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

التالــي: النحــو  علــى  الهيئــة 

معالي األستاذ
محمد بن عبدالله القويز1

رئيسًا

األستاذ

يوسف بن حمد البليهد
نائبًا للرئيس

األستاذ

أحمد بن راجح الراجح
عضوًا 

األستاذ

خالد بن محمد الصليع
عضوًا

األستاذ

خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضوًا 

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

مجلس هيئة السوق المالية
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2017 – حتى اآلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية 	 

 2016 - 2017منائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية 	 

 2006 - 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	 

1996 - 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 

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

عضو مجلس األمناء في مجموعة عقال	 

عضو سابق في لجنة األوراق المالية واالستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض	 

عضو سابق في اللجنة االستثمارية لمؤسسة الملك فيصل الخيرية	 

عضو سابق في اللجنة االستثمارية في شركة أوقاف سليمان عبدالعزيز الراجحي	 

عضو سابق في اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية	 

عضو سابق في مجلس إدارة بنك البالد	 

عضو سابق في لجنة شباب األعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض	 

عضو سابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد	 

عضو سابق في مجلس إدارة شركة اليمامة للحديد	 

معالي األستاذ

محمد بن عبدالله القويز

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

مجلس هيئة السوق المالية
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2017 – حتى اآلن نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية 	 

 2016 - 2017موكيل الهيئة للشؤون 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	 

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.	 

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

2000م

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

العضويات 

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

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

تمثيل هيئة السوق المالية في اجتماعات اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول مجلس 	 
التعاون لدول الخليج العربية ضمن وفد المملكة العربية السعودية.

رئيس وفد هيئة السوق المالية في اجتماعات اللجنة التنفيذية لرؤساء هيئات األسواق المالية )أو من يعادلهم( بدول مجلس التعاون 	 
لدول الخليج العربية.

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

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

رئيس اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة باألوراق المالية في سوق العمالت األجنبية )الفوركس( غير المرخص لها.	 

تمثيل هيئة السوق المالية في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع األنظمة واللوائح التنظيمية 	 
والمواضيع األخرى المحالة لها.

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.	 

رئيس اللجنة اإلشرافية على مبادرة توثيق السوق المالية.	 

األستاذ

يوسف بن حمد البليهد

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية

مجلس هيئة السوق المالية
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2017 – حتى اآلن عضو مجلس هيئة السوق المالية	 

 2016 - 2017موكيل الهيئة للموارد المؤسسية، هيئة السوق المالية 	 

 2009 - 2016ممدير عام اإلدارة العامة، هيئة السوق المالية 	 

2005 - 2009ممدير إدارة الموارد البشرية، هيئة السوق المالية	 

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

1999 - 2005م

1998 - 1999ممستشار معالي الوزير، وزارة العمل	 

عضو هيئة التدريب، معهد اإلدارة العامة، وشارك أثناء عمله في المعهد في تنفيذ العديد من البرامج 	 
التدريبية، وحلقات العمل، وفي إعداد عدد من دراسات اإلصالح اإلداري واالستشارات التنظيمية واإلدارية 

لألجهزة الحكومية
1986 - 1998م

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

العضويات 

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

رئيس لجنة تطوير الموارد البشرية، هيئة السوق المالية.	 

نائب رئيس لجنة التعامالت اإللكترونية، هيئة السوق المالية.	 

رئيس اللجنة اإلشرافية على األكاديمية المالية، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في اللجنة التنفيذية، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في اللجنة اإلدارية، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في التعامالت اإللكترونية، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في لجنة الوثائق والمحفوظات، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في اللجنة التوجيهية لمقر الهيئة في المركز المالي، هيئة السوق المالية.	 

رئيس سابق للجنة برنامج التوفير واالدخار، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في لجنة االبتعاث والتدريب، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في لجنة السياسات، شركة التعدين العربية السعودية )معادن(.	 

عضو سابق في اللجنة اإلدارية، شركة التعدين العربية السعودية )معادن(.	 

األستاذ

أحمد بن راجح الراجح

عضو مجلس هيئة السوق المالية

مجلس هيئة السوق المالية
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2017 – حتى اآلن عضو مجلس هيئة السوق المالية	 

 2013 - 2017موكيل الهيئة للشؤون 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

العضويات 

عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية » أيوسكو«.	 

نائب رئيس لجنة إقليم افريقيا والشرق األوسط -المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية » أيوسكو«.	 

رئيس لجنة المكافآت  والترشيحات – الهيئة العامة للزكاة والدخل.	 

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.	 

عضو لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.	 

رئيس لجنة الحساب التمويلي لبرنامج التوعية في السوق المالية، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في اللجنة الوطنية لالدخار.	 

عضو سابق في لجنة تطوير الموارد البشرية، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في لجنة التعامالت اإللكترونية، هيئة السوق المالية.	 

عضو سابق في لجنة االدخار واالستثمار، هيئة السوق المالية.	 

أمين عام سابق في اللجنة االستشارية، هيئة السوق المالية.	 

األستاذ

خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية

مجلس هيئة السوق المالية
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2017 – حتى اآلن عضو مجلس هيئة السوق المالية.	 

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

 2006 - 2015مرئيس المراجعة الداخلية - شركة االتصاالت السعودية. 	 

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

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

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.	 

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

العضويات 

عضو سابق في مجلس المديرين – شركة كوكا كوال السعودية.	 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة سابقًا – شركة األندلس العقارية.	 

عضو سابق في لجنة المراجعة – الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.	 

عضو مجلس المديرين ورئيس لجنة المراجعة سابقًا – شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي.	 

عضو سابق في مجلس اإلدارة – الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.	 

عضو سابق في مجلس اإلدارة – الجمعية السعودية للمحاسبة.	 

رئيس سابق للجنة المراجعة – أوقاف جامعة الملك سعود.	 

عضو سابق في لجنة معايير المحاسبة والمراجعة وإدارة برنامج مراقبة جودة األداء المهني– الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	 

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

عضو لجنة المراجعة سابقًا 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(.

األستاذ

خالد بن محمد الصليع

عضو مجلس هيئة السوق المالية

مجلس هيئة السوق المالية



الوضـــع الـــراهــــن

1819

1

التـــزام  التقريـــر لتحقيـــق  ُأعـــد هـــذا 
الشـــفافية،  بأعلـــى معاييـــر  الهيئـــة 
ورغبـــًة منهـــا فـــي اطـــاع العمـــوم 
على أعمالها خـــال العام المنصرم، 
المـــادة  لمتطلبـــات  واســـتجابًة 
السادسة عشـــرة من نظام السوق 
الماليـــة التـــي تنـــص علـــى أن "يرفع 
رئيس المجلس تقريرًا ســـنويًا لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء عـــن أعمـــال الهيئة 
ومركزها المالي في الســـنة المالية 
تســـعين  خـــال  وذلـــك  الســـابقة، 
يومـــًا مـــن انتهـــاء الســـنة". وتنفيذًا 
مـــن  والعشـــرين  التاســـعة  للمـــادة 
نظـــام مجلـــس الـــوزراء، والتـــي ُتبين 
منهجيـــة إعداد التقريـــر تلبيًة لجميع 
التقاريـــر  إعـــداد  قواعـــد  متطلبـــات 
الـــوزارات  علـــى  المقـــررة  الســـنوية 
فيهـــا  بمـــا  العامـــة  والمؤسســـات 
الحكوميـــة  واألجهـــزة  الجامعـــات 

األخـــرى.



الوضـــع الـــراهــــن

2021

1

الرؤيــة
أن ُنصبـــح الســـوق الرئيســـية فـــي 
الشـــرق األوســـط ومـــن أهـــم عشـــرة 

أســـواق ماليـــة فـــي العالـــم.

الرســـالــة
سوق مالية ُمّسهلة للتمويل ... 

ومحفزة لالستثمار ... 
وداعمة للثقة ... 
ومنبعًا للقدرات.

1

4

2

5

3
ـم

ـــي
قـــ

ال
نستمر في التطوير

نهتم بموظفينا 
ومجتمعنا 

نسعى إلى التميز

نتحمل المسؤولية

نتواصل ونتشاور 

تعمل الهيئة على التطوير 
والتحسين المستمر 

للسياسات واإلجراءات 
واألنظمة والبرامج 
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كلمة الرئيس1

محمد بن عبدالله القويز
رئيس مجلس هيئة السوق المالية

يطيـــب لي أن أقّدم لكم التقرير الســـنوي لهيئة الســـوق المالية لعام 
1441/1440هـ )2019م(، الذي يعرض أهم مبادرات الهيئة وأعمالها 
في تطوير الســـوق المالية الســـعودية وتنظيمها وحماية المشاركين 

فيها.

جـــاء العـــام 2019م حافـــا باإلنجـــازات، ففي ســـياق الســـوق المالية 
شـــهد الربـــع الرابـــع من هذا العـــام طرح وإدراج شـــركة الزيـــت العربية 
الســـعودية )أرامكـــو الســـعودية( الـــذي ُيعـــّد أكبـــر اكتتـــاب عـــام في 
التاريخ بقيمة تجاوزت )110( مليار ريال ســـعودي؛ إذ أصبحت الشـــركة 
الوحيدة من بين أكبر )10( شـــركات في العالم التي ُتتداول أســـهمها 
في ســـوق ناشـــئة فقط. وبإدراج شـــركة أرامكو، تقدم ترتيب السوق 
الماليـــة الســـعودية ليصبـــح ضمـــن أحد أكبـــر )10( أســـواق مالية في 
العالـــم مـــن حيث القيمة الســـوقية.  وشـــهد الربع الثانـــي تنفيذ أول 
عملية اندماج بين الشـــركات المدرجة في السوق المالية السعودية، 
وذلـــك بإتمـــام عمليـــة االندمـــاج بيـــن البنـــك الســـعودي البريطانـــي 

األول.  والبنك 

وفيمـــا يخص ســـوق الصكـــوك والســـندات،عملت الهيئة مع شـــركة 
الســـوق الماليـــة الســـعودية )تـــداول( والمركـــز الوطنـــي إلدارة الدين 
علـــى مجموعة من التحســـينات، من أبرزها تخفيض القيمة االســـمية 

للصكـــوك الصـــادرة عـــن الحكومـــة مـــن مليـــون ريـــال إلـــى ألـــف ريال، 
وتخفيـــض المقابـــل المالـــي لعدد مـــن الخدمـــات، وتخفيـــض عمولة 

تـــداول الصكوك والســـندات لتحفيـــز إدراجهـــا وتداولها.

وفيمـــا يتصـــل بتحفيـــز االســـتثمار ورفـــع جاذبية الســـوق للمســـتثمر 
األجنبـــي، اكتملـــت أغلـــب مراحـــل انضمـــام الســـوق الســـعودي إلـــى 
المؤشـــرات العالمية )إم إس ســـي آي( و)ســـتاندرد آند بـــورز داو جونز( 
و )فوتســـي راســـل( لألسواق الناشـــئة. األمر الذي ســـاهم في ارتفاع 
عدد المســـتثمرين األجانب المؤهلين المسجلين QFIs بنسبة %309 
نهايـــة عام 2019م )من 453 إلى 1853مســـتثمرًا(، كما بلغت صافي 
االســـتثمارات األجنبيـــة فـــي الســـوق المالية خـــال الفتـــرة ذاتها نحو 
100 مليـــار ريـــال، كما ســـاهمت تلـــك االنضمامات في ارتفاع نســـب 
تـــداوالت المســـتثمرين المؤسســـيين خـــال عـــام 2019م، وســـجلت 
نســـبة التغير في تداوالت المستثمرين المؤسسيين ارتفاعًا بـ %29.6 
بنهايـــة عـــام 2019م مقارنـــة بعـــام 2018م، ممـــا يعـــزز مـــن كفـــاءة 

الســـوق واستقراره.

وفي الســـياق ذاته، أقـــرت الهيئة عددًا من التغييـــرات الجوهرية على 
الســـوق الموازية »نمـــو«، منها: البـــدء بتطبيق آلية انتقال الشـــركات 
المدرجـــة إلـــى الســـوق الرئيســـية، والســـماح بـــاإلدراج المباشـــر فـــي 
الســـوق الموازية »نمـــو«، وغيرها من التعديات التي ســـاهمت في 

زيـــادة زخـــم وجاذبية هذه الســـوق. 

مـــن الجانـــب التنظيمي،صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء بتعديـــل نظـــام 
الســـوق المالية وهـــو أول تعديل جوهري منذ صـــدور النظام. وترمي 
تعديـــات النظـــام إلـــى دعـــم تطويـــر مؤسســـات البنيـــة األساســـية 
للســـوق الماليـــة وتخفيض المخاطـــر، إلى جانـــب إتاحة فئـــات جديدة 
من األوراق المالية وجذب االســـتثمارات األجنبية للسوق المالية، من 
خـــال منح الهيئـــة الصاحية للترخيص لمؤسســـات البنية األساســـية 
للسوق المالية، التي تشمل األســـوق المالية، ومراكز اإليداع، ومراكز 
المقاصـــة. كذلك تهـــدف هذه التعديات إلى تحســـين آليات تعويض 
المســـتثمرين المتضرريـــن فـــي الســـوق الماليـــة من خـــال تطوير آلية 
الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير 
حصولهم على التعويضات المســـتحقة وتســـريع اإلجراءات المتعلقة 
بذلـــك. أيضـــًا ســـتعزز هـــذه التعديـــات مـــن كفـــاءة الســـوق الماليـــة 
وجاذبيتهـــا، وســـترفع مـــن مســـتوى ســـامتها ونزاهتهـــا، وســـتعمل 

علـــى تحقيـــق العدالـــة فـــي معامـــات األوراق المالية، مـــن خال ما 
تضمنتـــه من تعديل بعض العقوبـــات الواردة في النظام ومنح الهيئة 
بعـــض الصاحيات اإلضافيـــة لمعالجة المخالفات بما يعـــزز من كفاءة 
الـــردع.  كذلك عملت الهيئة على تطوير األنظمـــة واللوائح والقواعد 
المنظمـــة للســـوق المالية؛ إذ أقـــّر مجلس الهيئة في العـــام 2019م 
»الئحـــة مراكـــز مقاصـــة األوراق الماليـــة«، التـــي تهـــدف إلـــى تنظيم 
عمليـــات مقاصـــة األوراق الماليـــة فـــي المملكة، وتحديـــد متطلبات 
الحصـــول على الترخيص الازم لممارســـتها، مما سُيســـهم في توفير 
فئـــات جديـــدة مـــن األوراق الماليـــة كعقـــود المشـــتقات، إضافة إلى 
ضمان اكتمال التســـوية ووفاء األطراف كافًة بالتزاماتهم عند تسوية 
الصفقات، األمر الذي من شـــأنه تطوير البنية التحتية الحالية للســـوق 
وتعزيـــز كفاءتهـــا. كذلـــك أقّر مجلـــس الهيئـــة »التعليمـــات المنظمة 
لتمّلـــك المســـتثمرين االســـتراتيجيين األجانـــب حصصـــًا اســـتراتيجية 
فـــي الشـــركات المدرجة«، وتهـــدف التعليمـــات إلى تنظيـــم األحكام 
والمتطلبـــات والشـــروط الازمـــة لتملـــك المســــتثمر االســـتراتيجي 
األجنبي لحصة اســـتراتيجية في الشـــركات المدرجة، وتحديد التزاماته 
والقيــــود المفروضة عليه في ذلــــك الشأن؛ بهدف استقطاب شركاء 
أجانـــب اســـتراتيجيين لاســـتثمار فـــي الشـــركات المدرجـــة يتمتعـــون 

بالخبـــرة والتجربـــة الازمة لتعزيز نقـــل المعرفة والخبرة التشـــغيلية..

وتأكيـــدًا لاهتمـــام بحمايـــة المســـتثمرين والمتعاملين في الســـوق، 
ســـّرعت الهيئـــة اإلجراءات الازمـــة للبت في مخالفات نظام الســـوق 
الماليـــة واألنظمـــة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقهـــا  خال عام 
2019م، فأنهت الهيئة اإلجراءات الازمة لـ 208 قضية بارتفاع نسبته 
17% عـــن العـــام الســـابق، وُنفذ 109 قـــرارًا من أصل 129 قـــرارًا صادرًا 
عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل واالســـتئناف في منازعات األوراق 
الماليـــة ضد مخالفي نظام الســـوق المالية واألنظمـــة واللوائح التي 
تختـــص الهيئـــة بتطبيقهـــا. ومن جهـــة أخرى أصـــدرت الهيئـــة »وثيقة 
حقوق المســـتثمر« متطلعًة إلى أن تســـهم  في رفع مستوى الوعي 
والثقافة االســـتثمارية لدى المشـــاركين في الســـوق وجعلهم عنصرًا 

مشـــاركًا في تطوير في الســـوق المالية وتعزيـــز الثقة بها. 

وعلى صعيد أداء األشـــخاص المرخص لهـــم، حافظ القطاع على قوة 
موقفـــه المالي، فبلغ متوســـط معدل تغطية كفايـــة رأس المال 2.4 
مـــرة، وبلـــغ إجمالي إيرادات األشـــخاص المرخص لهـــم  6.3 مليار ريال، 

بارتفـــاع نســـبته 11% مقارنـــة بالعـــام الســـابق، أمـــا أرباحهـــم الصافية 
فارتفعـــت إلـــى 2.2 مليـــار ريال، بارتفـــاع نســـبته 15.1% مقارنة بالعام 

السابق.

وقـــد ســـاهم تضافـــر الجهـــود الحكومية فـــي ارتفاع ترتيـــب المملكة 
فـــي عـــدد من المؤشـــرات الدوليـــة ، منها تقـــدم المملكة فـــي تقرير 
ممارســـة األعمـــال الصـــادر عـــن مجموعة البنـــك الدولي إلـــى المرتبة 
)62( عـــام 2020م، مقارنة بالمرتبـــة )92( عام 2019م متقدمة بذلك 
)30( مرتبـــة، علمـــًا بـــأن المملكـــة ُتَعـــّد األكثـــر تقدمـــًا وإصاحـــًا على 
مســـتوى العالـــم في هـــذا التقرير، فقـــد حققت تقدمـــًا ملحوظًا في 
ترتيبها في مؤشـــر حماية أقلية المســـتثمرين، إذ احتلت المرتبة الثالثة 
عالميـــًا لهـــذا العام مقارنـــة بالمرتبة الســـابعة للعام الماضـــي. إضافة 
إلـــى تقـــدم المملكة في عدد من مؤشـــرات التنافســـية الصادرة في 
تقريـــر المنتدى االقتصادي العالمي، ومن ذلك بلوغ المملكة المرتبة 
الثانيـــة في مؤشـــر »حوكمـــة المســـاهمين«، واحتلت المملكـــة أيضًا 
المرتبـــة األولـــى في مؤشـــر »حوكمة المســـاهمين« ضمن مجموعة 
العشـــرين. وفـــي الكتـــاب الســـنوي لمركز التنافســـية العالمـــي التابع 
لمعهـــد التنمية اإلداريـــة لعام 2019م تقدمـــت المملكة إلى المرتبة 
م بين الدول األكثر تنافســـية في الكتاب؛ وقد  )26( محققـــًة أكبر تقدُّ
ســـاهم في ذلك تحســـن ترتيب المملكـــة لهذا العام في 13 مؤشـــرًا 

تتعلق بالســـوق المالية مقارنًة بعـــام 2018م.

وفـــي الختـــام، ال يســـعني إال أن أعبـــر عـــن خالص شـــكري وامتناني 
لمقـــام خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود حفظه الله، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود حفظـــه الله، 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيـــس مجلس الشـــؤون 
االقتصاديـــة والتنمية، على دعمهمـــا للهيئة أيدهمـــا الله، وتوفير 
كل مـــا مـــن شـــأنه تمكيـــن الســـوق الماليـــة مـــن التطـــور والنمـــو 
واالســـتقرار. كذلـــك أشـــكر كل من ســـاهم فـــي إنجـــاح جهودنا في 
مســـيرتنا التطويريـــة والتنظيميـــة واإلشـــرافية للســـوق الماليـــة 
وعلى رأســـهم أعضاء مجلـــس الهيئة والجهاز التنفيـــذي، والجهات 
ذات العالقـــة بعمـــل الهيئـــة، وشـــركاؤها فـــي هذا النجـــاح، وكافة 
المشـــاركين في الســـوق الماليـــة من مؤسســـات وأفـــراد، والذين 

ســـطروا هـــذه النجاحـــات بجهودهم.
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الصــادر  الماليــة  الســوق  نظــام  بموجــب  الماليــة  الســوق  هيئــة  ُأنشــئت 
المـــوافـــــــــــــــــق  	/6/				هـــ  وتاريــخ  )م/0	(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 
		/7/	00	م، وترتبــط مباشــرًة برئيــس مجلــس الــوزراء، وتتمتــع بالشــخصية 
االعتباريــة واالســتقالل المالــي واإلداري، وتضطلــع باإلشــراف علــى تنظيــم 
الســوق الماليــة وتطويرهــا وإصــدار اللوائــح والقواعــد والتعليمــات الالزمــة 

ــة. لتطبيــق أحــكام نظــام الســوق المالي
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13
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تنظيم السوق المالية وتطويرها، 
والعمل على تنمية وتطوير 

أساليب األجهزة والجهات العاملة 
في تداول األوراق المالية، 

وتطوير اإلجراءات الكفيلة بالحد 
من المخاطر المرتبطة بمعامات 

األوراق المالية.

العمل على تحقيق العدالة 
والكفاية والشفافية في 
معامات األوراق المالية.

تنظيم ومراقبة أعمال 
ونشاطات الجهات 

الخاضعة لرقابة الهيئة 
وإشرافها.

تنظيم طلبات التوكيل 
والشراء والعروض العامة 

لألسهم.

الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، 
وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعماالتها 

وإصدارها لألوراق المالية، وتسجيلها في 
السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام 

نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل 
األموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق 
الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، 

وإصدار القواعد المنظمة لذلك.

تنظيم رهن األوراق 
المالية والتنفيذ 

عليها.

تنظيم إصدار األوراق 
المالية ومراقبتها 

والتعامل بها.

حماية المواطنين والمستثمرين في 
األوراق المالية من الممارسات غير 
العادلة، أو غير السليمة، أو التي 
تنطوي على احتيال، أو غش، أو 

تدليس، أو تاعب.

تنظيم ومراقبة اإلفصاح الكامل عن 
المعلومات المتعلقة باألوراق المالية، 

والجهات المصدرة لها، وتعامل 
األشخاص المطلعين وكبار المساهمين 

والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير 
المعلومات التي يجب على المشاركين 

في السوق اإلفصاح عنها لحاملي 
األسهم والجمهور.

وفقًا للمادة الخامسة 
من نظام السوق 

المالية، الهيئة هي 
الجهة المسؤولة عن 

إصدار اللوائح والقواعد 
والتعليمات، وتطبيق 

أحكام هذا النظام. وفي 
سبيل ذلك تقوم الهيئة 

بما يأتي:
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1440/6/15هــــ . 1 وتاريـــخ   )2019-18-3( رقـــم  قـــرار 
الموافـــق 2019/02/20م القاضـــي باعتماد تعديل 
اســـم "أكاديمية الســـوق المالية" ليكون "األكاديمية 

المالية".

قـــرار رقـــم )5-81-2019( وتاريـــخ 1440/6/15هــــ . 2
باآلتـــي: القاضـــي  2019/02/20م  الموافـــق 

"وكالـــة 	  مـــن  المســـتثمر"  حمايـــة  "إدارة  نقـــل 
إلـــى  والتنفيـــــذ"  القانونيـــــة  للشـــئون  الهيئـــة 

والتوعيـــة". للتواصـــل  العامـــة  "اإلدارة 
للتواصـــل 	  العامـــة  اإلدارة   " اســـم  تعديـــل 

والتوعيـــة" ليصبـــح "اإلدارة العامـــة للتواصـــل 
المســـتثمر". وحمايـــة 

تعديـــل اســـم "إدارة االلتـــزام الداخلـــي" ليصبح 	 
"إدارة الســـلوك المهنـــي وااللتـــزام الداخلـــي".

قـــرار رقـــم )4-128-2019( وتاريـــخ 1441/3/22هــــ . 3
الموافـــق 2019/11/19م القاضـــي باعتمـــاد تعديل 
اســـم "إدارة اإلشراف على مؤسســـات البنية التحتية 
للســـوق" ليصبـــح "إدارة اإلشـــراف على مؤسســـات 

البنية األساســـية للســـوق".

9	0	م   عــام  خــالل  الهيئــة  أجــرت 
عــددًا مــن التعديــالت علــى هيكلهــا 
التنظيمــي، إذ أصــدر مجلــس الهيئــة 

بشــأنها القــرارات التاليــة:
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اإلدارة العامة للقوائم المالية
ومراجعي الحسابات

اللجنة اإلستشارية

األمانة العامة لمجلس الهيئة

لجنة تطوير الموارد البشرية

مكتب رئيس مجلس الهيئة

اإلدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر

اإلدارة العامة للمخاطر

إدارة التوعية

إدارة حماية المستثمر

إدارة التواصل

إدارة المخاطر الداخلية

إدارة مخاطر السوق

إدارة أمن المعلومات

وكالة الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ

إدارة األنظمة واللوائح

إدارة االستشارات
القانونية

إدارة التحقيق
إدارة

تطوير السياسات

إدارة التخطيط
االستراتيجي

إدارة التزام
إدارة التراخيصمؤسسات السوق

إدارة إصدار
المنتجات االستثمارية

إدارة التزام
المنتجات االستثمارية

 إدارة تطوير
المنتجات االستثمارية

إدارة الطرح
واالندماج واالستحواذ

إدارة حوكمة الشركات

إدارة المنشآت ذات
األغراض الخاصة

إدارة الموارد
البشرية

اإلدارة المالية

إدارة المرافق
والخدمات

إدارة المشتريات
والعقود

إدارة المراسم

مركز الوثائق
والمحفوظات

إدارة التميز
المؤسسي

اإلدارة العامة
لتقنية المعلومات

إدارة التقنية
إدارة حوكمة

إدارة تطبيقات األعمالتقنية األعمال

إدارة التفتيش

إدارة مكافحة غسل
األموال وتمويل

اإلرهاب

إدارة رقابة
وتحليل السوق

إدارة العالقات
والهيئات الدولية

إدارة األبحاث

مكتب إدارة
المشروعات

إدارة التقاضي

إدارة التنفيذ

وكالة الهيئة لمؤسسات السوقوكالة الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية
وكالة الهيئة للشركات المدرجة

والمنتجات االستثمارية
وكالة الهيئة للموارد المؤسسية

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية
إدارة التدقيق الداخلي

إدارة السلوك المهني وااللتزام الداخلي

إدارة اإلشراف على مراجعي الحسابات

إدارة القوائم المالية

األكاديمية المالية

لجنة المراجعة

رئيس مجلس الهيئة
الرئيس التنفيذي

لجنة

التعامالت

االلكترونية

اللجنة

اإلدارية

مجلس الهيئة

لجـنـة إدارةإدارة عامــةوكالة الهيئةرئيس مجلس الهيئة  |   الرئيس التنفيذي

 إدارة اإلشراف على
 مؤسسات البنية

األساسية للسوق

الهيكــل التنظيمي 4
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األطراف الخاضعة إلشراف الهيئة  5

ُتشرف الهيئة 
علــى كــل مـن

شركة السوق 
المالية 

السعودية 
)تداول(

شركة مركز إيداع 
األوراق المالية 

)إيداع(

األشخاص 
المرخص لهم

الشركات 
المدرجة في 
السوق المالية

المتداولون 
والمتعاملون في 

السوق المالية

المنشآت ذات 
األغراض الخاصة

شركات ووكاالت 
التصنيف 
االئتماني

المنتجات 
االستثمارية في 
السوق المالية

مقدمي منتجات 
التقنية المالية 

المصرح لهم من 
الهيئة

مراجعي حسابات 
المنشآت 
الخاضعة 

إلشراف الهيئة

شركة مركز مقاصة 
األوراق المالية 

)مقاصة(



3839

الخطة االستراتيجية للسوق المالية

الترابط بين الخطة االستراتيجية للسوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي. 1

إنجازات الخطة االستراتيجية للسوق المالية لعام 2019م. 2

حوكمة الخطة االستراتيجية للسوق المالية. 3

الباب األول

الفصل األول:
الخطة االستراتيجية للسوق المالية
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الخطة االستراتيجية للسوق المالية1

)	(
الترابط بين الخطة االستراتيجية للسوق المالية 

وبرنامج تطوير القطاع المالي
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 

والخدمات اللوجستية

برنامج جودة الحياة

برنامج تحقيق التوازن المالي

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

برنامج خدمة ضيوف الرحمن 

برنامج الشراكات االستراتيجية

تمكين المؤسسات المالية من 
تعزيز وتمكـــينتطوير سوق مالية متقدمةدعم نمو القطاع الخاص

 التخطــيط المـــــــــالـــي 

برنامج ريادة الشركات الوطنية

برنامج التخصيص

برنامج اإلسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج التحّول الوطني

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج صندوق االستثمارات العامة

بـــدأت الهيئة في تطوير خططها االســـتراتيجية منذ عام 
2009م، وفـــي عـــام 2016م وبعد اعتماد رؤية المملكة 
العربية السعودية 2030، بدأت الهيئة بمراجعة خططها 
االســـتراتيجية والعمل على تطوير "برنامج الريادة المالية 
2020" كجـــزء من خطتها االســـتراتيجية بهـــدف مواءمة 
األولويـــات واألهـــداف االســـتراتيجية مع رؤيـــة المملكة 

العربية السعودية 2030.

وانطاًقا من محوري اقتصــــاد مزدهــــر ووطــــن طمـوح، 
اللذيــــن يندرجــــان ضمــــن محـــاور رؤيـــة المملكـــة العربية 
السعودية 2030، انبثــــق برنامــــج تطويـر القطـاع المالـي 
أحـــد البرامـــج التنفيذيـــة الثاثـــة عشـــر لرؤيـــة المملكـــة 
والـــذي   ،))1( رقـــم  )شـــكل   2030 الســـعودية  العربيـــة 

يهـــدف إلى تطويـــر القطـــاع المالي ليصبح قطاعـــًا ماليًا 
متنوعـــًا وداعمـــًا لتنمية االقتصـــاد الوطنـــي، إضافة إلى 

تحفيـــز االدخـــار والتمويل واالســـتثمار.

 وقـــد شـــاركت الهيئـــة كأحـــد أعضـــاء البرنامـــج فـــي بناء 
خطة برنامــــج تطويــــر القطـاع المالــــي التنفيذية وتطوير 
األهداف والمبادرات االســـتراتيجية للركيزة االستراتيجية 
الثانية "تطوير ســـوق مالية متقدمة" مـــن خال مراجعة 
برنامجهـــا "الريـــادة الماليـــة 2020 " لتحديـــد المؤشـــرات 
والمبـــادرات المعتمـــدة التي لهـــا أثر على تطـــور القطاع 
المالـــي وزيـــادة كفاءتـــه ونمـــو الســـوق الماليـــة لتصبـــح 
ســـوًقا ماليـــة متقدمـــة توفر بدائـــل اســـتثمارية ومصادر 

تمويـــل متنوعة مما يســـهم فـــي رفـــع جاذبيته.

وتهدف الهيئة من مشـــاركتها في برنامج تطوير القطاع 
المالـــي إلى المســـاهمة فـــي حركة التنميـــة االقتصادية 
الوطنيـــة مـــن خـــال تنميـــة القطـــاع المالـــي وتطويـــر 
الســـوق المالية الســـعودية وزيادة قدرتها على مواجهة 
ماليـــًة مســـهلة  لضمـــان ســـوًقا  التحديـــات،  ومعالجـــة 
للتمويل، ومحفزة لاســـتثمار، وداعمًة لثقة المتعاملين 

 . فيها

الخطة االستراتيجية للسوق المالية

شكل رقم )	(:
برامج تحقيق رؤية المملكة 0	0	
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الخطة االستراتيجية للسوق المالية1

وتتكـــون الخطـــة االســـتراتيجية للســـوق الماليـــة مـــن 
أربعـــة محـــاور رئيســـية )برنامج الريـــادة الماليـــة 2020( 
باإلضافـــة إلـــى ممكنات التنفيذ. وتتضمـــن الخطة 16 
ق من خـــال 172مبادرة، ُعمل  هدفًا اســـتراتيجيًا، ُتحقَّ
علـــى 117 مبـــادرة منها خـــال عـــام 2019م. وتهدف 
الخطـــة إلـــى تحقيـــق رؤيـــة الهيئة بـــأن تكون الســـوق 
الماليـــة الســـعودية الســـوق الرئيســـية فـــي الشـــرق 
األوســـط ومن أهم عشـــرة أســـواق مالية في العالم، 
ويوضـــح الشـــكل رقـــم )2( المحـــاور الرئيســـية للخطة 
التنفيـــذ  الماليـــة وممكنـــات  للســـوق  االســـتراتيجية 

بنـاء القـدراتواألهـــداف فـــي كل محور.  تعزيز الثقةتحفيز االستثمارتسهيل التمويل

 تعميق السوق المالية وتعزيز
 دورها في تكوين رؤوس

األموال

 تطوير سوق الصكوك وأدوات
الدين

 تعزيز دور الصناديق في تمويل
االقتصاد الوطني

 دعم نمو إدارة األصول
وتعزيز االستثمار المؤسسي

 رفع جاذبية السوق للمستثمر
األجنبي

 تنويع المنتجات االستثمارية
 واآلليات المتاحة في السوق

المالية

 تعزيز البيئة التنظميمية
للسوق المالية

 تعزيز االستقرار في السوق
المالية

 رفع مستوى الحوكمة في
السوق المالية

 رفع مستوى الشفافية
 واإلفصاح في السوق

المالية

 دعم تطوير األشخاص
المرخص لهم

 رفع مستوى الوعي بدور
 الهيئة والثقافة المالية

 االستثمارية في السوق
المالية

 بناء قدرات المشاركين في
السوق المالية

الـرســــــالـة

ممكنات التنفيذ

تطوير البنية التقنية لتحسين كفاءة األعمال تعزيز التميز المؤسسي تعزيز دور المورد البشري وتطوير قدراته

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

منبعــــًا للقـــــدراتداعـمـــة للثقـــــةمحفـــزة لالستثمـــار سوًقا مالًيا مسهلة للتمويل

16
هـــدفًا استراتيجــــــيًا

شكل رقم )	( 
محاور الخطة االستراتيجية للسوق المالية وأهدافها

1
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1

)	(
إنجـــــازات الخـطـــــــــــة االستراتيجــــيــة

لعام 9	0	م
أقـــر مجلس الهيئة خطة عمـــل تنفيذية مفصلة تضمنت 
مبـــادرات الخطـــة االســـتراتيجية وأنشـــطتها خـــال عـــام 
2019م واإلطـــار الزمني للتنفيذ، وجمعت خالها بيانات 
اإلنجاز والتحديـــات، ورفعت نتائج خطة العمل التنفيذية  
إلـــى مجلس الهيئة. وقد اســـتمر العمل على تنفيذ 117 
مبـــادرة ضمـــن مبادرات الخطـــة االســـتراتيجية خال عام 

2019م.

		7
مبادرة ضمن الخطة 

االستراتيجية ُعمل عليها 
خالل عام 9	0	م

تسهيل التمويل

الهدف

اإلنجــــاز 

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

األثــــــــــر

تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس األموال

اعتماد قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة المعدلة.	 
الموافقة على قواعد اإلدراج المعدلة.	 

طرح وإدراج شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(.

رفـــع قيود االســـتثمار المفروضة بموجب نظام الســـوق الماليـــة ولوائحه التنفيذية على 	 
اســـتثمارات المســـتثمرين األجانب )بجميع فئاتهم ســـواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين( 
فـــي أســـهم الُمصـــدر األجنبـــي المدرجـــة أســـهمه في الســـوق الرئيســـية وفًقـــا لقواعد 

اإلدراج.
 الســـماح لجميـــع فئـــات المســـتثمرين األجانب باالســـتثمار مباشـــرة في أســـهم الُمصدر 	 

األجنبـــي المدرجـــة أســـهمه في الســـوق الرئيســـية وفًقا لقواعـــد اإلدراج.
إتاحـــة اإلدراج المباشـــر للشـــركات المســـاهمة فـــي الســـوق الموازية مـــن دون طرح عام 	 

أولي.
 تحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.	 
توســـيع نطـــاق الطـــرح المســـتثنى ليشـــمل المســـتثمرين األفـــراد فـــي أحـــد الطروحات 	 

المســـتثناه )وذلـــك وفـــق شـــروط محـــددة(.

ووفقًا لمحاور الخطة االســـتراتيجية للســـوق المالية؛ تســـهيل التمويل، وتحفيز االستثمار، وتعزيز الثقة، 
وبنـــاء القـــدرات، وأهدافها، في مـــا يلي بعض اإلنجازات واألثـــر المتوقع منها:

تعميق الســـوق المالية الســـعودية بزيادة عدد الشـــركات المدرجة فيها، وارتفاع نشـــاط 	 
التداول. وقيم 

طـــرح أكبـــر اكتتـــاب عام فـــي التاريخ بقيمـــة تجـــاوزت )110( مليـــار ريال ســـعودي، وبهذا 	 
الطرح تقدم ترتيب الســـوق المالية الســـعودية ليصبح ضمن أحد أكبر )10( أســـواق مالية 

في العالـــم من حيث القيمة الســـوقية.

الخطة االستراتيجية للسوق المالية011
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اإلنجــــاز 

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

األثــــــــــر

إطالق عدد من التغييرات الجوهرية على السوق الموازية )نمو( من أبرزها:

السماح للشركات باإلدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غير عملية اكتتاب.	 
تحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.	 
تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية.	 
إنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد األعلى.	 

اإلعالن عن عدة محفزات للشـــركات المدرجـــة بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة من 
أبرزها:

رفـــع ســـقف الحـــدود التمويليـــة للشـــركات المدرجـــة )صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة 	 
الســـعودي(.

توفير خدمة المســـار الســـريع وتوفير مدير عاقة للمســـاعدة في تســـوية أي نزاعات 	 
متعلقـــة بالزكاة أو ضرائـــب الدخل )الهيئة العامة للـــزكاة والدخل(.

تســـهيل عملية منح الموافقات للشـــركات لتســـجيل الشـــركاء األجانب )الهيئة العامة 	 
لاستثمار(.

تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها.	 
ارتفاع أداء السوق وزيادة إقبال المستثمرين.	 
ارتفاع نشاط وقيم التداول في السوق الموازية.	 

دعـــم الشـــركات الوطنية المدرجـــة، وحث الشـــركات المؤهلة على اإلدراج في الســـوق 	 
المالية.

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

تطوير الئحة االندماج واالستحواذ.

تسهيل االندماج واالستحواذ في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.	 

تسهيل التمويلتسهيل التمويل

الهدف

اإلنجــــاز 

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

األثــــــــــر

تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين

اإلعـــالن عن مجموعة من التحســـينات في ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين من قبل كل 
من الهيئة وشـــركة الســـوق المالية الســـعودية )تداول( ومكتب الدين العام، مثل:

تخفيـــض القيمة االســـمية للصكوك الصـــادرة عن الحكومـــة من مليون ريـــال إلى ألف 	 
ريال.

تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي األوراق المالية.	 
تخفيض المقابل المالي الســـنوي المتعلق بخدمة إدارة ســـجل مالكـــي الورقة المالية 	 

والسندات. للصكوك 
تخفيض الحد األدنى للمقابل المالي السنوي عن كل إصدار أول وتاٍل.	 
إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي عن كل إصدار أول وتاٍل.	 
تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات.	 

إدراج وتـــداول أدوات ديـــن حكومية في الســـوق المالية الســـعودية بقيمـــة تجاوزت 69 
مليـــار ريال خالل عـــام 9	0	م.

تحفيـــز إدراج وتـــداول الصكـــوك وأدوات الدين بإعـــادة هيكلة المقابـــل المالي للخدمات 	 
المقدمـــة فـــي ســـوق الصكـــوك والســـندات، ممـــا أســـهم فـــي زيـــادة عـــدد الصفقـــات 

المنفـــذة عليها.

االســـتمرار في التنســـيق الحكومي لتعميق سوق أدوات الدين بالمملكة بصفتها إحدى 	 
المبادرات الرئيســـية لبرنامج تطوير القطاع المالي.
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الهدف

اإلنجــــاز 

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

األثــــــــــر

إصـــدار التعليمـــات المنظمـــة لتملـــك المســـتثمرين االســـتراتيجيين األجانـــب حصًصـــا 
اســـتراتيجية فـــي الشـــركات المدرجـــة.

االنضمام لمؤشـــرات األســـواق الناشئة )مؤشر إم إس ســـي آي MSCI ومؤشر فوتسي 
.))S&P Dow Jones ومؤشـــر إس أند بي داو جونز FTSE Russell راســـل

تنظيم األحكام والمتطلبات والشـــروط الازمة لتملك المســـتثمر االســـتراتيجي األجنبي 	 
لحصة استراتيجية في الشـــركات المدرجة.

عـــدم وجـــود حـــد أعلـــى لنســـبة تملـــك المســـتثمر االســـتراتيجي األجنبي في الشـــركات 	 
المدرجة.

 	.QFIs ارتفاع عدد المستثمرين األجانب المؤهلين
ارتفاع ملكية المستثمرين األجانب.	 
ارتفاع صافي االستثمار األجنبي في السوق المالية.	 

رفع جاذبية السوق للمستثمر األجنبي

تحفيز االستثمارتسهيل التمويل

الهدف

اإلنجــــاز 

اإلنجــــاز 

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

األثــــــــــر

األثــــــــــر

رفع جاذبية السوق للمستثمر األجنبي

انضمام صناديق االســـتثمار العقارية المتداولة الســـعودية إلى مؤشر فوتسي إبرا/ 
ناريت العقاري العالمي.

انضمام هيئة السوق المالية إلى عضوية المنتدى الدولي لهيئات التدقيق المستقلة.

إطـــالق مؤشـــر إم إس ســـي آي تـــداول 0	 )إم تـــي 0	( المشـــترك ألكبر الشـــركات 
المدرجـــة في الســـوق المالية الســـعودية.

تعزيـــز مســـتوى اإلفصـــاح والشـــفافية فـــي قطـــاع صناديـــق االســـتثمار العقارية 	 
المتداولـــة مواكبة ألفضل الممارســـات العالمية وتنويع قاعدة المســـتثمرين من 

خـــال تمكين المســـتثمرين األجانـــب من الوصـــول للقطاع.

تعزيـــز التعـــاون واالتســـاق فـــي النشـــاط التنظيمـــي، وتوفيـــر منصـــة للحـــوار مـــع 	 
المنظمـــات الدوليـــة األخرى المهتمة بجودة التدقيق، وتبـــادل المعرفة حول بيئة 

التدقيـــق المتطـــورة والخبـــرة العملية للنشـــاط التنظيمي المســـتقل للتدقيق.

يمثـــل المؤشـــر مقياًســـا مهًمـــا للمســـتثمرين المهتمين بالشـــركات األكثر ســـيولة 	 
واألكبـــر حجًما في الســـوق المالية الســـعودية، كما يشـــكل أساًســـا لتطوير عقود 
المؤشرات المستقبلية في السوق المالية السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات 
المتداولـــة وغيرها مـــن المنتجات المتداولـــة األخرى بما فيها المشـــتقات المالية.

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

 تطبيق جلسة جديدة للتداول على سعر اإلغالق.

مواءمـــة الســـوق مـــع أفضـــل الممارســـات العالميـــة من خـــال تطبيق آليـــة مرنة 	 
تســـمح للمســـتثمرين بالتـــداول بعـــد فترة مـــزاد اإلغـــاق على ســـعر اإلغاق.

تنويع المنتجات االستثمارية واآلليات المتاحة في السوق الماليةالهدف

تحفيز االستثمارتسهيل التمويل
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تعزيز الثقةتسهيل التمويل

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

إصدار دليل استرشادي لألمن السيبراني لمؤسسات السوق المالية.

دعم االســـتقرار في الســـوق المالية بتعزيز األمن اإللكتروني في الســـوق المالية 	 
والحـــد مـــن المخاطـــر ذات الصلـــة، ويوضـــح الدليـــل الضوابـــط المتعلقـــة باألمـــن 
السيبراني في مؤسســـات السوق المالية الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية 

والمبنيـــة على أفضل الممارســـات والمعاييـــر العالمية والمحلية.

تعزيز االستقرار في السوق الماليةالهدف

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

تعديل نظام السوق المالية.

دعم تطوير مؤسسات البنية األساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر. 	 
تمكين فئات جديدة من األوراق المالية وجذب االستثمارات األجنبية.	 
تنظيـــم مركـــز مقاصـــة األوراق الماليـــة، وتفعيـــل دوره فـــي تأديـــة مهامـــه ضمن 	 

مؤسســـات البنية األساســـية للســـوق. 
تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية. 	 
تعزيـــز كفـــاءة الســـوق الماليـــة وجاذبيتهـــا، ورفـــع مســـتوى ســـامتها ونزاهتهـــا، 	 

وتحقيـــق العدالـــة فـــي معامـــات األوراق الماليـــة.

تعزيز البيئة التنظيمية للسوق الماليةالهدف

اإلنجــــاز 

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

األثــــــــــر

 )CISI( إبـــرام األكاديميـــة الماليـــة والمعهد المعتمـــد لـــألوراق المالية واالســـتثمار
اتفاقية شـــراكة اســـتراتيجية.

إطـــالق الشـــهادة الدوليـــة فـــي إدارة الثـــروات واالســـتثمار المقدمة مـــن المعهد 
.)CISI( الُمْعتمد لـــألوراق الماليـــة واالســـتثمار

تعزيز كفاءة المتعاملين في الســـوق المالية وخلق بيئة اســـتثمارية جاذبة تحظى 	 
بثقـــة المســـتثمرين المحليين والعالمييـــن حيث أن المعهد هـــو أكبر معهد مهني 
فـــي قطـــاع األســـواق الماليـــة واالســـتثمار فـــي المملكـــة المتحـــدة، ومعتـــرف 
باختباراتـــه مـــن قبـــل أكثر من 50 دولة، وقـــد عقد أكثر من 40 ألـــف اختبار في أكثر 

مـــن 80 دولة حـــول العالم.

رفـــع المســـتوى المعرفي للعاملين فـــي مجـــال إدارة األصول وتحليل االســـتثمار 	 
وتعزيـــز قدراتهـــم الفنيـــة، وتغطي هذه الشـــهادة أساســـيات االســـتثمار وتحليله، 
وتعـــد متطلًبا لألشـــخاص المراد تســـجيلهم فـــي الوظائف واجبة التســـجيل تحت 
نشـــاط اإلدارة كمديـــري الصناديـــق، ومديـــري المحافـــظ االســـتثمارية، ومحللـــي 

االســـتثمار المرتبطيـــن بهم.

دعم تطوير األشخاص المرخص لهمالهدف

بناء القدراتتسهيل التمويل

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

إطالق خدمة إلكترونية لإلفصاح عن الموجودات االستثمارية للمتوفى.

تتيح هذه الخدمة للورثة أو وكيلهم الشـــرعي االطاع على بيانات األوراق المالية 	 
والحســـابات االســـتثمارية العائدة للشـــخص المتوفى من خال الربط المباشر مع 
ا إلى  شـــركة مركز إيداع األوراق المالية واألشـــخاص المرخص لهم من الهيئة، سعيًّ
تســـهيل إجراءات اإلفصاح ومســـاعدة الورثة على اإلسراع في إتمام عملية الحصر 

لورثة المتوفى.

رفع مستوى الشفافية واإلفصاح في السوق الماليةالهدف
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اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

إصدار وثيقة حقوق المستثمر.

رفـــع الوعي العام لدى المســـتثمرين والمشـــاركين في الســـوق المالية من خال 	 
إيضـــاح أبرز حقوقهـــم المكفولة لهم وفق نظام الســـوق الماليـــة ولوائحه التنفيذية.

الهدف
رفـــع مســـتوى الوعي بـــدور الهيئـــة والثقافـــة الماليـــة االســـتثمارية في 

المالية الســـوق 

اإلنجــــاز 

األثــــــــــر

توقيـــع اتفاقيـــات ومذكـــرات تفاهـــم بيـــن األكاديميـــة الماليـــة وعدد مـــن الجهات 
المحليـــة والدولية )هـــدف، الهيئة العامـــة لألوقاف، وهيئة المحاســـبة والمراجعة 
للمؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية )أيوفـــي(، وكليـــة الدراســـات العليـــا والجامعيـــة 

.)IE Business( لألعمـــال التجاريـــة

تدريب و تطوير العاملين في قطاع األوقاف.	 
مواكبـــة أفضل الممارســـات اإلقليميـــة والعالمية وتوفيرها للقطـــاع المالي وبما 	 

يحقـــق رفع كفـــاءة العاملين في القطـــاع المالي.
توفيـــر دورات تدريبيـــة مهنيـــة متطـــورة وحديثـــة في مجـــال الماليـــة والمصرفية 	 

وســـوق المـــال والتأميـــن لتطويـــر وتنمية العاملين فـــي القطاع المالـــي في هذه 
المجاالت.

تأهيـــل الكـــوادر الوطنيـــة عبـــر منصـــة »دروب«، وتزويدهـــا بالمهـــارات والقـــدرات 	 
المعرفيـــة والمهنيـــة المطلوبـــة لســـوق العمل.

بناء قدرات المشاركين في السوق الماليةالهدف

وترتب على تلك االنجازات تقدم ترتيب المملكة لعام 9	0	م في مؤشرات التنافسية العالمية 
ذات الصلة بالسوق المالية السعودية على النحو التالي:

ا لعام  احتلـــت المملكـــة المرتبـــة الثالثـــة عالميًّ
2020م مقارنة بالمرتبة السابعة عام 2019م 
في مؤشـــر حمايـــة أقلية المســـتثمرين، ويعد 
ترتيبهـــا فـــي هـــذا المؤشـــر األفضـــل ضمـــن 

األخرى. المؤشـــرات 

وبشـــكل عام، تقدمـــت المملكـــة )30( مرتبة 
عـــن  الصـــادر  األعمـــال  تقريـــر ممارســـة  فـــي 
مجموعـــة البنـــك الدولـــي؛ حيـــث كانـــت فـــي 
فـــي  فأصبحـــت  2019م  عـــام   )92( المرتبـــة 
المرتبـــة )62( عـــام 2020م 2. ووفًقـــا للتقريـــر 

ـــا.  تعـــد األكثـــر إصاحـــًا وتقدمـــًا عالميًّ

أ - تقرير ممارسة األعمال

حمـــاية أقليــــة 
المستثمـــريــــن

0703

2020م2019م

تقرير ممارسة األعمال

+30

92

2019م

62

2020م

2|   البيانات الخاصة بكل مجموعات المؤشـــرات في تقرير ممارســـة األعمال 2020 هي اعتباًرا من 1 مايو 2019م )من قســـم األســـئلة الشـــائعة في 
موقع البنك  الدولي على شـــبكة اإلنترنـــت( على موقعهـــم اإللكتروني التالي:

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
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عـــام 2019م تقدمـــت المملكـــة فـــي أغلـــب المؤشـــرات الماليـــة ذات الصلـــة بالســـوق الماليـــة 
الســـعودية، في تقرير التنافســـية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي الجدول رقم 

)1(، وعلـــى ســـبيل المثال ال الحصـــر ما يلي:

ب - تقرير التنافسية العالمي 

تحسن ترتيب المملكة 
عام 9	0	م في 	 

مؤشرات تتعلق بالسوق 
المالية مقارنًة بعام 

8	0	م.

	

احتلت المرتبة
ا في   الثانية عالميًّ
مؤشر  "حوكمة 

المساهمين".

	

احتلت المرتبة األولى في 
مؤشر "حوكمة المساهمين" 

ضمن 
مجموعة العشرين.

	

ُتعد إحدى الدول الخمس 
األولى ضمن مجموعة 

العشرين في 	 مؤشرات 
من أصل 6 مؤشرات ذات 

صلة بالسوق المالية.

قوة معايير 
المراجعة والمعايير 

تمويلالمحاسبية 
 المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

تنظيم تعارض 
المصالح 

توافر 
رأس المال الجريء

حوكمة
 المساهمين

2018م

2018م

2018م

2018م

2018م

33

36

23

29

5

2019م

2019م

2019م

2019م

2019م

23

19

21

12

2

التغير

التغير

التغير

التغير

التغير

+10

+17

+2

+17

+3

الجدول رقم )	 (: ترتيب المملكة في المؤشرات ذات العالقة بالسوق المالية السعودية في  تقرير  التنافسية العالمي

36
2019م

2018م

39

+03

تقرير التنافسية العالمي

وشـــكل عـــام، فقد تقدمت المملكة في تقرير التنافســـية العالمـــي الصادر عن المنتدى االقتصـــادي العالمي إلى المرتبة 
الـ)36( عـــام 2019م مقارنة بالـ)39( عام 2018م.
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1

تقـــدم ترتيـــب المملكة في الكتاب الســـنوي للتنافســـية 
العالميـــة الصـــادر عـــن  مركـــز التنافســـية العالمـــي التابع 
للمعهـــد الدولي للتنمية اإلدارية لعـــام 2019م في عدد 
من المؤشـــرات المتعلقة بالســـوق الماليـــة مقارنًة بعام 
2018م، ومنهـــا مؤشـــر الســـوق الماليـــة )نســـبة التغيير 
في المؤشـــر( مـــن المرتبة )38( عـــام 2018م إلى المرتبة 
)12( عـــام 2019م، رأس المال الجـــريء )اتاحة رأس المال 
الجريء لألعمال بســـهولة( من المرتبة )44( عام 2018م 

إلـــى المرتبة )25( عـــام 2019م )الجـــدول رقم )2((. 
وبشـــكل عـــام، حققـــت المملكـــة فـــي الكتاب الســـنوي 
م بين الدول  للتنافســـية العالمية لعام 2019م أكبر تقـــدُّ
األكثر تنافســـية في تقرير الكتاب؛ إذ حصلت على المرتبة 

الــــ)26( متقدمـــة )13( مرتبة عـــن العام الماضي. 

ت -  الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 

26 39
2019م 2018م

+13

المستثمرين األجانب 
)للمستثمرين األجانب حرية الحصول على حصص سيطرة في الشركات المحلية( 

األسواق المالية  )توفير التمويل للشركات( 

إدراج الشركات المحلية  )عدد الشركات المحلية المدرجة(

مؤشر السوق المالية  )نسبة التغيير في المؤشر(  

رأس المال الجريء )اتاحة رأس المال الجريء لألعمال بسهولة( 

ممارسات التدقيق والمحاسبة 
)يتم تطبيق ممارسات التدقيق والمحاسبة في األعمال على نحو كاف( 

األسواق المالية  )سهولة الوصول إلى األسواق المالية األجنبية والمحلية(

الحوافز  االستثمارية )جاذبة للمستثمرين األجانب(

نشاط االندماج واالستحواذ )الصفقات بحسب الشركات المدرجة(

مجالس اإلدارة 
)تقوم مجالس إدارة الشركات باإلشراف على إدارة الشركات بفعالية(

حقوق المساهمين  )حقوق المساهمين مطبقة بشكل كاف( 

8	0	م

59

36

34

38

44

35

40

43

47

32

39

9	0	م

52

25

33

12

25

25

33

34

45

23

24

التغير

 +7

+11

+1

+26

 +19

+10

 +7

 +9

+2

 +9

+15

الجدول رقم )	(: 
ترتيب المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للمؤشرات ذات العالقة بالسوق المالية السعودية
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)	(
حوكمة الخطة االستراتيجية للسوق 

المالية
شرعت الهيئة في تطوير إطار حوكمة متكامل للخطة االستراتيجية 

للسوق المالية وذلك لتحقيق التالي:

آليــــة العمـــــل 

مراجعة دورية 

ضمان مأسسة 
العمل ورفع 

كفاءته.

 تسهيل تنسيق 
الجهود بين الجهات 

ذات العاقة، فتسُهل 
المتابعة الفاعلة لتنفيذ 
الخطة االستراتيجية. 

اعتماد منهجية لمتابعة تنفيذ المبادرات االســـتراتيجية بشكل دوري، ويضم 
إطـــار الحوكمـــة عـــدًدا مـــن اللجـــان الثنائية والمشـــتركة مـــع جهـــات خارجية؛ 
لضمـــان التنســـيق مـــع األجهـــزة ذات العاقـــة لتنفيـــذ المبـــادرات واألعمال 

المشـــتركة المرتبطة بها. 

تعمل الهيئة على المراجعة الدورية لخطتها كاملة لتحديد الفجوات وتطوير 
المبادرات، بما يسهم في تحقيق المستهدفات.

تعزيز معايير 
الجودة والتنفيذ.

 اتخاذ اإلجراءات 
التصحيحية في الوقت 
المناسب وفق منهجية 
لمتابعة تنفيذ المبادرات 

ا.  االستراتيجية دوريًّ

قيـــــــاس األداء :

يتضمن إطار الحوكمة المعتمد منهجية واضحة لقياس األداء؛ لمعرفة التقدم 
المحرز في تحقيق األهداف االستراتيجية. 

تعمل الهيئة مع المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة )أداء( على قياس 
بعض مؤشرات أداء برنامج تطوير القطاع المالي ضمن نطاق عمل الهيئة.

إطار الحوكمة

الهيئة وأداء 

يظهر في الجدول رقم )3( مؤشـــرات القياس الرئيســـية على مســـتوى برنامج )الريادة المالية( والمضمنة في برنامج تطوير القطاع 
المالي؛ إذ حققت الهيئة نســـبة إنجاز بلغت 98% في مؤشـــرات القياس الرئيســـية المضمنة في برنامج تطوير القطاع المالي.

المستهدف مؤشر األداء3م
عام 2019م4 

القيمة 
المحققة5 

نسبة 
اإلنجاز

96 %83.41 %  86.75 =>%القيمة السوقية )األسهم وأدوات الدين( كنسبة من الناتج المحلي )%(16

94 %16.94 %  18 =>%األصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(2

93 %60.32 % =< 56%نسبة التركز في القيمة السوقية ألكبر 10 شركات )%(3

100 %35.96 %  19 =>%حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول )%(4

100 %9.35 %  10 =>%نسبة ملكية المستثمرين األجانب من إجمالي القيمة السوقية لألسهم )%(5

عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة من إجمالي عدد الشركات 6
100 %40.68 % 39 =>%المدرجة )%(

100 %15.01 =< 25معدل تذبذب مؤشر السوق المالية السعودية )متوسط التذبذب في 90 يوما(7

100 %55 % 45 =>%الحد األدنى لقيمة األسهم الحرة كنسبة من إجمالي القيمة السوقية لألسهم )%(8

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

3|   جميع المؤشرات الثمانية ال يدخل في احتسابها أثر »اكتتاب شركة ارامكو« فيما عدا المؤشرات رقم 4 و 6 و 7.
4|  العامة »<=« تعني أكبر من أو يساوي، ,والعامة »>=« تعني أصغر من أو يساوي.

5|  كما في نهاية عام 2019م.
6|  الناتج المحلي المستخدم هو لعام 2018م والصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء.
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العالميـــة  المؤشـــرات  توفـــر 
ا  أساســـيًّ مرتكـــًزا  لألســـهم 
األصـــــــول  إدارة  لصنــاعـــــــــة 
مقارنـــة  إمكانيـــة  بتوفيرهـــا 
لتوزيـــــــع  وأســـاًســـــا  األداء، 
ــظ  ــاء المحافـ ــي بنـ ــول فـ األصـ
ــوع  ــتثمارية بحســـب التنـ االسـ
الجغرافـــي لألســـواق وحجمها 
االستثماريــــــة.  وقطاعـــــاتها 
كمـــا أن تلـــك المؤشـــرات تعـــد 
مـــن جهـــة أخـــرى مـــورًدا هاًمـــا 
للباحثيـــن فـــي مجـــال أســـواق 
وتعـــد  العالميـــة،  األســـهم 
مؤشـــرات )MSCI(، وإس آنـــد 
 S&P Dow( جونـــز  داو  بـــي 
راســـل  وفوتســـي   ،)Jones
)FTSE Russell( المؤشـــرات 
العالميـــة،  لألســـهم  الرائـــدة 
باعتبـــار حجـــم أصـــول الصناديـــق 
الـــذي تضـــع هـــذه المؤشـــرات 

أساًســـا لمقارنـــة أدائهـــا.

االنضمام إلى المؤشرات المالية العالمية1
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1

أواًل:
فوائد االنضمام للمؤشرات 

المالية العالمية

الماليــة  للمؤشــرات  االنضمــام  علــى  يترتــب 
مســتوى  علــى  المزايــا  مــن  العديــد  العالميــة 
االقتصــاد والســوق الماليــة، يمكــن تلخيصهــا 

يلــي: فيمــا 

تحسن ميزان 
المدفوعات حال 

التدفقات النقدية. 

تطوير البيئة 
االستثمارية واألطر 
القانونية للسوق 
المالية السعودية 
ومواكبة التطورات 

المستمرة من 
خالل تحقيق 

المتطلبات الالزمة 
للبقاء في تلك 

المؤشرات. 

رفع مستوى 
الشفافية وتقليص 
حالة "عدم تماثل 
المعلومات" بين 

شرائح المستثمرين 
من جهة، وبين 
المستثمرين 

والشركات من جهة 
أخرى، عبر تحفيز 
تطوير منتجات 

استثمارية يحتاج 
مراقبة أداءها 

توافر حزمة من 
المعلومات في 

السوق، 

التقييم العادل 
ألسعار األسهم 
المنضمة لتلك 

المؤشرات.

تعزيز سيولة 
السوق نتيجة 

ارتفاع مستوى 
جاذبيته للمستثمر 
األجنبي والمحلي 

على حد سواء، 
ودخول شرائح 

جديدة من 
المستثمرين.

التكامل مع 
األسواق العالمية 
المتقدمة ومواكبة 

تطوراتها.

لفت االنتباه 
العالمي والتسويق 
القتصاد المملكة 

ومنتجاتها 
االستثمارية. 

تعزيز دور المستثمر 
المؤسسي في 
السوق المالية 

السعودية.  

االنضمام إلى المؤشرات المالية العالمية1
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ثانًيا:
االنجازات لتحقيق االنضمام للمؤشرات المالية العالمية

فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 0	0	، وتنفيــذًا لخطــة الهيئــة االســتراتيجية، عملــت الهيئــة منــذ عــام 6	0	م علــى تحقيــق عــدة تطــورات 
جوهريــة فــي الســوق الماليــة الســعودية بهــدف تســهيل الدخــول إليهــا وتحســين كفاءتهــا وزيــادة مســتويات الحوكمــة والشــفافية 
وتعزيــز مكانتهــا كســوق رائــدة فــي المنطقــة مــن حيــث الحجــم والســيولة والجاذبيــة، وجــاء إنجــاز االنضمــام لمؤشــرات األســهم 

العالميــة نتيجــة لإلنجــازات التاليــة: 

تأســيس شــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة بهــدف تطويــر . 1
أفضــل  مــع  يتوافــق  بمــا  المســتقبلية  المقاصــة  خدمــات 

الدوليــة. والمعاييــر  المخاطــر  إدارة  ممارســات 
تعديــل اآلليــة المتبعــة لتحديــد ســعر إغــاق الســوق الرئيســية . 2

المتوســط  حســاب  آليــة  مــن  )نمــو(  الموازيــة  الســوق  و 
الســعري لحجــم التــداول )VWAP( إلــى آليــة المــزاد، إضافــًة 
إلــى تحســين اآلليــة الحاليــة الفتتــاح الســوق )آليــة المــزاد(.

المســتثمرين . 3 لتمكيــن  المســتقل(  )الحفــظ  خدمــة  تطويــر 
المؤسســاتيين -محليــّا وعالميــّا- مــن الحصــول علــى حــدود 

للتــداول. أفضــل 
إطــاق خدمــة جديــدة –اختياريــة- لمــدراء األصــول، تســمح . 4

ــع كافــة أوامــر إدارة األصــول )المحافــظ الخاصــة  لهــم بتجمي
والصناديــق االســتثمارية( تحــت أمــر واحــد شــامل.

الماليــة . 5 األوراق  صفقــات  لتســوية  الزمنيــة  المــدة  تعديــل 
المدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودي لتكــون خــال يومــي 

.)T+2( عمــل الحقــة لتاريــخ تنفيــذ الصفقــة
إســقاط متطلبــات صــرف النقــد المســبق لبعــض المســتثمرين . 6

بحيــث يعتمــد توفــر النقــد علــى الشــروط المتفــق عليهــا بيــن 
األشــخاص المرخــص لهــم والمســتثمرين.

إدارة حــاالت التعثــر وهــي خدمــة تقدمهــا شــركة مركــز إيــداع . 7
األوراق الماليــة )إيــداع( لتمكيــن أعضــاء الســوق مــن معالجــة 
أي تعثــر متوقــع لتســويٍة مــا مــن خــال التحويــل مــن الحســاب 
الخــاص بــه، أو إجــراء عمليــة الشــراء مــن الســوق، أو االقتــراض 
مــن خــال صفقــة إقــراض األوراق الماليــة، أو صفقــات الشــراء 

االختيارية.

الضمانــات . 8 وتقديــم  الدفــع  التســليم مقابــل  نظــام  تفعيــل 
فــي  بهــا  المعمــول  األنظمــة  مــع  يتماشــى  بمــا  الازمــة 

لمملكــة. ا
أمنــاء . 9 تمكيــن  بهــدف  المســتقل  الحفــظ  نمــوذج  تعديــل 

التــي  الغيــر مؤكــدة  الصفقــات  تســوية  رفــض  مــن  الحفــظ 
المرخصيــن. األشــخاص  ينفذهــا 

تمكيــن إقــراض واقتــراض األوراق الماليــة فــي الســوق إضافــًة . 10
إلــى البيــع علــى المكشــوف المغطــى.

الهيئــة، . 11 أقرتهــا  التــي  الشــركات،  حوكمــة  الئحــة  اعتمــاد 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  المســاهمين  حقــوق  تعــزز  والتــي 
وتوفــر مزيــًدا مــن الشــفافية فيمــا يتعلــق بتحديــد الهيكلــة 
المناطــة  والمســؤوليات  واألدوار  للملكيــة  االســتراتيجية 

الخارجيــة. والجهــات  بالشــركات 
ــاب فــي . 12 ــن مــن االكتت ــب المؤهلي ــن المســتثمرين األجان تمكي

الشــركات الســعودية.
تطويــر البنيـــة التحتيـــة للســـوق الماليـــة، حيـــث تـــم توقيـــع . 13

والتســـوية. المقاصـــة  أنظمـــة  لتطويــر  ناســـداك  مـــع  اتفاقيـــة 
ــاءة . 14 ــز كفـ ــة، لتعزي ــداع األوراق الماليـ ــز إيـ تأســيس شــركة مركـ

خدمـــات اإليـــداع والتســـجيل.
إقامــة شــراكات وورش عمــل تعــزز مــن عاقــات المســتثمرين . 15

بهــدف فتــح قنــوات التواصــل بيــن الشــركات المدرجــة وكافــة 
المتعامليــن فــي الســوق والمحلليــن والجهــات التنظيميــة 

والرقابيــة فــي المملكــة. 
تمكيــن . 16 بهــدف  المســتقلة  المحافــظ  إدارة  نمــوذج  تعديــل 

الغيــر مؤكــدة  أمنــاء الحفــظ مــن رفــض تســوية الصفقــات 
المرخصيــن. األشــخاص  ينفذهــا  التــي 

االنضمام إلى المؤشرات المالية العالمية1

ثالثًا:
انضمام السوق المالية السعودية 

إلى المؤشرات المالية العالمية

عملــت الهيئــة منــذ مطلــع عــام 		0	م علــى اســتحداث وتطويــر اللوائــح واألنظمــة المتعلقــة بالســوق الماليــة بغــرض رفــع مســتوى 
التشــريعات لمواءمتهــا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، ومتطلبــات المؤشــرات العالميــة لألســواق الناشــئة. وصــدرت موافقــة أبــرز 
مؤشــرات األســهم العالميــة لألســواق الناشــئة وهــي؛ مؤشــر أم أس ســي آي لألســواق الناشــئة )MSCI(، ومؤشــر فوتســي راســل 
)FTSE Russell(، ومؤشــر إس آنــد بــي )S&P( فــي عــام 8	0	م بانضمــام الســوق الماليــة الســعودية إلــى فئــة األســواق الناشــئة، 
علــى أن يتــم إدراج الســوق الماليــة الســعودية فــي مؤشــراتها ابتــداءًا مــن عــام 9	0	م علــى عــدة مراحــل بحســب كل مؤشــر وفقــًا 

لمــا يلــي:

	.  مؤشر أم أس سي آي لألسواق الناشئة 
)MSCI(

الســوق  انضمــام  علــى  2018/6/20م  بتاريــخ  الموافقــة  تمــت 
يكــون  أن  علــى   )MSCI( لمؤشــر  "تــداول"  الســعودية  الماليــة 

مرحلتيــن. علــى  الفعلــي  االنضمــام 
ويأتــي هــذ القــرار بعــد إجــراء تقــدم فــي تطبيــق أفضــل الممارســات 
ســوق  علــى  والتشــغيلية  التنظيميــة  الجوانــب  مــن  العالميــة 

الســعودية. األســهم 
للمســتثمرين  الســوق  فتــح  اإلجــراءات  هــذه  أهــم  مــن  وكان 
لائحــة  الهيئــة  تطبيــق  ســاهم  إذ  األجانــب.  المؤسســيين 
 Qualified foreign investors( المستثمرين األجانب المؤهلين
QFI -(، فــي تســهيل عمليــة وصــول المســتثمرين األجانــب إلــى 

مباشــر. بشــكل  فيــه  والتملــك  األســهم  ســوق 

)FTSE Russell( مؤشر فوتسي راسل .	
الســوق  انضمــام  علــى  2018/3/28م  بتاريــخ  الموافقــة  تمــت 
 FTSE( راســل  فوتســي  لمؤشــر  "تــداول"  الســعودية  الماليــة 
Russell( علــى أن يكــون االنضمــام الفعلــي علــى خمســة مراحــل 

و2020م. 2019م  عامــي  فــي 
اتخــذت  الهيئــة  بــأن  المؤشــر  أعلــن  أن  بعــد  الموافقــة  وجــاءت 
الرســمية إلدراجهــا  المتطلبــات  المطلوبــة الســتيفاء  الخطــوات 

 .)FTSE GEIS( الناشــئة  األســواق  ضمــن  فــي 

 )ICM( وشــملت أهــم التغييــرات علــى نمــوذج الحفــظ المســتقل
المؤهليــن  األجانــب  المســتثمرين  علــى  األســهم  ســوق  وفتــح 
)QFI( ، والــذي بــدأ فــي عــام 2015م وطــور فــي عــام 2018م.

)S&P( مؤشر إس آند بي .	
الســوق  انضمــام  علــى  2018/7/24م  بتاريــخ  الموافقــة  تمــت 
الماليــة الســعودية "تــداول" لمؤشــر أس أنــد بــي )S&P( علــى أن 

يكــون االنضمــام الفعلــي علــى مرحلتيــن فــي عــام 2019م.
وجــاءت الموافقــة بعــد أن أعلــن المؤشــر عــن اســيفاء الســوق 
تســمح  التــي  المعاييــر  مــن  األدنــى  للحــد  الســعودية  الماليــة 

الناشــئة. األســواق  مؤشــر  إلــى  بترقيتهــا 
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رابعًا:
آثار انضمام السوق المالية السعودية إلى 

المؤشرات المالية العالمية

حققــت الهيئــة إنجــازًا رئيســيًا لهدفهــا االســتراتيجي المتعلــق برفــع جاذبيــة الســوق 
للمســتثمر األجنبــي مــن خــالل انضمــام الســوق الماليــة الســعودية إلــى المؤشــرات 
الناشــئة( فــي كل مــن مؤشــر أم إس ســي أي  العالميــة )ضمــن تصنيــف األســواق 

.)S&P( بــي  أنــد  )FTSE Russell(، ومؤشــر إس  راســل  )MSCI(، ومؤشــر فوتســي 
ويختلــف وزن الســوق الماليــة الســعودية مــن مؤشــر إلــى آخــر، كذلــك تختلــف مراحــل 
اإلدراج الفعلــي فــي المؤشــرات وعددهــا، وحجــم التدفقــات النقديــة الناتجــة عنهــا كمــا 

هــو موضــح بالجــدول رقــم )	(.

وانعكســت االنضمامــات للمؤشــرات الدوليــة بشــكل 
إيجابــي علــى الســوق الماليــة الســعودية، إذ ارتفعــت 
بنســبة  األجانــب  للمســتثمرين  الملكيــة  قيمــة 
	.8		%، مــن 86.8 مليــار ريــال بنهايــة عــام 8	0	م، 
9	0	م  عــام  بنهايــة  ريــال  مليــار   	98 إلــى  لتصــل 
)الرســم البيانــي رقــم )	((. وتزامــن ذلــك مــع ارتفــاع 
المؤهليــن المســجلين  المســتثمرين األجانــب  عــدد 
بنســبة بلغــت 09	% بنهايــة عــام 9	0	م مقارنــة 

بعــام 8	0	م )الرســم البيانــي رقــم )	((.

ارتفعت قيمة الملكية 
للمستثمرين األجــــانب إلى

98	 مليـــار 
عــام  بنهايــة  ريــال 

	م 0 	 9

االنضمام إلى المؤشرات المالية العالمية1

%	09
ارتفاع عـــــــدد 

المستثمـــــرين األجــانــــب 
المؤهـلـــين عــام 9	0	م

الجدول رقم )	(:
انضمام السوق المالية السعودية بحسب المؤشرات العالمية

إس أند بيفوتسي راسل أم إس سي أي 

تاريخ اإلعالن عن قرار 
االنضمام

تاريخ اإلدراج الفعلي

وزن السوق السعودية 
في المؤشر  كما في 

نهاية عام 9	0	م

حجم التدفقات النقدية 
)مليار ريال(	

		 يوليو 8	0	8	 مارس 8	0	0	 يونيو 8	0	

مرحلتين
)مايو، اغسطس( 

9	0	م

خمس مراحل )مارس، أبريل، 
يونيو، سبتمبر، مارس(

 9	0	م2020-م

مرحلتين
) مارس، سبتمبر( 

9	0	م 

% 	.	9% 	.76% 	.8	

	0.9		.	6.	

3|   األرقام تمّثل التدفقات النقدية الغير نشطة في فترة مزاد اإلغاق ليوم دخول أموال المستثمرين األجانب.

الرسم البياني رقم )	(: 
قيمة االستثمارات األجنبية )مليار ريال( في سوق األسهم

الرسم البياني رقم )	(: 
عدد المستثمرين األجانب المؤهلين المسجلين
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كمــا ســاهمت تلــك االنضمامــات فــي ارتفــاع نســب تــداوالت المســتثمرين المؤسســيين خــالل 
عام 9	0	م، وســجلت نســبة التغير في تداوالت المســتثمرين المؤسســيين ارتفاعًا بـ 9.6	% 
بنهايــة عــام 9	0	م مقارنــة بعــام 8	0	م ممــا يســهم فــى زيــادة كفــاءة الســوق واســتقراره 

)الرســم البيانــي رقــم )	((.

الرسم البياني رقم )	(: 
نسب تداوالت المستثمرين المؤسسيين لعام 9	0	م

االنضمام إلى المؤشرات المالية العالمية1

المستثمر المؤسسي: يقصد به فئة المستثمرين ذوي السلوك االستثماري المؤسسي، 
وتشــمل المســتثمرين األفــراد المتخصصيــن والشــركات والصناديــق االســتثمارية والجهــات 
الحكوميــة والمحافــظ المــدارة للســعوديين وغيــر الســعوديين والمؤسســات الخليجيــة 

واتفاقيــات المبادلــة والشــركاء االســتراتيجيين والمســتثمرين المؤهليــن.

الســلوك االســتثماري  المســتثمرين ذوي  بــه فئــة  المؤسســي: يقصــد  المســتثمر غيــر 
ــن  ــار المســتثمرين األفــراد والخليجيي ــر المؤسســي، وتشــمل المســتثمرين األفــراد وكب غي

األفــراد واألجانــب المقيميــن.
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البيئة الداخلية للهيئة

اإلجراءات المتخذة لتنفيذ األوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء. 1

اجتماعات مجلس الهيئة وقراراته. 2

القوى العاملة وبرامج التدريب والتطوير والمسؤولية االجتماعية. 3

برنامجا التوفير واالدخار، والتمويل السكني للموظفين. 4

مباني الهيئة المملوكة والمستأجرة. 5

بيئة العمل المادية في الهيئة. 6

مركز الوثائق والمحفوظات. 7

الباب الثاني
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)	(
اإلجراءات المتخذة لتنفيذ األوامر 

السامية وقرارات مجلس الوزراء

تنفيــذا لألوامــر الســامية وقــرارات مجلــس الــوزراء التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل 
عــام 9	0	 م، اتخــذت الهيئــة عــددًا مــن اإلجــراءات التــي يمكــن تلخيصهــا علــى 

النحــو التالــي:
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األمـــر الســـامي رقـــم )20223( وتاريـــخ 1440/4/13هــــ القاضـــي بموافقة اللجنـــة العامة 
لمجلـــس الـــوزراء على ما تم التوصـــل إليه في المحضر المعد في هيئة الخبـــراء رقم )332( 
بتاريـــخ 1440/2/21هــــ المتضمـــن التوصية بقيام الجهـــات الحكومية بما يلـــي: أواًل: وضع 
مـــدة محـــددة للزمـــن المســـتغرق إلنجـــاز وتنفيذ كل خدمـــة تقدمهـــا، ســـواء أكانت هذه 
الخدمـــات إلكترونية أم تقليدية، وذلك دون إخـــال بالمدة المقررة نظاًما. ثانًيا: وضع آلية-

علـــى الموقع اإللكتروني أو قنوات الوصـــول اإللكترونية األخرى- للتصعيد والتواصل عند 
عـــدم إنجـــاز الخدمة فـــي الوقت المحـــدد لها، وذلك مـــن خال اتفاقية مســـتوى الخدمة 
)SLA( المقدمـــة للمســـتفيدين. ثالًثـــا: تضميـــن تقاريرها الســـنوية اإلحصائيـــات المتعلقة 
بالخدمـــات المقدمـــة، والوقت المســـتغرق إلنجـــاز الخدمة، ومدى رضا المســـتفيدين عن 

ذلك.

تنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
فيمـــا يتعلق بالبند "أواًل" حصرت الهيئة قائمة الخدمـــات اإللكترونية والتقليدية التي . 1

توفرهـــا للمســـتفيدين والمدة الزمنية الازمة إلنجازها، وقاســـت الوقت المســـتغرق 
الفعلي لكل خدمة للمســـتفيدين من واقع ســـجاتها، وضمنتها ضمن معايير "تقييم 
األداء" ربع الســـنوية لكل وكالة/ إدارة عامة، وتتولى اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية 
مهمـــة التحقـــق عنـــد وجـــود قياس ال يناســـب التوقعـــات وتقتـــرح الحلول المناســـبة 

تنفيذها.  وتتابع 
فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد "ثانيـــًا" وفرت الهيئـــة العديـــد من القنوات الرســـمية الســـتقبال . 2

الباغـــات والشـــكاوى ولمـــن يرغب في االســـتفادة مـــن خدماتها والمشـــار إليها في 
الفصل الثاني من الباب الســـادس، ويكمن اســـتخدام هذه القنوات للتصعيد، ال سيما 
أنها تمكن المســـتخدمين من متابعة الباغات والشـــكاوى بكل يسر وسهولة وسرية 

تامة.
فيمـــا يتعلـــق بالبند "ثالثًا" قاســـت الهيئة مـــدى رضا المســـتفدين لخدماتها من خال . 3

اســـتبانة وزعتها على المســـتفيدن بعد انتهاء الخدمة المقدمـــة لهم من الهيئة خال 
النصـــف الثانـــي لعام 2019م، إذ حققت الهيئة نســـبة رضا  83.6%  من المســـتفيدين 

المقدمة. الهيئة  لخدمات 
والجديـــر بالذكر أنه بـــدًءا من عام 0	0	م سنتشـــر الهيئة على موقعهـــا اإللكتروني 
رابطـــًا الســـتبانة جديدة لقياس مـــدى الرضا عن الخدمات المقدمـــة من الهيئة على 

أن تعكـــس نتائجها في التقرير الســـنوي لعام 0	0	م إن شـــاء الله.
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األمـــر الســـامي رقم )28192( وتاريـــخ 1440/5/23هـ القاضـــي بالموافقة على ما وجه به 
مجلـــس الـــوزراء بأن علـــى الجهة الحكومية إذا أرادت االســـتعانة بجهة مـــن القطاع الخاص 
لتنظيـــم وثائقهـــا ومحفوظاتها، أن تـــزود المركز الوطنـــي للوثائق والمحفوظات بنســـخة 
مـــن كراســـة شـــروط العقـــد المزمع إبرامه مـــع تلك الجهـــة ليراجعها-خال مـــدة ال تتجاوز 

أســـبوعين-، وفًقا ألنظمته ولوائحه.

تنفيـــذًا لألمر الســـامي نســـقت الهيئة مـــع المركز الوطنـــي للوثائـــق والمحفوظات قبل 
توقيـــع عقد مشـــروع حفظ وأرشـــفة وثائـــق الهيئة.

األمـــر الســـامي رقـــم )42186( وتاريـــخ 1440/7/28هــــ المتضمـــن األمـــر بقيـــام الجهـــات 
الحكوميـــة التي لم تكمل تقديم خدماتها اإللكترونية للمســـتثمرين على المنصة الوطنية 
الموحـــدة )مـــراس(، برفع تاريخ إكمال تنفيذ الخدمات في مدة ال تتجاوز )أســـبوعين(، على 

أن ال تتجـــاوز مـــدة التنفيذ )90( يوًمـــا من تاريخه.

تنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
الربـــط مـــع منصة "مراس" بحســـب المتطلبـــات األولية التـــي ُطلبت وُاتفق عليهـــا مع فريق . 1

وتتضمن: "مراس" 
الدخول الموحد من خال بوابة مراس.	 
االلتزام بهوية "مراس"	 

ا بجاهزية الخدمة للبدء باالختبارات الازمة بنهاية يونيو 2019م.. 2 إشعار فريق مراس رسميًّ
االنتهـــاء من متطلبات التغييـــر اإلضافية للربط مع خدمة "واثق" لـــوزارة التجارة، وإباغ فريق . 3

"مـــراس" بعمل االختبارات الازمة.
جـــاري العمـــل على دراســـة المتطلبات الجديـــدة إلضافة خدمـــات وزارة التجـــارة "واثق" على . 4

.)GSB(  منصـــة "يســـر"، إذ يجـــب العمل علـــى الربط معها مـــن خال قنـــاة التكامل الحكوميـــة
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األمـــر الســـامي رقم )45462( وتاريـــخ 1440/8/13هـ القاضـــي بالموافقة على ما وجهت 
بـــه األمانـــة العامـــة في مجلـــس الـــوزراء حيال برقية ســـمو وزيـــر الداخلية رقـــم )247682( 
بتاريـــخ 1439/11/7هــــ بخصوص ما توفر من معلومات تفيـــد أن بعض األجهزة الحكومية 
يعمل بها العديد من األجانب من جنســـيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية على ماك 
شـــركات متعاقدة مع جهات حكومية وشـــركات مملوكة للدولة وفي إدارات على جانب 

األهمية. من 

تنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
اســـتبعدت توظيـــف األفـــراد مـــع اســـتمرار تبعيتهم للشـــركة ودفـــع رواتبهم مـــن قبلها من . 1

عقود الشـــركة.
ا عن الوظائف المشغولة بغير السعوديين.. 2 اإلعان دوريًّ
وظفت المواطنين في جميع الوظائف الروتينية والسكرتارية لديها.. 3

األمـــر الســـامي رقم )		90	( وتاريخ 	/0/9			هــــ القاضي بالموافقة على ما وجه به 
مجلس الـــوزراء المتضمن اآلتي:

التأكيد على األجهزة العامة االســـتفادة مـــن الخدمات والموارد التي يقدمها البرنامج . 1
الوطني لدعم إدارة المشـــروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة مشروعات؛ 

لرفع قدرات الممارســـة الخاصة بإدارة المشاريع.
التأكيـــد علـــى مكاتب برامج تحقيق الرؤية حل اإلشـــكاالت المتعلقة بتنفيذ مبادراتها، . 2

وذلـــك بتفعيـــل آليـــة تواصل مـــع الجهات المنفـــذة ضمن إطـــار زمني واضـــح )اتفاقية 
مســـتوى الخدمـــة( لضمان عدم تأخـــر الجهات في تنفيـــذ مبادراتها.

قيـــام األجهـــزة الحكومية بالتنســـيق مع مكاتـــب برامج تحقيـــق الرؤيـــة ذات العاقة . 3
لوضع مســـتهدفات لمؤشـــراتها-التي لم تعتمد مســـتهدفات لها- والرفع خال )30( 

يوًمـــا إلـــى اللجنة اإلســـتراتيجية بمجلس الشـــؤون االقتصادية والتنمية.

تعـــّد الهيئـــة مـــن الجهـــات الحكومية التي بـــدأت في وقـــت مبكر بتعزيز مهـــارات وأنشـــطة إدارة 
المشـــاريع داخلها؛ إذ أنشـــات إدارة في عام 2016م ضمن هيكلها التنظيمي باســـم »مكتب إدارة 

المشـــروعات« مســـؤولة عن تنفيذ عـــدة مهام منها:
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تصميم، وتطوير، وصيانة سجل شامل لمشاريع الهيئة ومؤشرات األداء الرئيسية والمخرجات 	 
الرئيسية الخاصة بها بالتعاون مع الوكاالت، واإلدارات العامة،  واالدارات، والوحدات

ضمان الرقابة، والحوكمة، واإلدارة السليمة للمشاريع الداخلية للهيئة.	 
تعزيز ثقافة مبنية على إدارة المشـــاريع ضمن الهيئة تشـــجع على تســـليم المشـــاريع بشـــكل 	 

يركـــز على النتائـــج، وفي الوقـــت المحدد، وضمن إطـــار الميزانية.
تقديـــم الدعم ألصحاب المشـــاريع بصورة نشـــطة فيمـــا يخص تطوير خرائـــط الطريق لضمان 	 

التســـليم في الوقـــت المحدد وضمن إطـــار الميزانية.
متابعة المشـــاريع ومؤشـــرات األداء الرئيســـية التابعة لها لغرض توجيه أصحاب المشاريع في 	 

تحديـــد العقبات، والقضايا، والتحديات، والمخاطر الرئيســـية، وتصعيدها بالشـــكل المناســـب 
والعمل علـــى حلها والتخفيف منها بطريقة اســـتباقية وفعالة.

المساهمة في التطوير والتحسين المستمر ألدوات ولوحات قياس إدارة المشاريع الشاملة 	 
لمتابعة وتعقب وتقديم التقارير استنادًا إلى مستويات أداء وتقدم مؤشرات األداء الرئيسية 

بالتعاون مع وظائف تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة.
المســـاهمة في تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف السياســـات وإدارتهـــا )الناتجة عن عوامل 	 

داخليـــة وخارجيـــة(، والرفع بها عند الحاجة إلـــى الجهات المعنية

وتنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
تابعـــت الهيئـــة تنفيذ مبادراتها االســـتراتيجية التي تتقاطع فيها مع الجهـــات الحكومية ذات 	 

العاقـــة بشـــكل مؤسســـاتي ووفـــق اطـــار حوكمـــة منظـــم، إذ أسســـت عـــام 2017م عددًا 
مـــن اللجـــان الثنائية مع كل من مؤسســـة النقد العربي الســـعودي، ومنظومـــة وزارة التجارة 
واالســـتثمار، وشـــركة الســـوق المالية الســـعودية )تداول(، باإلضافة إلى عضوية الهيئة في 
لجنـــة برنامـــج تطوير القطـــاع المالي، تفعيًا آلليـــة تواصل مع أصحاب المصلحة المشـــتركين 
فـــي تنفيـــذ المبـــادرات االســـتراتيجية. وتجتمع هـــذه اللجان بشـــكل دوري وبتواريـــخ محددة، 
لمناقشـــة ســـير أعمال التنفيذ واتخاذ القرارات التي من شـــأنها تذليل الصعوبات لضمان عدم 

التنفيذ. تأخر 
حـــددت الهيئـــة جميـــع مســـتهدفات مؤشـــراتها االســـتراتيجية المضمنـــة في برنامـــج تطوير 	 

القطـــاع المالـــي أثناء إعداد خطة التســـليم لبرنامـــج تطوير القطاع المالي، وقـــد بدأت أعمال 
المتابعـــة منـــذ انطاق البرنامـــج منتصف عـــام 2018م، وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن الهيئة تزود، 
وبشـــكل شـــهري وربعي، مكتـــب برنامج تطوير القطـــاع المالي والمركز الوطنـــي لقياس أداء 
األجهـــزة العامة بنتائج المبادرات والمؤشـــرات االســـتراتيجية الســـتخدامها في إعـــداد تقارير 

األداء الدوريـــة التـــي ُترفع إلى مجلس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية.

األمر السامي رقم )49718( وتاريخ 1440/9/4هـ المتضمن األمر بااللتزام بمدة االبتعاث 
خارج المملكة لمنسوبي الجهات الحكومية وعدم التوسع في التمديد.

تنفيـــذًا لألمر الســـامي أعدت الهيئـــة آلية محكمـــة إلجراءاتها الداخليـــة لضبط طلبات 	 
االبتعـــاث والتمديد، وتتولى اللجنة التي أنشـــأتها الهيئة باســـم " لجنـــة تطوير الموارد 
البشـــرية "مهمـــة المتابعـــة المســـتمرة للمبتعثيـــن ودراســـة الطلبـــات الـــواردة بهـــذا 

الخصـــوص وفق ضوابـــط واشـــتراطات محددة.

األمـــر الســـامي رقـــم )60182( وتاريـــخ 1440/10/22هــــ المتضمن التأكيد علـــى الجهات 
الحكوميـــة بااللتـــزام بمـــا تقضـــي به الئحـــة اإلتـــاف الحكومية، والتنســـيق المباشـــر مع 
المركـــز الوطنـــي للوثائق والمحفوظات، وعلى كل جهة حكوميـــة التحقق من عدم وجود 

ممارســـات أو تعليمـــات مخالفـــة لتلك الائحة بأي شـــكل من األشـــكال.

تلتـــزم الهيئـــة بمـــا ورد فـــي األمر الســـامي، علمًا بأنه لـــم تجِر الهيئـــة أي عملية إتاف 	 
لوثائقهـــا حتى اآلن.

األمـــر الســـامي رقـــم )4366( وتاريـــخ 1441/1/21هــــ القاضي بالموافقة علـــى ما وجه به 
مجلـــس الـــوزراء بوضـــع اآللية الازمة التي تســـهم فـــي معالجة فقدان أصول مســـتندات 
الصـــرف النظاميـــة من قبل بعض الجهات الحكومية والمؤسســـات والشـــركات المتعاقد 

معها.

تنفيذًا لألمر السامي نفذت الهيئة اآلتي:

فيما يتعلق بمســـتحقات الموظفين، أنشأت نظامًا إلكترونيًا العتماد وتوثيق إجراءات 	 
التكليف والصرف للموظفين.

التزمـــت جزئيـــًا فيما يخص مركز الوثائـــق والمحفوظات بتوفير نظـــام إلكتروني لحفظ 	 
وأرشـــفة الوثائـــق وجاري العمل على النظام ليشـــمل جميع أعمـــال المركز.

أتمتة جميع اإلجراءات المالية لديها.	 
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األمـــر الســـامي رقم )5529( وتاريـــخ 1441/1/26هـ المتضمن الموافقـــة على ما ورد في 
محضـــر اللجنة الماليـــة )بند ثالًثا(: قيـــام جميع الجهات والمؤسســـات والهيئات الحكومية 
المدنية والعسكرية بتزويد اللجنة المشكلة باألمر رقم 5527 بتاريخ 1441/1/26هـ المشار 
إليـــه بجميع البيانـــات والمعلومات المرتبطة بالبـــدالت والمكافآت والمزايـــا والتعويضات 
باإلضافـــة إلى ســـالم الرواتب وفق النموذج المعد من قبـــل وزارة الخدمة المدنية خال 

مدة أقصاها )أســـبوعان( من تاريخه.

التزمـــت الهيئـــة بمـــا ورد في األمر الســـامي؛ إذ وفرت كافة البيانـــات المطلوبة من اللجنة 
ســـواء مـــن خـــال وزارة الخدمـــة المدنيـــة أو مـــن خـــال وزارة الماليـــة وذلـــك فـــي الوقت 

المحـــدد لذلك.

األمـــر الســـامي رقـــم )17850( وتاريـــخ 1441/3/16هـ المتضمـــن الموافقة علـــى ما رأته 
اللجنـــة العامـــة لمجلس الـــوزراء من موافقـــة على ما انتهـــى إليه أغلبيـــة المجتمعين في  
المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم )63(، وفيه أن المجتمعين أوصوا بالموافقة على ما 
يلـــي: أواًل: قيام الجهـــات الحكومية— الواردة في البيان المرافق لكتاب برنامج التعامات 
اإللكترونيـــة الحكوميـــة رقـــم )688( بتاريـــخ 1440/11/11هــــ المرافق للمحضـــر – التي لم 
تتح البيانات المشـــتركة منها إلكترونيًا للجهات الحكومية األخرى المســـتفيدة- على قناة 
التكامـــل الحكوميـــة )GSB(- لتمكيـــن تكامـــل البيانات بيـــن األجهزة الحكومية، وتســـهيل 
تقديـــم الخدمات الحكوميـــة إلكترونيًا، بالرفع – خـــال )30( يومًا- عن األســـباب التي أدت 
إلـــى عدم التزامها بتطبيق مـــا ورد في األمر رقم 41526 بتاريـــخ 1439/8/18هـ، والفقرة 
)5( مـــن ضوابـــط تطبيق التعامـــات اإللكترونيـــة الحكومية الصـــادرة بقرار مجلـــس الوزراء 
رقـــم )40( بتاريـــخ 1427/2/27هــــ، ولها التنســـيق في هذا الشـــأن مع برنامـــج التعامات 
اإللكترونيـــة الحكوميـــة )يســـر(. ثانيًا: قيـــام الجهـــات الحكومية بتضمين تقاريرها الســـنوية 
إحصائيـــة عما قامت به في الشـــأن مـــا ورد في الفقرة )5( مـــن ضوابط تطبيق التعامات 
اإللكترونيـــة الحكوميـــة الصـــادرة بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )40( بتاريـــخ 1427/2/27هـ، 
والوقت المســـتغرق إلنجاز الخدمة، ومدى رضا المســـتفيدين عن ذلك،ثالثًا: قيام الجهات 
الحكومية بتبادل البيانات التابعة لها وإتاحة البيانات المشـــتركة منها إلكترونيًا مجانًا )دون 
مقابـــل( للجهـــات الحكوميـــة األخـــرى المســـتفيدة لتمكيـــن تكامـــل البيانات بيـــن األجهزة 

الحكومية وتســـهيل تقديم الخدمات الحكوميـــة إلكترونيًا.

البيئة الداخلية للهيئة2

تنفيذًا لألمر السامي نفذت الهيئة اآلتي:

فيمـــا يتعلق بالبند "أواًل" لم يِرد اســـم الهيئة ضمـــن هذه القائمة، وبالتالي فإنه ما من 	 
حاجـــٍة التخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.

فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد "ثانيـــًا" فيما يخـــص بالفقـــرة )5( من ضوابـــط تطبيـــق التعامات 	 
اإللكترونيـــة الحكوميـــة الصادرة بقـــرار مجلس الوزراء رقـــم )40( بتاريـــخ 1427/2/27هـ 
تبنـــت الهيئـــة نظم قواعـــد البيانات لحفظ بياناتهـــا ومعلوماتها، وتديرهـــا وفق أفضل 
الممارســـات العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال، وتعتمـــد عليهـــا فـــي بنـــاء كافـــة األنظمـــة 
والتطبيقـــات التـــي تقـــدم مـــن خالهـــا خدماتهـــا اإللكترونية، وإنجـــاز عمليـــات تكامل 
البيانـــات مـــع األجهـــزة الحكوميـــة األخـــرى إلكترونيـــًا، إضافة إلـــى ربطها بأنظمـــة ذكاء 
األعمال والتقارير لاســـتفادة مـــن البيانات في عمليات اتخاذ القرار وتســـهيل التعامل 
مـــع األجهـــزة الحكومية األخرى، علمـــًا بأن الهيئة نفـــذت 265,645 خدمة مقدمة إلى 
وزارة العـــدل عبـــر نظام )نافـــذ(، وما يقارب 1,550 خدمة لبقيـــة األجهزة الحكومية عبر 
نظام )مّكن( خال عام 2019م. كما أن هناك عدد من طلبات التكامل تحت الدراســـة 
مـــع عـــدد من الجهـــات الحكوميـــة. أما ما يتعلـــق بالوقت المســـتغرق إلنجـــاز الخدمة 
فيمكـــن االطـــاع علـــى اإلجراء الـــذي اتخذته الهيئـــة حيال األمر الســـامي رقـــم )20223(.

فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد "ثالثـــًا" تكاملـــت الهيئـــة مـــع محاكـــم التنفيذ عبـــر نظـــام "نافذ"، 	 
وصممـــت وفعلـــت نظـــام "مّكـــن" ألتمتة طلبـــات واستفســـارات الجهـــات الحكومية 
المتعلقـــة بمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويل األرهـــاب؛ ويجري العمـــل حالياً علـــى اآلتي:

1. التكامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي عبر منّصة "تنفيذ".
2. التكامل مع مركز المعلومات الوطني لتفعيل خاصّية "الرقم الموحد".

وجاري التنسيق في هذا الشأن مع الجهات الحكومية التالية: 
1. الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين.

2. النيابة العامة.
3. مركز تحقيق كفاءة االنفاق.

4.  الربط مع نظام »مراسات« للجهات الحكومية.
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)	(
اجتماعات مجلس الهيئة وقراراته 

عقـــد مجلـــس الهيئـــة 148 اجتماعًا خال عـــام 2019م مقارنة بــــ 139 اجتماعـــًا خال عام 
2018م، ويوضـــح الجـــدول رقـــم )5( اجتماعـــات مجلـــس الهيئة مصنفًة بحســـب عدد من 
حضـــر مـــن أعضائه، أمـــا الجدول رقـــم )6( فيوضح عـــدد اجتماعات مجلـــس الهيئة مصنفًة 

بحســـب حضـــور/ عدم حضـــور األعضاء لعـــام 2019م.

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

عدد الحضور
العــــــدد 

عام 9	0	معام 8	0	م

7774كامل األعضاء
44762 أعضاء
31512 أعضاء

139148اإلجمالي

اجتماعًا خالل عام 
9	0	م

عقد مجلس الهيئة

 		8
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وأصـــدر مجلس الهيئة خال عام 2019م 
عـــام  قـــرارًا  بــــ 489  قـــرارًا مقارنـــًة   507
المتعلقـــة  القـــرارات  واحتلـــت  2018م. 
بمحـــور "تعزيـــز الثقـــة" فـــي اســـتراتيجية 
الســـوق المالية المرتبة األولى من حيث 
العـــدد بنســـبة 48.7 %، تلتهـــا القـــرارات 
المتعلقـــة بمحـــور " ممكنـــات التنفيذ " 

بنســـبة 16.6 %. )الجـــدول رقـــم )7((.
بلـــغ عـــدد الموضوعـــات التـــي ناقشـــها 
بمحـــاور  المتعلقـــة  الهيئـــة  مجلـــس 
الخطـــة االســـتراتيجية للســـوق الماليـــة 
566 موضوعـــًا عـــام 2019م مقارنـــة بــــ 
555 موضوعـــًا عـــام 2018م، واحتلـــت 

الجدول رقم )6(: 
اجتماعات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب حضور/ عدم حضور األعضاء عام 9	0	م

أعضاء مجلس الهيئة
عدد اجتماعات مجلس الهيئة

عدم حضورحضور

12919معالي رئيس مجلس الهيئة
13315سعادة نائب رئيس المجلس األستاذ يوسف البليهد

13513عضو المجلس األستاذ أحمد الراجح
12622عضو المجلس األستاذ خالد الحمود
13117عضو المجلس األستاذ خالد الصليع

الموضوعـــات المتعلقـــة بمحـــور "تعزيز 
الثقـــة" المرتبة األولى مـــن حيث العدد 
الموضوعـــات  تلتهـــا   %  46.5 بنســـبة 
المتعلقـــة بمحـــور "ممكنـــات التنفيـــذ" 
بنســـبة 18.6 % عـــام 2019م. )الجدول 

.))7( رقـــم 

قراًرا عام 9	0	م

أصدر مجلس الهيئة
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محاور الخطة االستراتيجية
للسوق المالية

عدد الموضوعات 
المناقشة المتعلقة بالمحاور االستراتيجية

عدد القرارات
 الصادرة المتعلقة بالمحاور االستراتيجية

عام 9	0	معام 8	0	معام 9	0	معام 8	0	م
100919083تسهيل التمويل

58394130تحفيز االستثمار

245263224247تعزيز الثقة

50684663بناء القدرات

1021058884ممكنات التنفيذ

07	89	66				اإلجمالي

الجدول رقم )7(: 
قرارات مجلس الهيئة مصنفة بحسب محاور وموضوعات الخطة االستراتيجية للسوق المالية.

البيئة الداخلية للهيئة2



الوضـــع الـــراهــــن

8687

1

)	(
القوى العاملة وبرامج التدريب 

والتطوير والمسؤولية االجتماعية

بلـــغ عدد موظفي الهيئـــة 768 موظفًا/موظفًة في عـــام 2019م، بزيـــادة 9.9 % مقارنًة 
بعـــام 2018م؛ حيـــث انضـــم إلـــى الهيئـــة 109 موظًفا/موظفـــًة جديدًا، في حين اســـتقال 
40 موظفًا/ موظفًة. وبلغت نســـبة التوطين 99.2 %، وشـــكلت الموظفات السعوديات 
نســـبة 19.0 % مـــن إجمالـــي القوى العاملة )الجـــدول رقم )8(، و)الجـــدول رقم )9( ويتميز 
موظفـــو الهيئـــة بالمؤهـــات العلميـــة العاليـــة؛ فقـــد بلغت نســـبة الحاصلين علـــى درجة 
البكالريوس والدراســـات العليا )دبلوم عالي وماجســـتير ودكتوراه( نحو 82.0% من إجمالي 

منســـوبي الهيئة )الجدول رقـــم )10((.

القوى العاملة

سعودي

سعودي

غير سعودي

غير سعودي

ذكـــور

ذكـــور

إنــاث

إنــاث

إنــاث

إنــاث

ذكـــور

ذكـــور

اإلجمالي

اإلجمالي

8	0	م

9	0	م8

	79

6	6

			

		6

6

6

0

0

699

768

% 99.2

نســـبــــــــة
التوطـين

الجدول رقم )8(: 
توزيع القوى العاملة

البيئة الداخلية للهيئة2

8|  بما فيهم 32 موظفا/موظفًة من منسوبي األكاديمية المالية.

المنضمـــون

المنضمـــون

المستقيلون

المستقيلون

8	0	م

9	0	م9

70

	09

	0

	0

الجدول رقم )9(: 
الموظفون الجدد والمستقيلون

الجدول رقم )0	(: 
التأهيل العلمي لمنسوبي الهيئة

الثانويـــة  العامــة
دكتوراهفما دونها

اإلجمالي دبـلــــــوم

البكالوريوس

دبلوم عالي / 
ماجستير

العـــــددالعـــــدد

العـــــدد
العـــــدد

العـــــدد

العـــــدد

العـــــددالعـــــدد

العـــــدد
العـــــدد

العـــــدد

العـــــدد

عام 8	0	معام 8	0	م

عام 8	0	م
عام 8	0	م

عام 8	0	م

عام 8	0	م

عام 9	0	معام 9	0	م

عام 9	0	م9
عام 9	0	م

عام 9	0	م

عام 9	0	م

6		

699 7	

	06

		9

6		

768 77

			

	8	

النسبة من اإلجماليالنسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجماليالنسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجمالي

النسبة من اإلجمالي

% 8.9%0.1

%10.2

%43.8

%37.1

% 7.9%0.	

%	0.0

%		.8

%	6.7

9|  بما فيهم 32 موظفا/موظفًة من منسوبي األكاديمية المالية.
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واصلت الهيئة توفير البرامج التدريبية وُفرص إكمال الدراســـة داخل المملكة وخارجها لمنسوبيها، 
رغبـــًة منها في رفع مســـتوى تأهيل منســـوبيها في جميع المجـــاالت المتعلقة بعملها؛ فأقامت 
الهيئة 38 برنامجًا تدريبيًا داخليًا، وصل عدد الملتحقين بها إلى 741 مشـــاركًا/ مشـــاركًة، فيما بلغ 
عـــدد برامـــج التدريب الخارجيـــة 556 برنامجـــًا تدريبيًا خارجيـــًا، ووصل عدد الملتحقين بهـــا إلى 553 
مشاركًا/مشـــاركًة بنهاية عـــام 2019م. أما المبتعثون لنيل البكالوريوس والماجســـتير والدكتوراة 

خـــارج المملكة فقد بلغ عددهـــم 20 موظفًا وموظفًة. )الجـــدول رقم )11((.

برامج التدريب والتطوير

البرنامج
عدد المشاركين/المشاركات

عام 2019م10عام 2018م

525741 برامج التدريب الداخلية
515553برامج التدريب الخارجية

87 برنامج التدوير الوظيفي
28 36برامج اللغة اإلنجليزية الداخلية
6 6برامج اللغة اإلنجليزية الخارجية

48 برامج التدريب على رأس العمل في المنظمات والهيئات الدولية
2020 برامج االبتعاث إلكمال الدراسة خارج المملكة11 

38

741

553

20

556

ا   برنـامًجا  تدريبيًّ
ا داخــــــليًّ

عدد الملتحقين 
بالبرامج الداخلية

عدد الملتحقين 
بالبرامج الخارجية

المبتعثون لنيل 
شهادتي البكالوريوس 

والماجستير والدكتوراة 
خارج المملكة 

عدد برامج التدريب 
الخارجية

الجدول رقم )		(: 
عدد المشاركين/المشاركات من منسوبي الهيئة في برامج تطوير الموارد البشرية

البيئة الداخلية للهيئة2

10|  بما فيهم منسوبي األكاديمية المالية.
11|  كما في نهاية الفترة.

تجدر اإلشارة إلى أن للهيئة مساهمات اجتماعية بالتدريب على رأس العمل داخل الهيئة للخريجين 
الســـعوديين المتفوقيـــن مـــن مختلـــف الجامعات، وأطلقـــت الهيئـــة عـــام 2019م "برنامج هيئة 
الســـوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين" في نســـخته السادســـة، وبلغ عدد الملتحقين به 
36 متدربـــًا/ متدربـــًة، موزعين على ســـبعة مســـارات تخّصصية هي: المال واالســـتثمار، واألنظمة 
والتشـــريعات، واإلدارة، والتفتيش، وااللتزام، والعاقـــات الدولية واألبحاث، والتقنية والعمليات.

المسؤولية االجتماعية

14

123

36

عدد المنضمين لبرنامج 
هيئة السوق المالية 

لتأهيل الخريجين 
المتفوقين لألشخاص 

المرخص لهم

عدد المنضمين لبرامج 
التدريب التعاوني 
لطالب وطالبات 

الجامعات والكليات 
في المملكة

عدد المنضمين لبرنامج 
هيئة السوق المالية 

لتأهيل الخريجين 
المتفوقين

كذلـــك للهيئـــة مســـاهمات فّعالة فـــي برامج التدريـــب التعاوني لطـــالب وطالبـــات الجامعات 
والكليـــات فـــي المملكة، وتهيئتهم للعمل في أي جهة بعد تخرجهـــم؛ وقد التحق بهذا البرنامج 

123 طالًبـــا وطالبًة خال عـــام 2019م.

كذلـــك أطلقت الهيئـــة "برنامج هيئة الســـوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين لألشـــخاص 
المرخـــص لهم" في نســـخته الثانية خال مارس عام 2019م، لرفع مســـتوى معرفة المشـــاركين 
فيه بالجوانب الفنية والنظامية ألعمال وأنشطة األوراق المالية بحيث يصبح خريجو هذا البرنامج 
جاهزيـــن للعمل في قطاع الســـوق الماليـــة دون الحاجة إلى إعادة تأهيلهم مـــرة أخرى، وبلغ عدد 

المنضمين للبرنامج 14 متدربًا/متدربًة.

برنامج هيئة السوق المالية 
لتأهيل الخريجين المتفوقين

المال واالستثمار

العالقات الدولية واألبحاث التقنية  والعمليات

االلتزامالتفتيشاإلدارة

األنظمة  والتشريعات
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)	(
برنامجا التوفير واالدخار، 

والتمويل السكني للموظفين 

وصل عدد المشـــاركين في البرنامج 
حتى نهاية عـــام 9	0	م  إلى

بلغ عدد المستفيدين من البرنامج
حتى نهاية عام 9	0	م  

النسبة من إجمالي موظفي 
الهيئة المستحقين.

النسبة من إجمالي موظفي 
الهيئة المستحقين.

موظًفا وموظفًة

موظًفا وموظفًة

برنامج التوفير واالدخار

برنامج التمويل السكني 

وفرت الهيئة لمنســـوبيها البرنامجين 
التاليين: التحفيزيين 

			

 		7

% 70.6

% 	7.7

البيئة الداخلية للهيئة2

)	(
مباني الهيئة 

المملوكة والمستأجرة

مملوكــــــــة

مستأجـــــرة

مبنى مقر هيئة السوق المالية 	 
الرئيسي – الرياض

مبنى مقر الهيئة 	 -البرج الشرقي 	 
-مركز الملك عبدالعزيز للحوار 

الوطني -الرياض

مواقف سيارات خارجية لمبنى مقر 	 
الهيئة الرئيسي-الرياض، مخصصة للزوار 

والموظفين

المبانـــي واألراضـــي المملوكـــة والمســـتأجرة للهيئة 
تتألـــف من:
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بيئة العمل المادية 

في الهيئة

تتشـــكل المكونات الرئيســـية لبيئة العمل المادية للمكاتب بحســـب مـــا وردت في 
الدليـــل اإلرشـــادي لألجهزة الحكومية الصـــادر عن وزارة الخدمـــة المدنية من:

البيئة الداخلية للهيئة2

تصميم المكاتب

الهدوء والحد من 
الضوضاء

تنظيم وترتيب 
مكان العمل

التكـــــييف

تأثيث المكاتب استخدام األلوان 
في المكاتب

النظافةاألمن والسالمة

اإلضـــــاءة 
والصوتيات

تهيئة أماكن استقبال 
المستفيدين

تجميل المكاتب

الخدمات المساندة

المكونات الرئيسية لبيئة العمل المادية كما في الدليل
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وبعـــد مراجعـــة الدليـــل وعناصـــر بيئـــة العمـــل الماديـــة ومقارنتهـــا مـــع 
الممارســـات المطبقـــة فـــي الهيئـــة تبيـــن مـــا يلـــي:

عدد العناصــــر
 التي يغطيــــها الدليـــــل

عنصرًاعنصرًا

عدد العناصــــر 
المطبقــــة في الهيئـــة حاليًا

 			 		6

البيئة الداخلية للهيئة2

أجهزه ترجمة في قاعة 
االجتماعات الرئيسية.

مخارج طوارئ للمصلى.

استخدام مكانس مصنوعة 
من األلياف الدقيقة.

أجهــــزة تدفئــــة 
"مركزيـــــة ومنفصــــلة".

تخصص الجهة يومًا 
دوريًا في السنة لنظافة 

المكاتب.

توفــــيــــر أجهـــــزة تــــوليـــــد 
وقيـــاس الرطوبــــة.

تخصص الجهة جوائز 
تقديرية للمكاتب النظيفة.

مصـــادر الطاقـــة البديـلة 
لتشغيل أنظمة التكييف 

والتدفئة.

االلتزام بكود البناء 
السعودي فيما يخص 

السالمة والصحة.

استخـــــدام اإلضـــــاءة 
البــــاردة.

توفــير قاعـــات للقـــراءة 
واالطالع مع أحدث الكتب 

ومصادر المعرفة.

االستفادة من الطاقة 
الشمسية لتوفير الطاقة 

ألماكن العمل.

لوحات تشكيلية معـبرة 
عن الموروث االجتماعي.

استخدام األجهزة الصوتية لغير 
ُتعد اآلالت واألجهزة المكتبية في الجهة تقع الجهة في محيط المصانع والورش.األغراض المخصصة لها.

مصدر ضوضاء.

تقع الجهة في محيط المجمعات 
التعليمية.

ُتعد األبواب في الجهة مصدر ضوضاء.

ُيعد المستفيدون من الجهة مصدرًا تقع الجهة بجوار محطات النقل المتنوعة.
للضوضاء.

تقع الجهة في محيط المجمعات 
الحكومية.

ُيعد العاملون في الجهة مصدرًا للضوضاء.

االستفادة من النفايات في المكاتب 
إلعادة تدويرها.

تحليل مياه الشرب.

تضع الجهة إرشادات للحد من الضوضاء.

عنصرًا

عنصرًا

عدد العناصــر القابلة للتحســــين وفقًا 
لطبيعة عمل الهيئـــة

عدد العناصــــر التي ال تنطبـــــق 
على طبيعة عمل الهيئة

		

توفير ثالجة مياه في المصلى.		
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مركز الوثائق 

والمحفوظـــــــــات

أصـــدر مجلـــس الهيئـــة قـــراره بتغييـــر اســـم "إدارة الوثائـــق والمحفوظـــات" ليكـــون "مركز 
الوثائق والمحفوظات" تنفيذًا لقرار مجلس الـــوزراء رقم )9( وتاريخ 1438/1/2هـ القاضي 
بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في األجهزة الحكومية، 
كذلـــك اعتمـــد المجلـــس الئحـــة الوثائـــق والمحفوظـــات، ودليل سياســـات مركـــز الوثائق 
والمحفوظات. ويســـاهم المركز في تمكيـــن وكاالت وإدارات الهيئة من حفظ واســـترجاع 

الوثائق بكفـــاءة وفعالية.

أبرز مهام ومسؤوليات المركز:

حفـــظ وثائـــق الهيئـــة وفـــق سياســـات وإجـــراءات األرشـــفة، بحســـب 
وضوابطـــه.  والمحفوظـــات  للوثائـــق  الوطنـــي  المركـــز  متطلبـــات 

تنظيم وفهرســـة وأرشـــفة الوثائق وفقًا للضوابط واآلليات المعتمدة، 
والتأكد مـــن اكتمالها وجاهزيتها وإمكانية اســـترجاعها عند الحاجة.

التنســـيق مـــع تقنيـــة المعلومـــات لضمـــان شـــمولية عمليـــات التخزين 
واألرشـــفة الرقميـــة ودقتهـــا.

ترميـــم الوثائق التـــي تعرضت للضرر، وكذلك إتـــالف الوثائق التي انتفت 
الحاجـــة إليها وفق الضوابط المعتمدة فـــي هذا الخصوص.

التقييم الـــدوري لمواقع حفظ الوثائق وأوعيتهـــا للتأكد من عدم وجود 
ما قد يـــؤدي إلى تلفها.

البيئة الداخلية للهيئة2

أبرز إنجازات المركز عام 9	0	م:

ويعمل المركز 
حاليًا على تحقيق 

اآلتي:

تمثيل الهيئــة فــي المؤتمــر الدولــي األول للمركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات 	 
الـــــذي ُعقد بتاريخ 2019/03/24م تحـــــت رعايـــــة خــادم الحرميـــــن الشــريفين – 
حفظــه اللــه – بتنظيٍم من المركــز الوطنــي تحــت عنــوان "دور األرشـيفات العربيـة 
فــــي دعـم مجتمـع المعرفــــة العربـي بيـن التحديــــات والتطلعـات المسـتقبلية"، 

ومشـــاركة بورقـــة عمل عن تطبيـــق إدارة المعرفة. 

عقـــد ثـــاث ورش عمل بعنوان "مفهـــوم إدارة المعرفة ودور مديري المشـــاريع 	 
فـــي إثرائهـــا" لعـــدد من طالبات وعضـــوات هيئـــة التدريس بكليـــة إدارة األعمال 
فـــي جامعة األميرة نـــورة بنت عبد الرحمن، واطاعهن علـــى تجربة الهيئة فيما 
يخـــص التطبيق العملـــي إلدارة المعرفة، وتبيان نقاط االلتقاء بين إدارة المعرفة 

وإدارة المشـــاريع، واالقتصاد المعرفـــي، ورؤية المملكة 2030.

تصميـــم منصة لتوثيق المواد التدريبية للموظفين الذيـــن حضروا برامج تدريبية، 	 
وإتاحتهـــا لكافة منســـوبي الهيئة تعميًما للفائدة علـــى باقي الموظفين وتعزيز 

المبادرات الرامية إلى نشـــر المعرفة.
 

إعـــداد دليـــل إرشـــادي ألمنـــاء الوثائق يحـــوي التعاريـــف المهمة، ومهـــام أمين 	 
الوثائـــق، وأهم اإلجـــراءات والنماذج والمراجع، إضافة إلى المعايير التي يتم على 

ضوئها تكريم أميـــن الوثائق. 

المشـــاركة في تنفيذ متطلبات األمن السيبراني، وماحظات برنامج التعامات 	 
الحكومية "يّسر" فيما يخص حوكمة وإدارة البيانات.

نشـــر )22( حزمـــًة مـــن البيانـــات المفتوحـــة علـــى موقع "يّســـر" من خـــال بوابة 	 
البيانـــات المفتوحـــة لبرنامج "يّســـر".

استكمال خدمات 	 
المسح الضوئي لوثائق 

الهيئة.

تفعيل وتطوير أدوات 	 
بناء وتداول المعرفة.

تكثيف مبادرات نشر 	 
الوعي بأهمية تداول 

ونشر المعرفة ودورها 
في تطوير الموظف 

والمنظمة.

الربط مع الجهات 	 
الحكومية من خال 
نظام "مراساتي" 
تمهيًدا الستبعاد 

التعامات الورقية 
بين الجهات الحكومية 

أو الحّد منها قدر 
اإلمكان.



الفصل الثاني:الوضع الراهن لهيئة السوق المالية
اللجان

الباب الثاني
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)	( اللجنة اإلدارية

صدرت الئحة اللجنة عن مجلس الهيئة بالقـــــــرار رقــــم )2-69-2016( وتـاريــــخ 1437/9/3هـ المـوافـــــق 2016/6/8م، بناًء علـى 
نظام الســـــوق الماليــة الصـادر بالمــرسـوم الملكــي رقــم )م/30( وتــاريـــــخ 1424/6/2ه، المعدلة بقـرار المجلس رقـــم )44-1-
2018( وتاريخ 1439/08/02هـ الموافق 2018/04/18م، المعدلة بقرار المجلس رقم )3-121-2019( وتاريخ 1441/03/08هـ 

الموافـــق 2019/11/05م. وتتكون عضويـــة اللجنة على النحو اآلتي:

عضــــًوا

عضــــًوا

عضــــًوا

عضــــًوانائب رئيس اللجنة

عضًوا وأميًنا للجنة

رئيًسا للجنة

عضــــًواعضــــًوا

عضــــًوا

عضــــًوا

عضــــًواعضــــًوا

وكيل الهيئة للشئون 
االستراتيجية والدولية

وكيل الهيئة للموارد 
المؤسسية

مدير عام اإلدارة العامة للقوائم 
المالية ومراجعي الحسابات

نائب 
رئيس المجلس

مدير عام 
التواصل وحماية المستثمر

األمين العام 
لمجلس الهيئة

رئيس 
المجلس

وكيل الهيئة 
للشئون القانونية والتنفيذ

مدير عام 
اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

وكيل الهيئة 
لمؤسسات السوق

مدير عام اإلدارة العامة
لتقنية المعلومات

وكيل الهيئة للشركات المدرجة 
والمنتجات االستثمارية

مدير عام 
اإلدارة العامة للمخاطر

وقد عــقــدت  اللجـنــة

اجتماعا ، بحضور كامل 
األعضاء، خالل عام 9	0	م 

ناقشت خاللها

موضوعًا مدرجة على جدول 
أعمالها.

	7

 87
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)	(  لجنة التعامالت اإللكترونية

بنـــاًء علـــى قـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم )6-106-2019( وتاريخ 
1441/02/03هــــ الموافـــق 2019/10/02م ُأعيد تشـــكيل لجنـــة التعامات 

اإللكترونيـــة لتتكـــون بموجبه من: 

رئيسًارئيس المجلس  1.                                     

نائبًا للرئيسعضو مجلس الهيئة األستاذ أحمد بن راجح الراجح             2.

عضوًامساعد وكيل الهيئة للموارد المؤسسية                      3.

عضوًامساعد وكيل الهيئة لمؤسسات السوق                       4.

عضوًامساعد وكيل الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ                 5.

عضوًامساعد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية       6.

عضوًامساعد وكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية              7.

عضوًاالمدير العام للقوائم المالية ومراجعي الحسابات                  8.

عضوًاالمدير العام للتواصل وحماية المستثمر                        9.

عضوًاالمدير العام لتقنية المعلومات     10.

عضوًامدير إدارة أمن المعلومات                                11.

ومن أهم 
مسؤوليات اللجنة

وضع واعتماد خطة التعامالت 
اإللكترونية بالهيئة في ضوء 

الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية 
المعلومات واإلشراف على 

تنفيذها.

 مراجعة واعتماد المشاريع اإللكترونية 
ومراجعة التهديدات والمخاطر المحتملة 
على الخدمات واألنظمة اإللكترونية في 

الهيئة. 
التنسيق مع برنامج التعامالت 
اإللكترونية "يّسر" في وزارة 

االتصاالت وتقنية المعلومات 
والجهات الحكومية األخرى في 

هذا الخصوص.

وقد عــقــــدت 
اللجـــــنـــــــــــــــــة

اجتماعا خالل عام 
9	0	م ناقشت خاللها 

موضوعًا وأصدرت 
في شأنها عدد

قرارًا وتوصية.
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مشروع إدارة التزام المنتجات االستثمارية المرحلة 	 
الثالثة

مشروع الرخص والتسجيل	 
نظام التحقيق	 
نظام إدارة الزوار	 
مشروع أتمتة اجراءات القوائم المالية	 
مشروع أتمتة اجراءات حوكمة الشركات	 
مشروع تطوير منصة التوظيف في الهيئة	 
أتمتة اجراءات القوائم المالية	 
مشروع المؤشرات التشغيلية	 
التضليل اإللكتروني	 
مشروع توسعة البنية التحتية لتلبية متطلبات 	 

خدمة المكاتب الذكية 
مشروع نظام مراقبة قواعد البيانات 	 
مشروع تمويه البيانات	 
مشروع نظام اإلتصاالت الموحدة	 
مشروع نظام مركز االتصال	 
 	)CRM( مشروع منصة إدارة عاقات العماء
إدارة حماية المستثمر ومعالجة الباغات	 
خدمة الدعوى الجماعية	 

التفتيش على مؤسسات السوق 	 
إدارة المخاطر الداخلية	 
إدارة التدقيق الداخلي	 

نظام الجمعيات العمومية 	 
نظام إتمام واتباع أفضل الممارسات في التطوير	 
نظام إنجاز - المرحلة الثالثة	 
نظام الرقابة - المرحلة الثالثة	 
تحسينات نظام إصدار المنتجات االستثمارية - 	 

المرحلة الثالثة

مؤسسة النقد العربي السعودي	 
الربط اإللكتروني والتكامل مع مركز المعلومات 	 

الوطني
الربط مع منصة مراس	 
مشروع تطبيق الرقم الموحد للمنشآت غير 	 

الحكومية المبتدئ بالرقم 7

وقـــد أصدر برنامج "يســـّر" تقرير مؤشـــر نضـــج الخدمات للربع 
الثالـــث مؤخًرا، حيث كانت قيمة مؤشـــر نضـــج تحول خدمات 
الهيئـــة الرئيســـية هيئة الســـوق المالية في الربـــع الثاني من 
عـــام 2019م "60 %"، ثـــم تقدمـــت لتصبـــح "64.41 %" في 

نهاية الربـــع الثالث أي عنـــد الفئة الصفراء. 

ومن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة:

ـــة  ـــذ أتمت ـــات لتنفي ـــر األولوي اعتمـــاد معايي
ـــة. أعمـــال وخدمـــات الهيئ 	

	

	

	

	

6

7

:)GRC( مشروع إدارة المخــاطــر المتكــاملة

الربـــط والتكامـــل مـــع الجهـــات الحكوميـــة 
التاليـــة:

دراســـة متطلبـــات األعمـــال ألتمتـــة أعمـــال 
التحليـــــل المــالـــي إلدارة التحقيـــق

االلتزام بضوابط هيئة األمن السيبراني

تحسينات على األنظمة التالية:

الموافقـــة علـــى البـــدء فـــي تنفيـــذ برنامـــج 
أتمتـــة أعمـــال وخدمـــات الهيئـــة المشـــتملة 

المشـــاريع التاليـــة:
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)	(  اللجنة العليا المشتركة لفصل المهام واالختصاصات 
بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية 

السعودية )تداول(

تتولى اللجنة فصل المهام واالختصاصات بين الهيئة وتداول وفق ما قضى به نظام الســـوق المالية، 
وتفعيل مهام شـــركة الســـوق المالية الســـعودية )تداول( واختصاصاتها الواردة في النظام. وقد ُأعيد 
تشـــكيل اللجنـــة نظرًا إلى صدور األمر الملكي القاضي بإعادة تشـــكيل مجلـــس الهيئة، فأصدر المجلس 
قـــراره رقـــم )6-98-2017( وتاريخ 1439/2/12هــــ الموافق 2017/11/1م بأن يبقى عدد أعضائها كما 
هـــو خمســـة أعضاء من الهيئة وخمســـة أعضـــاء من تداول، في حين أســـندت مهمة رئاســـة اللجنة إلى 
ســـعادة نائب رئيس مجلس الهيئة األســـتاذ/ يوســـف بن حمد البليهد، واستمرت اللجنة على تشكيلها 

عـــام 2019م المكون من:

رئيسًانائب رئيس مجلس الهيئة1
عضوًاعضو مجلس الهيئة األستاذ خالد بن عبد العزيز الحمود2
عضوًاوكيل الهيئة لمؤسسات السوق3
عضوًاوكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية4
عضوًاوكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ5
مقررًااألستاذ محمد بن عبد الله آل بنيان6

عضوًاالدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر1
عضوًااألستاذ عبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن2
عضوًاالدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف3
عضوًااألستاذ خالد بن عبد الله الحصان4
عضوًامدير عام اإلدارة العامة للسياسات5

ممثلو الهيئة

ممثلو تداول

أسندت مهمة رئاسة اللجنة 
إلى سعادة نائب رئيس 
مجلس الهيئة األستاذ/

 يوسف بن حمد البليهد

اللجان2
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)	( لجنة التفتيش الخاص على الشركات المدرجة

وتـــم تشـــكيل اللجنـــة بنـــاًء علـــى قـــرار مجلـــس الهيئـــة رقـــم )1-16-2019( وتاريـــخ 
اآلتـــي: النحـــو  علـــى  2019/02/18م  الموافـــق  1440/06/13هــــ 

أســـس مجلس الهيئة لجنة تعنى باإلشـــراف على تفتيش الشركات المدرجة، وتشارك 
فـــي عضويتهـــا بعض وكاالت الهيئة برئاســـة ســـعادة نائـــب رئيس مجلـــس الهيئة. إذ 
تتولـــى اللجنـــة وفق أطار العمـــل المعتمد لها مهمة التفتيش الخاص على الشـــركات 
المدرجـــة بنـــاءًا على حالة اشـــتباه وقعت أو توشـــك أن تقع في مخالفات جســـيمة أو 

قضايـــا جنائية تختص الهيئة بضبطهـــا أو التحقيق فيها.
ويتمحور أطار عمل اللجنة على اآلتي:

1.  توضيـــح كيفيـــة رفع مقتـــرح التفتيش لصاحـــب الصاحية من حيـــث الجهة المعنية 
بالرفـــع وآلية رفع المقتـــرح ومتظلباته.

2.  توضيح وتحديد نقاط التفتيش من حيث االختصاص والمتطلبات واألدوار.
3.  تكويـــن اللجنـــة التوجيهيـــة وتســـمية أعضاؤها وبيان مهامها بما يســـهم ويســـاعد 

على حســـم نقـــاط النقـــاش وجمع اآلراء بشـــأن إجـــراءات التفتيش والتســـريع بها. 

رئيســًا

عضـــــوًا

عضـــــوًا

نائبًا للرئيس

عضـــــوًا

عضـــــوًا

نائب رئيس مجلس الهيئة األستاذ
يوسف بن حمد البليهد

وكيل الهيئة للشئون 
القانونية والتنفيذ

مدير عام القوائم المالية 
ومراجعي الحسابات

عضو مجلس الهيئة األستاذ
خالد بن محمد الصليع

وكيل الهيئة للشركات المدرجة 
والمنتجات االستثمارية                

المستشار 
القانوني للمجلس                                    

وقد عــقــــدت 
اللجـــــنـــــــــــــــــة

عقدت اللجنة 9 اجتماعات خالل عام 9	0	م، ستة منها بحضور جميع 
األعضاء، ناقشت خاللها 

موضوعًا مدرجة على جدول 
قــرارًا.أعمالها، وأصدرت 

9
 	9		
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)	(  لجنة تطوير الموارد البشرية

بناًء على قرار مجلس الهيئـــة )4-121-2019( وتاريخ 
1441/03/08هــــ الموافـــق 2019/11/05م، أعيـــد 

تشـــكيل عضوية اللجنـــة لتتكون من:

رئيسًا
عضـــــوًا

عضـــــوًا

عضـــــوًا نائًبا للرئيس

عضـــــوًا

عضـــــوًا

عضو مجلس الهيئة األستاذ
أحمد بن راجح الراجح                            

وكيل الهيئــة للموارد 
المؤسسية                                      

وكيل الهيئة للشئون 
القانونية والتنفيذ

مدير إدارة 
الموارد  البشرية

وكيل الهيئة للشئون 
االستراتيجية والدولية                             

وكيل الهيئة لمؤسسات 
السوق

وكيل الهيئة للشركات المدرجة 
والمنتجات االستثمارية

اللجان2

ووفقًا لالئحة عمل اللجنة في مادتها الخامســـة المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم المــــجلس 
رقــم )	-			-9	0	( وتاريخ 08/	0/				هـ الموافق 	0/		/9	0	م، تشتمل مهام اللجنة 

اآلتي: 

المـــوارد . 	 لتطويـــر  العامـــة  السياســـة  رســـم 
البشـــرية بما في ذلـــك بناء عالقـــات التعاون 

مـــع المؤسســـات التعليميـــة والتدريبيـــة. 

اعتماد خطة تطوير الموارد البشرية.. 	

المـــوارد . 	 تطويـــر  ميزانيـــة  علـــى  المصادقـــة 
البشـــرية ومـــن ثـــم رفعها لصاحـــب الصالحية 

للموافقـــة عليهـــا.

برامـــج . 	 لجميـــع  المنظمـــة  الضوابـــط  وضـــع 
ومنهـــا  بالهيئـــة  البشـــرية  المـــوارد  تطويـــر 
التعليـــم  ببرامـــج  المتعلقـــة  الضوابـــط 
والتخصصات المستهدفة ومعايير المفاضلة 
بيـــن المرشـــحين والجامعـــات الموصـــى بهـــا، 
والضوابط المنظمة لبرامـــج االنتظام الجزئي 
بالمؤسســـات التعليميـــة، وبرنامـــج اإللحـــاق 
بالمنظمـــات الخارجية، والبرامـــج التخصصية، 
والشـــهادات  الداخلـــي،  التدريـــب  وبرامـــج 
المهنيـــة واالختبـــارات العلميـــة وبرامج اللغة 
للوظائـــف  الواعديـــن  وبرامـــج  اإلنجليزيـــة، 

القياديـــة.  

دراســـة الترشـــيحات المتعلقة ببرامج التعليم . 	
مـــن حيث مـــدى الحاجة وتوافر الشـــروط في 
المتقـــدم، ومناســـبة الدرجة العلميـــة المراد 

االلتحاق بهـــا واعتمادها. 

دراســـة الترشيحات المتعلقة ببرنامج اإللحاق . 6
بالمنظمات الخارجية واعتمادها.

للموظفيـــن . 7 الخاصـــة  الحـــاالت  دراســـة 
الملتحقيـــن ببرامـــج التعليـــم والتدريـــب التي 
ُترفـــع مـــن إدارة المـــوارد البشـــرية، بمـــا فيها 
طلبـــات تمديد أو إنهـــاء الدراســـة أو التدريب، 
واإللتحـــاق ببرنامج تدريب عملـــي بعد التخرج 

وغيرهـــا، والتقريـــر بشـــأنها.

االطـــالع على تقارير برامـــج التعليم والتدريب . 8
واتخاذ مـــا يلزم حيالها.

المصادقـــة علـــى البرامـــج الموجهـــة لحديثي . 9
مـــن صاحـــب  باعتمادهـــا  والتوصيـــة  التخـــرج 

الصالحيـــة.

وقد عــقــــدت 
اللجـــــنـــــــــــــــــة

اجتماعا خالل عام 
9	0	 ناقشت خاللها 

من الموضوعات 
المدرجة على جدول 

أعمالها، وأصدرت
قــرارًا. 	96		8
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)6(  لجنة الحساب التمويلي لبرنامج التوعية في 
هيئة السوق المالية

يهـــدف الحســـاب التمويلـــي لبرنامج التوعيـــة في الســـوق المالية الســـعودية إلى 
تمويـــل أنشـــطة الهيئة الخاصـــة ببرامج التوعية في الســـوق الماليـــة المتمثلة في 
رفـــع الثقافة المالية واالدخارية واالســـتثمارية لدى المســـتثمرين، وتمويل وتطوير 
أنظمـــة الرقابـــة علـــى التـــداول لـــدى األشـــخاص المرخص لهـــم، والمســـاهمة في 
تأســـيس وتشـــغيل األكاديمية المالية. ُأنشـــئت اللجنة بقرار مجلس الهيئة رقم )2-

46-2017( بتاريـــخ 1438/7/22هــــ الموافـــق 2017/4/19م، وتـــم تشـــكيل اللجنة 
بقـــرار المجلـــس رقـــم )7-49-2017( على النحـــو اآلتي:

وُأعيد تشـــكيل اللجنة بقرار المجلس رقـــم )5-14-2019( وتاريخ 1440/06/02هـ الموافق 
2019/02/11م لتتكون من األعضاء التالية أســـمائهم:

وكيل الهيئة للموارد المؤسسية 
عضــــوًا

عضو مجلس الهيئة 
رئيسًا للجنة

عضو خارجي

األستاذ 
خالد بن عبدالعزيز الحمود 

عضــــوًا

األستاذ 
علي بن سليمان الدخيل

الدكتور 
عبيد بن سعد العبدلي

األستاذ 
عبدالله بن عبدالقادر شيبة الحمد

وكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية
عضــــوًا

األستاذ 
نايف بن عبدالعزيز الدغيثر 

رئيس اللجنةعضو من أعضاء مجلس الهيئة يعّينه المجلس ويكون1.                                     

عضــــوًاوكيل الهيئة للموارد المؤسسية2.

عضــــوًاوكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية3.

عضــــوًامدير عام التواصل وحماية المستثمر4.

يعّينه المجلسعضًوا مستقًا من خارج الهيئة ويكون من ذوي الخبرة واالختصاص5.

رسم السياســـة العامة للحساب بما يحقق األهداف 
المرجوة من تمويل األنشـــطة والبرامج المشار إليها 

في المادة الثالثة من الئحة الحســـاب التمويلي.

دراســـة طلبات التمويل المقدمة إلى اللجنة وإصدار 
الحســـاب  التمويـــل وفقـــًا ألحـــكام الئحـــة  قـــرارات 
التمويلـــي لبرنامـــج التوعيـــة فـــي الســـوق الماليـــة 

الســـعودية ومتابعـــة تنفيذهـــا.

إقـــرار اإلجـــراءات اإلداريـــة والماليـــة المنبثقـــة عـــن 
لعمـــل  والالزمـــة  المعتمـــدة  الحســـاب  سياســـات 

الحســـاب.

وضـــع الضوابـــط المنظمـــة لعمليـــة التمويـــل مـــن 
الحســـاب.

المصادقـــة على خطـــة وميزانيـــة الحســـاب ومن ثم 
رفعهـــا لصاحـــب الصالحيـــة للموافقـــة عليهـــا ضمن 
الموازنـــة الســـنوية للهيئـــة، وذلـــك بمـــا ال يتجـــاوز 
الفائض النقدي المرحل للحســـاب واإليـــراد المتوقع 

خـــالل عـــام الموازنة.

إعـــداد قواعـــد عمـــل الحســـاب واإلجـــراءات الالزمـــة 
لتنفيـــذ أنشـــطته بمـــا يتوافـــق وجـــدول الصالحيات 

المعتمـــد فـــي الهيئة.

اقتـــراح مؤشـــرات أداء الحســـاب والتوصية للمجلس 
بإقرارها.

االطـــالع علـــى تقارير حالـــة األنشـــطة والبرامج التي 
تـــم تمويلها عـــن طريـــق الحســـاب وإصـــدار التوصية 

المناســـبة بشأنها.

ومن مهام اللجنة:

وقد عــقــــدت 
اللجـــــنـــــــــــــــــة

اجتماعات خالل عام 
9	0	م، ناقشت خاللها

موضوًعا مدرجة على 
جدول أعمالها، ًواصدرت

قــرارًا، 
وعقدت

بكامـــل  اجتماعـــات 
األعضـــاء. 	0	0	907
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)7(  لجنة المراجعة 

وفقـــًا لائحـــة عمل اللجنة في المادة الثالثـــة المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقـــم )2016-69-2( 
وتاريـــخ 1437/09/03هـ، الموافق 2016/06/08م, ودون اإلخال بصاحيات ومهام المجلس 
المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة الداخلية، تكون اللجنة مســـؤولة 

التالي: عن 

متابعة أعمـــال اإلدارة العامـــة للمراجعة الداخلية . 	
فـــي الهيئـــة، من أجل التحقق مـــن مدى فاعليتها 

في تنفيـــذ أعمالها ومهامها.

العامـــة . 	 أعمـــال اإلدارة  دراســـة أي قيـــود علـــى 
للمراجعـــة الداخلية من شـــأنها التأثيـــر في قدرتها 
علـــى أداء أعمالها ومهامهـــا، وتقديم المقترحات 

لمعالجتها. والتوصيـــات 

دراســـة نظام الرقابة الداخلية فـــي الهيئة وإعداد . 	
تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شـــأنه. 

دراســـة تقاريـــر المراجعة الداخليـــة ومتابعة تنفيذ . 	
اإلجـــراءات التصحيحيـــة وفـــق مـــا تضمنتـــه تلـــك 

التقارير.

تقديم المشـــورة إلى المجلس حيال فاعلية مدير . 	
عـــام اإلدارة العامة للمراجعـــة الداخلية والتوصية 

بخصـــوص تقييم أدائه.

التأكـــد من مالءمـــة وكفاية ترتيبـــات الهيئة فيما . 6
يخص قيام موظفيهـــا باإلبالغ عما يقلقهم حيال 

أي ممارســـات مخالفـــة أو نظامية داخل الهيئة.

الخارجـــي . 7 المراجـــع  بتعييـــن  للمجلـــس  التوصيـــة 
وتحديـــد أتعابـــه وإنهـــاء خدماتـــه، علـــى أال يتجاوز 
مجمـــوع مـــدة تعيينـــه خمـــس ســـنوات متصلـــة، 
ويجب انقضاء فترة ســـنتين قبـــل معاودته أعمال 

المراجعة. 

دراســـة خطـــة المراجـــع الخارجـــي للقيـــام بأعمـــال . 8
المراجعـــة الخارجيـــة.

ودراســـة . 9 الخارجـــي،  المراجـــع  أعمـــال  متابعـــة 
الصعوبـــات التـــي يواجهها وملحوظاتـــه، ومتابعة 
ما تم في شـــأنها، وتقديم المقترحات والتوصيات 
الالزمـــة في ذلك، على أن يتـــم االجتماع بالمراجع 

الخارجـــي مـــرة واحـــدة علـــى األقل في الســـنة.

مراجعـــة التقارير المقدمة من اإلدارة المالية حول . 0	
أداء الميزانيـــة وتحليـــل االنحرافـــات بين المنصرف 

الفعلـــي والميزانية التقديرية المعتمدة. 

وحســـاباتها . 		 للهيئـــة  الماليـــة  القوائـــم  دراســـة 
العتمادهـــا.  للمجلـــس  والتوصيـــة  الختاميـــة 

إصـــدار تقرير لجنـــة المراجعة وإرفاقـــه مع القوائم . 		
للهيئة.  المالية 

دراســـة خطة المراجعة الداخلية الســـنوية للهيئة . 		
والتأكـــد من فاعليتها.

دراسة السياســـات المحاسبية المتبعة في إعداد . 		
الختاميـــة  للهيئـــة وحســـاباتها  الماليـــة  القوائـــم 
وإبـــداء الـــرأي والتوصيـــة للمجلس في شـــأنها إن 

تطلـــب األمر.

اللجان2

وتلتزم اللجنة في ممارسة 
فـــي  المذكـــورة  مهامهـــا 
الفقرة )أ( مـــن هذه المادة 
بصالحيتهـــا المحـــددة لهـــا 
بموجب جدول الصالحيات.

ُأعيـــد تشـــكيل اللجنـــة بناًء 
علـــى قـــرار مجلـــس الهيئة 
رقـــم )	-	7-8	0	( وتاريخ 
8	/0	/9			هــــ الموافق 
المتضمن  	8/07/0	0	م 
إعـــادة  علـــى  الموافقـــة 
المراجعـــة  لجنـــة  تشـــكيل 

النحـــو اآلتي: علـــى 

وصـــدرت الموافقـــة علـــى تعديـــل الئحة عمل لجنـــة المراجعـــة بناًء على قـــرار مجلس 
الهيئـــة رقـــم )3-121-2019( وتاريـــخ 1441/03/08هــــ الموافـــق 2019/11/05م.

وقـــد عقـــدت اللجنـــة 8 اجتماعات خال عـــام 2019م، ناقشـــت خالهـــا 36 موضوًعا 
مدرجة على جدول أعمالها، وشـــملت التقارير المقدمة من اإلدارة المالية حول األداء 
وتحليـــل االنحرافـــات بين المنصرف الفعلـــي والميزانية التقديرية المعتمدة، ودراســـة 
القوائـــم الماليـــة للهيئة وحســـاباتها الختاميـــة، والتوصية للمجلـــس العتمادها إضافة 
إلـــى تقاريـــر التدقيق الداخلي المدرجـــة على جدول أعمالها وذلـــك للتحقق من وجود 
وكفايـــة نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات من شـــأنها تعزيز 
نظـــام الرقابـــة الداخلية وتطويره بما يحقـــق أغراض الهيئة ويحمـــي مصالحها بكفاءة 
عاليـــة وتكلفة مناســـبة، وتقارير متابعة تنفيذ اإلجـــراءات التصحيحية وفق ما تضمنته 

التقارير. تلك 

عضو مجلس الهيئة
رئيسًا

عضو مستقل
نائبًا للرئيس

عضو مستقل
عضوًا

األستاذ
خالد بن محمد الصليع     

الدكتور
خالد بن محمد الطويل

الدكتور
عبدالملك بن عبدالله الحقيل

عــقــــدت 
اللجـــــنـــة

اجتماعا خالل عام 
9	0	 ناقشت 

خاللها 

التحول للمعايير المحاسبية 
الدولية للقطاع العام 

IPSAS

فحص جودة أعمال التدقيق الداخلي 
والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية 

ذات الصلة.

موضوًعا مدرجة 
على جدول 

أعمالها

08

IPSAS

	6

ومن أبرز اإلنجازات التي 
حققتها اللجنة ما يلي:
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)8(  اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية     

تمـــارس اللجنـــة أعمالها بصفتها جهة استشـــارية لمجلـــس الهيئة، وقد صـــدر قرار مجلس 
الهيئة رقم )1-22-2019( وتاريخ 1440/6/29هـ الموافق 2019/3/6م بإعادة تشـــكيلها 
لتضـــم فـــي عضويتهـــا عـــدًدا مـــن األعضاء غيـــر المتفرغيـــن من المشـــاركين في الســـوق، 

والخبـــراء، والمختصيـــن واألكاديميين مـــن ذوي الخبرة والكفـــاءة، وهم:

األستاذ عماد بن صالح الخراشي

الدكتور عدنان بن عبدالفتاح صوفي

األستاذ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري

الدكتور عبدالعزيز بن حمد القاعد

الدكتور روالند غاشتون بيليغاردي

األستاذ عبدالسالم بن عبدالله المانع

الدكتور ملحم بن حمد الملحم

األستاذ طارق بن زياد السديري

األستاذة رانيا بنت محمود نشار

األستاذ راشد بن سعود الرشود          

 األستاذ فهد الدهيس المالكي         

األستاذ علي بن فهد المرزوقي            

 محافظ الهيئة العامة لألوقاف

 المؤسس والشريك التنفيذي - مكتب د. عدنان 
عبدالفتاح صوفي لاستشارات اإلدارية )رئيس اللجنة(

الشريك المؤسس - شركاء وتر )نائب رئيس اللجنة(

أستاذ االقتصاد المشارك - جامعة دار العلوم

 مستشار الرئيس التنفيذي في )تداول(

وكيل وزارة التجارة واالستثمار للتجارة الداخلية

محام ومستشار قانوني، مؤسس - مكتب الملحم محامون ومستشارون

 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - شركة جدوى لاستثمار

 الرئيس التنفيذي - مجموعة سامبا المالية

شريك - شركة ارنست ويونغ السعودية

الشريك المدير - مكتب محمد الضبعان وشركاه بالتعاون مع 
إيفرِشدس سذرالند

 رئيس إدارة االلتزام - األهلي كابيتال

اللجان2

وقـــد عقدت اللجنـــة خالل دورة أعمالها الخامســـة عـــام 9	0	م خمســـة اجتماعات، 
وقدمـــت عـــدة مقترحـــات وتوصيـــات ، وفيما يلي أبـــرز الموضوعات التي نوقشـــت: 

مهــــام اللجنـــــة 

تقديم التوصيات والمقترحات 
ألي موضوعات قد يطلب مجلس 

الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة 
دراستها.

الخطة االستراتيجية للهيئة وأهم اإلنجازات.	 
اإلدراج المزدوج.	 
سوق المشتقات المالية.	 
مختبر التقنية المالية ونموذج عمل المستشار اآللي. 	 
مشروع تطوير الئحة األشخاص المرخص لهم 	 

وتطوير أنشطة أعمال األوراق الماليـــــــة.

مناقشة الموضوعات والمقترحات التي 
يقدمها المشاركون في السوق, وتلمس 

ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو 
سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها على أن 

يتم ذلك بعد موافقة مجلس الهيئة.

إبداء الرأي والتوصية حول 
ما يسهم في تطوير السوق 

وحماية المستثمرين في 
األوراق المالية.

تعديل نظام السوق المالية.	 
الصناديق العقارية المتداولة.	 
سياسة تعليق أسهم الشركات المدرجة.	 
استخدام الشركات المدرجة لنموذج القيمة 	 

العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات 
والعقارات االستثمارية.
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)9( لجنة المنشآت المالية المرخصة

ُشـــكلت اللجنـــة لمناقشـــة الموضوعـــات والتحديات المشـــتركة التي تهم األشـــخاص 
المرخص لهم، وتعتبر نقطة التواصل الرئيســـية بين األشـــخاص المرخص لهم والهيئة. 

وتتكون اللجنة مـــن اآلتي:

رئيس اللجنة
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

عضـــــو
مجموعة الدخيل المالية

عضـــــو
مجموعة بي أم جي المالية

عضـــــو
شركة العربي الوطني لاستثمار

عضـــــو
شركة بيت التمويل السعودي 

الكويتي

نائب الرئيس
شركة جدوى لاستثمار

عضـــــو
شركة ألفا المالية

عضـــــو
شركة األهلي المالية

عضـــــو
شركة األول كابيتال

عضـــــو
شركة الجزيرة لألسواق المالية

األستاذ
خـــــالد البــــــداح 

األستاذة
خلود الدخيل 

األستاذ
باسل الغاليني 

األستاذ
بسام المبارك 

األستاذ
بدر العنزي 

األستاذ
هيثم الغنام 

األستاذ
فهد السعود 

األستاذ
علي المرزوقي 

األستاذ
فيصل مالئكة 

األستاذ
محمد الرميزان

اللجان2

مناقشـــة المواضيـــع التي تهم األشـــخاص المرخص لهم 
ودراســـة التحديـــات المتعلقـــة بهـــم والتي تســـاهم في 
تعزيز نمو الســـوق واســـتقراره وطـــرح المبـــادرات وإبداء 
الـــرأي فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه المســـاهمة فـــي تطويـــر 

السوق.

مناقشـــة المواضيـــع التي تطـــرح من قبل الهيئـــة وإبداء 
حيالها. المرئيات 

اقتـــراح المواضيـــع التـــي تهـــم األشـــخاص المرخص لهم 
ليتم عرضها فـــي ورش العمل والمؤتمرات التي تعقدها 

الهيئة.

المســـاهمة فـــي إقامة المعـــارض التوعويـــة واإلعالنية 
لألشـــخاص المرخـــص لهم.

مهام اللجنة ومسؤولياتها:

9	0	م،  عـــام  فـــي  اجتماعـــات   	 اللجنـــة  عقـــدت  وقـــد 
وناقشـــت العديـــد مـــن المواضيـــع مـــن أبرزهـــا مـــا يلـــي:

الخاصـــة . 1 والمبـــادرات  للهيئـــة  االســـتراتيجية  األهـــداف 
لهـــم. المرخـــص  باألشـــخاص 

تنظيم ملتقى األشخاص المرخص لهم. 2
مبـــادرات الهيئـــة فـــي رفـــع مســـتوى األمـــن الســـيبراني . 3

لألشـــخاص المرخـــص لهـــم.
تطوير اختبارات الهيئة التأهيلية.. 4
اعتماد دليل عمل اللجنة.. 5
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)0	(  اللجنة الدائمة للوثائق 

تـــم إنشـــاء اللجنـــة بتاريـــخ 1437/5/8هــــ الموافـــق 2016/2/17م بموجـــب 
القـــرار اإلداري رقـــم )ق/16/23/1(؛ لتكـــون مرجعـــًا رئيســـيًا لشـــؤون الوثائق 
بالهيئـــة بما يكفل التطبيق األمثل لائحة الوثائـــق والمحفوظات واألنظمة 
المتعلقـــة بالوثائق والمحفوظـــات ولوائحهـــا وسياســـتها وإجراءاتها. وتضم 

فـــي عضويتهـــا كل من:

عضــــوًا

عضــــوًا

عضــــوًا

رئيـسًا

مقررًا

عضــــوًا

مدير مركز الوثائق 
والمحفوظات 

مدير عام 
اإلدارة العامة للمخاطر 

مدير عام اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات 

وكيل الهيئة للموارد 
المؤسسية

األستاذ 
محمد آل بنيــــــان

مدير إدارة 
االستشارات القانونية 

اللجان2

اإلشـــراف على الدراســـات التنظيمية واإلجرائية المتعلقة بوثائق الهيئة واقتراح المعايير الشـــكلية والموضوعية 
إلنتـــاج الوثائـــق وتحويلها إلى نســـخ إلكترونية ورقمية، وذلك بهدف التقليل من إنتاج الوثائق واالســـتغناء عن غير 

الضروري منها وتحســـين نوعية الوثائق، وذلك تحقيًقا للسياســـة العامة للوثائق.

دراســـة مشـــاريع اللوائـــح والخطـــط المتعلقـــة 
الهيئة. بوثائـــق 

ضمان التنسيق والتكامل في أداء اللجان وفرق 
العمل لواجباتها.

اإلشـــراف علـــى الدراســـات التنظيميـــة واإلجرائية المتعلقـــة بحوكمـــة البيانات، بما فـــي ذلك التأكد من ســـالمة 
ومالءمـــة وكفـــاءة اإلجـــراءات والعمليات المتعلقـــة بأمن البيانـــات وصالحية الدخـــول عليها.

تســـمية أعضاء اللجـــان الفرعية )لجنـــة التقويم 
ولجنة اإلتـــالف( المتعلقة بالوثائق في الهيئة، 
وتســـمية أعضاء فريق العمل الـــالزم لكل لجنة.

اإلشـــراف على أعمـــال لجان التقويـــم واإلتالف 
وتوجيهها وإجـــازة نتائج أعمالها.

اإلشـــراف علـــى صحة ودقـــة واكتمـــال البيانات 
والمعلومات المقدمة للمركز الوطني للوثائق 

والمحفوظات عـــن وثائق الهيئة.

ومن مهام اللجنة:

وقـــد عقـــدت 	 اجتماعـــات خـــالل عـــام 9	0	م، 
ناقشـــت خاللهـــا مواضيـــع عـــدة مـــن أبرزها:

إنجـــازات مركـــز الوثائـــق والمحفوظـــات خال . 1
العـــام 2018م

المبادرات االستراتيجية لعام 2019م.. 2
تنفيذ القرارات والتعاميم الوزارية.. 3
والمحفوظـــات . 4 الوثائـــق  مركـــز  مشـــاريع 

. 2م 0 1 9
بأرشـــفة . 5 العاقـــة  ذات  التقنيـــة  المشـــاريع 

واألتمتـــة. الوثائـــق  وحفـــظ 
لمركـــز . 6 الجديـــدة  التوصيـــات  علـــى  االطـــاع 

والمحفوظـــات. الوثائـــق 
االطـــاع علـــى مشـــروع توثيـــق تاريـــخ الهيئة . 7

ومســـتجداته.
االطـــاع علـــى اخـــر المســـتجدات فـــي شـــان . 8

اإلداريـــة. المراســـات  أنظمـــة  تطويـــر 
للعـــام . 9 التطلعـــات  قائمـــة  علـــى  االطـــاع 

2م. 0 2 0
االطاع علـــى المبادرات االســـتراتيجية لمركز . 10

الوثائق والمحفوظـــات للعام 2020م.
االطـــاع علـــى التحديـــات التـــي توجـــه المركز . 11

فـــي إنجـــازه لألعمـــال والمهـــام المكلـــف بها.
االطاع على إنجازات المركز للعام 2019م.. 12



الوضـــع الـــراهــــن

120121

1

)		(  لجنة تعزيز األمن السيبراني في 
السوق المالية 

انطالقـــا مـــن حـــرص الهيئـــة وســـعيها نحـــو تعزيز االســـتقرار 
مـــن  والحـــد  الماليـــة،  الســـوق  فـــي  اإللكترونـــي  األمنـــي 
المخاطـــر ذات الصلة، فقد أسســـت الهيئـــة لجنة تختص بأمن 
المعلومـــات بتاريـــخ 6	 أكتوبـــر 7	0	 م. وتهـــدف اللجنة إلى 
رفـــع مســـتوى أمـــن وســـالمة تبـــادل المعلومـــات والبيانات 
المالية، واســـتمرارية أعمال الجهات المشـــاركة في الســـوق 

المالية.

مناقشة التهديدات 
اإللكترونية وكيفية 

معالجتها

مشاركة البالغات فيما بين 
األعضاء، وبحث أفضل برامج 

التوعية األمنية، وأفضل 
الممارسات األمنية المتبعة 

في إدارة البنى التحتية. 

التعاون مع الجهات الرسمية 
ذات العالقة فيما يخص مبادرة 
تعزيز أمن المعلومات وبخاصة 

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني 
والجهات التي تخضع إلشراف 

هيئة السوق المالية.

دراسة وتقييم أفضل 
الممارسات والحلول 

التقنية لحماية 
المعلومات.

و 0	 عضوًا يمثلون األشخاص 
المرخص لهم

شركة السوق المالية السعوديـــة 
)تداول(.

تضم في عضويتها 
إضافة إلى الهيئة كل من

ومن أبــــرز 
المهام الموكلة إلى اللجنة:

اللجان2

وقـــد عقدت اللجنـــة عـــدد 7 اجتماعات في عـــام 9	0	م، 
وانبثقـــت منها عـــدة توصيات مـــن أبرزها:

التعـــاون وتقديـــم الدعـــم الـــازم مـــن قبـــل الجهات 	 
المســـتهدفة ضمن المشـــاريع االســـتراتيجية لتقييم 
المخاطر السيبرانية ومشـــروع اختبار الثغرات األمنية 

على مؤسســـات الســـوق المالية.
حـــث مؤسســـات الســـوق الماليـــة بالتســـجيل فـــي 	 

خدمات الباغـــات األمنية اإللكترونيـــة التي تقدمها 
الهيئـــة الوطنيـــة لألمن الســـيبراني.

لألمـــن 	  االسترشـــادي  الدليـــل  ومناقشـــة  بحـــث 
الســـيبراني لمؤسســـات الســـوق الماليـــة والذي تم 
تطويره مؤخرًا من ِقبل الهيئة، وأخذ أراء وماحظات 

أعضـــاء اللجنـــة حوله.

مناقشـــة مبادرة اختبـــارات التحقـــق الثنائي والتي 	 
تعنـــى بدراســـة واختبـــار وســـائل التحقـــق الثنائـــي 
ومعرفـــة األكثـــر أماًنـــا والرفـــع للجنـــة بالتوصيـــة 

باســـتخدامه.
مناقشـــة ودراســـة الائحة العامة لحماية البيانات 	 

العامـــة لاتحـــاد األوروبي )GDPR( ومـــا ورد فيها 
مـــن ضوابط أمنية بحيـــث يمكن االســـتفادة منها 

في تعزيـــز أهداف وأعمـــال اللجنة.
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)		(  اللجنة اإلشرافية لألمن السيبراني 
في هيئة السوق المالية

أنشـــئت اللجنـــة بناء علـــى قرار مجلـــس الهيئـــة رقـــم )ق/	/0	/9	( 
وتاريخ 0/8/6			هـ الموافق 		/	9/0	0	م وذلك وفق الضوابط 
األساســـية لألمـــن الســـيبراني الصـــادرة مـــن الهيئة الوطنيـــة لألمن 

الســـيبراني، وتتكـــون اللجنة من:

عضو

عضــــوًا

عضــــوًا

رئيس اللجنة

عضــــوًا

مساعد وكيل الهيئة 
لمؤسسات السوق                        

مدير عام اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات                       

مدير إدارة 
أمــــن المعلومــــات

مدير عام اإلدارة العامة 
للمخاطر                        

مدير إدارة السلوك 
المهني وااللتزام الداخلي                    

اللجان2

االطالع على التقارير والدراسات التي تعدها إدارة أمن 
المعلومات وإبداء الرأي فيها.

مراجعة المخاطر الســـيبرانية المتعلقة في هيئة الســـوق المالية 
ومؤسســـات الســـوق الماليـــة والمحـــددة مـــن قبـــل إدارة أمـــن 

المعلومـــات والتوصيـــة باعتماد خطـــط المعالجة المناســـبة. 

التوصية بتحســـين مســـتوى األمن الســـيبراني في هيئة الســـوق 
المالية ومؤسســـات الســـوق الماليـــة وتقليل مســـتوى المخاطر 

الســـيبرانية والرفـــع بذلك لصاحـــب الصالحية.

اإلشـــراف على مســـتوى االلتـــزام بأي إطار تنظيمي، أو تشـــريعي 
يخص األمن الســـيبراني داخل الملكة العربية الســـعودية، على أال 

تخـــل باالختصاص النظامي للهيئة الوطنية لألمن الســـيبراني. 

النظـــر فـــي مخالفات موظفي هيئة الســـوق الماليـــة فيما يخص 
حماية البيانات ومخالفات سياســـات األمن السيبراني المتعمدة، 
والتوصيـــة لرئيـــس الهيئـــة أو مـــن ينيبـــه بإلـــزام المخالـــف باتخاذ 

المناســـب. التصحيحي  اإلجراء 

ومن أبرز المهام الموكلة إلى اللجنة:

تكليف إدارة أمن المعلومات . 1
مختلـــف  مـــع  بالتنســـيق 
فـــي  المشـــاركة  اإلدارات 
االلـتــــزام بمتابـعـــــــة سيــــــر 
تطبيــــــــق ضوابـــــــط  عــــمل 
حســـب  الســـيبراني  األمـــن 

لـــه. مـــا هـــو مخطـــط 

تكليف إدارة أمن المعلومات . 2
بالمتابعـــة مـــع اإلدارة العامة 
لتقنيـــة المعلومـــات بشـــأن 
ســـير عمـــل معالجـــة المخاطر 
الموضحة في ســـجل مخاطر 
األمـــن الســـيبراني حســـب مـــا 

هـــو مخطـــط لـــه.

وقد عقدت اللجنة 	 اجتماعات 
فـــي عـــام 9	0	م. تمـــت فيها 
مناقشة العديد من المواضيع 
المتعلقـــة باألمـــن الســـيبراني 
منهـــا حالـــة االلتـــزام بالضوابط 
األساســـية الصادرة من الهيئة 
الســـيبراني،  لألمـــن  الوطنيـــة 
ومتابعـــة المخاطر الســـيبرانية 
مع اإلدارات المعنية ومناقشة 
برامـــج وآليات التوعيـــة باألمن 
مـــدى  وقيـــاس  الســـيبراني 
الوعـــي لـــدى موظفـــي الهيئة 
مـــن  بشـــكل دوري. وانبثقـــت 
تلك االجتماعات عدة توصيات 

: منها
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)		( اللجنة المشرفة على برنامج التوفير واالدخار

ُشكلت اللجنة بقرار إداري رقم 37/ ر م س، وتاريخ 1428/12/27هـ الموافق 
2008/1/6م، لإلشـــراف علـــى اســـتثمار مدخـــرات المشـــتركين فـــي برنامـــج 
التوفيـــر واالدخار. وصدر قرار إداري بإعادة تشـــكيل اللجنة رقـــم )ق/19/1/1( 

وتاريـــخ 1440/5/30هـ الموافـــق 2019/2/5م، لتتكون من:

عضو

عضــــوًا

عضــــوًا

رئيـسًا

مقررًا

عضــــوًا

مدير 
اإلدارة الماليـــــة

األستاذة 
حصة بنت عبدالعزيز المهناء                

مدير 
إدارة الموارد البشرية

األستاذ 
مجيد بن فهد العبدالجبار                 

األستاذ 
أحمد بن ناصر الخرجي

األستاذة
منى بنت سعود النمر

تقييم العروض الواردة 
من الجهات االستثمارية 

واختيار المناسب منها 
ورفعه لرئيس مجلس 

الهيئة لالعتماد.

التوصية بسحب المشروع 
وإيقاف التعامل مع الجهة 

)قناة االستثمار( واقتراح 
قناة استثمارية أخرى.

التقييم المستمر 
والمراجعة الدورية لنشاط 

الجهة )قناة االستثمار( 
التي تم اختيارها.

رفع تقارير دورية لرئيس 
مجلس الهيئة حول سير 

البرنامج.

وُكّلفت اللجنة بالمهام اآلتية :-

وقـــد عقـــدت اللجنـــة 	 اجتماعـــات خـــالل عـــام 9	0	م، ناقشـــت خاللهـــا 
العديـــد مـــن الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالها، وأصـــدرت في 

شـــأنها التوصيات المناســـبة.

اللجان2
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اللجان12

)		( لجنة السلوك المهني وشكاوى الموظفين

ُأنشـــئت اللجنة بموجب قرار إداري من معالي رئيس مجلس هيئة الســـوق المالية رقم )ق/15/58/1( وتاريخ 1437/01/27هـ 
الموافق 2015/11/09م، تحت اســـم )لجنة شـــكاوى الموظفين ومخالفات الممارســـات والســـلوك في الهيئة(. وصدر القرار 
اإلداري بتاريـــخ 1439/11/4هــــ الموافـــق 2018/07/17م بإعـــادة تشـــكيل اللجنـــة وتعديل مســـماها لتكون ) لجنه الســـلوك 
المهني وشـــكاوى الموظفين(. ومن أســـباب تشكيل اللجنة، النظر في شكاوى وتظلمات موظفي الهيئة ومخالفات قواعد 
الســـلوك المهنـــي بهدف توفير بيئة عمل مناســـبة، بنـــاًء على متطلبات المادة الخامســـة من نظام مكافحـــة جريمة التحرش 
ـ. كما صدر قـــرار معالي رئيس مجلس هيئة الســـوق  الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي الملكـــي رقـــم أ/96 وتاريـــخ 1439/09/16هـــ

الماليـــة رقـــم )19/25/1( وتاريـــخ 2019/7/14م بتمديد عضوية أعمال اللجنة الحالييـــن لمدة عام آخر.

وتتكون اللجنة من اآلتي:

تشـــمل مهام اللجنة دراســـة شـــكاوى الموظفين ومخالفاتهم التي تحال إليها من 
قبـــل رئيـــس مجلـــس الهيئـــة أو من ينيبـــه وبحثها و التحقيـــق فيها وذلـــك وفق ما 
يقضـــي بـــه نظام الســـوق المالية ونظـــام العمل ونظـــام مكافحة جريمـــة التحرش 
والئحـــة تنظيـــم العمـــل فـــي الهيئـــة ودليـــل سياســـات المـــوارد البشـــرية وقواعد 
الســـلوك المهني واللوائح والتعليمات واألنظمة ذات العاقة. وقد ناقشـــت عدد 
مـــن التظلمات حول نتائج تقييـــم األداء لعام 2019م، كما ناقشـــت مخالفتين ذات 
صلـــة بقواعد الســـلوك المهني لمنســـوبي هيئة الســـوق الماليـــة. وكذلك اتخذت 
اللجنة عدد من التوصيات في الموضوعات التي جرى مناقشـــتها ورفعت توصيتها 

في ذلـــك إلى صاحـــب الصاحية.

مدير وحدة اآلراء والدراسات القانونية
عضو اللجنة

مديرة إدارة السلوك المهني 
وااللتزام الداخلي                   

عضو اللجنة

عمليات الموارد البشرية
عضو اللجنة

المستشار القانوني لمجلس الهيئة
رئيس اللجنة

مكتب الرئيس
مقرر اللجنة

األستاذ 
أحمد بن عبدالرحمن الجالل

األستاذة 
فرح بنت حسان الرويلي

األستاذ 
عامر بن رحيل العنزي

األستاذ 
خالد بن عبدالله السويكت

األستاذ 
تركي بن عمر السريهيد         
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)		(  فريق عمل مختبر 
التقنية المالية

صـــدر قـــرار معالي الرئيـــس رقـــم )2019-121-2( وتاريخ 30 / 3/ 1441 هــــ الموافق 27 / 
11 / 2019 م، بإعـــادة تشـــكيل "فريـــق عمل مختبـــر التقنية المالية"، وذلـــك بهدف دعم 
مشـــروعات التقنية المالية في الســـوق المالية في المملكة. إذ يقوم الفريق باســـتقبال 
طلبات التقنية المالية ودراســـتها ومساعدة المتقدمين في فهم المتطلبات التنظيمية. 

وتضمن القـــرار تعيين أعضاء الفريـــق وفقًا لآلتي:

عضــــوًا

عضو )ممثل عن إدارة 
تطوير السياسات (

نائب الرئيس

رئيس الفريق

عضــــوًا

عضو )ممثل عن إدارة 
التراخيص (

عضو )ممثل عن إدارة تطوير 
المنتجات االستثمارية(

مدير إدارة تطوير 
السياسات

مدير وحدة التقنية 
المالية )فنتك(

مدير 
إدارة التراخيص

مساعد وكيل الهيئة للشئون 
االستراتيجية والدولية

مدير إدارة تطوير المنتجات 
االستثمارية

األستاذة هيفاء بنت 
ساطي المطيري

األستاذ عبدالله بن 
عبدالرحمن المهوس

اللجان2

وتتلخص مهام الفريق في:

مقابلة الراغبين بتقديم 
طلبات تصريح تجربة التقنية 

المالية وشرح وتوضيح 
المتطلبات التنظيمية ذات 

العالقة.

متابعة المخاطر التي قد 
تنشأ لدى الحاصلين على 

التصاريح.

مراجعة طلبات التصريح 
وجميع الوثائق المستلمة من 
مقدمي الطلبات ودراستها 

والرفع للمجلس بتوصية 
الفريق حيال ذلك.

تطوير المفاهيم 
التنظيمية ذات العالقة 

بالتقنية المالية.

اإلشراف على 
الحاصلين على 

التصريح.

المشاركة في الحمالت التوعوية 
وورش العمل والندوات 

والمنشورات الدورية ذات 
العالقة بالتقنية المالية.

مراقبة التزام 
الحاصلين على التصريح 
بالمتطلبات التنظيمية. 

وقـــد عقـــد الفريق عددًا مـــن االجتماعـــات الداخلية ومع مقدمي الطلبات، ناقشـــت 
خاللهـــا عـــدة مواضيع من أبرزهـــا ما يلي:

التجهيز لفتح باب التقدم الستقبال الدفعة الثالثة 	 
من طلبات الحصول على تصريح التقنية المالية ابتداء 
من تاريخ 2019/12/1م وحتى تاريخ 2020/1/30م.

مقابلة المتقدمين للحصول على التصريح ضمن 	 
الدفعة الثالثة، ومناقشة طلباتهم. 

تحديد متطلبات أمن المعلومات للحاصلين على 	 
تصريح تجربة التقنية المالية.

المتابعة الدورية واإلشراف على الحاصلين على 	 
التصاريح.



الفصل الثالث:الوضع الراهن لهيئة السوق المالية
التواصل والشؤون الدولية

مركز االتصال . 1

الشؤون الدولية. 2

الباب الثاني
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)	( مركز االتصال

تعاملـــت قنـــوات اتصـــال مركـــز االتصال بالهيئـــة مـــع 8,798 اتصااًل خـــال عام 
اآلتي: 2019م، شـــملت 

تعاملت قنوات 
اتصال مركز االتصال 

بالهيئة مع

 8,798

شملت االتصاالتقنوات االتصــال

متعلقة باختبارات الهيئة المهنيةاتصااًل هاتفيًا

الشــــكــــــــاوىرسالًة إلكترونيًة

تواصل عبر قنوات 
التواصل االجتماعي

اتصاالت متعلقة 
بالشركات المدرجة

5,4181,053

2,8213,135

		9		8

التواصل والشؤون الدولية2

)	( الشؤون الدولية

واصلـــت الهيئـــة توثيـــق وتعزيـــز عاقاتهـــا اإلقليميـــة والدوليـــة بالمنظمـــات 
والهيئات والجهات العاملة في تنظيم ومراقبة األســـواق المالية واالستفادة 
ا  من أفضل التجارب والممارســـات الدولية في المجاالت ذات العاقة. وســـعيًّ
إلـــى اكتســـاب المعـــارف وتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات وتوطيـــد العاقـــات 
الدوليـــة الثنائية والمتعـــددة، وتعزيز ســـبل التعاون المشـــترك، تعاونت الهيئة 
مـــع عـــدٍد من الجهـــات التنظيميـــة المعنيـــة في جملة مـــن المجـــاالت إضافة 
إلـــى المســـاهمة فـــي فـــرق عمـــل دوليـــة لتنفيـــذ مشـــاريع تتعلق باألســـواق 
الماليـــة، كذلك شـــاركت الهيئة في عـــام 2019م في مجموعة من المؤتمرات 

والمحافـــل الدوليـــة المتعلقة باألســـواق الماليـــة وتطويرهـــا والرقابة عليها. 

وخـــال عـــام 2019م، كان للهيئـــة حضـــور فاعـــل فـــي العديد مـــن االجتماعات 
الخاصة بمنظمة أيوسكو12، منها؛ المؤتمر السنوي الرابع واألربعون للمنظمة، 
واجتماعات لمجلس إدارة المنظمة، إلى جانب مشـــاركتها  في اجتماع ومؤتمر 
اللجنة اإلقليمية ألفريقيا والشـــرق األوســـط، واجتماع ومؤتمر لجنة األسواق 

الناشئة.

12|   تعـــد المنظمـــة الدوليـــة لهيئـــات األوراق المالية » أيوســـكو« الجهة المرجعية المســـؤولة عن وضـــع المعايير الدولية لقطـــاع األوراق الماليـــة. وتعمل المنظمة مع 
أعضائهـــا للوصـــول إلى أعلى المســـتويات التنظيمية التي من شـــأنها الحفـــاظ على كفاءة التعامـــات في األوراق المالية وســـامتها، وتبادل المعلومـــات والخبرات 
لدعـــم وتطويـــر األســـواق الماليـــة، وتوحيـــد الجهـــود لتحقيق درجـــة فّعالة مـــن الرقابة علـــى تعاماتها. وانضمـــت الهيئة لعضويـــة المنظمة خال المؤتمر الســـنوي 
الخامـــس والثاثيـــن للمنظمـــة فـــي مدينة مونتريـــال عـــام 2010م. والهيئة عضو في لجنة المســـتثمرين األفـــراد، ولجنة إدارة االســـتثمار، ولجنة المحاســـبة للمصدر 
والمراجعـــة واإلفصـــاح، ولجنـــة تنظيـــم األســـواق الثانويـــة، ولجنة تنظيم وســـطاء الســـوق، ولجنة أســـواق المشـــتقات والســـلع، و لجنـــة المخاطر الناشـــئة، و اللجنة 
التوجيهيـــة والبنـــى التحتيـــة لألســـواق الماليةن باإلضافـــة إلى فرق عمل أخرى تابعـــة للمنظمة. وتتمتع الهيئة بعضوية مجلـــس إدارة المنظمة منذ  العـــام 2013م، 

حيـــث  ُأعيـــد انتخـــاب الهيئة عضوًا في مجلـــس إدارة »أيوســـكو« للفتـــرة 2018م –  2020م.
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ومـــن أبـــرز الموضوعات التي جرى مناقشـــتها 
تلـــك االجتماعات: خالل 

أيضـــًا شـــاركت الهيئة عام 9	0	م فـــي العديد من فعاليات 
المنظمـــات والجهات الدولية األخـــرى، من أبرزها: 

توصيــات مجلــس االســتقرار المالــي ومجموعــة العشــرين المتعلقــة 
باألســواق الماليــة.

يتعلــق  الماليــة فيمــا  تواجــه األســواق  التــي  القضايــا والتحديــات 
المشــفرة. واألصــول  الماليــة  والتقنيــة  الســوق  بســلوكيات 

جهود المنظمة في معالجة قضايا االستقرار المالي.

االجتمــاع الســنوي الثالــث عشــر لمجلــس اتحــاد هيئات 
األوراق الماليــة العربيــة، والمؤتمــر الثانــي ألســواق 

رأس المــال العربيــة.
مجالــس  لرؤســاء  الوزاريــة  للجنــة  الثامــن  االجتمــاع 
بــدول  الماليــة  لألســواق  المنظمــة  الجهــات  إدارات 

التعــاون. مجلــس 
االجتمــاع الثامــن عشــر والتاســع عشــر للجنــة رؤســاء 
بــدول  يعادلهــم(  مــن  )أو  الماليــة  هيئــات األســواق 

التعــاون. مجلــس 
ــات  ــة رؤســاء هيئ ــن لجن ــي المشــترك بي االجتمــاع الثان
الماليــة  األســواق  ورؤســاء  الماليــة  األســواق 

المجلــس. بــدول  )البورصــات( 
اجتمــاع الجلســة العامــة لمجلــس االســتقرار المالــي، 
واالجتماع الخامس عشــر والســادس عشــر للمجموعة 
األوســط  الشــرق  لمنطقــة  اإلقليميــة  التشــاورية 

وشــمال أفريقيــا التابعــة للمجلــس. 
مؤتمر أيوفي13 - البنك الدولي الرابع عشر.

مؤتمر أيوفي السابع عشر للهيئات الشرعية.
اجتمــاع الفريــق الخاص في مجال الخدمات واألســواق 
الماليــة التابــع لمجلــس التنســيق الســعودي اإلماراتــي 

)خلــوة العزم(.
التمويــل  لمعهــد  عشــر  الحــادي  الســنوي  المؤتمــر 
الدولــي لمجموعــة العشــرين تحــت الرئاســة اليابانيــة 

الدولــي. التمويــل  مــن معهــد  بتنظيــم 
اجتمــاع مجموعــة عمــل حوكمــة الشــركات فــي الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا التابعــة لمنظمــة التعــاون 

.)OECD( االقتصــادي والتنميــة
االجتمــاع الســنوي الســابع للجهــات الرقابيــة فــي دول 
آســيا والمحيــط الهــادي للرقابــة علــى األســواق المالية 

بتنظيــم مــن دائــرة اإلشــراف المالــي الكوريــة.
االجتمــاع الســنوي للجنــة حوكمــة الشــركات التابعــة 

 .)OECD( والتنميــة االقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة 
اجتمــاع المنتــدى الدولــي لمنظمــي مهنــة التدقيــق 

المســتقلين والفعاليــات المصاحبــة لاجتمــاع.

التواصل والشؤون الدولية2

وللهيئة عدة مساهمات أخرى ضمن جهودها الرامية 
إلى بناء القدرات وتعزيز التعاون المشترك وتبادل 

الخبرات بهدف تطوير قطاع السوق المالية ومنها:
المشــاركة فــي عــدد مــن المشــاريع التابعــة لمنظمــة أيوســكو 	 

 : منها
العشــرين  المالــي ومجموعــة  -  توصيــات مجلــس االســتقرار 

الماليــة. باألســواق  المتعلقــة 
لألســواق  الحديثــة  الماليــة  بالتقنيــات  الخــاص  -  المشــروع 

الناشــئة. 
ــم  ــة فــي إقلي -  مشــروع إدراج الشــركات فــي األســواق المالي

إفريقيــا والشــرق األوســط.
-  إعــداد تقريــر آفــاق المخاطــر لعــام 2020م والــذي يعتبــر مهم 

لتحديــد أولويــات وخطــة عمــل المنظمة للفتــرة القادمة.
أيوســكو،  قبــل  مــن  المنظــم  العالمــي  المســتثمر  -  أســبوع 
ــة والجهــات ذات  ــد مــن الجهــات التنظيمي وبمشــاركة العدي
العاقــة علــى مســتوى العالــم، والــذي يهــدف إلــى تعزيــز 

المســتثمرين وحمايتهــم. ثقافــة 
بمجلــس 	  الخاصــة  المشــتركة  المبــادرات  مــن  عــدد  تنفيــذ 

الخدمــات  مجــال  فــي  اإلماراتــي  الســعودي  التنســيق 
واألســواق الماليــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة فــي 

الشــقيقة. المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الماليــة 	  الخدمــات  لمجلــس  التابعــة  اللجــان  ضمــن  العمــل 

اإلســامية علــى تطويــر مبــادئ متعلقــة بحماية المســتثمرين،  
ومعيــار حــول المبــادئ اإلرشــادية  لنظــم الضوابــط الشــرعية.

مســاهمة الهيئة في عدٍد من المبادرات االســتراتيجية التحاد 	 
هيئات األوراق المالية العربية، حيث شــاركت في العمل على 
ــات الواجــب  ــى للمتطلب وضــع قواعــد استرشــادية للحــد األدن
توافرهــا فــي الشــركات والجهــات العاملــة باألســواق الماليــة 
العربيــة، إضافــة إلــى قواعــد استرشــادية لإلصــدار واإلدراج فــي 
األســواق الماليــة العربيــة، وذلــك ضمــن جهــود الهيئــة لتعزيــز 
التقــارب اإلشــرافي والتنظيمــي بيــن الجهــات الرقابيــة علــى 

األوراق الماليــة.
مبــادرة الهيئــة فــي تطويــر وتحســين القواعــد االسترشــادية 	 

للســلوك المهنــي لمنســوبي أعضــاء اتحــاد هيئــات األوراق 
الماليــة العربيــة.

اســتضافة الهيئــة بالتعــاون مــع اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة 	 
العربيــة برنامجيــن تدريبييــن حــول "الرقابــة علــى التقاريــر الماليــة 
والتســوية  و"المقاصــة  الدوليــة"  المعاييــر  وفــق  الصــادرة 

األعضــاء  الهيئــات  منســوبي  مــن  عــدٍد  بحضــور  واإليــداع"، 
باالتحــاد والبورصــات والجهــات ذات العاقــة بقطــاع األســواق 

الماليــة.
اســتضافة فعاليــة لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 	 

الماليــة اإلســامية: اســتضافة الهيئــة لجلســة اســتماع علنيــة 
بهــدف مناقشــة مســودتين لمعياريــن جديديــن حــول "حوكمــة 

الصكــوك" و"التدقيــق الشــرعي الداخلــي".
ــة فــي مؤتمــر أيوفــي- 	  ــي رئيــس مجلــس الهيئ مشــاركة معال

البنــك الدولــي الســنوي الرابــع عشــر حيــث ألقــى معاليــه كلمــة 
ضيــف شــرف المؤتمــر، والتــي تحــدث فيهــا عــن الموضوعــات 

ذات العاقــة بصناعــة الماليــة اإلســامية. 
ألفريقيــا 	  اإلقليميــة  اللجنــة  مؤتمــر  فــي  الهيئــة  مشــاركة 

اســتعرضت   حيــث  أليوســكو،  التابعــة  األوســط  والشــرق 
االســتجابات  بخصــوص  المســتقبلية  ومبادراتهــا  جهودهــا 
اإلقليميــة كــردود أفعــال تجــاه المخاطــر الناشــئة مــن التقنيــة 

الحديثــة. الماليــة 

13|   هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية »أيوفـــي« هي إحـــدى أبـــرز المنظمات 
الدوليـــة غير الربحية الداعمة للمؤسســـات المالية اإلســـامية، ولها منجزات عديـــدة ومن أهمها إصدار 
100 معيـــارًا فـــي مجاالت المحاســـبة والمراجعة وأخاقيـــات العمل والحوكمة، باإلضافـــة إلى المعايير 
الشـــرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والســـلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية 

ارشادية. أو 
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وقـــد حققـــت الهيئة خـــالل عـــام 9	0	م عـــدًدا من 
اإلنجـــازات الدوليـــة، منها:

التعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي لتقييــم أعمــال 	 
المخاطــر  بتحديــد  العاقــة  ذات  المخاطــر  إدارة 
الشــاملة وبنــاء السياســات االحترازيــة الكليــة بشــقيها 
ــة فــي  الوقائــي واالحتوائــي، ودور الجهــات التنظيمي
المســاهمة فــي تحديــد ومعالجــة المخاطــر الشــاملة 

لدعــم اســتقرار الســوق الماليــة.

المســاهمة فــي تحســين ترتيــب تنافســية المملكــة 	 
بالســوق  العاقــة  ذات  الدوليــة  المؤشــرات  فــي 
ــر مماســة األعمــال،  الماليــة الســعودية  بحســب تقري
الســنوي  والكتــاب  العالمــي،  التنافســية  وتقريــر 

العالميــة. للتنافســية 

لصنــدوق 	  الرابعــة  المــادة  مشــاورات  تقريــر  أشــاد 
النقــد الدولــي لعــام 2019م بالتقــدم الــذي أحرزتــه 
المملكــة فــي تنفيــذ برنامجهــا اإلصاحــي الهــادف 

إلــى دعــم تنويــع االقتصــاد والنمــو الشــامل وتوفيــر 
فــرص العمــل. ومــن أبرز اإلصاحات المتعلقة بالســوق 
الماليــة: تحقيــق تقــدم ســريع فــي إصاحــات الســوق 
الماليــة، الجهــود المبذولــة لزيــادة فــرص الحصــول على 
الخدمــات الماليــة فــي إطــار "برنامــج تطويــر القطــاع 
المالــي"، تحســين إطــار الحوكمــة، والجهــود الجاريــة 
فــي المملكــة لتقويــة إطــار مكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب.

المنظمــة 	  الجهــات  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  ســاهمت 
لألســواق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول 
اإللكترونيــة  البوابــة  إطــاق  فــي  العربيــة  الخليــج 
للدراســات واألبحــاث، وتهــدف هــذه البوابــة إلــى تنمية 
القــدرات لمنســوبي الجهــات الرقابيــة علــى األســواق 
الماليــة بــدول المجلــس، وكذلــك التعــاون فــي المجــال 

البحثــي بيــن هــذه الجهــات.

وحرصـــًا مـــن الهيئة على رفع مشـــاركة المملكة في كافة المحافل العالميـــة من خالل تعزيز حضورها 
على المســـتوى الدولي، بلغ عدد مقاعد منســـوبي الهيئة الذين يشـــاركون في اللجان وفرق العمل 
التابعـــة للمنظمـــات والهيئات الدولية التي تشـــارك الهيئة في عضويتها 9	 مقعـــدًا حتى نهاية عام 
9	0	م مقارنًة ب 		 مقعدًا في عام 8	0	م، إذ تســـاهم الهيئة مســـاهمات فّعالة في أعمال تلك 

العمل. اللجان وفرق 

التواصل والشؤون الدولية2

وتتمتـــع الهيئـــة بعضوية عـــددًا من المنظمات والمشـــاريع 
اإلقليميـــة والدولية على النحـــو التالي:

إتحاد هيئات األوراق المالية العربية

المنظمة الدولية لهيئات 
األوراق المالية )آيوسكو( 

مشروع تكامل األسواق المالية بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية )أيوفي(

مجلس الخدمات المالية االسالمية

المنتدى الدولي لمنظمي 
مهنة التدقيق المستقلين

مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي  
)خلوة العزم(*

أبوظبي

مدريـــــد

الريـــاض

المنامــة

كوااللمبور

طوكيـو

الرياض، أبوظبي

007	م

0	0	م

0	0	م

6	0	م

7	0	م

9	0	م

6	0	م

تاريخ انضمام الهيئة

تاريخ انضمام الهيئة

تاريخ انضمام الهيئة

تاريخ انضمام الهيئة

تاريخ انضمام الهيئة

تاريخ انضمام الهيئة

تاريخ انضمام الهيئة

*|   تـــم إنشـــاء المجلـــس ضمـــن اتفاقيـــة بيـــن المملكــــــــة العربـــــية السعوديــــــة ودولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة في شـــهر مايـــو 2016، بتوجيهات مـــن خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود وأخيه صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة. ويقدم المجلـــس النموذج األمثل للتعـــاون الثنائي بين الـــدول وتفعيل أواصـــره، ويدعم في نفس الوقـــت العمل ضمن منظومـــة العمل الخليجي 
المشـــترك، ويعمـــل المجلـــس علـــى تنســـيق تنفيـــذ العمل علـــى المبادرات المشـــتركة، والتي لها نتائج ســـتنعكس بشـــكل إيجابي على إيجاد فـــرص عمل ونمو في الناتج اإلجمالي وزيادة نســـبة االســـتثمار بيـــن البلدين. وتشـــارك الهيئة في 

الفريـــق الخـــاص بمجـــال الخدمـــات واألســـواق المالية من خال تنفيـــذ عدد من المبادرات المشـــتركة الخاصـــة بقطاع األســـواق المالية والبنيـــة التحتية المرتبطة بهـــذا القطاع.
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اللوائح التنفيذية الجديدة. 1
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اللوائح التنفيذية قيد التطوير. 3
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)	(
اللوائح التنفيذية الجديدة 

تتولـــى الهيئة مســـؤولية ســـن واعتماد اللوائـــح التنفيذية المنِظمة للســـوق المالية  
وإصـــدار التعليمـــات بنـــاًء علـــى مـــا نصت عليـــه أحـــكام نظام الســـوق الماليـــة ونظام 

الشركات. 
وتمارس الهيئة أدوارها التنظيمية والتطويرية بشكل متوازن وبما يضمن عدم تداخل 
تلـــك األدوار؛ إذ تقـــوم بتنظيم الســـوق الماليـــة وتطويرها، وتنمية وتطوير أســـاليب 
األجهـــزة والجهات العاملة في تداول األوراق المالية، وتعزيز اإلجراءات الكفيلة بالحد 
مـــن المخاطر المرتبطة بمعامالت األوراق الماليـــة، وتعمل أيضًا على تحقيق العدالة 
والكفاية والشـــفافية وتعزيز مبدأ اإلفصاح كما تنص عليه المادة الخامســـة من نظام 
الســـوق المالية. ولتعزيز التـــوازن بين أدوارها التنظيميـــة والتطويرية، خصصت الهيئة 
فـــي هيكلهـــا التنظيمي الجديد إدارة مســـتقلة معنية بتطوير السياســـات التنظيمية 

تقع تحت مظلة وكالة الهيئة للشـــؤون االســـتراتيجية والدولية.

أصـــدرت الهيئـــة خـــالل عـــام 9	0	م اللوائـــح والتعليمـــات 
التالية: الجديـــدة 

	. الئحة مراكز مقاصة األوراق المالية:
صدرت بموجب قرار مجلس هيئة الســـوق المالية رقم )127-3-

2019( وتاريخ 1441/3/21هـ الموافق 2019/11/18م.
وتهـــدف إلـــى تنظيـــم عمليـــات مقاصـــة األوراق المالية في 
المملكـــة، وتحديد متطلبـــات الحصول على الترخيـــص الازم 
لممارســـتها، ممـــا سُيســـهم فـــي توفيـــر فئـــات جديـــدة من 
إلـــى ضمـــان  الماليـــة كعقـــود المشـــتقات، إضافـــة  األوراق 
اكتمـــال التســـوية ووفـــاء األطـــراف كافـــًة بالتزاماتهـــم عنـــد 
تســـوية الصفقات، مما يطـــور البنية التحتية الحالية للســـوق 
ويعـــزز كفاءتها. وقد راعت الهيئـــة عند إعداد الائحة االطاع 
علـــى أفضل الممارســـات الدوليـــة للوصول إلى ســـوق مالية 
مســـتقرة ومتطـــورة وذات كفـــاءة عاليـــة، كذلـــك أخذت في 
االعتبـــار مبـــادئ البنية التحتيـــة للســـوق )PFMI( الصادرة عن 
لجنـــة المدفوعـــات ونظـــم التســـوية )CPMI(، واللجنة الفنية 

.)IOSCO( للمنظمـــة الدوليـــة لهيئـــات األوراق الماليـــة

	.  التعليمات المنظمة لتمّلك المستثمرين االستراتيجيين 
األجانب حصًصا استراتيجية في الشركات المدرجة:

صـــدرت بموجب قـــرار مجلس هيئة الســـوق الماليـــة رقم )3 - 
65 - 2019( وتاريخ 1440/10/14هـ الموافق 2019/6/17م.

والمتطلبـــات  األحـــكام  تنظيـــم  إلـــى  التعليمـــات  وتهـــدف 
والشـــروط الازمـــة لتملـــك المســــتثمر االســـتراتيجي األجنبي 
لحصة اســـتراتيجية في الشـــركات المدرجة، وتحديـــد التزاماته 
والقيــــود المفروضـــة عليـــه فـــي ذلــــك؛ إلتاحـــة اســـتقطاب 
شـــركاء أجانب اســـتراتيجيين لاستثمار في الشـــركات المدرجة 
يتمتعـــون بالخبـــرة والتجربـــة الازمـــة لتعزيـــز نقـــل المعرفـــة 
والخبرة التشـــغيلية وفتح أســـواق جديدة لمنتجات الشـــركات 
المدرجـــة وجعلها أكثر قدرة على االســـتفادة من فرص النجاح 
المتوافـــرة، وكذلك المســـاهمة في تحســـين األداءين المالي 

والتشـــغيلي للشـــركات المدرجة.

تنظيم السوق المالية3

)	(
اللوائح التنفيذية المعّدلة

أجـــرت الهيئة بعض التعديـــالت على مجموعة مـــن اللوائح 
وهي: التنفيذية، 

الماليـــة  المؤسســـات  الســـتثمار  المنظمـــة  	.  القواعـــد 
المدرجـــة الماليـــة  األوراق  فـــي  المؤهلـــة  األجنبيـــة 

صـــدرت بموجـــب قرار مجلس هيئة الســـوق الماليـــة رقم )1 - 
42 - 2015( وتاريـــخ 1436/7/15هــــ الموافـــق 2015/5/4م، 
وعدلت بقـــراره رقم )3 - 65 - 2019( وتاريخ 1440/10/14هـ 
الموافـــق 2019/6/17م، حيـــث عدلـــت الفقـــرة الفرعيـــة )2( 
مـــن الفقرة )أ( من المادة الرابعة عشـــرة مـــن القواعد، وذلك 
فـــي ضـــوء اعتماد التعليمـــات المنظمة لتملك المســـتثمرين 
االســـتراتيجيين األجانـــب حصًصـــا اســـتراتيجية فـــي الشـــركات 
المدرجـــة بموجب قرار مجلس هيئة الســـوق المالية رقم )3 - 
65 - 2019( وتاريخ 1440/10/14هـ الموافق 2019/6/17م.

	.  قواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة 
وقائمـــة المصطلحـــات المســـتخدمة فـــي لوائـــح هيئـــة 
السوق المالية وقواعدها والتعليمات الخاصة بإعالنات 

الشركات

صـــدرت قواعـــد طـــرح األوراق المالية وااللتزامات المســـتمرة 
بموجـــب قـــرار مجلـــس هيئة الســـوق الماليـــة رقـــم )3 - 127 
- 2017( وتاريـــخ 1439/4/9هــــ الموافـــق 2017/12/27م. 
وعدلـــت بقـــراره رقـــم )1 - 104 - 2019( وتاريخ 1441/2/1هـ 
المصطلحـــات  قائمـــة  وصـــدرت  2019/9/30م.  الموافـــق 
المســـتخدمة فـــي لوائـــح هيئـــة الســـوق الماليـــة وقواعدها 
بموجـــب قـــرار مجلـــس هيئة الســـوق الماليـــة رقـــم )4 - 11 - 
2004/10/4م،  الموافـــق  1425/8/20هــــ  وتاريـــخ   )2004
وعدلت بقـــراره رقم )3 - 127 - 2019( وتاريخ 1441/3/21هـ 

الخاصـــة  التعليمـــات  وصـــدرت  2019/11/18م،  الموافـــق 
بإعانات الشـــركات بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية 
رقـــم )1 - 199 - 2006( وتاريـــخ 1427/7/18هــــ الموافـــق 
 )2019  -  104  -  1( رقـــم  بقـــراره  وعدلـــت  2006/8/12م، 
وتاريـــخ 1441/2/1هــــ الموافـــق 2019/9/30م، وتهدف أبرز 
التعديات إلى تطوير الســـوق الموازية )نمو( وتحفيز التداول 
واإلدراج فيهـــا، التـــي تتمثـــل فـــي إتاحـــة اإلدراج المباشـــر في 
الســـوق الموازية، وتنظيم األحـــكام المتعلقة بها في قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المســـتمرة، إضافة إلى تغيير 
اإلفصـــاح عـــن القوائـــم المالية األوليـــة من ربعيـــة إلى نصف 
ســـنوية للشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق الموازيـــة، وإدخال 
التعديـــات الازمـــة التي تســـمح للُمصدريـــن األجانـــب بإدراج 
أســـهمهم في الســـوق الرئيســـية، وذلك ببيـــان األحكام التي 
يلتـــزم بها الُمصـــدر األجنبي الـــذي يقّدم طلًبا إلدراج أســـهمه 

في الســـوق الرئيســـية وفًقا لقواعـــد اإلدراج. 

كما شـــملت التعديات توسيع نطاق الطرح المستثنى وفقًا 
للفقـــرة الفرعيـــة )8( من الفقـــرة )أ( من المادة السادســـة من 
قواعـــد طـــرح األوراق المالية وااللتزامات المســـتمرة دون أن 
يكون مقتصًرا على المســـتثمرين ذوي الخبرة. كما أتى تعديل 
التعليمـــات الخاصة بإعانات الشـــركات وقائمة المصطلحات 
المســـتخدمة فـــي لوائـــح هيئـــة الســـوق الماليـــة وقواعدها 
لتتســـق مع تعديات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمرة.
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	.  الئحة حوكمة الشركات

صـــدرت بموجب قرار مجلس هيئة الســـوق الماليـــة رقم )8 - 
-16 2017( وتاريـــخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م، 
وعدلـــت بقراره رقـــم )3 - 57 - 2019( وتاريخ 1440/9/15هـ 
الموافـــق 2019/5/20م، حيث تهدف التعديات إلى تنظيم 
منـــح الترخيـــص فـــي األعمـــال والعقـــود التـــي تتـــم لحســـاب 
الشـــركة ويكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشـــرة وغير 
مباشـــرة فيها، إضافة إلى تنظيم ضوابط منح الترخيص لقيام 
عضو مجلس اإلدارة بمنافســـة الشـــركة في أحد النشـــاطات 
التـــي تزاولها، وذلك اتســـاًقا مع التعديـــات التي أجريت على 
نظـــام الشـــركات بنـــاًء علـــى المرســـوم الملكي رقـــم )م/79( 
وتاريـــخ 1439/7/25هــــ؛ إذ أتاحـــت هـــذه التعديـــات للجهـــة 
المختصة وضـــع ضوابط للترخيص في األعمال والعقود التي 
تتم لحســـاب الشـــركة ويكون لعضو مجلـــس اإلدارة مصلحة 
فيهـــا؛ وضوابط اشـــتراك عضـــو مجلس اإلدارة فـــي أي عمل 
ينافس الشـــركة أو أن ينافس الشـــركة في أحد فروع النشاط 

تزاوله. التي 

	.  الضوابـط واإلجـراءات التنظيميـة الصـادرة تنفيـًذا لنظـام 
الشــــركات ودليلها االسترشادي

صـــدرت بموجـــب قـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم 
الموافـــق  1438/1/16هــــ  وتاريـــخ   )2016  127-  -  8(
 )2019  -  57  -  3( رقـــم  بقـــراره  وعدلـــت  2016/10/17م. 
وتاريخ 1440/9/15هـ الموافق 2019/5/20م، حيث تهدف 
التعديـــات إلـــى تنظيم ضوابط منـــح الترخيص فـــي األعمال 
والعقـــود التي تتم لحســـاب الشـــركة ويكـــون لعضو مجلس 
اإلدارة مصلحـــة مباشـــرة وغير مباشـــرة فيها، وذلك اتســـاًقا 
مـــع التعديـــات التـــي أجريت على نظام الشـــركات بنـــاًء على 
1439/7/25هــــ؛  وتاريـــخ  )م/79(  رقـــم  الملكـــي  المرســـوم 
إذ أتاحـــت هـــذه التعديـــات للجهـــة المختصة وضـــع ضوابط 
للترخيـــص فـــي األعمال والعقود التي تتم لحســـاب الشـــركة 
فيهـــا؛ وضوابـــط  اإلدارة مصلحـــة  لعضـــو مجلـــس  ويكـــون 

اشـــتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل ينافس الشـــركة أو 
أن ينافس الشـــركة في أحد فروع النشـــاط الذي تزاوله، إضافة 
إلـــى تعديـــل البـــاب الرابع من الضوابط لتســـهيل عملية شـــراء 
الشـــركة ألســـهمها، ونظًرا إلى قيام السوق باإلفصاح بشكل 
ربع ســـنوي عن عمليات شـــراء الشـــركات المدرجة ألســـهمها.

	.  تعليمـــات بنـــاء ســـجل األوامـــر وتخصيـــص األســـهم في 
األولية: االكتتابـــات 

صدرت بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )2 - 94- 
2016( وتاريـــخ 1437/10/15هــــ الموافـــق 2016/07/20م، 
وعدلت بقراره رقم )3 - 102 - 2019( وتاريخ 1441/01/18هـ 
الموافـــق 2019/09/17م. حيـــث تـــم حذف متطلـــب تقديم 
نمـــوذج اســـتمارة الطلب واســـتمارة الطلب اإللحاقيـــة، وترك 
آلية تحديدها بحســـب ما يحـــدده المستشـــار المالي للمصدر، 
كمـــا تم أيًضا حـــذف متطلب تقديم نموذج اســـتمارة الطلب، 
بحيث يكون للمستشـــار المالي للمصدر تحديد وســـيلة تقديم 
طلبات المشـــاركة في بناء ســـجل األوامر. وتم حذف متطلب 
صيغـــة اإلقـــرار من الجهات المشـــاركة في بناء ســـجل األوامر. 
كذلـــك تمـــت إتاحة المشـــاركة في بنـــاء ســـجل األوامر لجميع 
األشـــخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري 
فـــي المملكـــة وحســـاب لـــدى مركـــز اإليـــداع، بمـــا فـــي ذلك 
األشـــخاص االعتباريـــون األجانـــب، وتم تحديد فئة األشـــخاص 
االعتبارييـــن األجانـــب فـــي ســـياق التعديـــل ليقتصـــر على من 
يســـمح لهـــم باالســـتثمار فـــي الســـوق التـــي ســـُتدرج فيهـــا 
أســـهم المصدر، وذلك للحيلولة دون مشاركة المسموح لهم 
باالســـتثمار في الســـوق الموازية مـــن األشـــخاص االعتباريين 
األجانـــب فـــي عمليـــة بنـــاء ســـجل األوامـــر ألســـهم مصـــدر 
يعتـــزم الطـــرح واإلدراج فـــي الســـوق الرئيســـية، إضافـــة إلـــى 
ذلـــك يهدف التعديـــل إلـــى المواءمة بين متطلبات مشـــاركة 
الصناديق االســـتثمارية في عملية بناء سجل األوامر واألحكام 

المشـــمولة في الئحة صناديق االســـتثمار.
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)	(
اللوائح التنفيذية قيد التطوير

ا مـــن الهيئـــة إلـــى االســـتثمار فـــي ثقـــة المســـتثمرين  ســـعيًّ
وتطوير الســـوق المالية، تعمل الهيئـــة على تطوير مجموعة 

مـــن اللوائـــح التنفيذيـــة، وهي:

	. مشروع تعليمات إصدار شهادات اإليداع خارج المملكة

يهـــدف مشـــروع التعليمـــات إلـــى بيـــان المتطلبـــات والشـــروط 
الازمـــة إلصدار شـــهادات اإليـــداع خارج المملكة مقابل أســـهم 
مصـــدرة في المملكـــة ومدرجة في الســـوق، أو مقابل أســـهم 
مصـــدرة في المملكة واتخذ مصدرها الترتيبات الازمة إلدراجها 
فـــي الســـوق، بما في ذلك تحديد المتطلبـــات الازمة للحصول 
علـــى موافقـــة الهيئـــة علـــى إصـــدار شـــهادات اإليـــداع خـــارج 
المملكـــة، وتحديـــد التزامـــات المصـــدر، والتزامات بنـــك اإليداع، 

والتزامـــات الوســـطاء المحلييـــن والدوليين في هذا الشـــأن. 

	. مشـــروع تعديل الئحة صناديق االستثمار

صـــدرت بموجـــب قـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق المالية رقـــم )1-
129-2006( وتاريـــخ 1427/12/3هـ الموافق 2006/12/24م، 
1437/8/16هــــ  وتاريـــخ   )2016-61-1( رقـــم  بقـــراره  وعدلـــت 
الموافق 2016/5/23م، وتهدف إلى تنظيم تأســـيس صناديق 
وعملياتهـــا  وإدارتهـــا  وحداتهـــا  وطـــرح  وتســـجيلها  االســـتثمار 
واإلشـــراف على جميع النشـــاطات المرتبطة بهـــا في المملكة. 
ويهـــدف المشـــروع إلـــى تنظيـــم الســـوق الماليـــة وتطويرهـــا، 
وتنظيـــم الجوانـــب الكفيلـــة بتعزيـــز االســـتثمار فـــي صناديـــق 
االســـتثمار. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن فريـــق العمـــل يعمـــل على 
إعداد المســـودة األولية لمشـــروع تعديل الائحة، التي سُتنشر 
في موقع الهيئة الســـتطاع المختصين والمهتمين واألطراف 

ذوات العاقـــة إلبـــداء آرائهـــم ومقترحاتهم حيالهـــا، ومن ثم 
اســـتكمال إجـــراءات إعدادهـــا وإصدارها بشـــكلها النهائي.

	. مشروع تعديل الئحة صناديق االستثمار العقاري

صـــدرت بموجب قـــرار مجلس هيئة الســـوق الماليـــة رقم )1-
139-2006( وتاريخ 1427/6/19هـ الموافق 2006/7/15م، 
وتهدف إلى تنظيم تأســـيس صناديق االستثمار العقاري في 
المملكـــة وطـــرح وحداتها وإدارتهـــا وحماية حقـــوق مالكيها، 
ويهـــدف  عليهـــا.  والشـــفافية  اإلفصـــاح  قواعـــد  وتطبيـــق 
المشـــروع إلـــى تنظيم الســـوق الماليـــة وتطويرهـــا، وتنظيم 
الجوانـــب الكفيلـــة بتعزيـــز االســـتثمار في صناديق االســـتثمار 
العقـــاري. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن فريـــق العمـــل يعمل على 
إعـــداد المســـودة األوليـــة لمشـــروع تعديـــل الائحـــة، التـــي 
سُتنشـــر في موقع الهيئة الستطاع المختصين والمهتمين 
واألطـــراف ذي العاقـــة إلبـــداء آرائهم ومقترحاتهـــم حيالها، 
ومـــن ثـــم اســـتكمال إجـــراءات إعدادهـــا وإصدارهـــا بشـــكلها 

النهائي.

ذات  للمنشـــآت  المنظمـــة  القواعـــد  تعديـــل  	.  مشـــروع 
الخاصـــة األغـــراض 

صـــدرت بموجب قـــرار مجلس هيئة الســـوق الماليـــة رقم )4-
123-2017( وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م، 
وتهـــدف إلى تنظيم المنشـــآت ذات األغراض الخاصة بما في 
ذلك تأسيســـها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، 
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والنشـــاطات المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة. ويهدف 
المشـــروع إلـــى تنظيـــم الســـوق الماليـــة وتطويرهـــا، وتطوير 
تأســـيس المنشـــأة ذات الغـــرض الخـــاص وإصدارهـــا لـــألوراق 
المالية. وتجدر اإلشـــارة إلى أن فريق العمل يعمل على إعداد 
المســـودة األولية لمشـــروع تعديل القواعد، التي سُتنشر في 
موقـــع الهيئة الســـتطاع المختصين والمهتميـــن واألطراف 
ذوات العاقـــة إلبـــداء آرائهـــم ومقترحاتهـــم حيالهـــا، ومن ثم 

اســـتكمال إجـــراءات إعدادها وإصدارها بشـــكلها النهائي.

	.  مشـــروع تعديـــل الئحـــة أعمـــال األوراق الماليـــة والئحة 
األشـــخاص المرخـــص لهم

قـــرار  بموجـــب  الماليـــة  األوراق  أعمـــال  الئحـــة  صـــدرت 
مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم )2-83-2005( وتاريـــخ 
1426/5/21هــــ الموافق 2005/6/28م، وتهدف إلى تنظيم 
األحكام والشـــروط الازمة لممارســـة عمل من أعمال األوراق 
الماليـــة. وصـــدرت الئحـــة األشـــخاص المرخـــص لهـــم بموجب 
 )2005-83-1( رقـــم  الماليـــة  الســـوق  هيئـــة  مجلـــس  قـــرار 
وعدلـــت  2005/6/28م  الموافـــق  1426/5/21هــــ  وتاريـــخ 
بقراره رقـــم )3-85-2017( وتاريـــخ 1438/12/27هـ الموافق 
2017/9/18م، وتهدف إلى تنظيم األشـــخاص المرخص لهم، 
واألشـــخاص المســـجلين، وتحديد إجـــراءات وشـــروط الحصول 
على الترخيص، وشـــروط اســـتمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان 
قواعـــد الســـلوك التـــي يجـــب علـــى األشـــخاص المرخص لهم 
االلتـــزام بها أثنـــاء قيامهم بعملهـــم، وكذلك قواعـــد وأحكام 
ممارســـة األعمـــال، والنظـــم واإلجـــراءات الرقابيـــة، واألحكام 

المتعلقـــة بأمـــوال وأصـــول العمـــاء. ويهدف المشـــروع إلى 
تطويـــر أنشـــطة أعمـــال األوراق الماليـــة، ودعـــم التطـــّور في 
ممارســـة أعمال األوراق المالية من قبل األشـــخاص المرخص 
لهـــم، وتعزيـــز حمايـــة المســـتثمرين، بمـــا يتوافـــق مـــع أفضل 
الممارســـات والمعاييـــر الدوليـــة في هـــذا الشـــأن، كما دعت 
الهيئـــة المختصين والمهتمين واألطـــراف ذوات العاقة إلى 

إبـــداء آرائهـــم ومقترحاتهم حيـــال مســـودتي الائحتين..

6.  مشـــروع تعديل قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

صـــدرت بموجب قـــرار مجلس هيئة الســـوق الماليـــة رقم )3-
123-2017( وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م. 
وعدلـــت بقـــراره رقـــم )1 - 104 - 2019( وتاريخ 1441/2/1هـ 
إلـــى تعديـــل  الموافـــق 2019/9/30م. ويهـــدف المشـــروع 
قواعـــد طـــرح األوراق المالية وااللتزامات المســـتمرة تطبيًقا 
للمفاهيـــم التنظيميـــة المتعلقة بتصنيف العمـــاء وماءمة 
العميـــل، واتســـاًقا مـــع التعديـــات المقترحـــة علـــى الئحـــة 
األشـــخاص المرخـــص لهـــم والقواعـــد المنظمـــة للمنشـــآت 
ذات األغراض الخاصة، وتجــــدر اإلشارة إلــــى أن فريــــق العمــــل 
يعمـل على إعــداد المســودة األولية للمشــروع التــي ستنشر 
فـــــي موقـــــع الهيئـــــة الســـتطاع آراء المختصين والمهتمين 
واألطـــراف ذوي العاقـــة ومقترحاتهــــم حيالهــــا، ومـــــن ثــــم 

اســـتكمال إجـــراءات إعدادها وإصدارهــــا بشـــكلها النهائي.

تنظيم السوق المالية3

وقائمـــة  الشـــركات  حوكمـــة  الئحـــة  تعديـــل  7.  مشـــروع 
المصطلحات المســـتخدمة في لوائح هيئة السوق المالية 

وقواعدهـــا

صـــدرت الئحـــة حوكمـــة الشـــركات بموجـــب قـــرار مجلـــس هيئة 
الســـوق الماليـــة رقـــم )8 - 16 - 2017( وتاريـــخ 1438/5/16هــــ 
الموافـــق 2017/2/13م. وعدلـــت بقـــراره رقـــم )3 - 57 - 2019( 
وتاريـــخ 1440/9/15هـ الموافـــق 2019/5/20م. وصدرت قائمة 
المصطلحـــات المســـتخدمة فـــي لوائـــح هيئـــة الســـوق الماليـــة 
وقواعدهـــا بموجـــب قـــرار مجلس هيئة الســـوق الماليـــة رقم )4 
- 11 - 2004( وتاريـــخ 1425/8/20هــــ الموافق 2004/10/4م، 
وعدلـــت بقـــراره رقـــم )3 - 127 - 2019( وتاريـــخ 1441/3/21هـ 
الموافـــق 2019/11/18م. ويهـــدف المشـــروع إلـــى المواءمـــة 
بيـــن تعريف »طـــرف ذو عاقة« الوارد فـــي قائمة المصطلحات 
المســـتخدمة فـــي لوائـــح هيئـــة الســـوق الماليـــة وقواعدهـــا 
ألغـــراض قواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامات المســـتمرة 
وتعريـــف »األطـــراف ذوو العاقـــة« الـــوارد في الئحـــة حوكمة 
الشركات، وتجـدر اإلشارة إلـى أن فريـق العمـل يعمـل على إعــداد 
المســودة األولية للمشـــــروع التــي ستنشر فــي موقــع الهيئــة 
الســـتطاع آراء المختصين والمهتمين واألطراف ذوي العاقة 
ومقترحاتهــــم حيالهــــا، ومـــــن ثــــم اســـتكمال إجـــراءات إعدادهـــا 

وإصدارهــــا بشكلها النهائي.
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)	(
منهجية الهيئة في إصدار وتطوير 

لوائحها وقواعدها التنفيذية

مراحل استطالع مرئيات العموم

تمر عملية اســـتطالع مرئيـــات العموم التـــي تجريها الهيئة 
التالية: بالمراحل 

)	(  النشر 

تقوم الهيئة في هذه المرحلة باآلتي:
نشر مسودة الائحة التنفيذية في موقعها اإللكتروني.	 
نشـــر اســـتبانة موجهة للعموم تغطـــي الجوانب العملية 	 

للمشروع. والفنية 
نشـــر مذكرة اســـتطاع مرئيات العموم تلخص المشروع 	 

وتحتوي على قائمة األســـئلة. 
أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.	 

ا،  وتكون مدة اســـتطاع مرئيات العمـــوم ثاثين يوًما تقويميًّ
وذلـــك مـــا لم تحـــدد الهيئـــة مدة أخرى تتناســـب مـــع طبيعة 

المشروع. 

الســـوق  وتطويـــر  تنظيـــم  فـــي  الهيئـــة  لـــدور  اســـتمراًرا 
الماليـــة، تســـتطلع الهيئـــة مرئيـــات العموم فـــي موقعها 
اإللكترونـــي عـــن أي مشـــروع متعلـــق بالئحـــة تنفيذيـــة 
جديـــدة قبـــل إصدارها أو تطويـــر أو تعديل الئحـــة تنفيذية 
مصـــدرة مســـبًقا، وذلـــك ألخـــذ آراء  المهتميـــن والمعنيين 
ومالحظاتهم. وبلغت استطالعات مرئيات العموم حالتي 
اســـتطالع خالل العام 9	0	م، وُاســـتلم خاللها 76 مرئية. 
وتأخـــذ الهيئة جميع اآلراء محل العناية والدراســـة العتماد 

الصيغـــة النهائية للمشـــروع. 

)	( استقبال مرئيات العموم

تســـتقبل الهيئـــة مرئيـــات العمـــوم عـــن مشـــروع الائحـــة 
التنفيذيـــة بإحـــدى الوســـائل التاليـــة: 

الرابـــط اإللكترونـــي المحـــدد فـــي اإلعـــان عـــن دعـــوة 	 
اســـتطاع مرئيـــات العمـــوم.

وســـائل التواصـــل المحـــددة فـــي اإلعـــان عـــن دعـــوة 	 
اســـتطاع مرئيـــات العمـــوم.

أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.	 

)	(  نشر مرئيات العموم 

تنشـــر الهيئة في موقعهـــا اإللكتروني ملخًصا يشـــمل أهم 
ما تضمنته مرئيات العموم عن المســـودة النهائية لمشروع 
الائحة التنفيذية الـــواردة إلى الهيئة، وذلك بعد صدور قرار 
مـــن المجلـــس باعتماد الائحـــة التنفيذيـــة والموافقة على 

طريقة نشـــر تلك المرئيات. 

تنظيم السوق المالية3

منهجية الهيئة في
 التعامل مع مرئيات العموم:

تتبع الهيئة اآللية التالية في التعامل مع مرئيات العموم التي تتحصل عليها:

حصر وترتيب جميع 
المرئيات الواردة 

بحسب مواد 
مشروع الالئحة أو 
الوثيقة التنظيمية. 

مراجعة 
المالحظات من 
الناحية الفنية 

والقانونية والرد 
عل كل مالحظة.

إحالة المالحظات 
المرتبطة 

بالمشاريع األخرى 
لفرق العمل ذات 

العالقة.

إجراء التعديالت 
الالزمة على 

المشروع في ضوء 
المرئيات الواردة.



الطرح وإجراءات الشركات
والمنتجات االستثمارية

الفصل األول:
طرح األوراق المالية وإجراءات الشركات

طرح األسهم. 1

طرح الصكوك وأدوات الدين. 2

إجراءات الشركات. 3

الباب الرابع
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 )	(
طرح األسهــم

بلغت طلبـــات الطرح العام في الســـوق الرئيســـية 
والموازيـــة التي وافقـــت عليها الهيئة، وإشـــعارات 
الطـــرح الخاص لألســـهم التي تســـلمتها خـــالل عام 
9	0	م 			 طلبًا/إشـــعارًا بارتفاع 	.9 % عن العام 

الســـابق )الجدول رقم )		((.

الجدول رقم )		(:
طلبات وإشعارات طرح  األسهم

النـــــــوع
العدد

عام 9	0	معام 8	0	م

6149الطرح العام لألسهم في السوق الرئيسية والسوق الموازية

129141طرح خاص ألسهم 15  

165173طرح أسهم حقوق أولوية

			0		اإلجمالي

14| تشمل طرح شركة )أرامكو السعودية(.
15| تشمل إشعارات اإلقفال المتسلمة المتعلقة باألسهم التي ُطرحت طرحًا خاصًا.

16|  تشمل الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة عام 2018م ولم تكمل طرح أسهم حقوق األولوية في العام نفسه.

17|  تشمل الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة عام 2019م ولم تكمل طرح أسهم حقوق األولوية في العام نفسه.

طرح األوراق المالية وإجراءات الشركات4

الجدول رقم )		(:
طرح األسهم مصنفة بحسب نوع الطرح

العربيـــة  الزيـــت  شـــركة  طـــرح  ســـاهم 
الســـعودية )أرامكو السعودية( في ارتفاع 
إجمالـــي قيمة الطـــروح بشـــكل كبير ليبلغ 
6,421 مليار ريال في عام 2019م، مقارنة 
بقيمـــة 13.5 مليار ريال في العام الســـابق 

)الجـــدول رقـــم )13((.

18|  تشمل القيمة السوقية اإلجمالية لجميع أسهم الشركات التي تم طرح أسهمها بما فيها شركة )أرامكو السعودية(.
19|  تبلغ قيمة الطروح 16,818 )مليون ريال( عند استثناء قيمة الطرح لشركة )أرامكو السعودية(.

20|  باستثناء شركة )أرامكو السعودية( ارتفعت قيمة الطرح بنسبة %354.
21|  تشمل إشعارات اإلقفال المتسلمة المتعلقة باألسهم المطروحة طرحًا خاصًا والمتحصات المجمعة.

22|  تشمل الشركات التي أكملت طرح أسهم حقوق األولوية عام 2018م.

23|  تشمل الشركات التي أكملت طرح أسهم حقوق األولوية عام 2019م.

نوع الطرح

عام 9	0	معام 8	0	م

إجمالي قيمة الطروح 
إجمالي قيمة الطروح العدد)مليون ريال(

العدد)مليون ريال(9	

الطرح العام لألسهم في السوق الرئيسية والسوق 
3,703.03206,416,8185الموازية8	 

6,181.3844,50865طرح خاص ألسهم		

100231 3,654.0224طرح أسهم حقوق أولوية

	6,421,4267	13,538.39اإلجمالي 

6,421
ملـيـــــــــــــــار  ريـــــــــــال

إجمالي قيمة 
الطروح
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االكتتاب األولي العام في األسهم 	 

ُطـــرح خالل عام 9	0	م جزء من أســـهم خمس شـــركات لالكتتاب 
العام في الســـوق الرئيســـية، وبلغت القيمة اإلجمالية لألســـهم 
المطروحـــة 114,2مليـــار ريـــال، منها 110,4 مليـــار ريال متحصالت 

اكتتاب طرح شـــركة »أرامكو الســـعودية« )الجـــدول رقم )		((.

الجدول رقم )		(:
الشركات التي ُطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام خالل عام 9	0	م )السوق الرئيسية(

متحصالت االكتتاب اسم الشركة
)مليون ريال(

نسبة األسهم 
المطروحة إلى 

المصدرة

عدد مرات التغطية
عدد المكتتبين األفراد 

)ألف مكتتب( المؤسسات25 األفراد24

30.01.51.18%216.0شركة المعمر ألنظمة المعلومات

30.02.39.031%776.3شركة مهارة للموارد البشرية

20.10.61.326%2,475.7شركة المراكز العربية26

30.04.32.039%348.0شركة عطاء التعليمية

شركة الزيت العربية السعودية 
1.7251.56.25,056%110,400.0)أرامكو السعودية(27

60		114,216.0اإلجمالي 

وبلغ إجمالي مبالغ االكتتاب العام لألفراد )قبل رد الفائض( في األســـهم )الســـوق 
الرئيســـية( عبر قنوات االكتتاب المختلفة 49.7 مليار ريال خـــال عام 2019م، وبلغ 

إجمالي عدد المكتتبين األفـــراد 5,159,650 مكتتًبا )الجدول رقم )15((.

24|   احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتب بها األفراد على عدد األسهم المخصصة لهم.
25|   احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتبت بها المؤسسات على عدد أسهم الطرح.

26|   القيمة اإلجمالية لطرح شركة المراكز العربية بلغت 2,475.7 مليون بعد انتهاء فترة االستقرار السعري وممارسة خيار الشراء جزئيًا.
27|  القيمة اإلجمالية لطرح شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( بلغت 110,400.0 مليون بعد انتهاء فترة االستقرار السعري وممارسة خيار الشراء بالكامل.

114,2

49.7

5,159,650

خــــمـــس
شركــــات
ُطرحت لالكتتاب
بقـيـمــــة

مليار ريال

مليار ريال

مكتتًبا

مبالغ االكتتاب العام لألفراد

عدد المكتتبين األفراد

طرح األوراق المالية وإجراءات الشركات4

الجدول رقم )		(: 
اكتتابات األفراد مصنفًة بحسب قنوات االكتتاب لعام 9	0	م

ومـــا يتعلـــق بالســـوق الموازية )نمو(، فقد تمت ترقية 	 شـــركات إلى الســـوق 
)تداول(. الرئيسية 

28|  تم تعديل المسمى من )اإلنترنت( إلى القنوات اإللكترونية مع إضافة أي اكتتاب عن طريق )جوال/تطبيق( إليها.

103,741

1,733,308

1,462,743

1,859,858

مكتتب

مكتتب

مكتتب

مكتتب

838

20,964

18,064

9,829

مليون ريال

مليون ريال

مليون ريال

مليون ريال

الهاتــف 
المصــــرفي

فــــروع 
البنــــــــوك

القنوات 
اإللكترونيـــــة8	

الصــــراف 
اآللي

5,159,65049,695اإلجمالي مليون ريالمكتتب

شركات تم 
ترقيتهــــا
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أعلنت )أرامكو الســـعودية( عن نشرة اإلصدار التكميلية لطرح 
أســـهمها لاكتتاب العام بتاريـــخ 9 نوفمبر 2019م. 

وفـــي يوم األحـــد 17 نوفمبـــر 2019م بـــدأت فتـــرة االكتتاب 
للمؤسســـات المكتتبـــة واألفراد على أســـهم شـــركة )أرامكو 
الســـعودية( وانتهت الفتـــرة المحددة الكتتاب األفـــراد بتاريخ 
28 نوفمبـــر 2019م، فيمـــا امتـــدت للمؤسســـات حتى نهاية 

يوم 4 ديســـمبر 2019م.

حصيلة طرح أســـهم شـــركة )أرامكوا الســـعودية( لالكتتاب 
العام

حقق طرح شـــركة )أرامكو الســـعودية( لاكتتـــاب العام نجاحًا 
الفتا بلغ صداه األســـواق العالمية، وبلغ حجم الطرح النهائي 
110.4 مليـــار ريـــال )29.4 مليـــار دوالر(، وذلـــك بعد ممارســـة 
خيـــار الشـــراء بشـــكل كامـــل، وبالتالـــي بلغت نســـبة األســـهم 
المخصصة للمكتتبين بجميع فئاتهم 3.450 مليار سهم وهو 
مـــا يعـــادل مـــا نســـبته 1.725% من إجمالي أســـهم الشـــركة. 
وبحســـب بيان الشـــركة، بلغ العدد النهائـــي للمكتتبين األفراد 
5.056 مليـــون مكتتـــب قامـــوا باالكتتاب بعـــدد 1.537 مليار 
ســـهم بقيمـــة إجماليـــة 49.187 مليار ريـــال )13 مليـــار دوالر(، 
وبنســـبة تغطيـــة بلغـــت 153.7% من إجمالي حجم األســـهم 

المطروحة لشـــريحة األفراد.
وتـــوّزع عـــدد المكتتبين من ناحية الجنســـية إلـــى 4.94 مليون 
داخـــل  مقيـــم  ألـــف  و106.25  خليجـــي،  و2467  ســـعودي، 

السعودية.
كما أن نســـبة المشـــاركة في عملية االكتتاب لشريحة األفراد 
عبر الوســـائل اإللكترونية بلغت 65.9% من إجمالي العمليات 
المنفـــذة، وتوّزعت على أجهزة الصرف اآللي بنســـبة %36.1، 
وعن طريق اإلنترنت 28.4%، وعبر الهواتف المصرفية بنســـبة 

طرح شركة أرامكو السعودية

وفقـــًا لرؤيـــة المملكة العربيـــة الســـعودية 2030 في هدفها 
"اســـتثماره فاعـــل"، والمندرج تحـــت ركيزة " اقتصـــاد مزدهر"، 
التـــي تنـــص علـــى اآلتـــي؛ "تطويـــر أســـواق المـــال وتحســـين 
نضجهـــا لتحفيز االســـتثمار ودفع النمو االقتصادي. ويشـــمل 
ذلـــك توفيـــر مجموعـــة أوســـع مـــن األدوات الماليـــة بما في 
ذلك المشـــتقات، وتســـهيل عملية إدراج الشركات السعودية 
الخاصة والشـــركات المملوكـــة للدولة، بما في ذلـــك أرامكو، 
وتحســـين الســـيولة المتوفـــرة فـــي أســـواق المـــال الوطنية، 
وتعزيـــز دور أدوات الديـــن". طرحـــت حكومـــة المملكة جزء من 
أســـهم شـــركة أرامكو لاكتتاب العام، ويعـــد االكتتاب بمثابة 

تحفيز لاســـتثمارات المؤسســـية؛ المحليـــة، واألجنبية. 
وفـــي هـــذا الشـــأن تـــم العمـــل علـــى تطويـــر وتحديـــث بعض 
التشريعات التنظيمية ومنظومة السوق المالية، ومنها على 
ســـبيل المثال تحديث قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المســـتمرة وتعليمات بناء ســـجل األوامر وتخصيص األســـهم 
فـــي االكتتابـــات األوليـــة وكذلـــك إصـــدار التعليمـــات الخاصة 
بتنظيم االســـتقرار السعري للطروحات األولية وتعديل المدة 
الزمنية لتســـوية صفقات األوراق المالية )T+2(. وذلك ســـعيًا 
للمواءمـــة مـــع الممارســـات العالميـــة المتبعة لغـــرض توفير 
بنية تحتية للســـوق المالية تسمح باستيعاب طروحات نوعية 
وبحجم شـــركة )أرامكو الســـعودية( والتي يعد طرح أسهمها 

هو األضخم فـــي العالم. 

طرح أسهم شركة )أرامكوا السعودية( لالكتتاب العام
أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ 3 نوفمبر 2019م عن صدور 
قـــرار مجلـــس الهيئـــة المتضمـــن الموافقة على طلب شـــركة 
الزيت العربية الســـعودية )أرامكو الســـعودية( تســـجيل وطرح 
جـــزء من أســـهمها لاكتتاب العـــام. وبتاريـــخ 2019/11/17م 

1.4%، فـــي حين ســـجلت عمليـــة اإلقبال على الفـــروع لغرض 
االكتتـــاب مـــا نســـبته 34.1%. وتمت تغطية الطـــرح من قبل 
المســـتثمرين األفـــراد 1.5 مرة، بينما تمـــت تغطية الطرح من 

قبل المؤسســـات المكتتبة 6.2 مرة. 
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن قيمة مجمـــوع طلبـــات االكتتاب من 
قبـــل المؤسســـات المكتتبة بلغـــت 397 مليار ريال ســـعودي 
)106 مليـــار دوالر أمريكي(، وبعد احتســـاب طلبـــات االكتتاب 
المقدمـــة من قبل المكتتبين األفراد فـــي الطرح، بلغ إجمالي 
قيمـــة طلبات االكتتـــاب 446 مليار ريال ســـعودي )119 مليار 

أمريكي(.  دوالر 

آثار طرح أسهم شركة )أرامكوا السعودية( لالكتتاب العام
األســـهم  ســـوق  الســـعودية(  )أرامكـــو  شـــركة  دخـــول  عـــزز 
الســـعودية، مـــن خـــال الطـــرح األكبـــر فـــي التاريـــخ، من حجم 
وعمـــق الســـوق التي تبـــؤت المركز التاســـع عالميـــًا من حيث 
القيمـــة الســـوقية لألســـهم المدرجـــة، وهـــذا بـــدوره يشـــكل 
عامـــل جـــذب لزيـــادة حجـــم االســـتثمارات األجنبيـــة للدخـــول 
في الســـوق الســـعودية. وتجاوزت القيمة الســـوقية لســـوق 
األســـهم الســـعودية بعـــد إدراج أرامكو 9.0 ترليـــون ريال وهو 
مـــا يعـــادل 2.4 ترليـــون دوالر أمريكـــي بارتفـــاع بلغت نســـبته 
385.5% بنهايـــة عـــام 2019م مقارنـــة بنهايـــة عـــام 2018م. 

طرح األوراق المالية وإجراءات الشركات4
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 )	(
طرح الصكوك وأدوات الدين

لـــم تتلـــق الهيئـــة أية طلبـــات طرح عـــام للصكـــوك وأدوات 
الديـــن خـــالل عـــام 9	0	م، فـــي حين تســـلمت 7	 إشـــعاًرا 
لطرح خـــاص لصكوك وأدوات دين بانخفـــاض 	.8 % مقارنة 

بالعـــام الســـابق )الجدول رقـــم )6	((. 

الجدول رقم )6	(: 
طلبات الطرح العام وإشعارات الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين

وفيمـــا يتعلـــق بعمليات طـــرح الصكـــوك وأدوات الديـــن، فقد تراجع 
إجمالـــي مبالغ الطرح الخـــاص لها خال عام 2019م بنســـبة %36.5 
مقارنـــًة بالعام الســـابق لتصل إلى9.1 مليار ريال )الجـــدول رقم )17((.

النـــــــوع
العدد

عام 2019معام 2018م

00طرح عام لصكوك وأدوات دين
6257طرح خاص لصكوك وأدوات دين9	

7		6اإلجمالي

ا، وال تشـــمل أدوات الديـــن والصكوك  29|    تشـــمل اإلشـــعارات المتســـلمة المتعلقـــة بالصكـــوك وأدوات الديـــن التي ُطرحت طرًحـــا خاصًّ
الصـــادرة عن حكومـــة المملكة.

طرح األوراق المالية وإجراءات الشركات4

الجدول رقم )7	(: 
طرح الصكوك وأدوات الدين مصنفًة بحسب نوع الطرح0	

30|  ال تشمل أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
ا والمتحصات المجمعة، وال تشـــمل أدوات الدين والصكوك الصـــادرة عن حكومة المملكة  31|   تشـــمل إشـــعارات اإلقفال المتســـلمة المتعلقـــة بأدوات الدين والصكوك المطروحـــة طرًحا خاصًّ
العربيـــة الســـعودية؛ حيـــث إن قواعـــد طـــرح األوراق المالية وااللتزامات المســـتمرة، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريـــل 2018م صنفت األوراق المالية الصـــادرة عن حكومة المملكة العربية 

الســـعودية كطـــرح مســـتثنى. لذلك، تم تعديل إجمالي قيمة الطـــروح لعام 2017م ليكون إجمالي قيمـــة الطروح لعامـــي 2017م و2018م قابًا للمقارنة.

النـــــــوع

عام 2019معام 2018م
نسبة التغير

في قيمة الطرح إجمالي قيمة 
إجمالي قيمة العددالطروح )مليون ريال(

العددالطروح )مليون ريال(

-0000طرح عام لصكوك وأدوات دين

-36.5%14,374.9299,12738طرح خاص لصكوك وأدوات دين		

-36.5%8	99,127	14,374.9اإلجمالي
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 )	(
إجراءات الشركات

وافقـــت الهيئـــة علـــى 28 إجـــراًء لتعديـــل رؤوس أموال الشـــركات المدرجـــة خال عام 
2019م، وقد شملت تخفيض 6 شركات مدرجة رؤوس أموالها ليتراجع عدد أسهمها 
المصـــدرة مـــن 245 مليون ســـهم إلـــى 99.1 مليون ســـهم، وفـــي المقابـــل زادت 18 
شـــركة رؤوس أموالهـــا عبر إصدار أســـهم منحة وإصدار أســـهم حقـــوق أولوية. وتمت 
ثاث عمليات اســـتحواذ خال عام 2019م ترتب عليها ارتفاع عدد األســـهم المصدرة 
للشـــركة المســـتحوذة مـــن 2,017 مليـــون ســـهم إلـــى 2,948 مليون ســـهم، وعملية 
واحدة لتحويل الديون ليصل عدد األســـهم المصدرة للشـــركة التـــي حولت الديون من 

1,169 مليـــون ســـهم إلى 1,231 مليون ســـهم )الجدول رقـــم )18((.     

الجدول رقم )8	(: 
الشركات المدرجة التي عّدلت رؤوس أموالها خالل عام 9	0	م

طريقة 
عدد الشركات تعديل رأس المال

إجمالي عدد األسهم )مليون سهم(
نسبة التغير

بعد تعديل رأس المالقبل تعديل رأس المال

71.4%114.024.0أسهم حقوق أولوية

42.8%174,128.15,894.8أسهم منحة 

-59.6%624599.1تخفيض رأس مال 

46.2%32,0172,948استحواذ 

5.3%11,1691,231تحويل ديون

34.6%87,57310,197	اإلجمالي

28

06

18

إجراًء لتعديل رؤوس 
أموال الشركات 

المدرجة

شركات مدرجة خفضت 
رؤوس أموالها

شركة مدرجة زادت 
رؤوس أموالها

طرح األوراق المالية وإجراءات الشركات4
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 )	(
إصدار المنتجات االستثمارية

وافقـــت الهيئـــة خـــال عـــام 2019م علـــى طـــرح وحـــدات 18 
صندوقـــًا اســـتثماريًا طرحـــًا عامًا، منهـــا 4 صناديق تســـتثمر في 
األسهم، وصندوقان يســـتثمران في أسواق النقد، وصندوقان 
عقاريـــان متداوالن أحدهما الموافقـــة على زيادة إجمالي قيمة 
أصـــول الصنـــدوق، وثاثـــة صناديق تســـتثمر فـــي أدوات الدين. 
كمـــا شـــهد عـــام 2019م الموافقة على الطرح العام لخمســـة 
صناديـــق وقفيـــة وصنـــدوق يســـتثمر فـــي حمايـــة رأس المـــال 
وصندوق مؤشـــر متداول. وتســـلمت الهيئة خال عام 2019م 
91 إخطـــارًا مكتمـــًا متعلقـــًا بطـــرح صناديـــق اســـتثمارية طرحًا 
خاصًا، وأكملت تســـوية 355 طلبًا لتعديل مســـتندات الشـــروط 

واألحـــكام فـــي عـــام 2019م الجدول رقـــم )19(.

الجدول رقم )9	(:
الطلبـــات المســـتلمة للتعديـــل علـــى المعلومـــات األساســـية للمنتجـــات االســـتثمارية 

والمنجـــز منهـــا خـــالل عـــام 9	0	م

32|  تشمل 7 طلبات تم تسلمها خال عام 2018م.

الطلبات التي تم تسويتها		الطلبات المستلمة 

						

18

91

صندوقًا استثمــاريًا 
مطروح طرحًا عامًا

إخطارًا مكتماًل متعلقًا 
بطرح صناديق استثمارية 

طرحًا خاصًا تم استالمها

األصول المدارة4

 )	(
صناديق االستثمار

ارتفع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق االســـتثمار 
نهايـــة عـــام 2019م بنســـبة 20.4 % مقارنة بالعام 

الســـابق )الجدول رقم )20((.

الجدول رقم )0	(:
مؤشرات قطاع صناديق االستثمار		

33|   تشمل صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية المتداولة.

العنصر
نسبة التغير عام 9	0	معام 8	0	م

لإلجمالي اإلجماليخاصةعامةاإلجماليخاصةعامة

عدد 
0.		 %249293542253354607الصناديق

عدد 
-0.7 %332,5673,939336,506329,7394,487334,226المشتركين

قيم األصول 
	.0	 %111,861.6178,279.5290,141.1159,958.0189,460.0349,418.0)مليون ريال(

% 20.4
ارتفع إجمالي قيم أصول 
قطاع صناديق االستثمار
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	-	 الصناديق العامة

شـــكلت قيم أصول صناديق االســـتثمار العامة، التي ُتطـــرح وحداتها طرًحا 
ـــا، 45.8 % مـــن إجمالـــي قيم أصـــول الصناديـــق بنهاية عـــام 2019م،  عامًّ
وارتفعـــت قيمتهـــا نهايـــة العـــام بنســـبة 43.0 % مقارنـــًة بالعام الســـابق، 
لتبلـــغ 159.9 مليار ريـــال، وذلك بارتفاع قيم أصول أســـواق النقد وأدوات 
الديـــن بنســـبة 71.0 % و278.1 % علـــى التوالـــي. في حيـــن انخفض عدد 
المشـــتركين فيها بنسبة 0.9 % إلى 329.7 ألف مشترك، وكان االنخفاض 
األبـــرز في عدد المشـــتركين في صناديق االســـتثمار العقـــاري بنحو 4.8 % 

)الجدول رقـــم )21((، و)الرســـم البياني رقم )4((.

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

نوع االستثمار
قيم األصول )مليون ريال(عدد المشتركينعدد الصناديق

نسبة التغيرعام 2019معام 2018منسبة التغيرعام 2019معام 2018منسبة التغيرعام 2019معام 2018م

0.0%20,675.320,667.5-4.5%155,278148,367-2.8%141137أسهم

278.1%559.6509.71,927.3%40.0114752%57أدوات دين

71.0%0.562,444.0106,796.6%7.038,86739,051%4346أسواق نقد

-4.7%8,347.97,951.6-4.8%7,4997,141-10.0%109عقاري

-2.2%9.92,899.62,837.3%0.04,9845,478%2525قابض

-13.0%71.862.5-3.9%0.0305293%22متوازن

42.1%62.1425.8605.0%75.0372603%47أخرى

11.5%25.337.742.0%0.0368461%33المؤشرات المتداولة

االستثمارات العقارية 
15.9%2.316,449.819,068.2%6.3124,780127,593%1617المتداولة 

43.0%111,861.7159,958.0-0.9%1.6332,567329,739%			9		اإلجمالي

159.9

329.7

مليار ريال إجمالي قيم 
أصول الصناديق.

ألف مشترك.

األصول المدارة4

الرسم البياني رقم )	(:
نســـب أصول الصناديق العامة من إجمالي األصول مصنفًة بحســـب 

نوع االستثمار لعام 9	0	م

 
 

  
%66.8

%5.0

%11.9

%12.9

%1.2

%1.8

 
 

  
%66.8

%5.0

%11.9

%12.9

%1.2

%1.8
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الصناديق العامة المستثمرة 	 
في األسهم

اســـتقرت قيـــم أصـــول الصناديـــق العامة المســـتثمرة في األســـهم 
بنهايـــة عـــام 9	0	م عنـــد 0.7	 مليـــار ريـــال تقريًبـــا. وقـــد انخفضت 
أصول صناديق األســـهم المحلية 0.7 % لتصـــل إلى 	.		 مليار ريال. 

)الجدول رقـــم )		((. 

الجدول رقم )		(: 
مؤشرات الصناديق العامة مصنفًة بحسب النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي
قيم األصول ) مليون ريال(عدد المشتركينعدد الصناديق

نسبة التغيرعام 2019معام 2018منسبة التغيرعام 2019معام 2018منسبة التغيرعام 2019معام 2018م

-0.7%15,575.415,464.2-4.2%143,107137,139-5.9%8580أسهم محلية

0.3%1,616.31,620.7-8.1%0.09,2938,541%2424أسهم خليجية

35.6%123.6167.6-11.5%33.3217192%34أسهم عربية

5.8%646.0683.6-8.6%0.0880804%77أسهم آسيوية

-5.7%920.3867.8-2.5%0.0241235%33أسهم أمريكية

-10.3%592.8531.7-4.1%0.0244234%44أسهم أوروبية

10.9%1,200.91,331.9-5.7%0.01,2961,222%1515أسهم دولية أخرى

0.0%20,675.320,667.5-4.5%155,278148,367-2.8%7					اإلجمالي

20.7
مليار ريال إجمالي قيم 

أصول الصناديق العامة 
المستثمرة في األسهم.

15.5
مليار ريال أصول صناديق 

األسهم المحلية.

األصول المدارة4

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

نوع االستثمار
قيم األصول ) مليون ريال(عدد المشتركينعدد الصناديق

نسبة التغيرعام 2019معام 2018منسبة التغيرعام 2019معام 2018منسبة التغيرعام 2019معام 2018م

12.0%517.491,967.1102,966.4%43.5109673%4666أسهم

أسهم خاصة/رأس مال 
-7.6%1.612,636.011,675.6%26.11,2141,234%6987جريء

6.8%4,847.05,175.2-24.5%50.010680%69أدوات دين

94.2%586.71,164.72,262.3%16.715103%67أسواق نقد

0.2%58,321.458,458.1-6.3%5.52,3152,168%110116عقاري

-16.2%0.0456.5382.7%0.044%11سلع

11.5%100.07,027.87,836.2%28.366132%4659متعدد األصول

تحوط ومشتقات 
-43.8%578.5325.2-37.5%0.085%11مالية

-0.059.7-100.0024%12مغذي

-75.1%1,280.5318.6-37.3%10264-14.3%76تمويلي

	.6%9178,279.5189,460.		%0.83,9394,487	%				9	اإلجمالي

	-	 الصناديق الخاصة

ا،  ارتفعـــت قيم أصول الصناديـــق الخاصة، التي ُطرحت وحداتهـــا طرًحا خاصًّ
بنهاية عام 9	0	م، بنســـبة 	.6% مقارنًة بالعام السابق لتصل إلى 	.89	 

مليار ريـــال. )الجدول رقم )		((.

189.5
مليار ريال إجمالي قيم 

أصول الصناديق الخاصة
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الجدول رقم )		(: 
صناديق المؤشرات المتداولة

 	-	 صناديق المؤشرات المتداولة 

ارتفعـــت قيـــم أصول صناديـــق المؤشـــرات المتداولـــة بنهاية 
عـــام 9	0	م إلى 		 مليـــون ريال وبنســـبة 	.		 % عن العام 
الســـابق، وتزامن هذا االرتفاع مع زيادة في عدد المشـــتركين 

بنســـبة 	.		% )الجـــدول رقم )		((.

اسم الصندوق
عدد المشتركينقيم األصول )مليون ريال(

نسبة التغيرعام 2019معام 2018منسبة التغيرعام 2019معام 2018م

فالكم
18.8 %21.8224266 %19.724 المتداول لألسهم السعودية

فالكم 
36.0 %75102-2.2 %9.29المتداول لقطاع البتروكيماويات

صندوق إتش إس بي سي
34.8 %2.36993 %8.89 السعودي 0	 المتداول

	.		 %	6	68		.		 %		7.7	اإلجمالي

42
مليون ريال إجمالي قيم 

أصول صناديق المؤشرات 
المتداولة.

األصول المدارة4

الجدول رقم )		(:
الصناديق العقارية المتداولة

	-	 الصناديق العقارية المتداولة

بلغـــت قيم أصول الصناديق العقاريـــة المتداولة 	.9	 مليار 
ريـــال مقارنـــة بقيمـــة 	.6	 مليار ريـــال بنهاية عـــام 9	0	م، 
ووصـــل عدد الصناديق العقارية المتداولـــة إلى 7	 صندوًقا 
ـ 6	 صندوقًا مدرجًا عـــام 8	0	م، كما ارتفع  ُمدرجـــًا مقارنة بـــ
عـــدد المشـــتركين بنســـبة 	.	 % إلى ما يزيد علـــى 7		 ألف 

مشـــترك )الجدول رقم )		((.

عدد المشتركين قيم األصول )مليون ريال(
اسم الصندوق

نسبة التغير عام 2019م عام 2018م نسبة التغير عام 2019م عام 2018م

% 1.6 8,872 8,735 % 11.0 1,495.5 1,347.8 الرياض ريت
% 15.0 1,900 1,652 % 13.8- 103.4 120.0 الجزيرة موطن ريت
% 24.1 4,386 3,534 % 2.5- 636.9 653.4 جدوى ريت الحرمين
% 9.1- 1,280 1,408 % 2.8 524.4 510.0 تعليم ريت
% 14.5 2,843 2,484 % 0.7- 595.3 599.3 المعذر ريت
% 3.8 3,599 3,468 % 21.0 1,078.7 891.7 مشاركة ريت
% 2.1 4,365 4,276 % 17.5 894.5 761.2 ملكية ريت

% 27.3 3,380 2,656 % 0.5- 579.3 582.2 مشاعر ريت
% 4.1 6,908 6,636 % 23.9 1,792.6 1,446.7 األهلي ريت 1

% 15.0 4,995 4,343 % 1.03- 1,549.7 1,570.3 دراية ريت
% 4.0- 23,993 24,986 % 1.1- 1,724.1 1,744.0 الراجحي ريت

% 11.1- 11,547 12,985 % 2.4- 1,555.1 1,592.6 جدوى ريت السعودية
% 11.4- 19,067 21,515 % 100.3 1,193.4 595.7 سدكو كابيتل ريت
% 13.6- 5,532 6,402 % 5.4- 1,116.3 1,180.0  سويكورب وابل ريت
% 0.8- 11,532 11,620 % 1.6 1,245.9 1,226.0 ميفك ريت

% 17.1- 6,698 8,080 % 19.2 1,941.6 1,628.8 بنيان ريت
- 6,696 - - 1,041.6 - الخبير ريت

% 	.	 127,593 124,780 % 		.9 19,068.2 16,449.8 اإلجمالي

19.1
مليار ريال إجمالي قيم 

أصول الصناديق العقارية 
المتداولة.
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)	(
المحافظ الخاصة الُمدارة

انخفـــض إجمالـــي قيـــم أصـــول المحافـــظ الخاصة 
الُمـــدارة بنهايـــة عام 9	0	م بنســـبة 	.8% لتصل 

إلـــى 	.0		 مليـــار ريـــال )الجدول رقـــم )6	((. 

الجدول رقم )6	(: 
قيم أصول المحافظ الخاصة الُمدارة )مليون ريال(

النوع
العدد

نسبة التغير
عام 2019معام 2018م

-14.6%63,921.954,620.7أسهم محلية
-0.2%2,191.82,188.3أسهم عالمية

6.2%3,870.44,111.5أدوات دين
4.2%46,323.048,246.9صناديق االستثمار

-14.0%47,855.941,179.3أخرى
-8.4%164,163.0150,346.7اإلجمالي

150.3
مليار ريال إجمالي قيم أصول 

المحافظ الخاصة

األصول المدارة4



اإلفصاح والحوكمة في 
السوق المالية

الفصل األول:
اإلفصاح

القوائم المالية للشركات الُمدرجة. 1

إعانات الشركات الُمدرجة. 2

تطوير اإلفصاح. 3

الباب الخامس
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اإلفصاح 5

ماحظات على القوائم المالية السنوية ماحظات على القوائم المالية ربع السنوية

أمـــر آخـــرأمـــر آخـــر لفت انتباهلفت انتباه

 9	0	م 9	0	م
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تحفظتحفظ امتناع عن ابداء 
نتيجة الفحص

امتناع عن ابداء 
نتيجة الفحص

الرسم البياني رقم )	(:
عـــدد المالحظـــات الـــواردة فـــي تقرير مراجع الحســـابات للقوائم المالية ربع ســـنوية / الســـنوية للشـــركات المدرجة التي 

تمـــت مراجعتها من قبـــل الهيئة في عـــام 9	0	م

	0

34|   أعدت القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
35|   قرر مجلس الهيئة اعفاء الشركات المدرجة من اإلفصاح عن القوائم المالية األولية للربع الرابع ابتداء من الربع الرابع لعام 2017م. وعليه فإن عدد الماحظات على القوائم المالية ربع السنوية ال تشمل الربع الرابع 2019م.

 )	(
القوائم المالية للشركات المدرجة		

تضمنـــت القوائـــم الماليـــة المنشـــورة خال عـــام 2019م  
وجـــود ماحظـــات فـــي تقريـــر المحاســـب القانونـــي على 
القوائم المالية الســـنوية، إذ بلغ إجمالي عدد الماحظات 
60 ماحظـــة للقوائـــم الماليـــة الســـنوية لعـــام 2018م 

والتـــي ُفحصـــت خـــال عـــام 2019م. كذلـــك بلـــغ إجمالي 
عـــدد ماحظـــات تقرير المحاســـب القانوني علـــى القوائم 
الماليـــة ربـــع الســـنوية الصـــادرة 89 ماحظـــًة35  خال عام 

2019م )الرســـم البيانـــي رقـــم )5((.

 )	(

بلـــغ إجمالـــي عـــدد إعانـــات الشـــركات المدرجـــة فـــي 
الموقع اإللكتروني لشـــركة السوق المالية السعودية 
)تـــداول( 4,069 إعانًا مقارنة بـ 3,735 إعانًا في العام 
الســـابق، وقـــد ارتفعـــت اإلعانـــات عـــن التطـــورات أو 

إعالنات الشركات المدرجة

نوع اإلعالن

عام 9	0	معام 8	0	م

نسبة التغير
النســـبة مــــن العدد

النســـبة مــــن  العدداإلجمالي
اإلجمالي

0.5%  0.5%  20.6775%771نتائج مالية

توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح 
50.0%0.2%0.29%6أسهم حقوق أولوية

توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق منح 
-20.0%0.4%0.516%20أسهم

37.5%0.3%0.211%8توصية مجلس إدارة الشركة بخفض رأس مالها

الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية واإلعانات 
-18.2%15.8%21.0641%784المتعلقة بنتائج تلك االجتماعات

-40.1%3.3%5.9133%222توزيع أرباح

17.7%17.7%18.8721%701إعان إيضاحي

أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة وإداراتها 
2.9%4.8%8.1195%304العليا

-35.9%0.1%0.04%0موافقة على منتج جديد

-38.4%24.61,564%919التطورات أو األحداث المهمة األخرى

8.9%100%1004,069%3,735اإلجمالي

األحـــداث المهمة األخرى بنســـبة 70.2% عام 2019م 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق ممثلـــًة النســـبة الكبـــرى مـــن 
إجمالـــي اإلعانات بنحـــو 38.4%. )الجـــدول رقم )27((.

الجدول رقم )7	(:
اإلعالنات المنشورة في الموقع اإللكتروني لشركة السوق المالية السعودية )تداول( مصنفًة بحسب نوع التطورات الجوهرية في اإلعالنات
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 )	(

تضمن قـــرار مجلـــس الهيئـــة رقـــم 1-146-2019 تاريخ 
2019/12/30م بالسماح للشركات المدرجة باستخدام 
نمـــوذج القيمـــة العادلـــة أو إعـــادة التقييـــم العقـــارات، 
الســـنة  فتـــرات  مـــن  ابتـــداءًا  االســـتثمارية  والعقـــارات 
الماليـــة التي تبدأ خال عام2022 م، مع اســـتمرار إلزام 
الشـــركات المدرجـــة باســـتخدام خيـــار نمـــوذج التكلفـــة 
لتقييـــم اآلالت والمعـــدات واألصـــول غيـــر الملموســـة 

لمـــدة خمس ســـنوات تنتهـــي بنهاية عـــام 2024م. 

 يأتي هذا القرار بعد دراســـة أفضل الممارســـات الدولية 
ومـــدى جاهزيـــة ســـوق التقييم فـــي المملكـــة، كذلك 
األخـــذ بمرئيـــات عـــدد مـــن المســـتثمرين واألشـــخاص 
المكلفين بالحوكمة والجهات الحكومية والخاصة ذات 
العاقة. ويهدف هذا القـــرار إلى إعطاء الخيار لمجالس 
إدارات الشـــركات ولجـــان المراجعة باألخذ بالسياســـات 
المعاييـــر  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  األنســـب،  المحاســـبية 
المحاســـبية الدولية المعتمـــدة من الهيئة الســـعودية 
للمحاســـبين القانونيين وتمكين المستثمرين من اتخاذ 
قراراتهم االستثمارية بشكل موضوعي. كذلك، يساعد 
الشـــركات والسوق على اســـتيعاب التغيير في القوائم 
الماليـــة للشـــركات المدرجة، وإعطـــاء فرصة للمقيمين 
واالســـتعداد  والمســـؤوليات  االشـــتراطات  لمعرفـــة 
للقيـــود التي فرضتهـــا الهيئة، باإلضافـــة إلعطاء فرصة 
لزيـــادة عـــدد الحاصليـــن علـــى عضوية زميل مـــن الهيئة 

الســـعودية للمقيمين المعتمدين.

يذكـــر أن المعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة المعتمـــدة من 
الهيئة الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن أعطت خيار 
تقييـــم بعـــض األصـــول باســـتخدام نمـــوذج التكلفـــة أو 

تطوير اإلفصاح

اســـتخدام نمـــوذج القيمـــة العادلـــة أو إعـــادة التقييـــم. 
وعليه وجهت الهيئة الشركات المدرجة بتطبيق معايير 
المحاســـبة الدولية في األول من يناير 2017م وشـــمل 
ذلـــك توجيـــه بتطبيـــق خيـــار نمـــوذج التكلفـــة لتقييـــم 
العقـــارات واآلالت والمعـــدات والعقارات االســـتثمارية 

واألصـــول الغير ملموســـة.

وضمنـــت الهيئة قرارهـــا الحالي بعـــض المتطلبات عند 
اســـتخدام الشـــركات المدرجة نموذج القيمة العادلة أو 
إعادة التقييم العقارات، والعقارات االســـتثمارية؛ وذلك 
لحوكمـــة أعمـــال الشـــركات المتعلقة بأعمـــال التقييم، 
والحصول على أقصـــى قدر ممكن من النتائج المرضية 
لعملية التقييم، وكذلك إضفاء اســـتقالية أكبر ألعمال 
المقيميـــن وزيادة اإلفصاح والشـــفافية عـــن أي أحداث 
جوهريـــة، إضافة لزيادة المســـؤولية على عاتق مجلس 
االدارة التخـــاذ مـــا فيه مصلحـــة المســـاهمين، وحماية 
للمســـتثمرين مـــن اســـتغال سياســـة القيمـــة العادلة 

بشـــكل غير موضوعي.

وتشـــمل المتطلبات المفروضة اعتماد سياسة نموذج 
القيمـــة العادلـــة أو إعـــادة التقييـــم مـــن قبـــل مجلـــس 
إدارة الشـــركة وذلـــك بعـــد توصية لجنـــة المراجعة بهذا 
الشـــأن، باإلضافـــة إلى أن يكون تقييـــم كل عقار أو عقار 
اســـتثماري معـــد من مقّيمين اثنين كحـــد أدنى مع أخذ 
التقييم األقل قيمة، وذلـــك عند إعداد القوائم المالية 
الســـنوية وعنـــد اســـتخدام نمـــوذج القيمـــة العادلة أو 

إعادة التقييـــم ألول مرة.
ووفقـــا للمتطلبـــات المفروضـــة، يتوجـــب أن يتم تعيين 
المقيميـــن بقـــرار مـــن مجلـــس اإلدارة وبعـــد توصيـــة 

لجنـــة المراجعـــة مع اشـــتراط أن يكـــون المقّيـــم حاصل 
علـــى عضوية زميـــل من الهيئـــة الســـعودية للمقيمين 
المعتمديـــن، باإلضافـــة لذلـــك علـــى لجنـــة المراجعـــة 
متابعة عملية التقييم ونتائجها والرفع لمجلس اإلدارة  
بهـــا عند وجود أي ماحظـــات تراها، كما وجهت الهيئة 
الشـــركات المدرجة باإلفصاح عن أي مكاسب أو خسائر 
جوهرية تنشـــأ عن التغير في القيمـــة العادلة للعقارات 
األوليـــة  الماليـــة  النتائـــج  إعـــان  ضمـــن  االســـتثمارية 
والســـنوية، باإلضافة إلىتضمين القوائم المالية األولية 
والســـنوية إيضاحـــًا لتســـوية الفروقـــات بشـــأن األصول 
وصافـــي األصـــول وصافي الدخل والدخل الشـــامل بين 
اســـتخدام نمـــوذج القيمـــة العادلـــة أو إعـــادة التقييـــم 

ونمـــوذج التكلفة.



اإلفصاح والحوكمة في 
السوق المالية

الفصل الثاني:
الحوكمة

تكوين مجالس إدارات الشركات المدرجة. 1

اللجان الرئيسية للشركات الُمدرجة. 2

الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة. 3

الزيارات اإلشرافية. 4

تطوير االلتزام بحوكمة الشركات. 5

الباب الخامس
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1

لتعزيـــز مبـــادئ الحوكمة ورفع مســـتوى الشـــفافية واإلفصاح للشـــركات المدرجة 
في الســـوق المالية الســـعودية، تتابع الهيئة التزام الشركات بتطبيق أحكام الئحة 

حوكمة الشـــركات وفـــق ما يلي:

 مراجعة نشرات اإلصدار للشركات
المساهمة قبل اإلدراج

توعية الشركات المدرجة 
وحديثة اإلدراج بالحوكمة

 مراجعة اإلفصاح في تقارير
مجالس إدارة الشركات المدرجة

اإلجابة عن استفسارات 
الشركات عن حوكمة 

الشركات

حضور الجمعيات العامة 
للتأكد من ممارسات 

الحوكمة

 التحقق من مدى التزام الشركات
 المدرجة باألحكام اإللزامية ذات

العالقة بحوكمة الشركات

الحوكمة5
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1

وتـــم تطويـــر مـــواد الئحة حوكمـــة الشـــركات الســـعودية )من استرشـــادية إلـــى إلزامية( 
وكذلـــك التغييـــرات الجوهريـــة فـــي الالئحة خـــالل عدة ســـنوات، مرت فيهـــا بالعديد من 
المراحـــل التي تشـــكلت فيهـــا الئحة حوكمة الشـــركات على مـــا هي عليه اليـــوم، وفيما 

يلـــي نبذة عـــن أهم المراحـــل ابتـــداًء من عـــام 006	م حتى عـــام 9	0	م: 

0	0	م008	م006	م 009	م

صدور أول الئحة 
ويعتبر استرشادي )غير 

ملزم في اإلفصاح( 
يتضمن خمسة أبواب 

و 9	 مادة

تفاصيل إضافية 
حول المكافآت 

والتعويضات

أصبحت لجنة المراجعة  
إلزامية ابتداًء من العام 

009	م وتفاصيل 
إضافية  وإلزامية حول 

مجلس اإلدارة.

في نظام الشركات 
السعودية إلزامية منذ عام 

	99	م

أصبحت لجنة 
الترشيحات والمكافآت 

إلزامية ابتداء من 
	/	/		0	  م 

تفاصيل إضافية حول 
العضو المستقل.

الحوكمة5

* تعد التطورات لمواد الئحة حوكمة الشركات في العام 9	0	 م استرشادية.

8	0	م		0	م

9	0	م

7	0	م		0	م

أصبحت بعض قواعد 
حقوق المساهمين  

وبعض قواعد مجلس 
اإلدارة وتشكيل 
المجلس إلزامية.

تفاصيـــل إضافية حـــول منافســـة الشـــركة وإتاحة 
ذات  باألطـــراف  المتعلقـــة  والعقـــود  األعمـــال 

العالقـــة.

أصبحت مدة تسع 
سنوات متصلة أو 

منفصلة في عضوية 
مجلس اإلدارة  تتنافى 

مع العضو المستقل 
لمجلس اإلدارة إلزاميًا.

أصبحت بعض قواعد 
أنظمة الرقابة الداخلية 

إلزامية.

تحديث وتطوير شامل 
لمواد الالئحة وتفصيل 

أكثر أصبح إلزامي 
باستثناء 6	 مادة و 

	 فقرات. يتضمن 		 
باب و 98 مادة.
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)	(
تكوين مجالس إدارة الشركات المدرجة 

تضّمنت المادة السادســـة عشرة من الئحة حوكمة الشركات 
ويمثـــل األعضاء غيــــر الشروط الواجبة لتكوين مجالس اإلدارة، ومنها:

التنفيذيين واألعضـــاء 
المستقلون مجتمعين 

نسبة

 % 90.	
من إجمــالي مقــــاعـــد 
مجـــالــــس اإلدارة في 
الشركات المدرجة عام 

9	0	م
)الجدول رقم )8	(، 

والرسم البياني رقم 
.))6(

تناسب عدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، دون اإلخال . 1
بما ورد في الفقرة )أ( من المادة الســـابعة عشـــرة من هذه الائحة.

أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين.. 2
أن ال يقـــل عـــدد أعضائـــه المســـتقلين عـــن عضوين أو عن ثلـــث أعضاء . 3

المجلس، أيهمـــا أكثر.

الجدول رقم )8	(: 
تكوين مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

صفة العضوية
العدد

نسبة التغير
عام 2019معام 2018م

0.5%648651األعضاء غير التنفيذيين36
0.4%705708األعضاء المستقلون37

-5.3%151143األعضاء التنفيذيون

-0.1%1,5041,502اإلجمالي

36|  العضو غير التنفيذي: هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة، وال يشارك في األعمال اليومية لها.
37|   العضو المستقل: هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقال التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقال المنصوص عليها في المادة العشرين من الئحة حوكمة الشركات.

الحوكمة5

    

%43.1

%10.0

%46.9

   

%43.3

%9.5

%47.1

األعضاء التنفيذيون

الرسم البياني رقم )6(: 
نســـب تكويـــن مجالـــس اإلدارة فـــي الشـــركات 

المدرجـــة بحســـب صفـــة العضوية

8	0	م

9	0	م
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)	(
اللجان الرئيسية للشركات الُمدرجة

أ  -  لجنة المراجعـــة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشـــركة والتحقق من ســـالمة ونزاهة التقارير والقوائم 
الماليـــة وأنظمـــة الرقابة الداخلية فيها، ووفًقا للمادة الرابعة والخمســـين من الئحة حوكمة 

الشـــركات المتعلقة بتكوين لجنة المراجعة، ُتشـــكل هذه اللجنة وفق اآلتي:

ُتشـــكل بقـــرار من الجمعية العادية للشـــركة لجنة المراجعة من المســـاهمين أو مـــن غيرهم، على أن . 1
ـــا من أعضاء مجلـــس اإلدارة التنفيذيين، ويجب  يكـــون بينهـــم عضو مســـتقل على األقل، وأال تضم أيًّ
أال يقـــل عـــدد أعضـــاء لجنـــة المراجعة عن ثاثـــة وال يزيد على خمســـة، وأن يكون مـــن بينهم مختص 

بالشـــؤون المالية والمحاسبية.
يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضًوا مستقًا )فقرة استرشادية(.. 2
تصـــدر الجمعية العامة للشـــركة – بنـــاًء على اقتراح من مجلـــس اإلدارة – الئحة عمل لجنة المراجعة، . 3

علـــى أن تشـــمل هـــذه الائحـــة ضوابط وإجـــراءات عمل اللجنـــة، ومهامهـــا، وقواعد اختيـــار أعضائها، 
وكيفيـــة ترشـــيحهم، ومـــدة عضويتهـــم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشـــكل مؤقـــت في حال 

شـــغور أحد مقاعد اللجنة.
ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خال الســـنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشـــركة، . 4

أو لدى مراجع حســـابات الشـــركة، أن يكون عضًوا في لجنة المراجعة. 

وقـد ارتفع عدد مقاعد 
لـجـــــان المراجـعــــة في 
الشركــــات المدرجــــــة 
لعـــام 9	0	م بنسبـة

 % 	.7 
ليصــل إلى  		6  مقعــًدا 
وحازت مقاعد األعضاء 
خـارج مجلـس اإلدارة على 

نسبة

 % 	7.0 
مـــن إجـمـــالي مقاعـــد 
لـجـــــــان المراجــعــــــــــــة 

)الجدول رقم )9	((.

الحوكمة5

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

2م
01

8 
ام

ـــــــ
عــ

النسبة من اإلجماليالعددصفة العضوية

19.0%118غير تنفيذي

37.3%232مستقل

43.7%272خارج مجلس اإلدارة

100%		6اإلجمالي

2م
01

9 
ام

ـــــــ
عــ

النسبة من اإلجماليالعددصفة العضوية

16.9%109غير تنفيذي

36.1%233مستقل

47.0%303خارج مجلس اإلدارة

100%		6اإلجمالي

نسبة التغير

اإلجمالي

%7.6-

%3.7

%11.4

%0.4

غير تنفيذي

مستقـــل

خارج مجلس اإلدارة
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ب - لجنــــة المكـــــافــــآت

ت - لجنــــة الترشيحـــــات

تنص المادة الســـتون من الئحة حوكمة الشـــركات المتعلقة 
بتشـــكيل لجنة المكافآت على ما يلي:

تنـــص المـــادة الرابعة والســـتون من الئحة حوكمة الشـــركات 
المتعلقة بتشـــكيل لجنة الترشـــيحات علـــى ما يلي:

تشـــكل بقرار من مجلس إدارة الشـــركة لجنة تسمى )لجنة المكافآت( . 1
مـــن غير أعضـــاء مجلـــس اإلدارة التنفيذيين، على أن يكـــون من بينهم 

عضو مســـتقل على األقل.

تصـــدر الجمعية العامة للشـــركة - بناًء على اقتراح مـــن مجلس اإلدارة . 2
- الئحـــة عمل لجنـــة المكافآت، على أن تشـــمل هـــذه الائحة ضوابط 
وإجـــراءات عمـــل اللجنـــة، ومهامهـــا، وقواعـــد اختيـــار أعضائهـــا، ومدة 

عضويتهـــم، ومكافآتهم. 

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة الترشيحات( . 1 تشـــكَّ
مـــن غير أعضـــاء مجلـــس اإلدارة التنفيذيين، على أن يكـــون من بينهم 

عضو مســـتقل على األقل. 

تصـــدر الجمعية العامة للشـــركة - بناًء على اقتراح مـــن مجلس اإلدارة . 2
– الئحة عمل لجنة الترشـــيحات، على أن تشـــمل هذه الائحة ضوابط 
وإجـــراءات عمـــل اللجنـــة، ومهامهـــا، وقواعـــد اختيـــار أعضائهـــا، ومدة 

ومكافآتهم. عضويتهم، 

الحوكمة5

ويجـــوز للشـــركة دمج لجنتـــي المكافـــآت والترشـــيحات في 
لجنـــة واحدة تســـمى لجنة المكافآت والترشـــيحات بحســـب 
ما نصت عليه الئحة حوكمة الشـــركات في الفقرة الســـابعة 

من المادة الخمســـين.

الجدول رقم )0	(: 
عدد مقاعد لجان المكافآت والترشيحات في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

2م
01

8 
ام

ـــــــ
عــ

النسبة من اإلجماليالعددصفة العضوية

35.5%221غير تنفيذي

54.0%336مستقل

2.1%13تنفيذي

8.4%52خارج مجلس اإلدارة

100%		6اإلجمالي

2م
01

9 
ام

ـــــــ
عــ

النسبة من اإلجماليالعددصفة العضوية

34.8%213غير تنفيذي

51.8%317مستقل

0.8%6تنفيذي

12.4%76خارج مجلس اإلدارة

100%		6اإلجمالي

نسبة التغير

اإلجمالي

%3.6-

%1.6-

%46.2

%53.8-

%5.7-

غير تنفيذي

مستقـــل

خارج مجلس اإلدارة

تنفيذي

وقد انخفض بنهـــايـــــة 
عـــــــام 9	0	م عــــــدد 
مقاعد لجان المكافآت 
والترشيحــــــــات فــــــي 
الشركات المدرجة إلى

6		
مقـعـــــــــًدا  وشــــــغـــــل 
األعضــــاء المستقلون 
العــــــدد األكـــــــبر مــــن 
المقـــاعـــــــد بنسبـــــــــة

 % 		.8 
مــــن إجــمــالي عددها 
عام 9	0	م )الجدول 

رقم )0	((.
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)	(
الجمعيات العامة العادية 

وغير العادية المنعقدة
بنـــاًء علـــى ما صدر فـــي الئحة حوكمـــة الشـــركات الجديـــدة، تنص المادة العاشـــرة 

علـــى اآلتي:

»تختـــص الجمعيـــات العامـــة للمســـاهمين بجميع األمـــور المتعلقة بالشـــركة، 
وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفًقا لإلجراءات النظامية جميع المســـاهمين 
في ممارســـة اختصاصاتهـــم المتعلقة بالشـــركة، وتـــؤدي دورها وفًقـــا ألحكام 

نظـــام الشـــركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشـــركة األســـاس«. 

العددنوع الجمعية

16الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع األول
5الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع الثاني

5الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع األول
0الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع الثاني
8الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع الثالث

145الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع األول والثاني بعد ساعة
92الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع األول والثاني بعد ساعة

271إجمالي ما ُعقد من اجتماعات

بـــلـــغ إجــــمالي ما ُعقد 
من جمعــــيات عـــامـــــة 
عاديــــــة وغير عاديــــــة

 	7	 
اجتمــــاعــــا خــــــالل عام 
9	0	م )الجدول رقم 

.))		(

الجدول رقم )		(: 
عدد الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة في عام 9	0	م

الحوكمة5

)	(
الزيارات اإلشرافية 

نفذت الهيئة خال عام 2019م زيارة إشـــرافية واحدة، اتبعت فيها اإلجراءات والخطوات الازمة للتحقق من مدى 
االلتـــزام بالمتطلبـــات النظامية. وتقوم الهيئة بهذه الزيارات عند الحاجة لرفع مســـتوى الوعـــي ودعم التواصل مع 
مجالس إدارات الشـــركات لتحقيق أعلى مســـتوى من االلتزام بنظام الســـوق المالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة 
ذات العاقـــة، وُيطلـــع علـــى وضـــع الشـــركة الحالي وتشـــجيعها على تطبيـــق أفضل الممارســـات، والتأكـــد من أن 
مجلـــس اإلدارة لديه السياســـات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق أعلى مســـتوى من االلتـــزام واآللية لمتابعة تنفيذها.

)	(
تطوير االلتزام بحوكمة الشركات

تحقيًقـــا لألهـــداف الراميـــة إلـــى تطويـــر االلتـــزام بائحـــة حوكمـــة 
الشركات، وزيادة الوعي بالائحة وتطوير ممارساتها لدى الشركات 
المدرجـــة واألطـــراف ذات العاقة بالســـوق الماليـــة، حرصت الهيئة 
علـــى المشـــاركة فـــي عدة محافـــل دوليـــة ومحلية، وعقـــدت عدة 
نـــدوات وورش عمـــل توعويـــة لعـــدة جامعات في عدة مـــدن داخل 

المملكـــة خـــال عـــام 2019م، تمثلت فـــي اآلتي: 

محاضرة/مؤتمر/
المدينة/المحافظةالعددالعنوانورشة العمل/الندوة

الرياض	الجمعيات العامة للشركات المدرجةورشة عمل

الرياض	حوكمة الشركات في نمو والتحول للسوق الرئيسيةورشة عمل

الرياض	تقديم الدعم بعد اإلدراجورشة عمل

الرياض، جدة، الخير	إعداد تقرير مجلس اإلدارةورشة عمل

الرياض	أكاديمية الهيئةورشة عمل

جدة، الخبر	مناقشة أهم االصالحات واإلنجازات في قطاع األعمالورشة عمل

عّمأن، األردن	المؤتمر الثاني ألسواق رأس المال العربيةمؤتمر

اجتماع مجموعة عمل حوكمة الشركات في منطقة الشرق جلسة حوارية
OECD األوسط وشمال إفريقيا التابع لـ	باريس، فرنسا



الفصل األول:حماية المستثمرين
الرقابة

الرقابة على التداوالت. 1

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

الباب السادس
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)	(
الرقابة على التداوالت

منحـــت األنظمـــة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها المســـؤولية عـــن تطوير اإلجراءات الكفيلـــة بالحد من المخاطر 
المرتبطة بتداوالت األوراق المالية ومراقبتها حمايًة للمســـتثمرين في األوراق المالية من الممارســـات غير العادلة أو 
غيـــر الســـليمة أو التي تنطوي على غش أو تدليس أو تاعـــب؛ إذ تراقب الهيئة التداوالت ومواقع التواصل االجتماعي 

والوســـائل اإللكترونية باســـتمرار، وتجري الرقابة على التداوالت وفق المراحل التالية: 

وقـــد انخفض بنهاية عام 2019م عدد تنبيهات نظام الرقابة على التداوالت 
ليصـــل إلـــى 29,043 تنبيًهـــا، وُنفـــذت 447 عمليـــة بحـــث مكثـــف للتداوالت 
المشـــتبه في مخالفتها األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها. كما 
انخفضت االستفســـارات الرقابية عام 2019م لتصل إلى 60 تنبيهًا، وُرصدت 
5 حالـــة اشـــتباه في مخالفة خـــال العام مقارنـــًة برصد 13 حالة اشـــتباه في 

مخالفة للعام الســـابق )الجـــدول رقم )32((.

تحليل التداوالت والتنبيهات 
الصادرة عن النظام الرقابي 

اإللكتروني بخصوص 
الممارسات والتعامالت 

اليومية. وفي حال وجود 
اشتباه في وقوع سلوك غير 

مالئم، ُيرَسل تنبيه رقابي

إجراء بحث في التداوالت 
والتعامالت اليومية وتحليل 

بيانات السوق ومراجعة 
األوامر والصفقات المنفذة 

المشتبه في مخالفتها 
األنظمة واللوائح التي 
تختص الهيئة بتطبيقها

إحالة أي اشتباه في مخالفة 
األنظمة واللوائح التي 

تختص الهيئة بتطبيقها إلى 
اإلدارة المعنية بمخالفات 

األنظمة واللوائح التي 
تختص الهيئة بتطبيقها 

للتحري والتحقق وإصدار 
القرارات الالزمة حياله

	90		
عدد تنبيهات 

نظام الرقابة على 
التداوالت

الرقابة6

الجدول رقم )		(:
أبرز تطورات الرقابة على التداوالت والتعامالت

العنصــــر
العدد

نسبة التغيرعام 2019معام 2018م

-19.6%36,11129,043تنبيهات نظام الرقابة8	

-27.4%616447البحث المكثف في التداوالت المشتبه في مخالفتها

-22.1%7760االستفسارات الرقابية

-61.5%135حاالت اشتباه في مخالفة

الجدول رقم )		(: 
عمليات البحث المكثف للتداوالت والتعامالت المشـــتبه في مخالفتهـــا األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة 

بتطبيقها مصنفًة بحسب مصدر البحث

2م
01

8 
ام

ـــــــ
النسبة من اإلجماليالعددمصادر البحث المكثفعــ

25.3 %156مراقبة السوق39
74.7 %460تنبيه40

00	 %6	6اإلجمالي

2م
01

9 
ام

ـــــــ
النسبة من اإلجماليالعددصفة العضويةعــ

20.8 %93مراقبة السوق39 
79.2 %354تنبيه40

00	 %7		اإلجمالي

نسبة التغيير

اإلجمالي

% 40.4-

% 27.4-

% 23.0-

مراقبة السوق

تنبيــــــــه

38|   المقصود بتنبيهات نظام الرقابة اإلشعارات الصادرة عن النظام الرقابي اآللي بوجود اشتباه مخالفة في تداول ورقة مالية.
39|   المقصود بـ »مراقبة السوق«: رصد االشتباهات من قبل موظف وحدة مراقبة السوق عن طريق متابعة التداوالت في السوق المالية بشكل مباشر وتحليلها.

40|   المقصود بـ »التنبيه«: االشتباه الذي ُيرصد عن طريق صدور إشارة من النظام الرقابي »SMARTS« إلى وجود تداوالت غير اعتيادية.

وُيشـــير تصنيـــف عمليـــات البحث المكثـــف لحاالت االشـــتباه في مخالفـــة األنظمـــة واللوائح التي تختـــص الهيئة 
بتطبيقهـــا فـــي عـــام 2019م بحســـب مصدر البحـــث إلى تنفيذ الهيئـــة 93 عمليـــة بحث مكثف مصدرهـــا مراقبة 

الســـوق، 354 عمليـــة بحـــث مصدرها تنبيهـــات نظام الرقابـــة )الجدول رقـــم )33((.
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)	(
الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 

المتراكمة 0	% فأكثر من رأس مالها

حرصـــًا مـــن الهيئـــة على تعزيـــز حماية المســـتثمرين وتطويـــر اإلجـــراءات المرتبطة بتقليص 
مخاطـــر الســـوق المالية، تـــم العمل باإلجـــراءات والتعليمـــات الخاصة بالشـــركات المدرجة 
أســـهمها في الســـوق، التي بلغت خســـائرها المتراكمـــة 20 % فأكثر مـــن رأس مالها في 
ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ الموافق 
4/22/ 2017م. وقـــد بلـــغ عـــدد الشـــركات المدرجة التي وصلت خســـائرها المتراكمة إلى 

20 % فأكثـــر مـــن رأس مالها  22شـــركة عـــام 2019م41  )الجـــدول رقم )34((.

الجدول رقم )		(: 
42

الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 0	 % فأكثر من رأس مالها عام 9	0	م

الشــــركـات التي بلـغـت 
خســـــــائـرها المتراكمــة

الشــــركـات التي بلـغـت 
خســـــــائـرها المتراكمــة

الشــــركـات التي بلـغـت 
خســـــــائـرها المتراكمــة

0	 % فأكـثـــــر

		 % فأكـثـــــر

 % 	0

		

	

	

 % 		

 % 	0

من رأس مالها

من رأس مالها

العددوبما يقل عن

العدد

العدد

وبما يقل عن

فأكــــــــــثـــر من 
رأس مالها

		
بلغ عدد الشركات 

المدرجة التي 
وصلت خسائرها 

المتراكمة إلى 
0	% فأكثر من 

رأس مالها

41|    اســـتنادًا علـــى تعديـــل المـــادة الرابعـــة والســـتون من قواعد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامات المســـتمرة الصادر بقـــرار مجلس الهيئـــة رقـــم 3-45-2018 وتاريـــخ 1439/8/7هـ الموافق 
2018/4/23م، فـــإن الفقـــرة )أ( تنـــص على اآلتي:

»علـــى المصـــدر اإلفصـــاح عـــن قوائمه المالية الســـنوية وقوائمه الماليـــة األولية للربـــع األول والثاني والثالث من الســـنة المالية له للهيئـــة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشـــرها 
للمســـاهمين أو الغيـــر«. وعليـــه، فـــإن الفقـــرة )د( تنـــص على »يجب علـــى المصدر إعـــداد قوائمه المالية الســـنوية ومراجعتها وفقـــًا لمعايير المحاســـبة والمراجعة المعتمـــدة من الهيئة 
الســـعودية للمحاســـبين القانونيين، وأن يفصح عنها للجمهور خال فترة ال تتجاوز ثاثة أشـــهر من نهاية الفترة المالية الســـنوية التي تشـــملها تلك القوائم. ويجب على المصدر أن يفصح 

عـــن هـــذه القوائـــم المالية خال مـــدة ال تقل عن )21( يومـــًا تقويميًا قبل تاريـــخ انعقاد الجمعية العامة الســـنوية للُمصدر«.
42|   بحسب القوائم المالية للشركات المدرجة المنشورة في الموقع اإللكتروني لشركة »تداول«، بتاريخ 30 سبتمبر 2019م.

الرقابة6



الفصل الثاني:حماية المستثمرين
شكاوى وبالغات المستثمرين 

ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص 
الهيئة بتطبيقها

باغات وشكاوى المستثمرين. 1

معالجة شكاوى المستثمرين . 2

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

تصنيف قضايا مخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها. 4

الباب السادس
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)	(
بالغات وشكاوى المستثمرين

ســـعت الهيئـــة منذ إنشـــائها إلى تذليل العقبات التي قـــد تواجه مقدمي البالغات والشـــكاوى، لذا 
تولـــت مهمـــة تلقي البالغـــات وكذلك شـــكاوى المســـتثمرين عن حاالت االشـــتباه فـــي مخالفات 
األنظمـــة واللوائـــح التـــي تختص الهيئـــة بتطبيقها. ووفـــرت الهيئة العديـــد من القنوات الرســـمية 
الســـتقبال البالغات والشـــكاوى، والشـــكل رقم )	( يوضح القنوات الرســـمية الســـتقبال البالغات 

والشكاوى.

الشكل رقم )	(: 

القنوات الرسمية الستقبال البالغات والشكاوى.

الرياض، طريق الملك فهد
مقر هيئة السوق المالية

ص.ب 	7	87  الرياض 		6		

Investor.Protection@cma.org.sa

البريد السعوديإدارة حماية المستثمر

البريد اإللكتروني
موقع الهيئة 

علـــى شبكــــة اإلنتــــرنت
www.cma.org.sa

تطبيق حماية المستثمر 
علــــــى األجـهـــزة الذكـيـــــــة

شكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها6

البالغات  1.1

يشـــير الجدول رقم )35( إلـــى ارتفاع عدد الباغات 
الـــواردة إلـــى الهيئة عـــام 2019م إلـــى 934 باغًا 
مقارنـــة بــــ 477 باغـــًا عـــام 2018م؛ إذ ارتفع عدد 
الباغات المتعلقة بممارسة أعمال األوراق المالية 
دون ترخيص إلى 695 باغًا، ممثلة النسبة الكبرى 
مـــن إجمالي الباغـــات عـــام 2019م، وارتفع عدد 
الباغـــات المتعلقـــة بأعمال مؤسســـات الســـوق 
والمنتجـــات االســـتثمارية وحوكمة الشـــركات إلى 
27 و 18 و 134 باًغـــا علـــى التوالي عام 2019م، 
بينمـــا انخفض عـــدد الباغات المتعلقـــة بالقوائم 
المالية، وســـلوكيات الســـوق إلـــى 20 و 40 باغًا 

علـــى التوالي عـــام 2019م )الرســـم البياني )7((.

الجدول رقم )		(: 
عدد البالغات المتسلمة مصنفًة بحسب موضوعاتها

موضوع البالغ

2م
01

8 
ام

ـــــــ
عــ

العدد

2م
01

9 
ام

ـــــــ
عــ

نسبة التغيرالعدد

	.	6	 %266695ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص
07.7	 %1327أعمال مؤسسات السوق

7.		 %120134حوكمة الشركات
-6.7	 %2420القوائم المالية

-	.		 %4540سلوكيات السوق
00	 %918المنتجات االستثمارية والطرح

8.	9 %		779	اإلجمالي

9		

69	

	7

			

	0	0

	8

بالغـــًا في 9	0	م

بالغـــًا متعلقًا بممارسة أعمال األوراق 
المالية دون ترخيص

بالغـًا متعلقًا 
بأعمـال مؤسسات 

السوق

بالًغـا متعلقًا 
بحوكمة الشركات

بالغـًا متعلقًا 
بسلوكيات السوق

بالغًا متعلقًا 
بالقوائم المالية

بالغـًا متعلقًا بالمنتجات 
االستثمارية والطرح
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%1.9

%55.8

%9.4

%5.0

%25.2

%2.7

الرسم البياني رقم )7 (: 
نسب البالغات مصنفًة بحسب موضوعاتها

2018م

   
  
       

%1.9
%4.3
%2.1

%14.3

%2.9

%74.4

وبالنظـــر إلـــى تصنيـــف الباغـــات بحســـب 
المبلـــغ عنهـــم، يشـــير الجـــدول رقـــم )36( 
إلـــى ارتفـــاع عـــدد الباغـــات المبلغـــة عـــن 
ـــداول( بنســـبة  ـــة )ت شـــركة الســـوق المالي
 ،%200.0 بنســـبة  واألفـــراد   ،%300.0
بنســـبة  لهـــم  المرخـــص  واألشـــخاص 
40.6% فـــي عـــام 2019م مقارنـــة بعـــام 

2018م.

2019م

شكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها6

   
  
       

%1.9
%4.3
%2.1

%14.3

%2.9

%74.4

الجدول رقم )6	(: 
عدد البالغات مصنفًة بحسب المبلغ عنه

موضوع البالغ

2م
01

8 
ام

ـــــــ
عــ

العدد

2م
01

9 
ام

ـــــــ
عــ

نسبة التغيرالعدد

0.6	 %3245األشخاص المرخص لهم
9.		 %113131الشركات المدرجة

00.0	 %59177أفراد
00.0	 %28شركة السوق المالية )تداول(

	.			 %271573جهات غير مرخصة تمارس أعمال األوراق المالية  

8.	9 %		779	اإلجمالي
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الشكاوى  1.2
تســـتند الهيئة في اســـتقبال الشـــكاوى إلـــى مهامها ومســـؤولياتها التي نـــص عليها نظام 
الســـوق الماليـــة واألنظمـــة واللوائـــح التي تختـــص الهيئة بتطبيقها ال ســـيما مســـؤولياتها 
المتعلقـــة بحمايـــة المســـتثمرين فـــي األوراق الماليـــة من الممارســـات غيـــر العادلـــة أو غير 
الســـليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تاعب. وفي ســـبيل ذلك اتخذت 
الهيئة عدة خطوات، من بينها: فتح قنوات عديدة الستقبال شكاوى المستثمرين، ومتابعة 
مخالفـــات نظام الســـوق المالية ولوائحـــه التنفيذية، والتحقيق في حـــاالت مخالفات نظام 
الســـوق الماليـــة ولوائحـــه، ثم تقوم الهيئـــة باالّدعاء العـــام أمام لجنة الفصل فـــي منازعات 

األوراق الماليـــة فـــي تلك المخالفات.

بلـــغ إجمالـــي عـــدد الشـــكاوى المتســـلمة 5806 شـــكوى عـــام 
2019م، بارتفاع نسبته 127.2 % عن العام السابق، وقد مثلت 
الشـــكاوى المتعلقة بــــ "طلبات التعويـــض المتعلقة بمخالفات 
النظـــام واللوائـــح التنفيذيـــة" النســـبة الكبرى مـــن إجمالي عدد 
الشـــكاوى المتســـلمة، تلتهـــا الشـــكاوى المتعلقة بـ "ممارســـة 
أعمـــال األوراق المالية دون ترخيـــص" عام 2019م )الجدول رقم 

 .))37(

عدد الشكــاوى 
المتسـلـمـــــــــــة

5806
% 127.2

شكـــوى

شكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها6

العنصــــر
العدد

عام
2018م

النسبة من 
اإلجمالي

عام
2019م

النسبة من 
اإلجمالي

نسبة
التغير

57.1 %0.9 %1.455 %35االتفاقيات والعقود بين المستثمرين والوسطاء
93.8 %4.8 %5.6279 %144االكتتابات العامة وحقوق األولوية

578.6 %8.2 %2.7475 %70الخدمات المقدمة من األشخاص المرخص لهم
12.4 %3.9 %7.9227 %202الصناديق االستثمارية
-9.8 %5.4 %13.5312 %346المحافظ االستثمارية

23.0 %1.8 %3.4107 %87تنفيذ صفقات األوراق المالية
56.9 %11.9 %17.3692 %441حوكمة الشركات

24.2 %5.9 %10.8344 %277صرف أرباح الشركات المدرجة
93.8 %18.9 %22.21,097 %566ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص

طلبـــات التعويـــض المتعلقـــة بمخالفـــات النظـــام واللوائح 
لتنفيذية 544.0 %35.3 %12.42,048 %318ا

76.8 %2.1 %2.7122 %69شكاوى خارجة عن اختصاص هيئة السوق المالية
-0.8 %0.048 %0أخرى43

	.7		 %00	 %005,806	 %2,555اإلجمالي

43|  شكاوى أغلقت خال مرحلة التسجيل وقبل التصنيف، وغالبًا ما تكون شكاوى مكررة أو لعدم االختصاص.

الجدول رقم )7	(: 
عدد الشكاوى المتسلمة مصنفًة بحسب موضوعاتها
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من جهة أخرى ياحظ عند تصنيف الشـــكاوى المتســـلمة بحسب المشتكى 
عليـــه ارتفـــاع عـــدد الشـــكاوى المقدمة ضـــد الشـــركات المدرجة، إذ تشـــكل 
النســـبة الكبرى من إجمالي عدد الشـــكاوى المتســـلمة بـ 50.9 % خال عام 

2019م )الجـــدول رقم )38(، والرســـم البيانـــي رقم )8((. 

المشتكى عليه

2م
01

8 
ام

ـــــــ
عــ

العدد

2م
01

9 
ام

ـــــــ
عــ

نسبة التغيرالعدد

9.	7 %7471,314األشخاص المرخص لهم
	.79	 %1,0572,953الشركات المدرجة

67.9	 %190509أفراد
-2.6 %3938هيئة السوق المالية

90.0 %522992مؤسسة/شركة غير مدرجة44
	.7		 %2,5555,806اإلجمالي

 الجدول رقم )8	(: 
عدد الشكاوى مصنفًة بحسب المشتكى عليه

الرسم البياني رقم )8 (:
نسب الشكاوى مصنفًة بحسب المشتكى عليه 

44|  تشمل شكاوى مقدمة ضد )تداول(، وشكاوى األشخاص المرخص لهم ضد المستثمرين، والباغات واالستفسارات والمعامات.  

  /   
   

%20.4
%29.2

%1.5

%7.4

%41.4

  /   
   

%17.1

%0.7

%8.8

%29.2

%50.9

23%

51%

9%

1%

17%

مؤسسة/شركة غير مدرجة هيئة السوق المالية أفراد
الشركات المدرجة األشخاص المرخص لهم

23%

51%

9%

1%

17%

مؤسسة/شركة غير مدرجة هيئة السوق المالية أفراد
الشركات المدرجة األشخاص المرخص لهم

23%

51%

9%

1%

17%

مؤسسة/شركة غير مدرجة هيئة السوق المالية أفراد
الشركات المدرجة األشخاص المرخص لهم

9	0	م8	0	م

ارتفاع عدد الشكاوى 
الــمــقـــدمــــة ضــــــــــــد 

الشركات المدرجة بنسبة

% 179.4

شكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها6

23%

51%

9%

1%

17%

مؤسسة/شركة غير مدرجة هيئة السوق المالية أفراد
الشركات المدرجة األشخاص المرخص لهم

23%

51%

9%

1%

17%

مؤسسة/شركة غير مدرجة هيئة السوق المالية أفراد
الشركات المدرجة األشخاص المرخص لهم

23%

51%

9%

1%

17%

مؤسسة/شركة غير مدرجة هيئة السوق المالية أفراد
الشركات المدرجة األشخاص المرخص لهم

          

 

%25.1
%10.6

%64.3

          

 

%13.6

%40.6

%45.7

حالة الشكوى
2م

01
8 

ام
ـــــــ

عــ
العدد

2م
01

9 
ام

ـــــــ
عــ

نسبة التغيرالعدد

	.880 %2712,656تحت الدراسة
	.		 %1,6432,358ُسّويت

6.		 %641792إخطار المشتكي للتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية 
	.7		 %2,5555,806اإلجمالي

9	0	م8	0	م

)	(
معالجة شكاوى المستثمرين 

وصل عدد الشـــكاوى التي ُســـوّيت عـــام 9	0	م إلى 8			 شـــكوى. وقد 
شـــهدت الشكاوى تحت الدراســـة ارتفاًعا ملحوًظا؛ إذ بلغت 6	6	 شكوى 
عـــام 9	0	م مقارنـــة بــــــ 	7	 شـــكوى عـــام 8	0	م )الجـــدول رقـــم )9	(، 

عدد الشكــاوى والرســـم البياني رقم )9((. 
التى سويت

2358 الجدول رقم )9	(: 
حاالت الشكاوى التي عالجتها الهيئة 

الرسم البياني رقم )9(: 
نسب حاالت الشكاوى التي عالجتها الهيئة

11%

64%

25%

 إخطار المشتكي للتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية
ُسّويت
تحت الدراسة
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%29.1

%70.9

)	(
مباشرة اإلجراءات في مخالفات األنظمة 

واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها
تنـــص الفقـــرة )ج( مـــن المـــادة الخامســـة مـــن نظـــام 
إجـــراء جميـــع  "ألغـــراض  أنـــه:  الماليـــة علـــى  الســـوق 
التحقيقـــات التـــي يـــرى المجلـــس ضرورتهـــا لتطبيـــق 
أحـــكام هذا النظـــام واللوائح والقواعد الصـــادرة طبًقا 
ألحكامـــه، يتمتـــع أعضـــاء الهيئـــة وموظفوهـــا الذيـــن 
يحددهم المجلس بصاحية اســـتدعاء الشـــهود، وأخذ 
األدلـــة، وطلـــب تقديـــم أي ســـجات، أو أوراق أو أي 
وثائـــق أخـــرى قـــد تراهـــا الهيئـــة ذات صلـــة أو مهمـــة 
لتحقيقهـــا. ويجـــوز للهيئـــة التفتيـــش على الســـجات 
ـــا كان حائزها، لتقـــرر ما إذا  وغيرهـــا مـــن المســـتندات أيًّ
كان الشـــخص المعنـــي قد خالف أو يوشـــك أن يخالف 
أحـــكام هـــذا النظـــام، أو اللوائح التنفيذيـــة، أو القواعد 

الصـــادرة عـــن الهيئة”.

حال القضايا

2م
01

8 
ام

ـــــــ
العددعــ

2م
01

9 
ام

ـــــــ
نسبة  التغيرالعددعــ

0.0 %7373تحت اإلجراء
16.9 %178208ُانهي اإلجراء

0.		 %	8				اإلجمالي

الرسم البياني رقم )0	(: 
نســـب مباشـــرة اإلجـــراءات فـــي 
القضايـــا الـــواردة فـــي مخالفات 
األنظمـــة واللوائـــح التـــي تختص 

بتطبيقها 9	0	مالهيئـــة  8	0	م

74%

26%

تحت اإلجراء ُانهي اإلجراء

74%

26%

تحت اإلجراء ُانهي اإلجراء

وقـــد أنهـــت الهيئـــة اإلجـــراءات الازمة في 
08	 قضيـــة مـــن أصـــل 	8			 قضيـــة 
خالل عام 9	0	م، تمثل نســـبة 	7 % 
من إجمالـــي القضايا الواردة لاشـــتباه في 
مخالفـــات األنظمـــة واللوائـــح التي تختص 
الهيئة بتطبيقها. ويشـــار عموًما إلى ارتفاع 
األنظمـــة  مخالفـــات  فـــي  القضايـــا  عـــدد 
واللوائـــح التـــي تختـــص الهيئـــة بتطبيقهـــا 
هـــو  كمـــا   %12.0 2019م،  عـــام  خـــال 
موضـــح فـــي )الجدول رقـــم )40(، والرســـم 

البيانـــي رقـــم )10((.

شكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها6

الجدول رقم )0	(: 
مباشـــرة اإلجـــراءات في القضايا الواردة في مخالفات نظام الســـوق المالية ونظام الشـــركات ونظام مكافحة غســـل األمـــوال واللوائح 

التنفيذيـــة التي تختص الهيئة بتطبيقها

  

%26.0

%74.0 45|  تخص أعوام سابقة.

)	(
تصنيف قضايا مخالفات األنظمة 

واللوائح التي تختص الهيئة 
بتطبيقها

أ - 
قضايا المخالفات الواردة

ب - 
قضايا مخالفات ُأنهيت اإلجراءات فيها

ســـجل إجمالـــي قضايـــا المخالفـــات الـــواردة المتعلقة 
باألنظمـــة واللوائـــح التـــي تختـــص الهيئـــة بتطبيقهـــا 
انخفاضـــًا خال عـــام 2019م، بنســـبة 6 % مقارنًة بعام 
الـــواردة  القضايـــا  أنـــواع  2018م، وشـــهدت معظـــم 

انخفاضـــًا بنســـب متفاوتـــة )الجـــدول رقـــم )41((.

سجل إجمالي قضايا المخالفات التي أنهيت اإلجراءات 
فيهـــا المتعلقـــة بمخالفـــات األنظمـــة واللوائـــح التي 
تختـــص الهيئـــة بتطبيقهـــا ارتفاعـــًا نهاية عـــام 2019م 
بنســـبة 17% مقارنـــًة بعام 2018م. وشـــهدت معظم 
القضايـــا المنتهيـــة إجراءاتهـــا ارتفاعـــًا بنســـب مختلفـــة 

.))41( رقـــم  )الجدول 

انخفاض قضايا المخالفات 
الــــواردة المتعلقــة 
باألنظمة واللوائح التي 
تختص الهيئة بتطبيقها

ارتفاع نسبة قضايا 
المخالفات التي أنهيت 
اإلجراءات فيها

% 6

% 17



الوضـــع الـــراهــــن

210211

1

الجدول رقم )		(: 
عـــدد قضايـــا المخالفات الـــواردة والمنتهية اإلجـــراءات فيها المتعلقة بمخالفات نظام الســـوق المالية ونظام الشـــركات ولوائحهمـــا التنفيذية ، ونظام 

مكافحة غســـل األموال  مصنفًة بحســـب نـــوع المخالفة

نوع المخالفة
أنهيت اإلجراءات فيها46الـــواردة

عام
2018م

عام
2019م

نسبة
 التغير

عام
2018م

عام
2019م

نسبة
 التغير

-61.1 %187-66.7 %62تاعب وتضليل/ سلوكيات السوق
328.6 %14.62190 %4855إفصاح 

-08-71.4 %72تداول بناًء على معلومة داخلية
-13.6 %0.02219 %2525الئحة األشخاص المرخص لهم47

-00-00تغير في نسب تملك/تصرف من دون إشعار الهيئة
54.5 %184.61117 %1337ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من الهيئة

-64.3 %145-60.0 %156قرارات مجلس الهيئة
-100.0 %60-100.0 %80الئحة طرح األوراق المالية
-96.0 %251-100.0 %320قواعد التسجيل واإلدراج
43.8 %111.81623 %1736تداول خال فترة الحظر
-70.0 %103-80.0 %102الئحة حوكمة الشركات

0.0 %66-14.3 %76الئحة صناديق االستثمار/العقاري
200.0 %25.026 %45قواعد الكفاية المالية

-00-00الئحة االندماج واالستحواذ
-62.5 %166-62.5 %166تعاميم الهيئة / سلوك األشخاص المرخص لهم

83.3 %188.9611 %926نظام الشركات
20.0 %56-66.7 %62نظام مكافحة غسل األموال

6.9	 %08	78	-8.	 %0					اإلجمالي 

46|  تشمل قضايا ألعوام سابقة.
47|  ُ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.

شكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها6



الفصل الثالث:حماية المستثمرين
االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية 

للمخالفات

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

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

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

الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية. 4

متابعة تنفيذ قرارات العقوبات . 5

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

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

الباب السادس
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)	(
القضايا القائمة المنظورة لدى لجان 
الفصل في منازعات األوراق المالية 

المقامة من الهيئة أو ضدها

تتولـــى الهيئة الترافـــع أمام لجنة الفصل فـــي منازعات 
األوراق الماليـــة فـــي القضايـــا المقامـــة مـــن الهيئـــة أو 
ضدهـــا، المتعلقـــة بمخالفـــات األنظمة واللوائـــح التي 
تختـــص الهيئة بتطبيقهـــا، ويحق للهيئة اســـتئناف قرار 
اللجنـــة أمـــام لجنـــة االســـتئناف فـــي منازعـــات األوراق 
الماليـــة، وتعد قـــرارات لجنة االســـتئناف نهائيـــة واجبة 

النفاذ. 

وقـــد ارتفـــع إجمالي عـــدد القضايا القائمـــة والمنظورة 
لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية المقامة 
مـــن الهيئـــة أو ضدها بنهاية عام 2019م بنســـبة 40 % 

)الجـــدول رقم )42((. 

أما إجمالـــي عدد القضايا القائمة المنظـــورة لدى لجنة 
االســـتئناف في منازعـــات األوراق الماليـــة المقامة من 
الهيئـــة أو ضدهـــا بنهايـــة عـــام 2019م فبلـــغ عددها 3 
قضايـــا. وياحظ انخفاض عدد قضايا مخالفات التاعب 
والتضليـــل ومخالفـــة الئحـــة األشـــخاص المرخـــص لهم 
والدعـــاوى المقامـــة ضد قرارات مجلس هيئة الســـوق 
الماليـــة بنســـبة 100 % و 100 % و 67 % على التوالي 

مقارنًة بعـــام 2018م )الجدول رقـــم )42((.  

ارتفع إجمالي عدد القضايا 
القائمة والمنظورة لدى 
لجنة الفصل

% 40

االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات6

نوع القضية

العددالعدد
لجنة االستئنافلجنة الفصل

نسبة عام 2019معام 2018م
نسبة عام 2019معام 2018مالتغير

التغير

-100.0%10-01التاعب والتضليل

-00-00تداوالت بناًء على معلومة داخلية

-000 %11ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص

-01-50.0 %21مخالفة قواعد التسجيل واإلدراج

-100.0%10-100.0 %10مخالفة الئحة األشخاص المرخص لهم

0%11-00مخالفة الئحة حوكمة الشركات

-00-00مخالفة إفصاح

-00-01مخالفات أخرى لائحة سلوكيات السوق

-00-00مخالفة طرح األوراق المالية دون ترخيص

-66.7%200.031 %13الدعاوى المقامة ضد قرارات مجلس هيئة السوق المالية

-0.0	%	0.06	 %7	اإلجمالي

الجدول رقم )		(:  
عدد القضايا القائمة والمنظورة لدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها مصنفة حسب نوع القضية
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)	(
القضايا القائمة والمنظورة لدى الجهات 

القضائية األخرى المقامة من الهيئة أو ضدها

اســـتقر إجمالـــي عـــدد القضايـــا القائمة المنظـــورة لدى الجهـــات القضائيـــة األخرى 
المقامـــة مـــن الهيئـــة أو ضدهـــا عنـــد 3 قضايا فـــي عـــام 2019م، حيـــث ارتفع عدد 
القضايـــا اإلدارية لـــدى المحكمة اإلدارية، بينما انخفض عـــدد القضايا العمالية لدى 
الهيئة االبتدائية لتسوية الخافات العمالية، واستقرت قضايا التنفيذ لدى محاكم 
التنفيـــذ التابعة لـــوزارة العدل عند قضية واحـــدة عام 2019م )الجـــدول رقم )43((.

الجهة القضائية
عام 2019معام 2018م

عدد القضايانوع الدعوىعدد القضايانوع الدعوى

0عمالية1عماليةالهيئة االبتدائية لتسوية الخافات العمالية 
2إدارية1إداريةالمحكمة اإلدارية التابعة لديوان المظالم

1تنفيذ1تنفيذمحاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل

		اإلجمالي 

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

إجمالي عدد القضايا 
القائمة المنظورة لدى 
الجهات القضائية األخرى 

03

االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات6

)	(
اللوائح والمذكرات الجوابية في القضايا 

المنظورة المقامة من الهيئة أو ضدها
تتولـــى الهيئـــة إعداد لوائـــح االدعاء والمذكرات الجوابية واالســـتئنافية فـــي القضايا المقامة من 
الهيئـــة أو ضدهـــا، وقـــد ارتفع إجمالـــي عدد لوائـــح االدعاء والمذكـــرات والتظلمات فـــي القضايا 
المنظـــورة المقامـــة من الهيئـــة أو ضدها إلـــى 65 الئحة/مذكرة/تظلم خال عـــام 2019م، فيما 
انخفضـــت لوائـــح دعـــاوى ومذكـــرات جوابية في القضايـــا المقامة من الهيئة إلـــى 21 الئحة، في 
حيـــن ارتفـــع عـــدد التظلمـــات ضد قـــرارات المجلس أمـــام هيئة الســـوق الماليـــة إلـــى 20 تظلمًا، 
ومذكـــرات اســـتئناف قـــرارات لجنة الفصل في منازعـــات األوراق المالية إلـــى 11 مذكرة )الجدول 

.))44( رقم 

اللوائح/المذكرات /التظلمات
العدد

نسبة التغير عام 2019معام 2018م

-12.5%2421لوائح دعاوى ومذكرات جوابية في القضايا المقامة من الهيئة
-27.8%  1813مذكرات جوابية في القضايا المقامة ضد الهيئة

57.1% 711مذكرات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية
81.8%  1120تظلمات ضد قرارات المجلس أمام هيئة السوق المالية

	.8%  	606اإلجمالي

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

إجمالي عدد لوائح االدعاء 
والمذكرات والتظلمات 
في القضايا المقامة من 
الهيئة أو ضدها

65
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)	(
الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها 

المنتهية بأحكام نهائية
بلـــغ عـــدد الدعـــاوى المقامـــة مـــن الهيئة أو ضدهـــا المنتهيـــة بأحـــكام نهائية 
لمصلحـــة الهيئـــة 0	 دعـــاوى خالل عـــام 9	0	م، في حين بلغ عـــدد الدعاوى 
المقامـــة مـــن الهيئـــة أو ضدهـــا وانتهـــت بأحـــكام نهائيـــة ضـــد الهيئـــة دعوى 

واحـــدة خـــالل عـــام 9	0	م )الجدول رقـــم )		((.

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

 الجدول رقم )6	(: 
عدد القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة مصنفة بحسب المادة المخالفة

الحكم في الدعوى

العدد
عام 2019معام 2018م

مقامة
من الهيئة

مقامة 
مقامةاإلجماليضد الهيئة

من الهيئة
مقامة 

نسبة التغير اإلجماليضد الهيئة
في اإلجمالي  

 -0.0	%  0	037	515انتهت بحكم نهائي لمصلحة الهيئة

-0.	7%	01	04انتهت بحكم نهائي ضد الهيئة
-00.0	%  0-  -	01انتهت بحكم نهائي بعدم االختصاص48

المادة المخالفة
العام

9	0	م8	0	م7	0	م6	0	م		0	م

ممارســـة  مخالفـــات   :)31( المـــادة 
1271913أعمـــال األوراق المالية دون ترخيص

تاعـــب  مخالفـــات   :)49( المـــادة 
تظليـــل 20209175و

المـــادة )50(: مخالفات التداول بناءًا 
1-757على معلومة داخلية

9	9	6	7			9	اإلجمالي

 الجدول رقم )7	(: 
حال القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة

حال القضايا
العام

9	0	م8	0	م7	0	م6	0	م		0	م

منظـــورة لـــدى لجـــان الفصـــل فـــي 
الماليـــة األوراق  61189-منازعـــات 

38241652منتهية

				7	0	8	اإلجمالي

48|    القضايا التي انتهت بحكم )عدم االختصاص( تعتبر قانونًيا لمصلحة الطرف مقدم هذا الدفاع، وهو المحكوم له بذلك، لذا ضمنت أرقام عام 2019م إلى التصنيف األول.
49|    هناك قضية أخرى أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة تتعلق بمخالفة الفقرة رقم )ج( من المادة )211( من نظام الشركات ليصبح اإلجمالي 20 قضية في عام 2019م.

عدد الدعاوى المقامة من 
الهيئة أو ضدها المنتهية 
بأحكام نهائية لمصلحة الهيئة

10

بلـغ عـدد القضايـا التـي أحالتهـا الهيئـة إلـى النيابـة العامة منذ صـدور األمر 
السـامي رقـم )4690( وتاريـخ 1435/2/6هــ القاضـي بنقـل اختصاصـات 
الجهـات واللجـان المتعلقـة بالتحقيـق واالدعـاء فـي الجرائـم الجنائيـة إلـى 
النيابـة العامـة 134 قضيـة حتـى نهايـة عـام 2019م، )الجـدول رقـم )46((، 
أنهـت النيابـة العامـة منهـا 85 قضيـة وأحالـت 34 قضيـة إلى لجان الفصل 

االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات6

0

30

60

90

120

     
   

)	(
متابعة تنفيذ 

قـــــرارات العقـــــوبات 
تتولـــى الهيئة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلســـها، والقـــرارات الوقتية المتعلقة بالحجز التحفظي 
ورفـــع الحجز التحفظـــي الصادرة عن لجنة الفصل في منازعـــات األوراق المالية، والقـــرارات النهائية الصادرة 
عـــن لجنتي الفصل واالســـتئناف فـــي منازعـــات األوراق المالية ضد مخالفي األنظمـــة واللوائح التي تختص 

الهيئة بتطبيقها، وذلـــك عبر الخطوتين التاليتين:

أصدر مجلس الهيئة 113 قرار عقوبة خال عام 2019م بارتفاع 
نسبته 15.3% مقارنة بعام 2018م، فيما أصدرت لجان الفصل 
فـي منازعـات األوراق الماليـة 27 قـرار عقوبـة بانخفـاض نسـبته 
12.9% مقارنة بعام 2018م. ونفذت الهيئة خال عام 2019م 
مـا نسـبته 87.6% و 37.04% مـن قـرارات العقوبـة الصادرة عن 
مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية على 

الترتيب )الرسم البياني رقم )11(، والجدول رقم )48((.

 الرسم البياني رقم )		(:
قـــرارات العقوبـــات ضـــد مخالفـــي األنظمـــة واللوائح التي تختـــص الهيئة 

بتطبيقهـــا مصنفًة بحســـب مصدرها

			

		

9	0	م8	0	م

	7

98

تبليغ المخالف والجهات المعنية 
بتنفيذ قرارات العقوبات الصادرة 

بحق المخالف
متابعة تنفيذ قرار العقوبة

في منازعات األوراق المالية منذ صور األمر السامي رقم )4690( وحتى 
نهايـة عـام 2019م )الجـدول رقـم )47((. 

كذلك ارتفع عدد الجلسات التي حضرها ممثلي الهيئة أمام لجنة الفصل 
فـي منازعـات األوراق الماليـة والجهـات القضائيـة ذات العاقـة إلـى 31 

جلسـة خـال عـام 2019م مقارنـة بــ 25 جلسـة خال عـام2018م.
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الجدول رقم )8	(: 
نسبة التنفيذ لقرارات العقوبات ضد مخالفي األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مصنفًة بحسب مصدرها

مصدر القرار
عام 9	0	معام 8	0	م

ذالعدد ذالُمنفَّ ذالعددنسبة الُمنفَّ ذالُمنفَّ نسبة الُمنفَّ

87.6 %90.811399 %9889مجلس هيئة السوق المالية 
37.0 %77.42710 %3124لجان الفصل في منازعات األوراق المالية

77.9 %09	0		87.6 %			9		اإلجمالي

االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات6

ذالعددنوع المخالف ذالُمنفَّ نسبة المتابع المتابع تنفيذهنسبة الُمنفَّ
تنفيذه 

6	 %			.	6 %		67مستثمر

6 %		.	9 %9			شخص مرخص له/ شخص مسجل

8	 %9	.	8 %				شركات مدرجة

		 %88.06 %		0	كبار تنفيذيين

		 %			.79 %8		99	اإلجمالي

)6(
تصنيف قرارات العقوبات ضد مخالفي األنظمة 

واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها
أصـــدر مجلـــس الهيئـــة ولجان الفصل فـــي منازعـــات األوراق الماليـــة 0		 قرار 
عقوبـــة ضـــد 99	 مخالفـــًا فـــي عـــام 9	0	م مقارنـــُة بــــ 9		 مخالفـــًا في عام 
8	0	م، منهـــم 67 مخالًفـــا مـــن المســـتثمرين و0	 مـــن كبـــار التنفيذيين خالل 
عـــام 9	0	م. ونفـــذت 8		 عقوبـــة ضـــد مختلـــف المخالفين، وتجـــري متابعة 

تنفيـــذ البقيـــة )الجدول رقـــم )9	((. 

يعـــرض الجـــدول رقـــم )0	( عـــدد المخالفـــات التي ترتبـــت عليهـــا عقوبات ضد 
مخالفـــي األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مصنفًة بحســـب نوع 
المخالفـــة لعـــام 9	0	م، ويبيـــن تنفيذ ما يقارب 79 % مـــن إجمالي العقوبات 
علـــى المخالفـــات خـــالل عـــام 9	0	م. وتأتـــي مخالفـــة تالعـــب وتضليـــل في 
المرتبـــة األولى مـــن حيث العدد؛ إذ بلغـــت 		 مخالفة، ُنفـــذت العقوبات في 
		 % منهـــا، ويجـــري تنفيـــذ المتبقي. وبلغـــت مخالفة اإلفصـــاح 		 مخالفة، 

وُنفـــذ منهـــا ما نســـبته 78 %، ويجـــري العمل على تنفيـــذ المتبقي. 

الجدول رقم )9	(: 
نسبة التنفيذ لقرارات العقوبات ضد مخالفي األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مصنفًة بحسب نوع المخالف عام 9	0	م 

قرار عقوبة

عقوبة منفذة ضد 
مختلف المخالفين

من إجمالي العقوبات على 
المخالفات تم تنفيذها خالل 
عام 9	0	م

140

158

% 79
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الجدول رقم )0	(: 
نســـبة التنفيذ للمخالفات التي ُرتب عليها عقوبات ضـــد مخالفي األنظمة واللوائح التي 

تختص الهيئة بتطبيقها مصنفًة بحســـب نوع المخالفة لعام 9	0	م

ذ العددنوع المخالفة الُمنفَّ
عقوبتها

نسبة
ذ الُمنفَّ

المتابع تنفيذ 
عقوبتها

نسبة المتابع 
تنفيذه

45.3 %54.724 %5329تاعب وتضليل

21.9 %78.17 %3225إفصاح

0 %100.00 %33تداول بناًء على معلومة داخلية

6.7 %93.31 %1514الئحة األشخاص المرخص لهم

0 %0.00 %00تغير في نسب تملك/تصرف من دون إشعار الهيئة

21.4 %78.63 %1411ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من الهيئة

13.3 %86.72 %1513قرارات أو تعاميم مجلس الهيئة

0 %100.00 %11الئحة طرح األوراق المالية

0 %100.00 %22قواعد التسجيل واإلدراج

5.3 %94.71 %1918تداول خال فترة الحظر

0 %100.00 %1212الئحة حوكمة الشركات

0 %100.00 %55الئحة الصناديق االستثمارية/العقارية

100.0 %0.01 %10قواعد الكفاية المالية 

0 %0.00 %00الئحة االندماج واالستحواذ

9.5 %90.52 %2119نظام الشركات

0 %0.00 %00قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

0 %100.00 %66نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

0 %0.00 %00قواعد طرح األوراق المالية

0.6	%			.79 %8		99	اإلجمالي

االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات6

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

بلغ عـــدد العقوبات الصادرة عن المجلس ولجـــان الفصل في منازعات األوراق 
الماليـــة 78	 عقوبـــة عـــام 9	0	م مقارنـــة بــــ 6		 عقوبـــة عـــام 8	0	م؛ أي 
بانخفاض نســـبته 	.0	 % عن العام الســـابق، وشـــكلت الغرامـــات المالية عام 
9	0	م المرتبـــة األولـــى بيـــن العقوبات الصـــادرة عن المجلـــس ولجان الفصل 

فـــي منازعـــات األوراق المالية؛ إذ بلغـــت 			 عقوبة )الجـــدول رقم )		((.

العقوبة
العدد

النسبة من عام 2018م
النسبة من عام 2019ماإلجمالي

نسبة التغيراإلجمالي

-7.7 %80.3 %60.5143 %155 غرامة مالية 

المنع من مزاولة الوســـاطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار 
-78.3 %2.8 %9.05 %23استثمار أو أي وظيفة واجبة التسجيل 

-68.0 %4.5 %9.88 %25المنع من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية 

-65.3 %9.6 %19.117 %49المنع من شراء االسهم في الشركات المدرجة 

-0.0 %0.00 %0السجن
25.0 %2.8 %1.65 %4أخرى50 

-30.5 %100 %100178 %256اإلجمالي

عدد العقوبات الصادرة 
عن المجلس ولجان 
الفصل انخفضت بنسبة 
	.0	% عن العام السابق

178

50|      تشمل عقوبات إدارية واحترازية.
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)7(
الغرامات والجزاءات المالية ضد مخالفي 

األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها

بلـــغ إجمالـــي مبالـــغ الغرامات والجـــزاءات الماليـــة الصادرة عن مجلـــس الهيئة 
ولجـــان الفصل فـــي منازعات األوراق الماليـــة ضد مخالفي األنظمـــة واللوائح 
التـــي تختـــص الهيئـــة بتطبيقهـــا 8.			 مليون ريـــال خالل عـــام 9	0	م، ُحّصل 
منهـــا نحـــو 78 مليـــون ريـــال بنســـبة 8.8	 %. وتشـــكل الغرامـــات المالية على 
مخالفـــات تالعـــب وتضليـــل المرتبـــة األولى؛ إذ بلغـــت قيمتهـــا 7.6		 مليون 
ريـــال، بنســـبة تقـــارب 	.96 % مـــن إجمالي الغرامـــات المالية، ُحّصـــل منها نحو 

	.	7 مليـــون ريال )الجـــدول رقم )		((. 

مليون ريال إجمالي 
مبالغ الغرامات 
والجزاءات المالية

نسبة ما ُحّصل منها

132.8

% 59

االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات6

الجدول رقم )		(: 
إجمالـــي مبالـــغ الغرامـــات والجـــزاءات الماليـــة المفروضة بقـــرارات صادرة عـــن الهيئة ولجـــان الفصل في منازعـــات األوراق 

الماليـــة ضـــد مخالفـــي األنظمـــة واللوائح التي تختـــص الهيئة بتطبيقها مصنفًة بحســـب نـــوع المخالفة لعـــام 9	0	م 

نوع المخالفة

إجمالي مبالغ 
الغرامات والجزاءات 
المالية المفروضة 
بقرارات صادرة من 
	/	/9	0	م حتى 

		/		/9	0	م
 )ريال(

إجمالي المبالغ 
المحصلة عام 
9	0	م إنفاًذا 

للقرارات الصادرة من 
	/	/9	0	م حتى 

		/		/9	0	م
 )ريال(

نسبة المبلغ 
المحصل من إجمالي 
مبلغ الغرامة والجزاء 

لكل نوع مخالفة

57.5 %127,644,57773,420,889تاعب وتضليل

67.9 %530,000360,000إفصاح

100 %1,440,3801,440,380تداول بناًء على معلومة داخلية

97.8 %460,000450,000الئحة األشخاص المرخص لهم

-00تغير في نسب تملك /تصرف دون إشعار الهيئة

80.7 %1,192,915962,923ممارسة أعمال األوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة

81.8 %110,00090,000قرارات أو تعاميم مجلس الهيئة

100 %20,00020,000الئحة طرح األوراق المالية

-00قواعد التسجيل واإلدراج

95.0 %1,010,000960,000التداول خال فترة الحظر

-00الئحة حوكمة الشركات

100 %100,000100,000الئحة الصناديق االستثمارية /العقارية

0 %20,0000قواعد الكفاية المالية

-00الئحة االندماج واالستحواذ

85.0 %200,000170,000نظام الشركات

-00قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

100 %40,00040,000نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

-00قواعد طرح األوراق المالية

8.8	 %132,767,87278,014,192اإلجمالي
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1

يوضـــح الجـــدول رقم )		( إجمالي مبالغ الغرامات والجـــزاءات المالية الصادرة 
عـــن الهيئة ولجان الفصل في منازعـــات األوراق المالية ضد مخالفي األنظمة 
واللوائـــح التـــي تختـــص الهيئـــة بتطبيقهـــا مصنفـــًة بحســـب نـــوع المخالـــف 
لعـــام 9	0	م، وقـــد ســـجلت الغرامـــات والجـــزاءات الماليـــة المفروضـــة على 
المســـتثمرين المرتبـــة األولى بإجمالـــي 0		 مليون ريال، ُحصـــل منها نحو 	7 

مليوًنا بنســـبة 	.8	 %.   

الجدول رقم )		(: 
إجمالـــي مبالـــغ الغرامـــات والجـــزاءات الماليـــة المفروضة بقـــرارات صادرة عـــن الهيئة ولجـــان الفصل في منازعـــات األوراق 

الماليـــة ضـــد مخالفـــي األنظمـــة واللوائح التـــي تختص الهيئـــة بتطبيقها مصنفًة بحســـب المخالف لعـــام 9	0	م

نوع المخالف

إجمالي مبالغ 
الغرامات والجزاءات 
المالية المفروضة 
بقرارات صادرة من 
	/	/9	0	م حتى 

		/		/9	0	م
 )ريال(

إجمالي المبالغ 
المحصلة عام 
9	0	م إنفاًذا 

للقرارات الصادرة من 
	/	/9	0	م حتى 

		/		/9	0	م
 )ريال(

نسبة المبلغ 
المحصل من إجمالي 
مبلغ الغرامة والجزاء 

لكل نوع مخالف

	.8	 %130,297,87275,844,192مستثمر

	.	9 %1,030,000950,000كبار تنفيذيين

-00شخص مسجل

7.	7 %750,000560,000شركة مدرجة

7.	9 %690,000660,000شخص مرخص له

8.8	 %132,767,87278,014,192اإلجمالي

مليون ريال إجمالي 
الغرامات المالية 
المفروضة على 
المستثمرين

130

نسبة ما ُحّصل منها
% 58

االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات6



الفصل األول:أعمال األوراق المالية
التراخيص

قرارات تراخيص ممارسة أعمال األوراق المالية. 1

التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة أعمال األوراق المالية. 2

جهود الهيئة في تطوير منسوبي قطاع السوق المالية. 3

تراخيص ممارسة التصنيف االئتماني. 4

المنشآت ذات األغراض الخاصة. 5

منتجات التقنية المالية في السوق المالية السعودي. 6

الباب السابع
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)	(
قرارات تراخيص ممارسة أعمال األوراق 

المالية
تصـــدر الهيئـــة قـــرارات تراخيـــص ممارســـة أعمـــال األوراق المالية، 
وتشـــمل هـــذه القـــرارات  الترخيـــص والتعديـــل واإللغاء والســـحب. 
وقـــد أصـــدرت الهيئـــة 8	 قـــراًرا منهـــا 		 قـــراًرا بترخيـــص جديـــد، 
و6 قـــرارات بتعديـــل ترخيـــص خـــالل عـــام 9	0	م، حيـــث بلـــغ عـــدد 
األشـــخاص المرخص لهم 06	 شـــخصًا بنهاية عام 9	0	م )الجدول 

رقـــم )		((.

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

عام 9	0	معام 8	0	م

اإلجمالي

8	0	م

9	0	م

		 		

	 7

	 	

	 	
0 0

ترخيـص جـديـد

تعديل ترخيص

إضافــــة نشاط

إلغــــــاء نشـــاط

إلغـــاء ترخـيص

سحب ترخيص

		

	8

قراًرا شمل الترخيص 
والتعديل واإللغاء 

بلغ عدد األشخاص 
المرخص لهم

18

106

التراخيص7

)	(
التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة أعمال 

األوراق المالية 

بلـــغ عـــدد تراخيـــص أنشـــطة أعمـــال األوراق الماليـــة 			 ترخيًصـــا 
ـــل ترخيص نشـــاط الترتيب ونشـــاط تقديم  بنهايـــة عـــام 9	0	م، مثَّ
المشـــورة العـــدد األكبـــر بــــ 	9 ترخيًصـــا لـــكل منهما )الجـــدول رقم 
)		((، وبلغ عدد األشـــخاص المرخص لهم لمزاولة جميع األنشـــطة 

		 شـــخًصا بنهايـــة عـــام 9	0	م )الرســـم البياني رقـــم )		((.

الجدول رقم )		(: 
عدد التراخيص مصنفًة بحسب ممارسة العمل

نشاط أعمال األوراق المالية

عام 2019معام 2018م

ممارس 
للعمل

غير 
ممارس 
للعمل

ممارس اإلجمالي
للعمل

غير 
ممارس 
للعمل

اإلجمالي
نسبة 

التغير في 
اإلجمالي

التعامل

-1.6 %6306362062بصفة أصيل
5.3 %3713839140بصفة وكيل

-3.9 %5015148149التعهد بالتغطية

اإلدارة

-4.5 %6606662163إدارة صناديق االستثمار
-4.9 %6016157158إدارة محافظ العماء

50.0 %3586612إدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية
37.5 %3587411إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة

3.4 %8088883891الترتيب
5.8 %78886791291تقديم المشورة

-3.0 %6606663164الحفظ
	.	 %					06				9	06	اإلجمالي

بلغ عدد تراخيص أنشطة 
أعمال األوراق المالية

عدد تراخيص لكل من 
نشاط الترتيب ونشاط 
تقديم المشورة

541

91



الوضـــع الـــراهــــن

232233

1

0

10

20

30

40

       

31

11
14

3

12

7

20

8

32

1313

4

10

5

16

3

2018م 2019م
الرسم البياني رقم )		(: 

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

التراخيص7

الجدول رقم )6	(: 
الموظفون العاملون لدى األشخاص المرخص لهم ونسبة التوطين

)	(
جهود الهيئة في تطوير منسوبي قطاع 

السوق المالية 
بلـــغ إجمالـــي عـــدد الموظفيـــن العاملين لـــدى األشـــخاص المرخص 
لهم 4,329 موظًفا، واســـتقرت نســـبة التوطين عنـــد 0.	7 % نهاية 

عـــام 9	0	م )الجدول رقـــم )6	((.

عدد الموظفين

عدد الموظفين

نسبة التوطين

نسبة التوطين

شخص مسجل		

شخص مسجل0	

شخص غير مسجل

شخص غير مسجل

اإلجمـــالــي

اإلجمـــالــي

اإلجمـــالــي

اإلجمـــالــي

8	0	م

9	0	م

3,056

3,059

1,269

1,270

4,325

4,329

%73.0

%73.0

%75.0

%75.0

%68.0

%69.0

إجمالي عدد الموظفين 
العاملين لدى األشخاص 
المرخص لهم

نسبة التوطين
حتى نهاية العام

4,329

% 73.0

51|    شخص مسجل لدى الهيئة ألداء وظيفة واجبة التسجيل.
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وقـــد قامـــت الهيئـــة بالكثير من الجهـــود لتطوير منســـوبي قطاع الســـوق المالية 
خـــالل عـــام 9	0	م، من ذلك مـــا يلي:

إعـــادة هيكلـــة اختبارات الهيئة بالتعاون مع األكاديميـــة المالية والمعهد المعتمد 
.)CISI(لألوراق المالية واالســـتثمار

إطـــالق الشـــهادة الدوليـــة فـــي إدارة الثروات واالســـتثمار المقدمـــة من المعهد 
المعتمـــد لـــألوراق الماليـــة واالســـتثمار، وتعد الشـــهادة متطلب من األشـــخاص 
المراد تســـجيلهم ضمن نشاط اإلدارة، )على سبيل المثال ال الحصر: مدير المحافظ 

االســـتثمارية، ومدير الصناديـــق، ومحللو االســـتثمار المرتبطون بهم(.

تقديـــم دورة تعنـــى بمقدمة عن أنظمـــة ولوائح الهيئة من خـــالل المعهد المالي 
يقدمها نخبة من المهنيين العاملين في الهيئة لرفع مســـتوى المعرفة بالســـوق 

الماليـــة ولوائحها التنفيذية لدى الخريجين حديثـــُا المعينين في القطاع.

عقد عدد من برامج الشهادة المتقدمة في مجالي المطابقة وااللتزام ومكافحة 
غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب بالتعاون مع األكاديمية المالية وأكاديمية ســـي 
ســـي إل البريطانيـــة )CCL( لتطوير الكوادر البشـــرية لدى األشـــخاص المرخص لهم 
العامليـــن فـــي مجالـــي المطابقـــة وااللتـــزام ومكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويل 

اإلرهاب.

عقد وتنظيم ملتقى مســـؤولي المطابقة وااللتزام لدى األشـــخاص المرخص لهم 
وملتقى مؤسســـات الســـوق اللذين ُعنيا بالتوعيـــة بآخر المســـتجدات التي طرأت 

علـــى لوائح وأنظمة الهيئة وتطورات الســـوق المالية.

التراخيص7

ممارسون للعملممارسون للعمل

غير ممارسين للعملغير ممارسين للعمل

عام 9	0	معام 8	0	م

اإلجمـالياإلجمـالي

الجدول رقم )7	(: 
تراخيص ممارسة نشاط التصنيف االئتماني مصنفًة بحسب ممارسة العمل

)	(
تراخيص ممارسة التصنيف االئتماني 

بنهاية عام 9	0	م استقر عدد وكاالت التصنيف االئتماني 
المرخصة والممارسة للعمل بالمملكة عند 	 وكاالت. 

)الجدول رقم )7	((.

0	0	

0	0	

0000

عدد وكاالت التصنيف االئتماني 
المرخصة والممارسة للعمل 
بالمملكة

04
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)	(
المنشآت ذات األغراض الخاصة

إكمـــااًل لســـعي الهيئـــة المســـتمر إلى تطويـــر الســـوق المالية فـــي المملكة 
التمويليـــة  االحتياجـــات  لتلبيـــة  الديـــن  وأدوات  الصكـــوك  ســـوق  وتطويـــر 
لالقتصـــاد الوطنـــي، التـــي تضمنتهـــا اســـتراتيجية الســـوق المالية فـــي محور 
تســـهيل التمويـــل وتنظيم إصـــدار األوراق الماليـــة ومراقبتهـــا والتعامل بها، 
أصـــدرت هيئة الســـوق المالية منتصف عام 9	0	م قراًرا بالترخيص لتأســـيس 
منشـــأتين ذات أغـــراض خاصة جديـــدة إلصـــدار أدوات الديـــن مدعومة بأصول 

وفًقـــا للقواعـــد المنظمـــة للمنشـــآت ذات األغـــراض الخاصة. 

أصدرت الهيئة قراًرا 
بالترخيص لتأسيس 

منشأتين ذات أغراض 
خاصة جديدة

	

التراخيص7

)6(
منتجات التقنية المالية في 

السوق المالية السعودي

وكإحـــدى مبـــادرات برنامـــج الريـــادة الماليـــة الـــذي 
يهدف إلـــى دعم مشـــاريع التقنية المالية بالســـوق 
الهيئـــة  مجلـــس  اعتمـــد  المملكـــة،  فـــي  الماليـــة 
تعليمـــات تصريـــح تجربـــة التقنيـــة المالية بقـــرار رقم 
الموافـــق  1439/4/23هــــ  وتاريـــخ   )2018-4-1(
تجربـــة  تصريـــح  تعليمـــات  وتعتبـــر  2018/1/10م، 
التقنيـــة الماليـــة اإلطـــار التنظيمـــي لمنـــح التصريـــح 
لتمكيـــن مطـــوري تطبيقـــات التقنيـــة الماليـــة مـــن 
تجربـــة منتجات وخدمـــات التقنية الماليـــة المبتكرة، 
الســـوق  فـــي  للمســـتفيدين  تقديمهـــا  خـــال  مـــن 
المالية ضمـــن ضوابط وقيود محددة تحت إشـــراف 

الهيئـــة وضمـــن إطـــار زمنـــي ال يتجـــاوز الســـنتين.

واســـتلمت الهيئـــة أول دفعة من طلبـــات الحصول 
علـــى تصريـــح تجربـــة التقنيـــة الماليـــة فبرايـــر عـــام 
2018م. وأصـــدر مجلـــس الهيئـــة قـــراره بالموافقـــة 
الماليـــة  التقنيـــة  لتجربـــة  تصريحيـــن  أول  علـــى 
لتقديـــم خدمـــة تمويـــل الملكيـــة الجماعيـــة بتاريـــخ 
2018/7/10م. كمـــا أعلنـــت الهيئـــة بتاريـــخ 7 / 10 
الدفعـــة  التقـــدم الســـتقبال  بـــاب  2018م فتـــح   /
الثانيـــة مـــن طلبـــات الحصـــول علـــى تصريـــح التقنية 
الماليـــة ابتداء من تاريـــخ 2018/10/15م حتى تاريخ 
2018/12/25م. وقـــد اســـتقبلت الهيئـــة 40 جهـــة 
ترغـــب فـــي التقديم للحصـــول على التصريـــح. وبعد 
دراســـة هذه الطلبـــات، أصدرت الهيئة ســـتة تصاريح 
خـــال عـــام 2019م الختبـــار التقنيـــة الماليـــة، ليبلغ 
عـــدد الجهـــات المصـــرح لهـــا بنهايـــة عـــام 2019م 

ثمانـــي جهـــات. )الجـــدول رقـــم )58((.

التقنيـــة المالية هي صناعة مالية جديدة تســـتخدم التطبيقات التقنية لتحســـين المنتجات والخدمات 
الماليـــة، وذلـــك من خالل تيســـير وصـــول جميع فئـــات المســـتثمرين إلـــى الخدمات المالية بســـهولة 
وســـرعة وتكلفـــة تنافســـية، ويتأتـــى ذلك عن طريـــق أتمتة اإلجـــراءات والعمليات والربـــط مع قواعد 
البيانـــات ومـــزودي الخدمـــات وتقليـــل االعتمـــاد علـــى العنصر البشـــري. وتســـتعمل التقنيـــة المالية 
لوصـــف مجموعـــة متنوعة مـــن نماذج األعمـــال المبتكرة والتقنيات الناشـــئة التي لديهـــا القدرة على 

نقـــل صناعة الخدمـــات المالية إلى آفـــاق جديدة. 
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الجدول رقم )8	(: 
تصاريح التجربة التقنية المالية حتى نهاية عام 9	0	م

)Equity Crowdfunding( تمويل الملكية الجماعية

)Robo Advisory( المستشار اآللي

نموذج التقنية المالية المصرح له

إجمالي عدد التصاريح

06

08
0	

التراخيص7

إنشاء مركز فنتك السعودية

وقـــع معالـــي رئيـــس مجلـــس الهيئة ومعالـــي محافظ مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي، مذكـــرة تعاون 
لوضـــع إطـــار عمل تشـــغيل مركـــز أعمال "فنتك الســـعودية" بتاريـــخ 		 أبريـــل 9	0	م، وذلك خـــالل مؤتمر 
القطـــاع المالـــي المقـــام فـــي الريـــاض. وقـــد جاءت نشـــأة المركـــز من خـــالل برنامج تطويـــر القطـــاع المالي 
بهـــدف فتـــح الخدمـــات الماليـــة ألنـــواع جديدة مـــن الجهـــات الفاعلة في مجـــال التقنيـــة الماليـــة، وتطوير 
الصناديـــق والمســـّرعات والحاضنـــات التي تركـــز على التقنيـــة المالية لتوفيـــر رأس المال الجـــريء والتمويل 

باألســـهم وتحفيـــز بيئة ريـــادة األعمال. 

ومن أهم األعمال المتوقعة من المركز ما يلي:

دعـــم رواد األعمـــال والمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة فيمـــا يخـــص توفيـــر مســـاحات العمـــل المتخصصـــة 
فـــي قطـــاع التقنيـــة الماليـــة والخدمـــات المتعلقـــة بهـــا.

توفيـــر مختبـــرات التقنيـــة الماليـــة والحلـــول فـــي البيئـــة التجريبيـــة لتطويـــر منتجـــات الفنتـــك بالشـــراكة 
مـــع الشـــركات والجهـــات الفاعلـــة فـــي القطـــاع قبـــل الحصـــول علـــى التراخيـــص الرســـمية مـــن الجهـــات 

اإلشـــرافية.

إطـــالق برامـــج مســـرعات متخصصة في 
التقنيـــة المالية الموافـــق عليها.

التواصـــل المجتمعـــي للتعريـــف بالتقنيـــة 
لية. الما

عقد الشـــراكات واالتفاقيات مع الشركاء 
الفعاليـــات  الســـتضافة  والداعميـــن 
والمناســـبات ذات العالقـــة داخـــل وخارج 

المملكـــة.

تعزيز انتشار التقنيات المالية.



الفصل الثاني:أعمال األوراق المالية
التفتيش والكفاية المالية

التفتيش. 1

الكفاية المالية. 2

التسهيات بهامش التغطية. 3

طلبات الحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة للهيئة. 4

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 5

الباب السابع
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)	(
التفـــتيش

شملت أعمال 
التفـتـيـــــــــــــــش

من  وذلك 
خـــــــــــــــــال

7	

% 9	.7

	0		

ترخيصـــًا خال 
عـــام 2019م

تفتيشًا 
دوريًا

تفتيشًا خـــــــاصًا
)الجدول رقم )59((.

 الجدول رقم )9	(: 
عدد التراخيص التي شملتها أعمال التفتيش

نوع الترخيص
عام 2019معام 2018م

التفتيش 
الدوري

التفتيش 
التفتيش اإلجماليالخاص		

الدوري
التفتيش 
نسبة التغيراإلجماليالخاص 

)اإلجمالي(

84.6 %10313101424التعامل

-33.3 %10142410616اإلدارة

10.0 %1001010111الترتيب
0.0 %1001010010تقديم المشورة

9.1 %1011110212الحفظ
	.7 %	7		0	868	0	اإلجمالي

بلغـــت مهـــام التفتيش الخاصة بســـبب إحاالت مـــن أطراف ذات 
عالقـــة فـــي الهيئـــة أو خارجهـــا 7.	9 % مـــن إجمالـــي اإلحـــاالت 

)الجدول رقـــم )60((.

52|    اإلجمالي ال يشمل 52 زيارة تفتيش خاص تتعلق بجوانب أخرى من أعمال األشخاص المرخص لهم كااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، والكفاية المالية ونحوهما.

التفتيش والكفاية المالية7

الجدول رقم )60(: 
عدد مهام التفتيش الخاصة مصنفًة بحســـب 

األســـباب الداعية إلى تنفيذها

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

نتـــج عـــن مهـــام التفتيـــش الـــدوري لألشـــخاص المرخـــص لهـــم عدد مـــن المالحظـــات حول 
التزامهـــم بمتطلبـــات األنظمة واللوائـــح التي تختـــص الهيئة بتطبيقها خـــالل عام 9	0	م. 
ويوضح الرســـم البياني رقم )		( نســـب مالحظات مهام التفتيش الدوري مصنفًة بحســـب 

موضوعاتها.

األسباب

إحاالت من أطراف ذات عالقة في 
الهيئة أو خارجها

إشعارات واستفسارات األشخاص 
المرخص لهم

عام 8	0	م		

6	

08

عام 9	0	م		 

67

0	

7070اإلجمالي

     

%6.5

%11.8

%81.7

 
   

 

%3.5

%39.9

%56.6

57.1%

38.9%

4.0%

الكفاية المالية
حوكمة األشخاص المرخص لهم
العمليات التشغيلية

2019م2018م

53|    اإلجمالي يشمل 52 زيارة تفتيش خاص تتعلق بجوانب أخرى من أعمال األشخاص المرخص لهم كااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، والكفاية المالية ونحوهما.
54|    لم يتم االنتهاء من التقرير النهائي إلحدى الشركات، وعليه لم تتم إضافتها إلى اإلحصائية.
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)	(
الكفاية المالية

التـــزام  مـــن  للتأكـــد 
المرخـــــــص  األشخـــــــاص 
الكفايـــة  بمبـــدأ  لهـــم 
نصـــت  الـــذي  الماليـــة 
)ب/	(  الفقـــرة  عليـــه 
الخامســـة  المـــادة  مـــن 
األشـــخاص  الئحـــة  مـــن 
ُتراجـــع  لهـــم،  المرخـــص 

يلـــي: مـــا  الهيئـــة 

تقارير الكفاية المالية لألشخاص المرخص لهم.

اتفاقيات القروض تالية االستحقاق.

الكفـــايــة الماليــة للشخـــص المرخـــص له عنـــد 
تعهده بتغطية طرح أوراق مالية.

وبلــغ إجمــالي عدد المراجعــــات 
المالية لألشخاص المرخص لهم

مراجعة خال عام 
2019م بارتـفـــــــاع

مقارنة بالعام السابق. وارتفعت 
المراجعة الدورية للكفاية المالية )الجدول 	.7 %	.	 % 99		

رقم )61(

نوع المراجعة
العدد

2019م2018م

1,0251,098دورية للكفاية المالية
2616الكفاية المالية عند التعهد بالتغطية 

01طلبات الموافقة على السداد المبكر للقروض تالية االستحقاق
42خطط رفع الكفاية المالية

10حاالت التعرضات الكبيرة
8282القوائم المالية المدققة

1,1381,199اإلجمالي

الجدول رقم )	6(: 
لألشـــخاص  الماليـــة  للبيانـــات  المراجعـــات 
المرخص لهم مصنفًة بحســـب نـــوع المراجعة

التفتيش والكفاية المالية7

ُصنـــف األشـــخاص المرخـــص لهـــم بنـــاًء علـــى أنشـــطة أعمـــال األوراق 
ــدة،  ــال الموحـ ــة رأس المـ ــن كفايـ ــق مـ ــن للتحقـ ــى صنفيـ ــة إلـ الماليـ

همـــا:

األشـــخاص المرخص لهـــم في ممارســـة نشـــاط التعامل و/أو . 	
اإلدارة و/أو الحفـــظ.

مراكز كفاية رأس المال لألشخاص المرخص لهم	 

الجدول رقم )	6(: 
متطلبات كفاية رأس المال لألشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو اإلدارة و/أو الحفظ

بلـــغ معـــدل تغطيـــة كفايـــة رأس المـــال لألشـــخاص المرخـــص لهـــم فـــي ممارســـة أنشـــطة التعامـــل و/أو اإلدارة و/أو الحفـــظ 8	.	 
ـــات رأس المـــال  ـــى لمتطلب ـــغ الحـــد األدن ـــن بل ـــال، فـــي حي ـــون ري ـــي قاعـــدة رأس المـــال 22,519 ملي ـــغ إجمال ـــة عـــام 9	0	م، إذ بل بنهاي

9,466 مليـــون ريـــال. )الجـــدول رقـــم )	6((.

المتوسط / 
المجموع

أشخاص مرخص لهم

دوليونالعنصــــــر إقليميون سعوديون تابعون لبنوك سعودية
عام 

9	0	م
عام 

8	0	م
عام 

9	0	م
عام 

8	0	م
عام 

9	0	م
عام 

8	0	م
عام 

9	0	م
عام 

8	0	م
عام 

9	0	م
عام 

8	0	م

2.38 2.17 6.92 7.41 2.51 1.93 1.59 1.52 2.57 2.46 معدل تغطية كفاية رأس المال
% 29.5 % 27.6 % 77.4 % 80.6 % 32.1 % 25.0 % 20.4 % 19.8 % 31.2 % 30.9 نسبة كفاية رأس المال		
22,519 20,429 2,070 1,776 2,837 2,177 4,932 5,378 12,680 11,098 قاعدة رأس المال )مليون ريال(
9,466 9,429 299 240 1,130 1,129 3,103 3,549 4,934 4,511 الحد األدنى6	 )مليون ريال(
7,845 8,197 199 148 989 1,006 2,736 3,218 3,921 3,824 مخاطر االئتمان7	 )مليون ريال(
626 239 8 9 52 22 112 79 453 130 مخاطر السوق8	 )مليون ريال(
996 992 92 82 89 101 255 252 559 557 المخاطر التشغيلية9	 )مليون ريال(

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

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

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

22,519
مليــــون ريــــال بـلـــــغ 
إجمالي قاعدة رأس 
المال
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األشـــخاص المرخـــص لهـــم فـــي ممارســـة . 	
المشـــورة. تقديـــم  و/أو  الترتيـــب  نشـــاطي 

تتطلـــب قواعـــد الكفايـــة الماليـــة مـــن األشـــخاص المرخـــص لهـــم فـــي ممارســـة نشـــاط 
الترتيـــب و/أو المشـــورة االحتفـــاظ فـــي جميـــع األوقـــات بحقـــوق ملكيـــة ال تقـــل عـــن 200 

ـــة أشـــهر. ـــال رأس مـــال عامـــل يكفـــي لثاث ألـــف ري

ـــغ رأس المـــال العامـــل لألشـــخاص المرخـــص لهـــم فـــي ممارســـة نشـــاط الترتيـــب و/ بل
أو تقديـــم المشـــورة 0		 مليـــون ريـــال، كمـــا بلـــغ إجمالـــي الفائـــض فـــي رأس المـــال 
العامـــل 	8	 مليـــون ريـــال، فـــي حيـــن بلـــغ متوســـط الفائـــض فـــي رأس المـــال 		 

ــام 9	0	م الجـــدول رقـــم )	6(.  ــة عـ ــال نهايـ مليـــون ريـ

الجدول رقم )	6(: 
متطلبات كفاية رأس المال لألشـــخاص المرخص لهم في ممارســـة نشاط 

الترتيب و/أو تقديم المشـــورة )مليون ريال(

60|    البيانات  تشمل شركتين مرخص لهما في ممارسة نشاط إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة ونشاط إدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية.

عام 9	0	م60عام 8	0	م

رأس المال العامل

إجمالي الفائض
في رأس المال العامل

متوســـط الفـــائض
في رأس المال

		0
	8	

		

			
	0	

		

العنصـــــــر

		0
مليون ريال بلغ 
رأس المال  العامل 
لألشخاص المرخص 
لهم
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0

3

6

9

12

6.6

9.4

6.7

9.3

6.8

9.4

6.2
6.6

9.3

6.5

9.3

6.4

9.4

6.3

9.4 9.4

6.3

10.5

6.7

10.1

7.6

11.2

 
 

6.3

9.4

مليار ريال

ـــى 	.		  ـــة إل ـــذ صفقـــات بهامـــش تغطي ـــاح لتنفي ـــي الحـــد المت ارتفـــع إجمال
ــام  ــة عـ ــال بنهايـ ــار ريـ ــًة بــــ 9.6 مليـ ــام 9	0	م مقارنـ ــة عـ ــال بنهايـ ــار ريـ مليـ
8	0	م، كمـــا ارتفـــع إجمالـــي الرصيـــد المســـتخدم إلـــى 7.6 مليـــار ريـــال 
ـــة عـــام 8	0	م  ـــال بنهاي ـــار ري ـــغ 6.7 ملي ـــًة بمبل ـــة عـــام 9	0	م، مقارن بنهاي

)الرســـم البيانـــي رقـــم )		((. 

الرسم البياني رقم )		(: 
قيم الصفقات بهامش تغطية خالل عام 9	0	م 

		.	 
مليار ريال إجمالي 
الحد المتاح لتنفيذ 
صفقات بهامش 
تغطية

)	(
الصفقات بهامش التغطية
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1

بلـــغ إجمالـــي عـــدد الطلبـــات الـــواردة إلـــى الهيئـــة 271,122 طلًبـــا خـــالل عـــام 9	0	م، 
كان ُجلهـــا مـــن وزارة العـــدل بعـــدد 269,365 طلًبـــا، وبارتفـــاع 	.		 % مقارنـــة بالعـــام 

الســـابق )الجـــدول رقـــم )	6((.

ـــا مـــن وزارة العـــدل عـــن  بلـــغ عـــدد أوامـــر اإلفصـــاح والحجـــز الـــواردة للهيئـــة إلكترونيًّ
طريـــق نظـــام "نافـــذ" 169,697 أمـــًرا خـــال عـــام 2019م، بارتفـــاع 38.1 % مقارنـــة 

بالعـــام الســـابق )الجـــدول رقـــم )65((.

الجدول رقم )	6(: 
طلبـــات اإلفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيـــذ الواردة إلى الهيئة مصنفًة 

بحسب جهة الطلب 

الجدول رقم )	6(: 
عدد األوامر القضائية الواردة عبر نظام »نافذ«

موضوع البالغ

2م
01

8 
ام

ـــــــ
عــ

النسبة من العدد
اإلجمالي

2م
01

9 
ام

ـــــــ
عــ

النسبة من العدد
نسبة التغيراإلجمالي

	.		 %99.4 %99.6269,365 %205,317وزارة العدل
9.	8 %0.1 %0.1211 %116جهات حكومية أخرى

	.			 %0.6 %0.31,546 %610مستثمرون/ورثة
6.		 %00	 %00271,122	 %206,043اإلجمالي

عام 9	0	معام 8	0	م

إفصاح وحجز

رفــع حجـــز

تنـفـيـــــــذ

اإلجـمـــــالي

169,697
95,860

9	

122,868

202,049265,650

79,124
	7

نوع األمر

271,122

169,697

إجمالي عدد الطلبات 
الواردة إلى الهيئة

أمًرا إجمالي عدد أوامر 
اإلفصاح والحجز الواردة 
ا من  للهيئة إلكترونيًّ
وزارة العدل

التفتيش والكفاية المالية7

)	(
طلبات الحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة إلى الهيئة

مثلـــت طلبـــات الحجـــز النســـبة الكبـــرى مـــن الطلبـــات الـــواردة إلـــى الهيئـــة؛ 
حيـــث بلغـــت 6.	6 % مـــن إجمالـــي الطلبـــات الـــواردة بحســـب نـــوع الطلـــب 

خـــالل عـــام 9	0	م. )الجـــدول رقـــم )66((. 

الجدول رقم )66(: 
الطلبات الواردة إلى الهيئة مصنفًة بحسب نوع الطلب

نوع الطالب 

2م
01

8 
ام

ـــــــ
عــ

النسبة من العدد
اإلجمالي

2م
01

9 
ام

ـــــــ
عــ

النسبة من العدد
نسبة التغيراإلجمالي

7.		 %1.7 %1.54,608 %2,998إفصاح
	.8	 %62.6 %59.7169,782 %122,962حجز

0.7	 %35.5 %38.796,194 %79,702رفع حجز

	.		 %0.0 %0.073 %54قسمة تركة
	.0	 %0.1 %0.1397 %264بيع

7.9 %0.0 %0.068 %63أخرى

6.		 %00	 %00271,122	 %206,043اإلجمالي

% 6	.6
نسبة إجمالي عدد 
طلبات الحجز الواردة 
إلى الهيئة
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1

ــواردة  ــوال الـ ــل األمـ ــة غسـ ــزام ومكافحـ ــة بااللتـ ــات المتعلقـ ــدد الطلبـ ــي عـ ــغ إجمالـ بلـ
إلـــى الهيئـــة 928 طلًبـــا خـــال عـــام 2019م، بارتفـــاع 30.7 % مقارنـــة بالعـــام الســـابق. 

ــم )67((. )الجـــدول رقـ

ويتطلـــب نظـــام مكافحـــة غســـل األمـــوال والئحتـــه التنفيذيـــة، ونظـــام مكافحـــة جرائـــم اإلرهـــاب وتمويلـــه والئحتـــه التنفيذيـــة، 
جمـــع البيانـــات وإجـــراء عمليـــات فحـــص ميدانيـــة ومكتبيـــة، للتأكـــد مـــن التـــزام األشـــخاص المرخـــص لهـــم بتطبيـــق النظاميـــن. وبلـــغ 
ـــا لتقييـــم مخاطـــر غســـل األمـــوال وتمويـــل  ـــارات، وفًق ـــارات التفتيشـــية التـــي قامـــت بهـــا الهيئـــة خـــال عـــام 2019م 9 زي عـــدد الزي

ـــة )الجـــدول رقـــم )68((. اإلرهـــاب التـــي تجريهـــا الهيئ

الجدول رقم )67(: 
األعمال المتعلقة بااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مصنفة بحسب الجهة الطالبة 

الجدول رقم )68(: 
الزيارات التفتيشية الدورية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

عام 8	0	م

عام 8	0	م

عام 9	0	م

عام 9	0	م

طلبات واردة من الجهات الحكومية

طلبات واستفسارات األشخاص المرخص لهم

اإلجـمـــــالي

8	6

09

% 		8.0

% -25.0

	0	% 72.9-

			

		

7	09	8% 	0.7
	77

نسبــة التغــيرنوع المعامالت الواردة 

نسبــة التغــير

العــدد

9	8

9

إجمالي عدد الطلبات 
الواردة إلى الهيئة

عدد الزيارات التفتيشية 
التي قامت بها الهيئة

التفتيش والكفاية المالية7

)	(
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب



الفصل الثالث:أعمال األوراق المالية
أداء األشخاص المرخص لهم

مؤشرات أداء األشخاص المرخص لهم. 1

مصادر إيرادات األشخاص المرخص لهم. 2

الباب السابع
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)	(
مؤشرات أداء األشخاص المرخص لهم

بنهايـــة عـــام 2019م بلـــغ إجمالـــي رؤوس األموال المدفوعة لألشـــخاص المرخـــص لهم 16.4 
مليار ريال، مرتفًعا 5.9 % مقارنًة بالعام الســـابق، كما بلغ إجمالي إيرادات األشـــخاص المرخص 
لهـــم مـــا يقـــرب مـــن 6.3 مليار ريـــال، مرتفًعـــا 11.2 % مقارنًة بالعام الســـابق. وبلـــغ صافي ربح 
األشـــخاص المرخـــص لهم ما يقرب من 2.2 مليـــار ريال مرتفًعا 15.1 % مقارنًة بالعام الســـابق. 
وقـــد حقق األشـــخاص المرخـــص لهم التابعون لبنوك ســـعودية أرباًحا بلغـــت قيمتها 1.9 مليار 
ريـــال، مثلـــت 89.3 % مـــن إجمالي أرباح األشـــخاص المرخص لهم المحققة خـــال عام 2019م 

مقارنة بـ 90.2 % العام الســـابق.

ولتســـهيل المقارنـــة بيـــن البيانـــات المالية لألشـــخاص المرخـــص لهم، تـــم تصنيفهم بنـــاًء على 
هيـــكل الملكيـــة والوجـــود اإلقليمـــي وأعمالهـــم إلـــى خمســـة تصنيفـــات، وهـــي: مرخص لهم 
تابعـــون لبنـــوك ســـعودية، ومرخص لهم ســـعوديون، ومرخص لهـــم إقليميـــون، ومرخص لهم 
دوليـــون، ومرخص لهم في ممارســـة أعمـــال الترتيب و/أو تقديم المشـــورة. يبين الجدول رقم 

)69( عـــدًدا مـــن المؤشـــرات الماليـــة الخاصة باألشـــخاص المرخص لهم.

اإلجمالي
أشخاص مرخص لهم

العنصــــــر
ترتيب و/أو تقديم 

مشورة	6 دوليون إقليميون سعوديون تابعون لبنوك سعودية

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

16,405 15,498 374 237 2,208 1,998 2,949 2,305 5,074 5,157 5,800 5,800 إجمالي رؤوس األموال المدفوعة

33,474 31,554 460 264 3,097 3,751 3,339 2,640 6,786 7,475 19,791 17,424 إجمالي األصول

8,673 8,937 124 35 867 1,833 394 393 1,503 1,729 5,784 4,947 إجمالي المطلوبات

24,801 22,617 336 229 2,230 1,918 2,945 2,247 5,282 5,746 14,007 12,477 إجمالي حقوق الملكية

6,287 5,655 82 70 641 388 402 345 1,025 1,170 4,137 3,682 اإليرادات

2,176 1,890 30- 1- 98 23 38 11- 127 173 1,943 1,706 صافي األرباح / الخسائر

	6.	 

6.	

مليار ريال إجمالي 
رؤوس األموال 
المدفوعة لألشخاص 
المرخص لهم

مليار ريال إجمالي  
إيرادات األشخاص 
المرخص لهم

الجدول رقم )69(: 
مؤشرات األشخاص المرخص لهم )مليون ريال(

61|    تتضمن بيانات شركتان مرخص لهما في ممارسة نشاط إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة ونشاط إدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية باإلضافة إلى أنشطة الترتيب و/أو تقديم المشورة.

أداء األشخاص المرخص لهم7

)	(
مصادر إيرادات األشخاص المرخص لهم

بلغـــت إيرادات األشـــخاص المرخص لهم من نشـــاط إدارة األصـــول 2,685.4 مليون 
ريـــال مثلـــت 42.7 % مـــن إجمالي اإليـــرادات. في حيـــن بلغت اإليرادات من نشـــاط 

التعامـــل 1,171.4 مليـــون ريـــال بنهاية عام 2019م )الجـــدول رقم )70((.

اإلجمالي
أشخاص مرخص لهم

مصادر اإليرادات
ترتيب و/أو تقديم 

مشورة	6 دوليون إقليميون سعوديون تابعون لبنوك سعودية

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

عام 
9	0	م

عام 
8	0	م

1,171.4 1,192.9 0.0 0 165.7 55 45.4 26 85.2 76.3 875.1 1,035.3 نشاط التعامل
2,685.4 2,502.8 2.4 0 37.3 33 145.5 170 619.2 605.5 1,881.1 1,695.5 نشاط إدارة األصول
806.5 693.7 47.2 47 69.6 59 85.4 47 125.3 201.6 479.0 339.6 الخدمات المصرفية االستثمارية
992.6 736.9 4.4 3 106.2 20 73.3 40 168.6 204.7 640.1 469.5 االستثمارات
631.5 528.3 28.0 20 262.5 221 52.1 63 26.9 83.0 262.1 141.4 أخرى

6,287.5 5,654.6 8	.0 69.	 6		.	 	88.7 	0	.6 			.8 1,025.1 1,170.6 4,137.4 3,681.3 اإلجمالي

الجدول رقم )70(: 
توزيع مصـــادر اإليرادات لألشـــخاص المرخص لهم 

ريال( )مليون 

2,685.4
مليون ريال إجمالي  
إيرادات األشخاص 
المرخص لهم من 
نشاط إدارة األصول

62|    تتضمن بيانات شركتان مرخص لهما في ممارسة نشاط إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة ونشاط إدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية باإلضافة إلى أنشطة الترتيب و/أو تقديم المشورة.



الفصل األول:بناء القدرات
توعية المستثمر

البرامج اإلعامية. 1

برامج الثقافة االستثمارية. 2

الباب الثامن
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توعية المستثمر18

)	(
البرامج اإلعالمية

تولي الهيئة منذ إنشائها التوعية والثقافة االستثمارية 
فــي األوراق الماليــة جــل اهتمامهــا ورعايتهــا فيما يخص 
األنظمــة والتعليمــات والقــرارات التــي يصدرهــا مجلــس 
التــي قــد يتعــرض لهــا  الهيئــة، ومــا يتعلــق بالمخاطــر 
المســتثمرون فــي الســوق الماليــة، والتصرفــات التــي 
ُتعــد تالعًبــا أو تضليــاًل فــي الســوق الماليــة؛ لــذا أوجــدت 
عــدة قنــوات لتوعيــة المســتثمرين فــي الســوق الماليــة 

نفــذت مــن خاللهــا البرامــج الرئيســية التاليــة:

نشـــرت الهيئـــة خـــالل عـــام 9	0	م 6	 
وســـائل  مختلـــف  فـــي  ـــا  صحافيًّ بياًنـــا 
اإلعـــالم، ونســـقت للقـــاء إعالمـــي مـــع 
معالـــي رئيـــس مجلـــس الهيئـــة، وأعدت 
لــــ 	 لقـــاءات صحافيـــة لمنســـوبيها مـــع 
وشـــاركت  وأجنبيـــة،  محليـــة  صحـــف 
فـــي عـــدد مـــن المؤتمـــرات والنـــدوات 

والتوعويـــة.  اإلعالميـــة 

ا بياًنا صحافيًّ

لقاءات صحافية

16
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)	(
برامج الثقافة االستثمارية

أ - األجنحة التوعوية

نفذت الهيئة خالل عام 9	0	م البرامج الثقافية التالية:

شـــاركت الهيئـــة فـــي عـــدد من المعـــارض للوصول إلـــى مختلف فئـــات المجتمـــع، وذلك لرفع مســـتوى الوعي 
االســـتثماري لـــدى المســـتثمرين وكل أفـــراد المجتمـــع بأهمية معرفـــة الوســـائل المثلى لاســـتثمار اآلمن في 
األســـواق الماليـــة، إلـــى جانـــب التعريـــف بالمعلومـــات واإلرشـــادات الصحيحـــة واللوائـــح والتنظيمـــات الخاصة 
بأنظمـــة الســـوق الماليـــة، التـــي مـــن شـــأن معرفتهـــا حصـــول المســـتثمرين على فـــرص عادلـــة واســـتثمار آمن، 

وتثقيفهـــم عن االســـتثمارات المشـــبوهة، 

ومـــن أبـــرز المعـــارض التي شـــاركت بها الهيئـــة )معـــرض الكتاب بالريـــاض وبيبان الشـــرقية ومؤتمـــر القطاع 
المالـــي وبنـــك التنميـــة االجتماعـــي ومعـــرض الـــزكاة والدخل وفعاليـــة المســـتثمر الذكي ومعـــرض الكتاب 

بجدة(. 

توعية المستثمر8

ا مـــن الهيئـــة لتعريـــف فكـــرة االســـتثمار وتأسيســـها لـــدى  وســـعيًّ
الطـــاب والطالبـــات، نفـــذت الهيئـــة 149 زيـــارة مدرســـية فـــي 9 
مـــدن حـــول المملكـــة خـــال عـــام 2019م، ووزع خالهـــا مـــا يزيـــد 
علـــى 7,548 باقـــة مـــن مجلـــة "المســـتثمر الذكي" علـــى الطاب 

والطالبـــات )الجـــدول رقـــم )71((.

الجدول رقم )	7(: 
عدد الزيارات المدرسية التوعوية التي نفذتها الهيئة في مختلف مدن المملكة خالل عام 9	0	م

المدينةم

العدد

الطالب/ الطالبات المدارس
المستفيدون

عدد الباقات الموزعة لمجلة 
"المستثمر الذكي"

804,3964,396الرياض1
20920920حائل2
19817817الدمام3
15690690أبها4
7320320جدة5

3180180المدينة المنورة6

3135135القصيم7

16060مكة المكرمة8

13030الدوادمي9

97,5487,548		اإلجمالي
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ب - إصدار وتوزيع الكتيبات التوعوية

ت - الحمالت التوعوية من خالل منصات التواصل االجتماعي

أصـــدرت الهيئـــة 		 كتيًبا ومطويـــًة توعويًة خالل األعوام الســـابقة 
وحتـــى نهاية عـــام 9	0	م، وُوزعت هذه الكتيبات خالل مشـــاركات 

المختلفة.  الهيئة 

 نظـــًرا ألهميـــة قنـــوات التواصـــل االجتماعي وانتشـــارها الكبير بين فئـــات المجتمع المختلفـــة نفذت الهيئة 
خـــالل العـــام الماضي عـــدًدا من الحمـــالت التوعوية واإلعالنية فـــي مواضيع مختلفة ذات عالقة بالســـوق 

الماليـــة من خالل هـــذه المنصات، ومـــن أبرزها:

حملة فوركس	 
تمويل الملكية الجماعية	 
االستثمار المؤسسي	 
لقاءات توعوية مع متخصصين	 
أساسيات االستثمار	 
الطرح في السوق المالية	 
غير المرخص لهم	 
التخطيط لاستثمار	 
المتقاعدين	 
مصطلحات استثمارية	 
الحوكمة	 

الشكوى والباغ	 
االستثمار في سوق األسهم	 
االنضمام إلى المؤشرات	 
تنويع األصول	 
التمويل في االستثمار	 
تقرير مجلس اإلدارة	 
إدارة أموال الغير	 
الفوركس 2	 
إفصاح الشركات	 
أرباح الشركات وكيفية إقرارها	 
القطاع المالي	 

أنواع التراخيص	 
االدخار واالستثمار	 
المسؤولية المالية	 
الفئات العمرية	 
االستثمار	 
المصروف	 
التوفير	 
سلوكيات مالية سليمة	 
أبجديات كسب المال	 
سلوكيات سليمة في التسوق	 
الميزانية	 

كتيًبا ومطويًة 
توعويًة مصدرة

32

توعية المستثمر8

ث - عقد الندوات وحلقات العمل:

قامـــت الهيئـــة باإلعـــداد خـــالل عـــام 9	0	م لــــ "نـــدوة االســـتقرار المالـــي" بالشـــراكة مـــع مؤسســـة النقـــد العربـــي 
الســـعودي، التي ســـتعقد فـــي يناير 0	0	م، وســـيناقش خاللها أهمية االســـتقرار المالي في تحقيـــق رؤية المملكة 
0	0	، ودور الجهـــات التنظيميـــة والمؤسســـات الماليـــة في ضمان سالســـة التحـــول نحو تحقيق الرؤيـــة، والنجاحات 
والتحديـــات حتـــى اآلن فـــي تحقيـــق أهـــداف رؤيـــة 0	0	، ومحفـــزات النمـــو االقتصـــادي الحقيقـــي في ظـــل برنامج 
التـــوازن المالـــي، وذلك بمشـــاركة عدد مـــن المتخصصين من صنـــدوق النقد الدولـــي، ومن الجهات الحكومية وشـــبه 

الحكوميـــة ومديـــري البنـــوك، وممثلين من شـــركات التمويل واالســـتثمار. 

كذلك نفذت الهيئة 8	 ملتقى وورشة عمل عام 9	0	م 
تحمل العناوين التالية:

ورشة عمل شروط وإجراءات تسجيل مكاتب المحاسبة 	 
ورشة عمل تعريفية بالمنشآت ذات األغراض الخاصة	 
ورشة عمل الجمعيات العامة للشركات المدرجة	 
ملتقى مسؤولي المطابقة وااللتزام	 
 	 BDI ورشة عمل هيئة السوق المالية مع شركة
ورشة عمل المخالفات الجنائية في السوق المالية	 
ملتقى الُكتاب االقتصاديين	 
ورشة عمل آلية احتساب الزكاة وزكاة صناديق الريت	 
ورشة عمل حوكمة الشركات في نمو والتحول إلى السوق الرئيسية	 
ورشة عمل السياسات العامة لمشروع نظام الشركات الجديدة	 
6 ورش عمل عن آلية الحصول على البيانات والمعلومات من 	 

األشخاص المرخص لهم

لقاء وفد من هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات 	 
ملتقى مؤسسات السوق	 
ورشة عمل معايير الترافع في قضايا األوراق المالية	 
ورشة عمل ضريبة القيمة المضافة على الصناديق االستثمارية 	 

وآلية احتساب الزكاة لصناديق الملكية الخاصة
3 ورش عمل إلدارة المعرفة	 
3 ورش عمل إلعداد تقرير مجلس اإلدارة	 
ورشة عمل مناقشة سبل وآليات الحصول على البيانات 	 

والمعلومات المتعلقة بالدعاوى
ورشة عمل "التمكين من نمو وانتشار صناديق االستثمار التي تزاول 	 

أعمال التمويل"
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وخالل عام 9	0	م قدم 
منسوبو الهيئة 0	 محاضرة 

توعوية وتثقيفية على طالب 
وطالبات بعض المؤسسات 

التعليمية السعودية
)الجدول رقم )	7((.

الجدول رقم )	7(:
المحاضرات التي ألقتها الهيئة على طالب/طالبات بعض المؤسســـات التعليمية 

ومسؤوليها عام 9	0	م

عدد مرات المؤسسة التعليمية
الزيارة

7جامعة الملك سعود
3جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

2جامعة الملك عبدالعزيز
2جامعة اإلمام

2جامعة دار العلوم
2جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

2الجامعة السعودية اإللكترونية
2جامعة األمير سلطان

1جامعة شقراء
1الكلية التقنية

2كليات الشرق العربي
1جامعة الملك فيصل

1المعهد العالي للقضاء
1جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

1جامعة القصيم
0	اإلجمالي

	0
محاضــــــــــرة

على الطالب 
والطالبات

توعية المستثمر8
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)	(. النشـــــأة

إذ  مراحـــل،  بعـــدة  الماليـــة  األكاديميـــة  إنشـــاء  مـــر 
ُاسســـت اللبنـــة األولـــى لهـــا عـــام 1965م بإطـــاق 
مؤسســـة النقد العربي الســـعودي لمعهـــد التدريب 
المصرفـــي، وفـــي عـــام 1989م ُعدل المســـمى إلى 
المصرفيـــة  قطاعـــي  ليغطـــي  المصرفـــي  المعهـــد 
والتمويـــل، وفـــي عـــام 2014م تـــم تغيير المســـمى 
إلـــى المعهـــد المالـــي نظـــرًا التســـاع نطـــاق العمـــل 
تـــم  2019م  عـــام  التأميـــن، وفـــي  وإضافـــة قطـــاع 
إنشـــاء االكاديمية المالية تماشـــيًا مـــع رؤية المملكة 
2030م وتطلعـــات وأهـــداف برنامج تطويـــر القطاع 
المالـــي ومبادراتـــه التي تنص على " إنشـــاء أكاديمية 
للقطـــاع المالي تغطي جميع القطاعات الفرعيـــة 	6 "، 
لتطويـــر المهـــارات المعرفيـــة والقـــدرات والخبـــرات 
لمنســـوبي القطـــاع المالـــي، تتولـــى هيئـــة الســـوق 
المالية ومؤسســـة النقد العربي السعودي مهمتها.

62|     بحيـــث تغطـــي كل القطاعـــات الفرعية للقطاع المالي وهـــي المصرفية والتمويل والتأمين والســـوق 
الماليـــة، وكذلـــك الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقـــة والخريجيـــن الجـــدد الراغبيـــن في االنضمـــام إلى 

القطـــاع المالي.
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وتســـعى األكاديميـــة إلى تحســـين نوعية وجـــودة البرامـــج التي 
تقدمهـــا للقطاعـــات المعنيـــة مـــن خـــالل الشـــراكة مـــع بيـــوت 
الخبـــرة المحليـــة والدوليـــة، التـــي تـــؤدي إلـــى أفضـــل المخرجات 

التـــي يســـتفيد منهـــا المتـــدرب فـــي األكاديمية.

أنشأت مؤسسة النقد 
العربي السعودي

معهد التدريب المصرفي

تم توسيع نطاق خدمات المعهد 
ليشمل كافة القطاعات المالية.

وتم تعديل المسمى ليصبح 
المعهد المالي

تغيير المسمى
للمعهد المصرفــي

امتدادًا لرؤية 0	0	م
وتطلعات وأهداف برنامج 
تطوير القطاع المالي تم 
إنشاء االكاديمية المالية

	96		989	0			0	9

األكاديمية المالية8

تهـــدف األكاديميـــة إلـــى رفـــع مســـتوى التعليم في 
القطـــاع المالـــي بتوفيـــر برامج متخصصة وشـــهادات 

لمية. عا

ومن أبرز أهداف األكاديمية:

)	(. األهداف

دعـــم تقـــدم القطـــاع المالـــي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن خـــالل توفيـــر حلـــول وتقنيـــات 
مبتكـــرة وفّعالـــة لتنميـــة العامليـــن فـــي القطـــاع.

ترســـيخ الثقـــة فـــي القطـــاع مـــن خـــالل 
المعتـــرف  والتطويـــر  التعلـــم  حلـــول 
البيئـــة  مـــع  والمتوافقـــة  دولًيـــا  بهـــا 
ــز المهنـــي  ــزز التميـ المحليـــة والتـــي تعـ

األخالقيـــة. والممارســـات 

ــة  ــهادات المهنيـ ــر والشـ ــع المعاييـ وضـ
لخدمـــة  المخصـــص  والمحتـــوى 
ـــن  ـــب للعاملي ـــم والتدري احتياجـــات التعل

المهنـــي. وتطورهـــم  القطـــاع  فـــي 

ــاء بمســـتوى قـــدرات العامليـــن  االرتقـ
ــاع المالـــي فـــي المجـــاالت  فـــي القطـ
تطويـــر  خـــالل  مـــن  األولويـــة  ذات 
لســـد  متخصصـــة  برامـــج  وتقديـــم 

الجـــدارات. فـــي  الثغـــرات 

التعلـــم  اســـتمرارية   ثقافـــة  تعزيـــز 
وتقويـــة العالقـــات مـــع قـــادة القطـــاع 
الجهـــود  لدعـــم  فيـــه  والعامليـــن 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  الجماعيـــة 
المســـتمرة لـــرأس المـــال البشـــري مـــن 

والفعاليـــات. البحـــوث  خـــالل 

بناء وتفعيل نموذج تشغيل يتسم 
بالمرونة، يستجيب الحتياجات القطاع 
والتوجهات الناشئة مع أدائه ألدواره 

المختلفة من خالل نموذج  فعال 
ومستدام مالًيا لتقديم الخدمات، 

واالستفادة من التحالفات الدولية 
مع كبار الشركاء في مجال التعلم 

والتطوير في القطاع المالي.
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بنـــاء علـــى الئحـــة األشـــخاص المرخـــص لهـــم فـــي مادتهـــا "21" تضـــع الهيئـــة متطلبـــات 
االختبـــارات للوظائـــف واجبـــة التســـجيل لدى األشـــخاص المرخـــص لهم، وبنـــاء عليه وفرت 
األكاديميـــة اختبـــارات الهيئـــة التأهيليـــة للوظائف واجبة التســـجيل لتأهيل القـــوى العاملة 
فـــي منظومـــة الســـوق الماليـــة واالرتقـــاء بمســـتوى الكفـــاءة المهنيـــة والقـــدرات الفنية 
لمنســـوبيها بمـــا يتوافـــق مع أفضـــل الممارســـات المتبعة إقليميـــًا ودوليًا، وقـــد بلغ عدد 
المجتازيـــن الختبـــارات الهيئـــة التأهيليـــة للوظائف واجبة التســـجيل 2062 مختبـــًرا ومختبرًة 

عـــام 2019م )الجدول رقـــم)73((.

)	(. اختبارات األكاديمية المالية
تقـــدم األكاديميـــة عـــددًا من االختيبـــارات المتخصصة فـــي قطاعي البنـــوك والتأمين، كما 

تقـــدم االختيبارات المتخصصـــة التالية لقطاع الســـوق المالية: 

أواًل: 
 تقديم اختبارات الهيئة التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل

)CME1, CME2, CME3, CME4(

2,062
عدد المجتازين 
الختبارات الهيئة 
التأهيلية للوظائف 
واجبة التسجيل

األكاديمية المالية8

نبذة عن االختباراالختبار

عدد المجتازينعدد االختبارات

 منذ عام
 008	م حتى

 نهاية عام
8	0	م

عام
 9	0	م

  منذ عام
 008	م حتى

 نهاية عام
8	0	م

عام
 9	0	م

 اختبار الشهادة العامة
 للتعامل في األوراق
 المالية: التشريعات

CME	A

األوراق  فــي  للتعامــل  العامــة  الشــهادة  اختبــار  يعتبــر 
علــى  إلزاميــًا  متطلبــًا  والعمليــات،  التشــريعات  الماليــة: 
لــدى  جميــع األشــخاص المســجلين أو المــراد تســجيلهم 
هيئــة الســوق الماليــة ألداء وظائــف واجبــة التســجيل لــدى 
الشــخص المرخــص لــه، وهــو متطلــب للشــهادة العامــة 

الماليــة. األوراق  فــي  للتعامــل 

11205166484481092

 اختبار الشهادة العامة
 للتعامل في األوراق
 المالية: التشريعات

CME	B

1224915167390794

 اختبار شهادة المطابقة
 وااللتزام ومكافحة غسل
 األموال وتمويل اإلرهاب

CME	

غســل  ومكافحــة  وااللتــزام  المطابقــة  شــهادة  تعتبــر 
لجميــع  إلزاميــًا  متطلبــًا  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 
هيئــة  لــدى  تســجيلهم  المــراد  أو  المســجلين  األشــخاص 
و/ وااللتــزام  المطابقــة  وظيفــة  ألداء  الماليــة  الســوق 
أو التبليــغ عــن غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بجميــع 

لــه. المرخــص  الشــخص  لــدى  الوظيفيــة  فئاتهــم 

1142181724112

اختبار شهادة وسطاء 
CME	 - األسهم

تعتبــر شــهادة وســطاء األســهم متطلبــًا إلزاميــًا علــى جميــع 
هيئــة  لــدى  تســجيلهم  المــراد  أو  المســجلين  األشــخاص 
الســوق الماليــة ألداء وظائــف أعمــال وســاطة األســهم 
لــدى  الوظيفيــة  فئاتهــم  بجميــع  الدوليــة  أو  المحليــة 

الشــخص المرخــص لــه.

14616988141

 الشهادة الدولية في
 إدارة الثروات واالستثمار -

CME	B

الثــروات واالســتثمار  إدارة  الدوليــة فــي  الشــهادة  تعتبــر 
أحــد متطلبــات تســجيل األشــخاص العامليــن تحــت رخصــة 
اإلدارة لممارســة نشــاط إدارة صناديــق االســتثمار، وإدارة 
ــر  محافــظ العمــاء، وإدارة صناديــق االســتثمار الخاصــة غي

العقاريــة، وإدارة محافــظ المســتثمرين ذوي الخبــرة.

-64-24

الجدول رقم )	7(: 
واجبـــة  للوظائـــف  التأهيليـــة  الهيئـــة  اختبـــارات 
التســـجيل، وعددهـــا، وعـــدد مـــن المجتازيـــن لهـــا
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لتحديـــث وتطويـــر االختبـــارات المهنية لقطـــاع الســـوق المالية نفـــذت األكاديمية عام 
9	0	م األعمـــال التالية:

كذلـــك حدثت وطـــورت األكادمية عـــددًا من االختبـــارات المهنيـــة لقطاعي البنوك 
والتأمين في عـــام 2019م. 

كمـــا راجعـــت وحدثـــت األكاديميـــة الماليـــة عـــام 2019م جـــدارات القطـــاع المالي، 
وذلـــك فـــي مشـــروعها "اإلطـــار الموحـــد لجـــدارات قطـــاع الخدمـــات المالية"64.

ثانًيا: 
االختبارات المهنية لقطاع السوق المالية

التعاقــد مــع معهــد )CISI( الســتضافة اختباراتهــم المهنيــة والخاصــة بقطــاع الســوق 
الماليــة فــي مراكــز اختبــارات األكاديميــة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

 )CME	( إطــالق الشــهادة الدوليــة فــي إدارة الثــروات واالســتثمار
.)CISI( بالتعــاون مــع معهــد

إطالق االختبار المهني إلفصاح – تداول.

64|      اإلطـــار الموحـــد لجـــدارات قطـــاع الخدمات المالية: هو إطـــار موحد لجدارات قطـــاع الخدمات المالية ، يغطي المجموعة الرئيســـية من العوائـــل الوظيفية لقطاع 
الســـوق المالية تشـــمل شـــرح مفصل لألدوار الوظيفية و المســـارات المهنية لها بشـــكل أفقي ورأســـي. كما يحدد المهارات والمعارف والقدرات المطلوبة في 

مختلـــف مســـتويات االتقان والحـــد األدنى من الجدارات الفنية والســـلوكية لها.

األكاديمية المالية8

بلغ عـــدد البرامج التي وفرتهـــا األكاديمية خال عام 
2019م 242 برنامجـــًا تدريبيـــًا، شـــارك فيهـــا 4088 
المتدربيـــن  عـــدد  إجمالـــي  وبلـــغ  ومتدربـــة،  متدربـــًا 

2796 متدربـــًا و 1292 متدربـــة.

القطاعـــات  علـــى  التدريبيـــة  البرامـــج  تلـــك  وركـــزت 
الماليـــة المختلفـــة، إذ تـــم تقديـــم برامـــج متخصصـــة 
فـــي القطـــاع المصرفـــي والتمويـــل وتشـــمل؛ برامج 
البنـــوك وشـــركات  فـــي  المختلفـــة  اإلدارات  تخـــدم 
التمويل في مجاالت االئتمـــان، والخزينة، والمراجعة 
المخاطـــر  وإدارة  وااللتـــزام  والحوكمـــة،  الداخليـــة، 
وتحليـــل البيانـــات. كذلك تم تقديـــم برامج متخصصة 
فـــي قطـــاع الســـوق الماليـــة وتشـــمل؛ برامـــج فـــي 
والحوكـــة  المالـــي،  والتحليـــل  الماليـــة،  المشـــتقات 
واللوائـــح فـــي المشـــتقات، وعاقات المســـتثمرين، 

واإلفصـــاح، وصناديـــق االســـتثمار وإدارة الثـــروات.

وفيمـــا يخـــص قطـــاع التأميـــن قدمـــت األكاديميـــة 
برامـــج متخصصة فـــي إدارة وتحليل مخاطـــر التأمين، 
ومكافحة غســـل األموال لقطـــاع التأمين، ومفهوم 
صناعـــة التأميـــن لإلعاميين، واالحتيال فـــي التأمين، 
واالكتتـــاب والمطالبـــات. كمـــا تـــم تقديـــم عـــدد من 
البرامـــج العامـــة التـــي تخـــدم جميـــع القطاعـــات في 
التقاريـــر  إعـــداد  مثـــل  ومتنوعـــة  متخصصـــة  برامـــج 
الماليـــة، والتحليل والتنبؤ المالـــي، والبرامج القيادية، 
وبرامج اســـتمرارية األعمال وبرامـــج النمذجة المالية 

البيانات. وتحليـــل 

)	(. التدريب والتطوير

			

4،088

عدد الدورات التي 
وفرتها األكاديمية في 
عام 9	0	م

متدربًا ومتدربة في 
عام 9	0	م
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شـــاركت ونظمـــت األكاديميـــة عـــدًدا مـــن الفعاليات 
خـــالل عـــام 9	0	م علـــى النحـــو التالي:

منتدى االلتزام ومكافحة غسل األموال.	 

 	.ATD Saudi Arabia مؤتمر

مؤتمر االستثمار في الشرق األوسط.	 

ورش تعريفية لطاب جامعتي الملك سعود واإلمام عبد الرحمن بن فيصل.	 

مؤتمر Euromoney Saudi Arabia السنوي.	 

محاضرة توعوية لفئة الصم في التعامات المالية.	 

زيارة رئيس االتحاد السويسري لألكاديمية.	 

منتدى الميزانية لسنة 2019م.	 

20 ورشة عمل مسائية تعريفية في مختلف المجاالت ذات العاقة.	 

ورشة عمل التمويل المسؤول للمختصين في المجال.	 

)	(. المشاركات في الفعاليات

األكاديمية المالية8



االفصاح المالي للهيئة

تقرير مراجع الحسابات المستقل. 1

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م . 2

قائمة األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 3

قائمة التغير في صافي الموجودات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 4

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 5

إيضاحات حول القوائم المالية في 31 ديسمبر 2019م. 6

الباب التاسع
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القوائم المالية19

كي بي ام جي الفوزان وشركاه 
محاسبون ومراجعون قانونيون

966118748500+تلفون
966118748600+فاكس

www.kpmg.com/saالموقع اإللكترونيواجهة الرياض، طريق المطار
ص. ب 92876
46/11/323 بتاريخ 1992/3/11هـرقم الترخيصالرياض 11663

المملكة العربية السعودية

الرأي 

لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة لهيئــة الســوق الماليــة )الهيئــة(، والتــي 
تشــمل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م، وقوائــم 
والتدفقــات  الموجــودات،  صافــي  فــي  التغيــرات  المالــي،  األداء 
النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات المرفقــة مــع 
القوائــم الماليــة، المكونــة مــن ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة 

والمعلومــات التفســيرية األخــرى.
وفــي رأينــا إن القوائــم الماليــة المرفقــة ُتعــرض بصــورة عادلــة، مــن 
جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للهيئــة كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م، وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي 

ذلــك التاريــخ، وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بالمراجعــة وفقــًا للمعايــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. ومســؤوليتنا بموجــب تلــك المعاييــر تــم 
توضيحهــا فــي قســم »مســؤوليات مراجــع الحســابات عــن مراجعــة 
الهيئــة  عــن  مســتقلون  ونحــن  هــذا.  تقريرنــا  فــي  الماليــة«  القوائــم 
وفقــًا لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 
التزمنــا  وقــد  الماليــة،  للقوائــم  بمراجعتنــا  الصلــة  ذات  الســعودية 
بمســؤولياتنا األخاقيــة االخــرى وفقــًا لتلــك القواعــد. ونعتقــد أن أدلــة 
المراجعــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس إلبــداء 

رأينــا.

تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة/ أصحاب المعالي والسعادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

)هيئة السوق المالية(

تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة/ أصحاب المعالي والسعادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة )يتبع(

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

كانــت  إذا  عمــا  معقــول  تأكيــد  علــى  الحصــول  فــي  أهدافنــا  تمثــل 
القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن تحريــف جوهــري ســواًء بســبب غــش أو 
ــا. إن التأكيــد  ــر مراجــع الحســابات الــذي يتضمــن رأين خطــأ، وإصــدار تقري
المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــًا علــى 
أن المراجعــة التــي تــم القيــام بهــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة 
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ستكشــف دائمــًا عــن أي 
تحريــف جوهــري عندمــا يكــون موجــودًا. ويمكــن أن تنشــأ التحريفــات 
عــن غــش أو خطــًا، وُتعــد جوهريــة إذا كان يمكــن بشــكل معقــول توقــع 
أنهــا ســتؤثر بمفردهــا أو فــي مجموعهــا علــى القــرارات االقتصاديــة 

التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء 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 خــال المراجعــة. وعلينــا أيضــًا:
تحديــد وتقييــم مخاطــر التحريفــات الجوهريــة فــي القوائــم المالية، 	 

ســواًء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات 
مراجعــة لمواجهــة تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة 
كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس البــداء رأينــا. ويعــد خطــر عــدم 
اكتشــاف تحريــف جوهــري ناتــج عــن غــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج 
عــن خطــأ، ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف 

متعمــد أو إفــادات مضللــة أو تجــاوز إجــراءات الرقابــة الداخليــة.
الصلــة 	  ذات  الداخليــة  الرقابــة  ألنظمــة  فهــم  علــى  الحصــول 

بالمراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف، 
إبــداء رأي عــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة  وليــس بغــرض 

بالهيئــة.

المســتخدمة، 	  المحاســبية  السياســات  مناســبة  مــدى  تقييــم 
ذات  واإلفصاحــات  المحاســبية  التقديــرات  معقوليــة  ومــدى 

اإلدارة. بهــا  قامــت  التــي  العاقــة 
االســتمرارية 	  لمبــدأ  اإلدارة  اســتخدام  مناســبة  مــدى  اســتنتاج 

كأســاس فــي المحاســبة، واســتنادًا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم 
الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري ذا عاقــة 
بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكًا كبيــرًا بشــأن قــدرة الهيئــة علــى 
االســتمرار وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية. وإذا تبيــن لنــا وجــود عــدم 
تأكــد جوهــري، فإنــه يتعيــن علينــا أن نلفــت اإلنتبــاه فــي تقريرنــا 
ــة، أو  ــم المالي ــواردة فــي القوائ ــى اإلفصاحــات ذات العاقــة ال إل
إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فإنــه يتعيــن علينــا تعديــل 
رأينــا. وتســتند إســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول 
ــا. ومــع ذلــك فــإن األحــداث أو الظــروف  عليهــا حتــى تاريــخ تقريرن
المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى توقــف الهيئــة عــن االســتمرار وفقــًا 

لمبــدأ االســتمرارية.
تقييــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة، بمــا 	 

تعبــر  الماليــة  القوائــم  كانــت  إذا  ومــا  اإلفصاحــات،  ذلــك  فــي 
عــن المعامــات واألحــداث ذات العاقــة بطريقــة تحقــق عرضــًا 

عادلــة. بصــورة 
لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، بشــأن النطــاق 
بمــا  للمراجعــة،  المهمــة  والنتائــج  للمراجعــة  المخطــط  والتوقيــت 
فــي ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة تــم 

الماليــة )»الهيئــة«(. الســوق  المراجعــة لهيئــة  اكتشــافها خــال 

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

وعرضهــا  الماليــة  القوائــم  إعــداد  عــن  المســؤولة  هــي  اإلدارة  إن 
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، ســواًء بســبب 

غــش أو خطــًا.
وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقييــم 
قــدرة الهيئــة علــى االســتمرار وفقــًا لمبــدًا االســتمرارية، وعــن اإلفصــاح، 
باالســتمرارية  العاقــة  ذات  األمــور  عــن  مناســب،  هــو  مــا  بحســب 
واســتخدام مبــدأ االســتمرارية كأســاس فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن 
هنــاك نيــة لــدى اإلدارة لتصفيــة الهيئــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو عــدم 

ــام بذلــك. ــل واقعــي ســوى القي وجــود بدي

إن المكلفيــن بالحوكمــة هــم المســؤولون عــن اإلشــراف علــى عمليــة 
التقريــر المالــي فــي الهيئــة.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

الريــــــاض 6 شعبان 				هـ
الموافق 0	 مارس 0	0	م

فهد مبارك الدوسري
رقم الترخيص 69	

بــي ام جــي الفــوزان وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون، شــركة مهنيــة مســجلة فــي المملكــة العربيــة  كــي 
ــة،  ــي ام جــي العالمي ــي ام جــي المســتقلة والتابعــة ل كــي ب ــر شــريك فــي شــبكة شــركات كــي ب الســعودية وعضــو غي

شــركة تعاونيــة سويســرية. جميــع الحقــوق محفوظــة.
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31 دیسمبر 2018م31 دیسمبر 2019مإیضاحالموجودات المتداولة

2٬221٬547٬977 52,207,662,257النقد وما في حكمه

611٬946٬520840٬643-أالمدینون من معامات تبادلیة

622٬414٬19556٬643٬163-بالمدینون من معامات غیر تبادلیة

9٬011٬249 10٬615٬633 سلف الموظفین

50٬953٬229 53٬939٬054 7دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

2٬306٬577٬6592٬338٬996٬261مجموع الموجودات المتداولة

المطلوبات المتداولة 

115٬552٬1971٬541٬775ذمم دائنة 

1296٬404٬48473٬051٬489مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

101٬956٬681 74٬593٬264

صافي الموجودات

14798٬277٬9221٬074٬089٬695احتیاطي نفقات

141٬311٬007٬4171٬147٬458٬282احتیاطي عام

141٬671٬124٬4982٬105٬661٬104الفائض المتراكم

-1498٬376٬918الفائض النقدي بعد تكوين اإلحتياطيات

3٬878٬786٬7554٬327٬209٬081مجموع صافي الموجودات

4٬303٬234٬8854٬650٬873٬379مجموع صافي الموجودات والمطلوبات

الموجودات غیر المتداولة 

15٬743٬549 19٬496٬468 الجزء غیر المتداول من سلف الموظفین 

570٬810٬454 266٬435٬062 8الممتلكات والمعدات 

1٬705٬086٬985 91٬690٬995٬691مشروعات تحت التنفیذ 

1019٬730٬00520٬236٬130موجودات غیر ملموسة 

 1٬996٬657٬2262٬311٬877٬118مجموع الموجودات غیر المتداولة 

 4٬650٬873٬379 4٬303٬234٬885مجموع الموجودات 

المطلوبات غیر المتداولة

13322٬491٬449249٬071٬034مخصص مكافأة نھایة الخدمة

322٬491٬449249٬071٬034مجموع المطلوبات غیر المتداولة

424٬448٬130323٬664٬298مجموع المطلوبات

هيئة السوق المالية
قائمة المركز المالي كما في 

		 ديسمبر 9	0	م )ريال سعودي(

الموجودات 

المطلوبات 

صافي الموجودات

هيئة السوق المالية 
قائمة األداء المالي للسنة المنتھیة

 في 		 دیسمبر 9	0	م )ريال سعودي(

اإلیرادات
31 دیسمبر 2018م31 دیسمبر 2019مإیضاح

15558٬207٬443559٬909٬905عموالت تداول األوراق المالیة

15126٬718٬276152٬007٬886خدمات التداول وأنشطة الھیئة

1593٬939٬664387٬674٬160مخالفات األنظمة واللوائح التنفیذیة

1571٬181٬90852٬247٬514عوائد الودائع

850٬047٬2911٬151٬839٬465إجمالي اإلیرادات

)419٬325٬248()458٬133٬085(16رواتب ومزایا الموظفین

)44٬604٬279()52٬829٬144(تدریب وابتعاث الموظفین

)16٬035٬847()22٬944٬839(خدمات مھنیة واستشارات

)111٬599٬923()121٬674٬216(17مصروفات عمومیة وإداریة

)29٬624٬042()32٬426٬955(اإلستھاكات واإلطفاءات

)621٬189٬339()688٬008٬239(إجمالي المصروفات

294٬814)297٬212٬134(8-أ) خسائر( /أرباح رأسمالیة

)1٬351٬650(1٬330٬321إیرادات/ )مصروفات( أخرى

529٬593٬290)133٬842٬761(صافي )عجز(/ فائض اإلیرادات عن المصروفات للسنة

المصروفات

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )22( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )22( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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فائض اإلیرادات عنالفائض النقدياحتیاطي عاماحتیاطي نفقاتایضاح
المجموعالمصروفات المتراكم

2٬054٬564٬2833٬769٬531٬098-643٬494٬5111٬071٬472٬304الرصید في 	 ینایر 8	0	م

28٬084٬69328٬084٬693---13أثر فروق تقییم اإلكتواري

529٬593٬290529٬593٬290---صافي فائض اإلیرادات عن المصروفات

احتیاطیات أول السنة المحولة إلى فائض
-1٬714٬966٬815-)1٬071٬472٬304()643٬494٬511(اإلیرادات عن المصروفات المتراكم

-)2٬221٬547٬977(2٬221٬547٬977--5الفائض النقدي قبل تكوین اإلحتیاطیات

--)1٬074٬089٬695(-141٬074٬089٬695المحول إلى احتیاطي نفقات

--)1٬147٬458٬282(1٬147٬458٬282-14المحول إلى احتیاطي عام

2٬105٬661٬1044٬327٬209٬081-1٬074٬089٬6951٬147٬458٬282الرصید في 		 دیسمبر 8	0	م

2٬105٬661٬1044٬327٬209٬081-1٬074٬089٬6951٬147٬458٬282الرصید في 	 ینایر 9	0	م

)275٬357٬931()275٬357٬931(---محول إلى وزارة المالیة خال السنة

)39٬221٬634()39٬221٬634(---13أثر فروق تقییم اإلكتواري

)133٬842٬761()133٬842٬761(---صافي فائض المصروفات عن اإلیرادات

احتیاطیات أول السنة المحولة إلى فائض اإلیرادات عن 
-2٬221٬547٬977-)1٬147٬458٬282()1٬074٬089٬695(المصروفات المتراكم

-)2٬207٬662٬257(2٬207٬662٬257--5الفائض النقدي قبل تكوین اإلحتیاطیات

--)798٬277٬922(-14798٬277٬922المحول إلى احتیاطي نفقات

--)1٬311٬007٬417(1٬311٬007٬417-14المحول إلى احتیاطي عام

798٬277٬9221٬311٬007٬41798٬376٬9181٬671٬124٬4983٬878٬786٬755الرصید في 		 دیسمبر 9	0	م

ھیئة السوق المالیة
قائمة التغیرات في صافي الموجودات

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	م )ريال سعودي(

31 دیسمبر 2018م31 دیسمبر 2019مإیضاحالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

529٬593٬290)133٬842٬761()عجز(/ فائض السنة

المعامات الغیر نقدیة

محول من مشروعات تحت التنفیذ الى ممتلكات ومعدات
وموجودات غیر ملموسة

918٬600٬87322٬995٬170

28٬084٬693)39٬221٬634(13)خسائر( مكاسب فروق تقییم األكتواري

تعدیات لتسویة صافي فائض السنة مع صافي النقد
الناتج من األنشطة التشغیلیة:

10٬832٬426٬95529٬624٬042اإلستھاكات واإلطفاءات

خسائر/)أرباح( بیع الممتلكات والمعدات والموجودات
غیر الملموسة

297٬212٬134)294٬814(

1345٬246٬42239٬896٬610مخصص مكافأة نھایة الخدمة

)52٬247٬514()71٬181٬908(15إیرادات عوائد الودائع غیر المحصلة

169,860,842546,571,614

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

387٬591)11٬105٬877(المدینون من معامات تبادلیة

)44,761,682(34٬228٬968المدینون من معامات غیر تبادلیة

)7,598٬330()5٬627٬536(دفعات مقدمة وأرصدة مدینة أخرى

4٬932٬402)5٬357٬303(سلف الموظفین

)10٬873٬414(4٬010٬422الذمم الدائنة

23٬352٬9958٬402٬602مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

)13٬923٬268()11٬047٬641(13المدفوع من مكافأة نھایة الخدمة

73٬823٬62044٬500٬421إیرادات عوائد الودائع المحصلة

272,138,490527,637,936صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

-)275٬357٬931(المحول إلى وزارة المالیة
-)275٬357٬931(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

506٬581٬162)13٬885٬720(صافي الزیادة في النقد

2٬221٬547٬9771٬714٬966٬815النقد وما في حكمه في أول السنة

2٬207٬662٬2572٬221٬547٬977	النقد وما في حكمه في آخر السنة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

)20,905,578()10,083,279(9٬8إضافات الممتلكات والمعدات والمشروعات تحت التنفیذ

)582٬498()718٬649(10إضافات الموجودات غیر الملموسة

135٬649431٬302المحصل من بیع الممتلكات والمعدات

)21,056,774()10,666,279(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

ھیئة السوق المالیة
قائمة التدفقات النقدیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	م )ريال سعودي(

اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )22( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )22( تشكل جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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	. التنظیم واألنشطة الرئیسیة

تأسســت ھیئــة الســوق المالیــة بموجــب »نظــام الســوق المالیــة« الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ 30 ( وتاریــخ 2 جمــادى الثانــي 1424 ھ 
الموافــق 1 اغســطس 2003 م الــذي نــص علــى أن یتــم إنشــاء ھیئــة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة تســمى »ھیئــة الســوق المالیــة«. وقــد تــم 
إنشــاء الھیئــة وشــرعت فــي تنفیــذ المھــام الموكلــة إلیھــا بموجــب األمــر الملكــي الكریــم رقــم أ / 114 وتاریــخ 13 جمــادى األول 1425 ھ الموافــق 

1 یولیــو 2004 م بتعییــن مجلــس ھیئــة الســوق المالیــة.

ھیئــة الســوق المالیــة ھــي ھیئــة حكومیــة ذات اســتقال مالــي وإداري وترتبــط مباشــرة برئیــس مجلــس الــوزراء. وتكــون الھیئة ھي الجھة المســؤولة 
عــن إصــدار اللوائــح والقواعــد والتعلیمــات وتطبیــق أحــكام نظــام الســوق المالیــة لتحقیق اآلتي :

تنظیم السوق المالیة وتطویرھا .	 
تنظیم إصدار األوراق المالیة ومراقبتھا والتعامل بھا.	 
تنظیم ومراقبة أعمال ونشاطات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة 	 

وإشرافھا .
من 	  المالیة  األوراق  في  والمستثمرین  المواطنین  حمایة 

الممارسات غیر العادلة أو غیر السلیمة .
العمل على تحقیق العدالة والكفایة والشفافیة في معامات 	 

األوراق المالیة .
المتعلقة 	  المعلومات  عن  الكامل  اإلفصاح  ومراقبة  تنظیم 

باألوراق المالیة والجھات المصدرة لھا .
تنظیم طلبات التوكیل والشراء والعروض العامة لألسھم .	 
ومراقبة 	  وتنظیم  خاصة  أغراض  ذات  منشأة  بتأسیس  الترخیص 

أعمالھا وإصدار القواعد المنظمة لذلك .
تنظیم رھن األوراق المالیة والتنفیذ علیھا .	 

2004/5/02 وتاريخ  المالية رقم  بناء على قرار مجلس هيئة السوق 
23 جمادى الثاني 1425 الموافق 9 اغسطس. 2004م )تبدأ السنة 
الجدي من كل سنة(  برج  الحادي عشر من  اليوم  للهيئة من  المالية 
الموافق 1 يناير )وتنتهي في اليوم العاشر من برج الجدي من السنة 

المالية التالية (الموافق 31 ديسمبر .

2. أسس اإلعداد

المعاییر المحاسبیة المطبقة:
تــم إعــداد القوائــم المالیــة وفقــا لمعاییــر المحاســبة الدولیــة للقطــاع 

العــام )IPSAS( وفقــا لقــرار مجلــس إدارة الھیئــة .

أسس القیاس:
تعــرض القوائــم المالیــة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاریخیــة باســتخدام مبــدأ 

االســتحقاق المحاســبي ومفھــوم االســتمراریة مــا لــم یذكــر غیــر ذلــك.

عملة العرض:
النشــاط  عملــة  وھــو  الســعودي،  بالریــال  المالیــة  القوائــم  تعــرض 
والعــرض الخاصــة بالھیئــة. ویتــم تقریــب األرقــام إلــى أقــرب ريــال مــا لــم 

یــرد خــاف ذلــك.

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	م

القوائم المالية9

3. ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة

النقد ومافي حكمه:
المالــي مــن  المركــز  الــوارد فــي قائمــة  النقــد ومافــي حكمــه  يتكــون 
النقــد لــدى البنــوك والمتوفــر فــي الخزنــة والودائــع، التــي يمكــن 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
المالــي  المركــز  فــي قائمــة  الموجــودات والمطلوبــات  الهيئــة  تعــرض 
اســتنادا إلــى التصنيــف متــداول/ غیــر متــداول. يتــم تصنيــف األصــل ضمــن 

ــة: ــة فــي حال الموجــودات المتداول
أ(  توقــع بيــع األصــل أو هنــاك نيــة لبيعــه أو اســتهاکه خــال دورة 

أو للهيئــة،  العاديــة  األعمــال 
االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة، أو ب( 

توقع بيع األصل خال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي، أو ج( 
د(  كــون األصــل نقــدًا أو فــي حكــم النقــد إال إذا كان محظــورًا تبــادل 
األصــل أو اســتخدامه لتســوية التــزام مــا خــال 12 شــهرًا علــى األقــل 

مــن تاريــخ التقريــر المالــي.

غيــر  األخــرى كموجــودات  الموجــودات  بتصنيــف جميــع  الهيئــة  تقــوم 
حالــة: فــي  المتداولــة  المطلوبــات  االلتــزام ضمــن  يعتبــر  متداولــة. 

أ(  عندما يتوقع سدادها خال دورة العمليات العادية
ب( في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة

توقع تسوية االلتزام خال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي، أو ج( 
د(  عــدم وجــود حــق غيــر مرتبــط بشــرط لتأجيــل تســوية االلتــزام علــى 
ــر المالــي. عنــد اختيــار  مــدى 12 شــهرًا علــى األقــل بعــد تاريــخ التقري
إلــى  تحويلــه  طريــق  عــن  االلتــزام  تســوية  فــإن  المقابــل،  الطــرف 

حقــوق ملكيــة ال يؤثــر علــى تصنيفــه.
يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى مطلوبات غير متداولة.

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	م

اثبات اإليرادات
اإليرادات من المعامالت غير التبادلية

الرسوم والغرامات والعقوبات
اســتيفاء  ويتــم  الحــدث  وقــوع  عنــد  الرســوم  إيــرادات  الهيئــة  تثبــت 
ضوابــط اثبــات الموجــودات. إال إذا وجــد شــرط مرتبــط باإليــراد وينتــج عــن 
هــذا الشــرط التــزام مســتقبلي، فإنــه يتــم إثبــات إيــراد مؤجــل بــداًل مــن 
اإليــرادات والــذي ينتــج عنــه التــزام مســتقبلي، يتــم إثبــات اإليــراد المؤجــل 
بــداًل مــن اإليــرادات. كمــا تثبــت الهيئــة إيــرادات الغرامــات والعقوبــات 
علــى الشــركات عنــد وقــوع الحــدث فيمــا يتــم اثبــات إيــرادات الغرامــات 
والعقوبــات علــى 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
بالســوق  المرتبطــة  الخدمــات  عــن  الهيئــة  تتقاضــاه  مــا  تســجيل  يتــم 
الماليــة الســعودية بموجــب اإلشــعارات التــي يتــم اســتامها مــن شــركة 
الســوق الماليــة الســعودية )»تــداول«( وتكــون حصــة الهيئــة مــن إيــرادات 
التــداول بنســبة )3.2( نقطــة أســاس مــن قيمــة الصفقــة المنفــذة، )0.2 
مــن تــداوالت األســهم فــي الســوق الرئيســية تخــص برنامــج التوعيــة فــي 

الســوق الماليــة(.

اإليرادات من المعامالت التبادلية
تقديم الخدمات

نتيجــة  تقديــر  يمكــن  عندمــا  الخدمــات  تقديــم  إيــرادات  الهيئــة  تثبــت 
المعاملــة بشــكل يمكــن االعتمــاد عليــه. عندمــا ال يمكــن قيــاس النتيجــة 
بشــكل يمكــن االعتمــاد عليــه، يتــم إثبــات اإليــرادات فقــط إلــى الحــد 

الــذي يمكــن فيــه اســترداد النفقــات المتكبــدة.

إيرادات عوائد الودائع
يتــم اســتحقاق إيــرادات الودائــع باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. تقــدر 
خصومــات العائــد الفعلــي المكاســب النقديــة المســتقبلية خــال العمــر 
المتوقــع لألصــل المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لذلــك األصــل. 
تطبــق هــذه الطريقــة العائــد علــى رصيــد المبلــغ الرئيســي لتحديــد إيــراد 

الودائــع فــي كل فتــرة.
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3. ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة )تتمة(

الممتلكات والمعدات
االســتھاك  خصــم  بعــد  بالتكلفــة  والمعــدات  الممتلــكات  قیــاس  یتــم 
المتراكــم والخســارة المتراكمــة لانخفــاض فــي القیمــة. تتضمــن التكلفــة 

األصــل. القتنــاء  المباشــرة  النفقــات 
علــى  والمعــدات  الممتلــكات  مــن  كبیــرة  أجــزاء  اســتبدال  یُطلــب  عندمــا 
فتــرات، تثبــت الھیئــة ھــذه األجــزاء كموجــودات فردیــة ذات أعمــار إنتاجیــة 
محــددة وتخفــض قیمتھــا وفقــًا لذلــك. وبالمثــل، عنــد إجــراء فحــص رئیــس، 

يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة لألصــل وعمــره اإلنتاجــي فــي نهايــة كل ســنة 
ماليــة، وتعديلهــا مســتقبليًا إذا لــزم األمــر.

القابلــة  إلــى قيمتــه  الفــور  الدفتريــة لألصــل علــى  القيمــة  يتــم تخفيــض   
لاســترداد، أو مبلــغ الخدمــة القابــل لاســترداد، إذا كانــت القيمــة الدفتريــة 
لألصــل أكبــر مــن قيمتــه المقــدرة القابلــة لاســترداد أو مبلــغ الخدمــة القابــل 

لاســترداد.

تقــوم الهيئــة باســتبعاد بنــود الممتلــكات والمعــدات و/ أو أي جــزء 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 
ــع  ــن صافــي متحصــات البي عــن اســتبعاد الموجــودات )محســوبًا بالفــرق بي
والقيمــة الدفتريــة لألصــل( يتــم إثباتــه فــي صافــي فائــض أو عجــز الســنة عنــد 

إلغــاء اثبــات األصــل.

المحــدد  اإلنتاجــي  العمــر  ذات  الملموســة  غيــر  الموجــودات  تقييــم  يتــم 
لتحديــد الهبــوط فــي القيمــة إذا كان هنــاك مؤشــرًا علــى أن األصــل غيــر 

القيمــة. فــي  تعــرض النخفــاض  قــد  يكــون  أن  الملمــوس يمكــن 
يتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة اإلطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة 
ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة علــى األقــل فــي نهايــة فتــرةكل تقرير مالي. 
يتــم احتســاب التغيــرات فــي العمــر االنتاجــي المتوقــع أو النمــط المتوقــع 
الســتهاك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــل عــن 
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3. ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة )تتمة(

ــة ـ الموجــودات  ــر المالي الهبــوط فــي قيمــة الموجــودات غي
غيــر المولــدة للنقــد

تقــوم الهيئــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر بتقويــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر 
علــى هبــوط فــي قيمــة الموجــودات غيــر المولــدة للنقــد.

وعندمــا يوجــد أي مؤشــر مــن هــذا القبيــل، أو عندمــا يكــون اختبــار هبــوط 
القيمــة الســنوي لألصــل مطلوبــًا، تقــوم الهيئــة بتقديــر المبلــغ الممكــن 
إســترداده مــن األصــل والــذي يســاوي القيمــة العادلــة لألصــل مطروحــًا منهــا 
تكاليــف اإلســتبعاد أو قيمــة اإلســتخدام أيهمــا أكبــر. وإلحتســاب قيمــة 

اإلســتخدام تتبــع الهيئــة طريقــة تكلفــة اإلحــال المســتهلكة.

عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن مبلــغ الخدمــة الممكــن اســترداده، 
يعتبــر األصــل قــد هبطــت قيمتــه ويتــم تخفيضــه إلــى مبلــغ الخدمــة القابــل 

لاســترداد.
يتــم إجــراء تقويــم لــكل أصــل فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي 
مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقًا لــم تعــد موجــودة 
ــة تقــوم  ــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، فــإن الهيئ أو ربمــا انخفضــت. فــي حال
الغــاء خســارة االنخفــاض  القابلــة لاســترداد ويتــم  الخدمــة  بتقديــر مبلــغ 
فــي القيمــة المثبتــة ســابقًا فقــط فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي االقتراضــات 
المســتخدمة لتحديــد مبلــغ الخدمــة القابــل لاســترداد الخــاص باألصل. يكون 
اإللغــاء محــدودًا بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل مبلــغ الخدمــة 
القابــل لاســترداد، وال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة بعــد خصــم االســتهاك فــي 
حالــة عــدم اثبــات خســارة هبــوط القيمــة لألصــل فــي الســنوات الســابقة. 

ويتــم اثبــات االلغــاء لخســارة الهبــوط فــي الفائــض أو العجــز.
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تُثبــت تكلفتــه ضمــن المبلــغ الدفتــري لبنــد الممتلــكات والمعــدات علــى أنــه 
اســتبدال إذا اُســتوفیت ضوابــط اإلثبــات. یتــم اثبــات جمیــع تكالیــف اإلصــاح 
ــاء أصــل فــي  ــم اقتن ــد تكبدھــا. عندمــا یت ــة األخــرى كمصروفــات عن والصیان
معاملــة غیــر تبادلیــة مقابــل صفــر أو بــدل اســمي، فإنــه یتــم قیــاس األصــل 
بالقیمــة العادلــة ، وفــي مایلــي األعمــار اإلنتاجیــة للموجــودات التــي یتــم 

إســتھاكھا:

عقود اإلیجار
یتــم تصنیــف عقــد اإلیجــار علــى أنــه عقــد إیجــار تشــغیلي إذا كان ال یحــول 
ــة.  ــة المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكیــة األصــل إلــى الھیئ بصــورة جوھری
یتــم إثبــات دفعــات عقــود اإلیجــار مــن عقــود اإلیجــارات التشــغیلیة علــى أنھــا 

مصروفــات بطریقــة القســط الثابــت علــى مــدة عقــد اإلیجــار.
ال یوجد لدى الھیئة أي ترتیبات لعقود اإلیجار التمویلي.

الموجودات غیر الملموسة
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة المقتنــاة بشــكل مســتقل بالتكلفــة 
غيــر  الموجــودات  تقــاس  األولــي،  االثبــات  بعــد  األولــي.  االثبــات  عنــد 
الملموســة بالتكلفــة ناقصــًا أي إطفــاء متراکم وخســائر متراكمة للهبوط في 
ــر الملموســة  قيمــة األصــل. ويتــم تقييــم األعمــار االنتاجيــة للموجــودات غي
لتكــون أمــا محــددة أو غيــر محــددة. يتــم اطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة 

ذات العمــر االنتاجــي المحــدد علــى مــدى العمــر االنتاجــي للموجــودات:

طريــق تغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، حســبما يقتضــي الحــال، ويتــم اعتبارهــا 
كتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية بشــكل مســتقبلي. يتــم اثبــات مصــروف 
االطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة فــي صافــي 
فائــض أو عجــز الســنة ضمــن فئــة المصروفــات بمــا يتماشــى مــع وظيفــة 

الموجــودات غيــر الملموســة.
يتــم قيــاس األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إلغــاء اثبــات األصــل غيــر الملمــوس 
بالفــرق بيــن صافــي متحصــات االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم 

إثباتــه فــي صافــي فائــض أو عجــز الســنة عنــد إلغــاء اثبــات باألصــل.

األدوات المالية
الموجودات المالية

االثبات األولي والقياس
الموجــودات الماليــة فــي نطــاق معيــار المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام 
رقــم 29 اإلثبــات والقيــاس: تصنــف الموجــودات الماليــة عنــد االثبــات األولــي 
خــال  العادلــة مــن  بالقيمــة  الهيئــة كموجــودات ماليــة مدرجــة  مــن قبــل 
الفائــض أو العجــز، وقــروض ومبالــغ مســتحقة، واســتثمارات مقتنــاه حتــى 

تاريــخ االســتحقاق أو موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع، حســبما هــو مائــم.
والمبالــغ  ألجــل  والودائــع  النقــد  للهيئــة:  الماليــة  الموجــودات  تشــمل 
وســلف  التبادليــة  وغيــر  التبادليــة  المعامــات  مــن  القبــض  المســتحقة 

. ظفيــن لمو ا

القياس الالحق
يعتمــد القيــاس الاحــق للموجــودات الماليــة علــى تصنيفهــا. 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 بالقيمــة المطفــأة 
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الســائد ـ ناقصــًا انخفــاض القيمــة. يتــم 
احتســاب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى 
االقتنــاء واألتعــاب أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة 
ــي تنشــأ مــن انخفــاض القيمــة فــي الفائــض  ــات الخســائر الت ــم اثب الســائد. يت

أو العجــز.

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 استام التدفقات النقدية من األصل، أو	 
قيــام الهيئــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتام 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.
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3. ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة )تتمة(
األدوات المالية )تتمة(

الموجودات المالية )تتمة(

الهبوط في قيمة الموجودات المالية
تقــوم الهيئــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بتقييــم احتماليــة وجــود دليــل موضوعي 
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:
تعرض مدين أو مجموعة من المدينين إلى صعوبات مالية جوهرية،	 
وقوع إهمال أو تقصير في سداد الفائدة أو أصل المبلغ	 
احتمال إفاس المقترض أو إعادة هيكلته ماليا	 
المعطيــات التــي يمكــن ماحظتهــا تشــير إلــى وجــود انخفــاض يمكــن 	 

قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مثــل التغيــرات 
فــي المتأخــرات أو الظــروف االقتصاديــة التــي ترتبــط بتعثــرات الســداد.

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 
ــل موضوعــي  ــة عــدم وجــود دلي ــن للهيئ ــر هامــة بمفردهــا. وإذا مــا تبي تعتب
علــى هبــوط فــي قيمــة الموجــودات التــي تــم تقويمهــا بشــكل فــردي للتأكــد 
مــن هبــوط قيمتهــا، ســواًء كان هــام أم ال، فأنهــا تقــوم بــإدارج األصــل فــي 
ائتمــان  لهــا خصائــص ومخاطــر  التــي  الماليــة  الموجــودات  مجموعــة مــن 
متشــابهة وتقــوم بتقويمهــا بشــكل جماعــي للتأكــد مــن هبــوط قيمتهــا. 
إن الموجــودات، التــي يتــم تقويمهــا علــى أســاس فــردي للتأكــد مــن هبــوط 
ــوط  ــات خســارة هب ــات أو االســتمرار فــي إثب ــم بشــأنها إثب ــي يت قيمتهــا والت
القيمــة، ال يتــم إدراجهــا فــي عمليــة تقويــم االنخفــاض فــي القيمــة التــي تتــم 

علــى أســاس جماعــي.
تقــاس  القيمــة  هبــوط  خســارة  تكبــد  علــى  رئيســي  دليــل  هنــاك  كان  إذا 
لألصــل  الدفتريــة  القيمــة  بيــن  بالفــرق  وذلــك  المحــددة  الهبــوط  خســارة 
والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )باســتثناء خســائر 
االئتمــان المتوقعــة المســتقبلية غيــر المتكبــدة بعد(.تخصــم القيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية بمعــدل العمولــة الفعليــة األصليــة لألصــل 

ــي. المال
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3. ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة )تتمة(
األدوات المالية )تتمة(

المطلوبات المالية )تتمة(

إلغاء االثبات
يتــم إلغــاء اثبــات المطلوبــات الماليــة عنــد ســداد االلتــزام المحــدد فــي العقد 
أو إلغــاؤه أو انتهــاء مدتــه. وفــي حالــة تبديــل المطلوبــات الماليــة الحاليــة 
بتعديــل  أو  تمامــًا،  بشــروط مختلفــة  المقرضــة  الجهــة  نفــس  مــن  بأخــرى 
شــروط المطلوبــات الحاليــة، عندئــذ يتــم اعتبــار مثــل هــذا 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
تتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وتــدرج بالصافــي في 
قائمــة المركــز المالــي، فقــط عنــد وجــود حــق نظامــي حالــي ملــزم لتســوية 
المبالــغ المثبتــة وعنــد وجــود نيــة للســداد علــى أســاس الصافــي، أو بتســييل 

الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي آن واحــد.

منافع الموظفين
منافع ما بعد نهاية الخدمة

لــدى الهيئــة برنامــج مــا بعــد نهايــة الخدمــة وهــي منافــع محــددة لموظفيهــا 
وهــذه المنافــع غيــر ممولــة.

يتــم إعــادة تحديــد التزامــات المنافــع المحــددة علــى أســاس دوري مــن قبــل 
تحديــد  يتــم  المتوقعــة.  اإلئتمــان  باســتخدام طريقــة وحــدة  الهيئــة  إدارة 
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 والتي 
تحتــوي علــى شــروط تقــارب شــروط االلتــزام ذي الصلــة. اســتخدمت الهيئــة 
احتســاب صافــي تكلفــة  يتــم  الحكوميــة.  للســندات  التقريبيــة  المعــدالت 
الفائــدة مــن خــال تطبيــق معــدل الخصــم علــى صافــي رصيــد التــزام المنافــع 
المحــددة يتــم تضميــن هــذه التكلفــة فــي حســاب منافــع الموظفيــن فــي 

قائمــة األداء المالــي.
الخبــرة  تســويات  عــن  الناتجــة  القيــاس  إعــادة  وخســائر  أربــاح  إثبــات  يتــم 
والتغيــرات فــي االفتراضــات االكتواريــة فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا فــي 
قائمــة التغيــرات فــي صافــي الموجــودات. تــدرج التغييــرات فــي القيمــة 
خطــوط  أو  تعديــات  عــن  الناتجــة  المحــددة  المنافــع  اللتزامــات  الحاليــة 

الســابق. الخدمــة  لتكاليــف  المالــي  الخطــة فــورًا فــي قائمــة األداء 
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تخفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل باســتخدام حســاب مخصــص ويثبــت مبلــغ 
الخســارة فــي الفائــض أو العجــز. يتــم شــطب القــروض مــع المخصــص المرتبط 
بالقــروض ـ عندمــا يكــون هنــاك نظــرة واقعيــة لاســترداد المســتقبلي وتــم 
تحقــق جميــع الضمنــات أو تحويلهــا إلــى الهيئــة. وفيمــا إذا تــم فــي ســنة 
الحقــةـ  زيــادة أو نقــص مبلــغ خســارة االنخفــاض التقديريــة بســبب حــدث وقــع 
بعــد اثبــات االنخفــاض فــي القيمــة فيتــم زيــادة أو تقليــص خســارة االنخفــاض 
فــي المســجلة ســابقًا مــن خــال تعديــل حســاب المخصــص. ويتــم إذا مــا تــم 
عكــس قيــد شــطب مــا فــي وقــت الحــق، فيتــم قيــد االســترداد إلــى تكاليــف 

التمويــل فــي الفائــض أو العجــز.

المطلوبات المالية

االثبات األولي والقياس
تصنــف المطلوبــات الماليــة فــي نطــاق معيــار المحاســبة الدوليــة للقطــاع 
العــام رقــم 29 علــى أنهــا أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الفائــض أو 

العجــز أو القــروض والســلف حســب المائمــة.
يتــم  األولــي.  االثبــات  عنــد  الماليــة  المطلوبــات  تصنيــف  الهيئــة  تحــدد 
القــروض  حالــة  وفــي  العادلــة،  بالقيمــة  الماليــة  المطلوبــات  كافــة  إثبــات 
واالفتراضــات، تضــاف إلــى تكاليــف المعامات المباشــرة. تشــمل المطلوبات 
الماليــة للهيئــة الذمــم الدائنــة مــن المعامــات التبادليــة وغيــر التبادليــة.

القياس الالحق
يعتمــد قيــاس المطلوبــات الماليــة علــى تصنيفهــا. جميــع المطلوبــات الماليــة 
للهيئــة تكــون تحــت تصنيــف القــروض والســلف، ويتــم قياســها بالتكلفــة 
المطفــأة  بالتكلفــة  الحقــًا  للهيئــة  الماليــة  المطلوبــات  تقــاس  المطفــأة. 

باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــال األخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو 
قســط عنــد االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن 

معــدل الفائــدة الفعلــي.

المخصصات

يتــم إثبــات المخصصــات عنــد وجــود التزامــات حاليــة )قانونيــة أو متوقعــة( 
ــه مــن المحتمــل ان يتطلــب األمــر اســتخدام  ناتجــة عــن أحــداث ســابقة، وأن
ــر  ــه يمكــن تقدي ــزام وأن ــة لســداد االلت مــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصادي

مبلــغ هــذا اإللتــزام بشــكل موثــوق بــه.
كل  أو  بعــض  اســترداد  الهيئــة  إدارة  فيهــا  تتوقــع  التــي  الحــاالت  وفــي 
المخصصــات، علــى ســبيل المثــال بموجــب عقــد تأميــن، فإنــه يتــم إثبــات 
عمليــة  تكــون  عندمــا  فقــط  وذلــك  مســتقل  كأصــل  المســتردة  المبالــغ 

فعــًا. مؤكــدة  االســترداد 
المالــي  األداء  قائمــة  فــي  بالمخصــص  المتعلــق  المصــروف  عــرض  يتــم 

مســتردة. مبالــغ  أيــة  خصــم  بعــد  خاصــة  ألغــراض 

االحتياطات

وفقــًا للمــادة الرابعــة عشــر مــن نظــام الســوق الماليــة تقــوم الهيئــة نهايــة 
كل ســنة ماليــة بتحويــل الفائــض مــن المــوارد التــي تتقاضاهــا إلــى وزارة 
الماليــة بعــد اقتطــاع جميــع النفقــات الجاريــة والرأســمالية التــي تحتــاج إليهــا 
)احتياطــي نفقــات( مــن الفائــض النقــدي، وكذلــك بعــد تكويــن )احتياطــي 
عــام( مــن الفائــض النقــدي المتبقــي بمــا يعــادل ضعــف إجمالــي نفقاتهــا 

المبينــة فــي ميزانيتهــا الســنوية الســابقة.

المطلوبات المحتملة

تفاصيــل  عــن  تفصــح  ولكنهــا  المحتملــة،  المطلوبــات  الهيئــة  تثبــت  ال 
القوائــم  حــول  االيضاحــات  فــي  المحتملــة  والمطلوبــات  بالموجــودات 
الماليــة، مــا لــم يكــن احتمــال تدفــق خــارج لمــوارد تنطــوي علــى منافــع 

بعيــدًا. إحتمــااًل  يعــد  مســتقبلية  اقتصاديــة 
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	. ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة )تتمة(

الموجودات المحتملة 
ال تثبــت الهيئــة الموجــودات المحتملــة، ولكنهــا تفصــح عــن تفاصيــل األصــل 
المحتمــل عندمــا يتأكــد وجــوده ـ فقــط ـ بوقــوع أو عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر 
مــن االحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة والتــي ليســت كلهــا ضمــن ســيطرة 
الموجــودات  تقويــم  يتــم  الماليــة.  القوائــم  حــول  االيضاحــات  فــي  الهيئــة 
المحتملــة ـ بشــكل مســتمر ـ لضمــان أن تنعكــس التطــورات ـ بشــكل مناســب 
ـ 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 العاقة
التــي تكــون لديهــا  الهيئــة الطــرف ذي صلــة الشــخص أو المنشــأة  تعتبــر 
القــدرة علــى التحكــم بشــكل فــردي أو مشــترك، أو ممارســة تأثيــر كبيــر علــى 
الهيئــة، أو العكــس. يعتبــر أعضــاء اإلدارة الرئيســين وشــركة تــداول أطرافــًا 

ذات صلــة وتضــم أعضــاء مجلــس الهيئــة.

العمات األجنبية
يتــم تحويــل المعامــات بالعملــة األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي بأســعار 
الموجــودات  تحويــل  ويتــم  المعاملــة.  إجــراء  عنــد  الســائدة  التحويــل 
والمطلوبــات الماليــة بالعمــات األجنبيــة "إن وجــدت" إلــى الريــال الســعودي 
باألســعار الســائدة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. ويتــم إدراج المكاســب 
والخســائر الناتجــة مــن تحويــل العمــات األجنبيــة ضمــن قائمــة األداء المالــي.

	. أحكام وتقديرات هامة
ــة للقطــاع  ــر المحاســبة الدولي ــة وفقــًا لمعايي ــم المالي يتطلــب إعــداد القوائ
العــام مــن اإلدارة اســتخدام أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ 
اإليــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات واإلفصاحــات المرفقــة 
واإلفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة. إال أن عــدم التأكــد المتضمــن فــي 
ــرات قــد يــؤدي إلــى إجــراء تعديــات هامــة علــى  هــذه االفتراضــات والتقدي
القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات التــي قــد تتأثــر فــي فتــرات 

مســتقبلية.

األحكام
ــداء  ــة، قامــت اإلدارة بإب ضمــن ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للهيئ
األحــكام التــي لهــا تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ المثبتــة فــي القوائــم الماليــة 

كمــا يلــي:-

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

القوائم المالية9

	. أحكام وتقديرات هامة )تتمة(

	. النقد وما في حكمه

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

31 دیسمبر 2018م		 دیسمبر 9	0	م

2,147,000,0002,193,000,000ودائع ألجل )5-أ(
60,662,25728.547.977النقد فى البنك )الحسابات الجارية(

2,207,662,2572,221,547,977

31 دیسمبر 2018م		 دیسمبر 9	0	م)6-أ( المدينون من المعامالت التبادلية

11,946,520840,643الذمم المدينة
11,946,520840,643

أعمار المدينون من معامالت تبادلية

3,203,851606,268 أقل من 30 يومًا
2,681,359234,375 من 31-90 يومًا
-6,061,310 أكثر من 90 يومًا

11,946,520840,643

)5-أ(  تتمثــل الودائــع ألجــل فــي قيمــة ودائــع الهيئــة لــدى البنــوك المحليــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة، لمــدة تتــراوح مــا بيــن شــهرين إلــى تســعة أشــهر 
ــراد ودائــع بلــغ 71.2  والتــي يمكــن اســتردادها دون قيــود أو تكلفــة وبمعــدالت فائــدة مختلفــة وقــد تــم تحميــل قائمــة األداء المالــي بإجمالــي إي
مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م )2018م: 52,2 مليــون ريــال ســعودي(. وقــد تــم تحصيــل مــا قيمتــه 73.8 

ــال ســعودي(. ــال ســعودى خــال الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2019م.)2018م : 44,5 مليــون ري مليــون ري

التقديرات واالفتراضات
فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تــم األخــذ بهــا عنــد تقديــر أثــر الظــروف 
واإلفصاحــات  الماليــة  القوائــم  فــي  الظاهــرة  األرقــام  علــى  المســتقبلية 
ــة والتــي يرتبــط بهــا مخاطــر  ــم المالي ــخ إعــداد القوائ المتعلقــة بهــا فــي تاري
الدفتريــة للموجــودات  القيــم  جوهريــة قــد تســبب تعديــات هامــة علــى 
والمطلوبــات خــال الســنة الماليــة القادمــة. اعتمــدت الهيئــة فــي تقديراتهــا 
وافتراضاتهــا علــى المعاييــر المتاحــة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة. إال أنــه 
يمكــن أن تتغيــر الظــروف 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

باســتخدام  للموجــودات  المتبقيــة  والقيــم  اإلنتاجيــة  األعمــار  تقييــم  يتــم 
المؤشــرات التاليــة للتوعيــة باالســتخدام المســتقبلي المحتمــل والقيمــة مــن 

التخلــص:
طبيعــة الموجــودات وقابليتهــا للتكيــف مــع التغيــرات فــي التكنولوجيــا 	 

والعمليات.
طبيعة العمليات التي يتم فيها توظيف األصل.	 
توافر التمويل الستبدال الموجودات.	 
التغييرات في السوق فيما يتعلق باألصل.	 

ـ الموجــودات غيــر  هبــوط قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة 
للنقــد المولــدة 

تقــوم الهيئــة بمراجعــة واختبــار القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر المولــدة 
للنقــد عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى أنــه قــد يكــون 
توقعهــا  يمكــن  التــي  المســتقبلية  الخدمــة  إمكانيــات  فــي  هنــاك هبــوط 
بشــكل معقــول مــن األصــل. عندمــا توجــد مؤشــرات هبــوط محتمــل، تقــوم 
الهيئــة بإجــراء اختبــارات هبــوط القيمــة، والتــي تتطلــب تحديــد القيمــة العادلة 
لألصــل ومبلــغ الخدمــة القابــل لاســترداد. يعتمــد تقديــر هــذه المدخــات 
تغييــرات  أي  إن  واالفتراضــات.  االســتخدام  تقديــرات  علــى  الحســاب  فــي 
الحقــة علــى العوامــل التــي تدعــم هــذه التقديــرات واالفتراضــات قــد يكــون 

لهــا تأثيــر علــى القيمــة الدفتريــة المبلــغ عنهــا لألصــل ذي الصلــة.

المخصصات
لــإلدارة المطلوبــة  يتــم قيــاس المخصصــات باســتخدام أفضــل تقديــرات 
لتســوية االلتــزام فــي تاريــخ التقريــر، ويتــم خصمهــا إلــى القيمــة الحاليــة التــي 

يكــون لهــا أثــر ذا أهميــة نســبية.

االفتراضــات طويلــة األجــل بشــأن التــزام المنافــع المحــددة 
للموظفيــن

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 المســتقبل. 
المســتقبلية  الرواتــب  وزيــادات  الخصــم  معــدل  تحديــد  تتضمــن  وهــذه 
ومعــدل دوران الموظفيــن ومعــدالت الوفــاة. ونظــرًا لتعقيــد التقييــم، فــإن 
االفتراضــات األساســية وطبيعتهــا الطويلــة األجــل تجعــل من التــزام المنافع 
ــم  ــرات فــي هــذه االفتراضــات. يت ــغ الحساســية بالنســبة للتغي المحــددة بال

ــة. ــم مالي ــخ كل قوائ مراجعــة االفتراضــات فــي تاري

الذمم المدينة وسلف الموظفين
تقــوم الهيئــة بتقييــم الســلف والذمــم المدينــة مــن العمليــات التبادليــة وغيــر 
التبادليــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. عنــد تحديــد مــا إذا كان يجــب تســجيل 
بتقييــم  الهيئــة  تقــوم  العجــز،  أو  الفائــض  فــي  القيمــة  انخفــاض  خســارة 
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 
ــر التبادليــة علــى  فــي قيمــة الذمــم المدينــة مــن المعامــات التبادليــة وغي
ــة للظــروف  ــة المعدل ــاًء علــى نســب الخســارة التاريخي أســاس المحفظــة، بن
التقريــر  تاريــخ  فــي  الموجــودة  األخــرى  والمؤشــرات  العامــة  االقتصاديــة 
والتــي ترتبــط بالتخلــف عــن الســداد. يتــم تطبيــق نســب الخســارة الســنوية 
علــى أرصــدة الســلف فــي المحفظــة وتغييرهــا إلــى فتــرة ظهــور الخســارة 

المقــدرة.

6. المدينون
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6. المدينون )تتمة(

7. دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

31 دیسمبر 2018م		 دیسمبر 9	0	م)6-ب( المدينون من المعامالت الغير تبادلية 

22,330,20156,643,163شركة السوق المالية السعودية )تداول( )إيضاح 1-20(
-83,994عماء الهيئة

22,414,19556,643,163

أعمار المدينون من المعامالت الغير تبادلية

20,622,74953,466,890 أقل من 30 يومًا
-40,000 من 31-90 يومًا
1,751,4463,176,273 أكثر من 90 يومًا

22,414,19556,643,163

31 دیسمبر 2018م		 دیسمبر 9	0	م 

38,509,82132,805,686مصروفات مدفوعة مقدمًا
13,122,40115.764.113إيرادات عوائد ودائع مستحقة

55,050647,028دفعات مقدمة للموردين
2,251,7811,736,402أخرى

53,939,05350,953,229

القوائم المالية9

8. الممتلكات والمعدات

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

ديكورات مبانياراضي )8-أ(
وتحسينات

أثاث ومعدات 
أجهزة حاسب سياراتمكتبية

آلي
اإلجمالي 

9	0	م
اإلجمالي 

8	0	م

التكلفة

		9.		9.	9859,070,128750,213,61979	.8		.	076,765,75968,712,579	00.0	.					6.6	0.			كما في 	 يناير 9	0	م

1,604,0645,573,7003,513,218--1,107,7252,861,911----االضافات

603,47513,500,17211,197,430--7,441,6405,455,057----المحول من المشروعات تحت التنفيذ

)57,439,952()298,520,121()403,136()248,498()521,852(----   )297,346,635(االستبعادات *

114,700,000132,300,02085,315,12476,507,6951,070,00060,874,531470,767,370750,213,619كما في 		 ديسمبر 9	0	م

االستهالك

			.		9.			27,452,25450,397,08249,020,752706,83151,826,246179,403,165-كما في 	 يناير 9	0	م

3,969,0018,826,1206,830,478204,9996,270,88226,101,48024,781,478--استهاك السنة

)57,303,466()1,172,337()401,991()248,500()521,846(------االستبعادات

31,421,25559,223,20255,329,384663,33057,695,137204,332,308179,403,165--كما في 		 ديسمبر 9	0	م

صافي القيمة الدفترية

114,700,000100,878,76526,091,92221,178,311406,6703,179,394266,435,062كما في 		 ديسمبر 9	0	م

104,847,76626,368,67719,691,827611,6677,243,882570,810,454		6.6	0.			كما في 		 ديسمبر 8	0	م 

8-أ  *  أصــدر مجلــس الهيئــة  قــرارًا فــي تاريــخ 12 صفــر 1441ھـــ )الموافــق 9 نوفمبــر 2019م( بالتنــازل عــن ملكيــة أرض جــدة  إلــى وزارة الماليــة )الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة( والبالــغ قيمتھــا 297 مليــون ريــال 
ســعودي )2018م: 297 مليــون ريــال ســعودي( بــدون مقابــل وتــم تســجيل أثــر األســتبعاد كصافــي خســارة فــي قائمــة األداء المالــي للهيئــة.
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9. مشروعات تحت التنفيذ

0	. موجودات غير ملموسة

		. ذمم دائنة

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

الرصيد في
اإلضافات خالل السنة		 ديسمبر 8	0	م

المحول إلى الممتلكات 
والمعدات

والموجودات غير الملموسة

الرصيد في
		 ديسمبر 9	0	م

1,690,626,849--1,690,626,849مقر الهيئة فى المركز المالي )9-أ(

368,842)11,812,435(9,200,8542,980,423أثاث وتجھيزات

-)6,788,438(5,259,2821,529,156أجھزة وبرامج حاسب آلي وتجهيزات أخرى

1,705,086,9854,509,579)18,600,873(1,690,995,691

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

التكلفة
3150,391,26342.139.875 ديسمبر

718,649582,498اإلضافات خال السنة
5,100,70111,749,740المحول من مشروعات تحت التنفيذ

)4,080,850()10,500(االستبعادات 
3156,200,11350,391,263 ديسمبر 

اإلطفاء
3130,155,13329.393.416 ديسمبر

6,325,4754,842,565المحمل للسنة
)4,080,848()10,500(االستبعادات
3136,470,10830,155,133 ديسمبر 

صافي القيمة الدفترية
19,730,00520,236,130في 31 ديسمبر

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

5,070,5841,263,952موردين خدمات
481,613277,823اخرى

5,552,1971,541,775

ــة  ــدوق االســتثمارات العامــة تقــوم الھيئ ــى صن ــد إل ــة الجدي ــه مقــر الهيئ ــي بالكامــل بمــا في ــد هللا المال ــة مشــروع مركــز الملــك عب )9-أ(  نظــرًا النتقــال ملكي
بالتنســيق مــع الصنــدوق مباشــرًة بصفتهــم المالــك الجديــد بشــأن المبنــى البديــل المناســب وعليــه قــد تــم إعــداد مســودة مذكــرة التفاهــم بيــن الهيئــة 

وشــركة إدارة وتطويــر مركــز الملــك عبــد اللــه المالــي بنقــل ملكيــة المقــر الرئيســي للهيئــة.

القوائم المالية9

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

61,184,38754,664,606مستحقات موظفين
-20,549,416عمليات األكاديمية المالية

13,608,75711,932,944مصروفات مستحقة
1,061,9246,453,939أخرى

96,404,48473,051,489

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

6.	%	.	%معدل الخصم
5%	%معدل زيادة الراتب

7%7%معدالت دوران الموظفين

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

249,071,034251.182.385في بداية السنة
45,246,42239,896,610المحمل على قائمة األداء المالى خال السنة )تكلفة الخدمة الحالية(

)13,923,268()11,047,641(المدفوع خال السنة
)28,084,693(39,221,634خسائر)مكاسب( فروق تقييم اإلكتواري

322,491,449249,071,034في نهاية السنة

		. مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

		. مخصص مكافأة نهاية الخدمة

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

أهم الفرضيات االكتوارية المستخدمة في حساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة )خطة منافع محددة غير ممولة( هي كما يلي:

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.

فيما يلي الحركة على مطلوبات المنافع المحددة للموظفين:
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		.  مخصص مكافأة نهاية الخدمة )تتمة(
وفيما يلي تحليل الحساسية لافتراضات االكتوارية :

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

التغير %المخصص كما في 		 ديسمبر 9	0	م

-322,491,449االفتراضات األساسية
)5.7%(304,010,694أساس معدل الخصم + %0.5
6.3%342,647,915أساس معدل الخصم - %0.5

5.8%341,328,289أساس معدل زيادة الراتب + %0.5
)5.4%(305,005,918أساس معدل زيادة الراتب  - %0.5

)1.1%(319,085,914معدل دوران الموظفين %110
1.1%326,031,565معدل دوران الموظفين %90
)0.1%(322,329,143أساس معدل الوفيات %110

0.1%322,654,287أساس معدل الوفيات %90

المبلغالعوائد المتوقع دفعها خالل السنة

18,280,190السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
23,729,934السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
25,181,820السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
25,378,304السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
38,268,668السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

ــات  ــة الخدمــة للموظفيــن لمــدة خمــس ســنوات علــى أســاس االفتراضــات وبيان ــر مخصومــة لمنافــع نهاي ــاه توقعــات االلتزامــات الغي يوضــح الجــدول أدن
الموظفيــن المســتخدمة فــي حســاب االلتزامــات لتاريــخ 31 ديســمبر 2019م:

		. اإلحتياطيات
بلــغ مجمــوع الفائــض المتراكــم )قبــل تكويــن اإلحتياطيــات( كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019م مبلغ 3,879 مليون ريال ســعودي   )31 ديســمبر 2018م: 
4,327 مليــون ريــال ســعودي( بينمــا بلــغ الفائــض النقــدي منــه ) 2,208 
مليــون ريــال ســعودي( ويتمثــل فــي رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــة )إيضــاح 5(.

تطبيقــا للمــادة الرابعــة عشــر مــن نظــام الســوق الماليــة فقــد قامــت الهيئــة 
بتكويــن  2019م  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  نهايــة  فــي 

احتياطــي نفقــات واحتياطــي عــام حيــث:

القوائم المالية9

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م 

2,207,662,2572.221.547.977الفائض النقدي كما في 31 ديسمبر )إيضاح – 5(
يخصم

)1.074.089.695()798,277,922(احتياطي النفقات المكون
1,311,007,4171.147.458.282االحتياطي العام المكون

)1,183,542,476()1,311,007,417(االحتياطي العام وفقَا للنظام
)36,084,194(98,376,918الفائض /)العجز(  النقدي بعد تكوين اإلحتياطيات

كما يتم تكوين احتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها النقدية خال العام الحالي، وذلك حسب الجدول التالي:

وقــد قامــت الهيئــة بتحويــل مبلــغ 275 مليــون ريــال ســعودي إلــى وزارة الماليــة خــال الســنة وذلــك بعــد إســتبعاد اإلحتياطــي اإلضافــي المكــون خــال 
الســنة الســابقة.

		. اإليرادات التبادلية واإليرادات غير التبادلية
جميــع إيــرادات الهيئــة هــي إيــرادات غيــر تبادليــة فيمــا عــدا إيــرادات خدمــات وأنشــطة الهيئــة وعوائــد الودائــع.  وفيمــا يلــي توزيــع اإليــرادات التبادليــة وغيــر 

التبادليــة:

ــر 2019م وقعــت إتفاقيــة  ــال ســعودي ففــى تاريــخ 15 يناي ــرادات األكاديميــة الماليــة بقيمــة  21.2مليــون ري )15-1(  تشــمل خدمــات وأنشــطة الهيئــة إي
ــة"( لوضــع إطــار تنظيمــي للتعــاون بشــأن تشــغيل  ــة )"الهيئ ــة الســوق المالي ــي الســعودي )"المؤسســة"( وهيئ تعــاون بيــن مؤسســة النقــد العرب
األكاديميــة الماليــة وقــد تــم اإلتفــاق علــى تولــى الهيئــة مســئولية اإلشــراف علــى )األكاديميــة الماليــة( وبنــاًء علــى ذلــك تظهــر إيــرادات ونفقــات 
األكاديميــة كجــزء ال يتجــزأ ضمــن القوائــم الماليــة للهيئــة وتصــدر الهيئــة تقريــرًا بــاالداء المالــي لألكاديميــة يوضــح الموقــف المالــي لهــا، وقــد اتفــق 
الطرفــان بتغطيــة أى عجــز فــى الميزانيــة المقــدرة مناصفــًة وذلــك بعــد إســتنفاذ الفائــض المالــي إن وجــد. وقــد بلغــت مســاهمة المؤسســة حتــى 

31 ديســمبر 2019م مبلــغ 27,2 مليــون ريــال ســعودي .

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

		 ديسمبر 8	0	م		 ديسمبر 9	0	م

اإلجماليغير تبادليتبادلياإلجماليغير تبادليتبادلي

559,909,905559,909,905-558,207,443558,207,443-عموالت تداول األوراق المالية

23,416,754103,301,522126,718,2762,328,800149,679,086152,007,886خدمات وأنشطة الهيئة

مخالفات األنظمة واللوائح 
387,674,160387,674,160-93,939,66493,939,664-التنفيذية

52,247,514-71,181,90852,247,514-71,181,908عوائد الودائع

94,598,662755,448,629850,047,29154,576,3141,097,263,1511,151,839,465
تقــوم الهيئــة فــي نهايــة الســنة الماليــة وقبــل تحويــل الفائــض مــن المــوارد 
المصروفــات  قيمــة  يعــادل  نفقــات  احتياطــي  بتكويــن  الماليــة  وزارة  إلــى 
للقوائــم  التاليــة  الســنة  الهيئــة  تتكبدهــا  أن  المتوقــع  مــن  التــي  المقــدرة 
الماليــة، حيــث بلغــت الموازنــة التقديريــة لســنة 2020م مبلــغ 798 مليــون 
ريــال ســعودي وعليــه تــم تكويــن احتياطــي نفقــات خــال الســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م بقيمــة 798 مليــون ريــال ســعودي وعليــه 
تــم تكويــن احتياطــي نفقــات خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2019م بقيمــة 798 مليــون ريــال ســعودي )2018م: 1.074 مليــون ريــال 

ســعودي(.
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6	. رواتب ومزايا الموظفين

7	. مصروفات عمومية وإدارية

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

176,417,665160,008,614الرواتب
104,818,78097,385,474بدالت الموظفين

45,246,42239,896,610مكافآت نهاية الخدمة
41,498,76838,274,957مكأفاة موظفين

30,624,94527,352,301تأمين طبي
24,591,69422,683,480تأمينات اجتماعية

20,893,45519,013,362حصة الهيئة في برنامج االدخار
6,106,0176,323,780رحات العمل والمؤتمرات

7,935,3398,386,670أخرى
458,133,085419,325,248

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

25,510,36312,835,872 اإلشتراكات
18,278,59223,473,552الصيانة

17,970,05716,319,537الخدمات العامة
16,334,2453,047,510اإلعام والعاقات العامة

12,389,93813,425,789اإليجارات
10,458,1157,815,071برنامج حديثي التخرج

7,155,8832,346,059مصروفات العقود التشغيلية
6,138,41924,039,479مصروفات برنامج التوعية فى السوق المالية

5,832,7356,189,842اتعاب أعضاء اللجان
1,605,8692,107,212أخرى

121,674,216111,599,923

القوائم المالية9

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

32,293,33422,261,669رصيد الفائض للبرنامج في أول السنة
34,356,52734,549,745إيرادات البرنامج خال السنة            

)24,518,080()31,817,081(مصروفات البرنامج النقدية  خال السنة 
)3,619,869()8,486,271(االرتباطات خال السنة 

26,346,50928,673,465رصيد الفائض للبرنامج في 31 ديسمبر 

31 ديسمبر 2018م 		 ديسمبر 9	0	م

13,129,9981,336,386خال سنة 
915,075792,786أكثر من سنة ولكن ال تتجاوز خمسة سنوات 

--أكثر من خمسة سنوات 
14,045,0732,129,172

8	. برنامج التوعية في السوق المالية
ــر 2017م صــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )2-20-2017م( بتخصيــص 0.2 نقطــة أســاس مــن  فــي تاريــخ 25 جمــادى األولــى 1438 هـــ الموافــق 22 فبراي
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 التمويلي لبرنامج 
التوعيــة فــي الســوق المالية الســعودية. 

وفيما يلي ملخص بإيرادات ومصروفات البرنامج في تاريخ 31 ديسمبر2019م:

9	. االرتباطات
االرتباطات الرأسمالية 

تبلــــغ االرتباطــات الرأسماليــــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م مــا قيمتــه 25.1 مليــون ريــال ســعودي حيــث بلغــت القيمــة اإلجماليــة لعقــود الخدمــات 64.6 
مليــون ريــال ســعودي بينمــا بلــغ الجــزء المدفــوع منهــا  39.4 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2018م: مبلــغ 14.4 مليــون ريــال ســعودي(.

ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي
الهيئة كمستأجر

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجارية تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في نهاية فترة التقرير:

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م
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0	. إفصاحات األطراف ذات العالقة
20-1 مبالغ مستحقة من طرف ذو عاقة:

20-2 المعامات التي تمت مع الطرف ذو العاقة:

20-3 تعويضات كبار موظفي اإلدارة في الهيئة

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

الرصيد

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	مطبيعة العالقةاسم الطرف ذو العالقة

22,330,20156,643,163عاقة إشرافية وتنظيميةشركة السوق المالية السعودية )تداول( )إيضاح- 6ب(

قيمة المعامالت 

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	مطبيعة العالقةاسم الجهة ذات العالقة

671,520,405645,148,223إيرادات الهيئة من خال تداولشركة السوق المالية السعودية )تداول(
5,643,4031,011,796المدفوعات نيابة عن الهيئة

يتمثــل الرصيــد المســتحق علــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية تــداول )طــرف ذو عاقــة( 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 واألوراق الماليــة 

األخــرى ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل تــداول نيابــة عــن الهيئــة إضافــة إلــى الرســم الســنوي مقابــل الخدمــات التــى تقدمهــا الهيئــة والمرتبطــة بالســوق الماليــة.

وفقــًا لنظــام ھيئــة الســوق الماليــة وتطبيقــًا للمــادة الثانيــة والعشــرون تخضــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية تــداول تحــت إشــراف الھيئــة باإلضافــة إلــى 
العاقــة التنظيميــة المتمثلــة فيمــا يلــي:

	 تحدد لوائح السوق ومركز اإليداع ومركز المقاصة وقواعدها - كل فيما يخصه - باإلضافة إلى شروط العضوية فى كل منها ومتطلباتها.
	  يجــب علــى الســوق ومركــز اإليــداع ومركــز المقاصــة – كل فيمــا يخصــه – عــرض أســماء المرشــحين لشــغل عضويــة مجالــس إدارتهــا علــى مجلــس الهيئــة ألخــذ 

موافقتــه علــى ترشــيحهم قبــل إنتخــاب الجمعيــة العامــة للمســاهمين لهم.

	  تحــدد اللوائــح والتعليمــات التــي يقرهــا مجلــس الهيئــة اإلجــراءات المتعلقــة بعقــد إجتماعــات مجالــس إدارات الســوق ومركــز اإليــداع ومركــز المقاصــة، 
وكيفيــة إتخــاذ القــرارات فيهــا، وخطــط تســيير أعمالهــا، والصاحيــات والمهــام المنوطــة بــكل مــن مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيــذي، وســائر األمــور اإلداريــة 

والماليــة ذات الصلــة.

31 ديسمبر 2018م 		ديسمبر 9	0	م

9,159,9049,296,516مزايا كبار الموظفين قصيرة األجل
592,253495,921منافع نهاية الخدمة 

9,752,1579,792,437إجمالي التعويضات المدفوعة إلى كبار موظفي اإلدارة

القوائم المالية9

		. األدوات المالية وإدارة المخاطر

تتألــف األدوات الماليــة مــن النقــد ومــا فــي حكمــه والمدينــون والموجودات 
المتداولــة األخــرى والذمــم الدائنــة 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 اســتامه عنــد بيــع موجــودات 
مــا أو ســداده عنــد تحويــل مطلوبــات مــا بموجــب معاملــة نظاميــة تتــم 
بيــن متعامليــن فــي الســوق بتاريــخ القيــاس. يحــدد قيــاس القيمــة العادلــة 
بافتــراض أن معاملــة بيــع الموجــودات أو تحويــل المطلوبــات ســتتم إمــا:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو	 

ــدة 	  ــر األســواق فائ ــة عــدم وجــود الســوق الرئيســي، فــي أكث فــي حال
للموجــودات أو المطلوبــات.

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.

االعتبــار  بعيــن  الماليــة  غيــر  للموجــودات  العادلــة  القيمــة  قيــاس  يأخــذ 
مقــدرة المتعامليــن فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة عــن طريــق 
فــي  آخريــن  لمتعامليــن  بيعــه  أو  لألصــل  األفضــل واألقصــى  االســتخدام 

الســوق يســتخدمون األصــل علــى النحــو األفضــل وبأقصــى حــد.

تســتخدم الهيئــة طــرق تقويــم مائمــة وفقــًا للظــروف، وتتوفــر بشــأنها 
بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وزيــادة اســتخدام المدخــات القابلــة 

للماحظــة وتقليــل اســتخدام المدخــات غيــر القابلــة للماحظــة.

تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة 
أو االفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة ضمــن التسلســل الهرمــي لمســتويات 
القيمــة العادلــة المذكــورة ادنــاه وعلــى أســاس مدخــات المســتوى األدنــى 

الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

المســتوى األول: األســعار المتداولــة فــي ســوق نشــط لموجــودات 	 
أومطلوبــات مماثلــة )أي بــدون تعديــل أو تجديــد األســعار(.

المســتوى الثانــي: طــرق تقويــم تعتبــر مدخــات المســتوى األدنــى– 	 
الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة – قابلــة للماحظــة بصــورة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة.

المســتوى الثالــث: قيــاس القيمــة العادلــة باســتخدام مدخــات أقــل 	 
ــة للماحظــة. ــر قابل ــات ســوقية غي ــى بيان فــي المســتوى التــي تعتمــد عل

ــة  ــم المالي ــم إثباتهــا فــي القوائ ــات التــي يت بالنســبة للموجــودات والمطلوب
بالقيمــة العادلــة بشــكل متكــرر، تقــوم الهيئــة بالتأكــد فيمــا إذا تــم التحويــل 
بيــن المســتويات الهرميــة لقيــاس القيمــة العادلــة وذلــك بإعــادة تقويــم 
التصنيــف )علــى أســاس مدخــات المســتوى األدنــى الهامــة لقيــاس القيمــة 

ــة. ــرة مالي ــة كل فت ــة ككل( فــي نهاي العادل

فئــات  بتحديــد  الهيئــة  قامــت  العادلــة،  القيمــة  عــن  اإلفصــاح  ولغــرض 
ومخاطــر  وخصائــص  طبيعــة  أســاس  علــى  والمطلوبــات  الموجــودات 
ــات والتسلســل الهرمــي لمســتويات قيــاس القيمــة  الموجــودات والمطلوب

أعــاه. المذكــورة  العادلــة 

القيمة العادلة:
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

الجــدول التالــي يلخــص األدوات الماليــة للهيئــة المحملــة أو المفصــح عنهــا 
بالتسلســل الهرمــي القيمــة العادلــة والتــي تعكــس ذلــك الجــزء الجوهــري 

ــاس: ــات المســتخدمة فــي القي فــي المعطي
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		. األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلة لألدوات المالية

كما في 		 ديسمبر 9	0	م
الموجودات المالية

2,207,662,2572,207,662,258النقد وما في حكمه  
11,946,52011,946,520المدينون من معامات تبادلية

22,414,19522,414,195المدينون من معامات غير تبادلية
30,112,10130,112,101سلف الموظفين

2,272,135,0732,272,135,074إجمالي الموجودات المالية
المطلوبات المالية

5,552,1975,552,197ذمم دائنة 
5,552,1975,552,197إجمالي المطلوبات المالية

القيمة العادلة القيمة الدفترية

كما في 		 ديسمبر 8	0	م
الموجودات المالية

7.977		.			.	7.977		.			.	النقد وما في حكمه  
		0.6	8		0.6	8المدينون من معامات تبادلية

	6	.		6.6		6	.		6.6	المدينون من معامات غير تبادلية
798.		7.		798.		7.		سلف الموظفين

	8	.786.	0	.		8	.786.	0	.	إجمالي الموجودات المالية
المطلوبات المالية

	77.			.		77.			.	ذمم دائنة
	77.			.		77.			.	اجمالي المطلوبات المالية

القوائم المالية9

األثر الزيادة / )النقص( على قائمة زيادة / )نقص( نقاط األساس
األداء المالي 

		 ديسمبر 9	0	م
الموجودات المالية 

23,786,556+100النقد وما في حكمه
100-)23,786,556(

627,407+100سلف الموظفين 
100-)627,407(

		 ديسمبر 8	0	م
الموجودات المالية 

21.106.166+100النقد وما في حكمه
100-)21.106.166(

)509.543(+100سلف الموظفين 
100-509.543

		. األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(
المخاطر الناتجة من األدوات المالية وإدارة المخاطر.

الهيئة معرضة لمخاطر مالية ضمن دورة أعمالها العادية قد تؤثر جوهريًا على نتائج أعمال أحد أو جميع قطاعاتها.

مخاطر السوق
مخاطــر الســوق تنشــأ نتيجــة تذبــذب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة جــراء مــا يطــرأ علــى الســوق مــن تقلبــات فــي االســعار. تتكــون 
ــواع وهــي: مخاطــر أســعار الفائــدة، ومخاطــر أســعار العمــات، ومخاطــر األســعار األخــرى مثــل أســعار األســهم. تتضمــن  ــة أن مخاطــر اســعار الســوق مــن ثاث

األدوات الماليــة التــي تتأثــر بمخاطــر الســوق النقــد ومــن ضمنــه الودائــع وقــد تــراوح معــدل الفائــدة علــى الودائــع خــال الســنة )مــن 2% إلــى %3(.

حساسية سعر الفائدة  
تتعلق تحاليل الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م.

إن التغييــر المعقــول المحتمــل ل 100 نقطــة أســاس ألســعار الفائــدة بتاريــخ التقاريــر الماليــة كان مــن شــأنه زيــادة )انخفــاض( األداء المالــي بالمبالــغ الموضحــة 
أدنــاه. ويفتــرض التحليــل أن جميــع المتغيــرات األخــرى، ال ســيما أســعار صــرف العمــات األجنبيــة، تظــل ثابتــة.

حساسية سعر الفائدة: 

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

تســتثني تحاليــل الحساســية تأثيــر الحركــة فــي متغيــرات الســوق علــى القيمــة الدفتريــة اللتزامــات التقاعد وما بعــد التقاعد األخرى والمخصصــات والموجودات 
والمطلوبــات غيــر الماليــة للعمليات األجنبية.

ــرات المفترضــة فــي مخاطــر الســوق المعنيــة. وهــذا يقــوم علــى أســاس الموجــودات  ــر التغي إن حساســية بنــد صافــي الفائــض أو العجــز ذي الصلــة هــو تأثي
الماليــة والمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 2018م.
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		. األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

ھیئة السوق المالیة
إیضاحات حول القوائم المالیة

للسنة المنتھیة في 		 دیسمبر 9	0	 م

مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة الهيئــة صعوبــة الحصــول علــى األمــوال لمقابلــة التزاماتهــا المتصلــة بــاألدوات الماليــة. تتضمــن عمليــة إدارة مخاطــر 

الســيولة المتبعــة لــدى الهيئــة التأكــد وبأكبــر قــدر ممكــن مــن توافــر ســيولة كافيــة لمقابلــة مطلوباتهــا حــال اســتحقاقها.
يتــم ســداد الذمــم التجاريــة الدائنــة األخــرى عــادة خــال -30 يومــًا. وجميــع هــذه الذمــم الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة )5.5 مليــون ريــال ســعودي( 

هــي مســتحقة الســداد خــال أقــل مــن 30 يومــًا.

مخاطر االئتمان
تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بالتزاماتــه مقابــل أداة ماليــة أو عقــد عميــل، ممــا يــؤدي إلــى تكبــد خســائر ماليــة، والهيئــة 

ليســت معرضــة لمخاطــر االئتمــان مــن أنشــطتها التشــغيلية.

مخاطر االئتمان:
الجودة اإلئتمانية لألصول المالية

تمثــل شــركة تــداول أكبــر عميــل للهيئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م مبلــغ 22.3 مليــون ريــال ســعودي )1 ينايــر 2019م:  
56.6مليــون ريــال ســعودي( مــن الذمــم المدينــة التجاريــة.

في 31 ديسمبر 2019م تحليل أعمار الذمم المدينة من المعامات التبادلية كانت كما يلي:

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

68	.3,203,851606غير متأخرة وغير منخفضة القيمة أقل من 30 يوم
	7	.			2,681,359متأخرة من 31-90 يوم
--6,061,310متأخرة أكثر من 90 يوم

11,946,5208	0.6		

31 ديسمبر 2018م		 ديسمبر 9	0	م

66.890	.		20,622,749غير متأخرة وغير منخفضة القيمة أقل من 30 يوم
--40,000متأخرة من 31-90 يوم
	7	.76	.	1,751,446متأخرة أكثر من 90 يوم

22,414,195	6.6		.	6	

في 31 ديسمبر 2019م تحليل أعمار الذمم المدينة من المعامات الغير تبادلية كانت كما يلي:

بــرأي اإلدارة أن المبالــغ التــي لــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا والمتأخــرة ألكثــر مــن 30 يومــًا مــا تــزال قابلــة للتحصيــل بالكامــل اســتنادًا إلــى ســلوك الســداد 
الســابق والتحليــل الشــامل للمخاطــر االئتمانيــة للعميــل بمــا فــي ذلــك التصنيفــات االئتمانيــة األساســية للعميــل، فــي حــال كانــت متاحــة. 

تحتفــظ الهيئــة بنقــد ومــا فــي حكمــه بمبلــغ 2.2 مليــار ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2019م )1 ينايــر 2019م:  2.2مليــار ريــال ســعودي( لــدى بنــوك ذات 
تصنيــف إئتمانــي جيــد.

		. اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 2 شعبان 1441هـ ) الموافق 26 مارس 2020 م ( 
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