنضمام إلى مؤشر إم إس سي آي.

حملة صناديق المؤشرات المتداولة.

حملــة توعويــة عــن مخاطــر التعامــل أو االســتثمار فــي 
العمــالت الرقميــة االفتراضيــة.

حملة تعريفية عن صناديق االستثمار.

حملة االدخار.

REITs

الجدول رقم )53(: الزيارات المدرسية التوعوية التي نفذتها الهيئة في مختلف مدن المملكة خالل عام 2018م.

األجنحة التوعوية 1-2

إصدار وتوزيع الكتيبات التوعوية

التواصــل  التوعويــة مــن خــالل منصــات  الحمــالت 
االجتماعــي

2-2

3-2
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المالــي  االســتقرار  نــدوة  2018م  عــام  خــالل  الهيئــة  نظمــت 
وقــد  الســعودي،  العربــي  النقــد  مؤسســة  مــع  باالشــتراك 
نوقــش خاللهــا أهميــة االســتقرار المالــي فــي تحقيــق رؤيــة 
المملكــة 2030، ودور الجهــات التنظيميــة والمؤسســات الماليــة 
فــي ضمــان سالســة التحــول نحــو تحقيــق الرؤيــة، والنجاحــات 
 ،2030 رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  اآلن  حتــى  والتحديــات 
ومحفــزات النمــو االقتصــادي الحقيقــي فــي ظــل برنامــج التــوازن 
المالــي، وذلــك بمشــاركة عــدد مــن المختصيــن مــن صنــدوق 
الحكوميــة  وشــبه  الحكوميــة  الجهــات  ومــن  الدولــي،  النقــد 
ومديــري البنــوك، وممثليــن مــن شــركات التمويــل واالســتثمار. 

كذلك نفذت الهيئة 11 ورشة عمل بالعناوين التالية:

القراءة المهنية لتقارير التقييم العقارية

طرح األوراق المالية وااللتزامات المالية

أمين سر مجلس اإلدارة

لــدى االشــخاص  المطابقــة وااللتــزام  مســؤولوا 
المرخص لهم 

ملتقى الكتاب االقتصاديين 

طرح األوراق المالية وااللتزامات المالية

ملتقى مؤسسات السوق

عالقات المستثمرين

المنشآت ذات األغراض الخاصة 

األعضاء المستقلون 

ملتقى المستشارين القانونيين 

عقد الندوات وحلقات العمل 4-2

5
جامعة الملك سعود	 

4
جامعة األميرة نورة	 

3
جامعة األمير سلطان	 

2 جامعة اليمامة	 

1
جامعة اإلمام محمد بن سعود 	 

اإلسالمية

1
جامعة القصيم	 

1
جامعة الملك فيصل	 

1
معهد اإلدارة العامة	 

1 الجامعة السعودية اإللكترونية	 

1
جامعة األعمال والتكنولوجيا 	 

1 جامعة الملك عبدالعزيز	 

1
جامعة طيبة 	 

1
كلية لوريت )المدينة المنورة(	 

1
كلية أكسفورد) المدينة المنورة (	 

وخــالل عــام 2018م قــدم منســوبوا الهيئــة عــددًا مــن 
الطــالب والطالبــات فــي بعــض  المحاضــرات علــى 
ومســؤوليها،  الســعودية  التعليميــة  المؤسســات 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

عدد الزيارات
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الفصل األول: التراخيص	 
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قرارات الترخيص .1

تصــدر الهيئــة قــرارات تراخيــص ممارســة أعمــال األوراق الماليــة، 
وتشــمل الترخيــص والتعديــل واإللغــاء والســحب. وقــد أصــدرت 
ــدد  ــر ع ــد أكب ــد، وُيّع ــص جدي ــرارًا بترخي ــا 11 ق ــرارًا منه ــة 21 ق الهيئ
ــك  ــذ عــام 2010م, كذل ــة من ــدة منحتهــا الهيئ قــرارات تراخيــص جدي

 535 الماليــة  األوراق  أعمــال  أنشــطة  تراخيــص  عــدد  بلــغ 
نشــاط  ترخيــص  ــل  مثَّ 2018م،  عــام  بنهايــة  ترخيصــًا 
                                                                            .))55( رقــم  )الجــدول  ترخيصــًا   88 بـــ  األكبــر  العــدد  »الترتيــب« 

الجدول رقم )54(: عدد قرارات التراخيص مصنفًة بحسب نوع القرار

الجدول رقم )55(: عدد التراخيص مصنفًة بحسب ممارسة العمل

الرسم البياني رقم )8(: عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب عدد تراخيص أنشطة أعمال األوراق المالية

30

3

16

5

10

4 4

13

4

13 13

32

أربعة أنشطةجميع األنشطة نشاطانستة أنشطة ثالثة أنشطةسبعة أنشطة نشاط واحدخمسة أنشطة

13

31

3

15

3

15

20

10

5

0

ترخيص 
جديد

إلغاء 
ترخيص

اإلجمالي

تعديل 
ترخيص

سحب 
ترخيص

إلغاء نشاطإضافة نشاط

5

2

1 6

0

11

1

2 7

0

1421

أصــدرت الهيئــة 9 قــرارات بتعديــل ترخيــص خــالل عــام 2018م، 
عــام  بنهايــة  شــخصًا   96 لهــم  المرخــص  األشــخاص  عــدد  وبلــغ 

.))54( رقــم  )الجــدول  2018م 

وبلــغ عــدد األشــخاص المرخــص لهــم فــي مزاولــة جميــع األنشــطة 
.))9( رقــم  البيانــي  )الرســم  2018م  عــام  بنهايــة  شــخصًا   32

التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة أعمال األوراق المالية  .2

نشاط أعمال األوراق المالية
عام 2018معام 2017م

ممارس 
للعمل

غير ممارس 
ممارس اإلجماليللعمل

للعمل
غير ممارس 

اإلجماليللعمل

التعامل

5936263063بصفة أصيل
3343737138بصفة وكيل

4925150151التعهد بالتغطية

اإلدارة

6316466066إدارة صناديق االستثمار
5715860161إدارة محافظ العمالء

358---إدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية
358---إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة

7367980888الترتيب
7357878886تقديم المشورة

6426666066الحفظ
4712449550629535اإلجمالي

2017م

2018م

2017م2017م 2017م

2017م2017م

2017م

2018م2018م 2018م

2018م2018م

2018م
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جهود الهيئة في تطوير منسوبي القطاع المالي

تراخيص ممارسة التصنيف االئتماني 

المنشآت ذات األغراض الخاصة

.3

.4

.5

األشــخاص  لــدى  العامليــن  الموظفيــن  عــدد  إجمالــي  انخفــض 
ــن ارتفعــت نســبة  ــح 4,325 موظفــًا، فــي حي المرخــص لهــم ليصب

أنفيســتورز ســيرفيس  بــدأت شــركتا موديــز  2018م  عــام  خــالل 
ميديــل إيســت لميتــد كــي إس إيــه برانــش، وفيتــش أســتراليا بيــه 
تــي واي تــي دي بممارســة العمــل ألنشــطة التصنيــف االئتمانــي، 
إذ افتتحــا مكاتبهمــا الرســمية بالمملكــة للعربيــة الســعودية، وبــدأ 

فــي إطــار ســعي الهيئــة المســتمر إلــى تطويــر الســوق الماليــة 
لتلبيــة  الديــن  وأدوات  الصكــوك  وتطويــر ســوق  المملكــة  فــي 
تضمنتهــا  والتــي  الوطنــي،  لالقتصــاد  التمويليــة  االحتياجــات 
اســتراتيجية الســوق الماليــة فــي محــور تســهيل التمويــل وتنظيــم 
إصــدار األوراق الماليــة ومراقبتهــا والتعامــل بهــا، أصــدرت الهيئــة 
فــي التاســع مــن ربيــع الثانــي عــام 1439هـــ  الموافــق الســابع 
2017م القواعــد المنظمــة للمنشــآت  والعشــرين مــن ديســمبر 
ذات األغــراض الخاصــة والنظــام األساســي للمنشــأة ذات األغراض 
الخاصــة وذلــك بموجــب قــرار مــن مجلــس الهيئــة بنــاًء علــى نظــام 

الســوق الماليــة. 
القواعــد  دخلــت  2018م،  عــام  مــن  إبريــل  شــهر  مطلــع  وفــي 
كمــا  التنفيــذ،  حيــز  الخاصــة  األغــراض  ذات  للمنشــآت  المنظمــة 

التوطيــن بنســبة 2.0%، لتبلــغ 73.0% فــي نهايــة عــام 2018م 
مقارنــة بالعــام الســابق )الجــدول رقــم )56((.

العمــالء  اســتقبال  خــالل  مــن  للشــركتين  الرســمي  التشــغيل 
وتوقيــع االتفاقيــات. ليصبــح عــدد وكاالت التصنيــف االئتمانــي 
المرخــص لهــا  والممارســة للعمــل بالمملكــة 4 وكاالت )الجــدول 

رقــم )57((.

ُأسســت إدارة المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة ضمــن وكالــة الهيئــة 

للشــركات المدرجــة والمنتجــات االســتثمارية فــي الهيئــة، وهــي إدارة 

تعنــى بالترخيــص لتأســيس المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة واإلشــراف 

ــا باإلضافــة  ــا وإدارته علــى هــذا القطــاع فيمــا يخــص تســجيلها وطرحه

إلــى مراقبــة النشــاطات المتعلقــة بهــا.        

منــذ تأســيس إدارة المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة وحتــى نهايــة عــام 

2018م، قامــت الهيئــة بالعديــد مــن المبــادرات للتعريــف بالمنشــآت 

ذات األغــراض الخاصــة والقواعــد المنظمــة لهــا، وذلــك مــن خــالل عقــد 

الديــن، واألشــخاص  المهتمــة بإصــدار أدوات  الجهــات  اجتماعــات مــع 

المرخــص لهــم، والجهــات األخــرى ذات العالقــة. كذلــك عقــدت الهيئــة 

ورشــتي عمــل لألشــخاص المرخــص لهــم خــالل شــهر نوفمبــر عــام 

العنصر 
نسبة التوطينعدد الموظفين

2018م2017م2018م2017م

75.0%74.0%3,0183,056شخص مسجل

68.0%64.0%1,3241,269شخص غير مسجل

73.0%71.0%4,3424,325اإلجمالي

الجدول رقم )56(: الموظفون العاملين لدى األشخاص المرخص لهم ونسبة التوطين
الجدول رقم )57(: تراخيص ممارسة نشاط التصنيف االئتماني مصنفًة بحسب ممارسة العمل

وقد قامت الهيئة بالكثير من الجهود لتطوير منسوبي القطاع المالي خالل عام 2018م ، ومن ذلك ما يلي:

إطــالق مشــروع تطويــر القــدرات المهنيــة للعامليــن فــي قطــاع الســوق الماليــة الــذي يهــدف إلــى تطويــر أفضــل . 1
الحلــول التدريبيــة واالختبــارات المهنيــة المبنيــة علــى احتيــاج الســوق، إضافــة إلــى مراجعــة وإعــادة تصميــم 

الجــدارات المتمثلــة فــي المهــارات الســلوكية والفنيــة لقطــاع الســوق الماليــة.

التطويــر المســتمر الختبــارات الهيئــة التأهيليــة مــن خــالل عكــس مــا يســتجد فــي األنظمــة واللوائــح علــى المــواد . 2
التعليميــة واألســئلة ذات العالقة.

ــة مــن . 3 ــا نخب ــي يقدمه ــة فــي المعهــد المال ــا التنفيذي ــة ولوائحه ــى بمقدمــة عــن نظــام الهيئ ــم دورة تعن تقدي
المهنييــن العامليــن فــي الهيئــة بهــدف رفــع مســتوى المعرفــة بالســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة لــدى 

المتخرجيــن حديثــُا المعينيــن فــي القطــاع.

عقــد عــدد مــن برامــج الشــهادة المتقدمــة فــي مجالــي المطابقــة وااللتــزام، ومكافحــة غســل االمــوال وتمويــل . 4
ــدى  ــوادر البشــرية ل ــر الك ــة لتطوي ــة ســي ســي إل البريطاني ــي وأكاديمي ــد المال ــع المعه ــاون م اإلرهــاب بالتع
األشــخاص المرخــص لهــم العامليــن فــي مجالــي المطابقــة وااللتــزام، ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب.

ــزام لــدى األشــخاص المرخــص لهــم، وملتقــى مؤسســات . 5 عقــد وتنظيــم ملتقــى مســؤولي المطابقــة وااللت
وخططهــا  لوائحهــا  الهيئــة  نظــام  علــى  طــرأت  التــي  المســتجدات  بآخــر  بالتوعيــة  عنيــا  واللذيــن  الســوق، 

الماليــة. بالســوق  الصلــة  ذات  االســتراتيجية 

ممارسون 
للعمل

اإلجمالي

غير ممارسين 
للعمل

2017م

2017م

2017م 2018م

2018م

2018م

22 40

44
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تســتخدم  جديــدة  ماليــة  صناعــة  هــي  الماليــة  التقنيــة 

ــة  ــات والخدمــات المالي ــة لتحســين المنتج ــات التقني التطبيق

وذلــك مــن خــالل تيســير وصــول جميــع فئــات المســتثمرين 

إلــى الخدمــات الماليــة بطريقــة ســهلة وســريعة وبتكلفــة 

اإلجــراءات  أتمتــة  خــالل  مــن  ذلــك  ويتأتــى  تنافســية، 

والعمليــات والربــط مــع قواعــد البيانــات ومــزودي الخدمــات 

وتقليــل االعتمــاد علــى العنصــر البشــري. وقــد أدى انتشــار 

ــى ازدهــار هــذه التطبيقــات.  ــة إل ــف الذكي ــت والهوات اإلنترن

وتســتعمل التقنيــة الماليــة لوصــف مجموعــة متنوعــة مــن 

نمــاذج األعمــال المبتكــرة والتقنيــات الناشــئة التــي لديهــا 

آفــاق  إلــى  الماليــة  الخدمــات  نقــل صناعــة  علــى  القــدرة 

جديــدة.

وكإحــدى مبــادرات خطــة الهيئــة االســتراتيجية الهادفــة لدعــم 

مشــاريع التقنيــة الماليــة بالســوق الماليــة فــي المملكــة، 

اعتمــد مجلــس الهيئــة تعليمــات تصريح تجربــة التقنية المالية 

الموافــق  23\4\1439هـــ  وتاريــخ   )2018-4-1( رقــم  بقــرار 

10\1\2018م. وتعــد تعليمــات تصريــح تجربــة التقنيــة الماليــة 

اإلطــار التنظيمــي لمنــح التصريــح  لتمكين مطــوري تطبيقات 

التقنيــة الماليــة مــن تجربــة منتجــات وخدمــات التقنيــة الماليــة 

المبتكــرة، مــن خــالل تقديمهــا للمســتفيدين فــي الســوق 

الهيئــة  إشــراف  تحــت  محــددة  وقيــود  بضوابــط  الماليــة 

وضمــن إطــار زمنــي ال يتجــاوز الســنتين.

وتســلمت الهيئــة أول دفعــة مــن طلبــات الحصــول علــى 

عــام  فبرايــر  شــهر  فــي  الماليــة  التقنيــة  تجربــة  تصريــح 

2018م. وأصــدر مجلــس الهيئــة قــراره بالموافقــة علــى أول 

تصريحيــن لتجربــة التقنيــة الماليــة لتقديــم خدمــة تمويــل 

الملكيــة الجماعيــة بتاريــخ 10\7\2018م. كذلــك أعلنــت الهيئــة 

بتاريــخ 10/7/ 2018م، فتــح بــاب التقــدم الســتقبال الدفعــة 

الثانيــة مــن طلبــات الحصــول علــى تصريــح التقنيــة الماليــة 

ابتــداء مــن تاريــخ 15\10\2018م حتــى تاريــخ 25\12\2018م. 

وقــد اســتقبلت الهيئــة أكثــر مــن 40 جهــة ترغــب فــي التقديم 

علــى  اللجنــة  وتعمــل  التصريــح.  علــى  الحصــول  بطلــب 

ــات والتأكــد مــن اســتيفائها للمتطلبــات  دراســة هــذه الطلب

التنظيميــة إلصــدار التصاريــح المناســبة لهــا.

.6
منتجات التقنية المالية »فينتيك« في 

السوق المالية السعودي

2018م، وذلــك لمناقشــة القواعــد المنظمــة للمنشــآت 

ذات األغــراض الخاصــة.
ولنشــر الوعــي بالمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة، ُنشــر 
ــم إنفوجــراف للتعريــف بالمنشــآت ذات  عــدد )3( تصامي
الديــن  أدوات  وأنــواع  وأهدافهــا،  الخاصــة  األغــراض 
المصــدرة مــن خاللهــا، وكذلــك طريقــة التقــدم للهيئــة 
بطلــب الترخيــص والمتطلبــات الالزمــة لذلــك. باإلضافــة 
المؤتمــرات  خــالل  عــروض  بتقديــم  المشــاركة  إلــى 

والملتقيــات الهامــة خــالل عــام 2018م.

قــرارًا  الهيئــة  أصــدرت  2018م،  عــام  نهايــة  وفــي 
خاصــة  أغــراض  ذات  منشــأة  لتأســيس  بالترخيــص 
إلصــدار أدوات ديــن مدعومــة بأصــول وفقــًا للقواعــد 
تحــت  الخاصــة  األغــراض  ذات  للمنشــآت  المنظمــة 
اســم »اتقــان فاينانــس«. ويّعــد هــذا الترخيــص األول 
خاصــة  أغــراض  ذات  منشــأة  لتأســيس  نوعــه  مــن 

الديــن. أدوات  إصــدار  نشــاط  لممارســة  بالمملكــة 
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الجدول رقم )58(:  عدد التراخيص التي شملتها أعمال التفتيش

الجدول رقم )59(: عدد مهام التفتيش الخاصة مصنفًة بحسب األسباب الداعية إلى تنفيذها

نوع الترخيص
عام 2018معام 2017م

التفتيش 
الدوري

التفتيش 
التفتيش اإلجماليالخاص36 

الدوري
التفتيش 
اإلجماليالخاص37 

8122010313التعامل

9514101424اإلدارة

81910010الترتيب

80810010تقديم المشورة

911010111الحفظ

421961501868اإلجمالي

التفتيش .1

ــك  ــام 2018م، وذل ــالل ع ــش 68 ترخيصــًا خ ــال التفتي شــملت أعم
مــن خــالل 50 تفتيشــًا دوريــًا و18 تفتيشــًا خاصــًا )الجــدول رقــم 

.))58(

وبلــغ عــدد مهــام التفتيــش الخاصــة 18 مهمــة خــالل عــام 2018م, 
وبلغــت نســبة مهــام التفتيــش الخاصــة المتعلقــة بأشــخاص غيــر 

مهام تتعلق بأشخاص 
غير مرخص لهم

إحاالت من أطراف ذات عالقة 
في الهيئة أو خارجها

اإلجمالي

إشعارات واستفسارات 
األشخاص المرخص لهم

2017م

2017م

2017م38

2017م

2018م40

2018م

2018م39

2018م

51

509

274

628

110344

ونتــج عــن مهــام التفتيــش الــدوري لألشــخاص المرخــص لهــم عــدد 
واللوائــح  األنظمــة  بمتطلبــات  التزامهــم  حــول  المالحظــات  مــن 
التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا خــالل عــام 2018م. ويوضــح الرســم

الرسم البياني رقم )9(: نسب مالحظات مهام التفتيش الدوري مصنفًة بحسب موضوعاتها 

%96.8

%11.8

%81.7

%1.6
%6.5 العمليات التشغيلية%1.6

حوكمة األشخاص المرخص لهم

الكفاية المالية 

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

37 - اإلجمالي ال يشمل 52  زيارة تفتيش خاص تتعلق بجوانب أخرى من أعمال األشخاص المرخص لهم كااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، والكفاية المالية ونحوهما.
38 - االجمالي يشمل 49 زيارة تفتيش خاص تتعلق بجوانب أخرى من أعمال األشخاص المرخص لهم كااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، والكفاية المالية ونحوهما.
39 - اإلجمالي يشمل 52  زيارة تفتيش خاص تتعلق بجوانب أخرى من أعمال األشخاص المرخص لهم كااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، والكفاية المالية ونحوهما.

40 - تشمل 70 قضية، منها 18على الرخص و 52 على جوانب اخرى.

2018م 2017م

 البيانــي رقــم )9( نســب مالحظــات مهــام التفتيــش الــدوري 
بحســب موضوعاتهــا. مصنفــًة 

مرخــص لهــم نســبة 79.7% مــن إجمالــي عــدد مهــام التفتيــش 
الخــاص )الجــدول رقــم )59((.
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للتأكــد مــن التــزام األشــخاص المرخــص لهــم بمبــدأ الكفايــة الماليــة 
الــذي نصــت عليــه الفقــرة )ب/4( مــن المــادة الخامســة مــن الئحــة 

األشــخاص المرخــص لهــم، ُتراجــع الهيئــة مــا يلــي:

وقــد بلــغ إجمالــي عــدد المراجعــات الماليــة لألشــخاص المرخــص لهــم 
1138 مراجعــة خــالل عــام 2018م، بنســبة ارتفــاع 3.5% مقارنــة بالعــام 
الســابق. وارتفــع عــدد مراجعــات الكفايــة الماليــة عنــد التعهــد بالتغطيــة 

بنســبة 136.4% )الجــدول رقــم )60((.

تقارير الكفاية المالية لألشخاص المرخص لهم.

اتفاقيات القروض تالية االستحقاق.

الكفايــة الماليــة للشــخص المرخــص لــه عنــد تعهــده 
بتغطيــة طــرح أوراق ماليــة.

الجدول رقم )60(: المراجعات للبيانات المالية لألشخاص المرخص لهم مصنفًة بحسب نوع المراجعة

طلبات الموافقة على السداد 
المبكر للقروض تالية االستحقاق

دورية للكفاية 
المالية

حاالت التعرضات 
الكبيرة

اإلجمالي

خطط رفع 
الكفاية المالية

الكفاية المالية عند 
التعهد بالتغطية 

القوائم المالية 
المدققة

2017م

2017م

2017م

2017م

2017م

2017م

2017م

2018م

2018م

2018م

2018م

2018م

2018م

2018م

1

999

0

5

11

83

0

1,025

1

4

26

82

1,0991,138

ُصنــف األشــخاص المرخــص لهــم بنــاًء علــى أنشــطة أعمــال 
األوراق الماليــة إلــى صنفيــن للتحقــق مــن كفايــة رأس المــال 

الموحــدة، همــا:

الجدول رقم )61(: متطلبات كفاية رأس المال لألشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو اإلدارة و/أو الحفظ

أشخاص مرخص لهم
المتوسط / 

المجموع تابعون لبنوك العنصر
دوليونإقليميونسعوديونسعودية

2018م2017م2018م2017م2018م2017م2018م2017م2018م2017م

معدل تغطية كفاية رأس 
2.392.461.581.521.721.938.897.412.132.17المال

27.6%26.9%80.6%97.0%25.0%22.1%19.8%20.6%30.9%29.6%نسبة كفاية رأس المال41 

قاعدة رأس المال
10,33011,0985,5435,3782,0782,1771,7071,77619,65820,429)مليون ريال(

الحد األدنى42
4,3304,5113,5073,5491,2091,1291922409,2389,429)مليون ريال(

مخاطر االئتمان43
3,5813,8243,1493,2181,0681,0061191487,9188,197)مليون ريال(

مخاطر السوق44 
1411308279522259279239)مليون ريال(

المخاطر التشغيلية45  
6085572762529010168821,041992)مليون ريال(

بلــغ معــدل تغطيــة كفايــة رأس المــال لألشــخاص المرخــص لهــم 
فــي ممارســة أنشــطة التعامــل و/أو اإلدارة و/أو الحفــظ 2.17 
بنهايــة عــام 2018م، إذ بلــغ إجمالــي قاعــدة رأس المــال 20,429 

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

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

43 - مخاطر الخسارة التي يتعرض لها األشخاص المرخص لهم الناجمة عن التغييرات في الوضع االئتماني للجهات المصدرة لألوراق المالية واألطراف النظيرة والمدينين. 
44 - مخاطر الخسارة التي يتعرض لها األشخاص المرخص لهم. الناجمة عن تقلبات القيم السوقية لألصول والخصوم واألدوات المالية.

45 - المخاطر التي يتعرض لها األشخاص المرخص لهم الناجمة عن وجود قصور أو خلل في اإلجراءات الخاصة بالشخص المرخص له.

الكفاية المالية .2

ــات رأس  ــغ الحــد األدنــى لمتطلب ــن بل ــال، فــي حي ــون ري ملي
المــال 9,429 مليــون ريــال. )الجــدول رقــم )61((.

مراكز كفاية رأس المال لألشخاص المرخص لهم 1-2
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الجدول رقم )62(: متطلبات كفاية رأس المال لألشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الترتيب و/أو تقديم المشورة )مليون ريال(

الرسم البياني رقم )10(: قيم الصفقات بهامش تغطية خالل عام 2018م 

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 

ــة أشــهر. عامــل يكفــي لثالث

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

وقــد بلــغ رأس المــال العامــل لألشــخاص المرخــص لهــم فــي 
ممارســة نشــاط الترتيــب و/أو تقديــم المشــورة 223 مليــون 
ريــال، كمــا بلــغ إجمالــي الفائــض فــي رأس المــال العامــل 203 
مليــون ريــال، فــي حيــن بلــغ متوســط الفائــض فــي رأس المــال 
14 مليــون ريــال فــي نهايــة عــام 2018م )الجــدول رقــم )62((. 

رأس المال 
العامل

متوسط الفائض في 
رأس المال

إجمالي الفائض في 
رأس المال العامل

2017م

2017م

2017م 2018م46

2018م46

2018م46

220

13

200 223

14

203

7.5

10.0

5.0

2.5

0

الرصيد المستخدم

الحد المتاح

8.6

6.1

6.5
7.0 7.0 7.0 6.9

6.5 6.4
6.77.0

7.3

8.7
9.0

9.5 9.7 9.7 9.5 9.7 9.6 9.7 9.6 9.6

5.7

يناير  مايو  مارسسبتمبر يوليو فبرايرنوفمبر يونيو إبريلأكتوبر ديسمبر أغسطس
46 -  البيانات  تشمل شركتين مرخص لهما في ممارسة نشاط إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة ونشاط إدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية.

)مليار ريال(

الرصيد المستخدمالحد المتاح لتنفيذ صفقات بهامش تغطية

في عام 2018م ارتفع إجمالي كل من:

الصفقات بهامش التغطية .3

10

5

0

8.2
9.6

2018م2017م

)مليار ريال(

10

5

0

5.5

6.7

2018م2017م

)مليار ريال(

كذلــك ارتفــع إجمالــي الرصيــد المســتخدم إلــى 6,7 مليــار ريــال 
بنهايــة عــام 2018م، مقارنــة بمبلــغ 5,5مليــار ريــال بنهايــة عــام 

2017م ) الرســم البيانــي رقــم )10((.
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الجدول رقم )65(: الطلبات الواردة إلى الهيئة مصنفًة بحسب نوع الطلبالجدول رقم )63(: طلبات اإلفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة إلى الهيئة مصنفة بحسب جهة الطلب

الجهة الطالبة 
عام 2018معام 2017م

نسبة التغير
النسبة من العدد

النسبة من العدداإلجمالي
اإلجمالي

11.8%99.6%99.7205,317%183,591وزارة العدل

75.8%0.0%0.0116%66جهات حكومية أخرى

20.3%0.3%0.3610%507مستثمرون/ورثة

11.9%100%100206,043%184,164اإلجمالي 

نوع الطالب 
عام 2018معام 2017م

نسبة التغير
النسبة من العدد

النسبة من العدداإلجمالي
اإلجمالي

21.7%1.5%1.32,998%2463إفصاح

5.5%59.7%63.3122,962%116,529حجز

23.0%38.7%35.279,702%64,822رفع حجز

86.2%0.0%0.054%29قسمة تركة

32.0%0.1%0.1264%200بيع

-47.9%0.0%0.163%121أخرى

11.9%100%100206,043%184,164اإلجمالي

طلبات الحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة إلى الهيئة .4

بلــغ إجمالــي عــدد الطلبــات الــواردة إلــى الهيئــة 206,043 طلبــًا 
خــالل عــام 2018م، كان ُجلهــا مــن وزارة العــدل بعــدد 205,317 
الســابق.  بالعــام  11.8% مقارنــة  بلغــت  ارتفــاع  طلــب، وبنســبة 

.))63( رقــم  )الجــدول 

مثلــت طلبــات الحجــز النســبة األكبــر مــن الطلبــات الــواردة إلــى 
الهيئــة حيــث بلغــت 59.7% مــن إجمالــي الطلبــات الــواردة بحســب 

نــوع الطلــب خــالل عــام 2018م. )الجــدول رقــم )65((. 

الجدول رقم )64(:عدد األوامر القضائية الواردة عبر نظام »نافذ«

بلــغ عــدد أوامــر اإلفصــاح والحجــز الــواردة للهيئــة إلكترونيــًا مــن وزارة 
العــدل عــن طريــق نظــام »نافــذ« 122,868 أمــرًا خــالل عــام 2018م، 

بارتفــاع نســبته 5.5% مقارنــة بالعــام الســابق)الجدول رقــم )64(

تنفيذ إفصاح 
وحجز

اإلجمالي

رفع حجز

2017م 2017م

2017م

2018م2017م 2018م

2018م

2018م

11
6,

45
3

46

18
0,

26
1

63
,7

62

12
2,

86
8

57

20
2,

04
9

79
,1

24
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الجدول رقم )66(: األعمال المتعلقة بااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مصنفة بحسب الجهة الطالبة  

الجدول رقم )67(: الزيارات التفتيشية الدورية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

نوع المعامالت الواردة 
العدد

نسبة التغير
عام 2018معام 2017م

22.0%273333طلبات واردة من الجهات الحكومية

-10.9%423377طلبات واستفسارات األشخاص المرخص لهم

2.0%696710اإلجمالي 

نوع المعامالت الواردة 
العدد

نسبة التغير
عام 2018معام 2017م

33.3%912الزيارات

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .5

بلــغ إجمالــي عــدد الطلبــات المتعلقــة بااللتــزام ومكافحــة غســل 
األمــوال الــواردة إلــى الهيئــة 710 طلبــًا خــالل عــام 2018م، بنســبة 
ارتفــاع قدرهــا 2.0% مقارنــة بالعــام الســابق. )الجــدول رقــم )66((.

التنفيذيــة،  والئحتــه  األمــوال  غســل  مكافحــة  نظــام  ويتطلــب 
ونظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه والئحتــه التنفيذيــة، جمــع 
البيانــات وإجــراء عمليــات فحــص ميدانيــة ومكتبيــة، للتأكــد مــن 
التــزام األشــخاص المرخــص لهــم بتطبيــق النظاميــن. وبلــغ عــدد 

الزيــارات التفتيشــية التــي قامــت بهــا الهيئــة خــالل عــام 2018م  12 
زيــارة، وفقــًا لتقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي 

ــدول رقــم )67((. ــة )الج ــا الهيئ تجريه
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الباب السابع: 
أعمال األوراق المالية

مؤشرات أداء األشخاص المرخص لهم. 1

مصادر إيرادات األشخاص المرخص لهم. 2

الفصل الثالث: أداء األشخاص المرخص 	 
لهم

07
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مصادر إيرادات األشخاص المرخص لهممؤشرات أداء األشخاص المرخص لهم .1.2

المرخــص  لألشــخاص  المدفوعــة  األمــوال  رؤوس  إجمالــي  بلــغ 
لهــم 15.5 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2018م، مرتفعــًا بنســبة طفيفــة 
ــرادات  ــي إي ــغ إجمال ــًة بالعــام الســابق، كمــا بل قدرهــا 0.4% مقارن
2018م  ريــال بنهايــة عــام  5.7 مليــار  األشــخاص المرخــص لهــم 
مرتفعــًا بنســبة 10.9% مقارنــًة بالعــام الســابق، وبلــغ صافــي ربــح 
لألشــخاص المرخــص لهــم 1.9 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2018م 
حقــق  وقــد  الســابق.  بالعــام  مقارنــًة   %18.9 بنســبة  مرتفعــًا 
األشــخاص المرخــص لهــم التابعــون لبنــوك ســعودية أرباحــًا بلغــت 
قيمتهــا 1.7 مليــار ريــال، مثلــت مــا نســبته 90.3% مــن إجمالــي 

بلغــت إيــرادات األشــخاص المرخــص لهــم مــن نشــاط إدارة األصــول 
إجمالــي  مــن   %44.3 نســبته  مــا  مثلــت  ريــال  مليــون   2,502.8
إيــرادات األشــخاص المرخــص لهــم. فــي حيــن بلغــت اإليــرادات مــن 
نشــاط التعامــل 1,192.9 مليــون ريــال بنهايــة عــام 2018م )الجــدول 

رقــم )69((.

2018م  عــام  خــالل  المحققــة  لهــم  المرخــص  األشــخاص  أربــاح 
مقارنــه بنســبة 94.6% العــام الســابق.

ولتســهيل المقارنــة بيــن البيانــات الماليــة لألشــخاص المرخــص 
لهــم،  تــم تصنيفهــم بنــاًء علــى هيــكل الملكيــة والوجــود اإلقليمــي 
وأعمالهــم إلــى خمســة فئــات، وهــي: مرخــص لهــم تابعــون لبنــوك 
ــون،  ســعودية، ومرخــص لهــم ســعوديون، ومرخــص لهــم إقليمي
نشــاط  ممارســة  فــي  لهــم  ومرخــص  دوليــون،  لهــم  ومرخــص 
الترتيــب و/أو تقديــم المشــورة. يبيــن الجــدول رقــم )68( عــددًا مــن 

ــة الخاصــة باألشــخاص المرخــص لهــم. المؤشــرات المالي

الجدول رقم )68(: مؤشرات أداء األشخاص المرخص لهم )مليون ريال(

الجدول رقم )69(: مصادر إيرادات األشخاص المرخص لهم )مليون ريال(

أشخاص مرخص لهم
اإلجمالي

تابعون لبنوك العنصر
ترتيب و/أو تقديم دوليونإقليميون سعوديونسعودية

مشورة

2018م2017م2018م2017م2018م2017م2018م2017م2018م2017م2018م2017م

إجمالي رؤوس 
األموال 

المدفوعة
5,8005,8005,1725,1572,2922,3051,9081,99826523715,43715,497

إجمالي 
16,07417,4247,2057,4752,6262,6402,1263,75131126428,34231,554األصول

إجمالي 
4,6774,9471,4061,7294343933231,83330356,8718,937المطلوبات

إجمالي حقوق 
11,39712,4775,8005,7462,1922,2471,8021,91828122921,47222,617الملكية

3,3763,6821,0341,17030834529638887705,1015,655اإليرادات

صافي األرباح 
1,5901,890-823111-11-1,5041,7069917332/ الخسائر

أشخاص مرخص لهم
اإلجمالي

مصادر 
اإليرادات

تابعون لبنوك 
ترتيب و/أو تقديم دوليونإقليميون سعوديونسعودية

مشورة
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تقرير مراجع الحسابات المستقل .1
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إلى السادة

أصحاب المعالي والسعادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

)هيئة السوق المالية(

الرأي...
لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة لهيئــة الســوق الماليــة )“الهيئــة”(، والتــي 
تشــمل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 3١ ديســمبر 20١٨م، وقوائــم 
ــة  ــرات فــي صافــي الموجــودات، والتدفقــات النقدي ــي، التغي األداء المال
ــم  ــع القوائ ــة م ــات المرفق ــخ، واإليضاح ــك التاري ــة فــي ذل للســنة المنتهي
الماليــة، المكونــة مــن ملخص للسياســات المحاســبية الهامــة والمعلومات 

ــرى. التفســيرية األخ
وفــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة المرفقــة ُتعــرض بصــورة عادلــة مــن جميــع 
النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للهيئــة كمــا فــي 3١ ديســمبر 20١٨م، 
ــخ،  ــك التاري ــة فــي ذل ــة للســنة المنتهي ــي وتدفقاتهــا النقدي وأدائهــا المال

وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام.
عن

كى. بي. ام. جي.
الفوزان وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

فهد مبارك الدوسري

ترخيص رقم ٤٦٩

لقــد قمنــا بالمراجعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية. ومســؤوليتنا بموجــب تلــك المعاييــر تــم توضيحهــا فــي 

قســم “مســؤوليات مراجــع  الحســابات عــن مراجعــة القوائــم الماليــة” فــي 

تقريرنــا هــذا. ونحــن مســتقلون عــن الهيئــة وفقــًا لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة 

المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ذات الصلــة بمراجعتنــا للقوائــم 

المعلومــات  األخــرى. وتشــمل  المعلومــات  عــن  المســؤولة  اإلدارة هــي  إن 

األخــرى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي، ولكــن ال تتضمــن القوائــم 

الماليــة وتقريرنــا عنهــا، ومــن المتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي متــاح لنــا بعــد 

تاريــخ تقريرنــا هــذا.

وال يغطــي رأينــا فــي القوائــم الماليــة المعلومــات األخــرى، ولــن ُنبــدي أي شــكل 

مــن أشــكال االســتنتاج التأكيــدي فيها.

وبخصــوص مراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة 

المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاله عندمــا تصبــح متاحــة، وعنــد فعل ذلــك، األخذ 

فــي الحســبان مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكل جوهــري مــع 

القوائــم الماليــة، أو مــع المعرفــة التــي حصلنــا عليهــا خــالل المراجعــة، أو يظهــر 

بطريقــة أخــرى أنهــا محرفــة بشــكل جوهــري.

عندمــا نقــرأ التقريــر الســنوي، إذا َخُلصنــا إلــى وجــود تحريــف جوهــري فيــه، نكــون 

مطالبيــن باإلبــالغ عــن األمــر للجنــة المراجعــة.

تمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة 

ككل خاليــة مــن تحريــف جوهــري ســواء بســبب غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــر 

المراجــع الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيد، 

ــر  ــًا للمعايي ــا وفق ــام به ــم القي ــي ت ــة الت ــى أن المراجع ــًا عل ــه ليــس ضمان إال أن

الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ستكشــف دائمــًا 

عــن أي تحريــف جوهــري عندمــا يكــون موجــودًا. ويمكــن أن تنشــأ التحريفــات 

عــن غــش أو خطــأ، وُتَعــد جوهريــة إذا كان يمكــن بشــكل معقــول توقــع أنهــا 

ســتؤثر بمفردهــا أو فــي مجموعهــا علــى القــرارات اإلقتصاديــة التــي يتخذهــا 

المســتخدمون علــى هــذه القوائــم الماليــة.

وكجــزء مــن المراجعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى نزعــة الشــك 

المهنــي خــالل المراجعــة. وعلينــا أيضــًا:

الماليــة، 	  القوائــم  فــي  الجوهريــة  التحريفــات  مخاطــر  وتقييــم  تحديــد 

ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة 

ــة ومناســبة  ــة مراجعــة كافي لمواجهــة تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدل

ــا. ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف تحريــف جوهــري  ــداء رأين ــر أســاس إلب لتوفي

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 إجراءات 

ــة. ــة الداخلي الرقاب

ــة بالمراجعــة، 	  ــة ذات الصل ــة الداخلي ــى فهــم األنظمــة للرقاب الحصــول عل

مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف، وليــس بغــرض إبداء 

رأي عــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالهيئــة.

ومــدى 	  المســتخدمة،  المحاســبية  السياســات  مناســبة  مــدى  تقييــم 

معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي قامــت 

اإلدارة. بهــا 

إســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية كأســاس فــي 	 

المحاســبة، واســتنادًا 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 علــى االســتمرار وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية. وإذا 

ــاه  ــا أن نلفــت اإلنتب ــه يتعيــن علين ــا وجــود عــدم تأكــد جوهــري، فإن تبيــن لن

فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة، 

أو إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فإنــه يتعبــن علينــا تعديــل رأينــا. 

وتســتند إســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى 

تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد 

تــؤدي إلــى توقــف الهيئــة عــن االســتمرار وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية.

تقييــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك 	 

اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تعبر عن المعامــالت واألحداث 

ذات العالقــة بطريقــة تحقــق عرضــًا بصــورة عادلــة.

لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، بشــأن النطــاق والتوقيــت 

المخطــط للمراجعــة والنتائــج المهمــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور 

مهمــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة تــم إكتشــافها خــالل المراجعة لهيئة الســوق 

الماليــة )“الهيئة”(.

الماليــة، وقــد إلتزمنــا بمســؤلياتنا االخالقيــة األخــرى وفقــًا لتلــك القواعــد. 

ونعتقــد أن أدلــة المراجعــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس 

إلبــداء رأينــا.

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة، 

وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام، وهــي المســؤولة عــن الرقابــة 

الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة، لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة 

مــن تحريــف جوهــري، ســواء بســبب غــش أو خطــأ.

وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقييــم قــدرة 

الهيئــة علــى اإلســتمرار وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية، وعن اإلفصاح، بحســب ما هو 

مناســب، عــن األمــور ذات العالقــة باالســتمرارية، واســتخدام مبــدأ االســتمرارية 

كأســاس فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لــدى اإلدارة لتصفيــة الهيئــة أو 

إيقــاف عملياتهــا، أو عــدم وجــود بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.

ــر  ــة التقري ــى عملي ــن بالحوكمــة هــم المســؤولون عــن اإلشــراف عل إن المكلفي

ــة. المالــي فــي الهيئ

أساس الرأي

المعلومات األخرى

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

١٤٤٠ه رجــب   ١٨ الريــاض 
الموافــق 2٥ مــارس 2٠١٩م

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
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قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر 2018م )ريال سعودي(

.2

1 يناير 2018م31 ديسمبر 2018مايضاحالموجودات 

الموجودات المتداولة
2,221,547,9771.714.966.815 6النقد وما في حكمه

840,6431.228.231 7 - أالمدينون من معامالت تبادلية
56,643,16311.881.481 7 - بالمدينون من معامالت غير تبادلية

9,011,24910.443.026 سلف الموظفين
50,953,22935.607.806 8دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

2,338,996,2611.774.127.359مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
15,743,54919.244.174 الجزء غير المتداول من سلف الموظفين

570,810,454581.017.770 9الممتلكات والمعدات
1,705,086,9851.710.641.795 10مشروعات تحت التنفيذ
20,236,13012.746.459 11موجودات غير ملموسة

2,311,877,1182.323.650.198مجموع الموجودات غير المتداولة

4,650,873,3794.097.777.557 مجموع الموجودات

31 ديسمبر 2018مايضاحاإليرادات 

16559,909,905عموالت تداول األوراق المالية

16152,007,886خدمات التداول وأنشطة الهيئة

16387,674,160مخالفة األنظمة واللوائح التنفيذية

1652,247,514عوائد الودائع

1,151,839,465إجمالي اإليرادات

المصروفات

)419,325,248(17رواتب ومزايا الموظفين

)44,604,279(تدريب وابتعاث الموظفين

)16,035,847(خدمات مهنية واستشارات

)111,599,923(18مصروفات عمومية وإدارية 

)29,624,042(االستهالكات واالطفاءات  

)621,189,339(إجمالي المصروفات

)1,056,836(إيرادات ومصروفات أخرى

529,593,290صافي فائض اإليرادات عن المصروفات للسنة

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

121,541,77512,415,187ذمم دائنة 

1373,051,48964,648,887مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

74,593,26477,064,074مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة 

14249,071,034251.182.385مخصص مكافأة نهاية الخدمة

249,071,034251.182.385مجموع المطلوبات غير المتداولة

323,664,298328,246,459مجموع المطلوبات

صافي الموجودات

151,074,089,695643,494,511احتياطي نفقات

151,147,458,2821,071,472,304احتياطي عام

152,105,661,1042.054.564.283الفائض المتراكم 

4,327,209,0813,769,531,098مجموع صافي الموجودات 

4,650,873,3794,097,777,557إجمالي صافي الموجودات والمطلوبات

قائمة األداء المالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )ريال سعودي(

.3

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة التغيرات في صافي الموجودات

عن السنة المنتهية في ف )ريال سعودي(

.4

فائض اإليرادات عن الفائض النقدياحتياطي عــاماحتياطي نفقاتايضاح
المجموعالمصروفات المتراكم

الرصيد في 31 ديسمبر 
2.105.062.9203.820.029.735-2017643.494.5111.071.472.304م 

)50,498,637()50,498,637(---5أثر التحول للمعايير الدولية

الرصيد في 1 يناير 2018م 
2,054,564,2833,769,531,098-643.494.5111.071.472.304بعد التعديالت

28,084,69328,084,693---14أثر فروق تقييم اإلكتواري

صافي فائض اإليرادات 
529,593,290529,593,290---عن المصروفات

احتياطيات أول السنة 
المحولة إلى فائض

اإليرادات عن المصروفات 
المتراكم

)643.494.511()1.071.472.304(-1,714,966,815-

الفائض النقدي المتراكم 
-)2,221,547,977(2,221,547,977--6خالل السنة

المحول إلى احتياطي 
--)1,074,089,695(-151,074,089,695نفقات

--)1,147,458,282(1,147,458,282-15المحول إلى احتياطي عام

2,105,661,1044,327,209,081-1,074,089,6951,147,458,282الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )ريال سعودي(

.5

31 ديسمبر 2018مايضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
529,593,290

فائض السنة

تعديالت لتسوية صافي فائض السنة مع صافي النقـد الناتج من األنشطة التشغيلية:

929,624,043 - 11االستهالكات واإلطفاءات

)294,814()أرباح( بيع الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

107,303,220المحول من المشروعات تحت التنفيذ الي المصروفات

1439,896,610مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)52,247,514(إيرادات عوائد الودائع غير المحصلة

553,874,835

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

387,588المدينون من معامالت تبادلية 

)44,761,682(المدينون من معامالت غير تبادلية 

)7,598,330(دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

4,932,402سلف الموظفين

)10,873,414(الذمم الدائنة

8,402,602مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

)13,923,268(14المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة

44,500,421إيرادات عوائد الودائع المحصلة

534,941,154صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)28,208,798(9 - 10إضافات الممتلكات والمعدات والمشروعات تحت التنفيذ

)582,498(11إضافات الموجودات غير الملموسة

431,304المحصل من بيع الممتلكات والمعدات

)28,359,992(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

506,581,162صافي الزيادة في النقد

1,714,966,815النقد وما في حكمه في أول السنة

62,221,547,977النقد وما في حكمه في آخر السنة

المعامالت الغير نقدية

 11,197,430)ايضاح 9(- محول من مشروعات تحت التنفيذ الى ممتلكات ومعدات 

11,749,740)ايضاح 11(- محول من مشروعات تحت التنفيذ الى موجودات غير ملموسة

28,084,693)ايضاح 11(- مكاسب فروق تقييم االكتوارى

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م

التنظيم واألنشطة الرئيسية

.6

.1

تأسســت هيئــة الســوق الماليــة بموجــب »نظــام الســوق الماليــة« 
الثانــي  2 جمــادى  وتاريــخ  )م/30(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 

يتــم  أن  علــى  نــص  الــذي  2003م  اغســطس   1 الموافــق  1424ھـــ 

إنشــاء هيئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تســمى »هيئــة الســوق 

الماليــة«. وقـــد تـــم إنشـــاء الهيئــة وشــرعت فــي تنفيذ المهــام الموكلة 

ــخ 13 جمــادى  ــم رقــم أ / 114 وتاري إليهــا بموجــب األمــر الملكــي الكري

األول 1425هـــ الموافــق 1 يوليــو 2004م بتعييــن مجلس هيئة الســوق 

ــة. المالي

هيئــة الســوق الماليــة هــي هيئــة حكوميــة ذات اســتقالل مالــي وإداري 

ــة  ــة هــي الجه ــون الهيئ ــوزراء. وتك ــس ال ــس مجل ــط مباشــرة برئي وترتب

المســؤولة عــن إصــدار اللوائــح والقواعــد والتعليمــات وتطبيــق أحــكام 

نظــام الســوق الماليــة لتحقيــق اآلتــي:  

تنظيم السوق المالية وتطويرها. 	 

تنظيم إصدار األوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.	 

لرقابــة 	  الخاضعــة  الجهــات  ونشــاطات  أعمــال  ومراقبــة  تنظيــم 

وإشــرافها.  الهيئــة 

مــن 	  الماليــة  األوراق  فــي  والمســتثمرين  المواطنيــن  حمايــة 

الســليمة.  غيــر  أو  العادلــة  غيــر  الممارســات 

العمــل علــى تحقيــق العدالــة والكفايــة والشــفافية فــي معامــالت 	 

األوراق الماليــة. 

المتعلقــة 	  المعلومــات  عــن  الكامــل  اإلفصــاح  ومراقبــة  تنظيــم 

لهــا.  المصــدرة  والجهــات  الماليــة  بــاألوراق 

تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة لألسهم. 	 

بنــاء علــى قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 02/5/2004وتاريــخ 

23 جمــادى الثانــي 1425 الموافــق 9 اغســطس 2004م تبــدأ الســنة 

الماليــة للهيئــة مــن اليــوم الحــادي عشــر مــن بــرج الجــدي مــن كل ســنة 

ــرج الجــدي مــن  ــر( وتنتهــي فــي اليــوم العاشــر مــن ب )الموافــق 1 يناي

ــة )الموافــق 31 ديســمبر(.  ــة التالي الســنة المالي

المعايير المحاسبية المطبقة
ــة للقطــاع  ــر المحاســبة الدولي ــة وفقــًا لمعايي ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت

معاييــر  بتطبيــق  الهيئــة  مجلــس  قــرار  علــي  بنــاءًا   )IPSAS( العــام 

المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام والمنعقــد فــي تاريــخ 27 رمضــان 

1439هـــ الموافــق 11 يونيــو 2018م. وتعتبــر هــذه القوائــم الماليــة 

للقطــاع  الدوليــة  المحاســبة  المعــدة وفقــا لمعاييــر  للهيئــة  األولــى 

العــام )IPSAS( وبنــاًء علــى ذلــك، تــم تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي 

للقطــاع العــام رقــم 33 » تبنــي معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع 

العــام علــى أســاس االســتحقاق للمــرة األولــى«. الرجــاء االطــالع علــى 

إيضــاح رقــم 5 للحصــول علــى معلومــات عــن اعتمــاد تبنــي معاييــر 

المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام ألول مــرة مــن قبــل الهيئــة.

يجــب قــراءة القوائــم الماليــة جنبــًا الــى جنــب مــع القوائــم الماليــة 
ــة فــي 31 ديســمبر 2017م المعــدة  ــة للســنة المنتهي الســنوية للهيئ
طبقــا للمعاييرالمحاســبية المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

أسس القياس
تعــرض القوائــم الماليــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتخدام مبــدأ 

االســتحقاق المحاســبي ومفهــوم االســتمرارية مــا لــم يذكــر غيــر ذلــك.

عملة العرض 
تعــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي، وهــو عملــة التشــغيل 

والعــرض الخاصــة بالهيئــة. ويتــم تقريــب األرقــام إلــى أقــرب ريــال مــا 

ــم يــرد خــالف ذلــك. ل

أسس اإلعداد  .2

النقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه الــوارد فــي قائمــة المركــز المالــي مــن 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

التــي يمكــن  الخزنــة والودائــع،  البنــوك والمتوفــر فــي  لــدى  النقــد 

تحويلهــا بســهولة إلــى مبالــغ نقديــة معروفــة ويمكــن اســتدعاؤها فــي 

أي وقــت وتخضــع لمخاطــر ضئيلــة للتغيــرات فــي القيمــة، والتــي تتوفــر 

بــدون أي قيــود.

تصنيف الموجودات والمطلوبات
المركــز  قائمــة  فــي  والمطلوبــات  الموجــودات  الهيئــة  تعــرض 
يتــم  متــداول.  غيــر  متــداول/  التصنيــف  إلــى  اســتنادًا  المالــي 

حالــة: فــي  المتداولــة  الموجــودات  ضمــن  األصــل  تصنيــف 

 أ - توقــع بيــع األصــل أو هنــاك نيــة لبيعــه أو اســتهالكه خــالل دورة 
األعمــال العاديــة للهيئــة، أو

 ب - االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة، أو

 ج - توقع بيع األصل خالل 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي، أو

 د - كــون األصــل نقــدًا أو فــي حكــم النقــد إال إذا كان محظــورًا تبــادل 
األصــل أو اســتخدامه لتســوية التــزام مــا خــالل 12 شــهرًا علــى 

ــر المالــي. األقــل مــن تاريــخ التقري

تقــوم الهيئــة بتصنيــف جميــع الموجــودات األخــرى كموجــودات غيــر 

متداولــة.

يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:

 أ - عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،

 ب - في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة

التقريــر  تاريــخ  بعــد  12شــهرًا  خــالل  االلتــزام  تســوية  توقــع   -  ج 

أو المالــي، 

 د - عــدم وجــود حــق غيــر مرتبــط بشــرط لتأجيــل تســوية االلتــزام علــى 

مــدى 12 شــهرًا علــى األقــل بعــد تاريــخ التقريــر المالــي. عنــد اختيــار 

الطــرف المقابــل، فــإن تســديده بموجــب قضيــة حقــوق الملكيــة ال 

يؤثــر علــى تصنيفــه.

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى مطلوبات غير متداولة.

اثبات اإليرادات
اإليرادات من المعامالت غير التبادلية

الرسوم والغرامات والعقوبات
اســتيفاء  ويتــم  الحــدث  وقــوع  عنــد  الرســوم  إيــرادات  الهيئــة  تثبــت 

ضوابــط اثبــات الموجــودات. إلــى الحــد الــذي يوجــد فيــه شــرط مرتبــط 

بــه والــذي ينتــج عنــه التــزام مســتقبلي، يتــم إثبــات اإليــراد المؤجــل 

بــداًل مــن اإليــرادات. 

ــد  ــات علــى الشــركات عن ــرادات الغرامــات والعقوب ــة إي كمــا تثبــت الهيئ

ــرادات الغرامــات والعقوبــات علــى  وقــوع الحــدث فيمــا يتــم اثبــات إي

األفــراد عندمــا يمكــن قيــاس اإليــراد وتوقيــت تحصيلــه بطريقــة يمكــن 

االعتمــاد عليهــا. وعندمــا ال يمكــن قيــاس إمكانيــة أو توقيــت تحصيلــه 

بطريقــة يمكــن االعتمــاد عليهــا يتــم إثبــات اإليــراد عنــد تحصيلــه.  

عموالت التداول
يتــم تســجيل مــا تتقاضــاه الهيئــة عــن الخدمــات المرتبطــة بالســوق 

مــن  اســتالمها  يتــم  التــي  بموجــب اإلشــعارات  الســعودية  الماليــة 

شــركة الســوق الماليــة الســعودية )»تــداول«( وتكــون حصــة الهيئــة 

مــن إيــرادات التــداول بنســبة )3.2( نقطــة أســاس مــن قيمــة الصفقــة 

ــداوالت األســهم فــى الســوق الرئيســية تخــص  المنفــذة، )0.2 مــن ت

برنامــج التوعيــة فــى الســوق الماليــة(.

اإليرادات من المعامالت التبادلية
تقديم الخدمات

تثبــت الهيئــة إيــرادات تقديــم الخدمــات عندمــا يمكــن تقديــر نتيجــة 

المعاملــة بشــكل يمكــن االعتمــاد عليــه. عندمــا ال يمكــن قيــاس النتيجــة 

ــد  ــى الح ــرادات فقــط إل ــات اإلي ــم إثب ــه، يت بشــكل يمكــن االعتمــاد علي

ــات المتكبــدة. ــه اســترداد النفق ــن في ــذي يمك ال

إيرادات عوائد الودائع

يتــم اســتحقاق إيــرادات الودائــع باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. 

تقــدر خصومــات العائــد الفعلــي المكاســب النقديــة المســتقبلية خــالل 

العمــر المتوقــع لألصــل المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لذلــك 

األصــل. تطبــق هــذه الطريقــة العائــد علــى رصيــد المبلــغ الرئيســي 

ــرة. ــع فــي كل فت ــراد الودائ ــد إي لتحدي

الممتلكات والمعدات

ــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك  ــاس الممتل ــم قي يت

تتضمــن  القيمــة.  فــي  لالنخفــاض  المتراكمــة  والخســارة  المتراكــم 

التكلفــة النفقــات المباشــرة القتنــاء األصــل.

عندمــا ُيطلــب اســتبدال أجــزاء كبيــرة مــن الممتلــكات والمعــدات علــى 

أعمــار  ذات  فرديــة  كموجــودات  األجــزاء  هــذه  الهيئــة  تثبــت  فتــرات، 

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة لألصــل وعمــره اإلنتاجــي فــي نهايــة 
كل ســنة ماليــة، وتعديلهــا مســتقبلًيا إذا لــزم األمــر.

ــه  ــى قيمت ــى الفــور إل ــة لألصــل عل ــم تخفيــض القيمــة الدفتري يت
إذا  لالســترداد،  القابــل  الخدمــة  مبلــغ  أو  لالســترداد،  القابلــة 
ــة  ــر مــن قيمتــه المقــدرة القابل كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل أكب

القابــل لالســترداد. الخدمــة  أو مبلــغ  لالســترداد 
تقــوم الهيئــة باســتبعاد بنــود الممتلــكات والمعــدات و/ أو أي جــزء 

عقود اإليجار
ــار تشــغيلي إذا كان  ــه عقــد إيج ــى أن ــار عل ــم تصنيــف عقــد اإليج يت
ال يحــول بصــورة جوهريــة المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة 
األصــل إلــى الهيئــة.  يتــم إثبــات دفعــات عقــود اإليجــار مــن عقــود 

هــام مــن الموجــودات عنــد البيــع أو عندمــا ال يتوقــع أي منافــع 
اقتصاديــة مســتقبلية أو خدمــة ممكنــة مــن اســتخدامها المســتمر. 
إن أي ربــح أو خســارة تنشــأ عــن اســتبعاد الموجــودات )محســوًبا 
بالفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل( 
يتــم إثباتــه فــي صافــي فائــض أو عجزالســنة عنــد إلغــاء اثبــات 

األصــل.

القســط  بطريقــة  مصروفــات  أنهــا  علــى  التشــغيلية  اإليجــارات 
ــار.  ــى مــدة عقــد اإليج ــت عل الثاب

ال يوجد لدى الهيئة أي ترتيبات لعقود اإليجار التمويلي.

إنتاجيــة محــددة وتخفــض قيمتهــا وفًقــا لذلــك. وبالمثــل، عنــد إجــراء 

فحــص رئيــس، ُتثبــت تكلفتــه ضمــن المبلــغ الدفتــري لبنــد الممتلــكات 
والمعــدات علــى أنــه اســتبدال إذا ُاســتوفيت ضوابــط اإلثبــات. يتــم 
اثبــات جميــع تكاليــف اإلصــالح والصيانــة األخــرى كمصروفــات عنــد 

تكبدهــا. عندمــا يتــم اقتنــاء أصــل فــي معاملــة غيــر تبادليــة مقابــل صفــر 

أو بــدل اســمي، فإنــه يتــم قيــاس األصــل بالقيمــة العادلــة ، وفــي 

مايلــي األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات التــي يتــم إســتهالكها:

الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 
الهبوط في قيمة الموجودات غير المولدة للنقد

تقــوم الهيئــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر بتقويــم مــا إذا كان هنــاك 

ــدة للنقــد.  ــر المول ــوط فــي قيمــة الموجــودات غي أي مؤشــر علــى هب

وعندمــا يوجــد أي مؤشــر مــن هــذا القبيــل، أو عندمــا يكــون اختبــار 

هبــوط القيمــة الســنوي لألصــل مطلوًبــا، تقــوم الهيئــة بتقديــر المبلــغ 

الممكــن إســترداده مــن األصــل والــذى يســاوى القيمــة العادلــة لألصــل 

مطروحــًا منهــا تكاليــف اإلســتبعاد أو قيمــة اإلســتخدام أيهمــا أكبــر.

تكلفــة اإلحــالل  الهيئــة طريقــة  تتبــع  وإلحتســاب قيمــة اإلســتخدام 

المســتهلكة.

الممكــن  الخدمــة  مبلــغ  عــن  لألصــل  الدفتريــة  القيمــة  تزيــد  عندمــا 

اســترداده، يعتبــر األصــل قــد هبطــت قيمتــه ويتــم تخفيضــه إلــى مبلــغ 

الخدمــة القابــل لالســترداد.

ــكل أصــل فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان  يتــم إجــراء تقويــم ل

هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقًا لــم 

تعــد موجــودة أو ربمــا انخفضــت. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، 

فــإن الهيئــة تقــوم بتقديــر مبلــغ الخدمــة القابــل لالســترداد ويتــم الغــاء 

خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المثبتــة ســابقًا فقــط فــي حالــة حــدوث 

تغييــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد مبلــغ الخدمــة القابــل 

لإســترداد الخــاص باألصــل. يكــون اإللغــاء محــدوًدا بحيــث ال تتجــاوز 

القيمــة الدفتريــة لألصــل مبلــغ الخدمــة القابــل لالســترداد، وال تتجــاوز 

القيمــة الدفتريــة بعــد خصــم االســتهالك فــي حالــة عــدم اثبــات خســارة 

هبــوط القيمــة لألصــل فــي الســنوات الســابقة. ويتــم اثبــات االلغــاء 

لخســارة الهبــوط فــي الفائــض أو العجــز.

األدوات المالية 
الموجودات المالية  

اإلثبات األولي والقياس
للقطــاع  الدوليــة  المحاســبة  نطــاق معيــار  فــي  الماليــة  الموجــودات 

العــام رقــم 29 اإلثبــات والقيــاس: تصنــف الموجــودات الماليــة عنــد 

ــة بالقيمــة  ــة مدرج ــة كموجــودات مالي ــل الهيئ ــي مــن قب ــات األول االثب

العادلــة مــن خــالل الفائــض أو العجــز، وقــروض ومبالــغ مســتحقة، 

واســتثمارات مقتنــاه حتــى تاريــخ االســتحقاق أو موجــودات ماليــة متاحــة 

ــم. ــع، حســبما هــو مالئ للبي

تشــمل الموجــودات الماليــة للهيئــة: النقــد والودائــع ألجــل والمبالــغ 

ــر التبادليــة وســلف  المســتحقة القبــض مــن المعامــالت التبادليــة وغي

الموظفيــن.

القياس الالحق
يعتمــد القيــاس الالحــق للموجــودات الماليــة علــى تصنيفها.علمــًا بــأن 

جميــع الموجــودات الماليــة للهيئــة تنــدرج تحــت فئــة قــروض ومبالــغ 

مســتحقة.

الســلف والذمــم المدينــة هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات 

أقســاط ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وغيــر متداولــة فــي ســوق نشــطة. بعــد 

القيــاس األولــي، يتــم قيــاس مثــل هــذه الموجــودات الماليــة الحقــًا 

ــدة الســائد ـ ناقصــًا  ــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائ بالقيمــة المطف

انخفــاض القيمــة. يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبــار 

ــر  ــاء واألتعــاب أو التكاليــف التــي تعتب أي خصــم أو عــالوة علــى االقتن

ــي  ــات الخســائر الت ــم اثب ــدة الســائد. يت ــزأ مــن معــدل الفائ ــزءًا ال يتج ج

تنشــأ مــن انخفــاض القيمــة فــي الفائــض أو العجــز.

اإلنتاجــي  العمــر  ذات  الملموســة  غيــر  الموجــودات  تقييــم  يتــم 
المحــدد لتحديــد الهبــوط فــي القيمــة إذا كان هنــاك مؤشــرًا علــى 
أن األصــل غيــر الملمــوس يمكــن أن يكــون قــد تعــرض النخفــاض 

نهايــة فتــرة كل تقريــر مالــي. يتــم احتســاب التغيــرات فــي العمــر 
المنافــع  الســتهالك  المتوقــع  النمــط  أو  المتوقــع  االنتاجــي 
طريــق  عــن  األصــل  فــي  المتضمنــة  المســتقبلية  االقتصاديــة 
تغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، حســبما يقتضــي الحــال، ويتــم 
اعتبارهــا كتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية بشــكل مســتقبلي. 
يتــم اثبــات مصــروف االطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات 
ضمــن  الســنة  عجــز  أو  فائــض  صافــي  فــي  المحــددة  األعمــار 
غيــر  الموجــودات  مــع وظيفــة  يتماشــى  بمــا  المصروفــات  فئــة 

الملموســة.
يتــم قيــاس األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إلغــاء اثبــات األصــل غيــر 
الملمــوس بالفــرق بيــن صافــي متحصــالت االســتبعاد والقيمــة 
الدفتريــة لألصــل ويتــم إثباتــه فــي صافــي فائــض أو عجــز الســنة 

عنــد إلغــاء اثبــات باألصــل. 

الموجودات غير الملموسة 
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة المقتنــاة بشــكل مســتقل 

بالتكلفــة عنــد االثبــات األولــي. بعد االثبــات األولي،تقــاس الموجودات 

ــم وخســائر متراكمــة  ــر الملموســة بالتكلفــة ناقصــًا أي إطفــاء متراك غي

للهبــوط فــي قيمــة األصــل. 

يتــم تقييــم األعمــار االنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة لتكــون أمــا 

محــددة أو غيــر محــددة.

يتم اطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد على 
مدى العمر االنتاجي للموجودات:

السنوات
5 برامج الحاسب اآللي

فــي القيمــة.
يتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة اإلطفــاء للموجــودات غيــر 
فــي  األقــل  علــى  المحــددة  اإلنتاجيــة  األعمــار  ذات  الملموســة 

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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األدوات المالية 
الموجودات المالية  

إلغاء االثبات
تقــوم الهيئــة بإلغــاء اثبــات أصــل مالــي أو حســب مقتضــى الحــال، جــزء 

مــن األصــل المالــي أو جــزء مــن مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة 

المتماثلــة عنــد:

انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو	 

قيــام الهيئــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم تدفقــات نقديــة مــن 	 

أصــل أو تحمــل التــزام بدفــع تدفقــات نقديــة مســتلمة بالكامــل 

دون تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث أو )أ( قيــام الهيئــة بتحويــل 

كافــة مخاطــر ومنافــع األصــل أو )ب( عــدم قيــام الهيئــة بتحويــل 

أو االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومنافــع األصــل ولكــن قامــت بتحويــل 

الســيطرة علــى األصــل.

الهبوط في قيمة الموجودات المالية 
تقــوم الهيئــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بتقييــم احتماليــة وجــود دليــل 

موضوعــي علــى أن أصــل مالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة 

قــد تعرضــت لهبــوط القيمــة. ويتقــرر أن أصــل معيــن أو مجموعــة مــن 

الموجــودات الماليــة قــد هبطــت قيمتهــا فقــط فــي حالــة وجــود دليــل 

موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة األصــل نتيجــة لوقــوع حــدث أو أكثــر 

بعــد االثبــات األولــى لألصــل )حــدوث خســارة( ويكــون لحــدوث الخســارة 

أثــر يمكــن تقييمــه بصــورة يعتمــد عليهــا علــى التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل المالــي أو مجموعــة الموجــودات 

الماليــة. تشــمل األدلــة الموضوعيــة النخفــاض القيمــة المؤشــرات 

التاليــة:

تعــرض مديــن أو مجموعــة مــن المدينيــن إلــى صعوبــات ماليــة 	 

جوهريــة،

وقوع إهمال أو تقصير في سداد الفائدة او أصل المبلغ	 

احتمال إفالس المقترض أو إعادة هيكلته ماليا	 

المعطيــات التــي يمكــن مالحظتهــا تشــير إلــى وجــود انخفــاض 	 

يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة 

التــي  الظــروف االقتصاديــة  أو  المتأخــرات  التغيــرات فــي  مثــل 

الســداد.  بتعثــرات  ترتبــط 

تقــوم الهيئــة فــي البدايــة بإجــراء تقييــم بصــورة فرديــة للتأكــد مــن 

وجــود دليــل موضوعــي علــى هبــوط قيمــة أي مــن الموجــودات الماليــة 

التــي تعتبــر هامــة بمفردهــا، أو بشــكل جماعــي بالنســبة للموجــودات 

الماليــة التــي ال تعتبــر هامــة بمفردهــا. وإذا مــا تبيــن للهيئــة عــدم 

وجــود دليــل موضوعــي علــى هبــوط فــي قيمــة الموجــودات التــي تــم 

تقويمهــا بشــكل فــردي للتأكــد مــن هبــوط قيمتهــا، ســواًء كان هــام أم 

ال، فأنهــا تقــوم بــإدراج األصــل فــي مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة 

بتقويمهــا  وتقــوم  متشــابهة  ائتمــان  ومخاطــر  خصائــص  لهــا  التــي 

بشــكل جماعــي للتأكــد مــن هبــوط قيمتهــا. إن الموجــودات، التــي يتــم 

تقويمهــا علــى أســاس فــردي للتأكــد مــن هبــوط قيمتهــا والتــي يتــم 

بشــأنها إثبــات أو االســتمرار فــي إثبــات خســارة هبــوط القيمــة، ال يتــم 

إدراجهــا فــي عمليــة تقويــم االنخفــاض فــي القيمــة التــي تتــم علــى 

أســاس جماعــي.

إذا كان هنــاك دليــل رئيســي علــى تكبــد خســارة هبــوط القيمــة تقــاس 

خســارة الهبــوط المحــددة وذلــك بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل 

ــة المســتقبلية المقــدرة )باســتثناء  ــة للتدفقــات النقدي والقيمــة الحالي

ــدة بعــد(. تخصــم  ــر المتكب خســائر االئتمــان المتوقعــة المســتقبلية غي

العمولــة  بمعــدل  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة 

ــي. ــة لألصــل المال ــة األصلي الفعلي

تخفــض القيمــة الدفتريــة لأًلصــل باســتخدام حســاب مخصــص ويثبــت 

مبلــغ الخســارة فــي الفائــض أو العجــز. يتــم شــطب القــروض مــع 

المخصــص المرتبــط بالقــروض ـ عندمــا يكــون هنــاك نظــرة واقعيــة 

لالســترداد المســتقبلي وتــم تحقــق جميــع الضمانــات أو تحويلهــا إلــى 

الهيئــة. وفيمــا إذا تــم فــي ســنة الحقــة ـ زيــادة أو نقــص مبلــغ خســارة 

االنخفــاض التقديريــة بســبب حــدث وقــع بعــد اثبــات االنخفــاض فــي 

زيــادة أو تقليــص خســارة االنخفــاض فــي المســجلة  القيمــة فيتــم 

ســابقًا مــن خــالل تعديــل حســاب المخصــص. ويتــم إذا مــا تــم عكــس 

قيــد شــطب مــا فــي وقــت الحــق، فيتــم قيــد االســترداد إلــى تكاليــف 

ــز.  ــل فــي الفائــض أو العج التموي

المطلوبات المالية
االثبات األولي والقياس

الدوليــة  المحاســبة  معيــار  نطــاق  فــي  الماليــة  المطلوبــات  تصنــف 

ــة مــن  للقطــاع العــام رقــم 29 علــى أنهــا أصــول ماليــة بالقيمــة العادل

خــالل الفائــض أو العجــز أو القــروض والســلف حســب المالئمــة. 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة تتمة3.
تحــدد الهيئــة تصنيــف المطلوبــات الماليــة عنــد االثبــات األولــي. يتــم 

إثبــات كافــة المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة، وفــي حالــة القــروض 

واالفتراضــات، تضــاف إلــى تكاليــف المعامــالت المباشــرة. تشــمل 

ــة  ــة مــن المعامــالت التبادلي ــة الذمــم الدائن ــة للهيئ ــات المالي المطلوب

وغيــر التبادليــة.

القياس الالحق
يعتمــد قيــاس المطلوبــات الماليــة علــى تصنيفهــا. جميــع المطلوبــات 

الماليــة للهيئــة تكــون تحــت تصنيــف القــروض والســلف، ويتــم قياســها 

بالتكلفــة المطفــأة. تقــاس المطلوبــات الماليــة للهيئــة الحًقــا بالتكلفــة 

المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ فــي االعتبــار أي 

خصــم أو قســط عنــد االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي.

إلغاء االثبات
يتــم إلغــاء اثبــات المطلوبــات الماليــة عنــد ســداد االلتــزام المحــدد فــي 

العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء مدتــه. وفــي حالــة تبديــل المطلوبــات المالية 

الحاليــة بأخــرى مــن نفــس الجهــة المقرضــة بشــروط مختلفــة تمامــًا، 

ــل هــذا  ــار مث ــم اعتب ــذ يت ــة، عندئ ــات الحالي ــل شــروط المطلوب أو بتعدي

التبديــل أو التعديــل كتوقــف عــن اثبــات المطلوبــات األصليــة واثبــات 

مطلوبــات جديــدة. يتــم اثبــات الفــرق بيــن القيــم الدفتريــة المعنيــة فــي 

الفائــض أو العجــز.

مقاصة األدوات المالية 

وتــدرج  الماليــة  والمطلوبــات  الماليــة  الموجــودات  مقاصــة  تتــم 

بالصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي، فقــط عنــد وجــود حــق نظامــي 

ــغ المثبتــة وعنــد وجــود نيــة للســداد علــي  حالــي ملــزم لتســوية المبال

ــات فــي  أســاس الصافــي، او بتســييل الموجــودات وســداد المطلوب

آن واحــد.

منافع الموظفين
منافع ما بعد نهاية الخدمة

محــددة  منافــع  وهــي  الخدمــة  نهايــة  بعــد  مــا  برنامــج  الهيئــة  لــدى 

ممولــة.  غيــر  المنافــع  وهــذه  لموظفيهــا 

يتــم إعــادة تحديــد التزامــات المنافــع المحــددة علــى أســاس دوري مــن 

قبــل خبــراء اكتوارييــن مســتقلين باســتخدام طريقــة وحــدة اإلئتمــان 

المتوقعــة. يتــم تحديــد القيمــة الحاليــة اللتزامــات المنافــع المحــددة 

عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة باســتخدام 

أســعار الفائــدة لســندات الشــركات عاليــة الجــودة المقومــة بالعملــة 

التــي ســيتم دفــع االســتحقاقات بهــا والتــي تحتــوي علــى شــروط 

المعــدالت  الهيئــة  اســتخدمت  الصلــة.  ذي  االلتــزام  شــروط  تقــارب 

ــدة  ــة. يتــم احتســاب صافــي تكلفــة الفائ ــة للســندات الحكومي التقريبي

مــن خــالل تطبيــق معــدل الخصــم علــى صافــي رصيــد التــزام المنافــع 

المحــددة يتــم تضميــن هــذه التكلفــة فــي حســاب منافــع الموظفيــن 

فــي بيــان األداء المالــي.

ــاح وخســائر إعــادة القيــاس الناتجــة عــن تســويات الخبــرة  يتــم إثبــات أرب

والتغيــرات فــي االفتراضــات االكتواريــة فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا 

فــي قائمــة صافــي الموجــودات. تــدرج التغييــرات فــي القيمــة الحاليــة 

ــالت أو خطــوط الخطــة  ــن تعدي ــة ع ــددة الناتج ــع المح ــات المناف اللتزام

فــوًرا فــي قائمــة األداء المالــي لتكاليــف الخدمــة الســابق

المخصصات
أو  )قانونيــة  حاليــة  التزامــات  وجــود  عنــد  المخصصــات  إثبــات  يتــم 

متوقعــة( ناتجــة عــن أحــداث ســابقة، وأنــه مــن المحتمــل ان يتطلــب 

األمــر اســتخدام مــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة لســداد االلتــزام 

ــه.  ــوق ب ــزام بشــكل موث ــغ هــذا اإللت ــر مبل ــن تقدي ــه يمك وأن

ــة اســترداد بعــض أو كل  وفــي الحــاالت التــي تتوقــع فيهــا إدارة الهيئ

المخصصــات، علــى ســبيل المثــال بموجــب عقــد تأميــن، فإنــه يتــم 

ــون  ــا تك ــك فقــط عندم ــغ المســتردة كأصــل مســتقل وذل ــات المبال إثب

عمليــة االســترداد مؤكــدة فعــاًل. 

يتــم عــرض المصــروف المتعلــق بالمخصــص فــي قائمــة األداء المالــي 

ألغــراض خاصــة بعــد خصــم أيــة مبالــغ مســتردة.

االحتياطيات
ــة  ــة تقــوم الهيئ ــًا للمــادة الرابعــة عشــر مــن نظــام الســوق المالي وفق

نهايــة كل ســنة ماليــة بتحويــل الفائــض مــن المــوارد التــي تتقاضاهــا 

إلــى وزارة الماليــة بعــد اقتطــاع جميــع النفقــات الجاريــة والرأســمالية 

ــك  ــض النقــدي، وكذل ــا )احتياطــي نفقــات( مــن الفائ ــاج إليه ــي تحت الت

بعــد تكويــن )احتياطــي عــام( مــن الفائــض النقــدي المتبقــي بمــا يعــادل 

ــة فــي ميزانيتهــا الســنوية الســابقة. ــي نفقاتهــا المبين ضعــف إجمال

تتمة

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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األدوات المالية 
المطلوبات المالية

المطلوبات المحتملة 
ال تثبــت الهيئــة المطلوبــات المحتملــة، ولكنهــا تفصــح عــن تفاصيــل 

بالموجــودات والمطلوبــات المحتملــة فــي االيضاحــات حــول القوائــم 

الماليــة، مــا لــم يكــن احتمــال تدفــق خــارج لمــوارد تنطــوي علــى منافــع 

ــدا  اقتصاديــة بعي

الموجودات المحتملة
ــن تفاصيــل  ــا تفصــح ع ــة، ولكنه ــودات المحتمل ــة الموج ــت الهيئ ال تثب

األصــل المحتمــل عندمــا يتأكــد وجــودة -فقــط - بوقــوع أو عــدم وقــوع 

ــر المؤكــدة والتــي ليســت  ــر مــن االحــداث المســتقبلية غي واحــد أو أكث

كلهــا ضمــن ســيطرة الهيئــة فــي االيضاحات حــول القوائــم المالية. يتم 

تقويــم الموجــودات المحتملــة –بشــكل مســتمر -لضمــان أن تنعكــس 

التطــورات -بشــكل المناســب -فــي القوائــم الماليــة. وإذا أصبــح فــي 

حكــم المؤكــد أنــه ســوف يحــدث تدفــق داخــل لمنافــع اقتصاديــة، يتــم 

إثبــات األصــل والدخــل المتعلــق بهــا فــي القوائــم الماليــة للفتــرة التــي 

يحــدث فيهــا التغيــر.

األطراف ذات العالقة
تعتبــر الهيئــة الطــرف ذي صلــة الشــخص أو المنشــأة التــي تكــون لديهــا 

القــدرة علــى التحكــم بشــكل فــردي أو مشــترك، أو ممارســة تأثيــر كبيــر 

وشــركة  الرئيســين  اإلدارة  أعضــاء  يعتبــر  العكــس.  أو  الهيئــة،  علــى 

ــا ذات صلــة وتضــم أعضــاء مجلــس الهيئــة. تــداول أطراًف

العمالت األجنبية
الســعودي  الريــال  إلــى  األجنبيــة  بالعملــة  المعامــالت  تحويــل  يتــم 

تحويــل  ويتــم  المعاملــة.  إجــراء  عنــد  الســائدة  التحويــل  بأســعار 

الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــالت األجنبيــة »إن وجــدت« 

إلــى الريــال الســعودي باألســعار الســائدة فــي تاريــخ قائمــة المركــز 

المالــي. ويتــم إدراج المكاســب والخســائر الناتجــة مــن تحويــل العمــالت 

المالــي. األداء  األجنبيــة ضمــن قائمــة 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة تتمة3.

تتمة

أحكام وتقديرات هامة .4

الدوليــة  المحاســبة  لمعاييــر  وفقــا  الماليــة  القوائــم  إعــداد  يتطلــب 

أحــكام وتقديــرات وافتراضــات  العــام مــن اإلدارة اســتخدام  للقطــاع 

تؤثــر علــى مبالــغ اإليــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات 

واإلفصاحــات المرفقــة واإلفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة. إال أن 

عــدم التأكــد المتضمــن فــي هــذه االفتراضــات والتقديــرات قــد يــؤدى 

إلــى إجــراء تعديــالت هامــة علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو 

المطلوبــات التــي قــد تتأثــر فــي فتــرات مســتقبلية. 

األحكام
ضمــن ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للهيئــة، قامــت اإلدارة 

بإبــداء األحــكام التــي لهــا تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ المثبتــة فــي 

القوائــم الماليــة كمــا يلــي:-

التقديرات واالفتراضات
فمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تــم األخــذ بهــا عنــد تقديــر أثــر 

الظــروف المســتقبلية علــى األرقــام الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة 

واإلفصاحــات المتعلقــة بهــا فــي تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة والتــي 

ــم  ــى القي ــالت هامــة عل ــة قــد تســبب تعدي ــا مخاطــر جوهري ــط به يرتب

الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة. 

ــر المتاحــة  ــى المعايي ــة فــي تقديراتهــا وافتراضاتهــا عل اعتمــدت الهيئ

الظــروف  تتغيــر  أن  يمكــن  أنــه  إال  الماليــة.  القوائــم  إعــداد  عنــد 

واالفتراضــات القائمــة حــول التطــورات المســتقبلية وفقــًا للتغيــرات 

فــي الســوق أو الظــروف الناشــئة خــارج ســيطرة الهيئــة. وتنعكــس هــذه 

التغييــرات علــى االفتراضــات عنــد حدوثهــا.

األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية
يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة للموجــودات باســتخدام 

المحتمــل  المســتقبلي  باالســتخدام  للتوعيــة  التاليــة  المؤشــرات 

والقيمــة مــن التخلــص:

فــي 	  التغيــرات  مــع  للتكيــف  وقابليتهــا  الموجــودات  طبيعــة 

. ت لعمليــا ا و جيا لو لتكنو ا

طبيعة العمليات التي يتم فيها توظيف األصل.	 

توافر التمويل الستبدال الموجودات.	 

التغييرات في السوق فيما يتعلق باألصل.	 

هبوط قيمة الموجودات غير المالية - الموجودات غير المولدة 
للنقد

غيــر  للموجــودات  الدفتريــة  القيمــة  واختبــار  بمراجعــة  الهيئــة  تقــوم 

المولــدة للنقــد عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى 

أنــه قــد يكــون هنــاك هبــوط فــي إمكانيــات الخدمــة المســتقبلية التــي 

ــا توجــد مؤشــرات  ــا بشــكل معقــول مــن األصــل. عندم ــن توقعه يمك

القيمــة،  هبــوط  اختبــارات  بإجــراء  الهيئــة  تقــوم  محتمــل،  هبــوط 

والتــي تتطلــب تحديــد القيمــة العادلــة لألصــل ومبلــغ الخدمــة القابــل 

لالســترداد. يعتمــد تقديــر هــذه المدخــالت في الحســاب علــى تقديرات 

االســتخدام واالفتراضــات. إن أي تغييــرات الحقــة علــى العوامــل التــي 

تدعــم هــذه التقديــرات واالفتراضــات قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى القيمــة 

ــة. ــغ عنهــا لألصــل ذي الصل ــة المبل الدفتري

المخصصات
يتــم قيــاس المخصصــات باســتخدام أفضــل تقديرات لــإدارة المطلوبة 

لتســوية االلتــزام فــي تاريــخ التقريــر، ويتــم خصمهــا إلى القيمــة الحالية 

التــي يكــون لهــا أثــر ذا أهميــة نســبية.

االفتراضات طويلة األجل بشأن التزام المنافع المحددة 
للموظفين

يتــم تحديــد تكاليــف التــزام منافــع الموظفيــن المحــددة ومنافــع مــا بعــد 

الخدمــة باســتخدام تقييمــات اكتواريــة. يتضمــن التقييــم االكتــواري 

وضــع افتراضــات متعــددة قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي 

ــادات الرواتــب  ــد معــدل الخصــم وزي المســتقبل. وهــذه تتضمــن تحدي

ونظــرًا  الوفــاة.  ومعــدالت  الموظفيــن  دوران  ومعــدل  المســتقبلية 

الطويلــة  التقييــم، فــإن االفتراضــات األساســية وطبيعتهــا  لتعقيــد 

ــغ الحساســية بالنســبة  ــددة بال ــع المح ــزام المناف ــن الت األجــل تجعــل م

للتغيــرات فــي هــذه االفتراضــات. يتــم مراجعــة االفتراضــات فــي تاريــخ 

كل قوائــم ماليــة.

الذمم المدينة وسلف الموطفين
تقــوم الهيئــة بتقييــم الســلف والذمــم المدينــة مــن العمليــات التبادليــة 

وغيــر التبادليــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. عنــد تحديــد مــا إذا كان يجــب 

تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة فــي الفائــض أو العجــز، تقــوم الهيئــة 

بتقييــم المؤشــرات الموجــودة فــي الســوق لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه 

المؤشــرات تــدل علــى هبــوط قيمــة فــي الســلف والذمــم المدينــة.

عندمــا ال يتــم تحديــد هبــوط محــدد فــي القيمــة، يتــم احتســاب الهبــوط 

ــة  ــر التبادلي ــة وغي ــة مــن المعامــالت التبادلي فــي قيمــة الذمــم المدين

علــى أســاس المحفظــة، بنــاًء علــى نســب الخســارة التاريخيــة المعدلــة 

للظــروف االقتصاديــة العامــة والمؤشــرات األخــرى الموجــودة فــي 

تاريــخ التقريــر والتــي ترتبــط بالتخلــف عــن الســداد. يتــم تطبيــق نســب 

الخســارة الســنوية علــى أرصــدة الســلف فــي المحفظــة وتغييرهــا إلــى 

فتــرة ظهــور الخســارة المقــدرة.

تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ألول مرة  .5

القوائــم  مــن  األولــى  المجموعــة  هــي  الماليــة  القوائــم  هــذه  إن 

ــة  ــر المحاســبة الدولي ــًا لمعايي ــم إعدادهــا وفق ــي يت ــة الت ــة للهيئ المالي

للقطــاع العــام. بالنســبة لــكل الســنوات وحتــى الســنة المنتهيــة 31 

ديســمبر2017م، فقــد أعــدت الهيئــة قوائمهــا الماليــة بموجــب المعايير 

المحاســبية المتعــارف عليهــا ســابقًا )المعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن 

الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن(.

ــة التــي تتفــق  ــاء علــى ذلــك، أعــادت الهيئــة إصــدار القوائــم المالي وبن

ــام المطبقــة فــي 1 ينايــر  مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع الع

المحاســبية  السياســات  ملخــص  فــي  المبيــن  النحــو  علــى  2018م 

الهامــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة.

االعفاءات المطبقة:
ــة للقطــاع العــام  ــر المحاســبة الدولي ــار 33 » تبنــي معايي يســمح المعي

علــى أســاس االســتحقاق للمــرة األولــى« بعــدم التطبيــق بأثــر رجعــى 

لبعــض المتطلبــات بموجــب معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام. 

ــة  وتوضــح هــذه المذكــرة التعديــالت الرئيســية التــي قامــت بهــا الهيئ

ــا للهيئــة  فــي إعــادة إصــدار قائمــة المركــز المالــي التــي أصــدرت وفًق

ــر 2018م: الســعودية للمحاســبين القانونيــن كمــا فــي 1 يناي

قــت الهيئــة أحــكام التحــول الخاصــة بمعيــار المحاســبة الدوليــة  أ - طبَّ

يتعلــق  فيمــا  الماليــة)،  القوائــم  عــرض   )1 رقــم  العــام  للقطــاع 

بتقديــم معلومــات مقارنــة فــي أول قوائــم ماليــة انتقاليــة لمعاييــر 

المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام واختــارت عــدم تقديــم معلومــات 

ــة. مقارن

ب - طبقــت الهيئــة أحــكام التحــول الخاصــة بمعيــار المحاســبة الدوليــة 

للقطــاع العــام رقــم 29( األدوات الماليــة : االعتــراف و القيــاس( ، 

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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االعفاءات المطبقة:
ــر متاحــة، واســتخدام تلــك القيمــة  ــة عندمــا تكــون معلومــات التكلفــة الموثوقــة عــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة غي لقيــاس األدوات الماليــة بقيمتهــا العادل

العادلــة باعتبارهــا التكلفــة المعتبــرة، وعليــه قامــت الهيئــة بقيــاس رصيــد ســلف الموظفيــن بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ تبنــي معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام 

لعــدم إمكانيــة الحصــول علــى معلومــات دقيقــة للســلف التــي بــدأت وانتهــت خــالل الســنوات الســابقة لتطبيــق طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــى مــن تاريــخ نشــأة 

األداة الماليــة.

ج - طبقــت الهيئــة حكــم التحــول الخــاص بمعيــار المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام رقــم( 33  تبنــي معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام علــى أســاس االســتحقاق 

للمــرة األولــى )، فيمــا يتعلــق بطلــب خبيــر اكتــواري مؤهــل إلجــراء تقييــم اكتــواري مفصــل فــي تاريــخ واحــد وتقديــم أو تأخيــر التقييــم إلــى تاريــخ آخــر. وبنــاء علــى ذلــك، 

طلبــت الهيئــة إجــراء تقييــم اكتــواري مــن خبيــر اكتــواري مؤهــل فــي 1 ينايــر 2018م وقــررت تقديــم التقييــم إلــى 31 ديســمبر 2018م.

تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
العام ألول مرة 

تتمة5.

تسوية المركز المالي كما في 1 يناير 2018 )تاريخ التحّول إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام(.

 معايير المحاسبة السعوديةايضاح
التعديالتكما في 1 يناير 2018م

معايير المحاسبة الدولية
للقطاع العام

كما في 1 يناير 2018م

الموجودات
الموجودات المتداولة

1.714.966.815-1.714.966.815النقد وما في حكمه

1.228.2311.228.231-5 - 1ذمم مدينة من معامالت تبادلية

11.881.48111.881.481-5 - 1ذمم مدينة من معامالت غير تبادلية

-)13.109.712(513.109.712 - 1ذمم مدينة

10.443.02610.443.026-5 - 2الجزء المتداول من سلف الموظفين طويلة األجل

35.607.806)31.739.387(567.347.193 - 2دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

 1.795.423.720)21.296.361(1.774.127.359

الموجودات غير المتداولة

19.244.17419.244.174-5 - 2الجزء غير المتداول من سلف الموظفين

581.017.770)12.746.459(5593.764.229 - 3الممتلكات والمعدات

 معايير المحاسبة السعوديةايضاح
التعديالتكما في 1 يناير 2018م

معايير المحاسبة الدولية
للقطاع العام

كما في 1 يناير 2018م

1.710.641.795-1.710.641.795مشاريع تحت التنفيذ

12.746.45912.746.459-5 - 3موجودات غير ملموسة

2.304.406.02419.244.1742.323.650.198

4.097.777.557)2.052.187(4.099.829.744إجمالي الموجودات

المطلوبات 
المطلوبات المتداولة

12.415.187-12.415.187ذمم دائنة 

64.648.887)5.829.188(570.478.075 - 4مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

82.893.262)5.829.188(77.064.074

المطلوبات غير المتداولة

54.275.638251.182.385   5196.906.747 - 5مخصص مكافأة نهاية الخدمة

279.800.00948.446.450328.246.459اجمالي المطلوبات

صافي الموجودات

643.494.511-643.494.511احتياطي نفقات

1.071.472.304-1.071.472.304احتياطي عام

2.054.564.283)50.498.637(52.105.062.920 - 6الفائض المتراكم 

3.769.531.098)50.498.637(3.820.029.735مجموع صافى الموجودات

4.097.777.557)2.052.187(4.099.829.744إجمالي صافي الموجودات والمطلوبات

تتمة

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
العام ألول مرة 

تتمة5.

االعفاءات المطبقة:
تسوية المركز المالي كما في 1 يناير 2018 )تاريخ التحّول إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام(.تتمة
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تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
العام ألول مرة 

تتمة5.

ــة بقيمــة  ــة مــن معامــالت تبادلي ــى ذمــم مدين ــر 2018م إل ــال ســعودي كمــا فــي 1 يناي ــغ 13.109.712 ري ــده مبل ــغ رصي ــة البال ــف الذمــم المدين ــادة تصني ــم إع ت
)1.228.231 ريــال ســعودي( وذمــم مدينــة مــن معامــالت غيــر تبادليــة )11.881.481 ريــال ســعودي( تطبيقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي للقطــاع العــام رقــم 1)عــرض 

القوائــم الماليــة( )IPSAS 1( والــذي يحــدد طريقــة عــرض اإليــرادات مــن العمليــات التبادليــة وغيــر التبادليــة.

ــر  ــغ رصيــده مبلــغ31,739,387  ريــال ســعودي كمــا فــي 1 يناي ــة أخــرى البال تــم إعــادة تصنيــف ســلف الموظفيــن المدرجــة ضمــن دفعــات مقدمــة وأرصــدة مدين
2018م إلــى ســلف موظفيــن متداولــة بقيمــة )10.443.026ريــال ســعودي( وســلف موظفيــن غيــر متداولــة بقيمــة )19.244.174 ريــال ســعودي( كمــا تــم تطبيــق 
معــدل الخصــم ٪3 علــى رصيــد تلــك الســلف حســب اســتحقاق كل ســلفه منهــا. وبلــغ صافــي االنخفــاض )2.052.187 ريــال ســعودى( وتــم عكــس هــذا المبلــغ علــى 
الفائــض المتراكــم تطبيقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي للقطــاع العــام رقــم 1)عــرض القوائــم الماليــة( )IPSAS 1( ومعيــار المحاســبة الدولــي للقطــاع العــام رقــم 29 

)IPSAS 29( )األدوات الماليــة : االعتــراف والقيــاس(

تــم إعــادة تصنيــف البرامــج إلــى أصــول غيــر ملموســة وبلغــت صافــي قيمتهــا 12.746.459 ريــال ســعودي كمــا فــي1 ينايــر 2018م تطبيقــًا لمعيــار المحاســبة الدولي 
.)IPSAS 1( )للقطــاع العــام رقــم 1)عــرض القوائم الماليــة

حســب متطلبــات معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام يتــم االعتــراف بإيــرادات المعامــالت غيــر التبادليــة “الرخــص الســنوية “ فــور اســتحقاقها بالكامــل وال يتــم 
اطفاؤهــا علــى فتــرة الرخصــة. ولذلــك فــإن رصيــد اإليــراد المقــدم الخــاص بالرخــص الســنوية فــي 1 ينايــر 2018م والــذي يبلــغ 5.829.188 ريــال ســعودي حســب 
المعاييــر الســعودية المطبقــة ســابقًا تــم اطفاؤهــا فــي الفائــض المتراكــم باعتبارهــا إيــرادات تخــص العــام الســابق تطبيقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي للقطــاع العــام 

.)IPSAS 23( )رقــم 23)اإليــرادات مــن المعامــالت غيــر التبادليــة

تــم تطبيــق اإلفتراضــات اإلكتواريــة علــى مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة باعتبارهــا خطــة منافــع موظفيــن المحــددة ومنافــع مــا بعــد الخدمــة باســتخدام طريقــة وحــدة 
اإلئتمــان المتوقعــة عــن طريــق تقييــم إكتــواري مختــص. وقــد نتــج عــن هــذا التطبيــق زيــادة فــي احتســاب التــزام الهيئــة الخــاص بمخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة 
بقيمــة 54.275.638 ريــال ســعودي تطبيقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي للقطــاع العــام رقــم 39)منافــع الموظفيــن( )IPSAS 39( فــي 1 ينايــر 2018م هــذا وقــد قامــت 

الهيئــة باألخــذ باعفــاءات خاصــة عنــد التطبيــق األولــي للمعيــار المحاســبة الدولــي للقطــاع العــام )إيضــاح رقــم 5 – ج(. 

1-5

2-5

3-5

4-5

5-5

إجمالي التأثير على الفائض المتراكم من عملية التحول حسب التفصيل التالي:6-5

1 يناير 2018م

2.105.062.920 الفائض المتراكم وفقًا للمعايير المحاسبية السعودية

)2.052.187(
التأثير الناتج من احتساب القيمة الحالية لسلف الموظفين )2-5(

5.829.188
التأثير الناتج من إيرادات الرخص السنوية المقدمة )4-5(

)54.275.638(
التأثير الناتج من التقييم االكتواري لمخصص مكافأة نهاية الخدمة )5-5(

2.054.564.283 الفائض المتراكم وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

النقد وما في حكمه

المدينون

.6

.7

1 يناير 2018م 31 ديسمبر 2018م

1.701.000.000 2,193,000,000  ودائع ألجل*

13.966.815 28.547.977 النقد فى البنك )الحسابات الجارية(

1.714.966.815 2,221,547,977

1 يناير 2018م 31 ديسمبر 2018م أ  - المدينون من المعامالت التبادلية

1.228.231 840,643 الذمم المدينة

1.228.231 840,643

أعمار المدينون من معامالت تبادلية

650,291 606,268 أقل من 30 يومًا

  95.916 234,375 من 31 – 90 يومًا

482.024 -- أكثر من 90  يومًا

1.228.231 840,643

1 يناير 2018م 31 ديسمبر 2018م  ب - المدينون من المعامالت الغير تبادلية

11.881.481 56,643,163 شركة السوق المالية السعودية )تداول( )إيضاح 1-21(

11.881.481 56,643,163

أعمار المدينون من معامالت غير التبادلية

8.705.208 53,466,890 أقل من 30 يومًا

-- -- من 31 – 90 يومًا

3.176.273 3,176,273 أكثر من 90 يومًا

11.881.481 56,643,163

*تتمثــل الودائــع ألجــل فــي قيمــة ودائــع الهيئــة لــدى البنــوك المحليــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة، لمــدة تتــراوح مــا بيــن شــهرين إلــى تســعة أشــهر والتــي يمكــن 
ــون ســعودي خــالل الســنة  ــغ 52.2 ملي ــع بل ــراد ودائ ــي إي ــي بإجمال ــل قائمــة األداء المال ــم تحمي ــدة مختلفــة وقــد ت ــود أو تكلفــة وبمعــدالت فائ اســتردادها دون قي

ــة فــى 31 ديســمبر 2018م . ــال ســعودى خــالل الســنة المنتهي ــه 44.5 مليــون ري ــة فــي 31 ديســمبر 2018م. وقــد تــم تحصيــل مــا قيمت المنتهي

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الممتلكات والمعداتدفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى .8.9

1 يناير 2018م 31 ديسمبر 2018م

20.250.908 32,805,686 مصروفات مدفوعة مقدمًا

8.017.019 15.764.113 إيرادات مستحقة

4.656.804 647,028 دفعات مقدمة للموردين

328.250 -- تأمينات لدى الغير

2.354.825 1,736,402 أخرى

35.607.806 50,953,229

ديكورات مبانياراضي
وتحسينات

أثاث ومعدات 
أجهزة حاسب سياراتمكتبية

اإلجمالي كما في 1 يناير اإلجماليآلي
2018م

التكلفة

كما في 1 
412.046.635132.300.02083.700.05575.844.3322.458.95086.592.931792.942.923743.171.351يناير 2018م

1,413,0911,137,756420.000542,3713,513,2182.873.136--االضافات

المحول من 
المشروعات 
تحت التنفيذ

--6,219,3511,189,629-3,788,45011,197,43061.302.973

)14.404.537()57,439,952()31,853,624()1.560.45()9,459,138()14.566.738(--االستبعادات

كما في 
31 ديسمبر 

2018م
412.046.635132.300.02076,765,75968,712,5791.318.49859,070,128750,213,619792.942.923

االستهالك

كما في 1 
23.483.25357.064.54953.322.3282.079.78375.975.240211.925.153200.181.512-يناير 2018م

استهالك 
3,969,0017,820,8765,110,569187,4997,693,53324,781,47825.364.725-السنة

)13.621.084()57,303,466()31,842,527()1.560.45()9,412,145()14.488.343(--االستبعادات

كما في 
31 ديسمبر 

2018م
-27,452,25450,397,08249,020,752706,83151,826,246179,403,165211.925.153

صافي القيمة 
الدفترية

كما في 
31 ديسمبر 

2018م
412.046.635104,847,76626,368,67719,691,827611,6677,243,882570,810,454

كما في 1 
412.046.635108.816.76726.635.50622.522.004379.16710.617.691581.017.770يناير 2018م

- فــي تاريــخ ٢٩ صفــر ١٤٣٨ھـــ )الموافــق ٢٩ نوفمبــر ٢٠١٦م( اســتلمت الھيئــة خطــاب نقــل ملكيــة أرضهــا  إلــى وزارة الماليــة )الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة( والبالــغ 
قيمتھــا ٢٩٧ مليــون ســعودي )2017م : ٢٩٧مليــون ســعودي( ولــم يتــم حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة اإلنتهــاء مــن إجــراءات نقــل الملكيــة.

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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موجودات غير ملموسةمشروعات تحت التنفيذ

ذمم دائنة

.10.11

.12

الرصيد في
1 يناير 2018م

اإلضافات خالل 
السنة

المحول إلى 
الممتلكات 
والمعدات

والموجودات غير 
الملموسة

المحول إلى 
المصروفات

الرصيد في
31 ديسمبر 

2018م

1.690.626.849---1.690.626.849مقر الهيئة فى المركز المالي* 

تجھيزات أدوار الھيئة في مركز
الملك عبد هللا المالي 

694,568)694,568(-

9,200,854)836,163()11,197,430(7,387,00513,847,442أثاث وتجھيزات

5,259,282)5,772,489()11,749,740(11,933,37310,848,138أجھزة وبرامج حاسب آلي وتجهيزات أخرى

1.710.641.79524,695,580)22,947,170()7,303,220(1,705,086,985

31 ديسمبر 2018م

التكلفة

142.139.875 يناير 2018م

582,498اإلضافات خالل السنة

11,749,740المحول من مشروعات تحت التنفيذ

)4,080,850(االستبعادات 

3150,391,263 ديسمبر 2018

اإلطفاء

129.393.416 يناير 2018م

4,842,565المحمل للسنة

)4,080,848(االستبعادات

3130,155,133 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية

20,236,130في 31 ديسمبر2018م

12.746.459في 1 يناير 2018م

1 يناير2018م31 ديسمبر 2018م

1,263,9525.453.186موردين خدمات

277,8236.962.001اخرى

1,541,77512.415.187

* نظــرًا النتقــال ملكيــة مشــروع مركــز الملــك عبــد هللا المالــي بالكامــل بمــا فيــه مقــر الهيئــة الجديــد إلــى صنــدوق االســتثمارات العامــة تقــوم الھيئــة بالتنســيق مــع 
الصنــدوق مباشــرًة بصفتهــم المالــك الجديــد بشــأن العــوض المناســب لقيمــة المبنــي الحالــي.

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

.13

.14

1 يناير2018م31 ديسمبر 2018م

54,664,60648.969.495مستحقات موظفين

11,932,94410.064.969مصروفات مستحقة

6,453,9395.614.423أخرى

73,051,48964.648.887

1 يناير2018م31 ديسمبر 2018م

3.8%4.6%معدل الخصم

5%5%معدل زيادة الراتب

7%7%معدالت دوران الموظفين

31 ديسمبر 2018م

251.182.385في بداية السنة

39,896,610المحمل على قائمة األداء المالى خالل السنة )تكلفة الخدمة الحالية(

)13,923,268(المدفوع خالل السنة

)28,084,693()مكاسب( فروق تقييم اإلكتواري

-أثر التحول إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام )إيضاح 5-5(

249,071,034في نهاية السنة

أهم الفرضيات االكتوارية المستخدمة في حساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة )خطة منافع محددة غير ممولة( هي كما يلي:

فيما يلي الحركة في مطلوبات المنافع المحددة للموظفين:

وفيما يلي تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية :

يوضــح الجــدول أدنــاه توقعــات االلتزامــات الغيــر مخصومــة لمنافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن لمــدة خمــس ســنوات علــى أســاس االفتراضــات وبيانــات الموظفيــن 
المســتخدمة فــي حســاب االلتزامــات لتاريــخ 31 ديســمبر 2018م:

يتم تحديد القيمة المتوقعة لنهاية الخدمة في إطار البرنامج لكل موظف على النحو التالي:

يتم توقع المرتب المستقبلي عند المعدل المفترض لزيادة الراتب 	 
ثم يتم تحديد القيمة الحالية االكتوارية باستخدام قواعد الخطة، ومعدل الخصم المفترض ومعدل الوفيات ومعدل دوران الموظفين	 
بعــد ذلــك يتــم توزيــع االلتــزام المحــدد علــى مــدار ســنوات الخدمــة المتوقعــة للموظــف، مــع تحديــد االلتــزام المتوقــع بالتســاوي علــى مــدار كل ســنة مــن الخدمــة 	 

الســابقة لحســاب التــزام المنافــع المحــددة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة تتمة14.

التغير %المخصص كما في 31 ديسمبر 2018م

-249,071,034االفتراضات األساسية

)5.5%(235,372,867أساس معدل الخصم + %0.5

6%263,978,720أساس معدل الخصم - %0.5

5.7%263,145,822أساس معدل زيادة الراتب + %0.5

)5.3%(235,991,395أساس معدل زيادة الراتب  - %0.5

)0.5%(247,822,518معدل دوران الموظفين %110

0.5%250,346,778معدل دوران الموظفين %90

)0.0%(249,020,291أساس معدل الوفيات %110 

0.0%249,121,915أساس معدل الوفيات %90

المبلغالعوائد المتوقع دفعها خالل السنة

15,832,501السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

20,164,965السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

22,702,533السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

27,426,380السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

24,986,350السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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اإلحتياطيات

اإليرادات التبادلية واإليرادات غير التبادلية

.15

.16

بلــغ مجمــوع الفائــض المتراكــم )قبــل تكويــن اإلحتياطيــات( كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م مبلــغ 4,327 مليــون ريــال ســعودي  )1 ينايــر 2018م: 3,770 مليــون ريــال 
ســعودي( بينمــا بلــغ الفائــض النقــدي منــه ) 2,222 مليــون ريــال ســعودي( ويتمثــل فــي رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه.

تطبيقــا للمــادة الرابعــة عشــر مــن نظــام الســوق الماليــة فقــد قامــت الهيئــة فــي نهايــة الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م بتكويــن احتياطــي نفقــات 
واحتياطــي عــام حيــث:

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 الســنة التاليــة للقوائــم الماليــة، حيــث بلغــت الموازنــة التقديريــة لســنة 2019م مبلــغ 762 مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى مبلــغ 
311 مليــون ريــال ســعودي كإحتياطــى إضافــى تحوطــًا ألى مطالبــات أو مصروفــات محتملــة وعليــه تــم تكويــن احتياطــي نفقــات خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2018م بقيمــة 1.074 مليــون ريــال ســعودي )2017م: 643.5 مليــون ريــال ســعودي(.

كمــا يتــم تكويــن احتياطــي عــام يعــادل ضعــف اجمالــي نفقاتهــا النقديــة خــالل العــام الحالــي، ونظــرا لوجــود عجــز فــي تكويــن االحتياطيــات فقــد قامــت الهيئــة بتكويــن 
االحتياطــي العــام بقيمــة الفــارق بيــن احتياطــي النفقــات والفائــض النقــدي فــي نهايــة الســنة الماليــة ولــم يتــم تحويــل أي مبالــغ الــي وزارة الماليــة، وذلــك حســب 

الجــدول التالــي:

جميع إيرادات الهيئة هي إيرادات غير تبادلية فيما عدا إيرادات خدمات وأنشطة الهيئة وعوائد الودائع.  وفيما يلي توزيع اإليرادات التبادلية وغير التبادلية:

1 يناير2018م31 ديسمبر 2018م

2.221.547.9771.714.966.815الفائض النقدي كما في 31 ديسمبر )إيضاح – 6(

يخصم

)643.494.511()1.074.089.695(احتياطي النفقات المكون

1.147.458.2821.071.472.304رصيد االحتياطي العام في 31 ديسمبر

)1.080.576.794()1,183,542,476(االحتياطي العام وفقَا للنظام

)9.104.490()36,084,194(العجز في تكوين االحتياطي العام

31 ديسمبر 2018مغير تبادليتبادلي

559,909,905559,909,905-عموالت تداول األوراق المالية

2,328,800149,679,086152,007,886خدمات وأنشطة الهيئة

387,674,160387,674,160-مخالفات األنظمة واللوائح التنفيذية

52,247,514-52,247,514عوائد الودائع

54,576,3141,097,263,1511,151,839,465

رواتب ومزايا الموظفين

مصروفات عمومية وإدارية

.17

.18

31 ديسمبر 2018م

160,008,614الرواتب

97,385,474بدالت الموظفين

39,896,610مكافآت نهاية الخدمة

38,274,957مكأفاة موظفين

27,352,301تأمين طبي

22,683,480تأمينات اجتماعية

19,013,362حصة الهيئة في برنامج االدخار

6,323,780رحالت العمل والمؤتمرات

8,386,670أخرى

419,325,248

31 ديسمبر 2018م

24,039,479مصروفات برنامج التوعية فى السوق المالية

23,473,552الصيانة

16,319,537الخدمات العامة

13,425,789اإليجارات

12,835,872اإلشتراكات

7,815,071برنامج حديثي التخرج

6,189,842اتعاب أعضاء اللجان

3,047,510اإلعالم والعالقات العامة

2,346,059مصروفات العقود التشغيلية

2,107,212مصروفات أخرى

111,599,923

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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برنامج التوعية في السوق المالية .19

فــي تاريــخ 25 جمــادى األولــى 1438 هـــ الموافــق 22 فبرايــر 2017م صــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )2-20-2017م( بتخصيــص 0.2 نقطــة أســاس مــن حصــة الهيئــة 
لتمويــل أنشــطة الهيئــة الخاصــة ببرنامــج التوعيــة فــي الســوق الماليــة المتمثلــة فــي رفــع الثقافــة الماليــة واالدخاريــة واالســتثمارية لــدى المســتثمرين، وتطويــر 

أنظمــة الرقابــة علــى التــداول لــدى األشــخاص المرخــص لهــم والمســاهمة فــي تأســيس وتشــغيل األكاديميــة الماليــة المزمــع انشــاؤها.

كمــا أصــدر المجلــس قــراره رقــم )2-46-2017م( بتاريــخ 22 رجــب 1438هـــ الموافــق 19 أبريــل 2017م باعتمــاد الئحــة عمــل لجنــة الحســاب التمويلــي لبرنامــج التوعيــة 
فــي الســوق الماليــة الســعودية. 

فــى تاريــخ 1 ينايــر 2018م بلغــت االيــرادات المخصصــة لبرنامــج التوعيــة فــى الســوق الماليــة مبلــغ )25.984.669 ريــال ســعودى(، كمــا بلــغ المرتبــط عليــه لمصروفــات 
البرنامــج مبلــغ )9.978.328 ريــال ســعودى( فــى حيــن بلــغ المنصــرف الفعلــى مبلــغ )4.223.000 ريــال ســعودى(.

وفيما يلي ملخص بإيرادات ومصروفات البرنامج في تاريخ 31 ديسمبر2018م:

31 ديسمبر 2018مإيضاح

22,261,669رصيد الفائض للبرنامج في 1 يناير 2018م

1934,549,745-1إيرادات البرنامج خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)24,518,080(مصروفات البرنامج النقدية  خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)3,619,869(االرتباطات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

28,673,465رصيد الفائض للبرنامج في 31 ديسمبر 2018م

االرتباطات .20

االرتباطات الرأسمالية 
تبلــــغ االرتباطــات الرأسماليــــة علــى الهيئــة فــي 31 ديســمبر 2018م مــا قيمتــه 3.4 مليــون ســعودي حيــث بلغــت القيمــة اإلجماليــة لعقــود المشــروعات 17.8 مليــون 

ريــال ســعودي بينمــا بلــغ الجــزء المدفــوع منهــا 14.4مليــون ريــال ســعودي )1 ينايــر 2018م: مبلــغ 23.5مليــون ريــال ســعودي(.

ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي
الهيئة كمستأجر

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجارية تشغيلية غير قابلة لإلغاء كما في نهاية فترة التقرير:

1 يناير2018م31 ديسمبر 2018م

1,336,38611.800.000خالل سنة 

792,7862.500.000أكثر من سنة ولكن ال تتجاوز خمسة سنوات 

--أكثر من خمسة سنوات 

2,129,17214.300.000

إفصاحات األطراف ذات العالقة .21

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة
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الرصيد

1 يناير2018م31 ديسمبر 2018مطبيعة العالقةاسم الجهة ذات العالقة

عالقة إشرافية شركة السوق المالية السعودية )تداول( )إيضاح7-ب(
56,643,16311.881.481وتنظيمية

قيمة المعامالت المحصلة

1 يناير2018م31 ديسمبر 2018مطبيعة العالقةاسم الجهة ذات العالقة

إيرادات الهيئة من شركة السوق المالية السعودية )تداول(
645,148,223673,206,819خالل تداول

المدفوعات نيابة عن 
1,011,796290,889الهيئة

يتمثــل الرصيــد المســتحق علــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية تــداول )طــرف ذو عالقــة( بشــكل أساســي فيمــا تتقاضــاه الهيئــة عــن الخدمــات المرتبطــة بالســوق 
الماليــة الســعودية غيــر المحصلــة حتــى تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، حيــث يتــم إصــدار مطالبــات أتعــاب وعمــوالت تــداول األســهم وكذلــك الخدمــات التــي تقدمهــا 

والمرتبطــة بالســوق الماليــة الســعودية والرســم الســنوي ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل تــداول نيابــة عــن الھيئــة.
وفقــا لنظــام ھيئــة الســوق الماليــة وتطبيقــًا للمــادة الثانيــة والعشــرون تخضــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية تــداول تحــت إشــراف الھيئــة باإلضافــة إلــى العالقــة 

التنظيميــة المتمثلــة فيمــا يلــي:
يديــر الســوق الســعودية مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء يعيــن بقــرار مــن مجلــس الــوزراء وبترشــيح مــن رئيــس مجلــس الھيئــة، يختــارون مــن بينھــم    	

رئيســًا للمجلــس ونائبــًا للرئيــس علــى أن تكــون مــدة عضويــة مجلــس إدارة الســوق ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة أو أكثــر. 
تحــدد اللوائــح والتعليمــات التــي يقرهــا مجلــس الھيئــة اإلجــراءات المتعلقــة بعقــد اجتماعــات مجلــس إدارة الســوق )تــداول( وكيفيــة اتخــاذ القــرارات فيــه،   	
وخطــط تســيير أعمــال مجلــس اإلدارة، والصالحيــات والمھــام المنوطــة بــكل مــن مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي، وســائر األمــور اإلداريــة والماليــة ذات 

الصلــة.
	  يعيــن مجلــس إدارة الســوق )تــداول( مديــرًا تنفيذيــًا لــه بعــد أخــذ موافقــة مجلــس الھيئــة، ويحظــر علــى المديــر المعيــن أن يقــوم بــأي عمــل حكومــي أو 
تجــاري آخــر، أو أن تكــون لــه مصلحــة أو ملكيــة فــي أي شــركة وســاطة فــي الســوق ويكــون إعفــاء المديــر التنفيــذي مــن منصبــه بقــرار مــن مجلــس إدارة الســوق.

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



التقرير السنوي |التقرير السنويم2018|| | 2018 م

220221

تعويضات كبار موظفي اإلدارة في الهيئة 3-21

إفصاحات األطراف ذات العالقة

األدوات المالية وإدارة المخاطر

.21

.22

تتمة

31 ديسمبر 2018م

9,296,516مزايا كبارالموظفين قصيرة األجل

495,921منافع نهاية الخدمة 

9,792,437إجمالي التعويضات المدفوعة إلى كبار موظفي اإلدارة

تتألــف األدوات الماليــة مــن النقــد ومــا فــي حكمــه والمدينــون والذمــم 
الدائنــة ومســتحقات ومطلوبــات متداولــة اخــرى ولتقديــر قيمتهــا العادلــة تــم 
افتــراض أنهــا تعــادل قيمتهــا الدفتريــة نظــرًا لطبيعتهــا واســتحقاقها قصيــر 

األجــل.

القيمة العادلة 
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه عنــد بيــع موجــودات مــا 
أو ســداده عنــد تحويــل مطلوبــات مــا بموجــب معاملــة نظاميــة تتــم بيــن 
العادلــة  القيمــة  قيــاس  يحــدد  القيــاس.  بتاريــخ  الســوق  فــي  متعامليــن 
ــا: ــات ســتتم إم ــل المطلوب ــودات أو تحوي ــع الموج ــراض أن معاملــة بي بافت

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو	 
فــي حالــة عــدم وجــود الســوق الرئيســي، فــي أكثــر األســواق فائــدة 	 

للموجــودات أو المطلوبات.
إن الســوق الرئيســي أو األكثــر فائــدة يجــب أن تكــون قابلــة للوصــول إليهــا 

مــن قبــل الهيئــة.
تقــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات بافتــراض أن المتعامليــن 
فــي الســوق سيســتفيدون عنــد تســعير الموجــودات أو المطلوبــات وأنهــم 

يســعون لتحقيــق أفضــل مصالحهــم االقتصاديــة.
يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة بعيــن االعتبــار مقــدرة 
طريــق  عــن  اقتصاديــة  منافــع  تحقيــق  علــى  الســوق  فــي  المتعامليــن 
ــن فــي  ــن آخري االســتخدام األفضــل واألقصــى لألصــل أو بيعــه لمتعاملي

الســوق يســتخدمون األصــل علــى النحــو األفضــل وبأقصــى حــد.
تســتخدم الهيئــة طــرق تقويــم مالئمــة وفقــًا للظــروف، وتتوفــر بشــأنها 

المخاطر الناتجة من األدوات المالية وإدارة المخاطر
الهيئــة معرضــة لمخاطــر ماليــة ضمــن دورة أعمالهــا العاديــة قــد تؤثــر جوهريــًا علــى 

نتائــج أعمــال أحــد أو جميــع قطاعاتهــا.

مخاطر السوق

النقديــة  للتدفقــات  العادلــة  القيمــة  تذبــذب  نتيجــة  تنشــأ  الســوق  مخاطــر 

المســتقبلية ألداة ماليــة جــراء مــا يطــرأ علــى الســوق مــن تقلبــات فــي االســعار. 

تتكــون مخاطــر اســعار الســوق مــن ثالثــة أنــواع وهــي: مخاطــر أســعار الفائــدة، 
األســهم.  أســعار  مثــل  األخــرى  األســعار  ومخاطــر  العمــالت،  أســعار  ومخاطــر 
تتضمــن األدوات الماليــة التــي تتأثــر بمخاطــر الســوق النقــد ومــن ضمنــه الودائــع 

وقــد تــراوح معــدل الفائــدة علــى الودائــع خــالل الســنة )مــن ٪2 إلــى 3٪(.

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

األدوات المالية وإدارة المخاطر تتمة22.

القيمة العادلة:
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

القيمة العادلة لألدوات المالية
الجدول التالي يلخص األدوات المالية للهيئة المحملة أو المفصح عنها بالتسلسل الهرمي القيمة العادلة والتي تعكس ذلك الجزء الجوهري في المعطيات 

المستخدمة في القياس:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

كما في 31 ديسمبر 2018م
الموجودات المالية

2.221.547.9772.221.547.977النقد وما في حكمه  
840.643840.643المدينون من معامالت تبادلية

56.643.16356.643.163المدينون من معامالت غير تبادلية
24.754.79824.754.798سلف الموظفين

2.303.786.5812.303.786.581إجمالي الموجودات المالية
المطلوبات المالية

1.541.7751.541.775ذمم دائنة 
1.541.7751.541.775إجمالي المطلوبات المالية

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
كما في1 يناير 2018م

الموجودات المالية
1.714.966.8151.714.966.815النقد وما في حكمه  

1.228.2311.228.231المدينون من معامالت تبادلية
11.881.48111.881.481المدينون من معامالت غير تبادلية

29.687.20029.687.200سلف الموظفين
1.757.763.7271.757.763.727إجمالي الموجودات المالية

المطلوبات المالية
12.415.18712.415.187ذمم دائنة

12.415.18712.415.187اجمالي المطلوبات المالية

بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وزيــادة اســتخدام المدخــالت القابلــة 
للمالحظــة وتقليــل اســتخدام المدخــالت غيــر القابلــة للمالحظــة.

بالقيمــة  قياســها  يتــم  التــي  والمطلوبــات  الموجــودات  كافــة  تصنــف 
العادلــة أو االفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة ضمــن التسلســل الهرمــي 
مدخــالت  أســاس  وعلــى  ادنــاه  المذكــورة  العادلــة  القيمــة  لمســتويات 

ككل: العادلــة  القيمــة  لقيــاس  الهامــة  األدنــى  المســتوى 
المســتوى األول: األســعار المتداولــة فــي ســوق نشــط لموجــودات 	 

أومطلوبــات مماثلــة )أي بــدون تعديــل أو تجديــد األســعار(.
المســتوى 	  مدخــالت  تعتبــر  تقويــم  طــرق  الثانــي:  المســتوى 

األدنــى– الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة – قابلــة للمالحظــة بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

باســتخدام مدخــالت 	  العادلــة  القيمــة  الثالــث: قيــاس  المســتوى 
أقــل فــي المســتوى التــي تعتمــد علــى بيانــات ســوقية غيــر قابلــة 

للمالحظــة.
بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم إثباتهــا فــي القوائــم الماليــة 
بالقيمــة العادلــة بشــكل متكــرر، تقــوم الهيئــة بالتأكــد فيمــا إذا تــم التحويــل 
بيــن المســتويات الهرميــة لقيــاس القيمــة العادلــة وذلــك بإعــادة تقويــم 
لقيــاس  الهامــة  األدنــى  المســتوى  مدخــالت  أســاس  )علــى  التصنيــف 

القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة.
فئــات  بتحديــد  الهيئــة  قامــت  العادلــة،  القيمــة  عــن  اإلفصــاح  ولغــرض 
ومخاطــر  وخصائــص  طبيعــة  أســاس  علــى  والمطلوبــات  الموجــودات 
الموجــودات والمطلوبــات والتسلســل الهرمــي لمســتويات قيــاس القيمــة 

أعــاله. المذكــورة  العادلــة 

حساسية سعر الفائدة  

تتعلــق تحاليــل الحساســية فــي األقســام التاليــة بالمركــز المالــي كمــا فــي 31 

2018م. 2018م و1 ينايــر  ديســمبر 
100 نقطــة أســاس ألســعار الفائــدة بتاريــخ  إن التغييــر المعقــول المحتمــل ل 
التقاريــر الماليــة كان مــن شــأنه زيــادة )انخفــاض( األداء المالــي بالمبالــغ الموضحــة 
أدنــاه. ويفتــرض التحليــل أن جميــع المتغيــرات األخــرى، ال ســيما أســعار صــرف 

ــة. ــة، تظــل ثابت العمــالت األجنبي
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األدوات المالية وإدارة المخاطر األدوات المالية وإدارة المخاطر

اعتماد القوائم المالية

.22 .22

.23

تتمة تتمة

ــى القيمــة  ــرات الســوق عل ــة فــي متغي ــر الحرك ــل الحساســية تأثي تســتثني تحالي
الدفتريــة اللتزامــات التقاعــد ومــا بعــد التقاعــد األخرى والمخصصــات والموجودات 

والمطلوبــات غيــر الماليــة للعمليــات األجنبيــة.
التغيــرات  تأثيــر  هــو  الصلــة  العجــز ذي  أو  الفائــض  بنــد صافــي  إن حساســية 
المفترضــة فــي مخاطــر الســوق المعنيــة. وهــذا يقــوم علــى أســاس الموجــودات 
الماليــة والمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و1 

2018م. ينايــر 

مخاطر السيولة
ــة الحصــول علــى األمــوال  مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة الهيئــة صعوب
لمقابلــة التزاماتهــا المتصلــة بــاألدوات الماليــة. تتضمــن عمليــة إدارة مخاطــر 
الســيولة المتبعــة لــدى الهيئــة التأكــد وبأكبــر قــدر ممكــن مــن توافــر ســيولة كافيــة 

ــة مطلوباتهــا حــال اســتحقاقها. لمقابل

ــع هــذه  ــة األخــرى عــادة خــالل 30- يومــًا. وجمي ــة الدائن يتــم ســداد الذمــم التجاري
الذمــم الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة )1.5 مليــون ريــال ســعودي( 

هي مستحقة السداد خالل أقل من 30 يومًا. 

برأي اإلدارة أن المبالغ التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها والمتأخرة ألكثر من 30 يومًا ما تزال قابلة للتحصيل بالكامل استنادًا إلى سلوك السداد السابق 
والتحليل الشامل للمخاطر االئتمانية للعميل بما في ذلك التصنيفات االئتمانية األساسية للعميل، في حال كانت متاحة. 

تحتفظ الهيئة بنقد وما في حكمه بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م )1 يناير 2018م: 1.7 مليار ريال سعودي( لدى بنوك ذات تصنيف 
إئتماني جيد.

مخاطر االئتمان

الجودة اإلئتمانية لألصول المالية

في 31 ديسمبر 2018م تحليل أعمار الذمم المدينة من المعامالت التبادلية كانت كما يلي:

1 يناير2018م31 ديسمبر 2018م

606.268650.291غير متأخرة وغير منخفضة القيمة أقل من 30 يوم

234.37595.916متأخرة من 31 - 90 يوم

482.024--متأخرة أكثر من 90 يوم

840.6431.228.231

1 يناير2018م31 ديسمبر 2018م

53.466.8908.705.208غير متأخرة وغير منخفضة القيمة أقل من 30 يوم

----متأخرة من 31 - 90 يوم

3.176.2733.176.273متأخرة أكثر من 90 يوم

56.643.16311.881.481

في 31 ديسمبر 2018م تحليل أعمار الذمم المدينة من المعامالت الغير تبادلية كانت كما يلي:

تتمة

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 18 رجب 1440هـ )الموافق 25 مارس 2019م(.

حساسية سعر الفائدة  
حساسية سعر الفائدة: 

األثر الزيادة / )النقص( على قائمة األداء المالي زيادة / )نقص( نقاط األساس

31 ديسمبر 2018م

الموجودات المالية 

21.106.166+100النقد وما في حكمه

100-)21.106.166(

)509.543(+100سلف الموظفين 

100-509.543
1 يناير 2018م

الموجودات المالية 

15.513.361+100النقد وما في حكمه
100-)15.513.361(

)633.831(+100سلف الموظفين 

100-633.831

تتمة

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )23( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

مخاطر االئتمان
تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بالتزاماتــه 
ــة  ــة، والهيئ ــد خســائر مالي ــى تكب ــل، ممــا يــؤدي إل ــة أو عقــد عمي ــل أداة مالي مقاب

ليســت معرضــة لمخاطــر االئتمــان مــن أنشــطتها التشــغيلية.

مخاطر االئتمان
الجودة اإلئتمانية لألصول المالية

تمثــل شــركة تــداول أكبرعميــل للهيئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018م مبلــغ 56.6 مليــون ريــال ســعودي )1 ينايــر 2018م: 11.8 

مليــون ريــال ســعودي( مــن الذمــم المدينــة التجاريــة.
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الباب التاسع
الملحق اإلحصائي

محتويات الملحق اإلحصائي	  ــة التــي . 09091 عــدد طلبــات طــرح وتنظيــم األوراق المالي
ــة وإشــعارات الطــرح الخــاص  وافقــت عليهــا الهيئ

التــي تلقتهــا

ــار ريــال) . 2 إجمالــي مبالــغ طــرح األوراق الماليــة (ملي
مصنفــًة بحســب نــوع الطــرح

مصنفيــن . 3 (بالمليــون)  األفــراد  المكتتبيــن  عــدد 
العــام الطــرح  اكتتــاب  قنــوات  بحســب 

مصنفــة . 4 ريــال)  (مليــار  األفــراد  اكتتــاب  مبالــغ 
رد  قبــل  العــام  الطــرح  اكتتــاب  قنــوات  بحســب 

ئــض لفا ا

عــدد صناديــق الطــرح العــام مصنفــًة بحســب  نــوع . 5
اســتثمار الصنــدوق

قيــم أصــول صناديــق الطــرح العــام (مليــون ريــال) . 6
مصنفــًة بحســب نــوع اســتثمار الصنــدوق 

قيــم أصــول صناديــق الطــرح العــام المســتثمرة . 7
ريــال) مصنفــًة بحســب  فــي  األســهم (مليــون 

الجغرافــي  النطــاق 

العــام . 8 الطــرح  صناديــق  فــي  المشــتركين  عــدد 
الصنــدوق اســتثمار  نــوع  بحســب  مصنفيــن 

أبرز تطورات الرقابة على التداوالت والتعامالت. 9

متوســط عــدد الشــركات التــي ُنشــرت قوائمهــا . 10
 / ورود  بحســب  مصنفــًة  الســنوية  ربــع  الماليــة 

الماليــة علــى قوائمهــا  ورود مالحظــات  عــدم 

الماليــة . 11 قوائمهــا  ُنشــرت  التــي  الشــركات  عــدد 
ورود  عــدم   / ورود  بحســب  مصنفــًة  الســنوية 

الماليــة قوائمهــا  علــى  مالحظــات 

والمنتهيــة . 12 الــواردة  المخالفــات  قضايــا  عــدد 
نظــام  بمخالفــات  والمتعلقــة  فيهــا  اإلجــراءات 
الســوق الماليــة ونظــام الشــركات ونظــام مكافحــة 
مصنفــة  التنفيذيــة  واللوائــح  األمــوال  غســل 

المخالفــة نــوع  بحســب 

فــي . 13 إجراءاتهــا  المنتهيــة  المخالفــات  قضايــا 
مخالفــات نظــام الســوق الماليــة مصنفــًة بحســب 

المخالفــة نــوع 

نــوع . 14 بحســب  مصنفــًة  التراخيــص  قــرارات  عــدد 
القــرار

عــدد األشــخاص المرخــص لهــم مصنفيــن بحســب . 15
حصولهــم علــى خطــاب ممارســة العمــل 

الماليــة . 16 األوراق  أعمــال  أنشــطة  تراخيــص  عــدد 
العمــل  ممارســة  ممارســة/عدم  بحســب  مصنفــةً 

عــدد األشــخاص المرخــص لهــم مصنفيــن بحســب . 17
المرخــص  الماليــة  األوراق  أعمــال  أنشــطة  عــدد 

لهــم فــي ممارســتها 

نفذتهــا . 18 التــي  التفتيشــية  الزيارات/المهــام  عــدد 
الهيئــة مصنفــًة بحســب نوعهــا

ــة المتعلقــة . 19 عــدد األعمــال التــي قامــت بهــا الهيئ
بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

مدققــة) . 20 (غيــر  المجّمعــة  المالــي  المركــز  قائمــة 
لألعــوام 2016م - 2018م األصــول (مليــون ريــال) 

لألشــخاص المرخــص لهــم

مدققــة) . 21 (غيــر  المجّمعــة  المالــي  المركــز  قائمــة 
2018م االلتزامــات (مليــون   - 2016م  لألعــوام  

لهــم المرخــص  لألشــخاص  ريــال) 

مدققــة) . 22 (غيــر  المجّمعــة  المالــي  المركــز  قائمــة 
لألعــوام 2016م - 2018م حقــوق الملكيــة (مليون 

ــال) لألشــخاص المرخــص لهــم ري

اســتثمارات األشــخاص المرخــص لهــم  لألعــوام  . 23
2016م - 2018م (مليــون ريــال)

قائمــة الدخــل المجّمعــة (غيــر مدققــة) لألعــوام  . 24
لألشــخاص  ريــال)  (مليــون  2018م   - 2016م 

لهــم المرخــص 



التقرير السنوي |التقرير السنويم2018|| | 2018 م

226227

.2

طرح خاص طرح عام ألسهمالعام
طرح أسهم حقوق 

أولوية
طرح عام ألدوات 

الدين
اإلجماليتحويل الديون

20.7-7.23.0-200610.5م

40.2-200722.60.83.813.0م

70.6-200836.46.722.55.0م

30.9-20093.917.91.47.7م

30.3-20103.819.10.47.0م

21.8-20111.710.04.55.6م

46.2-20125.333.37.40.2م

60.0-20132.050.30.27.5م

69.1-201425.233.65.84.5م

34.2-20154.223.82.33.9م

28.6-20162.824.90.90.0م

36.1-20173.931.80.40.0م

28.0 0.020 20183.720.613.7م

إجمالي مبالغ طرح األوراق المالية )مليار ريال( مصنفًة 
بحسب نوع الطرح

.1

العام
الطرح العام لألسهم  وطرح 
األسهم لغرض اإلدراج في 

السوق الموازي
طرح خاص 

طرح عام 
ألدوات دين

طرح أسهم 
حقوق أولوية

اندماج 
واستحواذ

تحويل 
الديون

خفض رأس 
مال

أسهم منحة

121-133-200610م

118-2007271241م

17--20081319151م

13--20091364231م

14--201079311م

110-2011674251م

122-2012890131م

18--20135115211م

24--101-20145118م

120-20155198140م

510-20163208031م

1511-201710202012م

201861910511919م

عدد طلبات طرح وتنظيم األوراق المالية التي وافقت عليها الهيئة 
وإشعارات الطرح الخاص التي تلقتها

1 - ال تشمل الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة خالل عام 2018م، ولم تكمل طرح أسهم حقوق األولوية خالل نفس العام.
2 - لم توافق جمعية الشركة على عملية تحويل الديون. 
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اإلجماليأخرىالصراف اآلليفروع البنوكاإلنترنتالهاتف المصرفيالعام

30.4-20065.53.612.09.3م

78.5-20078.37.749.413.1م

81.3-200814.417.418.730.8م

7.3-20091.81.70.63.2م

6.7-20101.41.60.73.0م

3.0-20110.51.10.41.0م

11.0-20121.23.51.74.6م

6.6-20130.61.70.83.5م

317.8-20144.237.5269.56.6م

2.30.36.7 1.1 2.3 0.7 2015م

2.7-20160.31.00.70.7م

20170.010.050.030.030.000.12م

20180.050.160.030.040.000.28م

.4
مبالغ اكتتاب األفراد )مليار ريال( مصنفة بحسب قنوات 

اكتتاب الطرح العام قبل رد الفائض

اإلجماليأخرىالصراف اآلليفروع البنوكاإلنترنتالهاتف المصرفيالعام

33.5-20066.14.211.212.0م

35.9-20079.05.76.215.0م

58.4-200812.111.06.728.6م

12.9-20093.12.71.06.1م

10.2-20102.12.00.85.3م

3.0-20110.60.90.21.3م

11.2-20121.42.41.06.4م

10.2-20130.92.01.16.2م

11.1-20141.12.51.06.5م

3.00.35.4 0.4 1.2 0.5 2015م

1.5-20160.20.30.10.9م

20170.010.010.000.020.000.05م

20180.040.030.000.030.000.10م

.3
عدد المكتتبين األفراد )بالمليون( مصنفين بحسب قنوات 

اكتتاب الطرح العام
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األسهمالعام
أدوات 
الدين

أسواق 
النقد

متوازنقابضعقاري
رأس المال 

المحمي

صناديق 
المؤشرات 
المتداولة

صناديق 
االستثمار 
العقاري 
المتداولة

اإلجماليأخرى

4,127.0105,099.0----200762,317.0808.033,893.01,591.02,363.0م

2,754.074,815.0----200824,824.0153.043,035.02,293.01,756.0م

635.189,559.9--200929,719.0205.054,518.02,237.01,913.0115.3217.5م

773.594,740.3-201030,974.0218.958,015.71,557.42,677.391.2358.174.2م

50.482,193.5-201126,628.4241.249,544.12,550.62,715.6115.6230.5117.1م

30.288,067.6-201227,988.2637.253,878.32,587.42,731.064.243.3107.8م

111.3103,179.8-58.7-201334,441.2563.360,945.84,131.12,797.9130.5م

108.7110,710.8-55.9-201435,585.4641.966,381.64,975.52,837.2124.6م

57.4102,898.3-35.3-201533,011.6831.361,713.34,430.52,727.091.9م

36.5555.0176.287,835.7-201622,444.0848.757,497.63,610.32,584.982.5م

36.03,637.0398.5110,232.7-201720,980.1754.172,651.58,811.92,887.775.9م

37.716,449.8425.8111,861.7-201820,675.4509.762,444.08,347.92,899.671.8م

.6
قيم أصول صناديق الطرح العام )مليون ريال( مصنفًة بحسب 

نوع استثمار الصندوق

األسهمالعام
أدوات 
الدين

أسواق 
النقد

متوازنقابضعقاري
رأس المال 

المحمي

صناديق 
المؤشرات 
المتداولة

صناديق 
االستثمار 
العقاري 
المتداولة

اإلجماليأخرى

14233----20071221149433م

25262----2008135757434م

7266--200915166163023م

8269-2010154656627282م

5275-20111507501043253م

4259-20121389471043323م

4257-3-201314184513412م

4266-3-201415094611412م

3270-3-201516994410302م

315275-201616884412322م

375273-201716184411322م

20181415431025203164249م

عدد صناديق الطرح العام مصنفًة بحسب نوع استثمار الصندوق5.
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األسهمالعام
أدوات 
الدين

أسواق 
النقد

متوازنقابضعقاري
رأس المال 

المحمي

صناديق 
المؤشرات 
المتداولة

صناديق 
االستثمار 
العقاري 
المتداولة

اإلجماليأخرى

846356,331--2009275,06213768,3984,4846,523757124م

437320,415-2010247,7719460,3063,1996,430646940592م

121293,905-2011226,2044254,8394,5656,201685849399م

96275,624-2012212,12824951,7584,5655,845497154332م

139258,110-307-2013197,52320349,0245,0215,453440م

274246,031-255-2014187,42623246,3075,8695,254414م

266236,977-249-2015181,99720743,4305,4554,996377م

2921,457268224,411-2016172,31518539,7475,1404,656351م

29221,921339238,445-2017162,69718139,8178,0884,784326م

368124,780372332,567-2018155,27811438,8677,4994,984305م

.8
عدد المشتركين في صناديق الطرح العام مصنفين بحسب 

نوع استثمار الصندوق

أسهم عربيةأسهم خليجيةأسهم محليةالعام
أسهم 
آسيوية

أسهم 
أمريكية

أسهم 
أوروبية

أسهم دولية 
اإلجماليأخرى

200918,541.81,780.4405.41,092.81,072.82,089.54,736.329,719.0م

201019,074.11,942.1246.31,116.81,162.22,211.35,221.230,974.0م

201117,135.11,519.5107.1810.21,174.61,845.24,036.726,628.4م

201217,445.21,632.7185.0842.71,348.22,191.54,342.927,988.2م

201321,331.32,127.4196.7860.61,763.22,746.05,416.034,441.2م

201422,634.12,342.8459.5786.82,020.12,662.54,679.635,585.4م

201520,024.53,014.3306.9856.02,003.62,747.94,058.533,011.7م

201616,703.82,476.1189.8690.0668.3475.01,241.022,444.0م

201714,951.11,941.5147.3909.5842.4688.41,499.920,980.1م

201815,575.41,616.3123.6646.0920.3592.81,200.920,675.3م

.7
قيم أصول صناديق الطرح العام المستثمرة في األسهم 

)مليون ريال( مصنفًة بحسب النطاق الجغرافي
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العام
القوائم المالية )ربع السنوية( التي لم ترد عليها 

مالحظات
القوائم المالية )ربع السنوية( التي وردت عليها 

مالحظات

20066125م

20078229م

200810324م

20099440م

20109840م

201110541م

201210747م

201311149م

201411848م

201511753م

201611162م

201710273م

201812035م

.10
متوسط عدد الشركات التي ُنشرت قوائمها المالية ربع السنوية 
مصنفًة بحسب ورود / عدم ورود مالحظات على قوائمها المالية

تنبيهات نظام الرقابةالعام
عمليات البحث المكثف للتداوالت 

والتعامالت المشتبه في مخالفتها نظام 
السوق المالية ولوائحه التنفيذية

حاالت اشتباه في مخالفةاالستفسارات الرقابية

66-252-2006م

41-283-2007م

44-200834,294968م

41-200925,3741,311م

42-201020,7221,234م

35-201122,3031,331م

32-201226,3231,687م

43-201326,2511,779م

15-201430,8241,974م

29-201530,5491,555م

51-201631,8962,028م

201735,5611,3957730م

201836,1116167713م

أبرز تطورات الرقابة على التداوالت والتعامالت9.
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النوع 
العام

2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009م2008م2007م

مخالفة تالعب وتضليل / 
سلوكيات السوق

14474138303139141023146

102819676336562449927148مخالفة إفصاح

مخالفة تداول بناًء على 
معلومة داخلية

--2361212031177

مخالفة الئحة األشخاص 
المرخص لهم

746542329236289811025

مخالفة تملك/ تصرف نسب 
من دون إشعار الهيئة

191143101072031200

مخالفة ممارسة أعمال األوراق 
المالية من دون الحصول على 

ترخيص من الهيئة
45535539674939112413313

2747247115-12-مخالفة قرارات مجلس الهيئة

مخالفة الئحة طرح األوراق 
المالية

-46213614008

مخالفات أخرى لقواعد 
التسجيل واإلدراج

-3381131221832

مخالفة التداول خالل فترة 
الحظر

3-717152039426519017

91535414322304810--مخالفة الئحة حوكمة الشركات

مخالفة الئحة صناديق 
االستثمار/العقاري

--3735412072016347

52730004------مخالفة قواعد الكفاية المالية

20010-------الئحة االندماج واالستحواذ

1440416------مخالفات أخرى

9789---------نظام الشركات

6-----------نظام مكافحة غسل األموال

98151157253288269287530432253179223اإلجمالي

.12
عدد قضايا المخالفات الواردة والمنتهية اإلجراءات فيها والمتعلقة 

بمخالفات نظام السوق المالية ونظام الشركات ونظام مكافحة غسل 
األموال واللوائح التنفيذية مصنفة بحسب نوع المخالفة

القوائم المالية السنوية التي ُنشرت ولم ترد عليها العام
مالحظات عن العام السابق

القوائم المالية السنوية التي ُنشرت وورد عليها 
مالحظات عن العام السابق

20065720م

20077016م

20089714م

20098641م

20109736م

201110738م

201210644م

201311346م

201411251م

201511948م

201611754م

201711856م

201814139م

.11
عدد الشركات التي ُنشرت قوائمها المالية السنوية مصنفة 

بحسب ورود / عدم ورود مالحظات على قوائمها المالية
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إلغاء ترخيصسحب ترخيصتعديل ترخيصترخيص جديدالعام

-20073562م

200834922م

200912466م

2010413314م

16-201138م

2-201228م

--201355م

3-201428م

--8-2015م

423-2016م

20175702م

201811901م

عدد قرارات التراخيص مصنفًة بحسب نوع القرار14.

النوع 
العام

2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009م2008م2007م

مخالفة تالعب وتضليل / 
سلوكيات السوق

88344429201512221518

612284973672410921098521مخالفة إفصاح

مخالفة تداول بناًء على 
معلومة داخلية

--4442-22528280

مخالفة الئحة األشخاص 
المرخص لهم

1510254527330891122022

مخالفة تملك/ تصرف نسب 
من دون إشعار الهيئة

18971241172242800

مخالفة ممارسة أعمال األوراق 
المالية من دون الحصول على 

ترخيص من الهيئة
25465337693512161228111

1238238214-3--مخالفة قرارات مجلس الهيئة

مخالفة الئحة طرح األوراق 
المالية

--4321211016

مخالفات أخرى لقواعد 
التسجيل واإلدراج

--681111227625

مخالفة التداول خالل فترة 
الحظر

---1921816275765016

812275193226241210--مخالفة الئحة حوكمة الشركات

مخالفة الئحة صناديق 
االستثمار/العقاري

---72745648714366

1244502-------مخالفة قواعد الكفاية المالية

02010-------الئحة االندماج واالستحواذ

122616-------مخالفات أخرى

4786---------نظام الشركات

5-----------نظام مكافحة غسل األموال

588015722030327084250616465211178اإلجمالي

.13
قضايا المخالفات المنتهية إجراءاتها في مخالفات نظام السوق 

المالية مصنفًة بحسب نوع المخالفة
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ممارسة/عدم العام
ممارسة

الحفظتقديم المشورةالترتيباإلدارةالتعامل

2007م
5146646849ممارس

- - -  -- غير ممارس

2008م
6769929772ممارس

- -  - - -غير ممارس

2009م
5755747858ممارس

1016212117غير ممارس

2010م
6368808272ممارس

23663غير ممارس

2011م
6066767667ممارس

13323غير ممارس

2012م
5665757566ممارس

22332غير ممارس

2013م
5665787767ممارس

45463غير ممارس

2014م
5665798165ممارس

-2111غير ممارس

2015م
6165808165ممارس

20100غير ممارس

2016م
6164757465ممارس

00000غير ممارس

2017م
6063737364ممارس

41652غير ممارس

2018م
6467807866ممارس

17880غير ممارس

.16
عدد تراخيص أنشطة أعمال األوراق المالية مصنفًة بحسب ممارسة/

عدم ممارسة العمل

مرخص لهم حاصلون علىالعام
خطاب ممارسة العمل

مرخص لهم لم يحصلوا على
اإلجماليخطاب ممارسة العمل

2007463480م

20087139110م

20098525110م

201090797م

201181384م

201280484م

201384589م

201487188م

201588088م

201683083م

201782486م

201887996م

.15
عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب حصولهم على 

خطاب ممارسة العمل
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دوريةخاصةالعام

-200733م

2008512م

2009675م

20105418م

20118220م

20126577م

 201374383م

201410754م

20155055م

20164352م

20171942م

452 201818م

.18
عدد الزيارات/المهام التفتيشية التي نفذتها الهيئة مصنفًة 

بحسب نوعها

جميع األنشطةأربعة أنشطةثالثة أنشطةنشاطاننشاط واحدالعام

20076268436م

20084388654م

20094348955م

201032271055م

201121241155م

20122155854م

20132184956م

20142224753م

20152215654م

20162166851م

20173157853م

201841713854م

.17
عدد األشخاص المرخص لهم مصنفين بحسب عدد أنشطة 

أعمال األوراق المالية المرخص لهم في ممارستها

3 - شملت التفتيش على شركة السوق المالية السعودية )تداول(.
4 - شملت التفتيش على شركة السوق المالية السعودية )تداول(، وشركة مركز إيداع األوراق المالية.
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العنصر

مرخص لهم تابعون لبنوك 
سعودية

اإلجماليمرخص لهم ترتيب/مشورةمرخص لهم دوليونمرخص لهم إقليميونمرخص لهم سعوديون

2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م

4,8884,3255,2711,4799908771,0957538401,5271,8821,8131911962219,1808,1469,022نقد وما يعادله

3553186352,4419481,149149261256741512286230173,0811,7082,285ذمم مدينة

مدينو تمويل 
هامش التغطية

1,8645,2226,011261149174688530000002,1315,4596,238

4,7285,3724,6095,1784,6194,8391,3291,4301,396001,5853961111,27411,48212,430استثمارات

172152117249165157121313420202611107573378341أصول ثابتة

4966857814033342799063613473991314181,0361,1691,238أصول أخرى

إجمالي 
األصول

12,50316,07417,42410,0117,2057,4752,7902,6262,6401,6552,1263,75131631126427,27528,34231,554

.20
قائمة المركز المالي المجّمعة )غير مدققة( لألعوام 2016 - 2018م  

األصول )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهم

معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكوميةالعام
معالجة طلبات واستفسارات األشخاص المرخص 

لهم

200949218م

2010106733م

2011240192م

2012195847م

20132819774م

201411660146م6

2015128283م

2016180277م

2017273423م

377 2018333م

.19
عدد األعمال التي قامت بها الهيئة المتعلقة بمكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب5 

5 - عدد الزيارات التفتيشية الدورية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في عام 2017م بلغت 9 زيارات، وفي عام 2018م بلغت 12 زيارة.
6 - تشمل القضايا الواردة من الجهات الحكومية والتي تتعلق بأوامر التنفيذ لهذا العام واألعوام التي تسبقه ققط.
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العنصر

مرخص لهم تابعون لبنوك 
سعودية

اإلجماليمرخص لهم ترتيب/مشورةمرخص لهم دوليونمرخص لهم إقليميونمرخص لهم سعوديون

2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م

رؤوس األموال 
المدفوعة

5,2005,8005,8006,3685,1725,1572,5312,2922,3051,5841,9091,99824026523715,92315,43815,497

االحتياطي 
النظامي

1,0501,2111,261571479431505566495850192051,7391,8231,813

1,7832,3383,191-17-16-9-153-173-116-180-206-326-318-246-2,3832,9793,859149أرباح مبقاه

أرباح / خسائر 
الفترة

1,5891,5041,7061709917338-32-11-3-8233111-1,7211,5901,890

حقوق مالك 
أخرى

52-97-149-4422963038583670002815503283226

إجمالي حقوق 
الملكية

10,17011,39712,4777,4025,8005,7462,3022,1922,2471,5141,8021,91828128122921,66921,47222,617

.22
قائمة المركز المالي المجّمعة )غير مدققة( لألعوام 2016م- 2018 م – 

حقوق الملكية )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهم

العنصر

مرخص لهم تابعون لبنوك 
سعودية

اإلجماليمرخص لهم ترتيب/مشورةمرخص لهم دوليونمرخص لهم إقليميونمرخص لهم سعوديون

2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م

ذمم دائنة 
ومصروفات 

مستحقة
38844862827123938967163119397860911127749391,208

1,0253,1112,8941,497490535241154124141231,6010022,7773,8785,156قروض بنكية

قروض تالية 
االستحقاق

00000055000001035603

الزكاة وضريبة 
الدخل

15717927121085102495661223321451442358456

مستحقات 
نهاية الخدمة

3193533739698105333538232829886479522551

4445867815354935984326514362122136111,0781,1731,563ذمم دائنة أخرى

إجمالي 
االلتزامات

2,3334,6774,9472,6091,4051,7294884343931413241,8333530355,6066,8708,937

.21
قائمة المركز المالي المجّمعة )غير مدققة( لألعوام 2016م - 

2018م – االلتزامات )مليون ريال( لألشخاص المرخص لهم
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العنصر

مرخص لهم تابعون لبنوك 
سعودية

اإلجماليمرخص لهم ترتيب/مشورةمرخص لهم دوليونمرخص لهم إقليميونمرخص لهم سعوديون

2018م2017م2016م2018م20177م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م

1,2379561,0358567762424263436550001,3801,0831,192التعامل

1,3571,5651,6965035296051741591701531330002,0492,2842,504إدارة األصول

المصرفية 
االستثمارية

492366340230167202405747212159565947839670695

المشورة/
األبحاث

000001120000000121

78109154221714791041119000111146197الحفظ

2740141120323582628737-3283664692442222057االستثمارات

123723267253052180186202232620632288329-3214إيرادات أخرى

3,5243,3763,6821,4561,0341,1702643083452682963888287705,5945,1015,655اإليرادات

1,1651,1481,2215644915191992062191411621985246422,1212,0532,199الرواتب واألجور

121112381823224223111553443التسويق

7587137436844264551011321331281241642629281,6971,4241,523مصاريف أخرى

إجمالي 
المصاريف

1,9351,8721,9761,2869359973023403562712883657976713,8733,5113,765

1,7211,5901,890-8233111-3-11-32-1,5891,5041,7061709917338األرباح/الخسائر

.24
قائمة الدخل المجّمعة )غير مدققة( لألعوام 2016م - 2018م )مليون 

ريال( لألشخاص المرخص لهم

العنصر

مرخص لهم تابعون لبنوك 
سعودية

اإلجماليمرخص لهم ترتيب/مشورةمرخص لهم دوليونمرخص لهم إقليميونمرخص لهم سعوديون

2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م2018م2017م2016م

82741343412073505595133001,5850004783762,202أسهم مدرجة

صناديق 
استثمارية

2,8993,2432,7463,5542,9883,1974475245360000006,9006,7556,479

1117296395040286254217000000436376353أدوات دين

00000033140000003314التوريق

الملكية الخاصة/
شركات تابعة 

وشقيقة
2532406117527541531371540001741806925949

1,6111,9511,593633622498385417342000225702,6513,0472,433عقارات

4,7285,3724,6095,1784,6194,8391,3291,4301,396001,5853961111,27411,48212,430المجموع

.23
استثمارات األشخاص المرخص لهم لألعوام 2016م  -  2018م 

)مليون ريال(

7 - تجدر اإلشارة إلى أن بيانات األشخاص المرخص لهم بالترتيب  و/أو المشورة لعام 2018 تشمل البيانات المالية لشركتين مرخص لهما بإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة وإدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية.



1440/1439هـ(2018م)
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