




خادم الحرمين الشريفين

رئيس مجلس الوزراء



صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



األستاذ
يوسف بن حمد البليهد

نائبًا للرئيس

األستاذ
أحمد بن راجح الراجح

عضوًا 

األستاذ
خالد بن عبدالعزيز الحمود 

عضوًا 

األستاذ
خالد بن محمد الصليع

عضوًا  *  صــدر األمــر الملكــي رقــم )أ/303( وتاريــخ 1438/10/26هـــ القاضــي بتعييــن معالــي األســتاذ محمــد بــن عبداللــه القويــز رئيســًا لمجلــس هيئــة الســوق الماليــة 
بمرتبــة وزيــر.

مجلس هيئة السوق المالية
صدر األمر الملكي رقم )أ/36( وتاريخ 1439/02/06هـ بإعادة تشكيل مجلس الهيئة على النحو التالي: 

معالي األستاذ
محمد بن عبداهلل القويز *

رئيسًا
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المؤهالت العلمية:
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

الخبرة العملية: 
2017م - حتى اآلنرئيس 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 والعمالت والمعادن الثمينة، البنك العربي الوطني

العضويات: 
رئيس مجلس أمناء األكاديمية المالية.

عضو في اللجنة اإلشرافية على برنامج تطوير القطاع المالي، مجلس الشئون 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.

مجلس هيئة السوق المالية

معالي األستاذ محمد بن عبداهلل القويز
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
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المؤهالت العلمية:
2008مدرجة الماجستير في القانون )LL.M(، كلية القانون، جامعة ويك فورست، الواليات المتحدة األمريكية

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

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

الخبرة العملية: 
2017م - حتى اآلننائب 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

العضويات: 
رئيس وفد هيئة السوق المالية في اجتماعات مجلس الخدمات المالية اإلسالمية.

رئيس وفد هيئة السوق المالية في اجتماعات اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

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

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

رئاســة/عضوية عــدد مــن اللجــان وفــرق العمــل المختصــة المشــكلة مــن الجهــات المنظمــة لألســواق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
فــي إطــار مشــروع تكامــل األســواق الماليــة الخليجيــة.

رئيس وفد هيئة السوق المالية في مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي.

رئاســة عــدد مــن اللجــان الثنائيــة التــي تضــم هيئــة الســوق الماليــة مــع جهــات حكوميــة أخــرى، بهــدف إنجــاز مبــادرات ومهــام مشــتركة، ووضــع آليــة للتعامــل مــع 
االختصاصــات المتداخلــة لضمــان ســير العمــل وأداء كل جهــة لمهامهــا الموكلــة لهــا.

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

رئاســة عــدد مــن اللجــان الثنائيــة التــي تضــم هيئــة الســوق الماليــة مــع جهــات حكوميــة أخــرى، بهــدف إنجــاز مبــادرات ومهــام مشــتركة ووضــع آليــة للتعامــل 
مــع االختصاصــات المتداخلــة لضمــان ســير العمــل وأداء كل جهــة لمهامهــا الموكلــة لهــا.

تمثيــل هيئــة الســوق الماليــة فــي العديــد مــن اللجــان المشــكلة فــي هيئــة الخبــراء بمجلس الــوزراء لدراســة مشــاريع األنظمة واللوائــح التنظيميــة والمواضيع 
األخــرى المحالــة 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.

مجلس هيئة السوق المالية

األستاذ يوسف بن حمد البليهد
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
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المؤهالت العلمية:
1991مدرجة الماجستير في اإلدارة العامة، جامعة ميسوري، الواليات المتحدة األمريكية

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

الخبرة العملية: 
2017م - حتى اآلنعضو 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

مديــر عــام التواصــل المؤسســي، والمشــرف العــام علــى مشــروع تنفيــذ إعــادة الهيكلــة والتخصيــص، شــركة التعديــن العربيــة 
1999 - 2005مالســعودية )معــادن(

1998 - 1999ممستشار معالي الوزير، وزارة العمل

عضــو هيئــة التدريــب، معهــد اإلدارة العامــة، وشــارك أثنــاء عملــه فــي المعهــد فــي تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة، وحلقــات 
1986 - 1998مالعمــل، وفــي إعــداد عــدد مــن دراســات اإلصــالح اإلداري واالستشــارات التنظيميــة واإلداريــة لألجهــزة الحكومية

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 سابق للجنة 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 لجنة 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(.

مجلس هيئة السوق المالية

األستاذ أحمد بن راجح الراجح
 عضو مجلس هيئة السوق المالية
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المؤهالت العلمية:
1999مدرجة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة كينت بأوهايو، الواليات المتحدة األمريكية

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

الخبرة العملية: 
2017م - حتى اآلنعضو مجلس هيئة السوق المالية 

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

2006 - 2012ممدير إدارة صناديق االستثمار، هيئة السوق المالية

2004 - 2005ممسؤول أول تمويل الشركات، هيئة السوق المالية

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

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

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

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات – الهيئة العامة للزكاة والدخل.

عضو لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.

عضو اللجنة اإلشرافية لمؤتمر القطاع المالي.

رئيس سابق للجنة 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.

مجلس هيئة السوق المالية

األستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود
 عضو مجلس هيئة السوق المالية
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المؤهالت العلمية:
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

الخبرة العملية: 
2017م - حتى اآلنعضو مجلس هيئة السوق المالية

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

2006 - 2015مرئيس المراجعة الداخلية - شركة االتصاالت السعودية

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

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

العضويات: 
رئيس لجنة المراجعة - مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية.

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 سابقُا – 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.

رئيــس لجنــة المراجعــة ســابقًا فــي عــدد مــن الشــركات المســاهمة المدرجــة- وغيــر المدرجــة )شــركة أكوابــاور/ شــركة أكــوا القابضــة/ شــركة أســالك/ شــركة 
مجموعــة شــاكر/ شــركة ميبكــو/ شــركة اتحــاد الراجحــي/ شــركة الخطــوط الســعودية للشــحن/ شــركة اليتكــو(.

عضــو لجنــة المراجعــة ســابقًا فــي عــدد مــن الشــركات والبنــوك والمؤسســات الماليــة والتأميــن )البنــك األهلــي التجــاري/ شــركة صافــوال/ شــركة الجزيــرة 
ــة الشــرقية/ شــركة الخطــوط  ــة الســعودية/ شــركة أســمنت المنطق ــة/ شــركة المجموع ــاض/ شــركة الدريــس للخدمــات البترولي ــالت الري تكافــل/ شــركة كاب

ــك الســعودي الفرنســي(. ــران/ البن ــة الطي الســعودية لهندســة صناع

مجلس هيئة السوق المالية

األستاذ خالد بن محمد الصليع
 عضو مجلس هيئة السوق المالية
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ُأعــد هــذا التقريــر لتحقيــق التــزام الهيئــة بأعلــى 
إطــالع  فــي  منهــا  ورغبــًة  الشــفافية،  معاييــر 
العمــوم علــى أعمالهــا خــالل العــام المنصــرم، 
عشــرة  السادســة  المــادة  لمتطلبــات  واســتجابًة 
مــن نظــام الســوق الماليــة التــي تنــص علــى:

»يرفــع رئيــس المجلــس تقريــرًا ســنويًا لرئيــس 
ومركزهــا  الهيئــة  أعمــال  عــن  الــوزراء  مجلــس 
المالــي فــي الســنة الماليــة الســابقة، وذلــك 

خــال تســعين يومــًا مــن انتهــاء الســنة«

ــادة التاســعة والعشــرين مــن نظــام  وتنفيــذًا للم
مجلــس الــوزراء، ُروعــي فــي منهجية إعــداد التقرير 
التقاريــر  إعــداد  قواعــد  متطلبــات  جميــع  تلبيــة 
ــوزارات والمؤسســات  ــى ال الســنوية المقــررة عل
ــة  ــا الجامعــات واألجهــزة الحكومي العامــة بمــا فيه

ــرى. األخ
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الرؤية 2030
ــح الســوق الرئيســية فــي الشــرق  أن ُنصب
األوســط ومــن أهــم عشــرة أســواق ماليــة 

فــي العالــم.

الرسالة 
سوق مالية ُمسّهلة للتمويل... 

ومحفزة لاستثمار... 

وداعمة للثقة... 

ومنبعًا للقدرات.

القيم
نستمر في التطوير

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

الوطنــي. االقتصــاد 

نسعى إلى التميز
تتميــز الهيئــة بكفــاءة منســوبيها وتحــرص علــى 
أعلــى  لتحقيــق  وخبراتهــم  مهاراتهــم  تطويــر 
مســتويات الجــودة بمهنيــة عاليــة ومراعــاة لقواعد 
الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  المهنــي  الســلوك 

إلــى المتعامليــن فــي الســوق الماليــة.

نتواصل ونتشاور 
باحترافيــة  التعــاون والتشــاور والتواصــل  تعزيــز 
ومهنيــة كفريــق عمــل جماعــي يتســم باالحتــرام 
والمهنيــة داخــل الهيئــة وخارجهــا مــع المشــاركين 

المتعامليــن فــي الســوق الماليــة.

نهتم بموظفينا ومجتمعنا 
تؤمــن الهيئــة بــأن منســوبيها هــم أهــم مــورد 
لديهــا، وأن تعزيــز والئهــم مــن خــال االهتمــام 
بهــم ممــا يعــود بالفائــدة على المجتمــع والوطن، 
لذلــك تحــرص الهيئــة علــى خلــق بيئــة عمــل داعمــة 
ومحفــزة، وتقــدم برامــج متنوعــة لخدمــة المجتمــع 
فــي مجــال التطويــر والتدريــب والتوعيــة الماليــة.

نتحمل المسؤولية
ــة بمســؤولياتها وواجباتهــا  عكــس إحســاس الهيئ
إحســاس  وكذلــك  وموظفيهــا  مجتمعهــا  تجــاه 
مهامهــم،  تجــاه  بمســؤولياتهم  الموظفيــن 
وإخــاص  وجهــد  بأمانــة  العمــل  واستشــعار 

الهيئــة. ورســالة  رؤيــة  لتحقيــق 
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المقدمة

كلمة الرئيس

المســتجد  كورونــا  فيــروس  جائحــة  أزمــة  2020م  عــام  فــي  العالــم  شــهد 
لمواجهتهــا،  عالميــة  احترازيــة  إجــراءات  مــن  عنهــا  نتــج  ومــا  )كوفيــد-19(، 
المترتبــة عليهــا مــن خســائر بشــرية واقتصاديــة. وكانــت  اآلثــار  ولتقليــص 
إجراءاتهــا االحترازيــة  بــدأت  التــي  الــدول  أوائــل  مــن  الحمــد  المملكــة وللــه 

الجائحــة.  هــذه  خلــف  الكامــن  الخطــر  واستشــعرت 

وعلــى مســتوى الســوق الماليــة الســعودية، عملــت الهيئــة مــع شــركائها 
لمواجهــة آثــار هــذه الجائحــة وإدارة مخاطرهــا؛ فقــد ســاهمت بدورهــا فــي 
تلبيــة االحتياجــات التمويليــة فــي تلــك الفتــرة عــن طريــق قنــوات الســوق 
الماليــة المختلفــة، ويتضــح ذلــك مــن خــال وصــول القيمــة الســوقية لطــرح 
وتســجيل األســهم بنهايــة عــام 2020م إلــى 46.2 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 
ــو(، وبلغــت  ــد اســتثناء طــرح شــركة أرامك ــة بعــام 2019م )عن 115.8% مقارن
قيمــة طــرح الصكــوك وأدوات الديــن 194 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2020م 
الخاضعــة  للجهــات  ودعمــًا  2019م.  بعــام  مقارنــة   %65.8 نســبته  بارتفــاع 
إلشــراف الهيئــة فــي ظــل تلــك الظــروف االســتثنائية، ولتمكينهــا مــن مواجهة 
اآلثــار المترتبــة علــى جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، مــددت الهيئــة مواعيــد 
العديــد مــن المتطلبــات النظاميــة والائحيــة للشــركات المدرجــة، ومؤسســات 
الســوق الماليــة، ووكاالت التصنيــف االئتمانــي، والصناديــق االســتثمارية. 
كذلــك أعفــت الهيئــة الشــركات المدرجــة مــن ســداد المقابــل المالــي المحصــل 

للهيئــة مــدة عــام ابتــداًء مــن نهايــة شــهر يونيــو 2020م. 

وبالرغــم مــن الظــروف االســتثنائية التــي شــهدتها المملكــة خــال العــام، 
لــم تتوقــف الهيئــة عــن المضــي ُقُدمــًا فــي ســبيل تحقيــق مســتهدفاتها 
والتــي   »2020 الماليــة  الريــادة  »برنامــج  فــي  لهــا  المخطــط  االســتراتيجية 
وقــد   ،2030 المملكــة  رؤيــة  مــع  لتتــواءم  تطويرهــا  فــي  الهيئــة  شــرعت 
انعكســت تلــك المنجــزات علــى الســوق الماليــة فــي عــدة ُصُعــد؛ فعلــى 
صعيــد اإلجــراءات التنظيميــة والتشــريعية، أصــدرت الهيئــة فــي عــام 2020م 
الئحــة »تعليمــات إصــدار شــهادات اإليــداع خــارج المملكــة« التــي تســاهم فــي 
تنويــع قاعــدة المســتثمرين فــي الســوق، وتزيــد مــن انفتــاح الســوق الماليــة 
ــك نفــذت عــددًا مــن التعديــات علــى  ــة. كذل ــة العالمي علــى األســواق المالي
الئحــة »أعمــال األوراق الماليــة«، والئحــة »مؤسســات الســوق الماليــة« التــي 
كانــت تســمى ســابقًا الئحــة »األشــخاص المرخــص لهــم«. ويهــدف تعديــل 
هاتيــن الائحتيــن إلــى مجــاراة النمــو المطــرد فــي تطــور الســوق الماليــة، 
ــك بمــا  ــة، وذل ــة، وأنشــطة أعمــال األوراق المالي ومؤسســات الســوق المالي
يتوافــق مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة فــي هــذا الشــأن. كذلــك 
تجــدر اإلشــارة إلــى تســجيل أســهم »شــركة اإلســمنت األبيــض« كأول إدراج 
مباشــر فــي الســوق الموازيــة )نمــو( فــي عــام 2020م، وُتعــّد الســوق الماليــة 
الســعودية أولــى األســواق الخليجيــة التــي تســمح بــاإلدراج المباشــر، وقــد 
أتــت هــذه الخطــوة دعمــًا لنمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الســعودية 

ولتســريع وتيــرة تطويرهــا.

وأولــت الهيئــة عنايتهــا بتطويــر ونمــو ســوق الصكــوك وأدوات الديــن والــذي 
ُيعــّد إحــدى قنــوات التمويــل الرئيســة فــي المملكــة للقطاعين العــام والخاص، 
وذلــك ضمــن منظومــة اللجنــة الوطنيــة لتطويــر ســوق الصكــوك وأدوات 
الديــن التــي تشــمل شــركاءنا للتنميــة فــي كل مــن البنــك المركــزي الســعودي، 
والمركــز الوطنــي إلدارة الديــن، وشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، 
ومــن ضمــن إنجــازات هــذه اللجنــة خــال عــام 2020م صــدور موافقــة الهيئــة 
علــى تخفيــض فتــرة مراجعــة طلبــات الطــرح العــام ألدوات الديــن مــن )45( 
يومــًا إلــى )20( يومــًا، والســماح لألجانــب باالســتثمار المباشــر فــي أدوات 
ــب بمــا  ــة للمســتثمرين األجان ــة االســتثمارية الجاذب ــز البيئ ــن بهــدف تعزي الدي
يســهم فــي رفــع كفــاءة الســوق ويزيــد مــن تنافســيتها إقليميــًا ودوليــًا، 
ــع المنتجــات  ــة فــي تكويــن رؤوس األمــوال وتنوي ــز دور الســوق المالي وتعزي
االســتثمارية لشــرائح المســتثمرين األجانــب. ونتــج عــن هــذه الجهــود الحثيثــة 
ارتفــاع قيمــة إصــدارات أدوات الديــن الحكوميــة بنســبة تزيــد علــى 50%؛ إذ 
ــام 2020م  ــال فــي ع ــار ري ــة 163 ملي ــن الحكومي بلغــت إصــدارات أدوات الدي
ــار ريــال فــي عــام 2019م. كذلــك ارتفــاع قيمــة إصــدارات  مقارنــة بـــ 108 ملي
قيمــة  بلغــت  إذ  250%؛  علــى  تزيــد  بنســبة  الحكوميــة  غيــر  الديــن  أدوات 
ــار  ــة بـــ 9 ملي ــام 2020م مقارن ــال فــي ع ــار ري ــن 31 ملي إصــدارات أدوات الدي
ــداوالت خــال عــام  ــى ارتفــاع قيمــة الت ــال فــي عــام 2019م. باإلضافــة إل ري

2020م بنســبة تزيــد علــى 635% مقارنــة بعــام 2019م؛ إذ بلغــت القيمــة 
2020م  عــام  فــي  ريــال  مليــار   37.5 الديــن  وأدوات  للصكــوك  المتداولــة 

مقارنــة بـــ 5 مليــار ريــال فــي عــام 2019م. 

ــات  ــة، اســُتحدثت آلي وفــي شــأن تحســين إدارة المخاطــر فــي الســوق المالي
عنــد  بالتزاماتهــم  األطــراف  جميــع  ووفــاء  التســوية  اكتمــال  لتأكيــد  جديــدة 
ــة للســوق  ــز البنيــة األساســية الحالي تســوية الصفقــات فــي الســوق، وتعزي
وزيــادة كفاءتهــا التشــغيلية؛ فاعُتِمــدت الئحــة مراكــز مقاصــة األوراق الماليــة، 
التــي تهــدف إلــى تنظيــم عمليــات مقاصــة األوراق الماليــة فــي المملكــة، 
وتحديــد متطلبــات الحصــول علــى الترخيــص الــازم لممارســتها، إضافــة إلــى 
الترخيــص مــن قبــل الهيئــة لشــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة )مقاصــة( 
فــي مطلــع عــام 2020م كأول شــركة مقاصــة مرخــص لهــا فــي ممارســة 
أنشــطة المقاصــة فــي المملكــة. وقــد نتــج عــن هــذه الجهــود إطــاق ســوق 
للمشــتقات الماليــة فــي المملكــة فــي عــام 2020م، والبــدء فــي تــداول 

العقــود المســتقبلية لمؤشــر »إم تــي 30«. 

ومــن جانــب آخــر، وانطاقــًا مــن دور الهيئــة اإلشــرافي والرقابــي، وحرصــًا 
علــى حمايــة الســوق الماليــة فــي ظــل مــا شــهدته مــن ارتفاعــات وتذبذبــات 
فــي أســعار أســهم بعــض الشــركات المدرجــة خــال عــام 2020م، كثفــت 
الهيئــة جهودهــا وإجراءاتهــا الرقابيــة لحمايــة المشــاركين فــي الســوق الماليــة 
مــن أي ممارســات غيــر عادلــة أو غيــر ســليمة والتــي قــد تنطــوي علــى غــش أو 
تدليــس أو تاعــب، األمــر الــذي أدى إلــى رصــد عــدٍد مــن االشــتباهات التــي 
ُأحيلــت إلــى النيابــة العامــة، كذلــك أدى إلــى وصــول التنبيهــات الصــادرة عــن 
النظــام الرقابــي إلــى 49.2 ألــف تنبيــه فــي عــام 2020م، مرتفعــًة بنســبة 
69.6% عــن العــام الســابق، وارتفــاع البحــث المكثــف فــي التداوالت المشــتبه 
فــي مخالفتهــا بنســبة 119.5%، وارتفــاع االستفســارات الرقابيــة بنســبة 
223.3%، وارتفــاع حــاالت اشــتباه فــي مخالفــة بنســبة 280.0%،  وارتفــاع 
اشــتباهات التاعــب بالســوق والتــداول بنــاًء علــى معلومة داخليــة المضبوطة 

ــة بعــام 2019م. ــة عــام 2020م مقارن بنســبة 962.6% وذلــك بنهاي

وبالنظــر إلــى أن عــام 2020م هــو العــام الــذي انتهــى فيــه اإلطــار الزمنــي 
الســتراتيجية الهيئــة الســابقة والمعنونــة بـــ »برنامــج الريــادة الماليــة 2020«، 
فمــن المناســب تســليط الضــوء علــى أبــرز مامــح نتائــج البرنامــج منــذ بدايتــه 
عــام 2017م وإلــى عــام 2020م التــي تشــمل: وصول حجــم األموال المجمعة 
ــة بـــ  ــال فــي عــام 2020م مقارن ــار ري ــة إلــى 263 ملي مــن طــرح األوراق المالي
105 مليــار ريــال فــي عــام 2017م، مرتفعــًة بنســبة 150%. وارتفــاع القيمــة 
الســوقية لألســهم وأدوات الديــن لتصــل إلــى 9.8 تريليــون ريــال بنهايــة عــام 
2020م مقارنــة بقيمــة ســوقية كانــت 2.2 تريليــون ريــال بنهايــة عــام 2017م، 
مرتفعــة بمــا نســبته 335%. كذلــك ارتفــع إجمالــي عــدد الشــركات والصناديــق 
المدرجــة فــي الســوق الماليــة بنســبة 7.6% ليصــل إلــى 213 مقارنــة بـــ 198 

بنهايــة عــام 2017م. وعلــى إثــره ارتفعــت قيمــة ملكيــة المســتثمرين األجانــب 
فــي الســوق الماليــة الســعودية بنســبة 195.9% لتصــل إلــى 208.3 مليــار 
إجمالــي  مــن   %12.8 بلغــت  ملكيــة  وبنســبة  2020م،  عــام  بنهايــة  ريــال 
األســهم الحــرة فــي الســوق الرئيســية، وذلــك مقارنــة بقيمــة اســتثمارات 
أجنبيــة بلغــت 70.4 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2017م. وبلــغ حجــم األصــول 
ر بـــ  ــار ريــال بنهايــة عــام 2020م مقارنــة بأصــول مــدارة تقــدَّ المــدارة 612 ملي
391 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2017م مرتفعــة بنســبة 57%. وقــد ســاهم هــذا 
الزخــم فــي الســوق الماليــة فــي ارتفــاع إيــرادات مؤسســات الســوق الماليــة 
ــال لعــام  ــار ري ــى 7.8 ملي ــرادات هــذه المؤسســات إل بنســبة 53% لتصــل إي
2020م مقارنــة بـــإيرادات بلغــت 5.1 مليــار ريــال لعــام 2017م. ونتيجــًة للتركيــز 
علــى كفــاءة وفعاليــة قضــاء األوراق الماليــة، انخفــض متوســط الفتــرة الزمنيــة 
إلجــراءات التقاضــي مــن 17.3 شــهرًا بنهايــة عــام 2017م إلــى 8.6 شــهرًا 
بنهايــة عــام 2020م منخفضــة بنســبة بلغــت 50%. وواصلــت الهيئــة دعمهــا 
لمشــاريع التقنيــة الماليــة بالســوق الماليــة فــي المملكــة، التــي انطلقــت منــذ 
عــام 2018م؛ فبلــغ عــدد تصاريــح تجربــة التقنيــة الماليــة 15 تصريــح بنهايــة عــام 
2020م. وبهــدف تعزيــز ثقــة المســتثمرين ورفــع مســتوى الشــفافية، عملــت 
ــن لممارســة  ــب المحاســبة والمحاســبين القانونيي ــى تســجيل مكات ــة عل الهيئ
عمليــات المراجعــة للمنشــآت الخاضعــة إلشــرافها منــذ نهايــة عــام 2018م؛ إذ 
بلــغ عــدد مكاتــب المحاســبة المســجلة لــدى الهيئــة 13 مكتبــًا مســجًا بنهايــة 

عــام 2020م.

وبانتهــاء اإلطــار الزمنــي لخطــة الهيئــة االســتراتيجية مــع نهايــة عــام 2020م، 
عكفــت الهيئــة علــى تطويــر خطتهــا االســتراتيجية لألعــوام الثاثــة القادمــة 
المالــي،  القطــاع  برنامــج تطويــر  تحديــث  مــع  2023م، متناغمــًة   – 2021م 
تصبــح  أن  إلــى  المحدثــة  االســتراتيجية  خطتهــا  فــي  الهيئــة  تطلــع  ويظــل 
منطقــة  فــي  الرئيســة  الماليــة  الســوق  هــي  الســعودية  الماليــة  الســوق 
الشــرق األوســط، ومحــط األنظــار، ونقطــة االنطــاق للباحثيــن عــن التمويــل 

واالســتثمار فــي المنطقــة.

وختامــًا، ال يســعني إال أن أعّبــر عــن خالــص شــكري وامتنانــي لمقــام خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اللــه، 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اللــه، ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الدفــاع ورئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، علــى دعمهمــا 
ــر كل مــا مــن شــأنه تمكيــن الســوق الماليــة مــن  ــة أيدهمــا اللــه، وتوفي للهيئ
التطــور والنمــو، كذلــك أشــكر كل مــن ســاهم فــي إنجــاح جهودنــا في مســيرتنا 
ــى رأســهم أعضــاء  ــة وعل ــة واإلشــرافية للســوق المالي ــة والتنظيمي التطويري
مجلــس الهيئــة، والجهــاز التنفيــذي، والجهــات ذات العاقــة بعمــل الهيئــة، 

وكافــة مؤسســات الســوق الماليــة والمشــاركين فيهــا.

محمد بن عبدالله القويز

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
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نشأة الهيئة
ُأنشــئت هيئــة الســوق الماليــة بموجــب نظــام الســوق 
)م/30(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الماليــة 
وتاريــخ 1424/6/2هـــ الموافــق 2003/7/31م، وترتبــط 
مباشــرًة برئيــس مجلــس الــوزراء، وتتمتــع بالشــخصية 
االعتباريــة واالســتقال المالــي واإلداري، وتضطلــع 
ــة وتطويرهــا  ــم الســوق المالي باإلشــراف علــى تنظي
الازمــة  والتعليمــات  والقواعــد  اللوائــح  وإصــدار 

ــة. ــق أحــكام نظــام الســوق المالي لتطبي
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المهام األساسية للهيئة 
الماليــة،  الخامســة مــن نظــام الســوق  للمــادة  وفقــًا 
اللوائــح  إصــدار  عــن  المســؤولة  الجهــة  هــي  الهيئــة 
والقواعــد والتعليمــات، وتطبيــق أحــكام هــذا النظــام. 

وفــي ســبيل ذلــك تقــوم الهيئــة بمــا يأتــي:

والعمــل  وتطويرهــا،  الماليــة  الســوق  تنظيــم 
علــى تنميــة وتطويــر أســاليب األجهــزة والجهــات 
العاملــة فــي تــداول األوراق الماليــة، وتطويــر 
اإلجــراءات الكفيلــة بالحــد مــن المخاطــر المرتبطــة 

بمعامــالت األور اق الماليــة.

ومراقبتهــا  الماليــة  األوراق  إصــدار  تنظيــم 
بهــا. والتعامــل 

الجهــات  ونشــاطات  أعمــال  ومراقبــة  تنظيــم 
وإشــرافها. الهيئــة  لرقابــة  الخاضعــة 

ــن والمســتثمرين فــي األوراق  ــة المواطني حماي
الماليــة مــن الممارســات غيــر العادلــة، أو غيــر 
أو  احتيــال،  علــى  تنطــوي  التــي  أو  الســليمة، 

غــش، أو تدليــس، أو تالعــب.

والكفايــة  العدالــة  تحقيــق  علــى  العمــل 
الماليــة. األوراق  معامــالت  فــي  والشــفافية 

عــن  الكامــل  اإلفصــاح  ومراقبــة  تنظيــم 
الماليــة،  بــاألوراق  المتعلقــة  المعلومــات 
األشــخاص  وتعامــل  لهــا،  المصــدرة  والجهــات 
المســاهمين والمســتثمرين  وكبــار  المطلعيــن 
فيهــا، وتحديــد وتوفيــر المعلومــات التــي يجــب 
علــى المشــاركين فــي الســوق اإلفصــاح عنهــا 

والجمهــور. األســهم  لحاملــي 

والعــروض  والشــراء  التوكيــل  طلبــات  تنظيــم 
لألســهم. العامــة 

الترخيــص بتأســيس منشــأة ذات أغــراض خاصــة، 
واســتعماالتها  أعمالهــا  ومراقبــة  وتنظيــم 
فــي  وتســجيلها  الماليــة،  لــألوراق  وإصدارهــا 
الســجل الخــاص بهــا الــذي تضعــه الهيئــة وأحــكام 
تســجيل  أحــكام  وتنظيــم  تأسيســها،  نظــام 
األمــوال المنقولــة إليهــا، بمــا فــي ذلــك توثيــق 
الغيــر،  الحقــوق عليهــا وحجيتهــا فــي مواجهــة 

لذلــك. المنظمــة  القواعــد  وإصــدار 

تنظيم رهن األوراق المالية والتنفيذ عليها.
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الهيكل التنظيمي
أصدر مجلس الهيئة خال عام 2020م عددُا من القرارات لتعديل هيكل الهيئة التنظيمي كاآلتي:

بعــد االطــاع علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )538( تاريــخ 
الماليــة، أصــدر  بإنشــاء األكاديميــة  القاضــي  1441/8/21هـــ 
1442/1/5هـــ  تاريــخ   )2020-79-1( رقــم  قــراره  المجلــس 
الموافــق 2020/8/24م القاضــي بتعديــل الهيــكل التنظيمــي 
المعتمــد للهيئــة بإلغــاء األكاديميــة الماليــة كوحــدة تنظيميــة 
فــي الهيــكل التنظيمــي بمــا فــي ذلــك المهــام والمســؤوليات 

الخاصــة بهــا.

الموافــق  1442/3/9هـــ  تاريــخ   )2020-107-4( رقــم  قــرار 
2020/10/26م القاضي باســتحداث وحدة تنظيمية بمســتوى 
إدارة ترتبــط تنظيميــًا بوكالــة الهيئة للشــئون القانونية والتنفيذ 
بمســمى “إدارة التفتيــش الجنائــي علــى الشــركات المدرجــة”.

وتتولــى إدارة التفتيــش الجنائــي علــى الشــركات المدرجــة 
عــددًا مــن المهــام والمســؤوليات، ومــن أهمهــا مــا يلــي:

 القيــام بأعمــال التفتيــش الجنائــي علــى الشــركات 
المدرجــة بنــاء علــى حالــة اشــتباه فــي مخالفة جســيمة 
وقعــت أو توشــك أن تقــع فــي القضايــا الجنائيــة 

التــي تختــص الهيئــة بضبطهــا أو التحقيــق فيهــا.

إدارة العاقة مع الجهات االستشارية.

الخارجيــة فيمــا  الجهــات  التواصــل مــع  إدارة عمليــة 
علــى  الجنائــي  التفتيــش  عمليــات  تنفيــذ  يخــص 

المدرجــة. الشــركات 

اإلدارة  وأنشــطة  أعمــال  حــول  التقاريــر  إعــداد 
ــذ القــرارات  ــال تنفي ــه حي ــام ب ــم القي وإنجازاتهــا ومــا ت

المجلــس. عــن  الصــادرة 

القــرارات  اتخــاذ  بشــأن  للوكالــة  المشــورة  تقديــم 
اإلدارة. باختصاصــات  المتعلقــة 

المســاهمة فــي تحديــد ومعالجــة مــا قــد تتعــرض 
لــه الهيئــة مــن المخاطــر )الناتجــة عــن عوامــل داخليــة 
أو خارجيــة( المتعلقــة بأعمــال اإلدارة بالتنســيق مــع 

المختصــة. اإلدارة 
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هيكل الهيئة التنظيمي

إدارة التراخيص

إدارة التفتيش

إدارة مكافحة غسل 
األموال وتمويل 

اإلرهاب

إدارة تطوير 
السياسيات

إدارة التتخطيط 
االستراتيجي

مكتب إدارة 
المشروعات

إدارة التحقيق

إدارة التقاضي

إدارة التنفيذ

إدارة حوكمة تقنية إدارة التقنية
األعمال

إدارة تطبيقات 
األعمال

إدارة الطرح 
واالندماج 
واالستحواذ

إدارة حوكمة 
الشركات

إدارة المنشآت 
ذات األغراض 

الخاصة

إدارة الموارد إدارة المراسم
البشرية

اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات

إدارة التميز 
المؤسسي

مركز الوثائق 
اإلدارة الماليةوالمحفوظات

إدارة المرافق 
والخدمات

إدارة المشتريات 
والعقود

وكالة الهيئة للموارد المؤسسية

مجلس الهيئة

رئيس مجلس الهيئة/ الرئيس 
التنفيذي

اللجنة االستشارية

األمانة العامة لمجلس الهيئة

لجنة تطوير الموارد البشرية

لجنة المراجعة

مكتب رئيس مجلس الهيئة

لجنة التعامات اإللكترونية

اللجنة اإلدراية إدارة مخاطر السوق

إدارة المخاطر الداخلية

إدارة أمن المعلومات

إدارة التواصل

إدارة حماية المستثمر

إدارة التوعية

اإلدارة العامة للتواصل وحماية 
المستثمر

اإلدارة العامة للمخاطر

إدارة اإلشراف على مراجعي 
الحسابات

اإلدارة العامة للقوائم المالية 
ومراجعي الحسابات

إدارة القوائم المالية

إدارة التدقيق الداخلي

إدارة السلوك المهني وااللتزام الداخلي

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

رئيس مجلس الهيئة - الرئيس التنفيذي

لجنةإدارةإدارة عامة

وكالة الهيئة

وكالة الهيئة للشئون القانونية 
والتنفيذ

إدارة األنظمة 
واللوائح

إدارة االستشارات 
القانونية

إدارة التفتيش 
الجنائي على 

الشركات المدرجة

إدارة األبحاث

إدارة العاقات 
والهيئات الدولية

وكالة الهيئة للشئون االستراتيجية 
والدولية

إدارة التزام 
مؤسسات السوق

إدارة رقابة وتحليل 
السوق

إدارة اإلشراف على 
مؤسسات البنية 
األساسية للسوق

وكالة الهيئة لمؤسسات السوق

إدارة إصدار المنتجات 
االستثمارية

إدارة التزام 
المنتجات 
االستثمارية

إدارة تطوير 
المنتجات 
االستثمارية

وكالة الهيئة للشركات المدرجة 
والمنتجات االستثمارية
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األطراف الخاضعة إلشراف الهيئة

* ُعــدل مســمى »األشــخاص المرخــص لهــم« ليكــون »مؤسســات الســوق الماليــة«، تزامنــًا مــع صــدور الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة المعدلــة بموجــب قــرار 
المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ 1441/12/22هـــ الموافــق 2020/8/12م.

ُتشرف الهيئة على كل من: 

المقدمة

شركة السوق المالية 
السعودية )تداول(

شركة مركز مقاصة األوراق 
المالية )مقاصة(

شركة مركز إيداع 
األوراق المالية 

)إيداع(

مؤسسات السوق 
المالية*

الشركات المدرجة في 
السوق المالية

المنشآت ذات األغراض 
الخاصة

المتداولون والمتعاملون 
في السوق المالية

المنتجات االستثمارية 
في السوق المالية

مراجعي حسابات 
المنشآت الخاضعة 

إلشراف الهيئة

شركات ووكاالت التصنيف 
االئتماني

مقدمي منتجات التقنية 
المالية المصرح لهم من 

الهيئة
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 الباب األول:
الخطة االستراتيجية للسوق المالية

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

2. إنجازات الخطة االستراتيجية لعام 2020م

3. الخطة االستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021-2023م 



برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج جودة الحياة

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

برنامج تحقيق التوازن المالي

برنامج خدمة ضيوف الرحمن 

برنامج ريادة الشركات الوطنيةبرنامج الشراكات االستراتيجية

برنامج التخصيص

برنامج اإلسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج التحّول الوطني

برنامج صندوق االستثمارات العامة

الشكل رقم )1(: برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

برنامج تطوير القطاع المالي

تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو 
القطاع الخاص

تطوير سوق مالية متقدمة

الخطة االستراتيجية للسوق المالية

تعزيز وتمكين التخطيط المالي 

الباب األول: الخطة االستراتيجية للسوق المالية

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

منــذ عــام 2009م بــدأت الهيئــة فــي تطويــر خططهــا االســتراتيجية، وبعــد اعتمــاد 
ــر  ــة فــي تطوي ــام 2016م شــرعت الهيئ ــة الســعودية 2030 ع ــة العربي ــة المملك رؤي
خطتهــا االســتراتيجية 2017م2020-م، التــي انبثــق عنهــا »برنامــج الريــادة الماليــة 
2020«، الــذي يهــدف إلــى مواءمــة أولويــات الهيئــة وأهدافهــا االســتراتيجية مــع 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030. وســعت الهيئــة خــال الســنوات الماضيــة 
ماليــة متقدمــة  بنــاء ســوق  إلــى   »2020 الماليــة  الريــادة  »برنامــج  مبــادرات  عبــر 
ومنفتحــة علــى العالــم، قــادرة علــى جــذب رؤوس األمــوال المحليــة والدوليــة، وذات 
دور فاعــل ومحــوري فــي تلبيــة االحتياجــات التمويليــة لاقتصــاد، وتعزيز دور الســوق 
كقنــاة تمويــل فــي بنــاء واســتدامة لبنــات االقتصــاد مــن مؤسســات وشــركات 
خاصــة ومشــاريع تنمويــة. كذلــك اســتمرت الهيئــة فــي العمــل علــى تطويــر مكونــات 
البيئــة االســتثمارية وتســهيل ســبل االســتثمار، بمــا يســهم فــي رفــع جاذبيــة وكفــاءة 
الســوق الماليــة ويعــزز مــن تنافســيتها إقليميــًا ودوليــًا. وحرصــت الهيئــة ضمــن 
برنامجهــا علــى تعزيــز البيئــة التنظيميــة واالســتقرار فــي الســوق الماليــة ورفــع 
مســتوى الحوكمــة والشــفافية فــي الســوق بشــكل عــام. إضافــًة إلــى ذلــك، ســعت 
الهيئــة إلــى أن يكــون قطــاع األوراق الماليــة منبعــًا للقــدرات وجاذبــًا للكفاءات، يتســم 

بالوعــي والثقافــة الماليــة االســتثمارية فــي الســوق.

وانطاقًا من محور اقتصـــاد مزدهـــر ووطـــن طمـــوح، اللذيـــن يندرجـــان ضمـــن محـاور 
رؤيـة 2030، انبثـق برنامـج تطويـر القطـاع المالـي أحد البرامج التنفيذية الثاثة عشر 
لرؤيــة المملكــة 2030 )شــكل رقــم )1((، والــذي يهــدف إلــى تطويــر القطــاع المالــي 
ليصبــح قطاعــًا ماليــًا متنوعــًا وداعمــًا لتنميــة االقتصــاد الوطنــي، إضافــًة إلــى تحفيــز 
االدخــار والتمويــل واالســتثمار. وقــد شــاركت الهيئــة كأحــد أعضــاء البرنامــج فــي بنــاء 
خطتــه التنفيذيــة وتطويــر األهــداف والمبــادرات االســتراتيجية للركيــزة االســتراتيجية 
الثانيــة »تطويــر ســوق ماليــة متقدمــة« مــن خــال مراجعــة خطتهــا االســتراتيجية 
وتحديــد المؤشــرات والمبــادرات المعتمــدة التــي لهــا أثــر فــي تطــور القطــاع المالــي 
وزيــادة كفاءتــه ونمــو الســوق الماليــة لتصبــح ســوًقا ماليــة متقدمــة توفــر بدائــل 
اســتثمارية ومصــادر تمويــل متنوعــة ممــا يســهم فــي رفــع جاذبيتــه. وتهــدف الهيئــة 
مــن مشــاركتها فــي برنامــج تطويــر القطــاع المالــي إلــى المســاهمة فــي حركــة 
التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة مــن خــال تنميــة القطــاع المالــي وتطويــر الســوق 
لضمــان  التحديــات،  علــى مواجهــة ومعالجــة  قدرتهــا  وزيــادة  الســعودية  الماليــة 

ســوقًا ماليــًا مســهلة للتمويــل، حافــزة لاســتثمار وداعمــة لثقــة المتعامليــن بهــا.
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 2.  إنجازات الخطة االستراتيجية لعام 2020م
أقــر مجلــس الهيئــة خطــة عمــل تنفيذيــة مفصلــة تضمنــت مبــادرات الخطــة االســتراتيجية وأنشــطتها خــال عــام 2020م، واإلطــار 
الزمنــي للتنفيــذ، وجمعــت خالهــا بيانــات اإلنجــاز والتحديــات، ورفعــت نائــج خطــة العمــل التنفيذيــة إلــى مجلــس الهيئــة. وقــد 

اســتمر العمــل علــى تنفيــذ122 مبــادرة ضمــن مبــادرات الخطــة االســتراتيجية.

الباب األول: الخطة االستراتيجية للسوق المالية

وفيما يلي بعض اإلنجازات واألثر المتوقع منها:
األثراإلنجازم

1
تنفيذ أول إدراج مباشر في السوق الموازية ألسهم »شركة اإلسمنت 

األبيض«، وتعتبر السوق المالية السعودية أول األسواق الخليجية التي 
تسمح باإلدراج المباشر

اســتقطاب المزيــد مــن الشــركات الراغبــة فــي اإلدراج فــي الســوق 	 
الماليــة الســعودية )تــداول(.

ــادة عــدد الشــركات المدرجــة فــي الســوق 	  ــز معــدل الســيولة وزي تعزي
ــة )نمــو(. الموازي

وتســريع 	  الســعودية  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  نمــو  دعــم 
تطويرهــا. وتيــرة 

اعتماد تعليمات إصدار شهادات اإليداع خارج المملكة2
تنويع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية )تداول(.	 

انفتاح السوق المالية السعودية على األسواق المالية العالمية.	 
تخفيض تكلفة التمويل للمؤسسات المحلية.	 

إدراج أول صندوقي مؤشرات متداولة يستثمران في الصكوك 3
تنويع فئات األصول المتاحة للمستثمرين في السوق.	 الحكومية

إدراج صندوق الباد المتداول للمتاجرة بالذهب كأول صندوق استثمار 4
مؤشر متداول في مجال السلع

تنويع فئات األصول المتاحة للمستثمرين في السوق.	 
مــن 	  خــاص  بشــكل  واألفــراد  عــام  بشــكل  المســتثمرين  تمكيــن 

االســتثمار فــي أســواق الســلع مــن خــال الســوق الماليــة الســعودية 
)تــداول(.

السماح لألجانب باالستثمار المباشر في أدوات الدين5

تعزيــز البيئــة االســتثمارية الجاذبــة للمســتثمرين األجانــب بمــا يســهم 	 
فــي رفــع كفــاءة الســوق ويزيــد مــن تنافســيتها إقليميــًا ودوليــًا.

وتنويــع 	  األمــوال  رؤوس  تكويــن  فــي  الماليــة  الســوق  دور  تعزيــز 
األجانــب. المســتثمرين  لشــرائح  االســتثمارية  المنتجــات 

توفير فرص متنوعة لاستثمار في السوق المالية السعودية.	 إطاق سوق للمشتقات المالية في المملكة العربية السعودية6
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نتائج مؤشرات قياس األداء في برنامج الريادة المالية لعام 2020م
يوضــح الجــدول رقــم )1( مؤشــرات القيــاس الرئيســية علــى مســتوى برنامــج )الريــادة الماليــة( والمضمنــة فــي برنامــج تطويــر القطــاع 
المالــي، إذ حققــت الهيئــة نســبة إنجــاز بلغــت 83 % فــي مؤشــرات القيــاس الرئيســية المضمنــة فــي برنامــج تطويــر القطــاع المالــي.

جدول رقم )1(: مؤشرات قياس األداء في برنامج تطوير القطاع المالي ضمن نطاق عمل الهيئة

المستهدف لعام مؤشر األداء)))#
2020م)2) 

نسبة اإلنجازالقيمة المحققة))) 

100 %94 %88 %القيمة السوقية )األسهم وأدوات الدين( كنسبة من الناتج المحلي )%()4( 1

94 %20.57 %22 %األصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(2

97 %56.5 %55 %نسبة التركز في القيمة السوقية ألكبر 10 شركات )%(3

50 %10 %20 %حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول ) %(4

60 %9 %15 %نسبة ملكية المستثمرين األجانب من إجمالي القيمة السوقية لألسهم ) %(5

عــدد المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة المدرجــة كنســبة مــن إجمالــي عــدد الشــركات 6
48 %19 %40 %المدرجــة ) %(

100 %2515.31%=<  معدل تذبذب مؤشر السوق المالية السعودية 7

100 %55.8 %45 %=>الحد األدنى لقيمة األسهم الحرة كنسبة من إجمالي القيمة السوقية لألسهم ) %(8

نســبة الحســابات االســتثمارية التــي تــم فتحهــا مــن خــال إجــراءات معرفــة العميــل 9
100 %95 %10 %اإللكترونيــة

المؤشرات )1، 3، 5، 8( ال يدخل في احتسابها أثر »اكتتاب شركة ارامكو السعوذية«.  )1(
العامة »<=« تعني أصغر من أو يساوي، ,والعامة »>=« تعني أكبر من أو يساوي.  )2(

كما في نهاية عام 2020م.  )3(
الناتج المحلي المستخدم هو لعام 2019م وصادر من الهيئة العامة لإلحصاء.  )4(

كذلــك نتــج عــن تلــك اإلنجــازات تقــدم ترتيــب المملكــة فــي عــدد مــن مؤشــرات التنافســية العالميــة المتعلقــة بالســوق الماليــة 
الســعودية منهــا اآلتــي:

والجديــر بالذكــر أن ترتيــب المملكــة تحّســن فــي الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة الصــادر عــن مركــز التنافســية التابــع لمعهــد 
التطويــر اإلداري )IMD(، فقــد حصلــت المملكــة علــى المرتبــة 24 لعــام 2020م مقارنــة بالمرتبــة 26 فــي عــام 2019م، وذلــك مــن 
بيــن 63 دولــة هــي األكثــر تنافســية فــي العالــم، رغــم الظــروف االقتصاديــة الناتجــة عــن آثــار جائحــة كورونــا. وتعــد المملكــة الدولــة 
الوحيــدة فــي منطقــة الخليــج العربــي والشــرق األوســط التــي شــهد ترتيبهــا تحســنًا رغــم التحديــات االقتصاديــة وانخفــاض أســعار 
البتــرول. وتعكــس هــذه النتائــج عمــق اإلصاحــات التــي تســير بهــا المملكــة، وتعــاون وتكامــل جهــود الجهــات الحكوميــة المرتبطــة 
بتطويــر مختلــف القطاعــات مــن خــال تنفيــذ المبــادرات والبرامــج التابعــة لرؤيــة المملكــة 2030؛ الهادفــة لرفــع تنافســية المملكــة 

علــى المســتوى العالمــي.

2020م2019ممؤشر التنافسية العالمي

:)IMD( 24 من 63 دولة26الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية

1212مؤشر السوق المالية )نسبة التغيير في المؤشر(

262مؤشر رسملة سوق األسهم )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

2518مؤشر أسواق األسهم )توفير التمويل الكافي للشركات(.

3320مؤشراألسواق المالية )سهولة الوصول إلى األسواق المالية( 

2420مؤشر حقوق المساهمين.

364مؤشر الطروحات األولية لالكتتاب العام

2512مؤشر توفر رأس المال الجرئ

ترتيب المملكة )عالميًا( لألعوام )1(

الباب األول: الخطة االستراتيجية للسوق المالية

)1(  لــم ُينشــر تقريــرا »ممارســة األعمــال الصــادر عــن مجموعــة البنــك الدولــي« و »التنافســية العالمــي الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي« لعــام 2020م 
حتــى موعــد إعــداد هــذا التقريــر.
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3.  الخطة االستراتيجية لهيئة السوق 
المالية2021 -2023م

اســتكمااًل لإلنجــازات التــي حققتهــا الهيئــة خــال األعــوام الماضيــة ضمــن 
خطتهــا االســتراتيجية، وبانتهــاء اإلطــار الزمنــي المحــدد للخطــة مــع نهايــة عــام 
2020م، عملــت الهيئــة علــى تطويــر خطــة اســتراتيجية للثاثــة أعــوام القادمــة 
2021م – 2023م، وتطمــح الهيئــة فــي خطتهــا االســتراتيجية المحدثــة إلــى أن 
تصبح الســوق المالية الســعودية بنهاية عام 2023م الســوق المالية الرئيســة 
ــن  فــي منطقــة الشــرق األوســط، ومحــط األنظــار ونقطــة االنطــاق للباحثي
عــن التمويــل واالســتثمار فــي المنطقــة. وفــي ســبيل ذلــك، تســعى الهيئــة 
إلــى جــذب المســتثمرين األجانــب ســواًء فــي ســوق اإلصــدارات أم التــداول 
المباشــر، وتأمــل الهيئــة زيــادة نســبة االســتثمار األجنبــي من رســملة الســوق، 
ــر ســوق  ــة عب ــد مــن الشــركات النامي ــزداد الســوق عمقــًا ويجتــذب المزي وأن ي
موازيــة تزخــر بالشــركات، وســوق رئيســية سلســة اإلدراج. وتتطلــع الهيئــة 
ــة 270  ــدد الشــركات المدرجــة فــي الســوق الرئيســية والموازي أن يتخطــى ع
شــركة مدرجــة. كمــا تأمــل رفــع معــدالت الســيولة لُتحقــق أهــداف المشــاركين 
فــي الســوق الماليــة، واالســتفادة مــن رؤوس األمــوال المتدفقــة نتيجــة 
إلدراج الســوق الســعودي ضمــن المؤشــرات الدوليــة الناشــئة بمــا يســهم 
فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، ليصبــح ســوقًا ذات كفــاءة وجاذبيــة 
عاليــة. لــذا وضعــت الهيئــة المبــادرات الهادفــة لتعزيز ثقة المتعاملين بالســوق 
الماليــة مــن خــال خفــض معــدالت التذبــذب فيهــا وتعزيــز ســبل اســتقرارها، 
وحمايــة وتعويــض المتضرريــن مــن أي أفعــال غيــر نظاميــة وغيــر عادلــة، وإيقاع 
العقوبــات الرادعــة بمخالفــي نظــام الســوق الماليــة. كذلــك تطمــح الهيئــة 
إلــى أن تتضاعــف األمــوال المســتثمرة عبــر القنــوات المــدارة ليتخطــى حجــم 
األصــول المــدارة 800 مليــار ريــال ســعودي، ســواء الصناديــق أم المحافــظ 
أم غيرهــا مــن األدوات الماليــة المبتكــرة التــي مــن بينهــا صناديــق الملكيــة 
الخاصــة، ورأس المــال الجــريء، والتقنيــة الماليــة )فنتــك(، وتطمــح الهيئــة أن 
ــف  ــد مــن الوظائ ــق المزي ــال وقــادر علــى خل ــي فّع ــك قطــاع مال ــج عــن ذل ينت
فــي القطــاع. ويوضــح )الشــكل رقــم )2(( محــاور الخطــة االســتراتيجية للهيئــة 

للفتــرة 2021-2023م، واألهــداف المتعلقــة بــكل محــور.

الشكل رقم )2(: محاور الخطة االستراتيجية للهيئة 2021-2023 م، وأهدافها

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

الرؤية

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

الرسالة

تعزيز دور المورد البشري وتطوير 
قدراته

تيسير التحول الرقمي لهيئة السوق 
المالية وإثراء تجربة المستخدمين

تعزيز التميز المؤسسي

ممكنات التنفيذ

تسهيل التمويل
تــعــمــيــق الـــســـوق الــمــالــيــة 	 

تكوين  فــي  ــا  دورهـ وتعزيز 
رؤوس األموال

تــطــويــر ســــوق الــصــكــوك 	 
وأدوات الدين

التمويل 	  آلــيــات  نمو  دعــم 
البديلة

تحفيز االستثمار
ــول 	  األصـ إدارة  نــمــو  ــم  دعـ

ــار  ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــز االســ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
المؤسسي

ــة الـــســـوق 	  ــ ــي ــ ــاذب ــ رفــــــع ج
للمستثمر األجنبي

تنويع المنتجات االستثمارية 	 
ــة في  ــاح ــت ــم واآللــــيــــات ال

السوق المالية

ــداول 	  ــتـ ــات الـ ــيـ تــحــســيــن آلـ
المتاحة في السوق المالية

تعزيز الثقة
ــراف 	  اإلشــ منهجية  تــبــنــي 

ــى الــمــخــاطــر  ــل ــنــي ع ــمــب ال
معالجة  آلـــيـــات  تــعــزيــز  مـــع 

المخالفات النوعية

تعزيز االستقرار في السوق 	 
المالية

المستثمر 	  حــمــايــة  ــز  تــعــزي
وإجراءات فض المنازعات

تــعــزيــز مــســتــوى الــحــوكــمــة 	 
والشفافية للمشاركين في 

السوق

بناء القدرات
مؤسسات 	  ــدرات  قـ تطوير 

السوق المالية ومؤسسات 
البنية األساسية للسوق

ــي 	  ــوعـ ــوى الـ ــتـ ــسـ ــع مـ رفــــ
ــة في  ــي ــال ــم والـــثـــقـــافـــة ال

السوق

حلول 	  في  التطوير  تسهيل 
البيانات والتقنية المالية

تطمح الهيئة في خطتها 
االستراتيجية المحدثة إلى أن تصبح 

السوق المالية السعودية السوق 
الرئيسة في الشرق األوسط ومن أهم 

عشر أسواق مالية في العالم

تطمح الهيئة إلى أن تتضاعف األموال 
المستثمرة عبر القنوات المدارة 

ليتخطى حجم األصول المدارة 800 
مليار ريال سعودي
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مؤشرات الخطة االستراتيجية للهيئة )202-)202م

)1( مؤشرات أداء برنامج تطوير القطاع المالي ضمن نطاق عمل الهيئة.
تعريــف منتــدى االقتصــاد العالمــي: الشــركات متناهيــة الصغــر تبلــغ قيمتهــا الســوقية أقــل مــن 65 مليــون دوالر، والشــركات الصغيــرة تبلــغ قيمتهــا   )2(

الســوقية مــن 65 إلــى 200 مليــون دوالر )برنامــج تطويــر القطــاع المالــي(.
القيمة السوقية لألسهم باستثناء القيمة السوقية لشركة ارامكو، والقيمة السوقية ألدوات الدين بحسب بيانات مركز اإليداع.  )3(

ــر  ــداول لعــام 2018 والقيمــة االســمية إلصــدرات الديــن غي تشــمل القيمــة الســوقية لســوق األســهم وقيمــة الصكــوك وأدوات الديــن المســجلة علــى ت  )4(
المدرجــة. وقــد ُحــددت أســواق أدوات الديــن بنــاًء علــى الديــن المســجل فــي ســوق شــركة الســوق الماليــة )تــداول( - مركــز االيــداع، بمــا فيــه إصــدارات مكتــب 

إدارة الديــن العــام، وإعــادة التمويــل مــن شــركة إعــادة التمويــل العقــاري الســعودية.

وضعــت الهيئــة عــددًا مــن المســتهدفات لقيــم مؤشــرات القيــاس الرئيســية علــى مســتوى خطتهــا االســتراتيجية لألعــوام 2021-
2023م، تــم اســتعراضها فــي )الجــدول رقــم )2((.

جــدول رقــم)2(: المســتهدفات لقيــم مؤشــرات القيــاس الرئيســية علــى مســتوى الخطــة االســتراتيجية للهيئــة  
لألعــوام 2021-2023م

مؤشرات األداء)1(#

المستهدفات

سنة 
األساس
)202م2022م)202م)9)20(

عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة مئوية من إجمالي عدد الشركات 1
FSDP%40.9% 42% 43% 44المدرجة)2( 

FSDP6202424عدد اإلدراجات في السوق المالية2

FSDP%66.5% 75% 77% 78.1القيمة السوقية لسوق األسهم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)3( 3

FSDP%1417.218.720.1حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي)4( 4

FSDP%16.923.825.627.4األصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي5

FSDP%13.31516 16.5نسبة ملكية المستثمرين األجانب من إجمالي القيمة السوقية لألسهم الحرة6

FSDP%36384041حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول7

=< FSDP%8270 >=70 >=70نسبة الحسابات االستثمارية التي تم فتحها من خال إجراءات معرفة العميل اإللكترونية8

حوكمة الخطة االستراتيجية
شــرعت الهيئــة فــي تطويــر إطــار حوكمــة متكامــل؛ لضمــان مأسســة العمــل ورفــع كفاءتــه وتســهيل تنســيق الجهــود بيــن الجهــات 
ذات العاقــة، بمــا يمّكــن الهيئــة مــن المتابعــة الفاعلــة لتنفيــذ خطتهــا االســتراتيجية. وســعيًا إلــى تعزيــز معاييــر الجــودة والتنفيــذ 
ــادرات االســتراتيجية بشــكل دوري  واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة فــي الوقــت المناســب، اعُتمــدت منهجيــة لمتابعــة تنفيــذ المب
مــن خــال وضــع خطــط تفصيليــة لــكل مبــادرة تحتــوي علــى خطــوات التنفيــذ ومواعيــد إنجازهــا وتحديــد مســؤوليات التنفيــذ 
وشــركاء العمــل مــن الجهــات الخارجيــة واألدوار المتوقعــة منهــم. ويضــم إطــار الحوكمــة عــددًا مــن اللجــان المشــتركة مثــل لجنــة 
تحفيــز وتشــجيع شــركات القطــاع الخــاص علــى طــرح إدراج أســهمها فــي الســوق الماليــة ولجنــة تطويــر ســوق لصكــوك وأدوات 
الديــن، واللجــان الثنائيــة مــع جهــات خارجيــة لضمــان التنســيق مــع األجهــزة ذات العاقــة لتنفيــذ المبــادرات االســتراتيجية واألعمــال 

المشــتركة المرتبطــة بهــا. 

قياس األداء
إطار الحوكمة

المعتمــد  الحوكمــة  إطــار  يتضمــن 
األداء؛  لقيــاس  واضحــة  منهجيــة 
لمعرفــة التقــدم المحــرز فــي تحقيــق 
األهداف االستراتيجية. وضمت الخطة 
 2023-2021 للهيئــة  االســتراتيجية 
مجموعــة من مؤشــرات قيــاس األداء 
علــى مســتوى المحــاور االســتراتيجية 
مؤشــرات  إلــى  باإلضافــة  الخمســة 
قياس محددة لكل هدف استراتيجي. 

الهيئة وأداء
الوطنــي  المركــز  مــع  الهيئــة  تعمــل 
)أداء(  العامــة  األجهــزة  أداء  لقيــاس 
أداء  مؤشــرات  بعــض  قيــاس  علــى 
برنامج تطوير القطاع المالي المندرجة 
الســوق  هيئــة  عمــل  نطــاق  ضمــن 
المالية، وذلك من خال تطبيق نماذج 
لدعــم  موحــدة  وأدوات  ومنهجيــات 
تقاريــر  وإصــدار  وفاعليتهــا  كفايتهــا 
األداء لقيــاس مــدى تحقــق األهــداف 
االســتراتيجية لبرنامــج تطويــر القطاع 

المالي.
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 الباب الثاني:
الوضع الراهن لهيئة السوق المالية 

وجهود الهيئة في مكافحة جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد-9)(



الفصل األول: جهود الهيئة في مكافحة جائحة فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد-9)(



ــة،  ــن فــي المملك ــن والمقيمي ــكل مــا مــن شــأنه صحــة وســامة المواطني ــة الرشــيدة اهتمامــًا شــديدًا ب ــت حكومــة المملك أول
ــة الصــادرة عــن  ــة واالحترازي ــد-19( باتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات الوقائي ــا المســتجد )كوفي ــروس كورون ومنهــا التصــدي لجائحــة في
الجهــات المختصــة لمواجهــة هــذه الجائحــة. وقــد حرصــت الهيئــة علــى تطبيــق هــذه اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة والتقيــد بهــا، 
والتأكــد مــن تطبيقهــا فــي الجهــات الخاضعــة إلشــرافها. وعملــت الهيئــة بجميــع اإلجــراءات االحترازيــة لضمــان صحــة وســامة 

منســوبي ومنســوبات الهيئــة، ومــن أهمهــا:

االلتزام بفترة منع التجول وتفعيل العمل 
عن بعد

العودة التدريجية لمقرات العمل بعد السماح 
بالعودة مع التقيد باإلجراءات االحترازية

فحص درجة الحرارة قبل الدخول إلى مقرات 
العمل

إلزام منسوبي ومنسوبات الهيئة بارتداء تفعيل االجتماعات عن بعد
الكمامة والحفاظ على التباعد االجتماعي 

بعد العودة إلى مقرات العمل

العمل باإلجراءات الصحية المائمة في 
حال وجود إصابة ال قدر الله ألحد منسوبي 

ومنسوبات الهيئة

العمل باإلجراءات الصحية المائمة في حال 
وجود مخالطة ألحد المصابين بالفيروس بين 
منسوبي الهيئة، والتنبيه على أهمية إجراء 

الفحص الازم للمخالطين

توعية منسوبي ومنسوبات الهيئة من خال 
الرسائل اإللكترونية للتذكير بأهمية االلتزام 

باإلجراءات االحترازية
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كذلك تم اتخاذ إجراءات متعلقة بمؤسسات السوق المالية، وأهمها ما يلي:

تمديد مهلة استيفاء شروط ومتطلبات البدء 
بتجربة التقنية المالية حتى نهاية شهر يوليو 

2020م

تمديد مهلة اإلفصاح عن القوائم المالية 
األولية للشركات المدرجة التي تنتهي 

فتراتها المالية األولية في 29-7-1441هـ 
و29-2-2020م و31-03-2020م

إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل 
المالي المحصل للهيئة لمدة عام ومصدري 

أدوات الدين حتى نهاية عام 2025م

تمديد مهلة اإلفصاح عن التقارير السنوية 
لصناديق االستثمار العامة والخاصة

حث مؤسسات السوق المالية على 
اتباع التدابير االحترازية للوقاية من 

اإلصابة بفيروس كورونا

االلتزام بتعليق حضور العاملين في 
مؤسسات السوق المالية تماشيًا 

مع قرار وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بشأن تعليق 
حضور العاملين للمكاتب الرئيسية 

لمنشآت القطاع الخاص

تعزيز العمل اإللكتروني عن بعد لدى 
مؤسسات السوق المالية وتوفير 
الدعم الكافي وتسخير التقنيات 
اإللكترونية كافة لضمان استمرار 
وتيرة األعمال في السوق المالية 

في ظل الظروف االستثنائية

تعليق تجميد الحسابات االستثمارية 
للجهات الخاضعة إلشراف الهيئة

تمديد مدد تزويد الهيئة ببعض 
المتطلبات النظامية والائحية 
لوكاالت التصنيف االئتماني

تمديد مدد تزويد الهيئة ببعض 
المتطلبات النظامية والائحية 

لمؤسسات السوق المالية

التعامل مع اإلجراءات االحترازية 
بخصوص العمل في فترات منع 

التجول

حضور العاملين لمقرات العمل في 
مؤسسات السوق وإصدار تصاريح 

التنقل

رفع تعليق حضور العاملين لمقرات العمل 
في مؤسسات السوق

إصدار دليل الوقاية من فيروس كورونا عند 
العودة إلى العمل

وانطاقــًا مــن دور الهيئــة اإلشــرافي والرقابــي، ودعمــًا للجهــات الخاضعــة إلشــرافها فــي ظــل الظــروف الراهنــة ولتمكينهــا مــن 
مواجهــه هــذه اآلثــار، اتخــذت الهيئــة العديــد مــن اإلجــراءات فــي ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية، وتابعــت تأثيرهــا بشــكل مســتمر 
علــى الســوق الماليــة بالمملكــة. وقــد تــم العمــل بالعديــد مــن اإلجــراءات المتعلقــة بالســوق الماليــة والصناديــق االســتثمارية، 

أبرزهــا مــا يلــي:

االكتفاء بعقد جمعيات الشركات المدرجة 
عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق 

عقدها حضوريًا بشكل مؤقت امتثااًل 
لإلجراءات الوقائية

تقليص ساعات التداول اليومية في السوق 
المالية

تمديد مهلة اإلفصاح عن تقرير مجلس 
اإلدارة والمعلومات المالية السنوية 

للشركات المدرجة وصناديق االستثمار 
العقارية والمتداولة التي تنتهي في 31-

3-2020م، وصناديق المؤشرات المتداولة 
التي تنتهي في 07-04-2020م
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الفصل الثاني: البيئة الداخلية للهيئة
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1.  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ األوامر السامية وقرارات مجلس 
الوزراء

تلقــت الهيئــة خــال عــام 2020م عــددًا مــن األوامــر الســامية وقــرارات مجلــس الــوزراء، اتخــذت حيالهــا اإلجــراءات المناســبة ويمكــن 
تلخيصهــا علــى النحــو التالي: 

األمر السامي رقم ))5)54(
األمــر الســامي رقــم )54351( وتاريــخ 1441/9/28هـــ المتضمــن التوجيــه بأهميــة نشــر كل األنظمــة واللوائــح المرتبطــة بقطــاع 
األعمــال علــى المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بالجهــات الحكوميــة باللغتيــن )العربيــة، واإلنجليزيــة(، والقاضــي فــي الفقــرة )3( 

منــه بــأن علــى الجهــات الحكوميــة القيــام بمــا يلــي:

ــى  ــورة فــي الفقــرة )1( أعــاه- إل ــم المذك ــواردة فــي القوائ ــر ال ــح واالشــتراطات الخاصــة بقطــاع األعمال-غي أ-  ترجمــة اللوائ
ــة. ــز الوطنــي للتنافســية والجهــة المعني اللغــة اإلنجليزيــة وفــق إطــار زمنــي محــدد يتــم إقــراره بالتنســيق بيــن المرك

ب-  نشــر مــا يترجــم ممــا يخصهــا مــن األنظمــة واللوائــح واالشــتراطات الخاصــة بقطــاع األعمــال علــى مواقعهــا اإللكترونيــة، 
وتزويــد المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات بنســخ منهــا إلدراجهــا فــي موقعــه اإللكترونــي.

تنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
ــة  ــة ومنشــورة علــى موقــع الهيئ ــة مترجمــة إلــى اللغــة اإلنجليزي ــة الصــادرة عــن الهيئ ــح التنفيذي ــار كــون اللوائ أخــذًا فــي االعتب
ــت  ــم عمل ــذًا لألمــر الســامي الكري ــه تنفي ــق والمحفوظــات بنســخ منهــا، فإن ــي للوثائ ــز الوطن ــد المرك ــي، وســبق تزوي اإللكترون
الهيئــة علــى ترجمــة الوثائــق األخــرى إلــى اللغــة اإلنجليزيــة وفــق إطــار زمنــي محــدد تــم إقــراره بالتنســيق بيــن المركــز الوطنــي 
ــق  ــز الوطنــي للوثائ ــد المرك ــة اإللكترونــي، وتزوي ــدًا لنشــر النســخ المترجمــة منهــا علــى موقــع الهيئ ــة، تمهي للتنافســية والهيئ

ــي. والمحفوظــات بنســخ منهــا إلدراجهــا فــي موقعــه اإللكترون
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تعميم الديوان الملكي رقم ))670( 
تعميــم الديــوان الملكــي رقــم )6701( وتاريــخ 1442/2/6هـــ المبنــي علــى توجيــه مجلــس الــوزراء المــؤرخ فــي 1442/1/27هـــ 

القاضــي باآلتــي:

التأكيــد علــى جميــع الجهــات الحكوميــة بضــرورة االلتــزام بتطبيــق األنظمــة واللوائــح والتعليمــات المرعيــة عنــد تقديــم . 1
خدماتهــا، والتقيــد بمــا يصــدر عــن المحاكــم والجهــات القضائيــة مــن أحــكام نهائيــة ومــا يتقــرر مــن مبــادئ قضائيــة، توفيــق 

ــادئ. ــة مــع تلــك األحــكام والمب ــة المماثل الممارســات اإلداري

قيــام الجهــات الحكوميــة بتضميــن تقاريرهــا الســنوية بيانــًا بعــدد الدعــاوى المرفوعــة ضدهــا مصنفــة بحســب موضوعهــا . 2
وحســب األنظمــة ذات الصلــة، وعــدد األحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة ضدهــا وعــدد األحــكام القضائيــة النهائيــة الصادرة 

لصالحهــا، ومــا اتخذتــه مــن إجــراءات لتوفيــق ممارســاتها اإلداريــة مــع تلــك األحــكام ومــا يتقــرر مــن مبــادئ قضائيــة.

قيــام اإلدارات المختصــة فــي الجهــات الحكوميــة باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتنفيــذ مــا ورد فــي الفقرتيــن )1( و)2( المشــار . 3
إليهمــا أعــاه وفــق التفصيــل الموضــح فــي تعميــم الديــوان الملكــي المشــار إليــه. 

تنفيذًا للتوجيه الكريم قامت الهيئة باآلتي:
فيما يتعلق بالبند )1( عملت الهيئة بما تضمنه التوجيه.. 1

فيمــا يتعلــق بالبنــد )2( ضمنــت الهيئــة منــذ عــدة ســنوات تقاريرهــا الســنوية مــا وجــه بــه التوجيــه، وفيمــا يخــص عــام 2020م . 2
بلــغ إجمالــي الدعــاوى المقامــة ضــد الهيئــة 10 دعــاوى، ُحكــم بهــا لصالــح الهيئــة، وانحصــرت موضوعاتهــا فيمــا يأتــي:

التظلم من قرارات مجلس الهيئة الصادرة في شأن مخالفات اإلفصاح.	 

التظلم من قرارات مجلس الهيئة الصادرة في شأن مخالفات التزامات كل من نظام السوق المالية، ونظام الشركات.	 

التظلــم مــن قــرارات مجلــس الهيئــة الصــادرة فــي شــأن مخالفــة اللوائــح التنفيذيــة لنظــام الســوق الماليــة )الئحــة حوكمــة 	 
الشــركات/ الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة/ قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة / الضوابــط واإلجــراءات 
التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات الخاصــة للشــركات المدرجــة/ التعليمــات الخاصــة بإعانــات الشــركات المســاهمة(.

مطالبات بالتعويض عن أضرار نتيجة إجراءات وقرارات تنظيمية صادرة عن الهيئة.	 

دعــاوى تظلــم أمــام المحكمــة اإلداريــة، وُحكــم فيهــا بعــدم اختصــاص الديــوان بالنظــر فــي مثــل هــذه الدعــاوى، باعتبــار لجــان 	 
الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة هــي الجهــة المختصــة بالنظــر فــي مثــل هــذه النزاعــات بموجــب نظــام الســوق الماليــة.

األمر السامي رقم ))6788(
األمــر الســامي رقــم )67881( وتاريــخ 1441/12/21هـــ المتضمــن التوجيــه برفــع تقريــر مفصــل عــن اللجــان المتعلقــة بالشــأن 

اإلعامــي والمشــكلة بأوامــر متضمنــًا مهامهــا وأبــرز منجزاتهــا واإلفــادة عــن وضعهــا، مــع تحديــد ضابــط اتصــال لــكل لجنــة.

تنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
رفعت للمقام السامي كتابها رقم )ص/20/4690/1( تاريخ 1442/1/21هـ، متضمنًا إفادة الهيئة بما وجه به األمر السامي.

األمر السامي رقم )9460)(
األمــر الســامي رقــم )39460( وتاريــخ 1441/6/26هـــ بشــأن المعاملــة المشــتملة علــى برقية معالي وزير االقتصــاد والتخطيط 

عضــو وأميــن مجلــس إدارة المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة رقــم 4100058 في 1441/2/5هـــ، القاضي باآلتي:

أواًل: ربــط خدماتهــا اإللكترونيــة المقدمــة عبــر منصاتهــا اإللكترونيــة بمنصــة تقييــم تجربــة المســتفيدين مــن الخدمــات الحكوميــة 
)منصــة وطنــي( التابعــة للمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )أداء( بطريقــة آمنــة - مــن خــال الشــبكة الحكوميــة 
اآلمنــة )GSN( وقنــاة التكامــل الحكومــي )GBS( –، وتوحيــد منصــات تقييــم رضــا المســتفيدين الخاصــة باألجهــزة العامــة؛ 
لتكــون منصــة واحــدة )منصــة وطنــي(، وأن يتــم ذلــك وفــق خطــة زمنيــة يتــم االتفــاق عليهــا بيــن كل مــن تلــك األجهــزة العامــة 
والمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة، وأن تســتكمل المتطلبــات الفنيــة الازمــة للربــط اآلمــن بيــن تلــك الخدمــات 
والمنصــات و)منصــة وطنــي(، مــع االلتــزام بمــا تصــدره الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني مــن ضوابــط لألمــن الســيبراني.

ثانيــًا: قيامهــا عنــد قيــاس تجربــة المســتفيد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة 
العامــة لمواءمــة آليــة القيــاس بمــا يتوافــق مــع منهجيــات المركــز.

ــاس أداء األجهــزة  ــي لقي ــز الوطن ــة المســتفيد للعمــوم، إال بعــد التنســيق مــع المرك ــاس تجرب ــج لقي ــًا: عــدم نشــر أي نتائ ثالث
العامــة.

تنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
ــة ســتكون ضمــن  ــأن الهيئ ــز ب ــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )أداء( فــي هــذا الشــأن، فأفــاد المرك التواصــل مــع المرك
األجهــزة العامــة المســتهدفة فــي المرحلــة الثانيــة وفــق الخطــة التــي وضعهــا، علمــًا بــأن المركــز زود الهيئــة بمنهجيــة القيــاس.
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األمر السامي رقم ))4458(
األمــر الســامي رقــم )44583( وتاريــخ 1441/7/20هـــ القاضــي باآلتــي: )1( تعليــق الحضــور لمقــرات العمــل فــي جميــع الجهات 
الحكوميــة لمــدة )16( يومــا عــدا القطاعــات الصحيــة واألمنيــة والعســكرية ومنظومــة التعليــم عــن بعــد فــي قطــاع التعليــم. 
)2( أن تقــوم كل جهــة مــن الجهــات الحكوميــة بدراســة مــدى الحاجــة الســتمرار مباشــرة جميــع الموظفيــن للعمــل- فــي حــال 
اســتمرار مثــل هــذه الظــروف لمــدة أطــول ال ســمح اللــه- مــن مقــرات العمــل ومــدى مناســبة االكتفــاء بعــدد محــدود جــدًا مــن 

الموظفيــن لتســيير أعمــال الجهــاز بالقــدر الــازم الضــروري واالكتفــاء بالتعامــات اإللكترونيــة أو العمــل عــن بعــد.

تنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
تبنــي منهجيــة العمــل عــن بعــد لمنســوبيها كافــة، وذلــك بتفعيــل الوســائل التقنيــة الازمــة والتأكيــد علــى حصــر الحضــور لمقــر 

العمــل فــي الحــاالت الطارئــة والضروريــة طــوال فتــرة تعليــق الحضــور لمقــرات العمــل.

األمر السامي رقم ))5262(
األمــر الســامي رقــم )52623( وتاريــخ 1441/9/17هـــ القاضــي باتخــاذ جميــع اإلجــراءات االحترازيــة لمنع تفشــي فيــروس كورونا 
فــي المملكــة، ومنــح صاحيــة اســتثناء الموظفيــن الذيــن تتطلــب المصلحــة حضورهــم لمقــرات العمــل للوزيــر المختــص أو 
رئيــس الجهــة المســتقلة علــى أن يكــون ذلــك فــي أضيــق الحــدود مــع االلتــزام بجميــع اإلجــراءات االحترازيــة الازمــة للوقايــة 

مــن فيــروس كورونــا.

تنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
طبقت اإلجراءات االحترازية ذات العاقة بمرافق الهيئة وموظفيها للوقاية من فيروس كورونا ومن ذلك:

قياس درجة الحرارة في جميع مداخل مقرات الهيئة.	 

تنفيذ التعقيم لجميع مقرات الهيئة.	 

رفع مستوى النظافة والتعقيم وزيادة معدل تنظيف األجهزة ذات االستخدام المشترك.	 

توفير الكمامات الواقية لمنسوبي الهيئة والمعقمات المعتمدة ومراقبة االلتزام باستخدامها.	 

تركيب الصقات أرضية لتنظيم المسافات أثناء الدخول والخروج واالنتظار، وداخل المصاعد.	 

تعليق الخدمات داخل مقار الهيئة ذات العاقة بالضيافة والخدمات المساندة.	 

وضع خطة طوارئ لمواجهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا في مقار الهيئة وتخصيص غرف عزل للحاالت المشتبه فيها.	 

وضع قواطع بين وحدات العمل في مقرات الهيئة لتحقيق التباعد.	 

اســتخدام النمــوذج الموحــد لتصريــح التنقــل المعتمــد مــن وزارة الداخليــة لعــدد مــن الموظفيــن ممــن تســتلزم أعمالهــم 	 
ــاء فتــرات الحظــر المختلفــة. الحضــور لمقــار العمــل أثن

إضافــة إلــى ذلــك، وعمــًا بمــا تضمنــه األمــر الســامي؛ حصــرت الهيئــة صاحيــة االســتثناء فــي الحضــور لمقــرات العمــل فــي 
أضيــق نطــاق، وربــط ذلــك بموافقــة معالــي الرئيــس، وتبنــت آليــة العمــل عــن بعــد خــال فتــرة تعليــق الحضــور لمقــرات العمــل، 
ومــن ثــم تقليــل نســب الحضــور لمقــرات العمــل بعــد العــودة إلــى النســب المقــررة بهــذا الشــأن وفــق مــا يــرد مــن وزارة المــوارد 

البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

تعميم الديوان الملكي رقم )65028(
ــوزراء رقــم )660( المــؤرخ فــي  ــخ 1441/12/4هـــ المبنــي علــى قــرار مجلــس ال تعميــم الديــوان الملكــي رقــم )65028( وتاري
1441/10/24هـــ القاضــي باعتمــاد التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن، بالصيغــة المرافقــة للقــرار، وعــدد مــن الترتيبــات على 

النحــو الــوارد فــي القــرار.

تنفيذًا للتوجيه الكريم قامت الهيئة باآلتي:
مراجعــة األوصــاف الوظيفيــة لجميــع الوظائــف فــي الهيئــة، والتأكــد مــن اســتخدام التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن مرجعــًا 

عنــد الحاجــة.

األمر السامي رقم )66559(
األمــر الســامي رقــم )66559( وتاريــخ 1441/12/12هـــ القاضــي بتزويــد المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة بالبيانــات المتعلقــة 
بالمبانــي التابعــة للجهــات الحكوميــة واســتهاك الطاقــة، وكذلــك التقاريــر النصــف ســنوية عمــا تــم عملــه مــن قبلهــا فــي شــأن 

تحســين كفــاءة اســتهاك الطاقــة، وخططهــا فــي هــذا المجــال.

تنفيذًا لألمر السامي قامت الهيئة باآلتي:
ــات االســتهاك  ــز كفــاءة الطاقــة ببيان ــد مرك ــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة, وتزوي ــدى المرك ــة ل ــل الهيئ تشــكيل فريــق عمــل لتمثي

ــدءًا مــن منتصــف عــام 2019م. ــز ب ــات بالنظــام الخــاص لموقــع المرك بشــكل نصــف ســنوي مــن خــال رفــع البيان
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األمر السامي رقم )6)50)(
األمــر الســامي رقــم )15016( وتاريــخ 16 /03 / 1442هــــ، القاضــي بتعليــق العمــل ببعــض أحــكام مــواد نظــام الشــركات 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 28 /01 /1437هـــ، وإشــارًة إلــى التنســيق المشــترك بيــن هيئــة الســوق الماليــة 
ووزارة التجــارة، اوضحــت الهيئــة علــى موقعهــا اإللكترونــي علــى شــبكة اإلنترنــت مضمــون مــا ورد فــي األمــر الســامي فيمــا 

يتعلــق بشــركات المســاهمة المدرجــة، إذ تضمــن مــا يلــي:

1. استثناًء من حكم المادة )الخمسين بعد المائة( من نظام الشركات:

)أ( تمديــد المــدة التــي يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خالهــا مــن علمــه ببلــوغ خســائر الشــركة 
المســاهمة نصــف رأس المــال المدفــوع، لتصبــح )ســتين( يومــًا، مــن تاريــخ علــم مجلــس اإلدارة بالخســائر، وذلــك لمــدة 

)ســنتين( مــن تاريــخ 01 /08 /1441 هـــ. 

)ب( تمديــد المــدة التــي يتعيــن خالهــا عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لتصبــح )مائــة وثمانيــن( يومــًا مــن تاريــخ علــم 
مجلــس اإلدارة بالخســائر وذلــك لمــدة )ســنتين( مــن تاريــخ 01  /08  /1441هـــ.

ــة( مــن نظــام الشــركات، لمــدة )ســنتين( مــن تاريــخ  01 / 08  2. ُيعلــق العمــل بالفقــرة )2( مــن المــادة )الخمســين بعــد المائ
ــوغ خســائرها المقــدار المحــدد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )الخمســين بعــد  ــد بل /1441هـــ، وعلــى الشــركات المســاهمة عن
ــة( مــن نظــام الشــركات اإلفصــاح عــن تطــورات خســائرها بشــكل مســتمر وفقــًا للضوابــط التــي تضعهــا وزارة التجــارة  المائ

ــة – كل فيمــا يخصــه، وذلــك خــال مــدة تعليــق العمــل بالفقــرة )2( مــن المــادة المشــار إليهــا. ــة الســوق المالي وهيئ

3. اســتثناًء مــن حكــم الفقــرة )1( مــن المــادة )الثالثــة والثاثيــن بعــد المائــة( يســمح للشــركات المســاهمة بإعــادة تعييــن مراجــع 
الحســابات الــذي بلغــت مــدة تعيينــه )خمــس( ســنوات متصلــة، لمــدة ال تزيــد علــى )ســنتين( إضافيتيــن، علــى أن ال يتجــاوز 
مجمــوع مــدة تعيينــه )ســبع( ســنوات متصلــة لمكتــب المراجعــة، و)خمــس( ســنوات متصلــة لشــريك المشــرف علــى عمليــة 

المراجعــة، علــى أن ينتهــي العمــل بهــذا االســتثناء بعــد مضــي )ســنتين( مــن تاريــخ 01 /08 /1441هـــ.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الهيئــة قامــت بوضــع ضوابــط تلــزم شــركات المســاهمة المدرجــة التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة 50% 
فأكثــر مــن رأس المــال باإلفصــاح عــن آخــر تطــورات الخســائر المتراكمــة وذلــك تنفيــذًا لألمــر الملكــي الكريــم.

2. اجتماعات مجلس الهيئة وقراراته 
تنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة العاشــرة مــن نظــام الســوق الماليــة علــى اآلتــي: »يعقــد المجلــس اجتماعاتــه بنــاًء علــى دعــوة مــن 
رئيســه، وُيشــترط حضــور 3 مــن أعضائــه علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه، وتصــدر قراراتــه بأغلبيــة األعضــاء الحاضريــن، 

ــح الجانــب الــذي يصــوت معــه رئيــس االجتمــاع«. وإذا تســاوت األصــوات ُيرجَّ

عقــد مجلــس الهيئــة 143 اجتماعــًا خــال عــام 2020م مقارنــة بـــ 148 اجتماعــًا خــال عــام 2019م، 74.1% منهــا بحضــور كامــل 
األعضــاء )الجــدول رقــم )3(، والجــدول رقــم )4((.

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

الحضور
العدد

عام 2020معام 9)20م

74106كامل األعضاء

46231 أعضاء

3126 أعضاء

148143اإلجمالي

الجدول رقم )4(: اجتماعات مجلس الهيئة مصنفًة بحسب حضور/ عدم حضور األعضاء عام 2020م

أعضاء مجلس الهيئة
عدد اجتماعات مجلس الهيئة

عدم حضورحضور

12815معالي رئيس مجلس الهيئة

1358سعادة نائب رئيس المجلس األستاذ يوسف البليهد

13013سعادة عضو المجلس األستاذ أحمد الراجح

1367سعادة عضو المجلس األستاذ خالد الحمود

1421سعادة عضو المجلس األستاذ خالد الصليع
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3.  القوى العاملة وبرامج التدريب والتطوير والمسؤولية 
االجتماعية

القوى العاملة
تهــدف الهيئــة إلــى خلــق بيئــة حافــزة وإيجابيــة وذات إنتاجيــة عاليــة، تحقــق األهــداف التــي ُأنشــئت مــن أجلهــا، لــذا ســعت إلــى 
توظيــف ذوي الكفــاءات والخبــرات لهــذه الغايــة. وانضــم إلــى الهيئــة خــال عــام 2020م 44 موظفًا/موظفًة، في حين اســتقال31 
موظفــًا/ موظفــًة، ليبلــغ عــدد موظفــي الهيئــة 752 موظفًا/موظفــًة، بانخفــاض نســبته 2.1 % مقارنــًة بعــام 2019م. وبلغــت 
نســبة التوطيــن 99.2 %، وشــكلت الموظفــات الســعوديات نســبة 20.5 % مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي الهيئــة )الجــدول 

رقــم )6(، و)الجــدول رقــم )7((. 

الجدول رقم )6(: توزيع القوى العاملة 

العام

الجنسية

اإلجمالي غير سعوديسعودي

إناثذكورإناثذكور

768)1(-20196161466م

752-20205921546م

بما فيهم 32 موظفًا/موظفًة من منسوبي األكاديمية المالية.  )1(

بلــغ عــدد الموضوعــات التــي ناقشــها مجلــس الهيئــة 509 موضوعــًا عــام 2020م مقارنــة بـــ 566 موضوعــًا عــام 2019م، واحتلــت 
الموضوعــات المتعلقــة بـــ »التنفيــذ ومخالفــات الســوق الماليــة« المرتبــة األولــى مــن حيــث العــدد بنســبة 26.7 %، تلتهــا 

ــة« بنســبة 19.8 % فــي عــام 2020م )الجــدول رقــم )5((.  ــة للهيئ ــة الداخلي الموضوعــات المتعلقــة بمحــور »الحوكمــة والبيئ

الجدول رقم )5(: عدد الموضوعات التي ناقشها مجلس الهيئة مصنفة بحسب المحاور

عام 2020معام 9)20مالمحاور

3932اللوائح والقواعد المنظمة للسوق

2943تطوير السوق المالية والمنتجات

3633طرح األوراق المالية وإجراءات الشركات

168136التنفيذ ومخالفات السوق المالية

125101الحوكمة والبيئة الداخلية للهيئة

4462أعمال مؤسسات السوق المالية

9286اإلشراف على السوق المالية والرقابة

3316أعمال مؤسسات البنية األساسية

509		5اإلجمالي
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برامج التدريب والتطوير
واصلــت الهيئــة توفيــر البرامــج التدريبيــة وُفــرص إكمــال الدراســة لمنســوبيها داخــل المملكــة وخارجهــا، حرصــًا منهــا علــى رفــع 
ــًا،  ــًا داخلي مســتوى تأهيــل منســوبيها فــي جميــع المجــاالت المتعلقــة بأعمالهــا وأنشــطتها؛ فعقــدت الهيئــة 41 برنامجــًا تدريبي
ــب الخارجيــة 380 برنامجــًا، ووصــل عــدد  ــا إلــى 323 مشــاركًا/ مشــاركًة، فيمــا بلــغ عــدد برامــج التدري وصــل عــدد الملتحقيــن به
الملتحقيــن بهــا إلــى 395 مشاركًا/مشــاركًة بنهايــة عــام 2020م. أمــا المبتعثــون لنيــل شــهادات البكالوريــوس والماجســتير 

والدكتــوراه خــارج المملكــة فقــد بلــغ عددهــم 19 موظفــًا وموظفــًة. )الجــدول رقــم )9((.

الجدول رقم )9(: عدد المشاركين/المشاركات من منسوبي الهيئة في برامج تطوير الموارد البشرية 

البرنامج
عدد المشاركين/المشاركات

عام 2020معام 9)20م)4(

741323برامج التدريب الداخلية

553395برامج التدريب الخارجية

77برنامج التدوير الوظيفي

2821برامج اللغة اإلنجليزية الداخلية

61برامج اللغة اإلنجليزية الخارجية

81برامج التدريب على رأس العمل في المنظمات والهيئات الدولية

2019برامج االبتعاث إلكمال الدراسة خارج المملكة

المسؤولية االجتماعية
للهيئــة مســاهمات اجتماعيــة متعــددة، ومــن أهمهــا التدريــب علــى رأس العمــل )فــي الهيئــة( للخريجيــن الســعوديين المتفوقيــن 
مــن مختلــف الجامعــات، وقــد أطلقــت الهيئــة عــام 2020م »برنامــج هيئــة الســوق الماليــة لتأهيــل الخريجيــن المتفوقيــن« فــي 
نســختيه الســابعة والثامنــة، وبلــغ عــدد الملتحقيــن بــه 42 متدربــًا/ متدربــًة، موزعيــن علــى ســبعة مســارات تخّصصيــة هــي: المــال 

واالســتثمار، واألنظمــة والتشــريعات، واإلدارة، والتفتيــش، وااللتــزام، والعاقــات الدوليــة واألبحــاث، والتقنيــة والعمليــات.

كذلــك للهيئــة مســاهمات فّعالــة فــي برامــج التدريــب التعاونــي لطــاب وطالبــات الجامعــات والكليــات فــي المملكــة، وتهيئتهــم 
للعمــل فــي أي جهــة عقــب تخرجهــم ؛ وقــد التحــق بهــذا البرنامــج 83 طالبــًا وطالبــًة خــال عــام 2020م.

بما فيهم 32 موظفًا/موظفًة من منسوبي األكاديمية المالية.  )4(

الجدول رقم )7(: الموظفون الجدد والمستقيلون

العنصر
العام

2020م9)20م)2(

10944المنضّمون

4031المستقيلون

ويتميــز موظفــو الهيئــة بالمؤهــات العلميــة العاليــة؛ إذ بلغــت نســبة الموظفيــن الحاصليــن علــى درجــة البكالوريوس والدراســات 
العليــا )دبلــوم عــال وماجســتير ودكتــوراه( نحــو 82.7 % مــن إجمالــي منســوبي الهيئــة )الجــدول رقــم )8((.

الجدول رقم )8(: التأهيل العلمي لمنسوبي الهيئة

المؤهل العلمي

عام 2020معام 9)20م)3(

النسبة من اإلجماليالعددالنسبة من اإلجماليالعدد

8.1 %7.961 %61الثانوية العامة فما دونها

9.2 %10.069 %77دبلوم

44.9 %44.8338 %344بكالوريوس

37.6 %36.7283 %282دبلوم عال / ماجستير

0.1 %0.51 %4دكتوراه

100 %100752 %8	7اإلجمالي

بما فيهم منسوبي األكاديمية المالية.  )2(
بما فيهم 32 موظفًا/موظفًة من منسوبي األكاديمية المالية.  )3(
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5. مباني الهيئة المملوكة والمستأجرة
يعرض الجدول رقم )10( المباني المملوكة للهيئة والمستأجرة لعام 2020م.

الجدول رقم )10(: المباني واألراضي المملوكة والمستأجرة

عام 2020مالمباني/ األراضي

مبنى مقر هيئة السوق المالية الرئيسي – الرياضمملوكة

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

أرض مواقف سيارات خارجية لمبنى مقر الهيئة الرئيسي - الرياض مخصصة للموظفين

4.  برنامجا التوفير واالدخار، والتمويل 
السكني للموظفين 

وفرت الهيئة لمنسوبيها البرنامجين التحفيزيين التاليين:

برنامج التوفير واالدخار
ُتعــّد الهيئــة ســباقة فــي مجــال نشــر وتشــجيع ثقافــة التوفيــر واالدخــار بيــن 
باســم  االدخــار  علــى  الموظفيــن  لتحفيــز  برنامجــًا  فقــد وضعــت  منســوبيها؛ 
»برنامــج التوفيــر واالدخــار«، وهــو برنامــج ادخــاري طويــل األمــد يتميــز بالمرونــة، 
تقــدم الهيئــة مــن خالــه مســاهمة ماليــة ُتضــاف إلــى قيمــة مســاهمة الموظــف 
المشــترك فــي البرنامــج بمــا يحقــق هــدف نشــر وتشــجيع ثقافــة االدخــار، وُيعــد 
الدخــول فــي البرنامــج واالنســحاب منــه اختياريــًا وفــي أي وقــت، وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن عــدد المشــاركين فــي البرنامــج حتــى نهايــة عــام 2020م بلــغ 554 موظفــًا 

وموظفــًة بنســبة 73.7 % مــن إجمالــي موظفــي الهيئــة. 

برنامج التمويل السكني 
للمواطنيــن  المعيشــي  المســتوى  لرفــع  الحكوميــة  التوجهــات  مــع  تماشــيًا 
ــز  ــة بموظفيهــا، ولتعزي ــد عاقــة الهيئ ــم لهــم، ولتوطي ــر المســكن المائ وتوفي
برنامــج »التمويــل الســكني للموظفيــن«  الهيئــة  روح االنتمــاء لديهــم، رعــت 
بالتعــاون مــع عــدد مــن البنــوك المحليــة؛ إذ تتحمــل الهيئــة كامــل نســبة المرابحــة 
علــى التمويــل. ومــن مزايــا هــذا البرنامــج توفيــر التمويــل طويــل األجــل، وينتفــع 
مــن هــذه المزايــا جميــع موظفــي الهيئــة الســعوديين بحســب شــروط البرنامــج 
وأحكامــه، ولمــرة واحــدة فقــط خــال فتــرة خدمتهــم فــي الهيئــة. وقــد بلــغ عــدد 
المســتفيدين مــن البرنامــج 147 موظفــًا وموظفــًة حتــى نهايــة عــام 2020م، 

وبنســبة 19.5 % مــن إجمالــي موظفــي الهيئــة.

554 موظفًا وموظفة
عدد المشاركين في برنامج التوفير واالدخار

147 موظفًا وموظفة
عدد المستفيدين من برنامج التمويل 

السكني
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وبعــد مراجعــة الدليــل وعناصــر بيئــة العمــل الماديــة ومقارنتهــا مــع 
الممارســات المطبقــة فــي الهيئــة تبيــن مــا يلــي:

342 عنصرًا
يغطيها الدليل

	31 عنصرًا
 مطبقة في الهيئة حاليًا

13 عنصرًا
قاباًل للتحسين وفقًا لطبيعة عمل الهيئة؛ هي: 

أجهزه ترجمة في قاعة 
االجتماعات الرئيسية

توفير أجهزة توليد وقياس 
الرطوبة

أجهزة تدفئة »مركزية 
ومنفصلة«

مصادر الطاقة البديلة 
لتشغيل أنظمة التكييف 

والتدفئة

استخدام اإلضاءة الباردة

إيجاد أماكن لممارسة 
الرياضة للتخفيف من حدة 

الضغوط

لوحات تشكيلية معبرة عن 
الموروث االجتماعي

توفير قاعات للقراءة 
واالطاع مع أحدث الكتب 

ومصادر المعرفة

مخارج طوارئ للمصلى

استخدام مكانس مصنوعة 
من األلياف الدقيقة

تخصص الجهة يومًا دوريًا 
في السنة لنظافة المكاتب

تخصص الجهة جوائز 
تقديرية للمكاتب النظيفة

االستفادة من الطاقة 
الشمسية لتوفير الطاقة 

ألماكن العمل

التكييفتصميم المكاتب اإلضاءة والصوتياتتأثيث المكاتب

الهدوء والحد من الضوضاءاألمن والسامة تنظيم وترتيب مكان العملالنظافة

تجميل المكاتبتهيئة أماكن استقبال المستفيدين الخدمات المساندةاستخدام األلوان في المكاتب

6. بيئة العمل المادية في الهيئة
يضــع الدليــل اإلرشــادي لبيئــة العمــل الماديــة المفاهيــم المعياريــة والمواصفــات القياســية لضمــان بيئــة عمــل فاعلــة فــي 
األجهــزة الحكوميــة لــكل مــن العامليــن وكذلــك المســتفيدين مــن خدماتهــا. وقــد ُحــددت المكونــات ومؤشــراتها المختلفــة وفقــًا 
لمــا توصلــت إليــه الدراســات والمســوحات الميدانيــة فــي هــذا المجــال وذلــك لضمــان جــودة البيئــة الماديــة ومــا يتعلــق بهــا مــن 

آثــار علــى العامليــن فــي تلــك البيئــات وبالتالــي إنتاجيــة الجهــة الحكوميــة.

ــل اإلرشــادي لألجهــزة  ــب بحســب مــا وردت فــي الدلي ــة للمكات ــة العمــل المادي ــات الرئيســة لبيئ تتكــون المكون
ــة مــن: ــة االجتماعي ــن وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــة الصــادر ع الحكومي
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7. مركز الوثائق والمحفوظات
ُيعــّد مركــز الوثائــق والمحفوظــات الجهــة المســؤولة عــن حفــظ وأرشــفة الوثائــق بالهيئــة بمــا يتوافــق مــع اللوائــح واألنظمــة 
الصــادرة عــن المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات. ويتجلــى دور المركــز فــي تنظيــم المعامــات اإلداريــة بالهيئــة مــن خــال 
نظــام تقنــي يتــم مــن خالــه تتبــع ســير المعامــات بشــكل كامــل. وتتمثــل أبــرز التغييــرات التــي حدثــت خــال عــام 2020م فــي 
إعــادة تشــكيل اللجنــة الدائمــة للوثائــق؛ إذ أضيــف إلــى عضويتهــا ممثــل مالــي مــن اإلدارة الماليــة؛ وفــي اســتخدام الوســائل 

التقنيــة خــال فتــرة العمــل عــن بعــد لضمــان اســتمرارية األعمــال.

من أبرز إنجازات المركز عام 2020م ما يلي:

إعداد الدليل االسترشادي للتعامل 
مع المعامات على مستوى الهيئة 

لضمان تسلسل األعمال بشكل صحيح 
ودقيق وحفظها في األنظمة ذات 

العاقة

تنظيم؛ وفهرسة؛ وأرشفة الوثائق 
وفقًا للضوابط واآلليات المعتمدة، 

والتأكد من اكتمالها وجاهزيتها، وإمكانية 
استرجاعها عند الحاجة

التقييم الدوري لمواقع حفظ 
الوثائق وأوعيتها؛ للتأكد من عدم 

وجود ما قد يؤدي إلى تلفها

معالجة البريد الصادر والوارد من خال 
التنسيق مع اإلدارات ذات الصلة

التفعيل األمثل إلدارة المعرفة

الربط مع الجهات الحكومية من خال 
نظام مراسات الذي يضم ما يقارب 

0	 جهة حكومية

عقد ورشة عمل لتعزيز الوعي 
الوثائقي في الهيئة بعنوان »نشر 

الوعي الوثائقي« حضرها ممثل من 
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، 
وتم خال الورشة تكريم أفضل خمسة 

أمناء وثائق لعام 2019م

حفظ وثائق الهيئة وفق سياسات 
وإجراءات األرشفة، وتبعًا 

لمتطلبات المركز الوطني للوثائق 
والمحفوظات وضوابطه

أرشفة ما يقارب 4	110 وثيقة، 
والمسح الضوئي لما يقارب 10128 

وثيقة وإدراجها في نظام الوثائق

إدارة عمليات االطاع على الوثائق 
واستعارتها وطباعتها وتصويرها

تنفيذ عمليات ترميم الوثائق التي تعرضت 
للضرر، وعمليات اإلتاف الدوري للوثائق 

التي انتفت الحاجة إليها

من أبرز مهام ومسؤوليات المركز اآلتي:

13 عنصرًا
ال تنطبق على طبيعة عمل الهيئة؛ وهي:

استخدام األجهزة الصوتية 
لغير األغراض المخصصة لها

تحليل مياه الشرب االستفادة من النفايات 
في المكاتب إلعادة 

تدويرها

تضع الجهة إرشادات للحد 
من الضوضاء

تقع الجهة في محيط 
المصانع والورش

تقع الجهة في محيط 
المجمعات التعليمية

تقع الجهة في محيط 
المجمعات الحكومية

تقع الجهة بجوار محطات 
النقل المتنوعة

ُتعد اآلالت واألجهزة 
المكتبية في الجهة مصدر 

ضوضاء

ُتعد األبواب في الجهة 
مصدر ضوضاء

ُيعد المستفيدون من الجهة 
مصدرًا للضوضاء

 توفير ثاجة مياه في 
المصلى

ُيعد العاملون في الجهة 
مصدرًا للضوضاء

الباب الثاني: الوضع الراهن لهيئة السوق المالية وجهود الهيئة في مكافحة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 9)(
79هيئــة الســوق الماليــة - التقريــر الســنوي | 2020الفصل الثاني: البيئة الداخلية للهيئة 78



الفصل الثالث: اللجان
اللجنة اإلدارية.. 1
لجنة التعامات اإللكترونية.. 2
اللجنة العليا المشــتركة لفصل المهام واالختصاصات . 3

بيــن هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة 
السعودية )تداول(.

لجنة التفتيش الخاص على الشركات المدرجة.. 4
لجنة تطوير الموارد البشرية.. 5
لجنة المراجعة.. 	
اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية.. 7

لجنة المنشآت المالية المرخصة.. 8
اللجنة الدائمة للوثائق.. 9

لجنة تعزيز األمن السيبراني في السوق المالية.. 10
هيئــة . 11 فــي  الســيبراني  لألمــن  اإلشــرافية  اللجنــة 

الماليــة. الســوق 
اللجنــة المشــرفة علــى اســتثمار مدخــرات المشــتركين . 12

فــي برنامــج التوفيــر واالدخــار
لجنة السلوك المهني وشكاوى الموظفين.. 13
فريق عمل مختبر التقنية المالية. 14



1. اللجنة اإلدارية
صــدرت الئحــة اللجنــة عــن مجلــس هيئــة الســوق المالية بالقــــــرار رقـــم )2-69-2016( وتـاريـــخ 1437/9/3هـ المـوافــــق 2016/6/8م، 
ــرار المجلــس  ــخ 1424/6/2هـــ، وُعدلــت بقـ ــم )م/30( وتــاريــ ــوم الملكــــي رقــ ــادر بالمــرسـ ــة الصـ ــوق الماليــ بنــاًء علـــى نظــام الســ
رقـــــم )1-44-2018( وتاريــخ 1439/08/02هـــ الموافــق 2018/04/18م، ثــم ُعدلــت بقــرار المجلــس رقــم )3-121-2019( وتاريــخ 

ــة علــى النحــو اآلتــي:  ــة اللجن 1441/03/08هـــ الموافــق 2019/11/05م. وتتكــون عضوي

2. لجنة التعامالت اإللكترونية
بنــاًء علــى قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )7-120-2021( وتاريــخ 1442/04/01هـــ الموافــق 2020/11/16م أعيــد تشــكيل 

لجنــة التعامــات اإللكترونيــة لتتكــون اللجنــة بموجبــه مــن: 

رئيس المجلس 

رئيس المجلس )رئيسًا للجنة(

)رئيسًا(
نائب رئيس المجلس 

)نائبًا لرئيس اللجنة(

األمين العام لمجلس الهيئة  

عضو مجلس الهيئة األستاذ أحمد بن راجح الراجح)عضوًا وأمينًا للجنة(

)نائبًا للرئيس(

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

)عضوًا(

وكيل الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ 

)عضوًا(

وكيل الهيئة للموارد المؤسسية

 المدير العام لتقنية المعلومات )عضوًا(

)عضوًا(

مدير عام التواصل وحماية المستثمر

)عضوًا(

المدير العام للمخاطر 

)عضوًا(

المدير العام للمراجعة الداخلية

)عضوًا(

وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية 

)عضوًا(

وكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية 

وكيل الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ )عضوًا(

)عضوًا(

وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات 
االستثمارية 

)عضوًا(

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

)عضوًا(

المدير العام للتواصل وحماية المستثمر

)عضوًا(
قائد التحول الرقمي في الهيئة

)عضوًا(

األستاذ محمد بن عبدالرحمن الشعالن

)عضوًا مستقاًل(

المدير العام لتقنية المعلومات

)عضوًا(

المدير العام للقوائم المالية ومراجعي الحسابات 

)عضوًا(

	4 اجتماًعا
عقدته اللجنة بحضور كامل األعضاء خال عام 2020م

47 موضوعًا
ناقشته اللجنة مدرجة على جدول أعمالها
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وضع واعتماد خطة التعامات اإللكترونية 
بالهيئة في ضوء الخطة الوطنية لاتصاالت 
وتقنية المعلومات واإلشراف على تنفيذها

التنسيق مع برنامج التعامات اإللكترونية 
»يّسر« في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 

والجهات الحكومية األخرى في هذا الخصوص

مراجعة واعتماد المشاريع اإللكترونية 
ومراجعة التهديدات والمخاطر المحتملة على 

الخدمات واألنظمة اإللكترونية في الهيئة

ومن أهم مسؤوليات اللجنة:

ومن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة:

13 اجتماًعا
عقدته اللجنة خال عام 2020م

54 موضوعًا
ناقشته اللجنة على جدول أعمالها

43 قرارًا
أصدرته اللجنة

1 توصية
أصدرتها اللجنة

التوجيه بإعداد دليل جديد لخدمات 
الهيئة الخارجية

نقل مهام »التشغيل واإلشراف 
على سير عمل مركز عمليات أمن 
المعلومات« من إدارة التقنية إلى 

إدارة أمن المعلومات

اإلشراف على التزام الهيئة بضوابط 
األمن السيبراني التي تصدرها 
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

التوجيه بتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز 
مستوى الوعي في التحول 

الرقمي

تكليف اإلدارة العامة لتقنية 
المعلومات بتنفيذ عدد من 

مشروعات األتمتة

التوجيه بالبدء في وضع خطة 
متكاملة للتحول الرقمي مع مطلع 

العام 2021م

تكليف الوحدات التنظيمية في 
الهيئة بإعداد تصور مبدئي حول 

استراتيجيتها للتحول الرقمي 
للسنوات الثاث القادمة

تفعيل خدمة االتصاالت المرئية لخدمات 
الهيئة الخارجية والتواصل الداخلي 

لموظفيها

توفير منصة موحدة لتبادل البيانات والتقارير 
مع الجهات الخارجية ومعالجتها باتباع أفضل 

الممارسات

تطوير استراتيجية تطبيقات الهواتف الذكية 
ألنظمة وخدمات الهيئة

تحسين مستوى الهيئة في قياس التحول 
الرقمي الحكومي

تفعيل بيئة العمل الرقمية

باإلضافة إلى اإلشراف على تنفيذ المبادرات اآلتية:

وقــد نجحــت اللجنــة فــي عقــد جميــع اجتماعاتهــا حســب الجــدول المخطــط دون توقــف مــرورًا بفتــرة العمــل عــن بعــد أثنــاء الجائحــة، 
مســتفيدًة مــن دعمهــا الســابق لمبــادرات التحــول الرقمــي وتوفيــر منصــات العمــل عــن بعــد حتــى قبــل الجائحــة.

ــر قيــاس التحــول الرقمــي الحكومــي الثامــن، الــذي  ــر بالذكــر أنــه صــدر عــن برنامــج التعامــات اإللكترونيــة »يّســر«، تقري والجدي
صنــف مســتوى نضــج الهيئــة فــي رحلــة التحــول الرقمــي الحكومــي ضمــن مســتوى »التميــز والتحســين«، الــذي يمثــل متوســط 
أداء الجهــات الحكوميــة فــي القطــاع المالــي. وأشــرفت اللجنــة علــى تنفيــذ مبــادرة تعنــى برفــع جاهزيــة الهيئــة للقيــاس التاســع 

وتحســين مســتوى النضــج الحالــي.
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3.  اللجنة العليا المشتركة لفصل المهام واالختصاصات بين 
هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول(

تتولــى اللجنــة فصــل المهــام واالختصاصــات بيــن الهيئــة وتــداول وفــق مــا قضــى بــه نظــام الســوق الماليــة، وتفعيــل مهــام 
شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( واختصاصاتهــا الــواردة فــي النظــام. وقــد ُأعيــد تشــكيل اللجنــة نظــرًا إلــى صــدور األمــر 
الملكــي القاضــي بإعــادة تشــكيل مجلــس الهيئــة، فأصــدر المجلــس قــراره رقــم )6-98-2017( وتاريــخ 1439/2/12هـــ الموافــق 
ــة إلــى ســعادة نائــب رئيــس مجلــس  ــن أســندت مهمــة رئاســة اللجن ــأن يبقــى عــدد أعضائهــا كمــا هــو، فــي حي 2017/11/1م ب

الهيئــة األســتاذ/ يوســف بــن حمــد البليهــد. وتتكــون عضويــة اللجنــة علــى النحــو اآلتــي:

ــن الموافقــة علــى  ــخ 19-9-1441هـــ الموافــق 12-5-2020م المتضّم ــة رقــم )1-48-2020( وتاري وقــد صــدر قــرار مجلــس الهيئ
إنهــاء أعمــال اللجنــة العليــا المشــتركة لمشــروع فصــل المهــام واالختصاصــات بيــن هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة 
ــا الــواردة ضمــن محضــر  ــه توصيته ــة وفــي مقدمت ــاع المجلــس علــى مــا ُرفــع مــن اللجن ــك بعــد اّط ــداول(، وذل الســعودية )ت

اجتماعهــا الخامــس والعشــرين المنعقــد فــي شــهر فبرايــر عــام 2020م.

التوصية بإنهاء أعمال اللجنة المتعلقة 
بمشروع فصل المهام واالختصاصات بين 

الهيئة وتداول

إعداد تقريٍر شامل عن المشروع وما تم إنجازه 
خال فترة عمل اللجنة منذ عام 2013م

رفع قرار اللجنة والتقرير إلى مجلس الهيئة 
لاعتماد

وقد عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا خالل عام 2020م، أصدرت خالله 3 قرارت كاآلتي:

ممثلو الهيئة

ممثلو تداول

نائب رئيس مجلس الهيئة
األستاذ يوسف بن حمد البليهد

رئيسًا

عضو مجلس الهيئة
األستاذ خالد بن عبد العزيز الحمود

عضوًا

الدكتور عبد اهلل بن حسن العبد القادر

عضوًا

الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف

عضوًا

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
عضوًا

وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية
عضوًا

األستاذ خالد بن عبد اهلل الحصان

عضوًا

األستاذ خالد بن عبدالعزيز الغريري

عضوًا

وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ
عضوًا

األستاذ محمد بن عبد اهلل آل بنيان 

مقررًا
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4. لجنة التفتيش الخاص على الشركات المدرجة
ــى النحــو  ــخ 1440/06/13هـــ الموافــق 2019/02/18 عل ــة رقــم )1-16-2019( وتاري ــى قــرار مجلــس الهيئ ــاًء عل ــة بن ــكلت اللجن ُش

اآلتــي:

نائب رئيس المجلس
األستاذ يوسف بن حمد البليهد

رئيسًا

عضو المجلس
األستاذ خالد بن محمد الصليع

نائبًا للرئيس

وكيل الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ
عضوًا

وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية
عضوًا

مدير عام القوائم المالية ومراجعي الحسابات
عضوًا

المستشار القانوني للمجلس
عضوًا

17 اجتماًعا
عقدته اللجنة خال عام 2020م، 12 منها 

بحضور جميع األعضاء

39 موضوعًا
ناقشته اللجنة على جدول أعمالها

34 قرارًا
أصدرته اللجنة
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5. لجنة تطوير الموارد البشرية
بنــاًء علــى قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )4-121-2019( وتاريــخ 1441/03/08هـــ الموافــق 2019/11/05م، أعيــد تشــكيل عضويــة 

ــة لتتكــون مــن: اللجن

ووفقــًا لائحــة عمــل اللجنــة فــي مادتهــا الخامســة المعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــــم )2-124-2020( وتاريــخ 1442/04/08هـــ 
ــة اآلتــي: الموافــق 2020/11/23م، تشــمل مهــام اللجن

اعتماد خطة تطوير الموارد البشرية

وضع الضوابط المنظمة لجميع برامج تطوير الموارد البشرية 
بالهيئة ومنها الضوابط المتعلقة ببرامج التعليم والتخصصات 

المستهدفة ومعايير المفاضلة بين المرشحين والجامعات 
الموصى بها، والضوابط المنظمة لبرامج االنتظام الجزئي 

بالمؤسسات التعليمية، وبرنامج اإللتحاق بالمنظمات الخارجية، 
والبرامج التخصصية، وبرامج التدريب الداخلي، والشهادات 
المهنية واالختبارات العلمية وبرامج اللغة اإلنجليزية، وبرامج 

الواعدين للوظائف القيادية

دراسة الحاالت الخاصة للموظفين الملتحقين ببرامج التعليم 
والتدريب التي ُترفع من إدارة الموارد البشرية، بما فيها طلبات 

تمديد أو إنهاء الدراسة أو التدريب، وااللحاق ببرنامج تدريب 
عملي بعد التخرج وغيرها، والتقرير بشأنها

وكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية
نائبًا للرئيس

وكيل الهيئة للموارد المؤسسية
عضوًا

عضو المجلس
األستاذ أحمد بن راجح الراجح

رئيسًا

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
عضوًا

وكيل الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ
عضوًا

وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية
عضوًا

مدير إدارة الموارد البشرية
عضوًا

االطاع على تقارير برامج التعليم والتدريب 
واتخاذ ما يلزم حيالها

دراسة الترشيحات المتعلقة ببرنامج اإللحاق 
بالمنظمات الخارجية واعتمادها

رسم السياسة العامة لتطوير 
الموارد البشرية بما في ذلك بناء 
عاقات التعاون مع المؤسسات 

التعليمية والتدريبية

المصادقة على ميزانية تطوير 
الموارد البشرية ومن ثم رفعها 

لصاحب الصاحية للموافقة عليها

دراسة الترشيحات المتعلقة ببرامج 
التعليم من حيث مدى الحاجة وتوافر 

الشروط في المتقدم، ومناسبة الدرجة 
العلمية المراد االلتحاق بها واعتمادها

المصادقة على البرامج الموجهة 
لحديثي التخرج والتوصية باعتمادها 

من صاحب الصاحية

12 اجتماًعا
عقدته اللجنة خال عام 2020م

37 موضوعًا
ناقشته اللجنة على جدول أعمالها

24 قرارًا
أصدرته اللجنة

10 توصيات
أصدرتها اللجنة
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6. لجنة المراجعة
وفقــًا لائحــة عمــل اللجنــة فــي المــادة الثالثــة المعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )2-69-2016( وتاريــخ 1437/09/03هـــ، الموافــق 
2016/06/08م, ودون اإلخــال بصاحيــات ومهــام المجلــس المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه التنفيذيــة ولوائــح الهيئــة 

الداخليــة، تكــون اللجنــة مســؤولة عــن التالــي:

متابعة أعمال اإلدارة العامة للمراجعة 
الداخلية في الهيئة، من أجل التحقق من 
مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها

دراسة أي قيود على أعمال اإلدارة العامة 
للمراجعة الداخلية من شأنها التأثير في 

قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم 
المقترحات والتوصيات لمعالجتها

دراسة نظام الرقابة الداخلية في الهيئة 
وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات 

في شأنه

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة 
تنفيذ اإلجراءات التصحيحية وفق ما تضمنته 

تلك التقارير

تقديم المشورة إلى المجلس حيال فاعلية 
مدير عام االدارة العامة للمراجعة الداخلية 

والتوصية بخصوص تقييم أدائه

التأكد من ماءمة وكفاية ترتيبات الهيئة فيما 
يخص قيام موظفيها باإلباغ عما يقلقهم 
حيال أي ممارسات مخالفة أو نظامية داخل 

الهيئة

التوصية للمجلس بتعيين المراجع الخارجي وتحديد 
أتعابه وإنهاء خدماته، على أال يتجاوز مجموع مدة 
تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجب انقضاء فترة 

سنتين قبل معاودته أعمال المراجعة

دراسة خطة المراجع الخارجي للقيام بأعمال 
المراجعة الخارجية

متابعة أعمال المراجع الخارجي، ودراسة الصعوبات 
التي يواجهها وملحوظاته، ومتابعة ما تم في شأنها، 

وتقديم المقترحات والتوصيات الازمة في ذلك، 
على أن يتم االجتماع بالمراجع الخارجي مرة واحدة 

على األقل في السنة

مراجعة التقارير المقدمة من اإلدارة المالية 
حول أداء الميزانية وتحليل االنحرافات بين 
المنصرف الفعلي والميزانية التقديرية 

المعتمدة

دراسة القوائم المالية للهيئة وحساباتها 
الختامية والتوصية للمجلس العتمادها

إصدار تقرير لجنة المراجعة وإرفاقه مع 
القوائم المالية للهيئة

دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية 
للهيئة والتأكد من فاعليتها

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية وإبداء الرأي 

والتوصية للمجلس في شأنها إن تطلب األمر.

وتلتــزم اللجنــة فــي ممارســة مهامهــا المذكــورة فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة بصاحيتهــا المحــددة لهــا بموجــب جــدول 
الصاحيــات.
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ــة رقــم )1-71-2018( وتاريــخ 1439/10/18هـــ الموافــق 2018/07/02م  ــاًء علــى قــرار مجلــس الهيئ ــة بن وقــد ُأعيــد تشــكيل اللجن
المتضمــن الموافقــة علــى إعــادة تشــكيل لجنــة المراجعــة علــى النحــو اآلتــي:

وقــد صــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-50-2020( وتاريــخ 1441/09/25هـــ الموافــق 2020/05/18م المتضمــن الموافقــة علــى 
اســتقالة عضــو لجنــة المراجعــة الدكتــور عبدالملــك بــن عبداللــه الحقيــل مــن االســتمرار فــي عضويــة اللجنــة، وتعييــن األســتاذ خالــد 

بــن محمــد الخويطــر )عضــو مســتقل( بديــًا لــه ليكمــل المــدة المتبقيــة لســلفه فــي عضويــة اللجنــة.

عضو مستقل
األستاذ خالد بن محمد الطويل

نائبًا للرئيس

عضو مستقل
الدكتور عبدالملك بن عبداهلل الحقيل

عضوًا

عضو مجلس الهيئة
األستاذ خالد بن محمد الصليع

رئيسًا

وشملت نقاشات اللجنة ما يلي:

ومن أبرز اإلنجازات التي حققتها اللجنة ما يلي:

	 اجتماعات
عقدتها اللجنة خال عام 2020م

38 موضوعًا
ناقشتها اللجنة على جدول أعمالها

30 قرارًا
أصدرته اللجنة

3 توصيات
أصدرتها اللجنة

التقارير المقدمة من اإلدارة المالية حول 
األداء وتحليل االنحرافات بين المنصرف 
الفعلي والميزانية التقديرية المعتمدة

دراسة القوائم المالية للهيئة وحساباتها 
الختامية والتوصية للمجلس العتمادها

تقارير التدقيق الداخلي المدرجة على جدول أعمالها 
وذلك للتحقق من وجود وكفاية نظام الرقابة الداخلية 
وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات من شأنها تعزيز 

نظام الرقابة الداخلية وتطويره بما يحقق أغراض 
الهيئة ويحمي مصالحها بكفاءة عالية وتكلفة مناسبة

تقارير متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 
وفق ما تضمنته تلك التقارير

التوصية بالموافقة على خطة أعمال إدارة السلوك تطبيق النظام اآللي إلدارة التدقيق الداخلي
المهني وااللتزام الداخلي الخاصة بمتابعة التزام 
الهيئة باألنظمة والتشريعات الصادرة عن المملكة
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7. اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية
ــخ  ــة رقــم )2-19-2020( وتاري ــة، وقــد صــدر قــرار مجلــس الهيئ ــة أعمالهــا بصفتهــا جهــة استشــارية لمجلــس الهيئ تمــارس اللجن
1441/6/25هـــ الموافــق 2020/2/19م بإعــادة تشــكيلها لتضــم فــي عضويتهــا عــددًا مــن األعضــاء غيــر المتفرغيــن مــن المشــاركين 

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

الرئيس التنفيذي للمالية في شركة االتصاالت السعودية
األستاذ أمين بن فهد الشدي

شريك في شركة إرنست ويونغ السعودية
األستاذ راشد بن سعود الرشود

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى لالستثمار
األستاذ طارق بن زياد السديري

الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة
األستاذ عبد اهلل بن ناصر آل داوود

الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية)1(
األستاذة رانيا بنت محمود نشار

مستشار الرئيس التنفيذي في تداول
الدكتور روالند غاشتون بيليغاردي

رئيس إدارة االلتزام في األهلي كابيتال
األستاذ علي بن فهد المرزوقي

محافظ الهيئة العامة لألوقاف
األستاذ عماد بن صالح الخراشي

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص
المهندس ريان بن محمد نقادي

مستشار المراجعة الداخلية في شركة االتصاالت السعودية
الدكتور صالح بن حمد الشنيفي

الشريك المدير لمكتب محمد الضبعان وشركاه بالتعاون 
(Eversheds Sutherland( مع إيفرِشدس سذرالند

األستاذ فهد الدهيس المالكي

محام ومستشار قانوني، مؤسس مكتب الملحم 
محامون ومستشارون

الدكتور ملحم بن حمد الملحم

ُعينت مستشارة محافظ صندوق االستثمارات العامة منذ 22 ديسمبر 2020م.  )1(

وتشمل مهام اللجنة اآلتي:

تقديم التوصيات والمقترحات ألي 
موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس 

مجلس الهيئة دراستها

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 في كل ما من شأنه 
المساهمة في تطوير السوق وحماية 

المستثمرين في األوراق المالية

وعقــدت اللجنــة خــالل دورة أعمالهــا الســابعة عــام 2020م 5 اجتماعــات، وقدمــت فيهــا مجموعــة مــن المقترحــات 
جنــة خــالل اجتماعاتهــا: والتوصيــات علــى عــدة موضوعــات، وفيمــا يلــي أبــرز الموضوعــات التــي ناقشــتها اللَّ

سوق المشتقات الماليةأدوات الدين القابلة للتحويلالخطة االستراتيجية للهيئة وأهم اإلنجازات

استراتيجية خاصة لجعل المملكة ضمن أكبر 
المراكز المالية في العالم بحلول العام 2030م

اإلدراج المزدوج لصناديق المؤشرات 
المتداولة

اإلطار التنظيمي المقترح لتخريج منصات تمويل 
الملكية الجماعية من مختبر التقنية المالية

اإلعانات الصادرة عن قرارات مجلس الهيئة 
بفرض العقوبات اإلدارية من مجلس الهيئة 

أو المتعلقة بإحالة القضايا الجنائية إلى 
النيابة العامة

اآلثار المحتملة لجائحة تفشي فيروس كورونا الصناديق االستثمارية الوقفية
)كوفيد-19( في العالم على االقتصاد 

المحلي والسوق المالية السعودية
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8. لجنة المنشآت المالية المرخصة
ُشــكلت اللجنــة لمناقشــة الموضوعــات والتحديــات المشــتركة التــي تهــم مؤسســات الســوق الماليــة أو التــي تطــرح مــن قبــل 

الهيئــة، وتعــد نقطــة التواصــل الرئيســة بيــن مؤسســات الســوق الماليــة والهيئــة. وتتكــون اللجنــة مــن اآلتــي:

مهام اللجنة ومسؤولياتها:

وعقدت اللجنة 10 اجتماعات في عام 2020م، ناقشت العديد من الموضوعات، ومن أبرزها ما يلي:

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
األستاذ خالد البداح 

رئيس اللجنة

شركة جدوى لالستثمار
األستاذ هيثم الغنام

نائب الرئيس

مجموعة بي أم جي المالية
األستاذ باسل الغاليني

عضوًا

شركة األهلي المالية
األستاذ علي المرزوقي

عضوًا

مجموعة الدخيل المالية
األستاذة خلود الدخيل

عضوًا

شركة ألفا المالية
األستاذ فهد السعود

عضوًا

شركة العربي الوطني لالستثمار
األستاذ بسام المبارك

عضوًا

شركة األول كابيتال
األستاذ فيصل مالئكة

عضوًا

شركة بيت التمويل السعودي الكويتي
األستاذ بدر العنزي

عضوًا

شركة الجزيرة لألسواق المالية
األستاذ محمد الرميزان

عضوًا

مناقشة المواضيع التي تهم 
مؤسسات السوق المالية ودراسة 

التحديات المتعلقة بهم والتي تساهم 
في تعزيز نمو السوق واستقراره وطرح 
المبادرات وإبداء الرأي في كل ما من 
شأنه المساهمة في تطوير السوق

اقتراح المواضيع التي تهم مؤسسات 
السوق المالية ليتم عرضها في ورش 

العمل والمؤتمرات التي تعقدها 
الهيئة

المساهمة في إقامة المعارض 
التوعوية واإلعانية لمؤسسات 

السوق المالية

مناقشة المواضيع التي تطرح من قبل 
الهيئة وإبداء المرئيات حيالها

التحديات التي تواجه مؤسسات 
السوق المالية خال أزمة كورونا

المعالجة الزكوية في صناديق 
االستثمار

المواضيع المطروحة في ملتقى 
مؤسسات السوق المالية

جوائز تقديرية لمديري األصول 
المتميزين

ترشيح أعضاء الدورة الجديدة للجنة طلب مناقشة استثناء الفقرة )هـ( من تعيين أمين مستقل للجنة
المادة 48 من الئحة صناديق االستثمار

 معايير القدرة لماءمة لمقدمي 
طلبات التسجيل

وقد ساهمت اللجنة بتنظيم جوائز لمديري الصناديق المتميزين بالتعاون مع إحدى الشركات.

طلب إفادات الجهات التنظيمية بشأن 
ضريبة القيمة المضافة والزكاة
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9. اللجنة الدائمة للوثائق
أنشــئت اللجنــة بتاريــخ 1437/5/8هـــ الموافــق 2016/2/17م بموجــب القــرار اإلداري رقــم )ق/16/23/1(؛ لتكــون مرجعــًا رئيســًا 
لشــؤون الوثائــق بالهيئــة بمــا يكفــل التطبيــق األمثــل لائحــة الوثائــق والمحفوظــات واألنظمــة المتعلقــة بالوثائــق والمحفوظــات 

ولوائحهــا وسياســتها وإجراءاتهــا. وتضــم فــي عضويتهــا كًا مــن:

مدير عام اإلدارة العامة للمخاطر
عضوًا

مدير عام اإلدارة العامة لتقنية المعلومات
عضوًا

وكيل الهيئة للموارد المؤسسية
رئيسًا للجنة

مدير إدارة االستشارات القانونية
عضوًا

مدير مركز الوثائق والمحفوظات
عضوًا

ممثل اإلدارة المالية
عضوًا

األستاذ محمد بن عبداهلل المقرن
مقررًا

اإلشراف على أعمال لجنتي التقويم 
واإلتاف وتوجيههما وإجازة نتائج أعمالهما

ضمان التنسيق والتكامل في أداء اللجان 
وفرق العمل لواجباتها

دراسة مشاريع اللوائح والخطط المتعلقة 
بوثائق الهيئة

تسمية أعضاء اللجان الفرعية )لجنة التقويم 
ولجنة اإلتاف( المتعلقة بالوثائق في 

الهيئة، وتسمية أعضاء فريق العمل الازم 
لكل لجنة

اإلشراف على الدراسات التنظيمية 
واإلجرائية المتعلقة بحوكمة البيانات، بما 

في ذلك التأكد من سامة وماءمة وكفاءة 
اإلجراءات والعمليات المتعلقة بأمن البيانات 

وصاحية الدخول إليها

اإلشراف على صحة ودقة واكتمال البيانات 
والمعلومات المقدمة إلى المركز الوطني 

للوثائق والمحفوظات عن وثائق الهيئة.

اإلشراف على الدراسات التنظيمية 
واإلجرائية المتعلقة بوثائق الهيئة، واقتراح 

المعايير الشكلية والموضوعية إلنتاج الوثائق 
وتحويلها إلى نسخ إلكترونية ورقمية؛ وذلك 
بهدف التقليل من إنتاج الوثائق واالستغناء 

عن غير الضروري منها وتحسين نوعية 
الوثائق، تحقيقًا للسياسة العامة للوثائق

ومن مهام اللجنة:
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وانبثقت من اللجنة عدة توصيات منها:وقد عقدت اللجنة 3 اجتماعات خالل عام 2020م، ناقشت خاللها موضوعات عدة تلخصت في اآلتي:

إنجازات مركز الوثائق والمحفوظات 
للربع األول خال العام 2020م

االطاع على التوصيات الجديدة لمركز 
الوثائق والمحفوظات

تكريم أفضل خمسة أمناء وثائق للعام 
2019م

متابعة تخفيض نسبة استهاك الورق 
على مستوى الهيئة

تنفيذ القرارات والتعاميم الوزارية 
المتعلقة بإطار عمل المركز

مشاريع مركز الوثائق والمحفوظات 
لعام 2020م

الموافقة على استبدال نظام 
االتصاالت اإلدارية

المبادرات االستراتيجية لمركز الوثائق 
والمحفوظات

عقد ورشة عمل »تعزيز الوعي 
الوثائقي« بالتنسيق مع المركز 
الوطني للوثائق والمحفوظات

مواءمة متطلبات المركز الوطني 
للوثائق والمحفوظات مع أعمال المركز 

بالهيئة

المشاريع التقنية ذات العاقة بأرشفة 
وحفظ الوثائق واألتمتة

توجيه المركز بتقديم عرض لّلجنة عما تم القيام 
به بشأن مبادرة »حكومة با ورق«؛ لتحقيق 

األهداف المرجوة منها

توجيه المركز بإعداد دليل استرشادي للتعامل مع 
المعامات على مستوى الهيئة

أن يتولى المركز تحديث الدليل االسترشادي 
للتعامل مع المعامات الصادرة والواردة 

والداخلية للهيئة في ضوء ما أضافه أعضاء 
اللجنة

أن يحّدث المركز جدول التوصيات الخاصة بالمركز 
الوطني للوثائق والمحفوظات

أن يزّود المركز أعضاء اللجنة بمعلومات عن 
مذكرات التفاهم والتعاون ومحتوياتها والتي تم 

حفظها لدى المركز

أن ينّسق المركز مع اإلدارة العامة لتقنية 
المعلومات لبحث اآلليات المناسبة لمعالجة 

وضع الطابعات الشخصية لتعزيز تقليل استهاك 
الورق واألحبار

أن يضع المركز آلية لنقل الخبرات وطرق العمل 
من أمناء الوثائق المتميزين إلى باقي زمائهم 

اآلخرين لتعميم التجربة وإثرائها

أن يتولى المركز إعداد ضوابط ومعايير لتقييم 
طلبات الشراء والصرف للطابعات الشخصية 

بالتنسيق مع )اإلدارة العامة لتقنية المعلومات 
واإلدارة العامة للمخاطر(
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10. لجنة تعزيز األمن السيبراني في السوق المالية 
انطاقــا مــن حــرص الهيئــة وســعيها نحــو تعزيــز االســتقرار األمنــي اإللكترونــي فــي الســوق الماليــة، والحــد مــن المخاطــر ذات 
ــى رفــع مســتوى أمــن  ــة إل ــر 2017 م. وتهــدف اللجن ــخ 16 أكتوب ــة تختــص بأمــن المعلومــات بتاري ــة لجن ــة، أسســت الهيئ الصل

وســامة تبــادل المعلومــات والبيانــات الماليــة، واســتمرارية أعمــال الجهــات المشــاركة فــي الســوق الماليــة.

ــون  ــداول(، و20 عضــوًا يمثل ــة الســعودية )ت ــة كًا مــن؛ شــركة الســوق المالي ــى الهيئ ــة فــي عضويتهــا إضافــة إل وتضــم اللجن
ــة. مؤسســات الســوق المالي

مناقشة التهديدات اإللكترونية وكيفية 
معالجتها

دراسة وتقييم أفضل الممارسات والحلول 
التقنية لحماية المعلومات

التعاون مع الجهات الرسمية ذات العاقة 
فيما يخص مبادرة تعزيز أمن المعلومات 
وبخاصة الهيئة الوطنية لألمن السيبراني 

والجهات التي تخضع إلشراف هيئة السوق 
المالية

مشاركة الباغات فيما بين األعضاء، وبحث 
أفضل برامج التوعية األمنية، وأفضل 

الممارسات األمنية المتبعة في إدارة البنى 
األساسية

ومن أبرز المهام الموكولة إلى اللجنة: 

وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات في عام 2020م، ناقشت خاللها الموضوعات التالية:

الدليل االسترشادي لألمن السيبراني التهديدات اإللكترونية وكيفية معالجتها
للسوق المالية

آليه تنفيذ مشاريع المسح األمني 
للنطاقات في السوق المالية

آلية تنفيذ مشاريع دراسة المخاطر 
السيبرانية في السوق المالية واختبار 
الثغرات األمنية للخدمات اإللكترونية 

لمؤسسات السوق

حث مؤسسات السوق المالية على رفع 
الجاهزية األمنية خال العمل عن بعد

بحث ومناقشة تطبيق الدليل االسترشادي 
لألمن السيبراني لمؤسسات السوق المالية

مناقشة مبادرة الهيئة لمشروع عملية المسح 
األمني لنطاقات مؤسسات السوق المالية

متابعة تنفيذ التوصيات األمنية لمخرجات 
مشروع دراسة المخاطر السيبرانية في 

السوق المالية، ومشروع معالجة الثغرات 
في مشروع اختبار الثغرات األمنية للخدمات 

اإللكترونية لمؤسسات السوق

التعاون وتقديم الدعم الازم من قبل 
الجهات المستهدفة ضمن المشاريع 

االستراتيجية المستهدف تنفيذها للعام 
2020م

وانبثقت من اجتماعات اللجنة عدة توصيات منها:
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11. اللجنة اإلشرافية لألمن السيبراني في هيئة السوق المالية
أنشــئت اللجنــة بنــاء علــى قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )ق/19/10/1( وتاريــخ 1441/8/6هـــ الموافــق 2019/04/11م وذلــك وفــق 

الضوابــط األساســية لألمــن الســيبراني الصــادرة عــن الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني، وتتكــون اللجنــة مــن:

مساعد وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
عضوًا

مدير عام اإلدارة العامة لتقنية المعلومات
عضوًا

مدير عام اإلدارة العامة للمخاطر 
رئيس اللجنة

مدير إدارة أمن المعلومات
عضوًا

مدير إدارة السلوك المهني وااللتزام الداخلي
عضوًا

االطاع على التقارير والدراسات التي تعدها 
إدارة أمن المعلومات وإبداء الرأي فيها

التوصية بتحسين مستوى األمن السيبراني 
في هيئة السوق المالية ومؤسسات 

السوق المالية وتقليل مستوى المخاطر 
السيبرانية ورفع ذلك إلى صاحب الصاحية

تقديم المشورة لمجلس الهيئة بشأن 
القرارات المتعلقة باألمن السيبراني

اإلشراف على مستوى االلتزام بأي 
إطار تنظيمي، أو تشريعي يخص األمن 

السيبراني داخل الملكة العربية السعودية، 
على أال تخل باالختصاص النظامي للهيئة 

الوطنية لألمن السيبراني

النظر في مخالفات موظفي هيئة السوق 
المالية فيما يخص حماية البيانات ومخالفات 

سياسات األمن السيبراني المتعمدة، 
والتوصية لرئيس الهيئة أو من ينيبه بإلزام 
المخالف باتخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب

مراجعة المخاطر السيبرانية المتعلقة بهيئة 
السوق المالية ومؤسسات السوق المالية 
والمحددة من قبل إدارة أمن المعلومات 
والتوصية باعتماد خطط المعالجة المناسبة

ومن أبرز المهام الموكولة إلى اللجنة:

وقــد عقــدت اللجنــة 4 اجتماعــات فــي عــام 2020م، ناقشــت خاللهــا العديــد مــن الموضوعــات المتعلقــة باألمــن 
الســيبراني أهمهــا مــا يلــي:

حالة االلتزام بالضوابط األساسية الصادرة 
من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

 تقارير األمن السيبراني التي 
تصدرها إدارة أمن المعلومات

 إجراءات األمن السيبراني للعمل 
عن بعد

 متابعة المخاطر السيبرانية مع 
اإلدارات المعنية

 مناقشة برنامج التوعية باألمن 
السيبراني وقياس مدى الوعي لدى 

موظفي الهيئة بشكل دوري من 
خال استخدام العديد من وسائل 
قياس الوعي باألمن السيبراني

نقل مهام مركز العمليات األمنية من 
اإلدارة العامة لتقنية المعلومات إلى 

إدارة أمن المعلومات

مناقشة الئحة المخالفات المتعلقة 
باألمن السيبراني، والحوادث األمنية 

السيبرانية

 متابعة سير عمل المشاريع الخاصة 
باألمن السيبراني والتي تشرف 

عليها إدارة أمن المعلومات

وقد انبثقت عن تلك االجتماعات عدة توصيات اتخذ حيالها اإلجراءات المناسبة.
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12.  اللجنة المشرفة على استثمار مدخرات المشتركين في 
برنامج التوفير واالدخار

ُشــكلت اللجنــة بقــرار إداري رقــم: 37/ ر م س، وتاريــخ: 1428/12/27هـــ الموافــق 2008/1/6م، لإلشــراف علــى اســتثمار مدخــرات 
المشــتركين فــي برنامــج التوفيــر واالدخــار، .وصــدر قــرار بإعــادة تشــكيل اللجنــة رقــم )ق/20/29/1( وتاريــخ 1441/12/1هـــ الموافــق 

2020/7/22م، لتتكــون مــن:

األستاذ يزيد بن خالد شليل

عضوًا

األستاذ أنس الحربي

مقررًا

مدير إدارة الموارد البشرية

عضوًا

األستاذة حنان بنت محمد الشهري

رئيسًا

مدير اإلدارة المالية

عضوًا

األستاذة حصة بنت عبدالعزيز المهناء

عضوًا

وقــد عقــدت اللجنــة 4 اجتماعــات خــال عــام 2020م، ناقشــت خالهــا العديــد مــن الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا، 
وأصــدرت فــي شــأنها التوصيــات المناســبة. 

وُكّلفت اللجنة بالمهام اآلتية:

تقييم العروض الواردة من الجهات 
االستثمارية واختيار المناسب منها 

ورفعه إلى رئيس مجلس الهيئة لاعتماد

التوصية بسحب المشروع وإيقاف 
التعامل مع الجهة )قناة االستثمار( 

واقتراح قناة استثمارية أخرى

رفع تقارير دورية لرئيس مجلس الهيئة 
حول سير البرنامج

التقييم المستمر والمراجعة الدورية 
لنشاط الجهة )قناة االستثمار( التي 

تم اختيارها
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13. لجنة السلوك المهني وشكاوى الموظفين
تتولــى اللجنــة مســؤولية النظــر فــي شــكاوى وتظلمــات موظفــي الهيئــة ومخالفــات قواعــد الســلوك المهنــي بهــدف توفيــر 
بيئــة عمــل مناســبة، بنــاًء علــى متطلبــات المــادة الخامســة مــن نظــام مكافحــة جريمــة التحــرش الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
أ/96 وتاريــخ 1439/09/16هـــ. وقــد صــدر قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )20/30/1( وتاريــخ 2020/08/10م. بتمديــد 

عضويــة أعمــال اللجنــة الحالييــن مــدة عــام آخــر.

وتتكون اللجنة من اآلتي:

مدير وحدة اآلراء والدراسات القانونية
األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الجالل

عضوًا

المستشار القانوني لمجلس الهيئة
األستاذ خالد بن عبداهلل السويكت

رئيس اللجنة

عمليات الموارد البشرية
األستاذ عامر بن رحيل العنزي

عضوًا

مديرة إدارة السلوك المهني وااللتزام الداخلي
األستاذة فرح بنت حسان الرويلي

عضوًا

مكتب الرئيس
األستاذ تركي بن عمر السريهيد

مقررًا

استام شكاوى الموظفين ومخالفاتهم 
التي تحال إليها من قبل رئيس مجلس 

الهيئة أو من ينيبه

دراسة الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها 
وذلك وفق ما يقضي به نظام السوق 

المالية ونظام العمل ونظام مكافحة جريمة 
التحرش والئحة تنظيم العمل في الهيئة 
ودليل سياسات الموارد البشرية وقواعد 
السلوك المهني واللوائح والتعليمات 

واألنظمة ذات العاقة

عددًا من التظلمات ضد اإلجراءات اإلدارية

وقد عقدت اللجنة 9 اجتماعات في عام 2020م، ناقشت خاللها التالي:

تشمل مهام اللجنة:

وقد اتخذت اللجنة عددًا من التوصيات في الموضوعات التي جرى مناقشتها ورفعت توصيتها في ذلك إلى صاحب الصاحية.

مخالفات أخرى ذات صلة بقواعد السلوك 
المهني لمنسوبي هيئة السوق المالية
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14. فريق مختبر التقنية المالية
الموافــق  1441/03/30ه  بتاريــخ  الماليــة«  التقنيــة  مختبــر  »فريــق  باســم  عمــل  فريــق  بتكويــن  الرئيــس  معالــي  قــرار  صــدر 
2019/11/27م، وذلــك بهــدف دعــم مشــروعات التقنيــة الماليــة فــي الســوق الماليــة فــي المملكــة، إذ يقــوم الفريــق باســتقبال 

طلبــات التقنيــة الماليــة ودراســتها ومســاعدة المتقدميــن علــى فهــم المتطلبــات التنظيميــة. ويتكــون الفريــق مــن:

مدير إدارة التراخيص
نائب رئيس الفريق

مدير إدارة تطوير السياسات
عضوًا

وكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية
رئيس الفريق

مدير إدارة تطوير المنتجات االستثمارية
عضوًا

مدير وحدة التقنية المالية )فنتك( 
عضو )ممثل عن إدارة تطوير السياسات(

ممثل عن إدارة التراخيص
األستاذة هيفاء بنت ساطي المطيري

عضوًا

ممثل عن إدارة تطوير المنتجات االستثمارية
األستاذ عبداهلل بن عبدالرحمن المهوس

عضوًا

المساهمة في تطوير وتحسين المفاهيم 
التنظيمية لتجربة التقنية المالية في السوق المالية

مراجعة تقارير االشتباهات بشأن الحاصلين على 
التصريح وأنشطتهم وتقديم التوصية بشأنها

إعداد تقارير دراسة والتقييم لطلبات 
الحاصلين على التصريح

مقابلة الراغبين بتقديم طلبات تصريح تجربة 
التقنية المالية وشرح وتوضيح المتطلبات 

التنظيمية ذات العاقة

مراجعة طلبات التصريح وجميع الوثائق 
المستلمة من مقدمي الطلبات ودراستها 
والرفع للمجلس بتوصية الفريق حيال ذلك

وتتلخص مهام الفريق في:

وقد عقد الفريق عدة اجتماعات خالل عام 2020م، ناقش خاللها العديد من الموضوعات، ومن أبرزها ما يلي:

التجهيز لفتح باب التقدم الستقبال 
الدفعة الرابعة من طلبات الحصول 

على تصريح تجربة التقنية المالية ابتداء 
من تاريخ 2020/10/01م حتى تاريخ 

2020/11/30م

المتابعة الدورية واإلشراف على 
الحاصلين على تصريح تجربة التقنية 

المالية

التنسيق مع مجلس الهيئة فيما يخص 
المواضيع والمستجدات ذات العاقة 

بالتقنية المالية

مقابلة المتقدمين للحصول على 
التصريح ضمن الدفعتين الثالثة 

والرابعة، ومناقشة طلباتهم
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الفصل الرابع: الشئون الدولية



اإلقليميــة  عاقاتهــا  وتعزيــز  توثيــق  الهيئــة  واصلــت 
والدوليــة بالمنظمــات والهيئــات والجهــات العاملــة فــي 
مــن  واالســتفادة  الماليــة  األســواق  ومراقبــة  تنظيــم 
أفضــل التجــارب والممارســات الدوليــة فــي المجــاالت 
ــادل  ــى اكتســاب المعــارف وتب ذات العاقــة. وســعيًا إل
الدوليــة  العاقــات  وتوطيــد  والمعلومــات  الخبــرات 
ــز ســبل التعــاون المشــترك،  ــة والمتعــددة، وتعزي الثنائي
تعاونــت الهيئــة مــع عــدٍد مــن الجهــات التنظيميــة المعنيــة 
فــي جملــة مــن المجــاالت باإلضافــة إلــى المشــاركة في 
تتعلــق باألســواق  لتنفيــذ مشــاريع  فــرق عمــل دوليــة 
الماليــة، كذلــك شــاركت فــي عــام 2020م فــي مجموعــة 
مــن المؤتمــرات والمحافــل الدوليــة المتعلقــة باألســواق 

الماليــة وتطويرهــا والرقابــة عليهــا. 

فــي  فاعــل  حضــور  للهيئــة  كان  2020م  عــام  وخــال 
الدوليــة  بالمنظمــة  الخاصــة  االجتماعــات  مــن  العديــد 
)أيوســكو()1(، منهــا؛ االجتمــاع  الماليــة  لهيئــات األوراق 
واجتماعــات  للمنظمــة،  واألربعــون  الخامــس  الســنوي 
األســواق  لجنــة  واجتمــاع  المنظمــة،  إدارة  مجلــس 
الناشــئة واللجنــة التوجيهيــة لهــا، واجتمــاع ومؤتمــر اللجنة 
اإلقليميــة ألفريقيــا والشــرق األوســط، واجتماعــات لجان 

التابعــة للمنظمــة. العمــل  السياســات وفــرق 

تعــد المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة »أيوســكو« الجهــة   )1(
المرجعيــة المســؤولة عــن وضــع المعاييــر الدوليــة لقطــاع األوراق 
أعلــى  إلــى  للوصــول  أعضائهــا  مــع  المنظمــة  وتعمــل  الماليــة. 
كفــاءة  علــى  الحفــاظ  شــأنها  مــن  التــي  التنظيميــة  المســتويات 
التعامــات فــي األوراق الماليــة وســامتها، وتبــادل المعلومــات 
الجهــود  وتوحيــد  الماليــة،  األســواق  وتطويــر  لدعــم  والخبــرات 
لتحقيــق درجــة فّعالــة مــن الرقابــة علــى تعاماتهــا. وانضمــت الهيئــة 
الخامــس والثاثيــن  الســنوي  المؤتمــر  خــال  المنظمــة  لعضويــة 
عضــو  والهيئــة  2010م.  عــام  مونتريــال  مدينــة  فــي  للمنظمــة 
فــي لجنــة المســتثمرين األفــراد، ولجنــة إدارة االســتثمار، ولجنــة 
المحاســبة للمصــدر والمراجعــة واإلفصــاح، ولجنــة تنظيــم األســواق 
الثانويــة،  ولجنــة وســطاء الســوق، ولجنــة المشــتقات االســتثمارية.

تقرير آفاق المخاطر لعام 2021م الذي يحدد 
أولويات وخطة عمل المنظمة للفترة القادمة

المشاريع المتعلقة بتوصيات مجموعة 
العشرين ومجلس االستقرار المالي الخاصة 

باألسواق المالية، وجهود المنظمة في 
معالجة قضايا االستقرار المالي

أسبوع المستثمر العالمي المنظم من 
قبل أيوسكو، بمشاركة العديد من الجهات 

التنظيمية والجهات ذات العاقة على 
مستوى العالم، والذي يهدف إلى تعزيز 
الثقافة المالية للمستثمرين وحمايتهم

إرشادات للجهات المنظمة لألسواق المالية 
للتغلب على تحديات أزمة جائحة كورونا

القضايا والتحديات التي تتعلق بسلوكيات 
السوق الناجمة عن التقنية المالية

من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها والمشاريع التي شاركت فيها الهيئة ما يلي:

وضمــن مشــاركة الهيئــة فــي االجتمــاع الســنوي الرابــع عشــر لمجلــس اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة، تــم 
خاللــه طــرح العديــد مــن الموضوعــات المتعلقــة باألســواق الماليــة العربيــة وأهــم التطــورات فيهــا، ومخرجــات 

فــرق العمــل، التــي كان مــن أبرزهــا:

إصدار دليل موحد للقواعد العامة والمبادئ 
االسترشادية المعتمدة ألسواق رأس المال العربية

استعراض أهم منجزات الخطة االستراتيجية 
لاتحاد

مناقشة الخطة االستراتيجية الجديدة لاتحاد 
لألعوام 2021 - 2025م

باإلضافــة إلــى ذلــك، اســتعرضت الهيئــة تجربتهــا فــي تأســيس مختبــر التقنيــة الماليــة والمســاهمة فــي إنشــاء 
الســوق الموازيــة )نمــو( خــالل اجتمــاع ومؤتمــر اللجنــة اإلقليميــة إلفريقيــا والشــرق األوســط.
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وللهيئــة عــدة مســاهمات أخــرى ضمــن جهودهــا الراميــة إلــى بنــاء القــدرات وتعزيــز التعــاون المشــترك وتبــادل 
الخبــرات بهــدف تطويــر قطــاع الســوق الماليــة ومنهــا:

كذلــك كان للهيئــة مســاهمة فاعلــة فــي مشــروع تكامــل األســواق الماليــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
مــن خــالل المشــاركة فــي االجتماعــات المنعقــدة وورش العمــل والحمــالت التوعويــة، وقــد تمثلــت فيمــا يلــي:

كما شاركت الهيئة خالل عام 2020م في العديد من فعاليات المنظمات والجهات الدولية األخرى، من أبرزها: 

المســاعدة  لطلبــات  الدائمــة  باللجنــة  ممثلــة  الداخليــة  وزارة  مــع  تعــاون  محضــر  توقيــع 
القانونيــة، يهــدف إلــى تعزيــز التعــاون وتنســيق الجهــود بيــن الجانبيــن فــي هــذا المجــال 
كفــاءة  علــى  الحفــاظ  مــن شــأنها  التــي  التنظيميــة  المســتويات  أعلــى  إلــى  للوصــول 
وســامة المعامــات فــي األســواق الماليــة الدوليــة، وتبــادل المعلومــات والخبــرات فــي 
هــذا الشــأن بمــا يضمــن تعزيــز الــدور الرقابــي. وســيتيح ذلــك للهيئــة التعامــل مــع طلبــات 
المســاعدة القانونيــة التــي تــرد لهــا مــن الجهــات الدوليــة النظيــرة أو التــي تطلبهــا الهيئــة 

مــن تلــك الجهــات.

توقيــع مذكــرة تفاهــم متعــددة األطــراف بشــأن التشــاور والتعــاون وتبــادل المعلومــات بيــن 
الجهــات المنظمــة ألســواق رأس المــال بالــدول العربيــة األعضــاء فــي اتحــاد هيئــات األوراق 
الماليــة العربيــة، وتهــدف المذكــرة إلــى تعزيــز التعــاون لارتقــاء بكفــاءة وســامة األســواق 
ــة فــي مجــال  ــة القــدرات البشــرية العامل ــة، والتعــاون فــي مجــاالت التدريــب وتنمي المالي

اإلشــراف والرقابــة والتنظيــم باألســواق الماليــة.

المنظمــة لألســواق  الجهــات  إدارات  لرؤســاء مجالــس  الوزاريــة  للجنــة  التاســع  االجتمــاع 
الماليــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 

االجتماعيــن العشــرين والواحــد والعشــرين للجنــة رؤســاء هيئــات األســواق الماليــة بــدول 
الموضوعــات  مــن  العديــد  فيهمــا  ُطــرح  اللذيــن  يعادلهــم(،  مــن  )أو  التعــاون  مجلــس 
ــرز  ــة وأهــم التطــورات فيهــا، باإلضافــة إلــى بحــث أب ــة الخليجي المتعلقــة باألســواق المالي
أعمــال ومشــاريع اللجنــة ومــن أهمهــا المبــادرات واألولويــات التــي ستســاهم فــي تعميــق 
التنســيق بيــن هيئــات أســواق المــال بــدول المجلــس وتعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك 

ــا.  لمرحلــة مــا بعــد جائحــة كورون

االجتمــاع االســتثنائي للجنــة رؤســاء هيئــات األســواق الماليــة )أو مــن يعادلهــم( بــدول 
المجلــس لمناقشــة جهــود الجهــات المنظمــة لألســواق الماليــة بــدول المجلــس فــي دعــم 

ــد - 19(.  ــا )كوفي ــروس كورون ــدول المجلــس فــي ظــل جائحــة في ــة ب األســواق المالي

فــي  اإلســامية  الشــريعة  مــع  المتوافقــة  والمشــتقات  المنتجــات  حــول  عمــل  ورشــة 
لهــا. المنظمــة  الشــرعية  والقواعــد  المــال  أســواق 

الماليــة  باألســواق  المســتثمرين  لتوعيــة  المشــتركة  الخليجيــة  التوعويــة  الحملــة  إطــاق 
الخليجيــة )ُملــم( مــن خــال فريــق عمــل المختصيــن بالتواصــل وتوعية المســتثمرين بالجهات 

المنظمــة لألســواق الماليــة بــدول المجلــس.
هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية »أيوفــي« هــي إحــدى أبــرز المنظمــات الدوليــة غيــر الربحيــة الداعمــة للمؤسســات الماليــة   )1(
اإلســامية، ولهــا منجــزات عديــدة ومــن أهمهــا إصــدار 100 معيــار فــي مجــاالت المحاســبة والمراجعــة وأخاقيــات العمــل والحوكمــة، باإلضافــة إلــى المعاييــر 

الشــرعية التــي اعتمدتهــا البنــوك المركزيــة والســلطات الماليــة فــي عــدد مــن الــدول.

االجتماعين السنويين السادس 
والثاثين، والسابع والثاثين، 

والجمعية العمومية الثامنة عشر، 
للمجلس األعلى لمجلس الخدمات 

المالية اإلسامية

المؤتمر الخامس عشر أليوفي والبنك 
اإلسامي للتنمية.

االجتماعين السنويين الثامن والثاثين 
والتاسع والثاثين للجنة الحوكمة، 

واجتماع مجموعة عمل منظمة التعاون 
والتنمية-الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، التابعة لمنظمة التعاون 

)OECD( االقتصادي والتنمية

مؤتمر أيوفي)1( السنوي الثامن عشر 
للهيئات الشرعية
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وتتمتع الهيئة بعضوية عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية على النحو التالي:

تاريخ انضمام الهيئةالمقرالمنظمة

2007مأبوظبياتحاد هيئات األوراق المالية العربية

2010ممدريدالمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )أيوسكو(

2010مالرياضمشروع تكامل األسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2016مالمنامةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية )أيوفي(

2016مالرياض، أبو ظبيمجلس التنسيق السعودي اإلماراتي )خلوة العزم( )1(

2017مكوااللمبورمجلس الخدمات المالية االسامية

2019مطوكيوالمنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين

أنشــْى المجلــس ضمــن اتفاقيــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة فــي شــهر مايــو 2016م، بتوجيهــات مــن خــادم   )1(
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
الشــقيقة.، ويقــدم المجلــس النمــوذج األمثــل للتعــاون الثنائــي بيــن الــدول وتفعيــل أواصــره. ويدعــم فــي نفــس الوقــت العمــل ضمــن منظومــة العمــل 
الخليجــي المشــترك، ويعمــل المجلــس علــى تنســيق تنفيــذ العمــل علــى المبــادرات المشــتركة، التــي لهــا نتائــج ســتنعكس بشــكل إيجابــي علــى إيجــاد فــرص 
عمــل ونمــو فــي الناتــج اإلجمالــي وزيــادة نســبة االســتثمار بيــن البلديــن. وتشــارك الهيئــة فــي الفريــق الخــاص بمجــال الخدمــات واألســواق الماليــة مــن خــال 

تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات المشــتركة الخاصــة بقطــاع األســواق الماليــة والبنيــة التحتيــة المرتبطــة بهــذا القطــاع. 

وقد حققت الهيئة خالل عام2020م عددًا من اإلنجازات الدولية، منها:

اســتضافت الهيئــة )افتراضيــًا( بالتعــاون مــع اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة برنامجيــن 
تدريبييــن حــول »تحديــات التكنولوجيــا الماليــة مــن المنظــور الرقابــي ألســواق رأس المــال« 
الهيئــات  مــن منســوبي  عــدٍد  الماليــة واالســتثمار« بمشــاركة  و»مقدمــة فــي األوراق 
األعضــاء باالتحــاد إلــى جانــب مشــاركين مــن البورصــات والجهــات ذات العاقــة بقطــاع 

ــة. األســواق المالي

أعــادت المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة )أيوســكو( انتخــاب عضــو مجلــس هيئــة 
الســوق الماليــة الســعودية، ســعادة األســتاذ خالــد بــن عبدالعزيــز الحمــود عضــوًا فــي 
التابعــة  األوســط  والشــرق  اإلقليميــة إلفريقيــا  اللجنــة  لرئيــس  ونائبــًا  إدارتهــا،  مجلــس 
للمنظمــة للــدورة الجديــدة )ابتــداًء مــن يونيــو 2020م(. ويأتــي انتخــاب ممثــل هيئــة الســوق 
الماليــة، تقديــرًا للتطــورات التــي تشــهدها الســوق الماليــة الســعودية والتــي تحققــت مــن 
خــال تنفيــذ أهــداف برنامــج )تطويــر القطــاع المالــي(، إحــدى برامــج رؤيــة المملكــة 2030، 
الــذي بــدوره ســاهم فــي تطويــر الســوق الماليــة ممــا جعلهــا ضمــن أكبــر عشــر أســواق علــى 

مســتوى العالــم.

شــاركت الهيئــة فــي تطويــر معيــار خــاص بالمبــادئ التوجيهيــة بشــأن حمايــة المســتثمر 
فــي أســواق رأس المــال اإلســامية، والتــي صــدرت مؤخــرًا عــن مجلــس الخدمــات الماليــة 
اإلســامية، وتحــدد هــذه المبــادئ الحــد األدنــى مــن المتطلبــات الواجــب تطبيقهــا فــي تلــك 

األســواق لحمايــة المســتثمرين وتعزيــز االســتقرار المالــي.

وحرصــًا علــى تعزيــز مشــاركة المملكــة فــي المحافــل العالميــة واصلــت الهيئــة حضورهــا علــى المســتوى الدولــي ومشــاركتها 
فــي المشــاريع المتعلقــة بتطويــر األســواق الماليــة مــن خــال عــدد مــن اللجــان وفــرق العمــل التابعــة للمنظمــات الدوليــة التــي 
تشــارك الهيئــة فــي عضويتهــا، حتــى بلــغ عــدد مقاعــد منســوبي الهيئــة المشــاركين فــي تلــك اللجــان وفــرق العمــل 39 مقعــدًا 

حتــى نهايــة عــام 2020م، إذ تســاهم الهيئــة بفاعليــة فــي أعمــال تلــك اللجــان وفــرق العمــل.
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تتولــى الهيئــة مســؤولية ســن واعتمــاد اللوائــح التنفيذيــة المنِظمة 
للســوق الماليــة وإصــدار التعليمــات بنــاًء علــى مــا نصــت عليــه 

أحــكام نظــام الســوق الماليــة، ونظــام الشــركات. 

وتمــارس الهيئــة أدوارهــا التنظيميــة والتطويريــة بشــكل متــوازن 
وبمــا يضمــن عــدم تداخــل تلــك األدوار؛ إذ تقــوم بتنظيــم الســوق 
الماليــة وتطويرهــا، وتنميــة وتطويــر أســاليب األجهــزة والجهــات 
العاملــة فــي تــداول األوراق الماليــة، وتعزيــز اإلجــراءات الكفيلــة 
بالحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بمعامــات األوراق الماليــة، وتعمــل 
أيضــًا علــى تحقيــق العدالــة والكفايــة والشــفافية وتعزيــز مبــدأ 
اإلفصــاح كمــا تنــص عليــه المــادة الخامســة مــن نظــام الســوق 
والتطويريــة،  التنظيميــة  أدوارهــا  بيــن  التــوازن  الماليــة. ولتعزيــز 
خصصــت الهيئــة فــي هيكلهــا التنظيمــي الجديــد إدارة مســتقلة 
تحــت مظلــة وكالــة  تقــع  التنظيميــة  السياســات  بتطويــر  معنيــة 

الهيئــة للشــؤون االســتراتيجية والدوليــة.

1. اللوائح التنفيذية الجديدة 
أصدرت الهيئة خالل عام 2020م الالئحة الجديدة اآلتية:

صــدرت  المملكــة:  خــارج  اإليــداع  شــهادات  إصــدار  تعليمــات 
بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )2020-86-2( 
إلــى  2020/09/07م، وتهــدف  1442/01/19هـــ الموافــق  وتاريــخ 
وضــع المتطلبــات والشــروط الازمــة إلصــدار شــهادات اإليــداع 
خــارج المملكــة مقابــل أســهم مصــدرة فــي المملكــة ومدرجــة فــي 
الســوق، أو مقابــل أســهم مصــدرة فــي المملكــة واتخــذ مصدرهــا 
الترتيبــات الازمــة إلدراجهــا فــي الســوق، بمــا فــي ذلــك تحديــد 
المتطلبــات الازمــة للحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى إصــدار 
المصــدر،  التزامــات  وتحديــد  المملكــة،  خــارج  اإليــداع  شــهادات 

والتزامــات بنــك اإليــداع.

2. اللوائح التنفيذية المعّدلة
نفذت الهيئة بعض التعديات على مجموعة من اللوائح التنفيذية خال عام 2020م، على النحو اآلتي:

1. الئحة األشخاص المرخص لهم )الئحة مؤسسات السوق المالية(:
صــدرت الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-83-2005( وتاريــخ 1426/05/21هـــ 

الموافــق 2005/06/28م، وعدلــت بقــراره رقــم )2-75-2020( وتاريــخ 1441/12/22هـــ الموافــق 2020/08/12م.

2. الئحة أعمال األوراق المالية:
ــخ 1426/05/21هـــ  ــة رقــم )2-83-2005( وتاري ــة الســوق المالي ــة بموجــب قــرار مجلــس هيئ صــدرت الئحــة أعمــال األوراق المالي

الموافــق 2005/06/28م، وعدلــت بقــراره رقــم )2-75-2020( وتاريــخ 1441/12/22هـــ الموافــق 2020/08/12م.

ويهــدف تعديــل هاتيــن الائحتيــن إلــى تطويــر تنظيــم الســوق الماليــة، ودعــم نمــو القطــاع المالــي فــي المملكــة، ورفــع مســتوى 
الخدمــات المقدمــة إلــى المســتثمرين وتعزيــز الحمايــة لهــم، وتطويــر أنشــطة أعمــال األوراق الماليــة، وزيــادة جاذبيــة الترخيــص فــي 
ممارســة أعمــال األوراق الماليــة، بمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة فــي هــذا الشــأن. وتمثلــت أبــرز العناصــر 
الرئيســية للتعديــات فــي اآلتــي: تعديــل اســم »األشــخاص المرخــص لهــم«، ليكــون »مؤسســات الســوق الماليــة«، وتطويــر 
ــات  ــر وتيســير متطلب ــات الترخيــص لممارســة أعمــال التعامــل واإلدارة، وتطوي ــم المشــورة، وفئ نطــاق نشــاطي الترتيــب وتقدي
ــات الوظائــف  ــر متطلب ــات رأس المــال، وتطوي ــدء فــي ممارســة العمــل ومتطلب ــة والب الترخيــص لممارســة أعمــال األوراق المالي
واجبــة التســجيل، وممارســة األعمــال، والنظــم واإلجــراءات الرقابيــة، وأمــوال وأصــول العمــاء، وتطويــر متطلبــات فهــم العميــل 

للمخاطــر، ومتطلبــات الماءمــة للعميــل، بمــا فــي ذلــك األحــكام ذات العاقــة بفئــات تصنيــف العمــاء ومعرفــة العميــل.

3. قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها:
صــدرت بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )4-11-2004( وتاريــخ 1425/08/20هـــ الموافــق 2004/10/04م، وعدلــت 
بقــراره رقــم )2-75-2020( وتاريــخ 1441/12/22هـــ الموافــق 2020/08/12م، وقــراره رقــم )2-86-2020( وتاريــخ 1442/01/19هـــ 
الموافــق 2020/09/07م، وذلــك بمــا يتوافــق مــع تعديــل الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة والئحــة أعمــال األوراق الماليــة 

واعتمــاد تعليمــات إصــدار شــهادات اإليــداع خــارج المملكــة.

4. الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة:
صــدرت بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )8-127-2016( وتاريــخ 1438/01/16هـــ الموافــق 2016/10/17م، 
وعدلــت بقــراره رقــم )4-122-2020( وتاريــخ 1442/04/03هـــ الموافــق 2020/11/18م، إذ تــم تعديــل الملحــق رقــم )1( منهــا، 
ــة مــن خــال هــذا  ــًا، وتهــدف الهيئ وذلــك بحــذف متطلــب الختــم الرســمي مــن المــوكل إذا كان مالــك األســهم شــخصًا معنوي
التعديــل إلــى تخفيــف متطلبــات توكيــل المســاهم ذي الصفــة المعنويــة شــخًصا آخــر لحضــور الجمعيــة العامــة أو الخاصــة للشــركة 

والتصويــت علــى بنــود جــدول أعمالهــا نيابــة عنــه.
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3. اللوائح التنفيذية قيد التطوير
ســعيًا مــن الهيئــة فــي االســتثمار فــي ثقــة المســتثمرين وتطويــر الســوق الماليــة، تعمــل الهيئــة علــى تطويــر مجموعــة مــن 

ــح التنفيذيــة، وهــي: اللوائ

1. الئحة صناديق االستثمار:
صــدرت بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق المالية رقــم )1-219-2006( وتاريخ 1427/12/03هـ الموافــق 2006/12/24م، وعدلت 
بقــراره رقــم )1-61-2016( وتاريــخ 1437/08/16هـــ الموافــق 2016/05/23م، وتهــدف إلــى تنظيم صناديق االســتثمار وتســـــجيلها 
وطـــــرح وحداتهـــــا وإدارتهـــــا وعملياتهـــــا واإلشــراف علــى جميــع النشـــــاطات المرتبطــة بهـــــا فــي المملكــة. ويهـــــدف المشـــــروع 
إلـــــى تنظيـــــم الســـــوق الماليـــــة وتطويرهـــــا، وتنظيـــــم الجوانـــــب الكفيلـــــة بتعزيـــــز االستثمار فـــي صناديـــــق االستثمار، ودعــت 

الهيئــــة المختصيــــن والمهتميــــن واألطراف ذات العاقة إلــــى إبــــداء آرائهــــم ومقترحاتهــــم حيــــال مسودة الائحة. 

2. الئحة صناديق االستثمار العقاري:
صــدرت بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-193-2006( وتاريخ 1427/06/19هـ الموافــق 2006/07/15م وتهدف 
إلــى تنظيــم صناديــق االســتثمار العقــاري فــي المملكـــــة وطـــــرح وحداتهــا وإدارتهـــــا وحمايــة حقـــــوق مالكيهــا، وتطبيـــــق قواعـــــد 
اإلفصــاح والشـــــفافية عليهـــــا. ويهـــــدف المشـــــروع إلـــــى تنظيــم الســـــوق الماليـــــة وتطويرهـــــا، وتنظيــم الجوانـــــب الكفيلـــــة 
بتعزيـــــز االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار العقـــــاري، ودعــــت الهيئــــة المختصيــــن والمهتميــــن واألطــراف ذات العاقــة إلــــى 

إبــــداء آرائهــــم ومقترحاتهــــم حيــــال مســودة الائحة. 

3. القواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة:
صــدرت بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )4-123-2017( وتاريــخ 1439/04/09هـــ الموافــق 2017/12/27م، 
وتهـــــدف إلــى تنظيــم المنشـــــآت ذات األغــراض الخاصــة بمــا فــي ذلــك تأسيســـــها، والترخيــص لهــا، وتســجيلها، وطرحهــا، 
وإدارتها، والنشـــاطات المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة. ويهدف المشـــروع إلـــى تنظيـــم الســـوق الماليـــة وتطويرهـــا، 
وتطويــر أوراق تأســـــيس المنشـــــأة ذات الغـــــرض الخـــــاص وإصدارهـــــا لــألوراق الماليــة ودعــــت الهيئــــة المختصيــــن والمهتميــــن 

واألطــراف ذات العاقــة إلــــى إبــــداء آرائهــــم ومقترحاتهــــم حيــــال مســودة القواعــد.

4. الئحة سلوكيات السوق:
صــدرت بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )1-11-2004( وتاريــخ 1425/08/20هـــ الموافــق 2004/10/04م، وعدلــت 
بقــراره رقــم )1-7-2018( وتاريــخ 1439/05/01هـــ الموافــق 2018/01/18م، ويهــدف المشــروع إلــى تعزيــز حمايــة المســتثمرين 

فــي األوراق الماليــة مــن الممارســات غيــر العادلــة أو غيــر الســليمة التــي تنطــوي علــى احتيــال أو تدليــس أو تاعــب، إضافــة إلــى 
تعزيــز البيئــة التنظيميــة واالســتقرار فــي الســوق الماليــة والعمــل علــى تطويــر اإلجــراءات الكفيلــة للحــد مــن المخاطــر المرتبطــة 
ــز ثقــة المشــاركين بالســوق وفقــًا  ــر كل مــا مــن شــأنه تعزي ــة للمســتثمرين، وتطوي ــق الحماي ــة وتحقي بمعامــات األوراق المالي
ــن  ــة المختصيــ ألفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة فــي هــذا الشــأن لدعــم نمــو الســوق الماليــة وازدهارهــا، ودعــــت الهيئــ

والمهتميــــن واألطراف ذات العاقة إلــــى إبــــداء آرائهــــم ومقترحاتهــــم حيــــال مســودة الائحة.

5. قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة:
صــدرت بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3-123-2017( وتاريــخ 1439/04/09هـــ الموافــق 2017/12/27م، 
وعدلــت بقــراره رقــم )1-104-2019( وتاريــخ 1441/02/01هـــ الموافــق 2019/09/30م، ويهــدف المشــروع إلــى تعديــل قواعــد 
ــة، واتســاقا مــع التعديــات  ــة وااللتزامــات المســتمرة فــي ضــوء صــدور الئحــة مؤسســات الســوق المالي طــرح األوراق المالي
ــل مــدة مراجعــة  ــى تعدي ــراض الخاصــة، باإلضافــة إل ــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغ ــل القواع المقترحــة ضمــن مشــروع تعدي
الهيئــة لطلــب تســجيل أدوات الديــن وطرحهــا أو تســجيل أدوات الديــن القابلــة للتحويــل وطرحهــا وطلــب الموافقــة علــى صفقــة 
التمويــل ذات العاقــة بطــرح أدوات الديــن طرحــًا عامــًا، ودعــــت الهيئــــة المختصيــــن والمهتميــــن واألطــراف ذات العاقــة إلــــى 

إبــــداء آرائهــــم ومقترحاتهــــم حيــــال مســودة القواعــد.

6. الئحة حوكمة الشركات وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها:
صــدرت الئحــة حوكمــة الشــركات بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )8-16-2017( وتاريــخ 1438/05/16هـــ الموافــق 
2017/02/13م، وعدلــت بقــراره رقــم )3-57-2019( وتاريــخ 1440/09/15هـــ الموافــق 2019/05/20م، وصدرت قائمة المصطلحات 
المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )4-11-2004( وتاريــخ 
1425/08/20هـــ الموافــق 2004/10/04م، وعدلــت بقــراره رقــم )2-86-2020( وتاريــخ 1442/01/19هـــ الموافــق 2020/09/07م، 
ــراض الئحــة حوكمــة  ــح »األطــراف ذوو العاقــة« المســتخدم ألغ ــن نطــاق تعريــف مصطل ــى المواءمــة بي ويهــدف المشــروع إل
الشــركات مــع نطــاق تعريــف مصطلــح »طــرف ذو عاقــة« المســتخدم ألغراض قواعد طــرح األوراق المالية وااللتزامات المســتمرة. 

ودعــــت الهيئــــة المختصيــــن والمهتميــــن واألطراف ذات العاقة إلــــى إبــــداء آرائهــــم ومقترحاتهــــم حيــال ذلك.

4. منهجية الهيئة في إصدار وتطوير لوائحها وقواعدها التنفيذية
اســتمرارًا لــدور الهيئــة فــي تنظيــم وتطويــر الســوق الماليــة، تســتطلع الهيئــة مرئيــات العمــوم عــن أي مشــروع متعلــق بائحــة 
تنفيذيــة جديــدة قبــل إصدارهــا أو تطويــر أو تعديــل الئحــة تنفيذيــة مصــدرة مســبقًا، وذلــك ألخــذ آراء  المهتميــن والمعنييــن 
وماحظاتهــم وبلغــت اســتطاعات مرئيــات العمــوم 6 حــاالت اســتطاع خــال العــام 2020م، وُتُســلم خالهــا 2008 مــن 

ــة للمشــروع.  ــة والدراســة لغــرض اعتمــاد الصيغــة النهائي ــع اآلراء محــل العناي ــة جمي ــات. وتأخــذ الهيئ المرئي
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 الباب الرابع:
الطرح وإجراءات الشركات 

والمنتجات االستثمارية



الفصل األول: طرح األوراق المالية وإجراءات الشركات
طرح األسهم. 1

طرح الصكوك وأدوات الدين. 2

 إجراءات الشركات . 3

تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة. 4

إطاق سوق المشتقات في المملكة. 5



1. طرح األسهم
ــة  ــة، وإشــعارات الطــرح الخــاص لألســهم التــي تســلمتها الهيئ ــات الطــرح العــام فــي الســوقين الرئيســية والموازي بلغــت طلب

ــام 2020م 188 طلبًا/إشــعارًا بارتفــاع بلغــت نســبته 22.9 % عــن العــام الســابق )الجــدول رقــم )11((.  خــال ع

الجدول رقم )11(: طلبات وإشعارات طرح األسهم 

النوع
العدد

عام 2020معام 9)20م

912الطرح العام لألسهم في السوق الرئيسية والسوق الموازية

141168طرح خاص ألسهم)1(

38طرح أسهم حقوق أولوية)2(

153188اإلجمالي

وقــد ارتفــع إجمالــي القيمــة الســوقية لألســهم المطروحــة طرحــًا عامــًا خــال عــام 2020م بنســبة 81.5 % مقارنــًة بالعــام الســابق 
»عنــد اســتثناء شــركة أرامكــو الســعودية«. ومثلــت القيمــة الســوقية لألســهم المطروحــة طرحــًا عامــًا النصيــب األكبــر مــن إجمالــي 

قيمــة الطروحــات واإلدراج بنســبة 66.0% )الجــدول رقــم )12((.

الجدول رقم )12(: طرح وتسجيل األسهم ُمصنفة بحسب نوع الطرح أو اإلدراج

النوع

عام 2020معام 9)20م

إجمالي القيمة 
إجمالي القيمة العدد)مليون ريال(

العدد)مليون ريال(

6,416,818530,5224)4(الطرح العام لألسهم في السوق الرئيسية والسوق الموازية)3(

4,508657,29488طرح خاص ألسهم)5(

10016,01710طرح أسهم حقوق أولوية)6(

2,4001--إدراج مباشر في السوق الموازية

6,421,4267146,233103اإلجمالي 

تشمل إشعارات اإلقفال المتسلمة المتعلقة باألسهم التي ُطرحت طرحًا خاصًا.  )1(
تشمل الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة في عامي 2019م و2020م ولم تكمل طرح أسهم حقوق األولوية في نفس العام.  )2(

تمثل القيمة السوقية اإلجمالية لجميع أسهم الشركات التي تم طرح أسهمها.  )3(
تشتمل على القيمة السوقية لشركة )أرامكو السعودية(، وتبلغ 16,818 مليون ريال عند استثنائها.   )4(

تشمل إشعارات اإلقفال المتسلمة المتعلقة باألسهم المطروحة طرحًا خاصًا والمتحصات المجمعة.  )5(
تشمل الشركات التي أكملت طرح أسهم حقوق األولوية في عامي 2019م و2020م.  )6(

االكتتاب األولي العام في األسهم 
ُطــرح خــال عــام 2020م جــزء مــن أســهم ثاثــة شــركات لاكتتــاب العــام فــي الســوق الرئيســية، وشــركة واحــدة فــي الســوق 
ــة 3  ــك تمــت ترقي ــال )الجــدول رقــم )13((. كذل ــون ري ــة 5284.4 ملي ــاب لألســهم المطروح ــة، وبلغــت متحصــات االكتت الموازي

ــداول«. ــة »نمــو« إلــى الســوق الرئيســية »ت شــركات مــن الســوق الموازي

الجدول رقم )13(: الشركات التي ُطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام خالل عام 2020م 

 متحصالت االكتتاباسم الشركةالسوق
)مليون ريال(

نسبة األسهم 
المطروحة إلى المصدرة

عدد المكتتبين األفرادعدد مرات التغطية
)ألف مكتتب( المؤسسات)8(األفراد)7(

السوق 
الرئيسية

7.1144.4224 15.0%2,625.0شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 

26.75.0267 30.0%434.9شركة أماك العالمية للتمويل العقاري

13.948.7324 20.0%2,194.6شركة بن داود القابضة 

السوق 
33)10(2.4)9( 5.0%30.0شركة سمو العقاريةالموازية

5284.4848اإلجمالي 

وبلــغ إجمالــي مبالــغ االكتتــاب العــام لألفــراد فــي أســهم الســوق الرئيســية )قبــل رد الفائــض( عبــر قنــوات االكتتــاب المختلفــة 
6.1 مليــار ريــال خــال عــام 2020م، وبلــغ إجمالــي عــدد المكتتبيــن األفــراد 815,391 مكتتــب )الجــدول رقــم )14((.

الجدول رقم )14(: اكتتابات األفراد مصنفًة بحسب قنوات االكتتاب لعام 2020م في السوق الرئيسية

قناة االكتتاب
عام 2020م

المبلغ  )مليون ريال(العدد  )مكتتب(

126,949903الهاتف المصرفي

323,0432,852القنوات اإللكترونية

176,2501,484فروع البنوك

189,149850الصراف اآللي

815,3916,089اإلجمالي

احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتب بها األفراد على عدد األسهم المخصصة لهم.  )7(
احُتسب عدد مرات التغطية بقسمة عدد األسهم التي اكتتبت بها المؤسسات على عدد األسهم المخصصة لهم.  )8(

عدد مرات التغطية من قبل المستثمرين المؤهلين، سواء أكان المستثمر المؤهل فردًا أم مؤسسة.  )9(
33 مكتتب فرد ينطبق عليهم تعريف المستثمرين المؤهلين.  )10(
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3. إجراءات الشركات 
ــك الموافقــات  ــام 2020م، وقــد شــملت تل ــل رؤوس أمــوال الشــركات المدرجــة خــال ع ــراًء لتعدي ــى 29 إج ــة عل وافقــت الهيئ
علــى تخفيــض 10 شــركات مدرجــة رؤوس أموالهــا ليتراجــع عــدد أســهمها المصــدرة مــن 1,019 مليــون ســهم إلــى 734 مليــون 
ســهم، وفــي المقابــل رفعــت 17 شــركة رؤوس أموالهــا عبــر إصــدار أســهم حقــوق أولويــة، وإصــدار أســهم منحــة. وتمــت عمليتــا 
اســتحواذ خــال عــام 2020م ترتــب عليهــا ارتفــاع عــدد األســهم المصــدرة للشــركة المســتحوذة مــن 431,666 مليــون ســهم إلــى 

498,982 مليــون ســهم )الجــدول رقــم )17((. 

الجدول رقم )17(: الشركات المدرجة التي عّدلت رؤوس أموالها خالل عام 2020م

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

نسبة التغير
بعد تعديل رأس المالقبل تعديل رأس المال

111.6 %10539.21,140.8أسهم حقوق أولوية

31.9 %71,733.22,285.6أسهم منحة 

- 28.0 %101,019734تخفيض رأس مال 

15.6 %2431,666498,982استحواذ 

---0تحويل ديون

15.7 %29434,957.4503,142اإلجمالي

2. طرح الصكوك وأدوات الدين
لــم تســتلم الهيئــة أيــة طلبــات طــرح عــام للصكــوك وأدوات الديــن خــال عــام 2020م، فــي حيــن تســلمت 58 إشــعارًا لطــرح خــاص 

لصكــوك وأدوات ديــن بارتفــاع نســبته 1.8 % مقارنــة بالعــام الســابق )الجــدول رقــم )15((. 

الجدول رقم )15(: طلبات الطرح العام وإشعارات الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين)1(

النوع
العدد

عام 2020معام 9)20م

00طرح عام لصكوك وأدوات دين

5758طرح خاص لصكوك وأدوات دين)2(

5758اإلجمالي

وفيمــا يتعلــق بعمليــات طــرح الصكــوك وأدوات الديــن، فقــد ارتفــع إجمالــي مبالــغ الطــرح الخــاص لهــا خــال عــام 2020م بنســبة 
239.2 % مقارنــًة بالعــام الســابق لتصــل إلــى 30.9 مليــار ريــال )الجــدول رقــم )16((.

الجدول رقم )16(: طرح الصكوك وأدوات الدين مصنفًة بحسب نوع الطرح)3( 

النوع

عام 2020معام 9)20م
نسبة التغير

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

العدد)مليون ريال(

0 %0000طرح عام لصكوك وأدوات دين

239.2%9,1273830,96147طرح خاص لصكوك وأدوات دين)4(

239.2%9,1273830,96147اإلجمالي

ال تشمل أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.  )1(
تشمل اإلشعارات المتسلمة المتعلقة بالصكوك وأدوات الدين التي ُطرحت طرحًا خاصًا.  )2(

ال تشمل أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.  )3(
تشمل إشعارات اإلقفال المتسلمة المتعلقة بأدوات الدين والصكوك المطروحة طرحًا خاصًا والمتحصات المجمعة.  )4(
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4. تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة
نظــرًا ألهميــة ســوق الصكــوك وأدوات الديــن، دأبــت الهيئــة فــي العمــل علــى تطويــر ونمــو هــذا الســوق، وتفعيــل دوره 
كإحــدى قنــوات التمويــل الرئيســية فــي المملكــة للقطاعيــن العــام والخــاص. ويهــدف هــذا االهتمــام إلــى المواءمــة مــع أفضــل 
الممارســات العالميــة لتطويــره وإيجــاد الســبل الممكنــة لرفــع مســتوى الزخــم فيهــا؛ ألنهــا ُتعــّد رافــدًا مهمــًا مــن روافــد التمويــل 
والنمــو االقتصــادي، وإحــدى الركائــز المهمــة فــي تطلعــات برنامــج تطويــر القطــاع المالــي. ولذلــك، ُشــّكلت لجنــة تطويــر ســوق 
الصكــوك وأدوات الديــن بتاريــخ 1439/9/2هـــ الموافــق 5/17/ 2018م بنــاًء علــى اجتماعــات اللجــان الثنائيــة بيــن الهيئــة واألطــراف 
ــادرات والعمــل علــى  ــر ســوق الصكــوك وأدوات الديــن ووضــع المب ــة تختــص بتطوي ــة األخــرى والحاجــة إلــى تكويــن لجن المعني

متابعتهــا. وقــد تشــكلت عضويــة اللجنــة التوجيهيــة علــى النحــو اآلتــي:

معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية
رئيس اللجنة

رئيس المركز الوطني إلدارة الدين في وزارة 
المالية
عضوًا

الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية 
السعودية )تداول(

عضوًا

وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات 
االستثمارية

عضوًا

مدير عام الرقابة على شركات التأمين في البنك 
المركزي السعودي

عضوًا

مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي في وزارة 
المالية
عضوًا

وُتعــد مــن أبــرز مهــام اللجنــة خلــق التكامــل بيــن القطاعــات المختلفــة فــي القطــاع العــام والخاص إلنشــاء ســوق للصكــوك وأدوات 
الديــن ذات كفــاءة تمكنهــا مــن أن تكــون أحــد أكبــر أســواق الصكــوك وأدوات الديــن فــي المنطقــة، ورافــدًا مهــم للتمويــل توفــر 
المنتجــات االســتثمارية الجاذبــة للمســتثمرين المحلييــن واألجانــب. كذلــك تعمــل اللجنــة علــى متابعــة تطويــر البنيــة األساســية 
التقنيــة والتنظيميــة والتشــريعية فــي الجهــات ذات العاقــة التــي تســاعد فــي تطويــر ســوق الصكــوك وأدوات الديــن. ومنــذ 
تشــكيل اللجنــة وحتــى نهايــة عــام 2020م، تــم عقــد 12 اجتماعــًا للجنــة التوجيهيــة، واجتماعيــن للجنــة الفنيــة. وقــد أكملــت اللجنــة 

15 مبــادرة مــن إجمالــي عــدد المبــادرات البالــغ عددهــا 34 مبــادرة.

وقد اتخذت الهيئة عددًا من اإلجراءات التي تساهم في تعزيز السوق:

تطوير البنية األساسية للتداول اإللكتروني 
عبر الوسطاء

إطاق مؤشر “فوتسي راسل” لقياس أداء 
السندات الحكومية بالعملة المحلية

تخفيض القيمة اإلسمية لإلصدارات 
الحكومية أللف ريال

تفعيل عقود إعادة الشراءإلغاء اشتراط التأهيل للمستثمر األجنبيتفعيل حساب العائد وتشكيل منحنى العائد

صــدور قــرار مجلــس الهيئــة المتضمــن تخفيــض فتــرة مراجعــة طلبــات الطــرح العــام ألدوات الديــن مــن 45 
يومــًا إلــى 20 يومــًا.

إعفــاء الُمصدريــن الراغبيــن فــي طــرح أدوات ديــن طرحــًا عامــًا مــن ســداد المقابــل المالــي المحصــل للهيئــة 
عنــد تقديــم طلــب تســجيل أدوات ديــن، وعنــد دراســة طلــب تســجيل أدوات الديــن، وعنــد تســجيل أدوات 

الديــن وذلــك حتــى نهايــة عــام 2025م.

أقــرت الهيئــة تخفيــض عمولــة تــداول الصكــوك والســندات مــن نقطتــي أســاس إلــى نقطــة أســاس واحدة 
مــن القيمــة المتداولــة، األمــر الــذي رفــع مــن جاذبيــة وزخــم الســوق للمصدريــن والمســتثمرين.

ــم عــرض  ــث يت ــًا خاصــًا بحي ــن المطروحــة طرح ــة لإلفصــاح عــن أدوات الدي العمــل جــار علــى اســتحداث آلي
معلوماتهــا والتــداوالت عليهــا علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية »تــداول«.

ــز ســوق  ــة المائمــة لتحفي ــاد المعالجــة الزكوي ــى إيج ــزكاة والدخــل عل ــة العامــة لل ــة مــع الهيئ تعمــل الهيئ
الصكــوك وأدوات الديــن.

ونتج عن ذلك العديد من التغييرات في السوق األولية، والسوق الثانوية، وبنية السوق األساسية، ومن أبرزها:
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وانعكســت جميــع هــذه المنجــزات إيجابــًا علــى ســوق الصكــوك وأدوات الديــن، إذ ارتفــع عــدد المســتثمرين فــي الســوق األوليــة 
للصكــوك والســندات الحكوميــة. كمــا أدى تخفيــض القيمــة االســمية لإلصــدارات الحكوميــة أللــف ريــال بــدال مــن مليــون ريــال 
إلــى جــذب فئــات جديــدة مــن المســتثمرين وارتفــاع عــدد الصفقــات فــي الســوق. وأتيــح للمســتثمرين القــدرة علــى تســعير 
أدوات الديــن بعــد إعــادة هيكلــة رســوم اإلدراج وتفعيــل حســاب العائــد وتشــكيل منحنــى العائــد، وتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات 
ــداول(  ــة الســعودية )ت ــة المعلومــات المنشــورة والمتاحــة علــى موقــع شــركة الســوق المالي االســتثمارية بعــد أن أعيــدت هيكل
اإللكترونــي، وذلــك تطبيقــًا للممارســات الدوليــة فــي نشــر البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بســوق الصكــوك وأدوات الديــن، 

ورفــع جاذبيــة الســوق لهــم.

وقــد ُأدِرجــت صناديــق المؤشــرات المتداولــة للصكــوك الحكوميــة فــي عــام 2020م ممــا ســاهم أيضــًا فــي زيــادة تنــوع وعــدد 
المســتثمرين فــي الســوق وتعزيــز التــداوالت واإلقبــال عليهــا، وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاهم فــي رفــع الوعــي 
واالهتمــام مــن قبــل شــريحة أكبــر مــن المســتثمرين والمصدريــن؛ إذ تجــاوزت أحجــام الصناديــق المســتثمرة فــي الصكــوك 

وأدوات الديــن الحكوميــة مــا يزيــد علــى 1.4 مليــار ريــال.

وعلــى صعيــد الســوق الثانويــة، نتــج عــن هــذه الجهــود ارتفــاع قيمــة اإلصــدارات اإلجماليــة المدرجــة إلــى مــا قيمتــه 387.8 مليــار 
ريــال بنهايــة عــام 2020م مرتفعــة بنســبة 12 % مقارنــة بعــام 2019م، وبنســبة 38.4 % مقارنــة بعــام 2018م.

وأدوات  الصكــوك  إدراج  أدى  كذلــك 
عــدد  ارتفــاع  إلــى  الحكوميــة  الديــن 
المدرجــة  الديــن  وأدوات  الصكــوك 
الســعودية  الماليــة  الســوق  فــي 
عــدد  إجمالــي  بلــغ  إذ  »تــداول«، 
المدرجــة  الديــن  وأدوات  الصكــوك 
بنهايــة عــام 2020م 72 صكًا/ســندًا، 
مقارنــة بـــ 5 صكًا/ســندًا  بنهايــة عــام 
2017م، )الرســم البيانــي رقــم )1((. 
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5. إطالق سوق المشتقات المالية في المملكة
انطاقــًا مــن أهــداف الهيئــة االســتراتيجية لتطويــر الســوق الماليــة، ولتحقيــق أهــداف برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، وتماشــيًا مــع 
رؤيـــة المملكـــة 2030، وســعًيا منهــا إلــى إيجــاد بيئــة جاذبــة لاســتثمار تتســم بالعدالــة والكفايــة والشــفافية، عملــت الهيئــة علــى 

فتــح المجــال أمــام ســوق المشــتقات الماليــة فــي المملكــة وتكللــت هــذه الجهــود بإطاقهــا فــي عــام 2020م.

ويأتــي ذلــك حرصــًا علــى توفيــر القنــوات االســتثمارية المتعــددة التــي تخــدم جميــع فئــات المســتثمرين، إذ يعــد تنويــع المنتجــات 
االســتثمارية واآلليــات المتاحــة فــي الســوق الماليــة جاذبــًا لــرؤوس األمــوال المحليــة واألجنبيــة ويحافــظ عليهــا. كذلــك تعمــل الهيئــة 
باســتمرار علــى توفيــر البيئــة التنظيميــة المحفــزة لطــرح منتجــات اســتثمارية جديــدة وتطبيــق آليــات عمــل ســوق وفًقــا ألفضــل 
الممارســات العالميــة، وبمــا يتناســب مــع مســتوى نضــج الســوق الماليــة ويلبــي االحتياجــات المختلفــة للمتعامليــن فــي الســوق. 

وقــد تمثلــت انطاقــة ســوق المشــتقات الماليــة خــال الربــع الثالــث عــام 2020م ببــدء تــداول العقــود المســتقبلية لمؤشــر 
»إم تــي 30« )التــي تتخــذ مــن مؤشــر إم إس ســي آي تــداول »إم تــي 30« أصــًا أساســًيا لهــا(، كأول منتــج مشــتقات ماليــة 
يتــم تداولــه فــي الســوق الماليــة الســعودية، وقــد أتيــح التــداول لجميــع العمــاء مــن المؤسســات والشــركات واألفــراد علــى 

أن يقــوم الوســيط بقيــاس ماءمــة العميــل.

ومنــذ بدايــة إطــاق الســوق فــي أغســطس 2020م حتــى نهايــة العــام، تــم تــداول 4 أنــواع مــن العقــود المســتقبلية بقيمــة 
ــال. ــون ري ــداوالت بلغــت 28.2 ملي ت

ولــذا دأبــت الهيئــة مــع األطــراف ذات العاقــة بالســوق الماليــة علــى تطويــر البنيــة التحتيــة الحاليــة للســوق وتعزيــز كفاءتهــا. فقــد 
تــم العمــل علــى العديــد مــن المشــاريع ذات العاقــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلطــاق هــذه الســوق، والتأكــد مــن تطبيــق 

أفضــل الممارســات العالميــة.

يأتــي هــذا االنجــاز بعــد حزمــة مــن الخطــوات التــي اُتخــذت فــي ســبيل تحقيــق ذلــك، إذ تــم اعتمــاد الئحــة مراكــز مقاصــة األوراق 
الماليــة، التــي تهــدف إلــى تنظيــم عمليــات مقاصــة األوراق الماليــة فــي المملكــة، وتحديــد متطلبــات الحصــول علــى الترخيــص 
الــازم لممارســتها، وذلــك لتوفيــر فئــات جديــدة مــن األوراق الماليــة كعقــود المشــتقات، وضمــان اكتمــال التســوية ووفــاء 
األطــراف كافــًة بالتزاماتهــم عنــد تســوية الصفقــات. والترخيــص مــن قبــل الهيئــة لشــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة )مقاصــة( 
فــي مطلــع عــام 2020م كأول شــركة مقاصــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أنشــطة المقاصــة فــي المملكــة. إذ تــم تأســيس 
الشــركة خــال عــام 2018م، وهــي تمثــل ركيــزة أساســية فــي تطويــر البنيــة التحتيــة للســوق الماليــة. كذلــك تســاهم فــي الحــد 
مــن مخاطــر عمليــات مــا بعــد التــداول باإلضافــة إلــى مركزيــة إدارة المخاطــر وتطويــر خدمــات المقاصــة وفًقــا ألفضــل ممارســات 
ــع  ــدة كالمشــتقات وغيرهــا، وتســاهم فــي تنوي ــة جدي ــر أوراق مالي ــة توفي ــه يدعــم عملي ــة. وهــذا مــن جانب إدارة المخاطــر الدولي

اســتراتيجيات المســتثمرين، وتمكــن المشــاركين مــن التحــوط مــن المخاطــر.

وبعــد صــدور قــرار مجلــس الهيئــة بالموافقــة، نشــرت شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( قواعــد مركــز مقاصــة األوراق 
الماليــة وقواعــد وإجــراءات التــداول والعضويــة للمشــتقات، وقائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي قواعــد الســوق الصــادرة 
مــن شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، وتهــدف هــذه القواعــد إلــى تنظيــم عضويــة مركــز المقاصــة ومــا يترتــب عليهــا 

مــن التزامــات، وتنظيــم عضويــة ســوق المشــتقات ونشــاط التــداول فــي المشــتقات. 

ونظــًرا لحداثــة هــذا النــوع مــن المنتجــات االســتثمارية فــي الســوق الماليــة الســعودية عملــت الهيئــة بالتعــاون مــع شــركة الســوق 
الماليــة الســعودية )تــداول( علــى إعــداد ورش عمــل ألعضــاء الســوق وإطــاق حمــات توعويــة بالمشــتقات الماليــة تســتهدف 

المســتثمرين. 

ويأتــي إطــاق ســوق المشــتقات فــي المملكــة امتــداًدا للتطــورات المهمــة التــي شــهدتها الســوق مؤخــرًا، والتــي تعــزز مــن 
مكانــة المملكــة علــى مســتوى القطــاع المالــي، ودورهــا الريــادي فــي منطقــة الشــرق األوســط، وتحفيــز جــذب شــريحة أكبــر مــن 

المســتثمرين لاســتثمار فــي الســوق الماليــة الســعودية مــن شــتى أنحــاء العالــم. 

وتعمــل الهيئــة بالتعــاون مــع األطــراف ذات العاقــة علــى دراســة زيــادة المنتجــات المتاحــة فــي ســوق المشــتقات الماليــة كمنتــج 
العقــود المســتقبلية المرتبطــة بأســهم. 

تعــد المشــتقات الماليــة مــن أهــم األدوات التــي يســتخدمها المســتثمرون األجانــب المؤسســاتيون كأداة 
تحــوط إلدارة محافظهــم االســتثمارية.

لــدى مديــري االســتثمار تتطلــب تخصيــص جــزء مــن األمــوال  جــزء مــن اســتراتيجيات توزيــع األصــول 
الماليــة. للمشــتقات  لديهــا ســوق  يتوفــر  التــي  الماليــة  لألســواق 

زيادة السيولة وتعزيز االكتشاف السعري في السوق المالية.

عادة ما تساهم أسواق المشتقات المالية في زيادة كفاءة األسواق المالية.

وتكمــن أهميــة ســوق المشــتقات فــي تطويــر الســوق الماليــة الســعودية وتزويــد المســتثمرين والمتعامليــن 
فيــه بمزايــا مختلفــة تتمثــل فيمــا يلــي: 
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الفصل الثاني: األصول المدارة
إصدار المنتجات االستثمارية . 1

صناديق االستثمار . 2

المحافظ الخاصة الُمدارة. 3



1. إصدار المنتجات االستثمارية

12
صندوقًا استثماريًا طرحًا عامًا وهي:

وافقت الهيئة خالل عام 2020م على طرح الوحدات التالية:

وخالل عام 2020 استلمت الهيئة:

3
زيادات لصندوقين عقاريين 

متداولين لرأس مالهما

2
صندوقان يستثمران في الصكوك

2
صندوقان وقفيان

2
صندوقان للمؤشرات متداولة

1
صندوق استثمار عقاري

1
صندوق استثمار مغلق متداول

1
صندوق يستثمر في السلع

12	
إخطارًا مكتمًا متعلقًا بطرح 

صناديق استثمارية طرحًا خاصًا 
تسلمتها الهيئة

39	
طلبًا لتعديل مستندات صناديق 
استثمارية مطروحة طرحًا عامًأ 

أكملت الهيئة تسويتها من إجمالي 
402 طلبًا متسلمًا 
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2. صناديق االستثمار
للعــام الخامــس علــى التوالــي، تحقــق قيــم أصــول صناديــق االســتثمار ارتفاعــًا ســنويًا بعــد ارتفاعهــا بنســبة %26.5 فــي نهايــة 

عــام 2020م مقارنــة بالعــام الســابق )الجــدول رقــم )18((.

الجدول رقم )18(: مؤشرات قطاع صناديق االستثمار)1(
 

العنصر
عام 2020معام 9)20م

نسبة التغير 
لإلجمالي 

اإلجماليخاصةعامةاإلجماليخاصةعامة

13.8 %253354607254437691عدد الصناديق

9.0 %329,7394,487334,226358,8945,301364,195عدد المشتركين

26.5 %159,958.0189,460.0349,418.0209,724.3232,251.3441,975.6قيم األصول )مليون ريال(

2-) صناديق االستثمار العامة
شــكلت قيــم أصــول صناديــق االســتثمار العامــة )التــي ُتطــرح وحداتهــا طرحــًا عامــًا( مــا نســبته 47.5 % مــن إجمالــي قيــم أصــول 
الصناديــق بنهايــة عــام 2020م، وارتفعــت قيمتهــا نهايــة العــام بنســبة 31.1 % مقارنــًة بالعــام الســابق، لتبلــغ 209.7 مليــار ريــال، 
وذلــك بارتفــاع قيــم أصــول أســواق النقــد وأدوات الديــن بنســبة 27.7 % و801.2 % علــى التوالــي. كذلــك ارتفــع إجمالــي عــدد 
المشــتركين فــي صناديــق االســتثمار العامــة بنســبة 8.8 % ليصــل عددهــم إلــى 358.9 ألــف مشــترك، وكان االرتفــاع األبــرز فــي 
عــدد المشــتركين لصناديــق المؤشــرات المتداولــة بنســبة 962.7 % وصناديــق االســتثمار األخــرى بنســبة 249.4 % )الجــدول رقــم 

)19((، و)الرســم البيانــي رقــم )4((.

تشمل صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية المتداولة.  )1(

الجدول رقم )19(: مؤشرات صناديق االستثمار العامة مصنفًة بحسب نوع االستثمار

نوع االستثمار
قيم األصول )مليون ريال(عدد المشتركينعدد الصناديق

نسبة التغيرعام 2020معام 9)20منسبة التغيرعام 2020معام 9)20منسبة التغيرعام 2020معام 9)20م

 2.7%20,667.521,220.7 -3.6%148,367142,968 -6.6%137128أسهم

 801.2%1,927.317,368.1 172.5%7522,049 71.4%712أدوات دين

 27.7%106,796.6136,415.4 -3.7%39,05137,607 -6.5%4643أسواق نقد

 -5.1%7,951.67,544.9 1.0%7,1417,212 11.1%910عقاري

 -21.2%2,837.32,236.2 -1.0%5,4785,422 -8.0%2523قابض

 -14.6%62.553.4 -1.7%293288 0.0%22متوازن

 3731.0%42.01,609.0 962.7%4614,899 100.0%36المؤشرات المتداولة

 13.5%19,068.221,645.0 22.5%127,593156,342 0.0%1717االستثمار العقاري المتداولة 

 169.7%605.01,631.7 249.4%6032,107 85.7%713أخرى

 31.1%159,958.0209,724.3 8.8%329,739358,894 0.4%253254اإلجمالي

الرسم البياني رقم )4(: توزع أصول صناديق االستثمار العامة بحسب نوع االستثمار لعام 2020م

متوازناألسهم

االستثمار العقاري المتداولأسواق النقد

المؤشرات المتداولةأدوات الدين

أخرىعقاري

قابض

%  65

%  10.3 %  10.1

%  8.3

%  0.8

%  1.1

%  0.8

%  0

%  3.6
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2-1-1 الصناديق العامة المستثمرة في األسهم
ارتفعــت قيــم أصــول الصناديــق العامــة المســتثمرة فــي األســهم بنهايــة عــام 2020م لتصــل إلــى 21.2 مليــار ريــال. وكان 
اإلرتفــاع األكبــر للصناديــق االســتثمارية العامــة المســتثمرة فــي األســهم األمريكيــة بنســبة %30.3 لتصــل إلــى 1.1 مليــار ريــال. 

)الجــدول رقــم )20((. 

الجدول رقم )20(: مؤشرات الصناديق العامة المستثمرة في األسهم مصنفًة بحسب النطاق الجغرافي

النطاق الجغرافي
قيم األصول )مليون ريال(عدد المشتركينعدد الصناديق

نسبة التغيرعام 2020معام 9)20منسبة التغيرعام 2020معام 9)20منسبة التغيرعام 2020معام 9)20م

 -0.6%15,464.215,371.1 -3.8%137,139131,937 -10.0%8072أسهم محلية

 -0.2%1,620.71,618.0 -6.1%8,5418,018 0.0%2424أسهم خليجية

 -19.4%167.6135.2 -8.9%192175 0.0%44أسهم عربية

 27.4%683.6871.0 3.4%804831 0.0%77أسهم آسيوية

 30.3%867.81,130.8 60.0%235376 0.0%33أسهم أمريكية

 14.3%531.7607.5 23.1%234288 0.0%44أسهم أوروبية

 11.7%1,331.91,487.2 9.9%1,2221,343 -6.7%1514أسهم دولية أخرى

 2.7%20,667.521,220.7 -	.3%148,367142,968 -	.	%137128اإلجمالي

2-2 صناديق االستثمار الخاصة
ارتفعــت قيــم أصــول صناديــق االســتثمار الخاصــة )التــي ُطرحــت وحداتهــا طرحــًا خاصــًا( بنهايــة عــام 2020م بنســبة 22.6 % 

مقارنــًة بالعــام الســابق لتصــل إلــى 232.3 مليــار ريــال. )الجــدول رقــم )21((.

الجدول رقم )21(: مؤشرات صناديق االستثمار الخاصة مصنفًة بحسب نوع االستثمار)1(

نوع االستثمار
قيم األصول )مليون ريال(عدد المشتركينعدد الصناديق

نسبة التغيرعام 2020معام 9)20منسبة التغيرعام 2020معام 9)20منسبة التغيرعام 2020معام 9)20م

 12.0%102,966.4115,287.9 -38.8%673412 42.4%6694أسهم

 -10.1%11,675.610,496.6 10.9%1,2341,368 24.1%87108أسهم خاصة/رأس مال جريء

 106.9%5,175.210,708.9 503.8%80483 55.6%914أدوات دين

 -2.4%2,262.32,207.2 5.8%103109 0.0%77أسواق نقد

 42.3%58,458.183,157.0 16.7%2,1682,531 17.2%116136عقاري

--382.7-40 0.0%11سلع

 18.3%7,836.29,269.4 56.8%132207 16.9%5969متعدد األصول

 -0.6%325.2323.1 0.0%55 0.0%11تحوط ومشتقات مالية

 388.9%59.7292.1 183.3%2468 -50.0%21مغذي

 59.8%318.6509.0 84.4%64118 0.0%66تمويلي

 	.22%189,460.0232,251.3 18.1%4,4875,301 23.4%354437اإلجمالي

تشمل الصناديق في فترة الطرح.  )1(
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2-) صناديق المؤشرات المتداولة 
ارتفعــت قيــم أصــول صناديــق المؤشــرات المتداولــة بنهايــة عــام 2020م إلــى 1.6 مليــار ريــال بنســبة ارتفــاع تزيــد علــى 3700 % 
عــن العــام الســابق، ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى إطــاق ثاثــة صناديــق مؤشــرات متداولــة جديــدة فــي عــام 2020م تســتثمر 
فــي الصكــوك الحكوميــة، والذهــب. وانعكــس ذلــك علــى ارتفــاع عــدد المشــتركين فــي صناديــق المؤشــرات المتداولــة بنســبة 

962.7 % مقارنــة بالعــام الســابق )الجــدول رقــم )22((.

الجدول رقم )22(: صناديق المؤشرات المتداولة

اسم الصندوق

قيم األصول
)مليون ريال(

عدد المشتركين

نسبة التغيرعام 2020معام 9)20منسبة التغيرعام 2020معام 9)20م

 98.1%266527- 19.2 %2419.4فالكم المتداول لألسهم السعودية

 106.9%102211- 64.4 %93.2فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات

 107.5%6.793193 %99.6صندوق إتش إس بي سي السعودي 30 المتداول

 - المحليــة  الســعودية  الحكومــة  لصكــوك  المتــداول  اإلنمــاء  صنــدوق 
االجــل -187--1,291.4-قصيــرة 

-1,287--166.8-صندوق الباد المتداول للصكوك السيادية السعودية 

-2,494--118.8-صندوق الباد المتداول للذهب 

 2.7	9%14,899	3731.04 %421,609.0اإلجمالي

2-4 الصناديق العقارية المتداولة
بلغــت قيــم أصــول الصناديــق العقاريــة المتداولــة 21.6 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2020م مقارنــة بقيــم أصــول بلغــت 19.1 مليــار 
ريــال بنهايــة عــام 2019م. واســتقر عــدد الصناديــق العقاريــة المتداولــة عنــد 17 صندوقــًا ُمدرجــًا، فــي حيــن ارتفــع عــدد المشــتركين 

بنســبة 22.5 % إلــى مــا يزيــد علــى 156 ألــف مشــترك )الجــدول رقــم )23((.

الجدول رقم )23( الصناديق العقارية المتداولة بنهاية عام 2020م
عدد المشتركين قيم األصول )مليون ريال(

اسم الصندوق
نسبة التغير عام 2020م عام 9)20م نسبة التغير عام 2020م عام 9)20م

%28.0  11,346 8,872 %59.4  2,384.3 1,495.5 الرياض ريت

%21.0  2,293 1,900 %6.9-  96.3 103.4 الجزيرة موطن ريت

%103.0  8,913 4,386 %13.9-  548.5 636.9 جدوى ريت الحرمين

%91.0  2,451 1,280 %25.1  656.3 524.4 تعليم ريت

%70.0  4,830 2,843 %2.9-  578.1 595.3 المعذر ريت

%62.0  5,828 3,599 %12.1  1,208.9 1,078.7 مشاركة ريت

%28.0  5,589 4,365 %45.2  1,298.6 894.5 ملكية ريت

%33.0  4,490 3,380 %5.2-  548.9 579.3 مشاعر ريت

%15.0  7,937 6,908 %6.7  1,913.3 1,792.6 االهلي ريت 1

%85.0  9,261 4,995 %2.9  1,595.4 1,549.7 دراية ريت

%10.0  26,447 23,993 %35.6  2,338.0 1,724.1 الراجحي ريت

%10.0-  10,402 11,547 %2.6-  1,514.9 1,555.1 جدوى ريت السعودية

%7.0-  17,825 19,067 %10.0-  1,074.1 1,193.4 سدكو كابيتال ريت

%21.0  6,678 5,532 %14.2-  958.2 1,116.3 سويكورب وابل ريت 

%41.0  16,251 11,532 %0.4-  1,241.1 1,245.9 ميفك ريت

%8.0  7,263 6,698 %1.1  1,963.1 1,941.6 بنيان ريت

%28.0  8,538 6,696 %65.8  1,727.2 1,041.6 الخبير ريت

%22.5  156,342 127,593 %13.5  21,645 19,068.2 اإلجمالي
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3. المحافظ الخاصة الُمدارة
ارتفــع إجمالــي قيــم أصــول المحافــظ الخاصــة الُمــدارة بنهايــة عــام 2020م بنســبة 12.9 % لتصــل إلــى 169.7مليــار ريــال )الجــدول 

رقم )24((. 

الجدول رقم )24(: قيم أصول المحافظ الخاصة الُمدارة مصنفة بحسب نوع االستثمار

نوع االستثمار
قيم األصول )مليون ريال(

نسبة التغير
عام 2020معام 9)20م

 25.7%54,620.768,659.8أسهم محلية

 49.7%2,188.33,276.1أسهم عالمية

 58.3%4,111.56,507.3أدوات دين

 -6.2%48,246.945,275.3صناديق االستثمار

 11.8%41,179.346,029.6أخرى

 12.9%150,346.7169,748.1اإلجمالي
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 الباب الخامس:
اإلفصاح والحوكمة في السوق المالية



الفصل األول: اإلفصاح
القوائم المالية للشركات الُمدرجة. 1

إعانات الشركات الُمدرجة. 2



1. القوائم المالية للشركات الُمدرجة)))
تضمنــت القوائــم الماليــة المنشــورة خــالل عــام 2020م علــى مالحظــات فــي تقريــر مراجــع الحســابات، إذ بلــغ إجمالــي عــدد 
المالحظــات 39 مالحظــة علــى القوائــم الماليــة الســنوية لعــام 2019م والتــي ُفحصــت خــالل عــام 2020م. )الرســم البيانــي 

رقــم )5((.

        

أعــدت القوائــم الماليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن   )1(
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

2. إعالنات الشركات المدرجة
بلــغ إجمالــي عــدد إعالنــات الشــركات المدرجــة فــي الموقــع اإللكترونــي لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( 3,932 إعالنــًا 
مقارنــة بـــ 4,069 إعالنــًا فــي العــام الســابق، وقــد ارتفعــت اإلعالنــات عــن موافقــة علــى منتــج جديــد بنســبة 100%. )الجــدول 

رقــم )25((.

الجــدول رقــم )25(: اإلعالنــات المنشــورة فــي الموقــع اإللكترونــي لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( 
مصنفــًة بحســب نــوع التطــورات الجوهريــة فــي اإلعالنــات

نوع اإلعالن

عام 2020معام 2019م

نسبة التغير
النسبة من العدد

النسبة من العدداإلجمالي
اإلجمالي

 0.6% 19.8%780 19.0%775نتائج مالية

 -22.2% 0.2%7 0.2%9توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

 -62.5% 0.2%6 0.4%16توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم

 -9.1% 0.3%10 0.3%11توصية مجلس إدارة الشركة بخفض رأس مالها

الدعــوة إلــى حضــور اجتماعــات الجمعيــات العموميــة واإلعالنــات المتعلقــة بنتائــج تلــك 
 5.0% 17.1%673 15.8%641االجتماعــات

 -5.3% 3.2%126 3.3%133توزيع أرباح

 -37.6% 11.4%450 17.7%721إعالن إيضاحي

 -20.0% 4.0%156 4.8%195أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة وإداراتها العليا

 100.0% 0.2%8 0.1%4موافقة على منتج جديد

 9.7% 43.6%1,716 38.4%1,564التطورات أو األحداث المهمة األخرى

 -3.4% 100%3,932 100%4,069اإلجمالي

مالحظات على القوائم المالية السنوية

امتناع عن إبداء 
الرأي

تحفظ

30

20

10

0
لفت انتباه أمر آخر2

7

24

(9

27

(2
8

( (

الرسم البياني رقم )5(: عدد المالحظات الواردة في تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية السنوية 
للشركات المدرجة التي ُفحصت من قبل الهيئة في عام 2020م

الباب الخامس: اإلفصاح والحوكمة في السوق المالية
الفصل األول: اإلفصاح

2020م

9)20م

)2( هــي فقــرة تشــير إلــى أمــر مــا بخــالف األمــور المعروضــة أو المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة، وتعــد – حســب حكــم المراجــع – ذات صلــة بفهــم 
المســتخدمين للمراجعــة أو مســؤوليات المراجــع أو تقريــره. ومثــال ذلــك: قيــام المراجــع بتضميــن فقــرة أمــر آخــر يشــير فيهــا إلــى أن أرقــام المقارنــة 

المعروضــة فــي القوائــم الماليــة والخاصــة بالفتــرة الماليــة الســابقة قــد تــم مراجعتهــا مــن قبــل مراجــع آخــر.
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الفصل الثاني: حوكمة الشركات المدرجة
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



لتعزيــز مبــادئ الحوكمــة ورفــع مســتوى الشــفافية واإلفصاح للشــركات المدرجة في الســوق المالية الســعودية، 
تتابــع الهيئــة االجــراءات الرئيســية المتخــذة لتطبيــق حوكمــة فَعالــة فــي الشــركات المدرجــة من خــالل ما يلي:

وتــم تطويــر الئحــة حوكمــة الشــركات )مــن استرشــادية إلــى إلزاميــة( وكذلــك التغييــرات الجوهريــة فــي الالئحــة 
خــالل عــدة ســنوات، ومــن أبــرز مالمــح الئحــة حوكمــة الشــركات مايلــي: 

التحقق من مدى التزام 
الشركات المدرجة باألحكام 

اإللزامية ذات العاقة 
بحوكمة الشركات

إيضاح كيفية تشكيل 
ومسؤوليات واختصاصات 

مجالس اإلدارة ولجان 
الشركات المدرجة

توضيح سياسات وإجراءات 
اإلفصاح في الشركات 

المدرجة

توعية الشركات حديثة اإلدراج 
بااللتزامات المستمرة

بيان الحقوق العامة 
للمساهمين بما يضمن 
العدالة والمساواة بينهم 

وتفعيل أدوارهم في 
الشركات المدرجة

تنظيم التعامل مع أصحاب 
المصالح واإلباغ عن 

الممارسات المخالفة في 
الشركات المدرجة

توعية الشركات المدرجة 
بشكل مستمر

نظام الرقابة الداخلية 
ومهام المراجعة الداخلية 

في الشركات المدرجة

تفعيل المعايير المهنية 
واألخاقية والمسؤولية 
االجتماعية لدى الشركات 

المدرجة

توعية الشركات المدرجة 
وحديثة اإلدراج بالحوكمة

إيضاح دور وواجبات مراجع 
الحسابات لدى الشركات 

المدرجة

وضع قواعد حوكمة خاصة 
بالشركة ال تتعارض مع 
األحكام اإللزامية الواردة 

في الئحة حوكمة الشركات 

اإلجابة عن استفسارات 
الشركات عن حوكمة 

الشركات

التعامل مع تعارض 
المصالح وصفقات 

األطراف ذوي العاقة

إيضاح سياسة االحتفاظ 
بالوثائق وسياسة تقديم 

المعلومات والبيانات 
اإلضافية
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1.  تكوين مجالس إدارة 
الشركات المدرجة 

تضّمنــت المــادة السادســة عشــرة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات 
الشــروط الواجبــة لتكويــن مجالــس اإلدارة، ومنهــا:

تناســب عــدد أعضائــه مــع حجــم الشــركة وطبيعــة نشــاطها، . 1
دون اإلخــال بمــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة الســابعة 

عشــرة مــن هــذه الائحــة.

أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين.. 2

أن ال يقــل عــدد أعضائــه المســتقلين عــن عضويــن أو عــن . 3
ثلــث أعضــاء المجلــس، أيهمــا أكثــر.

المســتقلون  واألعضــاء  التنفيذييــن  غيــر  األعضــاء  ويمثــل 
مجتمعيــن مــا نســبته 91.4 % مــن إجمالــي مقاعــد مجالــس 
2020م )الجــدول  اإلدارة فــي الشــركات المدرجــة فــي عــام 

.))6( البيانــي رقــم  )26(، والرســم  رقــم 

الجدول رقم )26(: تكوين مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

صفة العضوية
العدد

نسبة التغير
عام 2020معام 9)20م

3.8 %651676األعضاء غير التنفيذيين)1(

 0.0%708708األعضاء المستقلون)2(

- 9.1 %143130األعضاء التنفيذيون

 0.8%1,5021,514اإلجمالي

العضو غير التنفيذي: هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة، وال يشارك في األعمال اليومية الخاصة بها.  )1(
العضــو المســتقل: هــو عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي يتمتــع باالســتقال التــام فــي مركــزه وقراراتــه، وال تنطبــق عليــه أي مــن عــوارض االســتقال   )2(

المنصــوص عليهــا فــي المــادة العشــرين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات.

% 91.4
نسبة األعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلون مجتمعين 

من إجمالي مقاعد مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة في عام 
2020م

األعضاء غير التنفيذيون

األعضاء المستقلون

األعضاء التنفيذيون

عام 2020م

%  44.6

%  8.6

%  46.8

الرسم البياني رقم )6(: نسب تكوين مجالس اإلدارة في الشركات المدرجة بحسب صفة العضوية

عام 2019م

%  43.3

%  9.5

%  47.1
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2. اللجان الرئيسية للشركات الُمدرجة

أ. لجنة المراجعة
تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، 

ووفقــًا للمــادة الرابعــة والخمســين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات المتعلقــة بتكويــن لجنــة المراجعــة، ُتشــكَّل هــذه اللجنــة وفــق اآلتــي:

تشــكَّل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة لجنــة المراجعــة مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم علــى أن يكــون بينهــم عضو . 1
مســتقل علــى األقــل وأن ال تضــم أيــًا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــن، ويجــب أن ال يقــل عــدد أعضــاء لجنــة المراجعــة 

عــن ثاثــة وال يزيــد علــى خمســة، وأن يكــون مــن بينهــم مختــص بالشــئون الماليــة والمحاســبية.

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

تصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة – بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة علــى أن تشــمل . 3
ــة ترشــيحهم، ومــدة عضويتهــم،  ــار أعضائهــا، وكيفي ــة، ومهامهــا، وقواعــد اختي ــط وإجــراءات عمــل اللجن هــذه الائحــة ضواب

ومكافآتهــم، وآليــة تعييــن أعضائهــا بشــكل مؤقــت فــي حــال شــغور أحــد مقاعــد اللجنــة.

ال يجــوز لمــن يعمــل أو كان يعمــل خــال الســنتين الماضيتيــن فــي اإلدارة التنفيذيــة أو الماليــة للشــركة، أو لــدى مراجــع . 4
حســابات الشــركة، أن يكــون عضــوًا فــي لجنــة المراجعــة. 

وقــد انخفــض عــدد مقاعــد لجــان المراجعــة فــي الشــركات المدرجــة لعــام 2020م بنســبة 3.0 % ليصــل إلــى 626 مقعــدًا. وحــازت 
مقاعــد األعضــاء خــارج مجلــس اإلدارة نســبة 49.2 % مــن إجمالــي مقاعــد لجــان المراجعــة )الجــدول رقــم )27((.

الجدول رقم )27(: عدد مقاعد لجان المراجعة في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

صفة العضوية
العدد

النسبة من اإلجمالي
العدد

نسبة التغيرالنسبة من اإلجمالي
عام 2020معام 9)20م

 -17.4%14.4 %90 16.9%109غير تنفيذي

 -2.1%36.4 %228 36.1%233مستقل

 1.7%49.2 %308 47.0%303خارج مجلس اإلدارة

 -2.9% 100.0%	2	 100.0%45	اإلجمالي

ب. لجنة المكافآت
تنص المادة الستون من الئحة حوكمة الشركات المتعلقة بتشكيل لجنة المكافآت على ما يلي:

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

ــراح مــن مجلــس اإلدارة-الئحــة عمــل لجنــة المكافــآت، علــى أن تشــمل هــذه . 2 ــاًء علــى اقت تصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة- بن
ــار أعضائهــا، ومــدة عضويتهــم، ومكافآتهــم.  ــة، ومهامهــا، وقواعــد اختي ــط وإجــراءات عمــل اللجن الائحــة ضواب

ج. لجنة الترشيحات
تنص المادة الرابعة والستون من الئحة حوكمة الشركات المتعلقة بتشكيل لجنة الترشيحات على ما يلي:

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

تصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة-بناًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات، علــى أن تشــمل هــذه . 2
الائحــة ضوابــط وإجــراءات عمــل اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد اختيــار أعضائهــا، ومــدة عضويتهــم، ومكافآتهــم.

ويجــوز للشــركة دمــج لجنتــي المكافــآت والترشــيحات فــي لجنــة واحــدة تســمى لجنــة المكافــآت والترشــيحات بحســب مــا نصــت 
عليــه الئحــة حوكمــة الشــركات فــي الفقــرة الســابعة مــن المــادة الخمســون.

وقــد انخفــض بنهايــة عــام 2020م عــدد مقاعــد لجــان المكافــآت والترشــيحات فــي الشــركات المدرجــة إلــى 608 مقعــدًا مقارنــة 
بـــ 612 مقعــدًا عــام 2019م، وشــغل األعضــاء المســتقلون العــدد األكبــر مــن المقاعــد بنســبة 55.3 % مــن إجمالــي عددهــا فــي 

عــام 2020م )الجــدول رقــم )28((.

الجدول رقم )28(: عدد مقاعد لجان المكافآت والترشيحات في الشركات المدرجة مصنفًة بحسب صفة العضوية

صفة العضوية
عام 2020معام 9)20م

نسبة التغير
النسبة من اإلجماليالعددالنسبة من اإلجماليالعدد

 0.5% 35.2%214 34.8%213غير تنفيذي

 6.0% 55.3%336 51.8%317مستقل

- 100 % 0.0%0 0.8%6تنفيذي

- 23.7 % 9.5%58 12.4%76خارج مجلس اإلدارة

- 0.7 % 100%08	 100%12	اإلجمالي
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3. الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة
بناًء على ما صدر في الئحة حوكمة الشركات الجديدة، تنص المادة العاشرة على اآلتي:

تختــص الجمعيــات العامــة للمســاهمين بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة، وتمثــل الجمعيــة العامــة المنعقــدة وفقــًا لإلجــراءات 
ــؤدي دورهــا وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات  ــع المســاهمين فــي ممارســة اختصاصاتهــم المتعلقــة بالشــركة، وت ــة جمي النظامي

ولوائحــه التنفيذيــة ونظــام الشــركة األســاس. 

وبلغ إجمالي ما ُعقد من جمعيات عامة عادية وغير عادية 299 اجتماعًا خال عام 2020م )الجدول رقم )29((.

الجدول رقم )29(: عدد الجمعيات العامة العادية وغير العادية المنعقدة في عام 2020م

العددنوع الجمعية

14الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع األول

1الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع الثاني

6الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع األول

1الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع الثاني

15الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع الثالث

192الجمعيات العامة العادية التي انعقدت من االجتماع األول والثاني بعد ساعة

70الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت من االجتماع األول والثاني بعد ساعة

299اإلجمالي

4. الزيارات اإلشرافية 
نفــذت الهيئــة خــال عــام 2020م زيــارة إشــرافية واحــدة، اتبعــت فيهــا اإلجــراءات والخطــوات الازمــة للتحقــق مــن مــدى االلتــزام 
ــارات عنــد الحاجــة لرفــع مســتوى الوعــي ودعــم التواصــل مــع مجالــس إدارات  بالمتطلبــات النظاميــة. وتقــوم الهيئــة بهــذه الزي
الشــركات لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات العاقــة، وُيطلــع علــى 
وضــع الشــركة الحالــي وتشــجيعها علــى تطبيــق أفضــل الممارســات، والتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة لديــه السياســات واإلجــراءات 

الكفيلــة بتحقيــق أعلــى مســتوى مــن االلتــزام واآلليــة لمتابعــة تنفيذهــا.

5. تطوير االلتزام بحوكمة الشركات
تحقيقــًا لألهــداف الراميــة إلــى تطويــر االلتــزام بائحــة حوكمــة الشــركات، وزيــادة الوعــي بالائحــة وتطويــر ممارســاتها لــدى 
الشــركات المدرجــة واألطــراف ذات العاقــة بالســوق الماليــة، حرصــت الهيئــة علــى المشــاركة فــي عــدة محافــل دوليــة ومحليــة 

وعقــدت عــدة نــدوات وورش عمــل خــال عــام 2020م، تمثلــت فــي اآلتــي: 

المقرالعددالعنواننوع المشاركة

لجنــة حوكمــة الشــركات التابعــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي مؤتمر
باريس/ عن بعد2والتنميــة

األوســط مؤتمر الشــرق  لمنطقــة  الشــركات  حوكمــة  عمــل  مجموعــة 
باريس/ عن بعد1وشــمال إفريقيــا التابعــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

الرياض/ عن بعد2تقديم الدعم بعد اإلدراج/ تداولورشة عمل

الرياض/ عن بعد2حوكمة الشركاتمحاضرات توعوية لطاب الجامعات )برنامج ثمين(

الرياض1المحتوى المحلي وآليات القياسورشة عمل

ندوة
أهميــة لجنــة المراجعــة فــي الشــركات وأبــرز الصعوبــات والتحديات 
للمراجعيــن  الســعودية  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  تواجههــا  التــي 

ــن  الداخليي
الرياض/ عن بعد1

الرياض/ عن بعد1لقاء مع الشركات المدرجة بشأن وظيفة عاقات المستثمرينلقاء
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الفصل األول: توعية المستثمر
البرامج اإلعامية. 1

برامج الثقافة االستثمارية. 2



تولــي الهيئــة منــذ إنشــائها التوعيــة والثقافــة االســتثمارية 
فــي األوراق الماليــة جــل اهتمامهــا ورعايتهــا، ســعيًا منها لرفع 
تختــص  التــي  باألنظمــة واللوائــح  الوعــي  وتعزيــز مســتوى 
بتنظيمهــا، ورفــع مســتوى الثقافــة المالية واالســتثمارية، مما 
يســهم فــي زيــادة مســتويات الثقــة، والحصيلــة المعرفيــة، 
االســتثمارية،  األدوات  إلدارة  الازمــة  المهــارات  واكتســاب 
وجعــل المســتثمر أكثــر قــدرة علــى االســتفادة مــن الفــرص 
األمــوال  وضــخ  اســتثماراته  وتنميــة  لاســتثمار  المتاحــة 
والمدخــرات فــي الســوق الماليــة ممــا ينعكــس إيجابــًا علــى 
أداء االقتصــاد الوطنــي، باإلضافــة إلــى حمايــة المســتثمرين 
مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي بالمخاطــر التــي قــد يتعــرض 
ُتعــد  الماليــة، والتصرفــات  الســوق  فــي  المســتثمرون  لهــا 
تاعبــًا أو تضليــًا فــي الســوق الماليــة؛ لــذا أوجــدت الهيئــة 
عــدة قنــوات لتوعيــة المســتثمرين فــي الســوق الماليــة نفــذت 

ــا البرامــج الرئيســة التاليــة: مــن خاله

1. البرامج اإلعالمية
أصــدرت الهيئــة خــال عــام 2020م 169 بيانــًا وإعانــًا )17 خبــرًا 
اإللكترونــي،  موقعهــا  علــى  نشــرتها  إعانــًا(   152 صحفيــًا، 
خــال؛  مــن  الماليــة  الســوق  فــي  المتعامليــن  مــع  وشــاركتها 
وموقــع  االجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات  االعــام،  وســائل 

»تــداول«.  الماليــة  الســوق  شــركة 

محليــة  إعــام  مــع وســائل  إعاميــًا  لقــاًء   25 الهيئــة  عقــدت  و 
وأجنبيــة، ســلطت الضــوء مــن خالهــا علــى التشــريعات واللوائــح 
الصــادرة. وفــي مجــال اهتمامهــا وحرصهــا علــى مــا يــرد فــي 
وســائل اإلعــام ،عقــدت الهيئــة 14 لقــاًء مــع مــع كّتــاب الــرأي 
المؤتمــرات  مــن  عــدد  فــي  شــاركت  كذلــك  االقتصادييــن، 
والتوعويــة،  اإلعاميــة  العمــل  وورش  والمنتديــات  والنــدوات 
وأصــدرت عــدة  تقاريــر ترصــد وتحلــل دوريــًا مــا يطــرح فــي وســائل 
الماليــة. التواصــل االجتماعــي عــن الســوق  اإلعــام ووســائل 
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2. برامج الثقافة االستثمارية
نفذت الهيئة خال عام 2020م البرامج الثقافية التالية:

). إصدار وتوزيع الكتيبات التوعوية
ُتعــد الكتيبــات واإلصــدارات التوعويــة أحــد أهــم الوســائل التثقيفيــة التــي حرصــت الهيئــة علــى أتاحتهــا للمســتثمرين بمختلــف 

شــرائحهم، وقــد أصــدرت الهيئــة 4 كتيبــات توعويــة جديــدة خــال عــام 2020م علــى النحــو اآلتــي:

القوائــم الماليــة: يهــدف الكتيــب إلــى تقديــم تعريــف عــن القوائــم الماليــة، وأنواعهــا، وبعــض المفاهيــم العامــة عــن القوائــم . 1
المالية.

القطــاع المالــي: يقــدم الكتيــب مقدمــة عــن القطــاع المالــي، والعوامــل المؤثــرة فيــه، وأنــواع القطاعــات، ودور القطاعــات . 2
الماليــة فــي االقتصــاد والقطــاع المالــي فــي الســعودية.

رحلــة مــن االدخــار إلــى االســتثمار: يناقــش الكتيــب كيفيــة االدخــار، والخطــوات القادمــة بعــد االدخــار، ومفاهيــم االســتثمار فــي . 3
الســوق المالية.

 نشــرة تعريفيــة للصفقــات بهامــش التغطيــة: يقــدم الكتيــب تعريفــًا للصفقــات بهامــش التغطيــة، ولمــاذا يطلبهــا المســتثمر، . 4
ومخاطرهــا علــى المســتثمر.

وبذلــك يبلــغ عــدد الكتيبــات والمطويــات التوعويــة المصــدرة مــن الهيئــة خــال األعــوام الســابقة وحتــى نهايــة عــام 2020م 36 
كتيبــًا ومطويــة، وجميعهــا متاحــة مــن خــال المنصــات اإللكترونيــة التابعــة لبرنامــج التوعيــة »ثميــن« و »المســتثمر الذكــي«.

2. الحمالت التوعوية من خالل منصات التواصل االجتماعي
 نظــرًا ألهميــة قنــوات التواصــل االجتماعــي وانتشــارها الكبيــر بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة، نفــذت الهيئــة خــال عــام 2020م 
عــددًا مــن الحمــات التوعويــة واإلعانيــة لموضوعــات مختلفــة ذات عاقــة بالســوق الماليــة، اشــتملت علــى رفــع وتعزيز مســتوى 
الوعــي باألنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة بتنظيمهــا، وحقــوق المســتثمرين، والســلوكيات الخاطئــة، ورفع مســتوى الثقافة 
الماليــة واالســتثمارية، وزيــادة مســتويات الثقــة والحصيلــة المعرفيــة الازمــة إلدارة األدوات االســتثمارية، ومواصفــات ومخاطــر 

المنتجــات االســتثمارية والصكــوك وأدوات الديــن. 

كذلــك تضمنــت موضوعــات الحمــات التوعويــة عــددًا مــن الجوانــب التــي تســاهم فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى المقبليــن 
علــى االســتثمار وأهــم طــرق االســتثمار.

 وضمــن جهودهــا لنشــر ثقافــة التعامــات الماليــة الســليمة لــدى النــشء، نفــذت الهيئــة حماتهــا التوعويــة لبرنامــج »المســتثمر 
الذكــي«، الــذي يســتهدف الفئــة العمريــة مــا بيــن التاســعة والرابعــة عشــرة ســعيًا منهــا لتأســيس جيــل واٍع ماليــًا وتهيئتــه للتفاعــل 

اإليجابــي مــع المجتمــع فيمــا يخــص التعامــات الماليــة والوعــي االدخــاري.

إضافــة إلــى ذلــك، ســاهمت الهيئــة فــي نشــر الحمــات التوعويــة للتوعيــة وللتحذيــر مــن نشــاط المتاجــرة بــاألوراق الماليــة 
ــع أســمائها  ــر المرخــص لهــا بجمي ــة غي ــه وتســويق العمــات الرقمي ــر المرخــص ل ــة )الفوركــس( غي فــي ســوق العمــات األجنبي
ومشــتقاتها مــن خــال » اللجنــة الدائمــة للتوعيــة والتحذيــر مــن نشــاط المتاجــرة بــاألوراق الماليــة فــي ســوق العمــات األجنبيــة 
)الفوركــس( غيــر المرخــص لهــا«، التــي تــرأس هيئــة الســوق الماليــة لجنتهــا وتضــم فــي عضويتهــا وزارة الداخليــة، ووزارة اإلعــام، 
ووزارة التجــارة، والبنــك المركــزي الســعودي، وتعمــل علــى التنســيق الدائــم مــع الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة للحــد مــن ظاهــرة 
التســويق لاســتثمار والتــداول فــي نشــاطات الفوركــس غيــر المرخــص لهــا وكذلــك التعامــل فــي العمــات الرقميــة االفتراضيــة 

غيــر المرخــص لهــا ومواجهتهــا.

كذلــك كان للهيئــة مســاهمة فاعلــة فــي إطــاق الحملــة التوعويــة الخليجيــة المشــتركة لتوعيــة المســتثمرين باألســواق الماليــة 
الخليجيــة »ُملــم«، وهــي حملــة مشــتركة أطلقتهــا الجهــات المنظمــة لألســواق الماليــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة تهــدف للتوعيــة بأساســيات االســتثمار فــي األســواق الماليــة للــدول األعضــاء بالمجلــس. وتأتــي هــذه الحملــة امتــدادًا 
ألواصــر التعــاون بيــن دول المجلــس، خاصــة فيمــا يتعلــق بالجوانــب ذات األهميــة االقتصاديــة، إذ تشــكل األســواق الماليــة 

ــة. ــة والدولي ــًا لاســتثمارات الوطني ــة عنصــرًا جاذب الخليجي

). عقد الندوات وحلقات العمل
نفــذت الهيئــة 29 ملتقــى وورشــة عمــل خــال عــام 2020م، مــع المشــاركين بالســوق الماليــة، ســلطت الضــوء علــى اللوائــح 

والتشــريعات فــي الســوق الماليــة مــع الجهــات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة والجهــات التشــريعية فــي الســوق الماليــة.

كذلــك شــارك منســوبو الهيئــة خــال عــام 2020م فــي إلقــاء 32 محاضــرة توعويــة وتثقيفيــة لمختلــف الموضوعــات المتعلقــة 
بالســوق الماليــة علــى طــاب وطالبــات بعــض المؤسســات التعليميــة الســعودية )الجــدول رقــم )30((.
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الجدول رقم )30(: المحاضرات التي قدمتها الهيئة إلى طالب وطالبات المؤسسات التعليمية خالل عام 2020م 

عدد المحاضراتالمؤسسة التعليمية

5محاضرة افتراضية للجامعات كافة 

4جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

3جامعة المجمعة

3جامعة الملك عبدالعزيز

3جامعة شقراء

2جامعة القصيم

2جامعة جدة

2جامعة دار العلوم

1جامعة األعمال والتكنولوجيا 

1جامعة الملك خالد

1جامعة الملك سعود

1جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

1جامعة الملك فيصل

1جامعة عفت

1كليات الشرق

1معهد اإلدارة العامة

32اإلجمالي

4. األجنحة التوعوية
تشــارك الهيئــة فــي المعــارض والملتقيــات للوصــول إلــى مختلــف فئــات المجتمــع، وذلــك بهــدف رفــع مســتوى الوعــي 
االســتثماري لــدى المســتثمرين وأفــراد المجتمــع كافــة بأهميــة معرفــة الوســائل المثلــى لاســتثمار اآلمــن فــي األســواق 
الماليــة، إلــى جانــب التعريــف بالمعلومــات واإلرشــادات الصحيحــة واللوائــح والتنظيمــات الخاصــة بأنظمــة الســوق الماليــة، التــي 

مــن شــأن معرفتهــا حصــول المســتثمرين علــى فــرص عادلــة واســتثمار آمــن، وتثقيفهــم عــن االســتثمارات المشــبوهة.

5. جائزة المستثمر الذكي
ــراء  أطلقــت الهيئــة خــال عــام 2020م جائــزة المســتثمر الذكــي، التــي تعــد إحــدى مبــادرات برنامــج المســتثمر الذكــي بهــدف إث
المحتــوى التوعــوي فــي الثقافــة الماليــة وتعزيــز العــادات الماليــة الســليمة لــدى األبنــاء، وقــد تــم تتويــج 10 فائزيــن لــكل مســار 
)مســار الفيديــو، مســار الرســم، مســار التعبيــر، مســار التصويــر الفوتوغرافــي( علــى أثــر مشــاركة أكثــر مــن 1800طالــب وطالبــة 
مــن مختلــف المراحــل التعليميــة عبــر المملكــة. وقــد ُأعلــن عــن الجائــزة فــي شــهر ســبتمبر واكتمــل إعــان النتائــج فــي نهايــة العــام. 
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الفصل الثاني: الرقابة
الرقابة على التداوالت. 1

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



الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الثاني: الرقابة

1. الرقابة على التداوالت
أوكلــت األنظمــة واللوائــح التــي تختــص هيئــة الســوق الماليــة بتطبيقهــا إلــى الهيئــة المســؤولية عــن تطويــر اإلجــراءات الكفيلــة 
ــر  ــة أو غي ــر العادل ــًة للمســتثمرين مــن الممارســات غي ــة ومراقبتهــا حماي ــداوالت األوراق المالي بالحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بت
الســليمة أو التــي تنطــوي علــى غــش أو تدليــس أو تاعــب، إذ تراقــب الهيئــة التــداوالت ومواقــع التواصل اإلجتماعي والوســائل 
اإللكترونيــة باســتمرار، وقــد بذلــت الهيئــة خــال عــام 2020م جهــود عــدة للحــد مــن مخاطــر زخــم النشــاط وتضخــم األســعار غيــر 

المبــرر وكبــح الممارســات غيــر الســليمة فــي الســوق، تمثلــت فيمــا يلــي:

تحليل 
تحليل التداوالت والتنبيهات الصادرة عن النظام 

الرقابي اإللكتروني بخصوص الممارسات 
والتعامات اليومية، ومراقبة وتحليل التوصيات 
والشائعات في منصات التواصل االجتماعي 
وربطها بالتعامات في السوق لتحديد أصحاب 

المعرفات بشكل سريع،  مما نتج عنه رصد 
العديد من المخالفات وإحالتها للنيابة العامة

إنشاء 
إنشاء مسار سريع للتعامل مع القضايا العاجلة 

وهي القضايا التي تتطلب أولوية في 
المعالجات وسرعة اتخاذ اإلجراءات للحد من آثارها 
في السوق والمستثمرين. والتركيز على القضايا 

النوعية وهي القضايا الجسيمة أو القضايا 
المتعلقة بالرأي العام

إصدار 
إصدار بيان من الهيئة يحذر من ارتفاع الشائعات 
في السوق وخطورة التداول بناء عليها، ويبين 
رصد الهيئة لحاالت اشتباه لمخالفة األنظمة 
واللوائح، باإلضافة إلى إعانات الهيئة عن 

إحالة عدد من قضايا التاعب في السوق إلى 
النيابة العامة

ارسال
ارسال تنبيهات رقابية إلى المتعاملين في السوق 

بشأن حاالت االشتباه التي تم رصدها بهدف 
التنبيه وعدم التكرار للحد من تأثير تلك االشتباهات 
في أسعار األسهم، مع تشديد اإلجراءات الرقابية 
المتخذة من قبل مؤسسات السوق على المشتبه 

فيهم مثل المنع من خدمة التداول اإللكتروني 
وتنفيذ أي صفقه بهامش التغطية

تنفيذ 
تنفيذ حمات توعوية بشكل مباشر أو غير 

مباشر عن طريق حسابات الهيئة في مواقع 
التواصل االجتماعي أو النشرات التوعوية أو 
عن طريق اللقاءات اإلعامية، باإلضافة إلى 
حث مؤسسات السوق المالية على توعية 
عمائهم من المستثمرين األفراد بخطورة 
التداول بناء على الشائعات وتحذيرهم من 

الممارسات غير السليمة

183هيئــة الســوق الماليــة - التقريــر الســنوي | 2020 182



وبنهايــة عــام 2020م، وصــل عــدد تنبيهــات نظــام الرقابــة علــى التــداوالت إلــى 49,247 تنبيهــًا، وُنفــذت 981 عمليــة بحــث مكثــف 
للتــداوالت المشــتبه فــي مخالفتهــا األنظمــة واللوائــح. كذلــك وصــل عــدد االستفســارات الرقابيــة بنهايــة عــام 2020م إلــى 194 

استفســاًرا، وُرصــدت 19حالــة اشــتباه فــي مخالفــة خــال العــام )الجــدول رقــم )31((.

الجدول رقم )31(: أبرز تطورات الرقابة على التداوالت والتعامالت

العنصر
العدد

نسبة التغير 
عام 2020معام 9)20م

69.6 %29,04349,247تنبيهات نظام الرقابة)1(

119.5 %447981البحث المكثف في التداوالت المشتبه في مخالفتها

223.3 %60194االستفسارات الرقابية

280.0 %519حاالت اشتباه في مخالفة

وُيشــير تصنيــف عمليــات البحــث المكثــف لحــاالت االشــتباه فــي مخالفــة األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا فــي 
عــام 2020م بحســب مصــدر البحــث إلــى تنفيــذ الهيئــة 332 عمليــة بحــث مكثــف مصدرهــا مراقبــة الســوق، و649 عمليــة بحــث 

مصدرهــا تنبيهــات نظــام الرقابــة )الجــدول رقــم )32((. 

الجــدول رقــم )32(: عمليــات البحــث المكثــف للتــداوالت والتعامــالت المشــتبه فــي مخالفتهــا األنظمــة واللوائــح 
التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا مصنفــًة بحســب مصــدر البحــث

مصادر البحث المكثف
عام 2020معام 9)20م

نسبة التغير
النسبة من اإلجماليالعددالنسبة من اإلجماليالعدد

257.0 %33.8 %20.8332 %93مراقبة السوق)2(

83.3 %66.2 %79.2649 %354تنبيه)3(

119.5 %100 %100981 %447اإلجمالي

ــر الســليمة فــي الســوق  ــة فــي الحــد مــن الممارســات غي ــة المبذول ــع مــن عــام 2020م، أثمــرت جهــود الهيئ ــع الراب وخــال الرب
ويتمثــل ذلــك فــي صــدور بيــان مــن الهيئــة للتحذيــر مــن الشــائعات، وإعــان صــدور قــرار المجلــس بإحالــة 11 مشــتبهًا فيــه، وتــم 
ضبطهــم خــال النصــف الثانــي مــن 2020م إلــى النيابــة العامــة وإعــان صــدور قــرار المجلــس بإحالــة 10 مشــتبهًا فيــه، وتــم 
ضبطهــم خــال النصــف الثانــي مــن 2020م إلــى النيابــة العامــة، ممــا أدى إلــى تحســن مؤشــرات الســوق األساســية بشــكل 

مباشــر بعــد اإلعــان عــن نتائــج تلــك الجهــود. 

المقصود بتنبيهات نظام الرقابة اإلشعارات الصادرة عن النظام الرقابي اآللي بوجود اشتباه مخالفة في تداول ورقة مالية.  )1(
المقصود بـ »مراقبة السوق«: رصد االشتباهات من قبل موظف وحدة مراقبة السوق عن طريق متابعة التداوالت في السوق المالية بشكل مباشر وتحليلها.  )2(

المقصود بـ »التنبيه«: االشتباه الذي ُيرصد عن طريق صدور إشارة من النظام الرقابي »SMARTS« إلى وجود تداوالت غير اعتيادية.  )3(

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الثاني: الرقابة

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

حرصــًا مــن الهيئــة علــى تعزيــز حمايــة المســتثمرين وتطويــر اإلجــراءات المرتبطــة بتقليــص مخاطــر الســوق الماليــة، تــم العمــل 
باإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق والتــي بلغــت خســائرها المتراكمــة 20 % فأكثــر مــن 
رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 1437/1/28هـــ الموافــق 10 / 11 / 2015م. 
وقــد كان عــدد الشــركات المدرجــة التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة 20 % فأكثــر مــن رأس مالهــا 26 شــركة عــام 2020م)1( )الجــدول 

رقــم )33((.

الجــدول رقــم )33(: الشــركات المدرجــة التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة 20 % فأكثــر مــن رأس مالهــا عــام 
2020م)2(

العددنسبة الخسائر المتراكمة

15الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر وبما يقل عن 35 % من رأس مالها

7الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 35 % فأكثر وبما يقل عن 50 % من رأس مالها

4الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأس مالها

	2اإلجمالي

اســتنادًا إلــى تعديــل المــادة الرابعــة والســتون مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادر بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 3-45-2018 وتاريــخ   )1(
1439/8/7هـــ الموافــق 2018/4/23م، فــإن الفقــرة )أ( تنــص علــى اآلتــي:

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

تقويميــًا قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة الســنوية للُمصــدر«. 
تــم اعتمــاد بيانــات الخســائر المتراكمــة  للعــام 2020م مــن القوائــم الماليــه األوليــه للفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م وذلــك ألن مهلــة النشــر للقوائــم   )2(

الماليــة الســنوية 2020م تنتهــي فــي 31 مــارس 2021م، أي بعــد صــدور هــذا التقريــر.
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الفصل الثالث: مركز االتصال وشكاوى وبالغات المستثمرين 
ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها

مركز االتصال. 1

باغات وشكاوى المستثمرين. 2

معالجة شكاوى المستثمرين . 3

مباشرة اإلجراءات في مخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها. 4

تصنيف قضايا مخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها. 5



2. بالغات وشكاوى المستثمرين
ســعت الهيئــة منــذ إنشــائها إلــى تذليــل العقبــات التــي قــد تواجــه مقدمــي الباغــات والشــكاوى، لــذا تولــت مهمــة تلقــي 
الباغــات وكذلــك شــكاوى المســتثمرين عــن حــاالت االشــتباه فــي مخالفــات األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا. 

ــوات الرســمية الســتقبال الباغــات والشــكاوى.  ــد مــن القن ــة العدي ووفــرت الهيئ

إدارة حماية المستثمر

الرياض-طريق الملك فهد-مقر هيئة 
السوق المالية

البريد اإللكتروني

Investor.Protection@cma.org.sa

موقع الهيئة على الشبكة

www.cma.org.sa

تطبيق حماية المستثمر على األجهزة الذكية، 
)IOS( ولتحميل التطبيق لنظام

https://itunes.apple.com/us/app/capital-market-
authority-cma/id1269465692?mt=8

البريد السعودي

ص.ب 87171 الرياض 11642

تطبيق حماية المستثمر على 
األجهزة الذكية، ولتحميل 
التطبيق لنظام اآلندرويد

 https://t.co/QecXljVQVP

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الثالث: مركز االتصال وشكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها

1. مركز االتصال
تعاملت قنوات اتصال مركز االتصال بالهيئة مع 17,971 اتصااًل عام 2020م مقارنة بـ 8,798 اتصااًل عام 2019م، شملت:

والشكل رقم )3( يوضح القنوات الرسمية الستقبال الباغات والشكاوى.

شكل رقم )3(: القنوات الرسمية الستقبال البالغات والشكاوى

2-) البالغات
يشــير الجــدول رقــم )34( إلــى ارتفــاع عــدد الباغــات الــواردة إلــى الهيئــة فــي عــام 2020م إلــى 1,473 باغــًا مقارنــة بـــ 934 باغــًا 
ــات المتعلقــة بممارســة أعمــال األوراق الماليــة دون ترخيــص بنســبة 15.5 % )تشــكل  ــدد الباغ ــام 2019م، إذ ارتفــع ع فــي ع
نســبة 54.5 % مــن إجمالــي نســب الباغــات(، وارتفــع عــدد الباغــات المتعلقــة بحوكمــة الشــركات، وأعمــال مؤسســات الســوق 
بنســبة 140.3 %، و1003.7 % علــى التوالــي عــام 2020م، فــي حيــن انخفــض عــدد الباغــات المتعلقــة بالمنتجــات االســتثمارية 
والطــرح، والقوائــم الماليــة، وســلوكيات الســوق، بنســبة 66.7 %، و55.0 %، و12.5 %، علــى التوالــي عــام 2020م )الرســم 

البيانــي رقــم )7((.

1,473 باغ
عدد الباغات الواردة إلى الهيئة في عام 2020م

 % 57.7 
نسبة ارتفاع عدد الباغات الواردة إلى الهيئة عن عام 2019م

الجدول رقم )34(: البالغات المتسلمة مصنفة بحسب موضوعاتها

موضوع البالغ
العدد

نسبة التغير
عام 2020معام 9)20م

15.5 %695803ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص

1004.7 %27298أعمال مؤسسات السوق

140.3 %134322حوكمة الشركات

- 55.0 %209القوائم المالية

- 12.5 %4035سلوكيات السوق

- 66.7 %186المنتجات االستثمارية والطرح 

57.7 %9341,473اإلجمالي

17,971 اتصااًل عام 2020م, شملت:
8,798 اتصااًل عام 2019م، شملت: 

181

559

تواصل عبر قنوات 
التواصل االجتماعي 

تواصل عبر قنوات 
التواصل االجتماعي

2,893
2,821

رسالًة إلكترونية

رسالًة إلكترونية

14,897

5,418

اتصاال هاتفيًا

اتصااًل هاتفيًا
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وبالنظــر إلــى تصنيــف الباغــات بحســب المبلــغ عنهــم، يشــير الجــدول رقــم )35( إلــى ارتفــاع عــدد الباغــات الــواردة بشــأن أعمــال 
مؤسســات البنيــة األساســية للســوق الماليــة بنســبة 137.5 %، واألفــراد بنســبة 114.7 %، ومؤسســات الســوق الماليــة 

بنســبة 544.4 % فــي عــام 2020م مقارنــة بعــام 2019م.

الجدول رقم )35(: عدد البالغات مصنفة بحسب المبلغ عنه

المبلغ عنهم
العدد

نسبة التغير
عام 2020معام 9)20م

544.4 %45290مؤسسات السوق المالية

146.6 %131323الشركات المدرجة

114.7 %177380أفراد

137.5 %819مؤسسات البنية األساسية للسوق المالية

- 19.5 %573461جهات غير مرخصة تمارس أعمال األوراق المالية

57.7 %9341,473اإلجمالي

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

ممارسة أعمال األوراق المالية بدون ترخيص

القوائم المالية أعمال مؤسسات السوق

سلوكيات السوق حوكمة الشركات

المنتجات االستثمارية والطرح

عام 2020م

%  54.5

%  21.9

%  0.4

%  2.4

%  0.6

%  20.2

عام 2019م

%  74.4

%  14.3

%  1.9

%  4.3

%  2.1

%  2.9

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الثالث: مركز االتصال وشكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها

2-2 الشكاوى
تســتند الهيئــة فــي اســتقبال الشــكاوى إلــى مهامهــا ومســؤولياتها التــي نــص عليهــا نظــام الســوق الماليــة واألنظمــة واللوائــح 
ــة مــن الممارســات  ــة بتطبيقهــا وال ســيما مســؤولياتها المتعلقــة بحمايــة المســتثمرين فــي األوراق المالي التــي تختــص الهيئ
غيــر العادلــة أو غيــر الســليمة أو التــي تنطــوي علــى احتيــال أو غــش أو تدليــس أو تاعــب. وفــي ســبيل ذلــك اتخــذت الهيئــة عــدة 
خطــوات، مــن بينهــا: فتــح قنــوات عديــدة الســتقبال شــكاوى المســتثمرين، ومتابعــة مخالفــات نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه 
التنفيذيــة، والتحقيــق فــي حــاالت مخالفــات نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه، ثــم تقــوم الهيئــة باالّدعــاء العــام أمــام لجنــة الفصــل 

فــي منازعــات األوراق الماليــة فــي تلــك المخالفــات.
بلــغ إجمالــي عــدد الشــكاوى المتســلمة 10,391 شــكوى فــي عــام 2020م، بارتفــاع نســبته 79.0 % عــن العــام الســابق، وقــد 
مثلــت الشــكاوى المتعلقــة بـــ »الخدمــات المقدمــة مــن مؤسســات الســوق الماليــة« النســبة الكبــرى مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى 

المتســلمة عــام 2020م )الجــدول رقــم )36((. 

الجدول رقم )36(: عدد الشكاوى المتسلمة مصنفة بحسب موضوعاتها

العنصر
النسبة من العدد

اإلجمالي

النسبة من العدد
نسبة التغيراإلجمالي

عام 2020معام 9)20م

- 10.9 %0.5 %0.849 %55االتفاقيات والعقود بين المستثمرين والوسطاء

- 11.5 %2.4 %4.1247 %279االكتتابات العامة وحقوق األولوية

462.1 %25.7 %6.92,670 %475الخدمات المقدمة من مؤسسات السوق المالية

- 30.0 %1.5 %3.3159 %227الصناديق االستثمارية

109.0 %6.3 %4.6652 %312المحافظ االستثمارية

105.6 %2.1 %1.6220 %107تنفيذ صفقات األوراق المالية

75.4 %11.7 %10.11,214 %692حوكمة الشركات

143.0 %8.0 %5.0836 %344صرف أرباح الشركات المدرجة

- 10.0 %9.5 %16.0987 %1,097ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص

- 56.5 %8.6 %29.9891 %2,048طلبات التعويض المتعلقة بمخالفات النظام واللوائح التنفيذية

- 61.5 %0.5 %1.847 %122شكاوى خارجة عن اختصاص هيئة السوق المالية

122.3 %23.3 %15.92,419 %1088أخرى)1(

51.8 %100 %10010,391 %6,846اإلجمالي

شكاوى أغلقت خال مرحلة التسجيل وقبل التصنيف.  )1(
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وعنــد تصنيــف الشــكاوى المتســلمة بحســب المشــتكى عليــه ياحــظ ارتفــاع عــدد الشــكاوى المقدمــة ضــد مؤسســات الســوق الماليــة، إذ 
تشــكل النســبة الكبــرى مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى المتســلمة بنســبة 46.0 % خــال عــام 2020م )الجــدول رقــم )37(، والرســم البيانــي 

رقــم )8((. 

الجدول رقم )37(: عدد الشكاوى مصنفًة بحسب المشتكى عليه

المشتكى عليه
العدد

نسبة التغير
عام 2020معام 9)20م

236.5 %4,777)2(1,314مؤسسات السوق المالية

0.3 %2,9532,963الشركات المدرجة

124.4 %5091,142أفراد

400.0 %38190هيئة السوق المالية

33.0 %9921,319 مؤسسات غير مرخص لها وشركات غير مدرجة

79.0 %5,80610,391اإلجمالي

مؤسسات السوق المالية)3(

هيئة السوق المالية الشركات المدرجة

أفراد مؤسسات غير مرخص لها وشركات غير مدرجة

عام 2020م

%  46.0%  11.0

%  12.7%  1.8

%  28.5

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

عام 2019م

%  22.6

%  50.9

%  8.8

%  17.1%  0.7

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الثالث: مركز االتصال وشكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها

)2( تشمل 295 شكوى ضد شركة السوق المالية السعودية )تداول(، و178 شكوى ضد شركة مركز إيداع األوراق المالية.
)3( تشمل شكاوى ضد شركة السوق المالية السعودية )تداول(، وشركة مركز إيداع األوراق المالية.

3. معالجة شكاوى المستثمرين 
وصــل عــدد الشــكاوى التــي ُســوّيت فــي عــام 2020م 7,527 شــكوى. وقــد شــهدت نســبة الشــكاوى تحــت الدراســة انخفاضــًا ملحوظــًا 
إذ بلغــت 694 شــكوى فــي عــام 2020م مقارنــة بـــــ 2656 شــكوى فــي العــام 2019م )الجــدول رقــم )38(، والرســم البيانــي رقــم )9((. 

الجدول رقم )38(: حاالت الشكاوى التي عالجتها الهيئة 

حالة الشكوى

العدد

نسبة التغير
عام 2020معام 9)20م

- 73.9 %2,656694تحت الدراسة

219.2 %2,3587,527ُسّويت

174.0 %7922,170إخطار المشتكي للتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية 

79.0 %5,80610,391اإلجمالي

ُسّويت إخطار المشتكي للتوجه إلى لجنة الفضل في منازعات األوراق الماليةتحت الدراسة

%  72.4

عام 2020م

%  6.7
%  20.9

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

عام 2019م

%  45.7

%  40.6

%  13.6

%  72.4
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الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الثالث: مركز االتصال وشكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها

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

تنــص الفقــرة )ج( مــن المــادة الخامســة مــن نظــام الســوق الماليــة علــى أنــه: »ألغــراض إجــراء جميــع التحقيقــات التــي يــرى 
المجلــس ضرورتهــا لتطبيــق أحــكام هــذا النظــام واللوائــح والقواعــد الصــادرة طبقــًا ألحكامــه، يتمتــع أعضــاء الهيئــة وموظفوهــا 
الذيــن يحددهــم المجلــس بصاحيــة اســتدعاء الشــهود، وأخــذ األدلــة، وطلــب تقديــم أي ســجات، أو أوراق أو أي وثائــق أخــرى قــد 
تراهــا الهيئــة ذات صلــة أو مهمــة لتحقيقهــا. ويجــوز للهيئــة التفتيــش علــى الســجات وغيرهــا مــن المســتندات أيــًا كان حائزهــا، 
لتقــرر مــا إذا كان الشــخص المعنــي قــد خالــف أو يوشــك أن يخالــف أحــكام هــذا النظــام، أو اللوائــح التنفيذيــة، أو القواعــد الصــادرة 

عــن الهيئــة.«

وقــد أنهــت الهيئــة اإلجــراءات الازمــة فــي 214 قضيــة مــن أصــل 261  قضيــة خــال عــام 2020م، تمثــل نســبة 82.0 % مــن 
إجمالــي القضايــا الــواردة لاشــتباه فــي مخالفــات األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا. ويشــار بشــكل عــام إلــى 
انخفــاض عــدد القضايــا فــي مخالفــات األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا خــال عــام 2020م بنســبة 7.1 % كمــا 

هــو موضــح فــي )الجــدول رقــم )39(، والرســم البيانــي رقــم )10((.

ــا الــواردة فــي مخالفــات األنظمــة واللوائــح التــي تختــص  الجــدول رقــم )39(: مباشــرة اإلجــراءات فــي القضاي
الهيئــة بتطبيقهــا

حال القضايا
العدد

نسبة التغير

عام 2020معام 9)20م

- 35.6 %7347تحت اإلجراء

2.9 %208214ُانهي اإلجراء

- 7.1 %1	2812اإلجمالي )1(

تشمل قضايا متسلمة لذات العام واألعوام السابقة.  )1(
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5.  تصنيف قضايا مخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة 
بتطبيقها

أ. قضايا المخالفات الواردة
ســجل إجمالــي عــدد قضايــا المخالفــات الــواردة المتعلقــة باألنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا انخفاضــًا خــال عــام 

2020م بنســبة 10 % مقارنــًة بالعــام 2019م )الجــدول رقــم )45((.

ب. قضايا مخالفات ُأنهيت اإلجراءات فيها
ســجل إجمالــي عــدد قضايــا المخالفــات التــي أنهيــت اإلجــراءات فيهــا المتعلقــة بمخالفــات األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة 

بتطبيقهــا ارتفاعــًا فــي نهايــة عــام 2020م بنســبة 2.9 % مقارنــًة بعــام 2019م )الجــدول رقــم )40((.

أنهى اإلجراء تحت اإلجراء

عام 2020م

%  82

%  18

الرسم البياني رقم )10(: نسب مباشرة اإلجراءات في القضايا الواردة في األنظمة واللوائح التي تختص 
الهيئة بتطبيقها

عام 2019م

%  74

%  26

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الثالث: مركز االتصال وشكاوى وبالغات المستثمرين ومخالفات األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها

الجــدول رقــم )40(: عــدد قضايــا المخالفــات الــواردة والمنتهيــة اإلجــراءات فيهــا المتعلقــة بمخالفــات األنظمــة 
واللوائــح التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا مصنفــًة بحســب نــوع المخالفــة

نوع المخالفة
أنهيت اإلجراءات فيها ))(الواردة

نسبة التغيرعام 2020معام 9)20منسبة التغيرعام 2020معام 9)20م

71.4 %750.0712 %217تاعب وتضليل/ سلوكيات السوق

73.3 % %9024- 61.8 %5521إفصاح 

- 75.0 %100.082 %24تداول بناًء على معلومة داخلية

126.3 %56.01943 %2539الئحة مؤسسات السوق المالية)2(

-01-01تغير في نسب تملك/تصرف من دون إشعار الهيئة

194.1 %1750- 8.1 %3734ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من الهيئة

- 60.0 %52- 50.0 %63قرارات مجلس الهيئة

-00-00الئحة طرح األوراق المالية)3(

- 100.0 %10-00قواعد التسجيل واإلدراج)4(

- 13.0 %2320- 80.6 %367تداول خال فترة الحظر

433.3 %1250.0316 %227الئحة حوكمة الشركات

0.0 %33.366 %68الئحة صناديق االستثمار/العقاري

- 100.0 %60- 100.0 %50قواعد الكفاية المالية

-00-00الئحة االندماج واالستحواذ

- 66.7 %33.362 %68تعاميم الهيئة / سلوك مؤسسات السوق المالية

209.1 %1134- 38.5 %2616نظام الشركات

اإلرهــاب  جرائــم  مكافحــة  ونظــام  األمــوال  غســل  مكافحــة  نظــام 
التنفيذيــة والئحتيهمــا  - 66.7 %50.062 %23وتمويلــه 

15.4 %208214- 10.5 %210188اإلجمالي 

تشمل قضايا ألعوام سابقة.  )1(
ُعــدل مســمى »الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم” ليصبــح »الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ   )2(
1441/12/22هـــ الموافــق 2020/8/12م، ُيقصــد بهــا المخالفــات التــي وجــدت أثنــاء الزيــارات التفتيشــية علــى مؤسســات الســوق الماليــة للتأكــد مــن مــدى 

التزامهــم بأحــكام الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة، وغيرهــا.
تحل قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، محل الئحة طرح األوراق المالية.  )3(
تحل قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، محل قواعد التسجيل واإلدراج.  )4(
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الفصل الرابع: االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات
القضايا القائمة المنظورة لدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها. 1

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

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

الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية. 4

متابعة تنفيذ قرارات العقوبات . 5

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

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



1.  القضايا القائمة المنظورة 
لدى لجان الفصل في 

منازعات األوراق المالية 
المقامة من الهيئة أو ضدها

منازعــات  فــي  الفصــل  لجنــة  أمــام  الترافــع  الهيئــة  تتولــى 
األوراق الماليــة فــي شــأن القضايــا المقامــة مــن الهيئــة أو 
ضدهــا، المتعلقــة بمخالفــات األنظمــة واللوائــح التــي تختــص 
ــة أمــام  ــة اســتئناف قــرار اللجن ــة بتطبيقهــا، ويحــق للهيئ الهيئ
لجنــة االســتئناف فــي منازعــات األوراق الماليــة، وتعــد قــرارات 

ــة النفــاذ.  ــة واجب ــة االســتئناف نهائي لجن

وقــد انخفــض إجمالــي عــدد القضايــا القائمــة والمنظــورة لــدى 
مــن  المقامــة  الماليــة  الفصــل فــي منازعــات األوراق  لجنــة 
الهيئــة أو ضدهــا بنهايــة عــام 2020م بنســبة 28.6 %، فــي 
حيــن ارتفــع إجمالــي عــدد القضايــا القائمــة المنظــورة لــدى 
لجنــة االســتئناف فــي منازعــات األوراق الماليــة المقامــة مــن 
الهيئــة أو ضدهــا بنهايــة عــام 2020م بنســبة 33.3 % )الجــدول 

رقــم )41((. 

% 28.	
نسبة انخفاض إجمالي عدد القضايا القائمة والمنظورة لدى لجنة الفصل 

في منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها بنهاية عام 2020م

% 33.3
نسبة ارتفاع إجمالي عدد القضايا القائمة المنظورة لدى لجنة االستئناف في 

منازعات األوراق المالية المقامة من الهيئة أو ضدها بنهاية عام 2020م

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الرابع: االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات

الجــدول رقــم )41(: عــدد القضايــا القائمــة والمنظــورة لــدى لجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة المقامــة 
مــن الهيئــة أو ضدهــا مصنفــة بحســب نــوع القضيــة

نوع القضية)1(

لجنة االستئنافلجنة الفصل

العددالعدد

عام 2020معام 9)20معام 2020معام 9)20م

1001التاعب والتضليل

1000مخالفات أخرى لائحة سلوكيات السوق

1000ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص

1210مخالفة قواعد التسجيل واإلدراج)2(

0000مخالفة الئحة مؤسسات السوق المالية)3(

0010مخالفة الئحة حوكمة الشركات

0000مخالفة إفصاح

0000مخالفة طرح األوراق المالية دون ترخيص

الدعــاوى المقامــة ضــد قــرارات مجلــس الهيئــة أو التعليمــات 
3310والتعاميــم الصــادرة مــن الهيئــة

0003دعوى التنفيذ

7534اإلجمالي

تم حذف نوع القضية »تداوالت بناًء على معلومة داخلية« المذكورة في تقرير 2019م بسبب نقل االختصاص للنيابة العامة.   )1(
تحل قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، محل قواعد التسجيل واإلدراج.  )2(

ُعــدل مســمى »الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم« ليكــون »الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ   )3(
1441/12/22هـــ الموافــق 2020/8/12م.
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2.  القضايا القائمة والمنظورة لدى الجهات القضائية األخرى 
المقامة من الهيئة أو ضدها

ارتفــع إجمالــي عــدد القضايــا القائمــة المنظــورة لــدى الجهــات القضائيــة األخــرى المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا إلــى 5 قضايــا فــي 
2020م، ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد القضايــا اإلداريــة لــدى المحكمــة اإلداريــة لعــام 2020م )الجــدول رقــم )42((.

ــة أو  ــة األخــرى المقامــة مــن الهيئ ــدى الجهــات القضائي ــا القائمــة المنظــورة ل الجــدول رقــم )42(: عــدد القضاي
ضدهــا

الجهة القضائية
عام 2020معام 9)20م

عدد القضايانوع الدعوىعدد القضايانوع الدعوى

4إدارية2إداريةالمحكمة اإلدارية 

1تنفيذ1تنفيذمحاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل

35اإلجمالي

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الرابع: االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات

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

تتولــى الهيئــة إعــداد لوائــح االدعــاء والمذكــرات الجوابيــة واالســتئنافية فــي شــأن القضايــا المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا. الجــدول 
رقــم )43((.

%33.3
نسبة انخفاض لوائح دعاوى ومذكرات جوابية في القضايا المقامة من 

الهيئة

		
إجمالي عدد لوائح االدعاء والمذكرات والتظلمات في القضايا المنظورة 

المقامة من الهيئة أو ضدها خال عام 2020م

%18.2
نسبة انخفاض مذكرات االستئناف المقدمة ضد القرارات الصادرة من 

الجهات القضائية المختصة في عام 2020م

%107.7 
نسبة ارتفاع المذكرات الجوابية في القضايا المقامة ضد الهيئة

الجدول رقم )43(: عدد اللوائح والمذكرات والتظلمات في القضايا المقامة من الهيئة أو ضدها

اللوائح/ المذكرات/ التظلمات
العدد

نسبة التغير
عام 2020معام 9)20م

- 33.3 %2114لوائح دعاوى ومذكرات جوابية في القضايا المقامة من الهيئة

107.7 %1327مذكرات جوابية في القضايا المقامة ضد الهيئة

- 18.2 %119مذكرات االستئناف المقدمة ضد القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة

- 20.0 %2016تظلمات ضد قرارات المجلس أمام هيئة السوق المالية

1.5 %		5	اإلجمالي
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4. الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية

14 دعوى
عدد الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية لصالح 

الهيئة خال عام 2020م

 1 دعوى
عدد الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها وانتهت بأحكام نهائية ضد الهيئة 

خال عام 2020م

 الجدول رقم )44(: عدد الدعاوى المقامة من الهيئة أو ضدها المنتهية بأحكام نهائية

الحكم في الدعوى

العدد

نسبة التغير 
في اإلجمالي

عام 2020معام 9)20م

مقامة من 
الهيئة

مقامة ضد 
مقامة من اإلجماليالهيئة

الهيئة
مقامة ضد 

اإلجماليالهيئة

40.0 %371041014انتهت بحكم نهائي لصالح الهيئة

0.0 %011101انتهت بحكم نهائي ضد الهيئة

بلــغ عــدد القضايــا التــي أحالتهــا الهيئــة إلــى النيابــة العامــة منــذ صــدور األمــر الســامي رقــم )4690( وتاريــخ 1435/2/6هـــ القاضــي 
بنقــل اختصاصــات الجهــات واللجــان المتعلقــة بالتحقيــق واالدعــاء فــي الجرائــم الجنائيــة إلــى النيابــة العامــة 161 قضيــة حتــى 
نهايــة عــام 2020م، وبلــغ إجمالــي القضايــا المحالــة إلــى النيابــة العامــة خــال عــام 2020م 27 قضيــة، معظمهــا مخالفــات 

ممارســة أعمــال األوراق الماليــة دون ترخيــص وعددهــا 15 مخالفــة لعــام 2020م )الجــدول رقــم )45(، والجــدول رقــم )46((. 

كذلــك انخفــض عــدد الجلســات التــي حضرهــا ممثلــي الهيئــة أمــام لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق المالية والجهــات القضائية 
ذات العاقــة إلــى 21 جلســة خــال عــام 2020م مقارنــة بـــ 31 جلســة خــال عام 2019 م.

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الرابع: االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات

الجدول رقم )45(: عدد القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة مصنفة بحسب المادة المخالفة

المادة المخالفة
2020م9)20م

1315المادة )31(: مخالفات ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص

510المادة )49(: مخالفات تاعب وتضليل

11المادة )50(: مخالفات التداول بناًء على معلومة داخلية

11الفقرة )ج( من المادة )211( من نظام الشركات

2027اإلجمالي

الجدول رقم )46(: حال القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة

عددها منذ نقل االختصاص حتى نهاية 2020حالة القضية

15منظورة لدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية

125منتهية

21تم إحالتها إلى النيابة العامة وما زالت تحت اإلجراء

1	1اإلجمالي
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5. متابعة تنفيذ قرارات العقوبات 
تتولــى الهيئــة متابعــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلســها، والقــرارات الوقتيــة المتعلقــة بالحجــز التحفظــي ورفــع الحجــز 
التحفظــي الصــادرة عــن لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة، والقــرارات النهائيــة الصادرة عن لجنتي الفصل واالســتئناف 
فــي منازعــات األوراق الماليــة ضــد مخالفــي األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا، وذلــك عبــر الخطوتيــن التاليتيــن: 

تبليغ المخالف والجهات المعنية بتنفيذ قرارات العقوبات الصادرة بحق المخالف	 

متابعة تنفيذ قرار العقوبة	 

70 قرار عقوبة
أصدرها مجلس الهيئة خال عام 2020م

30 قرار عقوبة
أصدرتها لجان الفصل في منازعات األوراق المالية خال عام 2020م

 % 38.1 
نسبة انخفاض قرارات العقوبة التي أصدرها مجلس الهيئة مقارنة بعام 

2019م

 % 11.1 
نسبته ارتفاع قرارات العقوبة التي أصدرتها لجان الفصل في منازعات 

األوراق المالية مقارنة بعام 2019م

 % 	2.9 
نسبة قرارات العقوبة التي نفذتها الهيئة الصادرة عن مجلس الهيئة

 % 20.0 
نسبة قرارات العقوبة التي نفذتها الهيئة الصادرة عن لجان الفصل في 

منازعات األوراق المالية

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الرابع: االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات

ــة  ــي تختــص الهيئ ــح الت ــات ضــد مخالفــي األنظمــة واللوائ ــرارات العقوب ــذ لق الجــدول رقــم )47(: نســبة التنفي
ــًة بحســب مصدرهــا ــا مصنف بتطبيقه

مصدر القرار
عام 2020معام 9)20م

ذالعدد ذالُمنفَّ ذالعددنسبة الُمنفَّ ذالُمنفَّ نسبة الُمنفَّ

62.9 %87.67044 %11399مجلس هيئة السوق المالية 

20.0 %37.0306 %2710لجان الفصل في منازعات األوراق المالية

50.0 %77.910050 %140109اإلجمالي

120

100

80

60

40

20

0
2020م

70

30

مجلس هيئة السوق المالية

لجان الفصل في منازعات األوراق المالية

الرسم البياني رقم )11(: قرارات العقوبات ضد مخالفي األنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها 
مصنفًة بحسب مصدرها

2019م

113

27
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6.  تصنيف قرارات العقوبات ضد مخالفي األنظمة واللوائح التي 
تختص الهيئة بتطبيقها

100 قرار عقوبة
أصدرها مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية في عام 

2020م

372 مخالفًا
شملهم قرارات عقوبة مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات األوراق 

المالية في عام 2020م

الجــدول رقــم )48(:عــدد ونســب التنفيــذ لقــرارات العقوبــات ضــد مخالفــي األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة 
بتطبيقهــا مصنفــًة بحســب نــوع المخالــف عــام 2020م 

ذالعددنوع المخالف ذالُمنفَّ نسبة المتابع تنفيذه المتابع تنفيذهنسبة المنفَّ

62.6 %37.482 %13149مستثمر

13.6 %86.46 %4438مؤسسة سوق مالية/ شخص مسجل

44.4 %55.68 %1810شركات مدرجة

27.9 %72.150 %179129كبار تنفيذيين

39.2 %	0.814	 %	37222اإلجمالي

يعــرض الجــدول رقــم )49( عــدد المخالفــات التــي ترتبــت عليهــا عقوبــات ضــد مخالفــي األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة 
بتطبيقهــا مصنفــًة بحســب نــوع المخالفــة لعــام 2020م، ويبيــن تنفيــذ 60.8 % مــن إجمالــي العقوبــات علــى المخالفــات خــال 
عــام 2020م مقارنــًة بـــنسبة 79.4 % المنفــذة مــن 199 مخالفــة فــي عــام 2019م. وتأتــي مخالفــة تاعــب وتضليــل فــي المرتبــة 

األولــى مــن حيــث العــدد. 

128
مخالفة تاعب وتضليل

 %41.4
نسبة تنفيذ الععقوبات المتعلقة بمخالفة تاعب وتضليل

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الرابع: االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات

الجــدول رقــم )49(: نســبة التنفيــذ للمخالفــات التــي ُرتــب عليهــا عقوبــات ضــد مخالفــي األنظمــة واللوائــح التــي 
تختــص الهيئــة بتطبيقهــا مصنفــًة بحســب نــوع المخالفــة لعــام 2020م

ذ العددنوع المخالفة)1( ذالُمنفَّ المتابع نسبة الُمنفَّ
تنفيذه 

نسبة المتابع 
تنفيذه

58.6 %41.475 %12853تاعب وتضليل

100.0 %0.01 %10إفصاح

0.0 %100.00 %11تداول بناًء على معلومة داخلية

7.9 %92.13 %3835الئحة مؤسسات السوق المالية)2(

0.0 %0.00 %00تغير في نسب تملك/تصرف من دون إشعار الهيئة

75.0 %25.012 %164ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من الهيئة

0.0 %0-00قرارات أو تعاميم مجلس الهيئة

0.0 %0-00الئحة طرح األوراق المالية)3(

0.0 %100.00 %44قواعد التسجيل واإلدراج)4(

12.5 %87.51 %87تداول خال فترة الحظر

52.6 %47.441 %7837الئحة حوكمة الشركات

50.0 %50.02 %42الئحة الصناديق االستثمارية/العقارية

0.0 %100.00 %11قواعد الكفاية المالية 

0.0 %0-00الئحة االندماج واالستحواذ

5.5 %94.54 %7369نظام الشركات

50.0 %50.01 %21نظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحتاهما التنفيذية

33.3 %66.76 %1812قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة

39.2 %	0.814	 %	37222اإلجمالي

تــم حــذف نــوع المخالفــة »قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب« المذكــورة فــي التقريــر عــام 2019م إللغائهــا بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-  )1(
124-2018( وتاريــخ 1440/3/13هـــ الموافــق 2018/11/21م.

ُعــدل مســمى »الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم« لتكــون »الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ   )2(
1441/12/22هـــ الموافــق 2020/8/12م.

حلت قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، محل الئحة طرح األوراق المالية.  )3(
حلت قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، محل قواعد التسجيل واإلدراج.  )4(
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372
عدد العقوبات الصادرة عن المجلس ولجان الفصل في منازعات األوراق 

المالية عام 2020م

 % 109
نسبة ارتفاع العقوبات الصادرة عن المجلس ولجان الفصل في منازعات 

األوراق المالية عن عام 2019م

ــة مصنفــًة  ــات الصــادرة عــن المجلــس ولجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق المالي الجــدول رقــم )50(: العقوب
بحســب نــوع العقوبــة

العقوبة
العدد

النسبة من 
اإلجمالي

العدد
النسبة من 

نسبة التغيراإلجمالي
عام 2020معام 9)20م

94.4 %74.7 %80.3278 %143 غرامة مالية 

العمــل  أو  المحافــظ  إدارة  أو  الوســاطة  مزاولــة  مــن  المنــع 
التســجيل  واجبــة  وظيفــة  أي  أو  اســتثمار  360.0 %6.2 %2.823 %5مستشــار 

412.5 %11.0 %4.541 %8المنع من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية 

58.8 %7.3 %9.627 %17المنع من شراء األسهم في الشركات المدرجة 

-0.0 %0.00 %0السجن

- 40.0 %0.8 %2.83 %5أخرى )5(

109.0 %100.0 %100.0372 %178اإلجمالي

تشمل عقوبات إدارية واحترازية.   )5(

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الرابع: االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات

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

258 مليون ريال
إجمالي مبالغ الغرامات والجزاءات المالية الصادرة عن مجلس الهيئة 

ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية ضد مخالفي األنظمة 
واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها خال عام 2020م 

242.9 مليون ريال 
الغرامات المالية على مخالفات تاعب وتضليل

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

بحســب نــوع المخالفــة 

نوع المخالفة)1(

إجمالي مبالغ الغرامات 
والجزاءات المالية 

المفروضة بقرارات صادرة 
من )/)/9)20م حتى 
))/2)/9)20م )ريال(

إجمالي المبالغ المحصلة 
عام 9)20م إنفاًذ ا للقرارات 

الصادرة من )/)/9)20م 
حتى ))/2)/9)20م )ريال(

إجمالي مبالغ الغرامات 
والجزاءات المالية 

المفروضة بقرارات صادرة 
من )/)/2020م حتى 

))/2)/2020م

 )ريال(

إجمالي المبالغ المحصلة 
عام 2020م إنفاذاً للقرارات 

الصادرة من )/)/2020م 
حتى ))/2)/2020م

 )ريال(

127,644,57773,420,889242,851,22128,996,203تاعب وتضليل

530,000360,00040,0000إفصاح

1,440,3801,440,38000تداول بناًء على معلومة داخلية

460,000450,0002,250,0002,200,000الئحة مؤسسات السوق المالية)2(

تغيــر فــي نســب تملــك /تصــرف دون إشــعار 
0000الهيئــة

ممارسة أعمال األوراق المالية دون الحصول 
1,192,915962,9231,384,400258,746على ترخيص من الهيئة

تــم حــذف نــوع المخالفــة »قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب« المذكــورة فــي تقريــر 2019م كونهــا ُألغيــت بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-  )1(
ــخ 1440/3/13هـــ الموافــق 2018/11/21م. 124-2018( وتاري

ُعــدل مســمى “الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم« ليكــون »الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ   )2(
1441/12/22هـــ الموافــق 2020/8/12م.

211هيئــة الســوق الماليــة - التقريــر الســنوي | 2020 210



نوع المخالفة)1(

إجمالي مبالغ الغرامات 
والجزاءات المالية 

المفروضة بقرارات صادرة 
من )/)/9)20م حتى 
))/2)/9)20م )ريال(

إجمالي المبالغ المحصلة 
عام 9)20م إنفاًذ ا للقرارات 

الصادرة من )/)/9)20م 
حتى ))/2)/9)20م )ريال(

إجمالي مبالغ الغرامات 
والجزاءات المالية 

المفروضة بقرارات صادرة 
من )/)/2020م حتى 

))/2)/2020م

 )ريال(

إجمالي المبالغ المحصلة 
عام 2020م إنفاذاً للقرارات 

الصادرة من )/)/2020م 
حتى ))/2)/2020م

 )ريال(

110,00090,00000قرارات أو تعاميم مجلس الهيئة

20,00020,00000الئحة طرح األوراق المالية)3(

001,500,0001,500,000قواعد التسجيل واإلدراج)4(

1,010,000960,000370,000320,000التداول خال فترة الحظر

006,070,0001,780,000الئحة حوكمة الشركات

100,000100,000120,00040,000الئحة الصناديق االستثمارية /العقارية

20,000020,00020,000قواعد الكفاية المالية

0000الئحة االندماج واالستحواذ

200,000170,0002,890,0002,580,000نظام الشركات

ونظــام  األمــوال  غســل  مكافحــة  نظــام 
مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه والئحتيهمــا 

لتنفيذيــة ا
40,00040,000200,00050,000

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
00320,00090,000المستمرة

132,767,87278,014,192258,015,62137,834,948اإلجمالي

حلت قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، محل الئحة طرح األوراق المالية.  )3(
حلت قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، محل قواعد التسجيل واإلدراج.  )4(

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

بحســب نــوع المخالفــة )تابــع(

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الرابع: االدعاء والعقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات

242 مليون ريال
الغرامات والجزاءات المالية المفروضة على المستثمرين الصادرة 

عن مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات األوراق المالية خال 
عام 2020م

27.7 مليون ريال 
ما ُحّصل من مبالغ الغرامات والجزاءات المالية المفروضة على 

المستثمرين

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

بحســب المخالــف

نوع المخالف

إجمالي مبالغ الغرامات 
والجزاءات المالية المفروضة 

بقرارات صادرة من )/)/9)20م 
حتى ))/2)/9)20م  )ريال(

إجمالي المبالغ المحصلة 
عام 9)20م إنفاذاً للقرارات 

الصادرة من )/)/9)20م حتى 
))/2)/9)20م )ريال(

إجمالي مبالغ الغرامات 
والجزاءات المالية المفروضة 

بقرارات صادرة من )/)/2020م 
حتى ))/2)/2020م

 )ريال(

إجمالي المبالغ المحصلة 
عام 2020م إنفاذاً للقرارات 

الصادرة من )/)/2020م حتى 
))/2)/2020م

 )ريال(

130,297,87275,844,192242,025,62127,704,948مستثمر

1,030,000950,00013,290,0008,030,000كبار تنفيذيين

0000شخص مسجل

750,000560,000410,00090,000شركة مدرجة

690,000660,0002,290,0002,010,000مؤسسة سوق مالية

37,834,948)5(132,767,87278,014,192258,015,621اإلجمالي

ــار  ــر مــن عــام 2020م وج ــع األخي ــرة خــال الرب ــغ كبي ــة االســتئناف بمبال ــة يعــود إلــى صــدور عــدد مــن القــرارات مــن لجن ــغ المحصل ــي المبال انخفــاض إجمال  )5(
تحصيلهــا وفــق األنظمــة واإلجــراءات المتبعــة.
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الفصل الخامس: الطلبات المتعلقة بأصول المستثمرين
طلبات اإلفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة إلى الهيئة . 1

األوامر القضائية الواردة عبر نظام »نافذ«. 2



1. طلبات اإلفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة إلى الهيئة
بلــغ إجمالــي عــدد الطلبــات الــواردة إلــى الهيئــة 268,159 طلبــًا خــال عــام 2020م، كان ُجلهــا مــن وزارة العــدل بعــدد 265,046 

طلبــًا، وبنســبة انخفــاض بلغــت 1.1 % مقارنــة بالعــام الســابق )الجــدول رقــم )53((.

الجدول رقم )53(: طلبات اإلفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة إلى الهيئة مصنفًة بحسب جهة الطلب 

الجهة الطالبة 
عام 2020معام 9)20م

نسبة التغير
النسبة من اإلجماليالعددالنسبة من اإلجمالي العدد

-1.6 %98.8 %99.3265,046 %269,365وزارة العدل

67.8 %0.2 %0.1354 %211جهات حكومية أخرى

78.5 %1.0 %0.62,759 %1,546مستثمرون/ورثة

- 1.1 %100 %100268,159 %271,122اإلجمالي 

مثلــت طلبــات الحجــز النســبة الكبــرى مــن الطلبــات الــواردة إلــى الهيئــة إذ بلغــت 64.1 % مــن إجمالــي الطلبــات الــواردة بحســب 
نــوع الطلــب خــال عــام 2020م. )الجــدول رقــم )54((. 

الجدول رقم )54(: الطلبات الواردة إلى الهيئة مصنفًة بحسب نوع الطلب

نوع الطالب 
عام 2020معام 9)20م

نسبة التغير
النسبة من اإلجماليالعددالنسبة من اإلجمالي العدد

1.6 %1.7 %1.74,680 %4,608إفصاح

1.2 %64.1 %62.6171,831 %169,782حجز

- 5.1 %34.0 %35.591,245 %96,194رفع حجز

- 32.9 %0.0 %0.049 %73قسمة تركة

- 22.2 %0.1 %0.1309 %397بيع

- 33.8 %0.0 %0.045 %68أخرى

- 1.1 %100 %100268,159 %271,122اإلجمالي

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل الخامس: الطلبات المتعلقة بأصول المستثمرين

2. األوامر القضائية الواردة عبر نظام »نافذ«
بلــغ عــدد أوامــر اإلفصــاح والحجــز الــواردة للهيئــة إلكترونيــًا مــن وزارة العــدل عــن طريــق نظــام »نافــذ« 171,971 أمــرًا خــال عــام 

2020م، بارتفــاع نســبته 1.3 % مقارنــة بالعــام الســابق )الجــدول رقــم )55((.

الجدول رقم )55(: عدد األوامر القضائية الواردة عبر نظام »نافذ«

عام 2020معام 9)20منوع األمر

169,697171,971إفصاح وحجز

95,86091,100رفع حجز

9390تنفيذ

265,650263,161اإلجمالي
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الفصل السادس: مكاتب المحاسبة والمحاسبون القانونيون 
المسجلون



انطاقــًا مــن دور الهيئــة فــي تنظيــم وتطويــر الســوق الماليــة فــي المملكــة، وســعيًا منهــا إلــى جعــل بيئــة الســوق الماليــة أكثــر 
اســتقرارًا برفــع مســتوى الشــفافية واإلفصــاح فــي الســوق الماليــة، وبعــد اعتمــاد قواعــد تســجيل مراجعــي حســابات المنشــآت 
الخاضعــة إلشــراف الهيئــة، التــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى جــودة عمليــات المراجعــة، واالرتقــاء بنوعيــة المعلومــات المطلوبــة 
مــن المســتثمرين وســهولة الوصــول إليهــا، بمــا يســاهم فــي رفــع الشــفافية وتعزيــز ثقــة المســتثمرين بالمعلومــات المفصــح 
عنهــا وجــذب المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي، بــدأت الهيئــة منــذ عــام 2019م بتســجيل مكاتــب المحاســبة والمحاســبين 
القانونييــن لــدى الهيئــة لممارســة عمليــات المراجعــة للمنشــآت الخاضعــة إلشــرافها، ويوضــح الجــدول رقــم )56(، والجــدول رقــم 

)57( عــدد المحاســبين المســجلين لــدى الهيئــة، ومكاتــب المحاســبة المســجلة لــدى الهيئــة بنهايــة عــام 2020م.

الجدول رقم )56(: المحاسبون المسجلون لدى الهيئة بنهاية عام 2020م:

العدد

عام 2020معام 9)20م

3940

الباب السادس: حماية المستثمرين
الفصل السادس: مكاتب المحاسبة والمحاسبون القانونيون المسجلون

الجدول رقم )57(: مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة بنهاية عام 2020م:

العدد

عام 2020معام 9)20م

1313

كذلك عقدت الهيئـــة خال عـــام 2020م 4 ورش عمل لمكاتب المحاسبة المسجلة بهدف رفـــع مســـتوى الوعـــي ودعـــم التواصـــل 
ــة  ــوق الماليــ ــام الســ ــن االلتــزام بنظــ ــتوى مــ ــق أعلــــى مســ ــع مكاتــب المحاســبة والمحاســبين القانونييــن المســجلين لتحقيــ مـ
ولوائحــــه التنفيذيــــة، ويوضــح الجــدول رقــم )58( إجمالــي عــدد ورش العمــل لمكاتــب المحاســبة المســجلة لــدى الهيئــة بنهايــة عــام 

2020م.

الجدول رقم )58(: ورش العمل لمكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة بنهاية عام 2020م:

العدد

عام 2020معام 9)20م

14

وتعمــل الهيئــة علــى  برنامــج لفحــص مكاتــب المحاســبة المســجلة بهــدف حمايــة المســتثمرين وتحســين جــودة عمليــات المراجعــة، 
إذ ُتجــري الهيئــة بموجــب البرنامــج عمليــات فحــص لتقييــم مــدى التــزام المكتــب باألنظمــة واللوائــح والمعاييــر المهنيــة ذات 
العاقــة عنــد ممارســة عمليــات المراجعــة للمنشــآت الخاضعــة إلشــراف الهيئــة، وقــد بــدأت الهيئــة فــي عــام 2019م أولــى 
عمليــات الفحــص لمكاتــب المحاســبة المســجلة، إذ تــم تغطيــة عينــة مــن عمليــات المراجعــة للقوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2018م و31 مــارس 2019م، وجــار حاليــًا تنفيــذ برنامــج الفحــص لعــام 2020م، وقــد ركــزت عمليــات الفحــص لعامــي 
2019م - 2020م علــى عمليــات المراجعــة للقوائــم الماليــة للشــركات المدرجــة. ويوضــح الجــدول رقــم )59( إجمالــي عــدد مكاتــب 

المحاســبة المشــمولة بالفحــص بنهايــة عــام 2020م.

الجدول رقم )59(: مكاتب المحاسبة المشمولة بالفحص بنهاية عام 2020م:

العدد

عام 2020معام 9)20م

35

وقد نتج عن مهام االشراف على مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة رصد 9 مخالفات بنهاية عام 2020م.
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الباب السابع: أعمال األوراق المالية
الفصل األول: التراخيص

1.  قرارات تراخيص ممارسة 
أعمال األوراق المالية

األوراق  أعمــال  ممارســة  تراخيــص  قــرارات  الهيئــة  تصــدر 
الماليــة، وتشــمل هــذه القــرارات الترخيــص والتعديــل واإللغــاء 

والســحب.

22 قرار ترخيص
أصدرته الهيئة

10	
عدد مؤسسات السوق المالية بنهاية عام 2020م

الجدول رقم )60(: عدد قرارات التراخيص مصنفًة بحسب نوع القرار

عام 2020معام 9)20منوع القرار

117ترخيص جديد

تعديل ترخيص

14إضافة نشاط

54إلغاء نشاط

16إلغاء ترخيص

01سحب ترخيص

1822اإلجمالي
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2. التراخيص مصنفًة بحسب أنشطة أعمال األوراق المالية 

540
عدد تراخيص أنشطة أعمال األوراق المالية بنهاية عام 2020م

29
عدد مؤسسات السوق المالية المزاولة لجميع األنشطة بنهاية عام 2020م

الجدول رقم )61(: عدد التراخيص مصنفًة بحسب ممارسة العمل

نشاط أعمال األوراق المالية
عام 2020معام 9)20م

نسبة التغير 
في اإلجمالي اإلجماليغير ممارسممارساإلجماليغير ممارسممارس

التعامل

- 3.2 %6206260060بصفة أصيل

0.0 %3914040040بصفة وكيل

4.1 %4814950151التعهد بالتغطية

اإلدارة

- 1.6 %6216359362إدارة صناديق االستثمار

- 1.7 %5715854357إدارة محافظ العماء

16.7 %66127714إدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية

0.0 %74118311إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة

1.1 %8389184892الترتيب

- 2.2 %79129181889تقديم المشورة

0.0 %6316463164الحفظ

- 0.2 %34540	3554150	50اإلجمالي
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الرسم البياني رقم )12(: عدد مؤسسات السوق المالية مصنفة بحسب عدد تراخيص أنشطة أعمال 
األوراق المالية المرخص لهم بمزاولتها

2019م

3. تراخيص ممارسة التصنيف االئتماني 

4
وكاالت التصنيف االئتماني المرخص لها والممارسة للعمل 

بالمملكة بنهاية عام 2020م

الجدول رقم )62(: تراخيص ممارسة نشاط التصنيف االئتماني مصنفًة بحسب ممارسة العمل

عام 2020معام 9)20مالعنصر

44ممارسون للعمل

00غير ممارسين للعمل

44اإلجمالي
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الباب السابع: أعمال األوراق المالية
الفصل األول: التراخيص

الجدول رقم )63(: دفعات مختبر التقنية المالية

العنصر
الدفعات

اإلجمالي
الدفعة الرابعةالدفعة الثالثةالدفعة الثانيةالدفعة األولى

)0 / 0) / 2020)0 / 2) / 9)520) / 0) / 8)20)0 / 02 /  8)20تاريخ االفتتاح

0) / )) / 02020) / )0 / 252020 / 2) / 8)2820 / 02 / 8)20تاريخ االغاق

8404458150عدد المتقدمين

15تحت الدراسة285عدد المصرح لهم

4. المنشآت ذات األغراض الخاصة
إكمــااًل لســعي الهيئــة المســتمر إلــى تطويــر الســوق الماليــة فــي المملكــة وتطويــر ســوق الصكــوك وأدوات الديــن لتلبيــة 
االحتياجــات التمويليــة لاقتصــاد الوطنــي، التــي تضمنتهــا اســتراتيجية الســوق الماليــة فــي محــور تســهيل التمويــل وتنظيــم 
ــة الســوق الماليــة فــي منتصــف عــام 2019م قــرارًا بالترخيــص  إصــدار األوراق الماليــة ومراقبتهــا والتعامــل بهــا، أصــدرت هيئ
لتأســيس منشــأتين ذات أغــراض خاصــة جديدتيــن إلصــدار أدوات الديــن مدعومــة بأصــول وفقــًا للقواعــد المنظمــة للمنشــآت 

ذات األغــراض الخاصــة. 

5. تراخيص مؤسسات البنية األساسية للسوق
ســعيًا مــن الهيئــة لتطويــر الســوق الماليــة الســعودية وتنويــع الفــرص االســتثمارية، وتماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 2030، رخصــت 
الهيئــة لشــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة )مقاصــة( فــي ممارســة عمليــات مقاصــة األوراق الماليــة فــي المملكــة وتصنيفهــا 
كطــرف مقابــل مركــزي مؤهــل، وقــد بــدأت )مقاصــة( بممارســة أعمــال مقاصــة ســوق المشــتقات الماليــة المتداولــة فــي الســوق 
الماليــة الســعودية. وسيســهم تأســيس مركــز مقاصــة مســتقل فــي تنويــع فــرص االســتثمار فــي الســوق وذلــك بتمكينــه مــن 
توفيــر أوراق ماليــة جديــدة كالمشــتقات وغيرهــا، عــاوة علــى ذلــك سيســهم مركــز المقاصــة فــي زيــادة متانــة إدارة المخاطــر فــي 
الســوق مــن خــال اســتحداث أليــات جديــدة للحــد منهــا تمكنــه مــن ضمــان اكتمــال التســوية ووفــاء األطــراف كافــة بالتزاماتهــم عنــد 

تســوية الصفقــات فــي الســوق، ممــا ســيطور البنيــة األساســية الحاليــة للســوق ويعــزز مــن كفاءتهــا التشــغيلية.

6. منتجات التقنية المالية في السوق المالية السعودية
التقنيــة الماليــة هــي صناعــة ماليــة جديــدة تســتخدم التطبيقــات التقنيــة لتحســين المنتجــات والخدمــات الماليــة، وذلــك مــن خــال 
تيســير وصــول جميــع فئــات المســتثمرين إلــى الخدمــات الماليــة بســهولة وســرعة وتكلفــة تنافســية، ويأتــي ذلــك عــن طريــق 
أتمتــة اإلجــراءات والعمليــات والربــط مــع قواعــد البيانــات ومــزودي الخدمــات وتقليــل االعتمــاد علــى العنصــر البشــري. وتســتعمل 
التقنيــة الماليــة لوصــف مجموعــة متنوعــة مــن نمــاذج األعمــال المبتكــرة والتقنيــات الناشــئة التــي لديهــا القــدرة علــى نقــل صناعــة 

الخدمــات الماليــة إلــى آفــاق جديــدة.

وكإحــدى مبــادرات برنامــج الريــادة الماليــة الــذي يهــدف إلــى دعــم مشــاريع التقنيــة الماليــة بالســوق الماليــة فــي المملكــة، اعتمــد 
مجلــس الهيئــة تعليمــات تصريــح تجربــة التقنيــة الماليــة بقــرار رقــم )1–4–2018( وتاريــخ 1439/4/23هـــ الموافــق 2018/1/10م، 
وُتعــّد تعليمــات تصريــح تجربــة التقنيــة الماليــة اإلطــار التنظيمــي لمنــح التصريــح لتمكيــن مطــوري تطبيقــات التقنيــة الماليــة مــن 
تجربــة منتجــات وخدمــات التقنيــة الماليــة المبتكــرة، مــن خــال تقديمهــا للمســتفيدين فــي الســوق الماليــة ضمــن ضوابــط وقيــود 

محــددة تحــت إشــراف الهيئــة ووفــق إطــار زمنــي معيــن.

4
دفعات لمختبر التقنية المالية افتتحتها الهيئة منذ عام 2018م

15 جهة
المصرح لها بنهاية 2020م

 الجدول رقم )64(: تصاريح تجربة التقنية المالية

نموذج التقنية المالية المصرح له
العدد

2020م9)20م

68تمويل الملكية الجماعية 

23المستشار اآللي

02طرح أدوات الدين واالستثمار فيها

01استخدام تقنية السجات الموزعة لترتيب إصدار األوراق المالية وحفظها 

01التداول االجتماعي

815إجمالي عدد التصاريح

أبرز أعمال مركز فنتك السعودية
بعــد إطــاق مركــز فنتــك الســعودية فــي عــام 2019م، بــدأ المركــز فــي العمــل مــن أجــل تحفيــز تقديــم الخدمــات الماليــة مــن قبــل 
جهــات جديــدة فاعلــة فــي مجــال التقنيــة الماليــة، وتطويــر الصناديــق والمســّرعات والحاضنــات التــي تركــز علــى التقنيــة الماليــة 

لتوفيــر رأس المــال الجــريء وتحفيــز بيئــة ريــادة األعمــال.

ومن أبرز أعمال المركز في عام 2020 ما يلي:
إطــاق مســرعة فنتــك: أطلــق المركــز برنامــج مســرعة لدعــم رواد األعمــال المبدعيــن مــن أصحــاب الشــركات وذلــك بتقديــم 	 

ــة الســعودية مــن  ــة فــي المملكــة العربي ــة المالي ــه واإلرشــاد الازميــن لهــم، ممــا يســاهم فــي تطــور مجــال التقني التوجي
خــال توســيع نطــاق أعمــال شــركات الفنتــك الناشــئة. بــدأ المركــز فــي اســتقبال طلبــات الدخــول إلــى المســرعة بتاريــخ 
2020/10/28م، وأطلــق البرنامــج بتاريــخ 2020/11/15م. وقــد صمــم برنامــج مســرعة فنتــك لتزويــد رواد األعمــال بأفضــل 
الممارســات والمــوارد واألدوات لمســاعدتهم علــى النمــو وتطويــر وتوســيع نطــاق أعمالهــم القائمــة علــى حلــول التقنيــة 

الماليــة.
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الباب السابع: أعمال األوراق المالية
الفصل األول: التراخيص

7.  القوى العاملة لدى مؤسسات السوق المالية ومؤسسات 
البنية األساسية للسوق وشركات التقنية المالية المصرح لها

بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن العامليــن لــدى مؤسســات الســوق الماليــة 4,395 موظفــًا، وارتفعــت نســبة التوطيــن إلــى 75.0 % 
فــي نهايــة عــام 2020م )الجــدول رقــم )65((.

الجدول رقم )65(: الموظفون العاملون لدى مؤسسات السوق المالية ونسبة التوطين

العنصر 
نسبة التوطينعدد الموظفين

عام 2020معام 9)20معام 2020معام 9)20م

76.0 %75.0 %3,0593,052شخص مسجل)1(

72.0 %69.0 %1,2701,343شخص غير مسجل

75.0 %73.0 %4,3294,395اإلجمالي

وبلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن العامليــن لــدى مؤسســات البنيــة األساســية للســوق 373 موظفــًا، وارتفعــت نســبة التوطيــن 
إلــى 90.6% فــي نهايــة عــام 2020م )الجــدول رقــم )66((. 

شخص مسجل لدى الهيئة ألداء وظيفة واجبة التسجيل.   )1(

جولــة فنتــك: قــام المركــز بجولــة مــن الــورش والمحاضــرات التــي قدمها مختصون بالتقنية المالية، بحيـــث تتيـــح للجميــــع فرصــــة التعلــــم 	 
وبنــــاء المعرفــــة المتعلقــــة بالتقنيــــة الماليــــة. وقد تضمنت الجولة ثاثــــة محــــاور رئيســــية، وهــــي: توجهــات التقنيــــة الماليــة، التقنيــة 

الماليــــة فــــي الســــعودية، مهــــارات ريــــادة األعمــــال وتقدم مــــن قبــــل خبــــراء محلييــــن وعالميين من المتخصصين في المجال.
عقد الشراكات واالتفاقيات مع الشركاء والداعمين، وقد وصلت إلى )54( شراكة.	 
إعــداد ونشــر تقريــر ســنوي عــن التقنيــة الماليــة بالمملكــة خــال العاميــن 2019-2020م الــذي يتضمــن نظــرة عامــة إلــى 	 

التقنيــة الماليــة، ودور العامليــن فــي المجــال، والسياســات الحكوميــة واللوائــح الحاليــة الخاصــة بمجــال التقنيــة الماليــة، 
ومنظــور المشــرع، وأبــرز اإلنجــازات فــي تقريــر برنامــج تطويــر القطــاع المالــي.

الجدول رقم )66(: الموظفون العاملون لدى مؤسسات البنية األساسية للسوق ونسبة التوطين

الشركة 
نسبة التوطينعدد الموظفين

عام 2020معام 9)20معام 2020معام 9)20م

%91.3%31529990.5شركة السوق المالية السعودية )تداول(

%66.7%222463.6شركة مركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة(

%98.0%555096.4شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(

%	.90%39237389.8اإلجمالي

ــن انخفضــت نســبة  ــة المصــرح لهــا 36 موظفــًا، فــي حي ــة المالي ــدى شــركات التقني ــن ل ــن العاملي ــي عــدد الموظفي ــغ إجمال وبل
التوطيــن إلــى 88.9% فــي نهايــة عــام 2020م )الجــدول رقــم )67((. 

الجدول رقم )67(: الموظفون العاملون لدى شركات التقنية المالية المصرح لها

نسبة التوطينعدد الموظفين

عام 2020معام 9)20معام 2020معام 9)20م

2036%90.0%88.9

8. جهود الهيئة في تطوير منسوبي قطاع السوق المالية
قامت الهيئة بالكثير من الجهود لتطوير منسوبي قطاع السوق المالية خال عام 2020م، من أبرز ذلك ما يلي:

إطــاق شــهادة األســس الفنيــة لتمويــل الشــركات المقدمــة مــن المعهــد المعتمــد لــألوراق الماليــة واالســتثمار، وُتعــّد 	 
هــذه الشــهادة متطلبــًا لألشــخاص المــراد تســجيلهم لتأديــة وظيفــة متخصــص تمويــل الشــركات والموافقــة علــى عــدد مــن 

الشــهادات المهنيــة التــي تعــادل هــذه الشــهادة.
عقــد ملتقــى مؤسســات الســوق الماليــة بالتعــاون مــع لجنــة المنشــآت الماليــة المرخــص لهــا، الــذي ناقــش عــددًا مــن 	 

المواضيــع، كاســتعراض خطــط الهيئــة المســتقبلية مــع مؤسســات الســوق الماليــة، وتحديــات فيــروس كورونــا المســتجد 
علــى مؤسســات الســوق.

عقــد ملتقييــن لمســؤولي المطابقــة وااللتــزام لــدى مؤسســات الســوق الماليــة الســنوي لمناقشــة التحديثــات التــي طــرأت 	 
علــى الئحــة أعمــال األوراق الماليــة والئحــة مؤسســات الســوق الماليــة)2(.

ــل اإلرهــاب 	  ــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتموي ــي المطابقــة وااللت عقــد عــدد مــن برامــج الشــهادة المتقدمــة فــي مجال
بالتعــاون مــع األكاديميــة الماليــة لتطويــر الكــوادر البشــرية لــدى مؤسســات الســوق الماليــة العامليــن فــي مجالــي المطابقــة 

وااللتــزام، ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

ُعــدل مســمى “الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم” ليكــون »الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ   )2(
1441/12/22هـــ الموافــق 2020/8/12م.
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الفصل الثاني: التفتيش والكفاية المالية
التفتيش. 1

الكفاية المالية. 2

التسهيات بهامش التغطية. 3

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 4



الباب السابع: أعمال األوراق المالية
الفصل الثاني: التفتيش والكفاية المالية

1. التفتيش

89 ترخيصًا، وذلك من خال:
اشتملت أعمال التفتيش التي نفذتها الهيئة خال عام 2020م على:

49
تفتيشًا دوريًا

40
تفتيشًا خاصًا

الجدول رقم )68(: عدد التراخيص التي شملتها أعمال التفتيش

نوع الترخيص
عام 2020معام 9)20م

نسبة التغير
)اإلجمالي(

اإلجماليالتفتيش الخاص)1( التفتيش الدورياإلجماليالتفتيش الخاصالتفتيش الدوري

16.7 %101424101828التعامل

81.3 %1061692029اإلدارة

9.1 %1011110212الترتيب

0.0 %1001010010تقديم المشورة

- 16.7 %1021210010الحفظ

21.9 %502373494089اإلجمالي

اإلجمالــي ال يشــمل 63 قضيــة تفتيــش خــاص تتعلــق بجوانــب أخــرى مــن أعمــال مؤسســات الســوق الماليــة كااللتــزام بمتطلبــات حوكمــة الشــركات والكفايــة   )1(
الماليــة ونحوهمــا.
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بلغت مهام التفتيش الخاصة بسبب إحاالت من أطراف ذات عاقة في الهيئة أو خارجها 93.2 % من إجمالي المهام )الجدول رقم )69((.

 الجدول رقم )69(: عدد مهام التفتيش الخاص مصنفًة بحسب األسباب الداعية إلى تنفيذها

األسباب
العدد

نسبة التغيرعام 2020معام 9)20م

43.3%6796إحاالت من أطراف ذات عاقة في الهيئة أو خارجها

133.3%37إشعارات واستفسارات مؤسسات السوق المالية)2(

47.1%70103اإلجمالي

نتــج عــن مهــام التفتيــش الــدوري علــى مؤسســات الســوق الماليــة خــال عــام 2020م عــدد مــن الماحظــات حــول التزامهــا 
بمتطلبــات األنظمــة واللوائــح التــي تختــص الهيئــة بتطبيقهــا. ويوضــح الرســم البيانــي رقــم )13( نســب ماحظــات مهــام 

التفتيــش الــدوري مصنفــًة بحســب موضوعاتهــا.

ُعــدل مســمى “األشــخاص المرخــص لهــم” ليصبــح »مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ 1441/12/22هـــ   )2(
الموافــق 2020/8/12م.

الكفاية الماليةحوكمة مؤسسات السوق المالية العمليات التشغيلية

عام 2020م

%  7.4

%  89.8

%  2.8

الرسم البياني رقم )13(: نسب مالحظات مهام التفتيش الدوري مصنفًة بحسب موضوعاتها

عام 2019م

%  39.9

%  56.6

%  3.5

الباب السابع: أعمال األوراق المالية
الفصل الثاني: التفتيش والكفاية المالية

2. الكفاية المالية
للتأكــد مــن التــزام مؤسســات الســوق الماليــة بمبــدأ الكفايــة الماليــة الــذي نصــت عليــه الفقــرة )ب/4( مــن المــادة الخامســة مــن 

الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة)1(، ومــا تتطلبــه قواعــد الكفايــة الماليــة، ُتراجــع الهيئــة مــا يلــي:

تقارير الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية.. 1
اتفاقيات القروض تالية االستحقاق.. 2
الكفاية المالية لمؤسسة السوق المالية عند تعهدها بتغطية طرح أوراق مالية.. 3
القوائم المالية السنوية المدققة وتقارير المحاسب القانوني.. 4
تقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.. 5
التقارير المتعلقة بإفصاحات الركيزة الثالثة.. 6

1,267
إجمالي عدد المراجعات المالية لمؤسسات السوق المالية 

خال عام 2020م

% 5.7
نسبة االرتفاع مقارنة بالعام السابق

الجدول رقم )70(: المراجعات للبيانات المالية لمؤسسات السوق المالية مصنفًة بحسب نوع المراجعة

نوع المراجعة
العدد

2020م9)20م

 1,0981,166دورية للكفاية المالية

169الكفاية المالية عند التعهد بالتغطية 

10اتفاقيات القروض تالية االستحقاق

21خطط رفع الكفاية المالية

05حاالت االنكشافات الكبيرة

8286القوائم المالية المدققة

1,1991,267اإلجمالي

ُعــدل مســمى “الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم“ ليكــون »الئحــة مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ   )1(
1441/12/22هـــ الموافــق 2020/8/12م.
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مراكز كفاية رأس المال لمؤسسات 
السوق المالية 

الســوق  مؤسســات  ُصّنفــت  المــال،  رأس  كفايــة  مــن  للتحقــق 
الماليــة بنــاًء علــى أنشــطة األوراق الماليــة إلــى صنفيــن، همــا:

1.  مؤسســات الســوق الماليــة المرخــص لهــا فــي 
الحفــظ أو  و/  اإلدارة  و/أو  التعامــل  ممارســة نشــاط 

	2.1 معدل التغطية
لكفاية رأس المال لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في 

ممارسة أنشطة التعامل و/أو اإلدارة و/أو الحفظ

24,149 مليون ريال
إجمالي قاعدة رأس المال

11,154 مليون ريال
 الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

الباب السابع: أعمال األوراق المالية
الفصل الثاني: التفتيش والكفاية المالية

ــة رأس المــال لمؤسســات الســوق الماليــة)2( المرخــص لهــا فــي ممارســة  ــات كفاي الجــدول رقــم )71(: متطلب
ــظ ــل و/أو اإلدارة و/أو الحف ــاط التعام نش

المتوسط أو اإلجمالي مؤسسات السوق المالية

العنصر
عام 

2020م
عام 

9)20م

دولية إقليمية سعودية تابعة لبنوك سعودية

عام 
2020م

عام 
9)20م

عام 
2020م

عام 
9)20م

عام 
2020م

عام 
9)20م

عام 
2020م

عام 
9)20م

2.16 2.38 7.22 6.92 2.86 2.51 1.47 1.59 2.25 2.57 معدل تغطية كفاية رأس المال

% 26.7 % 29.5 % 77.0 % 77.4 % 35.4 % 32.1 % 19.2 % 20.4 % 27.1 % 31.2 نسبة كفاية رأس المال)3(

24,148 22,519 2,627 2,070 1,657 2,837 5,869 4,932 13,995 12,680 قاعدة رأس المال )مليون ريال(

11,154 9,466 364 299 580 1,130 3,999 3,103 6,212 4,934 الحد األدنى)4( )مليون ريال(

9,161 7,845 212 199 480 989 3,633 2,736 4,837 3,921 مخاطر االئتمان)5( )مليون ريال(

901 626 16 8 17 52 100 112 769 453 مخاطر السوق)6( )مليون ريال(

1,092 996 136 92 84 89 266 255 605 559 المخاطر التشغيلية)7( )مليون ريال(

ُعــدل مســمى »األشــخاص المرخــص لهــم« ليكــون »مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ 1441/12/22هـــ   )2(
الموافــق 2020/8/12م.

طريقة عرض نسبة كفاية رأس المال وفق مقررات بازل.  )3(
القيمة تغطي مجموع مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.  )4(

مخاطــر الخســارة التــي تتعــرض لهــا مؤسســات الســوق الماليــة الناجمــة عــن التغييــرات فــي الوضــع االئتمانــي للجهــات المصــدرة لــألوراق الماليــة واألطــراف   )5(
النظيــرة والمدينيــن. 

مخاطر الخسارة التي تتعرض لها مؤسسات السوق المالية. الناجمة عن تقلبات القيم السوقية لألصول والخصوم واألدوات المالية.  )6(
المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات السوق المالية الناجمة عن وجود قصور أو خلل في اإلجراءات الخاصة بمؤسسة السوق المالية.  )7(
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2. مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاطي الترتيب و/أو تقديم المشورة
تتطلــب قواعــد الكفايــة الماليــة مــن مؤسســات الســوق الماليــة المرخــص لهــا فــي ممارســة نشــاط الترتيــب و/أو المشــورة 

ــال ورأس مــال عامــل يكفــي لثاثــة أشــهر. االحتفــاظ فــي جميــع األوقــات بحقــوق ملكيــة ال تقــل عــن 200 ألــف ري

345 مليون ريال
رأس المال العامل لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في 

ممارسة نشاط الترتيب و/أو تقديم المشورة

310 مليون ريال
إجمالي الفائض في رأس المال العامل

25 مليون ريال
متوسط الفائض في رأس المال في نهاية عام 2020م

الجــدول رقــم )72(: متطلبــات كفايــة رأس المــال لمؤسســات الســوق الماليــة)8( بممارســة نشــاط الترتيــب و/أو 
تقديــم المشــورة)9( )مليــون ريــال(

عام 2020معام 9)20مالعنصر

320345رأس المال العامل

284310إجمالي الفائض في رأس المال العامل

2525متوسط الفائض في رأس المال

ُعــدل مســمى »األشــخاص المرخــص لهــم« ليصبــح » مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ 1441/12/22هـــ   )8(
الموافــق 2020/8/12م.

البيانــات تشــمل مؤسســات الســوق الماليــة المرخــص لهــا فــي ممارســة نشــاط إدارة محافــظ المســتثمرين ذوي الخبــرة ونشــاط إدارة صناديــق االســتثمار   )9(
الخاصــة غيــر العقاريــة، باإلضافــة إلــى أنشــطة الترتيــب و/أو تقديــم المشــورة.

الباب السابع: أعمال األوراق المالية
الفصل الثاني: التفتيش والكفاية المالية

3. الصفقات بهامش التغطية

12.7 مليار ريال
إجمالي الحد المتاح لتنفيذ صفقات بهامش تغطية بنهاية عام 

2020م

8.8 مليار ريال
إجمالي الرصيد المستخدم بنهاية عام 2020م

14

12

10

8

6

4

2

0
أغسطسمايويناير نوفمبريوليومارس أكتوبريونيوفبراير ديسمبرسبتمبرأبريل

الحد المتاحالرصيد المستخدم

12.7

8.8

11.2

7.2

12.3

8.3

10.7

6.5

11.5

7.8

12.5

8.4

10.8

6.9
7.4

11.811.9

8.0

11.3

6.8

11.2

7.5

11.8

7.5

الرسم البياني رقم )14(: قيم الصفقات بهامش تغطية خالل عام 2020م )مليار ريال( 
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الباب السابع: أعمال األوراق المالية
الفصل الثاني: التفتيش والكفاية المالية

4.  مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

1,587 طلبًا
إجمالي عدد الطلبات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب الواردة إلى الهيئة خال عام 2020م

%71.0
نسبة االرتفاع مقارنة بالعام السابق

الجدول رقم )73(: األعمال المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مصنفة بحسب الجهة الطالبة 

نوع المعامالت الواردة 
العدد

نسبة التغير
عام 2020معام 9)20م

87.7 %8261,550طلبات واردة من الجهات الحكومية

-63.7 %10237طلبات واستفسارات مؤسسات السوق المالية

71.0 %9281,587اإلجمالي 

ويتطلــب نظــام مكافحــة غســل األمــوال والئحتــه التنفيذيــة، ونظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه والئحتــه التنفيذيــة، جمــع 
البيانــات وإجــراء عمليــات فحــص ميدانيــة ومكتبيــة، للتأكــد مــن التــزام مؤسســات الســوق الماليــة بتطبيــق النظاميــن. وبلــغ عــدد 
ــارة خــال عــام 2020م  ــارات التفتيشــية التــي تجريهــا الهيئــة وفقــًا لتقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 12 زي الزي

مقارنــة بـــ 9 زيــارات عــام 2019م )الجــدول رقــم )74((.

الجدول رقم )74(: الزيارات التفتيشية الدورية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

العنصر
العدد

نسبة التغير
عام 2020معام 9)20م

33.3 %912الزيارات

245هيئــة الســوق الماليــة - التقريــر الســنوي | 2020 244



الفصل الثالث: أداء مؤسسات السوق المالية
مؤشرات أداء مؤسسات السوق المالية. 1

مصادر إيرادات مؤسسات السوق المالية. 2



1. مؤشرات أداء مؤسسات السوق المالية)1(
بنهايــة عــام 2020م بلــغ إجمالــي رؤوس األمــوال المدفوعــة لمؤسســات الســوق الماليــة 16.7 مليــار ريــال، مرتفعــًا بنســبة 
قدرهــا 1.6 % مقارنــًة بالعــام الســابق، وبلــغ إجمالــي إيــرادات مؤسســات الســوق الماليــة مــا يقــرب مــن 7.8 مليــار ريــال، مرتفعــًا 
بنســبة 23.8 % مقارنــًة بالعــام الســابق. وبلــغ صافــي ربــح مؤسســات الســوق الماليــة مــا يقــرب مــن 3.3 مليــار ريــال مرتفعــًا 
بنســبة 49.5 % مقارنــًة بالعــام الســابق. وقــد حققــت مؤسســات الســوق الماليــة التابعــة لبنــوك ســعودية أرباحــًا بلغــت قيمتهــا 
3.0 مليــار ريــال، مثلــت مــا نســبته 91.1 % مــن إجمالــي أربــاح مؤسســات الســوق الماليــة المحققــة خــال عــام 2020م مقارنــه 

بنســبة 89.3 % العــام الســابق.

ولتســهيل المقارنــة بيــن البيانــات الماليــة لمؤسســات الســوق الماليــة، تــم تصنيفهــا بنــاًء علــى هيــكل الملكيــة والوجــود اإلقليمــي 
وأعمالهــا إلــى خمســة تصنيفــات، وهــي: مؤسســات ســوق ماليــة تابعــة لبنــوك ســعودية، ومؤسســات ســوق ماليــة ســعودية، 
ومؤسســات ســوق ماليــة إقليميــة، ومؤسســات ســوق ماليــة دوليــة، ومؤسســات ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال 

الترتيــب و/أو تقديــم المشــورة. ويبيــن الجــدول رقــم )75( عــددًا مــن المؤشــرات الماليــة الخاصــة بمؤسســات الســوق الماليــة.

الجدول رقم )75(: مؤشرات أداء مؤسسات السوق المالية )مليون ريال(

العنصر

مؤسسات السوق المالية

اإلجمالي
تابعة لبنوك 

ترتيب و/أو تقديم دوليةإقليميةسعوديةسعودية
مشورة)2(

2020م9)20م2020م9)20م2020م9)20م2020م9)20م2020م9)20م2020م9)20م9)20م

5,8006,1005,0745,7832,9491,7962,2082,66737431816,40516,664إجمالي رؤوس األموال المدفوعة

33,47335,590   19,79121,3326,7868,3123,3392,0183,0973,495460433إجمالي األصول

5,7845,0891,5032,066394266867752124728,6728,245إجمالي اإللتزامات

14,00716,2435,2826,2462,9451,7522,2302,74333636224,80027,346إجمالي حقوق الملكية

4,1375,4281,0251,367402258641598821316,2877,782اإليرادات

102,1763,253-985930-1,9432,9641272693849صافي األرباح / الخسائر

ُعدل مسمى »األشخاص المرخص لهم« ليكون »مؤسسات السوق المالية«، وذلك بموجب قرار المجلس رقم )2-75-2020( وتاريخ 1441/12/22هـ الموافق 2020/8/12م.  )1(
تتضمــن بيانــات مؤسســات الســوق الماليــة المرخــص لهــا فــي ممارســة نشــاط إدارة محافــظ المســتثمرين ذوي الخبــرة ونشــاط إدارة صناديــق االســتثمار   )2(

الخاصــة غيــر العقاريــة باإلضافــة إلــى أنشــطة الترتيــب و/أو تقديــم المشــورة.

الباب السابع: أعمال األوراق المالية
الفصل الثالث: أداء مؤسسات السوق المالية

2. مصادر إيرادات مؤسسات السوق المالية)3(
بلغــت إيــرادات مؤسســات الســوق الماليــة مــن نشــاط إدارة األصــول 2,750 مليــون ريــال مثلــت مــا نســبته 35.3 % مــن إجمالــي 
اإليــرادات. فــي حيــن بلغــت اإليــرادات مــن نشــاط التعامــل 2,638 مليــون ريــال بنهايــة عــام 2020م بنســبة بلغــت 33.9 % 

)الجــدول رقــم )76((.

الجدول رقم )76(: توزيع مصادر اإليرادات لمؤسسات السوق المالية )مليون ريال(

مصادر اإليرادات

تابعون لبنوك 
ترتيب و/أو تقديم دوليونإقليميون سعوديونسعودية

اإلجماليمشورة)4(

2020م9)20م2020م9)20م2020م9)20م2020م9)20م2020م9)20م2020م9)20م

8752,183852954537166123001,1712,638نشاط التعامل

1,8811,8826197371468637262192,6852,750نشاط إدارة األصول

المصرفيــة  الخدمــات 
4795441251288610070974748807917االســتثمارية

64039416917173401063052993637االستثمارات

2623222862631840- 2624252736525أخرى

41598821316,2877,782	4,1375,4281,0251,367402258اإلجمالي

ُعــدل مســمى »األشــخاص المرخــص لهــم« ليكــون »مؤسســات الســوق الماليــة«، وذلــك بموجــب قــرار المجلــس رقــم )2-75-2020( وتاريــخ 1441/12/22هـــ   )3(
الموافــق 2020/8/12م.

تتضمــن بيانــات مؤسســات الســوق الماليــة المرخــص لهــا فــي ممارســة نشــاط إدارة محافــظ المســتثمرين ذوي الخبــرة ونشــاط إدارة صناديــق االســتثمار   )4(
الخاصــة غيــر العقاريــة باإلضافــة إلــى أنشــطة الترتيــب و/أو تقديــم المشــورة.
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الباب الثامن:االفصاح المالي للهيئة
تقرير مراجع الحسابات المستقل. 1

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م . 2

قائمة األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 3

قائمة التغيرات في صافي الموجودات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 4

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 5

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 	



الباب الثامن: االفصاح المالي للهيئة

تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة/ أصحاب المعالي والسعادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة                       المحترمين

)هيئة السوق المالية(
الرياض- المملكة العربية السعودية

تقرير مراجع الحسابات المستقل

الرأي 
لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة لهيئــة الســوق الماليــة- )الهيئــة(، والتــي 
تشــمل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، وقائمــة 
األداء المالــي، وقائمــة التغيــرات فــي صافــي الموجــودات، وقائمــة 
التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات 
ــك ملخــص للسياســات  ــة، بمــا فــي ذل ــم المالي المرفقــة مــع القوائ

المحاســبية المهمــة. 

وفــي رأينــا، فــإن القوائــم الماليــة المرفقــة تعــرض بشــكل عــادل، 
مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، المركــز المالــي للهيئــة كمــا فــي 31 
ديســمبر 2020م وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقدية للســنة المنتهية 
فــي ذلــك التاريــخ، وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام.

أساس الرأي 
لقــد قمنــا بالمراجعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمدة في 
المملكــة العربيــة الســعودية. ومســؤوليتنا بموجــب تلــك المعاييــر 
موضحــة بمزيــد مــن التفصيــل فــي قســم »مســؤوليات المراجــع عــن 
مراجعــة القوائــم الماليــة« الــوارد فــي تقريرنــا. ونحــن مســتقلون عــن 
الهيئــة وفقــًا لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية ذات الصلــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة، وقــد 
وفينــا أيضــًا بمســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــًا لتلــك القواعــد. 
ــة  ــا عليهــا ُتعــد كافي ــة المراجعــة التــي حصلن ــا فــإن أدل وفــي اعتقادن

ومناســبة لتوفيــر أســاس لرأينــا.

أمر أخرى
تــم مراجعــة القوائــم الماليــة للهيئــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ــرا  ــذي أصــدر تقري ديســمبر 2019م مــن قبــل مراجــع حســابات آخــر ال

غيــر معــداًل فــي 31 مــارس 2020.

المعلومات األخرى
اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخرى. تتضمن المعلومات 
األخــرى المعلومــات الموجــودة فــي التقريــر المالــي الســنوي، ولكنهــا 
ال  عليهــا.  الحســابات  مراجــع  وتقريــر  الماليــة  القوائــم  تتضمــن  ال 
يغطــي رأينــا فــي القوائــم الماليــة المعلومــات األخــرى ولــم نبــد أي 

شــكل مــن أشــكال االســتنتاج التأكيــدي فــي هــذا الشــأن.  

هــي  مســئوليتنا  فــإن  الماليــة،  للقوائــم  بمراجعتنــا  يتعلــق  فيمــا 
قــراءة المعلومــات األخــرى، وعنــد القيــام بذلــك، يتــم النظــر فيمــا إذا 
كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكل جوهــري مــع القوائــم 
الماليــة أو معرفتنــا التــي تــم الحصــول عليهــا خــال عمليــة المراجعــة، 
أو يظهــر بطريقــة أخــرى أنهــا محرفــة بشــكل جوهــري. وإذا خلصنــا، 
مــن خــال العمــل الــذي قمنــا بــه، إلــى وجــود تحريــف جوهــري فــي 
هــذه المعلومــات األخــرى فإننــا مطالبــون بالتقريــر عــن هــذه الحقيقــة. 

وليــس لدينــا مــا نقــرر عنــه فــي هــذا الشــأن. 

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن 
القوائم المالية

اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا العــادل، 
وفقــًا لمعاييــر المحاســبة للقطــاع العــام وهــي المســؤولة عــن الرقابة 
الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم 

ماليــة خاليــة مــن التحريــف الجوهــري ســواًء بســبب غــش أو خطــأ.

وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقييــم 
قــدرة الهيئــة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة وعــن اإلفصــاح بحســب 
مقتضــى الحــال، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية، واســتخدام 
أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لــدى 
اإلدارة لتصفيــة الهيئــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو مــا لــم يكــن لديهــا أي 

خيــار آخــر واقعــي ســوى القيــام بذلــك. 

إن لجنــة المراجعــة ومجلــس اإلدارة للهيئــة هــم المســؤولون عــن 
اإلشــراف علــى آليــة التقريــر المالــي فــي الهيئــة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
تتمثــل أهدافنــا فــي الوصــول إلــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت 
القوائــم الماليــة ككل تخلــو مــن التحريــف الجوهــري، ســواء بســبب 
رأينــا.  الــذي يتضمــن  غــش أو خطــأ، وفــي إصــدار تقريــر المراجــع 
التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــال مــن التأكيــد، لكنــه ال يضمــن أن 
المراجعــة التــي تــم القيــام بهــا وفقــًا لمعاييــر المراجعــة ستكشــف 
دائمــًا عــن كل تحريــف جوهــري متــى كان موجــودًا. يمكــن أن تنشــأ 
التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وُتعــد التحريفــات جوهريــة إذا كان مــن 
المتوقــع بدرجــة معقولــة أن تؤثــر، منفــردة أو فــي مجملهــا، علــى 
التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس  القــرارات االقتصاديــة 

هــذه القوائــم الماليــة.

للمراجعــة  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــًا  المراجعــة  عمليــة  مــن  وكجــزء 
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فإننــا نقــوم بممارســة 
الحكــم المهنــي والمحافظــة علــى تطبيــق مبــدأ الشــك المهنــي خــال 

المراجعــة. باإلضافــة إلــى:

ــة،  ــم المالي ــم مخاطــر التحريــف الجوهــري فــي القوائ ــد وتقيي •  تحدي
ســواء بســبب غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة 
تســتجيب لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة 
ومناســبة لتوفيــر أســاس لرأينــا. وُيعــد خطــر عــدم اكتشــاف التحريف 
الجوهــري الناتــج عــن غــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن خطــأ، نظــرًا 
ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو إغفــال ِذكــر أو 

ــة. ــة الداخلي ــة أو تجــاوز للرقاب إفــادات مضلل

ــة بالمراجعــة مــن  ــة ذات الصل ــة الداخلي ــى فهــم للرقاب •  التوصــل إل
الظــروف  المناســبة فــي ظــل  المراجعــة  إجــراءات  أجــل تصميــم 
القائمــة، وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فاعليــة الرقابــة الداخليــة 

للهيئــة.

•  تقييــم مــدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى 
معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات المتعلقــة بهــا التــي 

أعدتهــا اإلدارة.

اإلدارة  اســتخدام  مناســبة  مــدى  بشــأن  اســتنتاج  إلــى  •  التوصــل 
ألســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، ومــا إذا كان هنــاك عــدم 
تأكــد جوهــري متعلــق بأحــداث قــد تثيــر شــكًا كبيــرًا حــول قــدرة الهيئــة 
علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة اســتنادًا إلــى أدلــة المراجعــة التــي 
ــد جوهــري،  ــا إلــى وجــود عــدم تأك ــم الحصــول عليهــا. وإذا خلصن ت
ــى اإلفصاحــات ذات  ــا إل ــاه فــي تقريرن ــا أن نلفــت االنتب ــه علين فإن
العاقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة، أو علينــا أن نقــوم بتعديــل 
ــة. وتســتند اســتنتاجاتنا  ــر كافي ــك اإلفصاحــات غي ــت تل ــا إذا كان رأين
ــر  ــخ تقري ــم الحصــول عليهــا حتــى تاري ــة المراجعــة التــي يت إلــى أدل
المراجــع. ومــع ذلــك، فــإن أحداثــًا أو ظروفــًا مســتقبلية قــد تتســبب 

فــي توقــف الهيئــة عــن البقــاء كمنشــأة مســتمرة.

ومحتواهــا،  وهيكلهــا  الماليــة،  للقوائــم  العــام  العــرض  •  تقويــم 
بمــا فيهــا اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تعبــر عــن 
العــرض  تحقــق  بطريقــة  تمثلهــا  التــي  واألحــداث  المعامــات 

العــادل.

نحــن نتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق بجملــة أمــور 
مــن بينهــا نطــاق المراجعــة والتوقيــات المخطــط لهــا والنتائــج المهمــة 
الرقابــة  فــي  مهمــة  قصــور  أوجــه  أي  ذلــك  فــي  بمــا  للمراجعــة، 

الداخليــة نقــوم باكتشــافها أثنــاء المراجعــة.

ص.ب 8736 الرياض 11492
تلفون: 0608 278 11 966+
فاكس: 2883 278 11 966+
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)295,881,813( )2,982,804(8-أمصروفات  أخرى، بالصافي

)133,842,761(815,187,518صافي فائض )عجز( اإليرادات عن المصروفات للسنة

كما في 31 دیسمبر 2019مكما في 31 دیسمبر 2020مإیضاح

الموجودات

الموجودات المتداولة

2,983,487,2382,207,662,257 5نقد وما في حكمه

3,428,37111,946,520 6-أمدينون من معامات تبادلية

30,828,44222,414,195 6-بمدينون من معامات غير تبادلية

10,478,53410,615,633 سلف الموظفين 

748,310,09953,939,054دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

3,076,532,6842,306,577,659مجموع الموجودات المتداولة

المطلوبات المتداولة 

5,552,197 4,973,252 11ذمم دائنة 

96,404,484 12100,046,777مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

105,020,029101,956,681مــجموع المطلوبــات المتـداولة

798,277,922 838,794,659 14احتياطي نفقات

1,311,007,417 1,305,320,093 14احتياطي عام

14839,372,48698,376,918فائض نقدي 

1,573,091,5931,671,124,498فائض اإليرادات عن المصروفات المتراكم

4,556,578,8313,878,786,755مجموع صافي الموجودات

5,056,333,1964,303,234,885مجموع صافي الموجودات والمطلوبات

الموجودات غیر المتداولة 

17,836,49619,496,468 الجزء غير المتداول من سلف الموظفين

250,394,466266,435,062 8ممتلكات ومعدات

1,695,533,4991,690,995,691 9مشروعات تحت التنفيذ

16,036,05119,730,005 10موجودات غير ملموسة

1,979,800,5121,996,657,226مجموع الموجودات غیر المتداولة 

5,056,333,1964,303,234,885مجموع الموجودات 

المطلوبات غیر المتداولة

13394,734,336322,491,449مخصص مكافأة نھایة الخدمة

394,734,336322,491,449مجموع المطلوبات غیر المتداولة

499,754,365424,448,130مجموع المطلوبات

المطلوبات 

صافي الموجودات

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )22( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

الباب الثامن: االفصاح المالي للهيئة

هيئة السوق المالية
قائمة المركز المالي

)بالريال سعودي(

هيئة السوق المالية 
قائمة األداء المالي

)بالريال سعودي(

للسنة المالية المنتهية في

31 دیسمبر 2019م31 دیسمبر 2020مإیضاح

اإليرادات 

558,207,443 1,337,820,667 15عموالت تداول األوراق المالية

126,718,276 121,979,941 15خدمات التداول وأنشطة الهيئة

93,939,664 52,654,116 15مخالفات األنظمة واللوائح التنفيذية

71,181,908 37,724,177 15عوائد الودائع

1,550,178,901850,047,291إجمالي اإلیرادات

)458,133,085()481,223,293(16رواتب ومزايا الموظفين

)121,674,216()180,529,631(17مصروفات عمومية وإدارية 

)32,426,955()28,972,052(10،8استهاكات وإطفاءات 

)22,944,839()24,421,672(خدمات مهنية واستشارات

)52,829,144()16,861,931(تدريب وابتعاث الموظفين

)688,008,239()732,008,579(إجمالي المصروفات

المصروفات

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )22( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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فائض اإلیرادات عنفائض نقدياحتیاطي عاماحتیاطي نفقاتإیضاح
المجموعالمصروفات المتراكم

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

1,074,089,6951,147,458,2822,105,661,1044,327,209,081الرصيد في 1 يناير 2019م

)275,357,931()275,357,931(---محول إلى وزارة المالية خال العام

)133,842,761()133,842,761(---صافي )عجز( اإليرادات عن المصروفات

)39,221,634()39,221,634(---13فروق تقييم اكتواري

رد احتياطي نفقات واحتياطي عام في فائض 
-2,221,547,977-)1,147,458,282()1,074,089,695(اإليرادات عن المصروفات المتراكم

-)2,207,662,257(2,207,662,257--14الفائض النقدى قبل تكوين االحتياطيات

--)798,277,922(-14798,277,922محول إلى احتياطي نفقات

--)1,311,007,417(1,311,007,417-14محول إلى احتياطي عام

798,277,9221,311,007,41798,376,9181,671,124,4983,878,786,755الرصيد في 31 ديسمبر 2019م

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

798,277,9221,311,007,41798,376,9181,671,124,4983,878,786,755الرصید في 1 ینایر 2020م

)98,376,918(-)98,376,918(--محول إلى وزارة المالية خال العام

815,187,518815,187,518---صافي فائض اإليرادات عن المصروفات

)39,018,524()39,018,524(---13فروق تقييم اكتواري

رد احتياطي نفقات واحتياطي عام في فائض 
-2,109,285,339-)1,311,007,417()798,277,922(اإليرادات عن المصروفات المتراكم

-)2,983,487,238(2,983,487,238--14الفائض النقدى قبل تكوين االحتياطيات 

--)838,794,659(-14838,794,659محول إلى احتياطي نفقات

--)1,305,320,093(1,305,320,093-14محول إلى احتياطي عام

838,794,6591,305,320,093839,372,4861,573,091,5934,556,578,831الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م 

ھیئة السوق المالیة
قائمة التغیرات في صافي الموجودات

)بالريال سعودي(

الباب الثامن: االفصاح المالي للهيئة

للسنة المالية المنتهية في

31 دیسمبر 2019م31 دیسمبر 2020مإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

)133,842,761(815,187,518صافي فائض/)عجز( اإليرادات عن المصروفات للسنة
تعديالت:

10,828,972,05232,426,955استهاكات وإطفاءات

)أرباح(/خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غير 
297,212,134)1,199(ملموسة

-2,965,811محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى المصروفات

1350,213,96245,246,422مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)71,181,908()37,724,177(15إيرادات عوائد الودائع 

التغیرات في

)11,105,877(8,518,149مدينون من معامات تبادلية 

34,228,968)8,414,247(مدينون من معامات غير تبادلية 

)5,627,536()3,026,345(دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

)5,357,303(1,797,071سلف موظفين

4,010,422)578,945(الذمم الدائنة

3,642,29623,352,995مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

)11,047,641()16,989,599(13مدفوع من مكافأة نهاية الخدمة

546,379,47773,823,620إيرادات عوائد الودائع المحصلة

890,941,824272,138,490صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

)275,357,931()98,376,918(14محول إلى وزارة المالية

)275,357,931()98,376,918(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

)13,885,720(775,824,981التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة 

2,207,662,2572,221,547,977النقد وما في حكمه في أول السنة

52,983,487,2382,207,662,257النقد وما في حكمه في آخر السنة

المعامالت الغير نقدية

محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات ومعدات 
10،84,127,85818,600,873وموجودات غير ملموسة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

)10,083,279()17,651,734(9,8إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

)718,649()279,512(10إضافات موجودات غير ملموسة

1,191,321135,649محصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

)10,666,279()16,739,925(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

ھیئة السوق المالیة
قائمة التدفقات النقدیة

)بالريال سعودي(

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )22( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )22( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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1. التنظیم واألنشطة الرئیسیة

تأسست هيئة السوق المالية بموجب “نظام السوق المالية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 2 جمادى الثاني 1424ھـ 

الموافق 1 أغسطس 2003م الذي نص على أن يتم إنشاء هيئة في المملكة العربية السعودية تسمى “هيئة السوق المالية”. وقـد تـم 
إنشـاء الهيئة وشرعت في تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب األمر الملكي الكريم  رقم أ / 114 بتاريخ 13 جمادى األول 1425هـ الموافق 

1 يوليو 2004م بتعيين مجلس هيئة السوق المالية.

اللوائح  الجهة المسؤولة عن إصدار  الهيئة هي  الوزراء.  المالية ذات استقال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس  هيئة السوق 
والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام نظام السوق المالية لتحقيق اآلتي: 

• تنظيم السوق المالية وتطويرها. 

• تنظيم إصدار األوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.

الهيئة  لرقابة  الخاضعة  الجهات  أعمال ونشاطات  •  تنظيم ومراقبة 
وإشرافها. 

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

معامات  في  والشفافية  والكفاية  العدالة  تحقيق  على  •  العمل 
األوراق المالية. 

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

• تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة لألسهم. 

ومراقبة  وتنظيم  خاصة  أغراض  ذات  منشأة  بتأسيس  •  الترخيص 
أعمالها وإصدار القواعد المنظمة لذلك.

• تنظيم رهن األوراق المالية والتنفيذ عليها.

بتاريخ   2004/5/02 المالية رقم  بناًء على قرار مجلس هيئة السوق 
23 جمادى الثاني  1425هـ الموافق 9 أغسطس 2004م )تبدأ السنة 
كل سنة  من  الجدي  برج  من  عشر  الحادي  اليوم  من  للهيئة  المالية 
من  الجدي  برج  من  العاشر  اليوم  في  وتنتهي  يناير(   1 )الموافق 

السنة المالية التالية( الموافق 31 ديسمبر. 

ص.ب  الرياض  مدينة  فهد،  الملك  طريق  في  الهيئة  مقر  يقع 
87171. الرياض 11642.

2. أسس المحاسبة 
تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع 

العــام وفقــًا لقــرار مجلــس إدارة الهيئــة.

تــم إعــداد القوائــم الماليــة  وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتخدام 
مبــدأ االســتحقاق المحاســبي ومفهــوم االســتمرارية مــا لــم يذكــر 
باســتخدام  النقديــة  التدفقــات  قائمــة  إعــداد  ويتــم  ذلــك.  خــاف 

الطريقــة غيــر المباشــرة.

تعــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي، وهــو عملــة النشــاط 
والعــرض الخاصــة بالهيئــة، ويتــم تقريــب األرقــام إلــى أقــرب ريــال 

مالــم يذكــر خــاف ذلــك.

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة
3-1 عرض الموجودات والمطلوبات

تعــرض الهيئــة الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي 
اســتنادًا علــى التصنيــف متــداول/ غيــر متــداول. يتــم تصنيــف األصــل 

ضمــن الموجــودات المتداولــة فــي حالــة:

 أ(  توقــع بيــع األصــل أو وجــود نيــة لبيعــه أو اســتهاكه خــال دورة 
األعمــال العاديــة للهيئــة، أو

 ب(  االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة، أو

 ج(  توقع بيع األصل خال 12 شهرًا من تاريخ التقرير المالي، أو

 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.

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

ــر  ــع الموجــودات األخــرى كموجــودات غي ــة بتصنيــف جمي تقــوم الهيئ
ــة. متداول

يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:

 أ( عندما يتوقع سدادها خال دورة العمليات العادية

 ب( في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة

 ج(  توقــع تســوية االلتــزام خــال 12 شــهرًا بعــد تاريــخ التقريــر المالــي، 
أو

 د(  عــدم وجــود حــق غيــر مرتبــط بشــرط لتأجيــل تســوية االلتــزام علــى 
مــدى 12 شــهرًا علــى األقــل بعــد تاريــخ التقريــر المالــي. عنــد اختيــار 
ــى  ــه إل ــق تحويل ــزام عــن طري ــل، فــإن تســوية االلت الطــرف المقاب

حقــوق ملكيــة ال يؤثــر علــى تصنيفــه

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

3-2 النقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه الــوارد فــي قائمــة المركــز المالــي مــن 
النقــد لــدى البنــوك والمتوفــر فــي الخزينــة والودائــع، التــي يمكــن 
تحويلهــا بســهولة إلــى مبالــغ نقديــة معروفــة ويمكــن اســتدعاؤها 
القيمــة،  فــي  للتغيــرات  لمخاطــر ضئيلــة  وتخضــع  وقــت  أي  فــي 

والتــي تتوفــر بــدون أي قيــود. 

3-3 األدوات المالية 
الموجودات المالية 

اإلثبات األولي والقياس

الموجــودات الماليــة فــي نطــاق معيــار المحاســبة الدوليــة للقطــاع 
العــام رقــم 29 “اإلثبــات والقيــاس”: تصنــف الموجــودات المالية عند 
االثبــات األولــي مــن قبــل الهيئــة كموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة 
ــغ مســتحقة،  ــز، وقــروض ومبال ــة مــن خــال الفائــض أو العج العادل
واســتثمارات مقتنــاه حتــى تاريــخ االســتحقاق أو موجــودات ماليــة 

متاحــة للبيــع، حســبما هــو مائــم.

تشــمل الموجــودات الماليــة للهيئــة: النقــد والودائــع ألجــل والمبالــغ 
مســتحقة التحصيــل مــن المعامــات التبادليــة وغيــر التبادليــة وســلف 

الموظفيــن.

القياس الالحق

ــة علــى تصنيفهــا. علمــًا  ــاس الاحــق للموجــودات المالي يعتمــد القي
قــروض  تحــت فئــة  تنــدرج  للهيئــة  الماليــة  الموجــودات  بــأن جميــع 

وســلف للموظفيــن ومبالــغ مســتحقة أخــرى.

ــر مشــتقة ذات  ــة غي ــة هــي موجــودات مالي الســلف والذمــم المدين
ــة فــي ســوق نشــطة.  ــر متداول أقســاط ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وغي
بعــد القيــاس األولــي، يتــم قيــاس مثــل هــذه الموجــودات الماليــة 
الحقــًا بالقيمــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الســائد، 
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 الســائد. يتــم اثبــات 
الخســائر التــي تنشــأ مــن انخفــاض القيمــة فــي الفائــض أو العجــز.

إلغاء االثبات

تقــوم الهيئــة بإلغــاء اثبــات أصــل مالــي أو حســب مقتضــى الحــال، 
الموجــودات  جــزء مــن مجموعــة مــن  أو  المالــي  جــزء مــن األصــل 

الماليــة المتماثلــة عنــد:

• انتهاء الحق في استام التدفقات النقدية من األصل، أو

•  قيــام بتحويــل حقوقهــا فــي اســتام تدفقــات نقديــة مــن أصــل أو 
ــر  ــزام بدفــع تدفقــات نقديــة مســتلمة بالكامــل دون تأخي تحمــل الت
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 وتحويــل الســيطرة علــى األصــل

الهبوط في قيمة الموجودات المالية 

ــل  ــة وجــود دلي ــم احتمالي ــر مالــي بتقيي ــة بتاريــخ كل تقري تقــوم الهيئ
موضوعــي علــى أن أصــل مالــي أو مجموعــة مــن الموجودات المالية 
قــد تعرضــت لهبــوط القيمــة. ويتقــرر أن أصــل معيــن أو مجموعــة 
مــن الموجــودات الماليــة قــد هبطــت قيمتهــا فقــط فــي حالــة وجــود 
دليــل موضوعــي علــى هبــوط قيمــة األصــل نتيجــة لوقــوع حــدث أو 
ــر بعــد االثبــات األولــى لألصــل )حــدوث خســارة( ويكــون لحــدوث  أكث
الخســارة أثــر يمكــن تقييمــه بصــورة يعتمــد عليهــا علــى التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل المالــي أو مجموعــة 

ــة. الموجــودات المالي
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السنوات 

33,33مباني

5ديكورات و تحسينات

5-10اثاث ومعدات مكتبية

4سيارات

3أجهزة الحاسب آلي

تشــمل األدلــة الموضوعيــة النخفــاض القيمــة المؤشــرات 
ــة: التالي

•  تعــرض مديــن أو مجموعــة مــن المدينيــن إلــى صعوبــات ماليــة 
جوهريــة

• وقوع إهمال أو تقصير في سداد الفائدة او أصل المبلغ

• احتمال إفاس المقترض أو إعادة هيكلته ماليا

•  المعطيــات التــي يمكــن ماحظتهــا تشــير إلــى وجــود انخفــاض 
المتوقعــة  المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  يمكــن قياســه فــي 
التــي  االقتصاديــة  الظــروف  أو  المتأخــرات  فــي  التغيــرات  مثــل 

الســداد.  بتعثــرات  ترتبــط 

ــد مــن  ــة للتأك ــم بصــورة فردي ــة بإجــراء تقيي ــة فــي البداي تقــوم الهيئ
وجــود دليــل موضوعــي علــى هبــوط قيمــة أي مــن الموجــودات 
بالنســبة  جماعــي  بشــكل  أو  بمفردهــا  هامــة  تعتبــر  التــي  الماليــة 
للموجــودات الماليــة التــي ال تعتبــر هامــة بمفردها. إذا ما تبين للهيئة 
عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى هبــوط فــي قيمــة الموجــودات 
التــي تــم تقويمهــا بشــكل فــردي للتأكــد مــن هبــوط قيمتهــا، ســواًء 
مــن  فــي مجموعــة  األصــل  بــإدراج  تقــوم  فأنهــا  أم ال،  هــام  كان 
الموجــودات الماليــة التــي لهــا خصائــص ومخاطــر ائتمــان متشــابهة 
وتقــوم بتقويمهــا بشــكل جماعــي للتأكــد مــن هبــوط قيمتهــا. إن 
الموجــودات، التــي يتــم تقويمهــا علــى أســاس فــردي للتأكــد مــن 
هبــوط قيمتهــا والتــي يتــم بشــأنها إثبــات أو االســتمرار فــي إثبــات 
خســارة هبــوط القيمــة، ال يتــم إدراجهــا فــي عمليــة تقويــم االنخفاض 

ــم علــى أســاس جماعــي. فــي القيمــة التــي تت

إذا كان هنــاك دليــل رئيســي علــى تكبــد خســارة هبــوط القيمــة تقــاس 
خســارة الهبــوط المحــددة وذلــك بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل 
والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )باســتثناء 
خســائر االئتمــان المتوقعــة المســتقبلية غيــر المتكبــدة بعــد(. تخصــم 
القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية بمعــدل العمولــة 

الفعليــة األصليــة لألصــل المالــي.

تخفــض القيمــة الدفتريــة لأًلصــل باســتخدام حســاب مخصص ويثبت 
مبلــغ الخســارة فــي الفائــض أو العجــز. يتــم شــطب القــروض مــع 
ــة  ــاك نظــرة واقعي المخصــص المرتبــط بالقــروض - عندمــا يكــون هن
لاســترداد المســتقبلي وتــم تحقــق جميــع الضمانــات أو تحويلهــا 
نقــص  أو  زيــادة   - فــي ســنة الحقــة  تــم  إذا  الهيئــة. وفيمــا  إلــى 

مبلــغ خســارة االنخفــاض التقديريــة بســبب حــدث وقــع بعــد إثبــات 
االنخفــاض فــي القيمــة فيتــم زيــادة أو تقليــص خســارة االنخفــاض 
المســجلة ســابقًا مــن خــال تعديــل حســاب المخصــص. ويتــم إذا مــا 
تــم عكــس قيــد شــطب مــا فــي وقــت الحــق، فيتــم قيــد االســترداد 

ــل فــي الفائــض أو العجــز.  ــى تكاليــف التموي إل

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. 

االثبــات األولــي.  عنــد  الماليــة  المطلوبــات  الهيئــة تصنيــف  تحــدد 
يتــم إثبــات كافــة المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة، وفــي حالــة 
القــروض واالفتراضــات، تضــاف إلــى تكاليــف المعامــات المباشــرة. 
ــة مــن المعامــات  ــة الذمــم الدائن ــة للهيئ ــات المالي تشــمل المطلوب

ــة. ــر التبادلي ــة وغي التبادلي

القياس الالحق

يعتمــد قيــاس المطلوبــات الماليــة علــى تصنيفهــا. جميــع المطلوبات 
ويتــم  والســلف،  القــروض  تصنيــف  تحــت  تكــون  للهيئــة  الماليــة 
قياســها بالتكلفــة المطفــأة. تقــاس المطلوبــات الماليــة للهيئــة الحًقــا 

ــة. ــدة الفعلي بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائ

يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــال األخــذ فــي االعتبــار أي 
خصــم أو قســط عنــد االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي.

إلغاء االثبات

يتــم إلغــاء اثبــات المطلوبــات الماليــة عنــد ســداد االلتــزام المحــدد فــي 
العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء مدتــه. فــي حالــة تبديل المطلوبــات المالية 
الحاليــة بأخــرى مــن نفــس الجهــة المقرضــة بشــروط مختلفــة تمامــًا، 
أو بتعديــل شــروط المطلوبــات الحاليــة، عندئــذ يتــم اعتبــار مثــل هــذا 
التبديــل أو التعديــل كتوقــف عــن اثبــات المطلوبــات األصليــة واثبــات 
ــة  ــة المعني ــم الدفتري ــن القي ــات الفــرق بي ــم اثب ــدة. يت ــات جدي مطلوب

فــي الفائــض أو العجــز.

مقاصة األدوات المالية 

وتــدرج  الماليــة  والمطلوبــات  الماليــة  الموجــودات  مقاصــة  تتــم 
بالصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي، فقــط عنــد وجــود حــق نظامــي 
حالــي ملــزم لتســوية المبالــغ المثبتــة وعنــد وجــود نيــة للســداد علــي 
أســاس الصافــي، أو بتســييل الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي 

آن واحــد.

القيمة العادلة لألدوات المالية

الماليــة  للموجــودات  العادلــة  القيــم  بقيــاس  الهيئــة  تقــوم 
والمطلوبــات الماليــة ألغــراض اإلثبــات و/أو اإلفصــاح. وتقــوم الهيئــة 
بقيــاس القيمــة العادلــة لــألداة الماليــة باســتخدام الســعر المعلــن 
فــي ســوق نشــطة. وإذا لــم يكــن ســوق األداة الماليــة نشــطًا، تقــوم 
الهيئــة بتحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام أســلوب للتقييــم. الهــدف 
مــن اســتخدام أســلوب التقييــم هــو تحديــد مــا هــو ســعر المعاملــة 
بيــن  تبادليــة  القيــاس معاملــة  تاريــخ  فــي  بــه  كانــت ســتتم  الــذي 
أطــراف تتصــرف بحريــة حفزتهــا عوامــل التشــغيل العاديــة. تشــمل 
بيــن  الســوق  فــي  تبادليــة  اســتخدام معامــات  التقييــم  أســاليب 
أطــراف مطلعــة تتصــرف بحريــة ورضــا – إن وجــدت، والرجــوع إلــى 
القيمــة العادلــة الحاليــة ألداة أخــرى متطابقــة إلــى حــد كبيــر، وتحليــل 
التدفقــات النقديــة المخصومــة، ونمــاذج تســعير الخيــارات. ويعتمــد 

أســلوب التقييــم المختــار علــى أقصــى اســتخدام لمدخــات الســوق 
وعلــى أقــل مــا يمكــن مــن المدخــات الخاصــة بالهيئة. ويأخذ أســلوب 
التقييــم فــي االعتبــار جميــع العوامــل التــي مــن شــأن المشــاركين 
ــار عنــد وضــع ســعر ويكــون متســقًا  فــي الســوق أخذهــا فــي االعتب

مــع المنهجيــات االقتصاديــة المقبولــة لتســعير األدوات الماليــة.

3-4 الممتلكات والمعدات
يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهاك 
المتراكــم والخســارة المتراكمــة للهبــوط فــي القيمــة )إن وجــدت(. 
تتضمــن التكلفــة النفقــات المباشــرة القتنــاء الموجــودات. تســتهلك 
الممتلــكات والمعــدات القابلــة لاســتهاك بطريقــة القســط الثابــت.

عندمــا ُيطلــب اســتبدال أجــزاء هامــة مــن الممتلــكات والمعــدات علــى 
فتــرات، تثبــت الهيئــة هــذه األجــزاء كموجــودات فرديــة ذات أعمــار 
ــا لذلــك. وبالمثــل، عنــد إجــراء  إنتاجيــة محــددة وتخفــض قيمتهــا وفًق
فحــص رئيــس، ُتثبــت تكلفتــه ضمــن المبلــغ الدفتــري لبنــد الممتلــكات 
والمعــدات علــى أنــه اســتبدال إذا ُاســتوفيت ضوابــط اإلثبــات. يتــم 
اثبــات جميــع تكاليــف اإلصــاح والصيانــة األخــرى كمصروفــات عنــد 
تكبدهــا. عندمــا يتــم اقتنــاء أصــل فــي معاملــة غيــر تبادليــة بــدون 
مقابــل أو بــدل اســمي، فإنــه يتــم قيــاس األصــل بالقيمــة العادلــة، 
وفــي مــا يلــي األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات التــي يتــم اســتهاكها:

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة للموجــودات وعمرهــا اإلنتاجــي فــي 
ــزم األمــر. نهايــة كل ســنة ماليــة، وتعديلهــا مســتقبلًيا إذا ل

إلــى قيمتــه  يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل علــى الفــور 
القابلــة 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 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 عــن اســتبعاد الموجــودات )محســوًبا بالفــرق بيــن 
صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل( يتــم إثباتــه فــي 

صافــي الفائــض أو العجــز عنــد إلغــاء اثبــات األصــل.
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الباب الثامن: االفصاح المالي للهيئة

المشروعات تحت التنفيذ

تقيــد المشــروعات تحــت التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــًا الخســائر المتراكمــة 
إلــى  التكلفــة  تحويــل  ويتــم  وجــدت(.  )إن  القيمــة  فــي  للهبــوط 
فــي  لاســتخدام  متاحــة  تكــون  عندمــا  والمعــدات  الممتلــكات 
ــة احتســاب  ــدء عملي ــم حينهــا ب ــه، ويت ــذي أنشــأت مــن أجل الغــرض ال

االســتهاك. 

3-5 الموجودات غير الملموسة 
ــاة بشــكل مســتقل  ــر الملموســة المقتن ــاس الموجــودات غي ــم قي يت
تقــاس  األولــي،  االثبــات  بعــد  األولــي.  االثبــات  عنــد  بالتكلفــة 
متراكــم  إطفــاء  أي  ناقصــًا  بالتكلفــة  الملموســة  غيــر  الموجــودات 

األصــل.  قيمــة  فــي  للهبــوط  متراكمــة  وخســائر 

يتــم تقييــم األعمــار االنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة لتكــون 
محــددة أو غيــر محــددة.

يتــم اطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر االنتاجــي المحــدد 
علــى مــدى العمــر االنتاجــي للموجــودات كمــا يلــي:

السنوات 

5برامج حاسب اآللي

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

اإلنتاجــي  العمــر  ذات  الملموســة  غيــر  الموجــودات  تقييــم  يتــم 
المحــدد لتحديــد الهبــوط فــي القيمــة إذا كان هنــاك مؤشــرًا علــى أن 
ــر الملموســة قــد تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة. الموجــودات غي

غيــر  للموجــودات  اإلطفــاء  وطريقــة  اإلطفــاء  ســنة  مراجعــة  يتــم 
الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة علــى األقــل فــي نهايــة 
ســنة كل تقريــر مالــي. يتــم احتســاب التغيــرات فــي العمــر االنتاجــي 
االقتصاديــة  المنافــع  الســتهاك  المتوقــع  النمــط  أو  المتوقــع 
أو  ســنة  تغييــر  طريــق  عــن  األصــل  فــي  المتضمنــة  المســتقبلية 
ــرات  ــم اعتبارهــا كتغي طريقــة اإلطفــاء، حســبما يقتضــي الحــال، ويت
فــي التقديــرات المحاســبية بشــكل مســتقبلي. يتــم إثبــات مصــروف 
االطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة فــي 
صافــي فائــض أو عجــز ضمــن فئــة المصروفــات بمــا يتماشــى مــع 

وظيفــة الموجــودات غيــر الملموســة.

يتــم قيــاس األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن إلغــاء اثبــات الموجــودات 
غيــر الملموســة بالفــرق بيــن صافــي متحصــات االســتبعاد والقيمــة 
ــد  ــز عن ــه فــي صافــي الفائــض أو العج ــم إثبات ــة لألصــل ويت الدفتري

إلغــاء اثبــات األصــل. 

3-6  الهبــوط فــي قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة - 
الموجــودات غيــر المولــدة للنقــد

ــاك  ــة بتقويــم مــا إذا كان هن ــة كل ســنة مالي ــة فــي نهاي تقــوم الهيئ
أي مؤشــر علــى هبــوط فــي قيمــة الموجــودات غيــر المولــدة للنقــد. 
وعندمــا يوجــد أي مؤشــر مــن هــذا القبيــل، أو عندمــا يكــون اختبــار 
بتقديــر  الهيئــة  تقــوم  مطلوًبــا،  لألصــل  الســنوي  القيمــة  هبــوط 
المبلــغ الممكــن اســترداده مــن األصــل والــذي يســاوى القيمــة العادلة 
االســتخدام  قيمــة  أو  االســتبعاد  تكاليــف  منهــا  مطروحــًا  لألصــل 
أيهمــا أكبــر. والحتســاب قيمــة االســتخدام 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 أو ربمــا انخفضــت. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا 
المؤشــر، فــإن الهيئــة تقــوم بتقديــر مبلــغ الخدمــة القابــل لاســترداد 
ويتــم الغــاء خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المثبتــة ســابقًا فقــط 
فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد مبلــغ 
الخدمــة القابــل لاســترداد الخــاص باألصــل. يكــون اإللغــاء محــدوًدا 
القابــل  الخدمــة  مبلــغ  لألصــل  الدفتريــة  القيمــة  تتجــاوز  ال  بحيــث 
الدفتريــة بعــد خصــم االســتهاك  القيمــة  لاســترداد، وال تتجــاوز 
فــي حالــة عــدم اثبــات خســارة هبــوط القيمــة لألصــل فــي الســنوات 
الســابقة. ويتــم اثبــات االلغــاء لخســارة الهبــوط فــي الفائــض أو 

العجــز.

3-7 منافع الموظفين
منافع ما بعد نهاية الخدمة

برامج المنافع المحددة

لــدى الهيئــة برنامــج مــا بعــد نهايــة الخدمــة وهــي منافــع محــددة 
ــة. يتــم إعــادة تحديــد التزامــات  ــر ممول لموظفيهــا وهــذه المنافــع غي
المنافــع المحــددة علــى أســاس دوري مــن قبل إدارة الهيئة باســتخدام 
الحاليــة  القيمــة  تحديــد  يتــم  المتوقعــة.  االئتمــان  وحــدة  طريقــة 
اللتزامــات المنافــع المحــددة عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية المقــدرة باســتخدام أســعار الفائــدة لســندات الشــركات 
عاليــة الجــودة المقومــة بالعملــة التــي ســيتم دفــع االســتحقاقات 
بهــا والتــي تحتــوي علــى شــروط تقــارب شــروط االلتــزام ذي الصلــة. 
اســتخدمت الهيئــة المعــدالت التقريبيــة للســندات الحكوميــة. يتــم 
ــق معــدل الخصــم  ــدة مــن خــال تطبي احتســاب صافــي تكلفــة الفائ
علــى صافــي رصيــد التــزام المنافــع المحــددة ويتــم تضميــن هــذه 
التكلفــة فــي حســاب منافــع الموظفيــن فــي قائمــة األداء المالــي.

تســويات  عــن  الناتجــة  القيــاس  إعــادة  وخســائر  أربــاح  إثبــات  يتــم 
الخبــرة والتغيــرات فــي االفتراضــات االكتواريــة فــي الســنة التــي 
تحــدث فيهــا فــي قائمــة التغيــرات فــي صافــي الموجــودات. تــدرج 
التغيــرات فــي القيمــة الحاليــة اللتزامــات المنافــع المحــددة الناتجــة 
عــن تعديــات أو خطــوط الخطــة فــوًرا فــي قائمــة األداء المالــي 

الســابق. الخدمــة  لتكاليــف 

برامج المساهمات المحددة

التأمينــات  فــي  المعاشــات  فــرع  اشــتراكات  عــن  المحاســبة  تتــم 
االجتماعيــة علــى أنهــا مدفوعــات لبرامــج مســاهمات محــددة وبالتالي 
يتــم إثباتهــا علــى أنهــا مصروفــات عندمــا يــؤدي الموظفــون الخدمــات 
التــي تخولهــم الحــق فــي هــذه المســاهمات. تدفــع هــذه االشــتراكات 

أواًل بــأول لــذا يتــم قياســها بمبالغهــا غيــر المخصومــة.

منافع الموظفين قصيرة األجل

ــل  ــن التــي يتوقــع تســويتها بشــكل كامــل قب هــي منافــع الموظفي
اثنــي عشــر شــهرًا بعــد نهايــة ســنة القوائــم الماليــة التــي يقــدم فيهــا 
والرواتــب  األجــور  وتشــمل  بهــا،  المتعلقــة  الخدمــات  الموظفــون 
واإلجــازات  االجتماعيــة؛  التأمينــات  فــي  األخطــار  فــرع  واشــتراكات 
األجــر؛  مدفوعــة  المرضيــة  واإلجــازات  األجــر  مدفوعــة  الســنوية 

والســيارات(  والســكن،  الطبــي،  التأميــن  )مثــل  العينيــة  والمنافــع 
خــال  للهيئــة  خدمــة  يقــدم موظــف  عندمــا  الحالييــن.  للموظفيــن 
لمنافــع  المخصــوم  غيــر  المبلــغ  إثبــات  يتــم  المحاســبية،  الســنة 
تلــك  مقابــل  فــي  تدفــع  أن  الُمتوقــع  األجــل  الموظفيــن قصيــرة 
الخدمــة علــى أنــه)أ( التــزام )مصــروف مســتحق(، بعــد طــرح أي مبلــغ 

و)ب( مصــروف. بالفعــل،  ســدد 

تســجل تكاليــف منافــع الموظفيــن علــى أنهــا مصروفــات، مــا لــم 
يتطلــب معيــار أو يســمح بتضميــن المنافــع فــي تكلفــة أصــل مــا.

3-8 االحتياطيات
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(، وكذلــك بعــد تكويــن )احتياطــي 
عــام( بمــا يعــادل ضعــف إجمالــي نفقاتهــا المبينــة فــي ميزانيتهــا 

الســنوية الســابقة.

3-9 اإليرادات
اإليرادات من المعامالت غير التبادلية

الرسوم والغرامات والعقوبات

تثبــت الهيئــة إيــرادات الرســوم عنــد وقــوع الحــدث وعنــد اســتيفاء 
ضوابــط إثبــات الموجــودات. إال إذا وجــد شــرط مرتبــط باإليــراد وينتــج 
ــداًل  ــراد مؤجــل ب ــات إي ــم إثب ــزام مســتقبلي فيت عــن هــذا الشــرط الت

ــرادات.  ــات إي مــن إثب

كمــا تثبــت الهيئــة إيــرادات الغرامــات والعقوبــات عنــد وقــوع الحــدث 
المتعلــق بالغرامــة أو العقوبــة، فيمــا يتــم اثبــات إيــرادات الغرامــات 
وتوقيــت  اإليــراد  قيــاس  يمكــن  عندمــا  األفــراد  علــى  والعقوبــات 
تحصيلــه بطريقــة يمكــن االعتمــاد عليهــا. وعندمــا ال يمكــن قيــاس 
إمكانيــة أو توقيــت تحصيــل اإليــراد بطريقــة يمكــن االعتمــاد عليهــا 

يتــم إثبــات اإليــراد عنــد تحصيلــه. 

عموالت التداول

ــة عــن الخدمــات المرتبطــة بالســوق  ــم تســجيل مــا تتقاضــاه الهيئ يت
الماليــة الســعودية بموجــب اإلشــعارات التــي يتــم اســتامها مــن 
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عمــوالت  وتعــد  )»تــداول«(  الســعودية  الماليــة  الســوق  شــركة 
الجــزء األكبــر مــن  الرئيســية لألســهم هــي  الســوق  التــداول فــي 
إيــرادات عمــوالت التــداول وتبلــغ 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

تثبــت الهيئــة إيــرادات تقديــم الخدمــات عندمــا يمكــن تقديــر نتيجــة 
المعاملــة بشــكل يمكــن االعتمــاد عليــه. عندمــا ال يمكن قيــاس النتيجة 
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. 
المســتقبلية  النقديــة  المكاســب  الفعلــي  العائــد  تقــدر خصومــات 
خــال العمــر المتوقــع لألصــل المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة 
المبلــغ  رصيــد  علــى  العائــد  الطريقــة  هــذه  تطبــق  األصــل.  لذلــك 

الرئيســي لتحديــد إيــراد الودائــع فــي كل ســنة.

3-10 عقود اإليجار
يتــم تصنيــف عقــد اإليجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي إذا كان ال 
يحــول بصــورة جوهريــة المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة األصــل 
إلــى الهيئــة. يتــم إثبــات دفعــات عقــود اإليجــار مــن عقــود اإليجــارات 
التشــغيلية علــى أنهــا مصروفــات بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدة 

عقــد اإليجــار. 

ال يوجد لدى الهيئة أي ترتيبات لعقود اإليجار التمويلي.

3-11 المطلوبات المحتملة 
ال تثبــت الهيئــة المطلوبــات المحتملــة، ولكنهــا تفصــح عــن تفاصيــل 
بالموجــودات والمطلوبــات المحتملــة فــي االيضاحــات حــول القوائــم 
الماليــة، مــا لــم يكــن احتمــال تدفــق خــارج لمــوارد تنطــوي علــى منافــع 

اقتصاديــة مســتقبلية يعــد احتمــااًل بعيــدًا. 

3-12 الموجودات المحتملة
ال تثبــت الهيئــة الموجــودات المحتملــة، ولكنهــا تفصــح عــن تفاصيــل 
األصــل المحتمــل عندمــا يتأكــد وجــوده -فقــط - بوقــوع أو عــدم وقــوع 
واحــد أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة والتــي ليســت 
كلهــا ضمــن ســيطرة الهيئــة فــي االيضاحــات حــول القوائــم الماليــة. 
يتــم تقويــم الموجــودات المحتملــة –بشــكل مســتمر -لضمــان أن 
تنعكــس التطــورات -بشــكل مناســب -فــي القوائــم الماليــة. وإذا 
أصبــح فــي حكــم المؤكــد أنــه ســوف يحــدث تدفــق داخــل لمنافــع 
اقتصاديــة، يتــم إثبــات األصــل والدخــل المتعلــق بــه فــي القوائــم 

ــر. الماليــة للســنة التــي يحــدث فيهــا التغي

3-13 األطراف ذات العاقة 
تعتبــر الهيئــة الطــرف ذي صلــة الشــخص أو المنشــأة التــي تكــون 
لديهــا القــدرة علــى التحكــم بشــكل فــردي أو مشــترك، أو ممارســة 
تأثيــر كبيــر علــى الهيئــة، أو العكــس. يعتبــر أعضــاء اإلدارة الرئيســيين 
ــة. ــا ذات عاقــة وتضــم أعضــاء مجلــس الهيئ ــداول أطراًف وشــركة ت

3-14 العمات األجنبية
يتــم تحويــل المعامــات بالعملــة األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي 
تحويــل  ويتــم  المعاملــة.  إجــراء  عنــد  الســائدة  التحويــل  بأســعار 
ــة »إن وجــدت«  ــة بالعمــات األجنبي ــات المالي الموجــودات والمطلوب
ــال الســعودي باألســعار الســائدة فــي تاريــخ قائمــة المركــز  إلــى الري
تحويــل  مــن  الناتجــة  والخســائر  المكاســب  إدراج  ويتــم  المالــي. 

المالــي. األداء  قائمــة  األجنبيــة ضمــن  العمــات 

3-15 المخصصات
أو  )قانونيــة  حاليــة  التزامــات  وجــود  عنــد  المخصصــات  إثبــات  يتــم 
متوقعــة( ناتجــة عــن أحــداث ســابقة، وأنــه مــن المحتمــل ان يتطلــب 
لســداد  اقتصاديــة  منافــع  علــى  تنطــوي  مــوارد  اســتخدام  األمــر 
ــه.  ــوق ب ــزام بشــكل موث ــغ هــذا اإللت ــر مبل ــه يمكــن تقدي ــزام وأن االلت

وفــي الحــاالت التــي تتوقــع فيهــا إدارة الهيئــة اســترداد بعــض أو كل 
ــه يتــم  ــال بموجــب عقــد تأميــن، فإن المخصصــات، علــى ســبيل المث
إثبــات المبالــغ المســتردة كأصــل مســتقل وذلــك فقــط عندمــا تكــون 

عمليــة االســترداد مؤكــدة فعــًا. 

4. األحكام والتقديرات الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة 
للقطــاع العــام مــن اإلدارة إبــداء أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر 
اإليــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات  علــى مبالــغ 
بهــا،  المرفقــة  واإلفصاحــات  الماليــة  القوائــم  فــي  الظاهــرة 
واإلفصاحــات عــن المطلوبــات المحتملــة والموجــودات المحتملــة. 
التأكــد مــن هــذه االفتراضــات  الرغــم مــن ذلــك فــإن عــدم  وعلــى 
والتقديــرات قــد ينتــج عنــه مــا يتطلــب إجــراء تعديــات هامــة علــى 
القيمــة الدفتريــة لألصــول أو المطلوبــات التــي قــد تتأثــر بذلــك فــي 

مســتقبلية.  فتــرات 

4-أ األحكام
ضمــن ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للهيئــة، قامــت اإلدارة 
المبالــغ  تأثيــر جوهــري علــى  لهــا  عــدد مــن األحــكام والتــي  بإبــداء 

المثبتــة فــي القوائــم الماليــة.

األحكام المتعلقة بالمشروعات تحت التنفيذ

للحصــول  العاقــة  ذات  األطــراف  مــع  بالتنســيق  الهيئــة  تقــوم 
علــى مبنــى بديــل للمقــر اإلداري للهيئــة، وفــي ضــوء ذلــك كان 
مــن أحــكام اإلدارة االســتمرار فــي إثبــات العقــار بقيمتــه الدفتريــة 
فــي المشــروعات تحــت التنفيــذ لحيــن االنتهــاء مــن مذكــرة التفاهــم 

وتنفيذهــا.

األحكام المتعلقة بالنقد والنقد المعادل

ــى تســعة أشــهر، إن  ــخ اســتحقاقها إل ــع يصــل تاري ــة ودائ ــدى الهيئ ل
إلــى نقــد، وغيــر معرضــة  هــذه الودائــع قابلــة للتحويــل بســهولة 
للتغيــرات فــي القيمــة. وبنــاًء عليــه، اعتبــرت الهيئــة هــذه الودائــع مــن 

معــادالت النقــد.  

األحكام المتعلقة باالكاديمية المالية

فــي ضــوء قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )538( بتاريــخ 21شــعبان 1441ه 
إنشــاء  علــى  بالموافقــة  القاضــي  2020م  أبريــل   15 الموافــق 
مــن  ثانيــًا  للفقــرة  ووفقــا  الماليــة«  »األكاديميــة  بإســم  أكاديميــة 
الترتيبــات التنظيميــة لألكاديميــة والتــي تنــص علــى تمتــع األكاديميــة 
بالشــخصية اإلعتباريــة واالســتقال المالــي واإلداري، قامــت الهيئــة 
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بالتوقــف عــن إثبــات إيــرادات ونفقــات األكاديميــة الماليــة ضمــن 
قوائمهــا الماليــة. )رجــاء مراجعــة إيضــاح رقــم 18-ب(.

وكان مــن ضمــن أحــكام إدارة الهيئــة اعتبــار أن األكاديميــة الماليــة جهــة 
ال تخضــع لســيطرة الهيئــة كــون أن الهيئــة ال تمتلــك حقــوق قائمــة 
تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة والتــي 
تؤثــر بشــكل كبيــر علــى طبيعــة أو مقــدار المنافــع المتحققــة مــن 

مشــاركتها مــع األكاديميــة.

تعتبــر ادارة الهيئــة أن األكاديميــة الماليــة طــرف ذو عاقــة كونهــا 
ــك  ــة وكذل ــة الســوق المالي ــًا برئيــس مجلــس إدارة هيئ ــط تنظيمي ترتب
كــون رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة هــو رئيــس مجلــس أمنــاء األكاديمية.

4-ب التقديرات واالفتراضات
فمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تــم األخــذ بهــا عنــد تقديــر أثــر 
الظــروف المســتقبلية علــى األرقــام الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة 
واإلفصاحــات المتعلقــة بهــا فــي تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة والتــي 
يرتبــط بهــا مخاطــر جوهريــة قــد تســبب تعديــات هامــة علــى القيــم 
الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــال الســنة الماليــة القادمــة. 
اعتمــدت الهيئــة فــي تقديراتهــا وافتراضاتهــا علــى المعاييــر المتاحــة 
الظــروف  تتغيــر  أن  يمكــن  أنــه  إال  الماليــة.  القوائــم  إعــداد  عنــد 
واالفتراضــات القائمــة حــول التطــورات المســتقبلية وفقــًا للتغيــرات 
فــي الســوق أو الظــروف الناشــئة خــارج ســيطرة الهيئــة. وتنعكــس 

ــرات علــى االفتراضــات عنــد حدوثهــا. هــذه التغيي

التقديرات المتعلقة باألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية

للموجــودات  المتبقيــة  والقيــم  اإلنتاجيــة  األعمــار  تقييــم  يتــم 
المســتقبلي  باالســتخدام  للتوعيــة  التاليــة  المؤشــرات  باســتخدام 

التخلــص: مــن  والقيمــة  المحتمــل 

فــي  التغيــرات  مــع  للتكيــف  وقابليتهــا  الموجــودات  •  طبيعــة 
والعمليــات. التكنولوجيــا 

• طبيعة العمليات التي يتم فيها توظيف األصل.

• توافر التمويل الستبدال الموجودات.

• التغييرات في السوق فيما يتعلق باألصل.
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ــر  ــوط فــي قيمــة الموجــودات غي ــرات المتعلقــة بالهب التقدي
الماليــة والهبــوط فــي قيمــة الموجــودات غيــر المولــدة للنقــد

تقــوم الهيئــة بمراجعــة واختبــار القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر 
المولــدة للنقــد عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى 
أنــه قــد يكــون هنــاك هبــوط فــي إمكانيــات الخدمــة المســتقبلية التــي 
يمكــن توقعهــا بشــكل معقــول مــن األصــل. عندمــا توجــد مؤشــرات 
القيمــة،  هبــوط  اختبــارات  بإجــراء  الهيئــة  تقــوم  محتمــل،  هبــوط 
والتــي تتطلــب تحديــد القيمــة العادلــة لألصــل ومبلــغ الخدمــة القابــل 
علــى  الحســاب  فــي  المدخــات  هــذه  تقديــر  يعتمــد  لاســترداد. 
تقديــرات االســتخدام واالفتراضــات. إن أي تغييــرات الحقــة علــى 
العوامــل التــي تدعــم هــذه التقديــرات واالفتراضــات قــد يكــون لهــا 

ــة. ــغ عنهــا لألصــل ذي الصل ــة المبل ــى القيمــة الدفتري ــر عل تأثي

التقديرات المتعلقة بالمخصصات

لــإلدارة  تقديــرات  أفضــل  باســتخدام  المخصصــات  قيــاس  يتــم 
المطلوبــة لتســوية االلتــزام فــي تاريــخ التقريــر، ويتــم خصمهــا إلــى 

القيمــة الحاليــة التــي يكــون لهــا أثــر ذا أهميــة نســبية.

التقديرات المتعلقة بقياس التزام المنافع المحددة 
للموظفين

يتــم تحديــد تكاليــف التــزام منافــع الموظفيــن المحــددة ومنافع ما بعد 
الخدمــة باســتخدام تقييمــات اكتواريــة. يتضمــن التقييــم االكتــواري 
وضــع افتراضــات متعــددة قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي 

المســتقبل. وهــذه تتضمــن تحديــد معــدل الخصــم وزيــادات الرواتــب 
المســتقبلية ومعــدل دوران الموظفيــن ومعــدالت الوفــاة. ونظــرًا 
لتعقيــد التقييــم، فــإن االفتراضــات األساســية وطبيعتهــا طويلــة 
األجــل تجعــل مــن التــزام المنافــع المحــددة بالــغ الحساســية بالنســبة 

للتغيــرات فــي هــذه االفتراضــات. 

مراجعــة  ويتــم  ســنوي  بشــكل  االكتــواري  التقييــم  الهيئــة  تجــري 
الســنوية. الماليــة  القوائــم  تاريــخ  فــي  االفتراضــات 

التقديرات المتعلقة بالهبوط في الذمم المدينة وسلف 
الموظفين

العمليــات  مــن  المدينــة  والذمــم  الســلف  بتقييــم  الهيئــة  تقــوم 
التبادليــة وغيــر التبادليــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة. عنــد تحديــد مــا إذا 
كان يجــب تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة فــي الفائــض أو العجــز، 
تقــوم الهيئــة بتقييــم المؤشــرات الموجــودة فــي الســوق لتحديــد مــا 
إذا كانــت هــذه المؤشــرات تــدل علــى هبــوط قيمــة الســلف والذمــم 

المدينــة.

عندمــا ال يتــم تحديــد هبــوط محــدد فــي القيمة، يتم احتســاب الهبوط 
فــي قيمــة الذمــم المدينــة مــن المعامــات التبادليــة وغيــر التبادليــة 
علــى أســاس المحفظــة، بنــاًء علــى نســب الخســارة التاريخيــة المعدلــة 
ــة العامــة والمؤشــرات األخــرى الموجــودة فــي  للظــروف االقتصادي
تاريــخ التقريــر والتــي ترتبــط بالتخلــف عــن الســداد. يتــم تطبيــق نســب 
الخســارة الســنوية علــى أرصــدة الســلف فــي المحفظــة وتغييرهــا 

إلــى ســنة ظهــور الخســارة المقــدرة.

5. النقد وما في حكمه
كما في

31 دیسمبر 2019م31 دیسمبر 2020م

2,979,000,0002,147,000,000ودائع ألجل )5-أ(

4,487,23860,662,257النقد فى البنك )الحسابات الجارية(

2,983,487,2382,207,662,257

)5-أ( تتمثل الودائع ألجل في قيمة ودائع لدى بنوك محلية يمكن استردادها دون قيود أو تكلفة وبمعدالت فائدة مختلفة.

تم تحميل قائمة األداء المالي  خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بإجمالي عوائد ودائع بنحو 37,7 مليون ريال سعودي

)31 ديسمبر 2019م: نحو 71,2 مليون ريال سعودي(. وقد تم تحصيل نحو 46,4 مليون ريال سعودي خال السنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2020م من عوائد تلك الودائع )31 ديسمبر 2019م: 73,8 مليون ريال سعودي(.

كما في

31 دیسمبر 2019م31 دیسمبر 2020م

)6-أ( مدينون من معامالت تبادلية

2,045,15411,946,520ذمم مدينة 

-1,383,217األكاديمية المالية )إيضاح 20(

3,428,37111,946,520

)6-ب( مدينون من معامالت غير تبادلية 

31 دیسمبر 2019م31 دیسمبر 2020م

30,762,76922,330,201شركة السوق المالية السعودية )تداول( )إيضاح 20(

65,67383,994عماء الهيئة 

30,828,44222,414,195

31 دیسمبر 2019م31 دیسمبر 2020م

43,660,79738,509,821مصروفات مدفوعة مقدمًا 

4,467,10113,122,401إيرادات ودائع مستحقة 

16,21555,050دفعات مقدمة للموردين

165,9862,251,782أخرى

48,310,09953,939,054

6. مدينون

7. دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
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8. الممتلكات والمعدات

ديكورات مبانيأراضي )8-أ(
وتحسينات

أثاث ومعدات 
أجهزة حاسب سياراتمكتبية وكهربائية

آلي

اإلجمالي للسنة 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م

اإلجمالي للسنة 
المنتهية في
31 ديسمبر 

2019م

التكلفة

114,700,000132,300,02085,315,12476,507,6951,070,00060,874,531470,767,370750,213,619كما في1 يناير 2020م

741,1091,515,160210,0003,185,1435,651,4125,573,700--إضافات 

835,8961,184,58713,500,172-2,422346,269--محول من مشروعات تحت التنفيذ 

)298,520,121()16,883,393()16,069,897(  -)582,571()230,925(--استبعادات )8-أ(

114,700,000132,300,02085,827,73077,786,5531,280,00048,825,673460,719,976470,767,370كما في 31 ديسمبر 2020م

االستهالك

31,421,25559,223,20255,329,384663,33057,695,137204,332,308179,403,165-كما في1 يناير 2020م

3,969,0018,872,7136,707,515231,2492,313,83722,094,31526,101,480-استهالك 

)1,172,337()16,101,113()15,606,302(-)492,222()2,589(--استبعادات

35,390,25668,093,32661,544,677894,57944,402,672210,325,510204,332,308-كما في 31 ديسمبر 2020م

صافي القيمة الدفترية

114,700,00096,909,76417,734,40416,241,876385,4214,423,001250,394,466كما في 31 ديسمبر 2020م

114,700,000100,878,76526,091,92221,178,311406,6703,179,394266,435,062كما في 31 ديسمبر 2019م

)8 – أ(  بلغــت صافــي القيمــة الدفتريــة المتعلقــة بالممتلــكات والمعــدات التــي تــم اســتبعادها نتيجــة انفصــال األكاديميــة الماليــة خــال عــام 2020م مــا قــدره 799,819  ريــال ســعودى. 
بشــأن انفصــال اإلكاديميــة الماليــة يرجــى مراجعــة إيضــاح 18-ب.

أصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قــرارًا فــي تاريــخ 12 صفــر 1441هـــ )الموافــق 9 نوفمبــر 2019م( بالتنــازل عــن ملكيــة أرض فــي مدينــة جــدة إلــى وزارة الماليــة )الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة( 
وبلــغ قيمتهــا 297 مليــون ريــال ســعودي بــدون مقابــل، وقــد تــم تســجيل أثــر االســتبعاد كصافــي خســارة فــي قائمــة األداء المالــي للهيئــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م.

9. مشروعات تحت التنفيذ

10. موجودات غير ملموسة

11. ذمم دائنة

الرصيد كما في
الرصيد كما فيمحولإضافات1 يناير 2020م

31 ديسمبر 2020

1,690,626,849--1,690,626,849مقر الهيئة في المركز المالي )9-أ(

1,111,288 )930,212(1,672,658 368,842أثاث وتجهيزات

3,795,362 )6,532,302(10,327,664 -أجهزة وبرامج حاسب آلي وتجهيزات أخرى

1,690,995,69112,000,322)7,462,514(1,695,533,499

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

التكلفة

56,200,11350,391,263الرصيد في بداية السنة 

279,512718,649إضافات

)10,500()40,000(استبعادات 

2,943,2715,100,701محول من مشروعات تحت التنفيذ

59,382,89656,200,113الرصيد في نهاية السنة 

اإلطفاء

36,470,10830,155,133الرصيد في بداية السنة 

6,877,7376,325,475إطفاء محمل 

)10,500()1,000(استبعادات

43,346,84536,470,108الرصيد في نهاية السنة 

16,036,05119,730,005صافي القيمة الدفترية

كما في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

4,447,1745,070,584موردين خدمات

526,078481,613اخرى

4,973,2525,552,197

)9-أ(  تتضمــن المشــروعات تحــت التنفيــذ تكاليــف مبنــى لمقــر الهيئــة فــي مركــز الملــك عبــد اللــه المالــي فــي الريــاض. تقــوم الهيئــة بالتنســيق 
مــع األطــراف ذات العاقــة بشــأن الحصــول علــى مبنــى بديــل وحتــى تاريــخ القوائــم الماليــة لــم يتــم االتفــاق النهائــي بشــأن ذلــك.

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(
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كما في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

72,503,40461,184,387مستحقات موظفين

22,980,80913,608,757مصروفات مستحقة

3,155,90120,549,416مستحقات األكاديمية المالية

1,406,6631,061,924أخرى

100,046,77796,404,484

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

3.4%2.67%معدل الخصم

5%5%معدل زيادة الراتب

7%7%معدالت دوران الموظفين

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

322,491,449249,071,034في بداية السنة 

50,213,96245,246,422محمل على قائمة األداء المالي 

)11,047,641()16,989,599(مدفوع

39,018,52439,221,634خسائر تقييم إكتواري 

394,734,336322,491,449في نهاية السنة 

12. مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

13. مخصص مكافأة نهاية الخدمة
أهــم اإلفتراضــات االكتواريــة المســتخدمة فــي حســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة )خطــة منافــع محــددة غيــر ممولــة( هــي كمــا 

يلــي:

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:

وفيما يلي تحليل الحساسية لافتراضات االكتوارية:

التغير %المخصص كما في 31 ديسمبر 2020م

-394,734,336االفتراضات األساسية

)5.8%(371,863,825أساس معدل الخصم + %0.5

6.3%419,693,254أساس معدل الخصم - %0.5

5.9%417,892,098أساس معدل زيادة الراتب + %0.5

)5.4%(373,237,044أساس معدل زيادة الراتب -%0.5

)1.4%(389,370,922معدل دوران الموظفين %110

1.4%400,333,972معدل دوران الموظفين %90

)0.1%(394,466,325أساس معدل الوفيات %110

0.1%395,003,270أساس معدل الوفيات %90

المبلغالعوائد المتوقع دفعها خالل السنة

 21,389,305 السنة المنتهية في 13 ديسمبر 2021م

 26,448,877 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

 26,758,825 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

 42,326,839 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

 29,519,298 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

يوضــح الجــدول أدنــاه توقعــات االلتزامــات الغيــر مخصومــة لمنافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن لمــدة خمــس ســنوات علــى أســاس االفتراضــات 
وبيانــات الموظفيــن المســتخدمة فــي حســاب االلتزامــات لتاريــخ 31 ديســمبر 2020م:

تقوم الهيئة بإجراء التقييم االكتواري لمنافع الموظفين في نهاية كل سنة مالية.

14. اإلحتياطيات
تنــص المــادة الرابعــة عشــرة مــن نظــام الســوق الماليــة علــى تحويــل 
الفائــض مــن المــوارد التــي تتقاضاهــا الهيئــة إلــى وزارة الماليــة بعــد 

تكويــن االحتياطيــات وهــي :

احتياطــي نفقــات ويعــادل جميــع النفقــات الجاريــة والرأســمالية أي 
ميزانية الهيئة للســنة المقبلة وقد بلغ كما في 31 ديســمبر 2020م 

 798,277,922 )2019م:  ســعودي  ريــال   838,794,659 قــدره  مــا 
ريــال ســعودي(.

احتياطــي عــام ويعــادل ضعــف إجمالــي نفقــات الهيئــة المبينــة فــي 
ميزانيتهــا الســنوية الســابقة وقــد بلــغ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م 
مــا قــدره 1,305,320,093 ريال ســعودي )2019م: 1,311,007,417 

ريــال ســعودي(. 
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لعام 2019ملعام 2020م

2,983,487,2382,207,662,257الفائض النقدى قبل تكوين االحتياطيات 

يخصم:

)798,277,922()838,794,659(احتياطي النفقات 

)1,311,007,417()1,305,320,093(االحتياطي العام 

839,372,48698,376,918رصيد الفائض النقدي

يتــم تكويــن االحتياطيــات المبينــة ســابقا خصمــا مــن الفائــض النقــدي والــذي يســاوي رصيــد النقــد كمــا فــي نهايــة العــام، وبذلــك تكــون الحركــة 
علــى الفائــض النقــدي كمــا مــا يلــي:

تســجل الهيئــة الفائــض النقــدي ضمــن صافــي الموجــودات للهيئــة، هــذا وقــد قامــت الهيئــة خــال عــام 2020م بتحويــل مبلــغ 98,376,918 
ريــال ســعودي إلــى وزارة الماليــة )2019م: 275,357,931 ريــال ســعودي( مــن االحتياطــي النقــدي.

15. اإليرادات التبادلية وغير التبادلية
جميــع إيــرادات الهيئــة هــي إيــرادات غيــر تبادليــة فيمــا عــدا إيــرادات خدمــات وأنشــطة الهيئــة وعوائــد الودائــع. وفيمــا يلــي توزيــع اإليــرادات 

ــر التبادليــة: التبادليــة وغي

 للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2019م للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2020م

اإلجماليغير تبادليتبادلياإلجماليغير تبادليتبادلي

558,207,443558,207,443-1,337,820,6671,337,820,667-عموالت تداول أوراق مالية

خدمات تداول وأنشطة الهيئة 
8,837,946113,141,995121,979,94123,416,754103,301,522126,718,276)إيضاح 18(

مخالفات األنظمة واللوائح 
93,939,66493,939,664-52,654,11652,654,116-التنفيذية

71,181,908-37,724,17771,181,908-37,724,177عوائد الودائع

46,562,1231,503,616,7781,550,178,90194,598,662755,448,629850,047,291

16. رواتب ومزايا الموظفين

17. مصروفات عمومية وإدارية

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

184,276,035176,417,665رواتب

104,818,780 105,578,869 بدالت الموظفين

51,977,80141,498,768مكافأة موظفين

50,213,96245,246,422مكافآت نهاية الخدمة

30,624,945 33,197,084 تأمين طبي

24,591,694 25,161,205 تأمينات اجتماعية

22,474,29320,893,455حصة الهيئة في برنامج االدخار

6,106,017 703,874 رحات العمل والمؤتمرات

7,935,339 7,640,170 أخرى

481,223,293458,133,085

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

62,319,3836,138,419  مصروفات برنامج التوعية في السوق المالية 

26,164,36718,278,592الصيانة

25,334,56225,510,363االشتراكات

19,101,96417,970,057الخدمات العامة

12,471,73116,334,245اإلعام والعاقات العامة

12,295,52012,389,938اإليجارات

7,810,6825,832,735اتعاب أعضاء اللجان

7,216,76710,458,115برنامج حديثي التخرج

3,621,3377,155,883مصروفات العقود التشغيلية

4,193,3181,605,869أخرى

180,529,631121,674,216
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للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

34,832,78032,293,334رصيد الفائض للبرنامج في أول السنة

82,258,23434,356,527إيرادات البرنامج 

)31,817,081( )35,101,895( مصروفات البرنامج النقدية 

)8,486,271( )1,144,267(االرتباطات 

80,844,85226,346,509رصيد الفائض للبرنامج في آخر السنة 

كما في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

1,441,40613,129,998خال سنة

656,535915,075أكثر من سنة ولكن ال تتجاوز خمسة سنوات 

--أكثر من خمسة سنوات 

2,097,94114,045,073

18. معلومات أخرى
18-أ برنامج التوعية في السوق المالية

ــة رقــم )2-20-2017م( بتخصيــص 0.2 نقطــة  ــر 2017م صــدر قــرار مجلــس الهيئ ــى 1438هـــ الموافــق 22 فبراي ــخ 25 جمــادى األول فــي تاري
أســاس مــن عمولــة تــداول األســهم فــي الســوق الرئيســي لتمويــل أنشــطة الهيئــة الخاصــة ببرنامــج التوعيــة فــي الســوق الماليــة والمتمثلــة 
فــي رفــع الثقافــة الماليــة واالدخاريــة واالســتثمارية لــدى المســتثمرين، وتطويــر أنظمــة الرقابــة علــى التــداول لــدى األشــخاص المرخــص لهــم 
والمســاهمة فــي تأســيس وتشــغيل األكاديميــة الماليــة المزمــع انشــاؤها. كمــا أصــدر المجلــس قــراره رقــم )2-46-2017م( بتاريــخ 22 رجــب 

1438هـــ الموافــق 19 أبريــل 2017م باعتمــاد الئحــة عمــل لجنــة الحســاب التمويلــي لبرنامــج التوعيــة فــي الســوق الماليــة الســعودية. 

وفيما يلي ملخص بإيرادات ومصروفات البرنامج:

19. االرتباطات
ارتباطات رأسمالية 

تبلــــغ االرتباطــات الرأســمالية كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م مــا قيمتــه  مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2019م مــا قيمتــه 22,1 مليــون ريــال 
ســعودي( حيــث بلغــت القيمــة اإلجماليــة للعقــود المتعلقــة بهــا 12 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2019م : 58,4 مليــون ريــال ســعودي( 

بينمــا بلــغ الجــزء المدفــوع منهــا  11مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2019م: 36,3 مليــون ريــال ســعودي(.

ارتباطات عقود إيجار تشغيلي
الهيئة كمستأجر

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجاريه تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في نهاية سنة التقرير:

18-ب األكاديمية المالية 
تشــمل إيــرادات خدمــات تــداول وأنشــطة  الهيئــة المذكــورة فــي إيضــاح رقــم 15 علــى إيــرادات األكاديميــة الماليــة “األكاديميــة” للعــام المالــي 

المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020م نحــو 6.1 مليــون ريــال ســعودي )2019م: نحــو 21,2 مليــون ريــال ســعودي(.

ــي الســعودي  ــن البنــك المركــزى الســعودى )“البنــك المركــزي”( )مؤسســة النقــد العرب فــي 15 ينايــر 2019م تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون بي
ســابقا( وهيئــة الســوق الماليــة )“الهيئــة”( لوضــع إطــار تنظيمــي للتعــاون بشــأن تشــغيل األكاديميــة الماليــة، وقــد تــم االتفــاق علــى تولــي 
ــة  ــم المالي ــة كجــزء ال يتجــزأ ضمــن القوائ ــرادات ونفقــات األكاديمي ــاًء علــى ذلــك ظهــرت إي ــة، وبن ــة مســئولية اإلشــراف علــى األكاديمي الهيئ
للهيئــة علــى أن تصــدر الهيئــة تقريــرًا بــاألداء المالــي لألكاديميــة يوضــح الموقــف المالــي لهــا. وقــد اتفــق الطرفــان علــى تغطيــة أي عجــز فــي 
الميزانيــة التقديريــة لألكاديميــة مناصفــًة وذلــك بعــد اســتنفاذ الفائــض المالــي إن وجــد. وقــد بلغــت مســاهمة البنــك المركــزي خــال الســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م نحــو 17 مليــون ريــال ســعودي )2019م: نحــو 27,5 مليــون ريــال ســعودي( .

تــم التوقــف عــن إثبــات إيــرادات ونفقــات األكاديميــة الماليــة فــي ضــوء قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )538( بتاريــخ 21شــعبان 1441هـــ الموافــق 
15 أبريــل 2020م والقاضــي بإنشــاء اإلكاديميــة الماليــة والموافقــة علــى الترتيبــات النتظيميــة الخاصــة بهــا، مــا يعنــي انفصالهــا عــن الهيئــة 

ككيــان حكومــي مســتقل.

20. إفصاحات األطراف ذات العالقة
20-1 مبالغ مستحقة من طرف ذو عاقة:

الرصيد كما في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مطبيعة العالقةاسم الطرف ذو العالقة

شركة السوق المالية السعودية )تداول( 
30,762,76922,330,201عاقة إشرافيه وتنظيمية)إيضاح 6-ب(

-1,383,217عاقة تنظيميةاألكاديمية المالية )6-أ(
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يتمثــل الرصيــد المســتحق علــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية- 
تــداول بشــكل أساســي فيمــا تتقاضــاه الهيئــة عن الخدمــات المرتبطة 
بالســوق الماليــة الســعودية غيــر المحصلــة حتــى تاريــخ قائمــة المركــز 
تــداول  وعمــوالت  أتعــاب  مطالبــات  إصــدار  يتــم  حيــث  المالــي، 
ــداول  ــة األخــرى ويتــم تحصيلهــا مــن قبــل ت األســهم واألوراق المالي
نيابــة عــن الهيئــة إضافــة إلــى الرســم الســنوي مقابــل الخدمــات التــي 

تقدمهــا الهيئــة والمرتبطــة بالســوق الماليــة.

الثانيــة  للمــادة  وتطبيقــًا  الماليــة  الســوق  هيئــة  لنظــام  وفقــًا 
والعشــرون تخضــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” تحــت 
إشــراف الهيئــة باإلضافــة إلــى العاقــة التنظيميــة المتمثلــة فيمــا 

يلــي:

•  تحديــد لوائــح الســوق ومركــز اإليــداع ومركــز المقاصــة وقواعدهــا- 
ــة فــي كل منهــا  كل فيمــا يخصــه باإلضافــة إلــى شــروط العضوي

ومتطلباتهــا.

•  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 انتخــاب 

الجمعيــة العامــة للمســاهمين لهــم.

•  تحــدد اللوائــح والتعليمــات التــي يقرهــا مجلــس الهيئــة اإلجــراءات 
المتعلقــة بعقــد اجتماعــات مجالــس إدارات الســوق ومركــز اإليــداع 
ومركــز المقاصــة، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات فيهــا، وخطــط تســيير 
أعمالهــا، والصاحيــات والمهــام المنوطــة بــكل مــن مجلــس اإلدارة 
ــر التنفيــذي، وســائر األمــور اإلداريــة والماليــة ذات الصلــة. والمدي

الباب الثامن: االفصاح المالي للهيئة

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

قيمة المعامالت للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مطبيعة التعاملاسم الجهة ذات العالقة

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

1,420,388,100671,520,405إيرادات الهيئة من خال تداول

13,444,8385,643,403المدفوعات نيابة عن الهيئة 

-3,155,901عقود خدمات

959,583إيرادات األكاديمية المالية

للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

8,296,3859,159,904مزايا كبار الموظفين قصيرة األجل

593,679592,253منافع نهاية الخدمة 

8,890,0649,752,157

20-2 المعامات التي تمت مع الطرف ذو العاقة:

20-3 تعويضات كبار موظفي اإلدارة في الهيئة:

بلغ عدد كبار موظفي الهيئة خال السنة 5 موظف )2019م: 5 موظف( وجميعهم يعملون بدوام كامل.

21. األدوات المالية وإدارة المخاطر
ــة اخــرى  ــات متداول ــة ومطلوب ــة األخــرى والذمــم الدائن ــون والموجــودات المتداول ــة مــن النقــد ومــا فــي حكمــه والمدين تتألــف األدوات المالي

ــر األجــل. ــة تــم افتــراض أنهــا تعــادل قيمتهــا الدفتريــة نظــرًا لطبيعتهــا واســتحقاقها قصي ــر قيمتهــا العادل ولتقدي

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 

إما:

• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو

• في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الهيئة.

تقــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات بافتــراض أن المتعامليــن في الســوق سيســتفيدون عند تســعير الموجــودات أو المطلوبات 
وأنهــم يســعون لتحقيــق أفضل مصالحهــم االقتصادية.

يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة بعيــن االعتبــار مقــدرة المتعامليــن فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة عــن طريــق 
االســتخدام األفضــل واألقصــى لألصــل أو بيعــه لمتعامليــن آخريــن فــي الســوق يســتخدمون األصــل علــى النحــو األفضــل وبأقصــى حــد.

ــادة اســتخدام المدخــات  ــة وزي ــة لقيــاس القيمــة العادل ــات كافي تســتخدم الهيئــة طــرق تقويــم مائمــة وفقــًا للظــروف، وتتوفــر بشــأنها بيان
ــة للماحظــة. ــر القابل ــل اســتخدام المدخــات غي ــة للماحظــة وتقلي القابل

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:

• المستوى األول:  األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار(.

•  المســتوى الثانــي: طــرق تقويــم تعتبــر مدخــات المســتوى األدنــى– الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة – قابلــة للماحظــة بصــورة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة.

• المستوى الثالث: قياس القيمة العادلة باستخدام مدخات أقل في المستوى التي تعتمد على بيانات سوقية غير قابلة للماحظة.

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم إثباتهــا فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة بشــكل متكــرر، تقــوم الهيئــة بالتأكــد فيمــا إذا تــم 
التحويــل بيــن المســتويات الهرميــة لقيــاس القيمــة العادلــة وذلــك بإعــادة تقويــم التصنيــف )علــى أســاس مدخــات المســتوى األدنــى الهامــة 

لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.

ولغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة، قامــت الهيئــة بتحديــد فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر 
الموجــودات والمطلوبــات والتسلســل الهرمــي لمســتويات قيــاس القيمــة العادلــة المذكــورة أعــاه.

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(
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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 مخاطــر اســعار الســوق مــن ثاثــة أنــواع وهــي: مخاطــر أســعار الفائــدة، ومخاطــر أســعار العمــات، ومخاطــر األســعار األخــرى 
ــى  ــدة عل ــراوح معــدل الفائ ــع وقــد ت ــه الودائ ــة التــي تتأثــر بمخاطــر الســوق النقــد ومــن ضمن ــل أســعار األســهم. تتضمــن األدوات المالي مث

الودائــع )مــن 1% إلــى %2.5(.

حساسية سعر الفائدة 
تتعلق تحاليل الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2019م.

ــر الماليــة كان مــن شــأنه زيــادة )انخفــاض( األداء المالــي  ــر المعقــول المحتمــل ل 100 نقطــة أســاس ألســعار الفائــدة بتاريــخ التقاري إن التغيي
ــرات األخــرى، ال ســيما أســعار صــرف العمــات األجنبيــة، تظــل ثابتــة. ــاه. ويفتــرض التحليــل أن جميــع المتغي ــغ الموضحــة أدن بالمبال

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.
ال يوجد لدى الهيئة مستحقات مالية تزيد عن سنة.

مخاطر االئتمان
تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بالتزاماتــه مقابــل أداة ماليــة أو عقــد عميــل ممــا يــؤدي إلــى تكبــد خســائر 
ماليــة. بالنســبة لألصــول الماليــة المصنفــة ضمــن فئــة “قــروض وذمــم مدينــة”، يكــون الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان هــو القيمــة 

الدفتريــة لألصــول الماليــة. والهيئــة ليســت معرضــة لمخاطــر االئتمــان مــن أنشــطتها التشــغيلية. 

الجودة االئتمانية للموجودات المالية
تمثــل شــركة الســوق الماليــة الســعودية - تــداول أكبــر عميــل للهيئــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م بلــغ رصيــد المســتحق منهــا نحــو 30,8 مليــون 

ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2019م مبلــغ 22,3 مليــون ريــال ســعودي( مســجلة فــي الذمــم المدينــة التجاريــة.

كما فيكما فيالقيمة العادلة

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020متصنيف األدوات المالية

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

2,983,487,2382,207,662,257نقد وما في حكمه 

3,428,37111,946,520مدينون من معامات تبادلية

30,828,44222,414,195مدينون من معامات غير تبادلية

28,315,03030,112,101سلف الموظفين

3,046,059,0812,272,135,073

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة 

4,973,2525,552,197ذمم دائنة 

4,973,2525,552,197

زيادة / )نقص(
نقاط األساس

األثر الزيادة / )النقص(
على قائمة األداء المالي

31 ديسمبر 2020م

نقد وما في حكمه 
100+24,513,028

100-)24,513,028(

سلف الموظفين
100+602,900

100-)602,900(

31 ديسمبر 2019م

النقد وما في حكمه
100+23,786,556

100-)23,786,556(

سلف الموظفين
100+627,407

100-)627,407(

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(

إن القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية تقارب قيمتها الدفترية.

حساسية سعر الفائدة: 
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كما في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

3,203,851 1,456,298 غير متأخرة وغير منخفضة القيمة أقل من 30 يوم

2,681,359 369,466 متأخرة من 31-90 يوم

6,061,310 1,602,607 متأخرة أكثر من 90 يوم

 3,428,371 11,946,520

كما في

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

20,622,749 29,103,067 غير متأخرة وغير منخفضة القيمة أقل من 30 يوم

40,000 -   متأخرة من 31-90 يوم

1,751,446 1,725,375 متأخرة أكثر من 90 يوم

 30,828,442 22,414,195

في 31 ديسمبر 2020م تحليل أعمار الذمم المدينة من المعامات التبادلية كانت كما يلي:

في 31 ديسمبر 2020م تحليل أعمار الذمم المدينة من المعامات الغير تبادلية كانت كما يلي:

تــرى اإلدارة أن المبالــغ التــي لــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا والمتأخــرة ألكثــر مــن 30 يومــًا ال  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. 
لــدى الهيئــة نقــد ومــا فــي حكمــه بمبلــغ 2.98 مليــار ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2020م )31 ديســمبر 2019م: 2.2مليــار ريــال ســعودي( 

مودعــة لــدى بنــوك ذات تصنيــف ائتمانــي جيــد.

22. اعتماد القوائم المالية 
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الهيئة بتاريح 11 / 08 / 1422هـ )الموافق 24 / 03 / 2021م(.

ھیئة السوق المالیة
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2020م 

)المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خاف ذلك(
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توفرها الهيئة على موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت اآلتي:

www.cma.org.sa

وبصيغ حفظ مختلفة )ملف مفتوح( على الرابط التالي:

https://cma.org.sa/Market/Reports/Pages/default.aspx
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