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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

)تداول(  السعودية  المالية  السوق  شركة  إدارة  مجلس  عن  ونيابة  بإسمي  يسرني 
أن أقدم لكم التقري�ر السنوي للشركة والذي يستعرض أداء الشركة وأنشطتها خالل 

العام المالي المنتهي في 3١ ديسمرب ٢٠١٥م.



٥

شهد العام ٢٠١٥م العديد من اإلنجازات في مختلف قطاعات الشركة، والتي ساهمت بشكل فاعل في رفع مستوى تقديم خدماتنا 
ومنتجاتنا بكفاءة وفعالية وجودة عالية تضمن تطبيق أفضل المعاي�ي العالمية، ويعود الفضل في ذلك -بعد اهلل-  إلى تنفيذ الخطط 
االسرتاتيجية المعتمدة من خالل كوادر مؤهلة وقادرة على العطاء واإلنجاز، األمر الذي قادنا إلى المضي قدما نحو تحقيق أهدافنا 

على كافة المستويات.
وعلى صعيد النتائج المالية للعام ٢٠١٥م فقد شهدت الشركة انخفاضًا في اإليرادات التشغيلية بنسبة)١7%(حيث بلغت )4٠3(مليون ريال 
مقارنة بـ )487( مليون ريال لعام ٢٠١4م، وذلك بسبب انخفاض متوسط قيم التداول اليومية لعام ٢٠١٥م  بنسبة )٢٢%( عن العام ٢٠١4م 
حيث بلغت )6.7(  مليار ريال مقارنة بـ )8.6( مليار ريال للعام ٢٠١4م مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الدخل من األعمال الرئيسية بلغ  
)8٢%(من )١86(مليون ريال لعام ٢٠١4م إلى )33( مليون ريال لعام ٢٠١٥م، كما أن هناك انخفاضًا من العوائد على االست�ثمار واإليرادات 
األخرى بنسبة )6%(من  )79(مليون ريال لعام ٢٠١4م إلى )74( مليون ريال لعام ٢٠١٥م وذلك نتيجة انخفاض التوزيعات على المحافظ 

االست�ثمارية، في حني انخفض صافي الدخل العام بنسبة)٥9%(من )٢6٥(مليون ريال لعام ٢٠١4م إلى )١٠7( مليون ريال لعام ٢٠١٥م.
وقد بلغت القيمة السوقية لالسهم المصدرة في نهاية عام ٢٠١٥م )١,٥79.٠6( مليار ريال مقابل )١,8١٢.89( مليار ريال للعام ٢٠١4م، 

بنسبة انخفاض قدرها )9٠.١٢%(. 
وبلغت القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة خالل العام ٢٠١٥م، )١,66٠.6٢( مليار ريال مقابل )٢,١46.٥١(مليار ريال للعام ٢٠١4م  بانخفاض 
بارتفاع  ٢٠١4م  مقابل)8,٠3٢,697(للعام  محفظة   )8,4٢7,١٢٠( ٢٠١٥م  للعام  االست�ثمارية  المحافظ  عدد  بلغ  حني  في   ،)%٢٢.64( نسبته 

نسبته )%4.9١(
وقد حظي هذا العام بالعديد من اإلنجازات التي كان لها األثر الواضح في دعم خطط الشركة االسرتاتيجية الطموحة والهادفة إلى  
تعزي�ز كفاءة وعمق السوق، فقد تم فتح المجال للمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة  لالست�ثمار  باألسهم المدرجة في السوق 

المالية السعودية بعد تطبيق كافة إجــراءات وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة.
بعد  ٢٠١8م وذلك  العام  بحلول  يتم  أن  العام والمتوقع  لالكت�تاب  الشركة  لجزء من أسهم  الطرح  بإجراءات  البدء  اإلعالن عن  تم  فقد 
الحصول على الموافقات الالزمة، وهي خطوة هامة في مسية الشركة وذلك للمزايا المتعددة التي ستستفيد منها بعد اإلدراج، 
وجذب  التوسع   في  وسيساهم  الشركة  هوية  الحال  بطبيعة  سيدعم  مما  وأدائها  وشفافيتها  الشركة  كفاءة  تعزي�ز  ضمنها  ومن 

االست�ثمارات.
نحن نتطلع دائما إلى الريادة في جميع مبادراتنا بناًء على رؤيتنا التي نسعى من خاللها إلى أن نكون سوقًا ماليًة مت�كاملًة تقدم 
خدمات مالية شاملة ومتنوعة تنافس على مستوى عالمي، لذلك يشّكل العنصر البشري والذي تقوده كوادر وطنية الركيزة األساسية 
نحو تحقيق أهدافنا وعليه فقد حرصنا على تحسني وتطوي�ر بيئة العمل باستمرار من خالل اســتقطاب الكفــاءات والخربات والمحافظــة 

عليهــا، والعمل على تعزي�ز القــدرات القياديــة وتفعيــل قنــوات االتصــال وتحسني الحوافز باإلضافـة إلى التدريـب والتطويـر.
هيئة  بني  المسؤوليات  وتفعيل  االختصاصات  فصل  مشروع  خالل  من  واإلشرافية  التنظيمية  تداول  مسؤوليات  تفعيل  يخص  وفيما 
السوق المالية وتداول، فإن األعمال تسي وفقًا للربنامج الزمني المعتمد، وقد أنشأت تداول اإلدارة العامة للسياسات واإلشراف 
لت�كون الذراع التنظيمي واإلشرافي لتداول فيما يخص مهامها ومسؤولياتها تجاه السوق المالية والمشاركني فيها، كما تهدف إلى 
ضمان التنسيق الدائم والمستمر بني الهيئة وتداول في كل ما من شأنه تطوي�ر األطر والسياسات واإلجراءات التنظيمية واإلشرافية 

، باإلضافة الى رفع مستوى الوعي لدى المشاركني في السوق وت�ثقيفهم.
ووفقا للربنامج الزمني، فإن من المتوقع أن يبدأ اإلعالن عن اللوائح والقواعد المعدلة والجديدة خالل الربع الثالث من العام ٢٠١6م. و 

من المتوقع أن تدخل اللوائح والقواعد المعدلة والجديدة حيز التنفيذ تدري�جيا مطلع العام ٢٠١7م بمشيئة اهلل تعالى.
وقد ُتوجت جهود الشركة بحصولها هذا العام على جائزة أفضل سوق مالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٥م 
في حفـل جوائـز . Global Investor ISF، هـذا باإلضافـة إلى وضـع السـوق علـى قائمـة المراقبـة لمؤشـر FTSEمـن أجـل النظـر في ترقيتـه 

إلى مرتبـة األسـواق الناشـئة الثانويـة.
ويسعدني أن أوجه الشكر والتقدير إلى معالي رئيس هيئة السـوق المالية وأعضاء المجلس، وكذلك عمالئنا  وموظفينا وكل من 
يساهم في دعم وتحقيق انجازاتنا، وأدعوهم ونفسي لبذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى النجاح الذي نطمح إليه بإذن 

اهلل تعالى. 
في الختام وأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، أتقدم بأسـمى آيات الشـكر والعرفان 
لمقام خادم الحرمني الشـريفني الملك سـلمان بن عبد العزي�ز - حفظه اهلل - وإلى ولي العهـد صاحب السـمو الملكي 
األمي/ محمد بن نايـف بن عبدالعزي�ز وإلى ولي ولي العهد صاحب السـمو الملكـي األمي/ محمد بن سـلمان بن 

عبدالعزي�ز على اهتمامهم ودعمهم المستمر لمسية التنمية والعطاء لهذا الوطن. 

خالد بن إبراهيم الرب�يعة
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ/ خالد بن إبراهيم الرب�يعة
رئيس المجلس

األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي 
نائب الرئيس

الدكتور/ فهد بن أحمد أبوحيمد
عضو

معالي األستاذ/ عبدالعزي�ز بن صالح الفري�ح
عضو

الدكتور/ سامي بن محسن باروم
عضو
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األستاذ/ علي بن عبدالرحمن القوي�ز
عضو

األستاذ/ طارق بن زياد السديري
عضو

األستاذ/ عبدالرحمن بن يحيى اليحياء
عضو

األستاذ/ ريان بن محمد فايز
عضو
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كلمة المدير التنفيذي
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تعيش المملكة العرب�ية السعودية مرحلة تحول فريدة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمني الشريفني الملك سلمان بن 
نايف بن عبدالعزي�ز  الملكي األمي/ محمد بن  - ودعم ومتابعة حثيثة من ولي عهده صاحب السمو  - حفظه اهلل  عبدالعزي�ز 
وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمي/ محمد بن سلمان بن عبدالعزي�ز - حفظهم اهلل - حيث ت�تظافر الجهود في هذه 

المرحلة على جميع األصعدة والمجاالت لتحقيق أهداف خطة التحول الوطني.
ونظرًا لكون السوق المالية السعودية أحد الركائز الهامة في دعم خطة التحول الوطني، فقد سخرت شركة السوق المالية 
السعودية )تداول( جميع الموارد والطاقات لتحقيق أهداف السوق المالية السعودية في خطة التحول الوطني بتوجيه من 
معالي رئيس هيئة السوق المالية السعودية ودعم ومتابعة دقيقة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة السوق المالية 
بحلول  العام  لإلكت�تاب  الشركة  أسهم  من  جزء  لطرح  تداول  وتسعى  بها.  نفخر  سعودية  كوادر  وبقيادة  )تداول(  السعودية 
العام ٢٠١8م لما تمثله من مركز اقتصادي حيوي يخدم قرابة خمسة مالي�ني مست�ثمر وأكرث من ثالثمائة شركة مصدرة لألوراق 

المالية وشركات مالية عاملة في السوق وقيمة سوقية تعادل الرتليون ونصف الرتليون ريال سعودي.
حققت تداول خالل العام ٢٠١٥م العديد من اإلنجازات الهامة التي من شأنها أن تعكس العمق اإلسرتاتيجي للسوق المالية 
إست�ثمارية  أصعدة  عدة  على  النجاح  تحقيق  في  ساهمت  متميزة  تغيات  العام  هذا  شهد  فقد  السعودي.  اإلقتصاد  في 

وإسرتاتيجية وتنظيمية وتقنية واجتماعية.
فعلى صعيد تفعيل وتوسيع نطاق اإلست�ثمار المؤسسي األجنبي في السوق المالية السعودية، بدأت الشركة تطبيق إجراءات 
المعرفة  ونقل  السوق  عمق  لزيادة  المؤهلة  األجنبية  المالية  للمؤسسات  المجال  بفتح  المالية  السوق  هيئة  وتعليمات 
والخربة للمؤسسات المالية المحلية والمست�ثمري�ن في السوق، ورفع أداء الشركات المدرجة خصوصًا في جوانب اإلفصاح 
المستوى  على  تصنيفها  رفع  فرصة  وي�زيد  السعودية  المالية  السوق  مكانة  يعزز  مما  الشركات،  لهذه  البحثية  والتغطيات 

العالمي.
كما أطلقت تداول نظام التداول الجديد X-Stream INET والذي يعد من أحدث أنظمة التداول التي طورتها شركة ناسداك، حيث 
يتميز بفعاليته وسرعته في تنفيذ األوامر بشكل دقيق وآمن، كما ُيمكن النظام الجديد الشركة من تطوي�ر المزيد من الخدمات 
المقدمة لجميع عمالئها من خالل أكرث من منصة جديدة لتداول العديد من األصول واألوراق المالية باإلضافة إلى زيادة القدرة 

االستيعابية للنظام.
أما في مجال تحسني وتطوي�ر بيئة العمل، فقد حرصت الشـركة علــى رفع القيمــة الوظيفيــة لموظفيهــا وتفعيل خطط التدريـب 

والتطويـر، وخفــض معــدالت الــدوران الوظيفــي، ورفــع قــدرة الشــركة التنافســية على اســتقطاب المواهــب.
والربامج  المبادرات  من  عددًا  ٢٠١٥م  عام  خالل  اطلقت  فقد  االجتماعية،  المسؤولية  صعيد  على  انجازات  تداول  حققت  كما 
التطوع وشارك بشكل فعال عدد من منسوبي ومنسوبات الشركة، حيث قدموا  التي تهدف إلى تفعيل ثقافة  االجتماعية 
ما يقارب )9٠( ساعة تطوعية في عدد من الجامعات والجمعيات الخيية، وفي هذا الصدد ساهمت الشركة بدعم الحمالت 
التوعوية النتخابات المجالس البلدية، وشاركت بشكل فعال في عدد من معارض التوظيف المقامة في كافة أنحاء المملكة 
نظمت  كما  الجامعات،  من  عدد  في  السعودية  المالية  السوق  عن  ت�ثقيفية  عمل  وورش  توعوية  دورات  وعقدت  وخارجها، 
حملة تروي�جية على المستوى الدولي للمست�ثمري�ن األجانب  وحرصت على تقديم الدعم المستمر للطالب الموهوبني وتفعيل 

التدريب المهني من خالل تدريب )47( طالب وطالبة خالل العام ٢٠١٥م. 
تواصل تداول العمل على تحقيق هدفها الرئيسي تعزي�ز كفاءة وعمق السوق، وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف أطلقت 
العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في تطوي�ر الخدمات المقدمة لعمالئها، باإلضافة إلى زيادة قدرتها االستيعابية 
لتواصل ريادتها في جميع مبادراتها بناًء على رؤيتها التي تسعى من خاللها إلى أن ت�كون سوقًا ماليًة مت�كاملًة تقدم خدمات 

مالية شاملة ومتنوعة تنافس على المستوى العالمي.
النجاحات  من  المزيد  لتحقيق  منسوبيها  وإبداع  وإخالص  االدارة،  مجلس  توجيهات  على  المبنية  جهودها  تداول  ستواصل 

واالنجازات التي تعزز مكانتها الرائدة وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة بإذن اهلل.

المهندس /خالد بن عبداهلل الحصان
المدير التنفيذي
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ملخص أداء العام

التغري %   2014م 2015م
ملخص النتائج المالية

)القيمة بمالي�ي الرياالت( 

%17- 487 403 اإليرادات التشغيلية

%23 301 369 إجمالي المصاريف

%82- 186 33 الدخل من األعمال  الرئيسية

%6- 79 74 إي�رادات أخرى

%59- 265 107 صافي الدخل

%56- 283 124
 صافي الربح قبل الزكاة والفوائد

واالستهالكات واإلطفاءات
%59- 2.21 0.89 صافي ربح السهم )ريال سعودي(

%0 0.75 0.75 التوزيعات لكل سهم )ريال سعودي(

التغري % 2014م 2015م المؤشرات المالية

% 16- % 66.8 % 55.8 نسبة إجمالي الدخل

%78- % 38.2 % 8.3 نسبة الدخل التشغيلي

%51- % 54.4  % 26.7 نسبة صافي الدخل

%59- % 22.1 % 8.9 العائد على راس المال

%59- % 7.9 % 3.2 العائد على إجمالي حقوق الملكية

% 147 % 34 % 84 نسبة التوزيعات الى صافي الربح

ملخص األداء المالي

إجمالي المصاريف )بمالي�ني الرياالت(اإليرادات التشغيلية )بمالي�ني الرياالت(قيمة التداول )بالمليار ريال(

الدخل من األعمال الرئيسية )بمالي�ني الرياالت( التوزيعات لكل سهم ) ريال سعودي(صافي الدخل )بمالي�ني الرياالت(
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لمحة عن أعمال الشركة  الرئيسية

تحقــق شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( إي�راداتهــا مــن  ثــالث وحــدات 
أعمــال رئيســية  :

• خدمات التداول النقدي

• خدمات األصول واإليداع

• خدمات معلومات السوق 

ت�كوي�ن اإليرادات لعام 2015م

خدمات التداول النقدي

خدمات األصول واإليداع

خدمات معلومات السوق

%7٥
%١7

%9

خدمات األصول واإليداع

خدمات التسجيل

خدمات أخرى

خدمات اإليداع

%6٠

%38

%٢

الخدمــات المتعلقــة بتنفيــذ عمليــات إيــداع األوراق الماليــة المتداولــة فــي الســوق، 
تشــمل  كمــا  ملكيتهــا.  وتســجيل  ومقاصتهــا  وتســويتها  نقلهــا  الــى  باإلضافــة 
خدمــات المصدريــ�ن كرفــع أو خفــض رأس المــال، وإجــراءات االندمــاج واالســتحواذ، 
وتزويــد التقاريــ�ر المتعلقــة بســجل المســاهمي، وخدمــات إدارة الجمعيــات، وحفــظ 
وصيانــة ســجل المســاهمي للشــركات المســاهمة المدرجــة والغــري مدرجــة. ويتــم 
تقديــم خدمــات إضافيــة عــن طريــ�ق بوابــة )تداوالتــي( للخدمــات تشــمل االطــالع علــى 
ــاح المســتحقة،  ــل األرب كافــة محافــظ المســت�ثمر فــي الســوق وتفاصيلهــا، وتفاصي
وخدمــة التصويــت اإللكرتونــي، وخدمــه "تواصــل" والتــي ت�تيــح للشــركات التواصــل مــع 

مســاهميها.

خدمات التداول النقدي

خدمات التداول

خدمات االدراج والوسطاء

%99.9

%٠.١

الســوق  أســاس  علــى  ويقــوم  الماليــة،  األوراق  بتــداول   المتعلقــة  الخدمــات 
المســتمرة التــي تحركهــا أوامــر البيــع والشــراء، ويتيــح تــداول جميــع األســهم المحلية 
المدرجــة بالســوق الســعودي بنظــام آلــي مت�كامــل كمــا يتيــح كذلــك تــداول االوراق 
الماليــة االخــرى كالصكــوك وصناديــق المؤشــرات المتداولــة. ويتــم تقديــم كذلــك 
الخدمــات المتعلقــة بــإدراج األوراق الماليــة وتشــمل خدمــات ادراج الشــركات الجديــدة 
و كذلــك توفــري نظــام متطــور للشــركات المدرجــة لتســهيل االفصــاح عــن معلوماتهــا 

ونشــرها. وتقديــم خدمــات مســتمرة لشــركات الوســاطة وتدريــب الوســطاء.

خدمات معلومات السوق
خدمات بيانات السوق

خدمات المؤشرات

خدمات البيانات المرجعية

%9٥

%٢
%3

الخدمــات المتعلقــة بتطويــ�ر خدمــات ومنتجــات المعلومــات الماليــة كالمعلومــات 
االنيــة والمرجعيــة والتاريخيــة  وانشــاء المؤشــرات. كمــا تعنــى بالرتخيــص لتوزيــع 
الســوق  عضــاء  ال  محــددة  اتفاقيــات  خــالل  مــن  الســوق  معلومــات  واســتخدام 
مــع  ت�توافــق  اتفاقيــات  خــالل  مــن  المعلومــات  ومــزودي  المؤشــرات  ومطــوري 

العالميــة. المعايــ�ري 
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تقري�ر مجلس اإلدارة للجمعية العمومية

أوالً: وصف األنشطة الرئيسة للشركة 
ت�تمثــل أنشــطة الشــركة فــي تقديــم وإدارة خدمــات تــداول األوراق الماليــة، والقيــام بأعمــال التســوية والمقاصــة لــألوراق 
الماليــة، وإيــداع األوراق الماليــة وتســجيل ملكيتهــا ونقلهــا ورهنهــا، ونشــر المعلومــات المتعلقــة بهــا، ولهــا الحــق فــي 

ــه. ــواردة في ــة وبمــا يحقــق أهدافهــا ال ــأي مــن ذلــك وفقــا لنظــام الســوق المالي ــة أي نشــاط آخــر ذو عالقــة ب مزاول

ثانيًا: اسرتاتيجية الشركة
في عام 2015م، قام مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد الخطة االسرتاتيجية الخمسية للشركة للفرتة من عام 2015م إلى عام 
2019م، و تضمنت الخطة االسرتاتيجية دراسة شاملة و مفٌصلة للعديد من الجوانب الحيوية المتعلقة بتطوي�ر السوق. وعلى 

ضوئها، ركزت خطة الشركة االسرتاتيجية على المحاور التالية: 
1-  بناء القدرات التي تمكن الشركة من تشغيل أعمالها اليومية و تطوي�ر مشاريعها المستقبلية.

2- القيام باألدوار المناطة بالشركة بشأن تطوي�ر أنظمة وقواعد السوق وتفعيل دورها اإلشرافي باإلضافة إلى زيادة التوعية 
بني المست�ثمري�ن وأعضاء السوق وكذلك تفعيل دور الشركة تجاه المجتمع واالقتصاد الوطني.

3-  رفع جودة المنتجات والخدمات الحالية المقدمة من الشركة و تحسني كفاءتها وفاعليتها بما يلبي تطلعات عمالء الشركة 
المختلفني. 

4- االبت�كار والتطوي�ر في منتجات وخدمات الشركة المستقبلية والتوسع االسرتاتيجي ودراسة فرص الدمج واالستحواذ وتعزي�ز 
مكانة السوق إقليميًا ودوليًا.

وعلى ضوء هذه الخطة، تمت مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة مما نتج عنه تعديالت في هيكلة إدارات الشركة )شملت إدارات 
األعمال والعمليات وتقنية المعلومات والمخاطر وأمن المعلومات( والتي تم تطبيقها في أواخر عام 2015م. 

المالــي  الشــركة  أداء  عــن  الســنوي  تقريــ�ره  يقــدم  أن  )تــداول(  الســعودية  الماليــة  الســوق  شــركة  إدارة  مجلــس  يتشــرف 
2015/12/31م. فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  والتشــغيلي 

ثالثًا: أهم المشاريع وأبرز اإلنجازات

- تحسني وتطوي�ر بيئة العمل

 منــذ أواخــر العــام ٢٠١3م، قامــت الشــركة بالعمــل علــى بنــاء خطــة اســرتاتيجية شــاملة مــن شــأنها اإلســهام فــي تحســني قــدرة 
الشــركة علــى اســتقطاب الكفــاءات والمواهــب والمحافظــة عليهــا. ومنــذ ذلــك الوقــت عكفــت الشــركة علــى تنفيــذ خطتهــا 
ــدوران  ــة لموظفيهــا وخفــض معــدالت ال ــة العمــل والقيمــة الوظيفي االســرتاتيجية الطموحــة والتــي تهــدف إلــى تحســني بيئ
الوظيفــي ورفــع قــدرة الشــركة التنافســية فــي اســتقطاب المواهــب. كمــا شــملت الخطــة تحســني القــدرات القياديــة و تفعيــل 
قنــوات االتصــال و مســاواة المزايــا و المكافــآت بنظياتهــا فــي ســوق العمــل باإلضافــة الــى التدريــب والتطويــ�ر. و منــذ تنفيــذ 
هــذه الخطــة تــم خفــض معــدالت الــدوران فــي عــام ٢٠١٥م بنســبة -4١% وذلــك الــى 9.٥% مقارنــة مــع ١6.٢% فــي عــام ٢٠١3م 
وتجلــت فوائــد االســرتاتيجية مــن خــالل اســتبيان مــدى الرضــاء الوظيفــي لموظفــي الشــركة حيــث بلغــت نســبة الرضــاء ٥9% فــي 

عــام ٢٠١٥م مقارنــة بـــ 4٢% فــي عــام ٢٠١3م بزيــادة إجماليــة قدرهــا %4٠. 

- تطوي�ر الهيكل التنظيمي للشركة

وفــي إطــار خطــة الشــركة االســرتاتيجية، قامــت الشــركة بمراجعــة هيكلهــا التنظيمــي الحالــي و تعديلــه مــن خــالل ضــم إدارات 
األعمــال إلــى إدارتــني رئيســيتني؛ تعنــى األولــى بتطويــ�ر الســوق ومنتجاتــه والخدمــات المقدمــة مــن الشــركة وإدارة العمــالء، وتعنــى 
اإلدارة الثانيــة بمركــز اإليــداع والعمليــات. وشــملت التعديــالت فصــل إدارتــي المخاطــر وأمــن المعلومــات باإلضافــة إلــى إعــادة هيكلــة 

إدارة تقنيــة المعلومــات.

كمــا نتــج عــن المشــروع المشــرتك القائــم حاليــًا بــني الشــركة وبــني هيئــة الســوق الماليــة لفصــل المهــام واالختصاصــات بينهمــا 
وفقــًا ألحــكام نظــام الســوق الماليــة، اســتحداث إدارة جديــدة تعنــى بالسياســات و اإلشــراف علــى الســوق. 

- فتح السوق المالية السعودية الست�ثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة:

قامــت الشــركة بتطبيــق إجــراءات وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة بفتــح المجــال للمؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة لشــراء 
وبيــع األســهم بهــدف تعزيــ�ز االســت�ثمار المؤسســي فــي الســوق ونقــل المعــارف والخــربات للمؤسســات الماليــة المحليــة 
والمســت�ثمري�ن، ورفــع أداء الشــركات المدرجــة والســيما فــي جانــب اإلفصــاح عــن المعلومــات الماليــة، وكذلــك رفــع أداء الشــركات 
ــ�ز مكانــة الســوق لت�كــون ســوقًا رائــدة، وزيــادة فــرص رفــع تصنيفهــا علــى المســتوى العالمــي  االســت�ثمارية المتخصصــة، وتعزي
لت�كــون ســوقًا ناشــئة، باإلضافــة الــى رفــع مســتوى البحــوث والدراســات والتقي�يمــات التــي يتــم اجرائهــا عــن الســوق بشــكل عــام 

والشــركات المدرجــة بشــكل خــاص.

 )X-Stream INET( إطالق نظام التداول الجديد -
وعلــى صعيــد تقنيــة المعلومــات، قامــت الشــركة فــي عــام ٢٠١4م بالتعــاون مــع شــركة ناســداك NASDAQ فــي العمــل علــى 



١3

مشــروع مطــور وواســع النطــاق بهــدف اســتبدال نظــام SAXESS للتــداول بنظــام X-stream INET، وتــم اطــالق نظــام التــداول 
الجديــد فــي ســبتمرب ٢٠١٥م. ويعــد النظــام الجديــد مــن أحــدث أنظمــة التــداول التــي طورتهــا شــركة ناســداك NASDAQ حتــى 
اآلن ويتميــز بفعاليتــه وســرعته فــي تنفيــذ األوامــر بشــكل دقيــق وآمــن وذلــك فــي تــداول األســهم والصكــوك والســندات 
وصناديــق المؤشــرات. و ســيمكن النظــام الجديــد الشــركة مــن تطويــ�ر المزيــد مــن الخدمــات المقدمــة لجميــع عمالئهــا والتــي 
تعــزز مــن كفــاءة وعمــق الســوق مــن خــالل أكــرث مــن منصــة جديــدة لتــداول العديــد مــن األصــول واألوراق الماليــة باإلضافــة إلــى 

المزيــد مــن القــدرات االســتيعابية.

- حصول السوق المالية السعودية على جائزة أفضل سوق مالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شــهد العــام ٢٠١٥م حصــول الشــركة علــى جائــزة أفضــل ســوق ماليــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لعــام ٢٠١٥م 
فــي حفــل جوائــز "Global Investor ISF". هــذا باإلضافــة إلــى وضــع الســوق علــى قائمــة المراقبــة لمؤشــر FTSE مــن أجــل النظــر 

فــي ترقيتــه إلــى مرتبــة األســواق الناشــئة الثانويــة وذلــك بعــد فتــح الســوق أمــام المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة.

- تحديد العام ٢٠١٨م لطرح جزء من أسهم الشركة لالكت�تاب العام

الحصــول علــى  بعــد  العــام والمتوقــع فــي ٢٠١8م وذلــك  لالكت�تــاب  لجــزء مــن أســهمها  الطــرح  بإجــراءات  البــدء  الشــركة  أعلنــت 
الالزمــة. الموافقــات 

-  انجازات المسؤولية االجتماعية

تحــرص الشــركة مــن خــالل دورهــا فــي خدمــة المجتمــع علــى اتبــاع وتنفيــذ أفضــل التطبيقــات والممارســات التــي تضمــن تحقيــق 
الفعاليــة والكفــاءة المطلوبــة بمــا يتوافــق مــع االســرتاتيجيات والسياســات المعتمــدة فــي الشــركة، حيــث تهــدف الشــركة إلــى 
المســاهمة بشــكل جــاد فــي التنميــة الوطنيــة المســتدامة مــن خــالل الرتكيــز علــى أربعــة مجــاالت، هــي: الســوق، بيئــة العمــل، 

المجتمــع، والبيئــة.

تــم خــالل عــام ٢٠١٥م، تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات والربامــج االجتماعيــة شــملت القطاعــات الحيويــة وبمشــاركة فعالــة مــن 
منســوبي ومنســوبات الشــركة وذلــك عــن طريــ�ق تفعيــل وتعزيــ�ز ثقافــة التطــوع لــدى منســوبيها.

 قامــت الشــركة بدعــم عــدد مــن الجمعيــات الوطنيــة فــي القطاعــات التعليميــة والصحيــة واالقتصاديــة التــي تعنــى بدعــم 
المواهــب والحفــاظ علــى البيئــة والصحــة العامــة باإلضافــة الــى المســاهمة برفــع الشــفافية للمنشــآت وتعزيــ�ز األداء وتطويــ�ر 
الكفــاءات المهنيــة المتخصصــة. وكذلــك قامــت الشــركة بتنظيــم واقامــة عــدد مــن الفعاليــات التوعويــة لمنســوبيها وعــدد مــن 

الجامعــات فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية.

مــن جانــب أخــر حرصــت الشــركة علــى دعــم برامــج األســر المنتجــة والعديــد مــن معــارض التوظيــف وكذلــك دعــم الحملــة الوطنيــة 
للتوعيــة والت�ثقيــف بأهميــة وكيفيــة التصويــت النتخابــات المجالــس البلديــة وإتاحــة التدريــب التعاونــي للطــالب والطالبــات.
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المركز المالي
)بمالي�ني الرياالت(

٢٠١١م٢٠١٢م٢٠١3م٢٠١4م٢٠١٥م

١.436١.389١.66١٢.٠68٢.٥١6األصول المتداولة

٢.٠84٢.١34١.666١.٠9444٥األصول الغي متداولة

3.٥٢٠3.٥٢33.3٢73.١6٢٢.96١مجموع األصول

١39١١٠696١٥8االلتزامات المتداولة

78767١٥٠43االلتزامات الغي متداولة

٢١7١86١4٠١١١١٠١مجموع االلتزامات

١.٢٠٠١.٢٠٠١.٢٠٠١.٢٠٠١.٢٠٠راس المال

١.397١.387١.36١١.34٥١.3٢٢االحتياطيات

69769١٥4٢49٥336أرباح مبقاة

8٥984١١٢التغي في القيمة العادلة لالست�ثمارات متاحة للبيع

3.3٠33.3373.١873.٠٥١٢.86٠مجموع حقوق الملكية

3.٥٢٠3.٥٢33.3٢73.١6٢٢.96١حقوق الملكية وااللتزامات

قائمة الدخل
)بمالي�ي الرياالت(

2011م2012م2013م2014م2015م

403487346440277صافي اإليراد

369301260256259إجمالي المصاريف 
331868618418الدخل من األعمال الرئيسة 

7479665940إي�رادات أخرى
10726515224358صافي الدخل

وتوضح الجداول التالية أهم بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للخمس سنوات السابقة:

رابعًا: النتائج المالية
ــال  ــة مــع 487 مليــون ري ــال مقارن ــرادات بنســبة ١7% فــي عــام ٢٠١٥م حيــث بلــغ 4٠3 مليــون ري شــهدت الشــركة انخفاضــًا فــي اإلي
للعــام الســابق، ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض فــي متوســط قيــم التــداول اليوميــة بنســبة ٢3% حيــث بلــغ متوســط قيــم التــداول 

اليوميــة الــى 6.6 مليــار ريــال مقارنــة مــع 8.6 مليــار ريــال للعــام الســابق.

بلــغ إجمالــي الدخــل التشــغيلي للشــركة 33 مليــون ريــال، بانخفــاض قــدره 8٢% مقارنــة مــع ١86 مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١4م ، وبلــغ 
صافــي الدخــل ١٠7 مليــون ريــال مقارنــة مــع ٢6٥ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١4م، بانخفــاض نســبته6٠% وارتفعــت اإليــرادات التشــغيلية 

مــن غــي عمولــة التــداول بنســبة %3 .
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وتوضح الرسوم البيانية التالية اإليرادات وصافي الدخل وتفاصيل الت�كاليف من عام ٢٠١١م الى العام ٢٠١٥م:

 تفاصيل الت�كاليف من عام 2011م إلى العام 2015م
)بمالي�ني الرياالت(

 اإليرادات وصافي األرباح من عام 2011م إلى العام 2015م
)بمالي�ني الرياالت(

اإليرادات

صافي الدخل

مصاريف الموظفني 

دوائر المعلومات

اإلستهالكات 

عقود الصيانة

اإلستشارات

خدمات عامة

أخرى                 

2015م

4٠3١٠7

2014م

٢6٥ 487

2013م

346١٥٢

2012م

44٠٢43

2011م

٢77٥8

2015م

19616 938662321

2014م

18018 838261912

2012م

١4483333١٥١68

2013م

1527223817168

2011م

١37١٠4334١١١68
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افت�تاح مؤشر عام ٢٠١٥م:                                                                                         إغالق مؤشر عام ٢٠١٥م:                                   

أعلى نقطة في المؤشر                                                                                           أدنى نقطة في المؤشر         

مقارنة معلومات التداول )٢٠١٥م / ٢٠١٤م(

 نسبة
التغي عام ٢٠١4م عام ٢٠١٥م  الربع الرابع

٢٠١٥م
 الربع الثالث

٢٠١٥م
 الربع الثاني

٢٠١٥م
 الربع األول

٢٠١٥م معلومات التداول

%١4.87- 3٥,76١,٠9١ 3٠,444,٢٠3 6,867,674 ٥,7٢6,٠٠9 8,١8١,3١3 9,669,٢٠7 عدد الصفقات المنفذه

%6.48- 7٠,٥69,6٠٠,٥٥8 6٥,99٥,948,684 ١٥,9٥4,987,٢63 ١١,١٥6,٥34,47٢ ١6,7٠١,6١٢,٢93 ٢٢,١8٢,8١4,6٥6  عدد األسهم المتداولة  

%٢٢.64- ٢,١46,٥١٢ ١,66٠,6٢٢ 336,77٢ ٢8٠,١٠٠ 47٢,٥6٠ ٥7١,١9٠ قيمة األسهم المتداولة

- ٢٥٠ ٢٥١ 66 ٥7 6٥ 63     عدد أيام التداول  

%١٥.٢١- ١43,٠44 ١٢١,٢9٢ ١٠4,٠٥6 ١٠٠,4٥6 ١٢٥,866 ١٥3,479 المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذه

%6.8٥- ٢8٢,٢78,4٠٢ ٢6٢,93٢,٠66 ٢4١,74٢,٢3١ ١9٥,7٢8,67٥ ٢٥6,947,88١ 3٥٢,١٠8,١69 المتوسط اليومي لألسهم المتداولة 

%٢٢.94- 8,٥86 6,6١6 ٥,١٠3 4,9١4 7,٢7٠ 9,٠67
المتوسط اليومي لقيمة األسهم 

المتداولة )مليون ريال(

%١٢.9٠- ١,8١3 ١,٥79 ١,٥79 ١,667 ٢,٠١3 ١,899
القيمة السوقية لألسهم المصدرة 

)مليار ريال( 

%١7.٠6- 8,333.3٠ 6,9١١.76 6,9١١.76 7,4٠4.١4 9,٠86.89 8,778.89  المؤشر العام  )نقطة( 

مؤشر تداول ألسهم جميع الشركات واألسهم المتداولة - ٢٠١٥م
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)بالمالي�ني(
عدداألسهم المتداولة نقطة

6,9١١.76 8,333.3٠

في ٢٠١٥/١٢/١4م٢7.9,834.496,686 في ٢٠١٥/٠4/3٠م
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خامسًا: قطاعات األعمال والتوزيع القطاعي لإليرادات*
ت�تمثــل إيــ�رادات الشــركة فــي ثالثــة قطاعــات رئيســة هــي: خدمــات التــداول النقــدي )74%(، خدمــات األصــول واإليــداع )١7%(، خدمــات 

معلومــات الســوق )%9(.

قطاعات األعمال  
)بمالي�ي الرياالت(

2014م2015م
301388خدمات التداول النقدي
6765خدمات األصول واإليداع

3533خدمات معلومات السوق

403487اإلجمالي

* جميع إي�رادات الشركة داخل المملكة العرب�ية السعودية

بنــاًء علــى التوجيــه الصــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي تاريــ�خ ١4 رب�يــع الثانــي ١4٢4هـــ )الموافــق ١٥ يونيــو ٢٠٠3م( 
والمعــزز بموافقــة معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة فــي تاري�خ ٢٥ جمــادى األول ١4٢7هـ )الموافق ٢٢ يونيــو ٢٠٠6م(، والقرار 
الصــادر مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )٢٠١٠/٢9٢/هـــ( بتاريــ�خ 3 ذو الحجــة ١43١هـــ )الموافــق 9 نوفمــرب ٢٠١٠م(، ت�تقاضــى 
الهيئــة مقابــل مالــي وقــدره ٥٠% مــن اجمالــي العمــوالت والخدمــات المقدمــة. وقــد بلــغ اجمالي العمــوالت والخدمــات المقدمة 
للســنة الماليــة المنتهيــة 3١ ديســمرب ٢٠١٥م مبلــغ 8٠٥,338,٠٠6 ريــال )وللســنة المنتهيــة بـــ 3١ ديســمرب ٢٠١4: 974,٠٠9,9٥4 ريــال( 
وبالتالــي بلغــت المبالــغ المســتحقة لهيئــة الســوق الماليــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة 3١ ديســمرب ٢٠١٥م مبلــغ ٠٠3,669,4٠٢ 
ريــال )وللســنة المنتهيــة بـــ 3١ ديســمرب ٢٠١4م: 487,٠٠4,977 ريــال(، وت�تولــى الشــركة تحصيــل هــذا المقابــل وإيداعــه فــي حســاب 

الهيئــة بنــاًء علــى تعليماتهــا.

أ( خدمات التداول النقدي

حققــت خدمــات التــداول النقــدي إيــ�رادات بلغــت 3٠١ مليــون ريــال بانخفــاض نســبته ٢3% عــن عــام ٢٠١4م، وي�رجــع هــذا االنخفــاض إلــى 
انخفــاض متوســط قيــم التــداول اليوميــة بنســبة ٢3% علــى أســاس ســنوي. 

ب( خدمات األصول وااليداع

بلغت إي�رادات خدمات األصول واإليداع 67 مليون ريال بزيادة قدرها 3% عن عام ٢٠١4م.

ج( خدمات معلومات السوق

حققت خدمات معلومات السوق إي�رادات بلغت 3٥ مليون ريال بزيادة قدرها ٥% عن عام ٢٠١4م.

سادسًا: است�ثمارات الشركة

١( االست�ثمار في األوراق المالية 

تقــوم إدارة االســت�ثمار بــإدارة الفائــض النقــدي مــن عمليــات الشــركة عــرب محفظــة اســت�ثمارية لتحقيــق أفضــل العوائــد ضمــن 
مســتويات مخاطــر معقولــة وبمــا يتماشــى مــع األهــداف االســت�ثمارية للشــركة. وتطمــح الشــركة إلــى تنميــة األصــول االســت�ثمارية 
وتنويعهــا حســب خطــة االســت�ثمار المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة. وخــالل العــام الحالــي تــم تحقيــق عوائــد جيــدة قياســًا بواقــع 

الســوق ومقارنــًة مــع المؤشــرات اإلرشــادية لنفــس فئــات األصــول المســت�ثمر بهــا.

االست�ثمار في األوراق المالية
)بمالي�ي الرياالت(

2014م2015م

3721.242است�ثمارات  في  أوراق  مالية  لإلتجار                                                                                                                    

1.000100است�ثمارات  محتفظ  بها  حتى  تاري�خ  االستحقاق  -  متداولة                                                                                                                                                                                                           

477513است�ثمارات  متاحة  للبيع                                                          

1.3971.470است�ثمارات  محتفظ  بها  حتى  تاري�خ  االستحقاق  -  غري  متداولة                                                                                                                                                                                                                                        

3.2463.325اإلجمالي
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خدمات األصول واإليداع: 

تعنــى بكامــل أعمــال مــا بعــد التــداول وذلــك مــن خــالل تطويــ�ر وإدارة منتجــات وخدمــات التســوية والمقاصــة والتســجيل واإليــداع 
للشــركات المدرجــة والغــي مدرجــة وتطويــ�ر آليــة التســوية باإلضافــة إلــى خدمــات المصدريــ�ن واألعضــاء.

قامــت اإلدارة بزيــادة عــدد الشــركات غــي المدرجــة المشــرتكة فــي خدمــات الحفــظ والتســجيل بنســبة ٢٢% ليصــل العــدد إلــى ١٠4 
شــركة مــع نهايــة عــام ٢٠١٥م. كمــا قامــت الشــركة بتقديــم 47 خدمــة دعــم إدارة الجمعيــات العموميــة، والتصويــت اإللكرتونــي 
للشــركات المدرجــة. كذلــك قامــت الشــركة بــإدراج 3 شــركات مســاهمة عامــة جديــدة، و إدراج عــدد ١٢ مــن حقــوق األولويــة 

للشــركات المدرجــة فــي الســوق، باإلضافــة الــى إدراج واحــد للصكــوك.

٢( االست�ثمار في الشركات التابعة

تمتلــك الشــركة نســبة )٢٠%( بمــا يعــادل )84( مليــون ريــال فــي شــركة تــداول العقاريــة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( البالــغ 
رأس مالهــا )4٢٠،٠٠٠،٠٠٠( ريــال والكائــن مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض.

ت�تمثــل أنشــطة شــركة تــداول العقاريــة فــي تملــك وبيــع وشــراء وت�أجــي وإدارة وتشــغيل المبانــي والمنشــآت العقاريــة فــي 
مركــز الملــك عبــداهلل المالــي أو أي مراكــز أو منشــآت عقاريــة ماليــة فــي أي منطقــة أخــرى.

ــذي يت�كــون مــن 4١ طابقــًا. وقــد  ــة هــي المالكــة لمقــر الشــركة الواقــع فــي مركــز الملــك عبــداهلل المالــي وال ــداول العقاري ت
روعــي فــي تصميــم الــربج أن يكــون صديقــًا للبيئــة مــن خــالل اســتخدام مــواد قابلــة للتدويــ�ر وخفــض اســتهالك الطاقــة بنســبة 
)٢٠ %( مــن خــالل اســتخدام تقنيــات الحفــاظ علــى الطاقــة وأنظمــة تشــغيل ذكيــة، وكذلــك خفــض اســتهالك الميــاه بنســبة )٥4%( 

مــن خــالل إعــادة تدويــ�ر الميــاه. 

سابعًا: إدارة األسواق
تعنــى إدارة األســواق بتنميــة األعمــال الرئيســة للشــركة مــن خــالل تطويــ�ر المنتجــات والخدمــات وجــذب ودعــم اإلدراجــات 
ــ�ر فئــات أصــول جديــدة والحفــاظ علــى ســالمة واســتقرار وعدالــة الســوق. وتحقيــق أفضــل النتائــج مــن خــالل  الداخليــة وتطوي

الجــودة فــي المنتجــات وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة الســوق الماليــة.

وتقدم اإلدارة الخدمات التالية: 

خدمات التداول:

 خدمــات التــداول هــي الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة فــي مجــال تــداول األوراق الماليــة عــرب نظــام مبنــي علــى أســاس 
المعالجــة اآلليــة المت�كاملــة باإلضافــة إلــى تقديــم بيانــات عــن معلومــات الشــركات وبياناتهــا المختلفــة.

الجدول التالي يوضح الطروحات الجديدة )االكت�تابات األولية( خالل العام ٢٠١٥م

 % 
إلجمالي 

القيمة 
السوقية

 القيمة
السوقية

)ريال( 

سعر 
اإلغالق 

)ريال(

سعر 
الطرح 
)ريال(

متحصالت 
اإلكت�تاب 

)ريال(

أسهم 
اإلكت�تاب

األسهم 
المصدرة

رأس المال
)ريال(  تاري�خ اإلدراج  تاري�خ

اإلكت�تاب القطاع الشركة الرقم

%0.08 1.275.000.000 25.50 30.00 450.000.000 15.000.000 50.000.000 500.000.000 03/05/2015م 08/04/2015م  االست�ثمار
الصناعي

شركة الشرق األوسط 
لصناعة و انتاج الورق 1

%0.15 2.388.720.000 99.53 70.00 504.000.000 7.200.000 24.000.000 240.000.000 12/05/2015م 22/04/2015م التجزئة
الشركة السعودية 

للعدد واالدوات 2

%0.54 8.510.760.000 45.27 50.00 2.820.000.000 56.400.000 188.000.000 1880.000.000 25/06/2015م 03/06/2015م النقل
الشركة السعودية 

للخدمات األرضية 3

- - - 18.00 378.000.000 21.000.000 70.000.000 700.000.000 - 17/12/2015م  التطوي�ر
العقاري

شركة األندلس 
العقارية 4

%0.77 12.174.480.000 - - 4.152.000.000 99.600.000 332.000.000 3.320.000.000 - - االجمالي

القيمة السوقية كما في ٢٠١٥/١٢/3١م
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ثامنا: إدارة العمليات و اإليداع 
تعنــى بــإدارة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )المركــز( والــذي يقــدم خدمــات التســجيل واإليــداع والتســوية وكذلــك إدارة العمليــات 

التــي تشــمل عمليــات ومعلومــات الســوق.

خــالل العــام تــم تنفيــذ مــا يربــو علــى خمســني ألــف عمليــة مختلفــة شــملت عمليــات الحجــز وفــك الحجــز ونقــل الملكيــات 
ــذ أكــرث مــن خمســني ألــف إعــالن ضمــن  ــة للشــركات المدرجــة وتنفي ــة عمومي ــذ 76 جمعي ــم تنفي واالستفســارات وغيهــا كمــا ت

نظــام افصــاح. كمــا تــم تنفيــذ 3٠ عمليــة رفــع / خفــض رؤوس أمــوال للشــركات المدرجــة.

خدمات معلومات السوق: 

تعنــى معلومــات الســوق بتطويــ�ر وتطبيــق المنتجــات والخدمــات الخاصــة بمعلومــات الســوق تماشــًيا مــع أفضــل التطبيقــات 
الســوق وتوفيهــا  تطويــ�ر خدمــات ومنتجــات معلومــات  تحــت مســؤولياته  وينــدرج  المتقدمــة  األســواق  فــي  المعتمــدة 
البيانــات ومطــوري  لمــزودي  المؤشــرات  وإنشــاء  الســوق  لتوزيــع واســتخدام معلومــات  الرتخيــص  للمســتفيدين، وكذلــك 
المؤشــرات وكذلــك األشــخاص المرخــص لهــم وغيهــم مــن المؤسســات الماليــة مــن خــالل اتفاقيــات ت�توافــق مــع المعايــ�ي 

العالميــة.

تــم خــالل ٢٠١٥م تطويــ�ر  واعتمــاد اســرتاتيجية معلومــات الســوق وت�تضمــن الخطــة العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات التــي 
ــ�ز أداء خدمــات معلومــات الســوق بشــكل عــام. ــدة وتعزي ــة جدي تهــدف إلــى طــرح منتجــات معلوماتي

كمــا تــم خــالل العــام تعزيــ�ز قاعــدة العمــالء مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات تراخيــص مــع أحــد عشــر شــركة إقليميــة وعالميــة لتوزيــع 
معلومــات الســوق. ت�تضمــن قاعــدة العمــالء شــركات ذات أنشــطة متنوعــه مــا بــني مؤسســات ماليــة ومــزودي بيانــات ومطــوري 

مؤشــرات باإلضافــة الــى قنــوات تلفزي�ونيــة ومواقــع إلكرتونيــة مهتمــة بالشــأن االقتصــادي والمالــي الســعودي.
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 تاسعًا: إدارة تقنية المعلومات

تعتــرب إدارة تقنيــة المعلومــات محــور رئيســي فــي االســرتاتيجية المعتمــدة لــدى الشــركة، حيــث تعمــل اإلدارة علــى تقديــم الحلــول 
ــع العمــالء  ــات والخدمــات والمنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة لجمي ــة العملي ــة الالزمــة التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة وفاعلي التقني
فيهــا. و تعمــل إدارة تقنيــة المعلومــات مــن خــالل إداراتهــا المختلفــة علــى تنفيــذ اســرتاتيجية الشــركة الخاصــة بتقنيــة المعلومــات 
والتــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة بنيــة الســوق التحتيــة بحســب المعايــ�ي الدوليــة ذات الصلــة و تلبيــة احتياجات وتطلعات عمالء الســوق.

قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بتطويــ�ر بنيــة تحتيــة تقنيــة جديــدة ت�تميــز بــأداٍء وموثوقيــة عاليــة لدعــم متطلبــات نظــام التــداول 
اآللــي والخدمــات اإللكرتونيــة المســاندة. إضافــة لذلــك، تــم تطويــ�ر الســحابة اإللكرتونيــة الخاصــة بالشــركة)Private Cloud( والتــي 
أســهمت فــي اســتيعاب النمــو المتزايــد فــي معــدل الطلــب علــى الخــوادم وأنظمــة تخزيــ�ن البيانــات. تجدر اإلشــارة الى ان الســحابة 
الخاصــة تســتضيف حاليــا ٥٥% مــن الخــوادم ممــا أدى إلــى رفــع الكفــاءة التشــغيلية وخفــض ت�كلفــة البنيــة التحتيــة وســرعة إطــالق 
الخدمــات اإللكرتونيــة الجديــدة. وفــي ضــوء المتطلبــات الجديــدة والتغــيات التقنيــة فقــد تــم بنــاء اســرتاتيجيات وخطــط مســتقبلية 
ــ�ر مراكــز المعلومــات  للبنيــة التحتيــة للشــبكة ومراكــز المعلومــات التقنيــة والتــي مــن شــأنها تحديــد الخطــة المســتقبلية لتطوي
الرئيســية واالحتياطيــة والت�أكــد مــن مطابقتهــا ألعلــى المواصفــات العالميــة وتلبيــة االحتياجــات المســتقبلية للســوق وي�جــدر 

بالذكــر أن إدارة تقنيــة المعلومــات حققــت متوســط اســتمرارية أعمــال الخدمــات بنســبة 99.99% طيلــة أيــام التــداول.

وفــي ســياق الحوكمــة، قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بمراجعــة شــاملة لإلجــراءات والسياســات المطبقــة وتحديثهــا بنجــاح، 
كمــا اجتــازت بنجــاح برنامــج المراجعــة الخارجيــة الســنوية علــى شــهادتي األيــزو العالميــة )ISO٢٠٠٠٠( و)ISO9٠٠١(، هــذا وقــد تــم 
انشــاء وحــدة خاصــة إلدارة المخاطــر التقنيــة والتــي عملــت علــى الحــد مــن األخطــار التقنيــة المحتملــة، كذلــك قامــت بتنفيــذ عــدة 

برامــج بهــدف نشــر التوعيــة بالمخاطــر وإدارتهــا والتعامــل معهــا.

ــ�ر موقــع الشــركة  و فــي إدارة التحــول، قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بتطبيــق نظــام التــداوالت اإللكرتونــي الجديــد و تطوي
الرســمي، وبوابــة تداوالتــي، ونظــام افصــاح وخدمــات التقاريــ�ر االلكرتونيــة وإطــالق برنامــج تداوالتــي لألجهــزة الذكيــة وذلــك 
إلثــراء تجربــة المســتخدم عــرب جميــع المنصــات الرئيســية التــي تمكــن المســت�ثمري�ن مــن الوصــول ومــن أي مــكان لخدمــة تقاريــ�ر 
الملكيــة وخدمــة تقاريــ�ر األربــاح المســتحقة وخدمــة التصويــت اإللكرتونــي وخدمــة االســتعالم عــن شــهادات األســهم. كمــا 
قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات باختبــار واطــالق آليــة المســت�ثمري�ن األجانــب المؤهلــني )QFI( واختبــار وإطــالق خدمــة حفــظ 
األوراق الماليــة )Independent Custody(. كمــا تــم اعتمــاد واختبــار العديــد مــن التحســينات علــى هــذه الخدمــة وكذلــك اعتمــاد 

 .)OTC( التعديــالت الالزمــة لخدمــة التــداول خــارج المنصــة

عاشرًا: إدارة الموارد البشرية
تعنــى إدارة المــوارد البشــرية بالشــركة باســتقطاب و توظيــف الكــوادر الوطنيــة و المحافظــة عليهــا وتقديــم التدريــب و 
التطويــ�ر و خلــق بيئــة العمــل المناســبة التــي تســاعد مواهــب الشــركة علــى االبتــ�كار و اإلبــداع. تقــدم اإلدارة خدماتهــا مــن 
خــالل فريــ�ق عمــل مؤهــل اســتطاع تنفيــذ اســرتاتيجية الشــركة فــي تحســني بيئــة العمــل و الــذي انعكــس علــى أداء الشــركة فــي 
تنفيــذ أعمالهــا االســرتاتيجية واليوميــة. فــي عــام ٢٠١٥م ، قامــت اإلدارة باســتقطاب أكــرث مــن ١٠٠ موظــف و موظفــة مــن خــالل 
التوظيــف المباشــر و لقــاءات يــوم المهنــة بالجامعــات الســعودية و غيهمــا. كمــا قدمــت اإلدارة و ألول مــرة خطــة تدري�بيــة 
داخليــة قدمــت أكــرث مــن ٢٠٠ مقعــد تدري�بــي خــالل العــام. كمــا قامــت إدارة المــوارد البشــرية بتطويــ�ر نظامهــا اإللكرتونــي و 
تقديــم أكــرث مــن 4٥ خدمــة إلكرتونيــا. و فــي مجــال إدارة األداء ، قامــت اإلدارة بإطــالق نظــام إدارة األداء الجديــد باإلضافــة الــى 

إطــالق برنامــج خــاص يعنــى بتطويــ�ر المواهــب والقيــادات اإلداريــة داخــل الشــركة.

الحادي عشر: إدارة المخاطر
الــدور األساســي إلدارة المخاطــر هــو دعــم أعمــال الشــركة فــي تحقيــق رســالتها وحمايــة رأس مالهــا وســمعتها، وتعزيــ�ز 
شــفافية المخاطــر، واالســتجابة بســرعة وفعاليــة للتغــيات التــي تطــرأ علــى مجريــات األعمــال فيهــا، كمــا تعــد إدارة المخاطــر 
ركيــزة أساســـية الســتدامة الشــركة، لمــا لهــا مــن ت�أثــي بعيــد المــدى علــى جميــع جوانــب الشـــركة. وتســعى اإلدارة الــى تطويــ�ر 
منصــة شــاملة إلدارة المخاطــر مــع توظيــف سياســات فاعلــة لمراقبــة المخاطــر وتحديــد األدوار والمســؤوليات بوضــوح داخــل 
ــات و المخاطــر التنظيميــة و المخاطــر الخارجيــة و اإلقتصاديــة ومخاطــر تقنيــة  الشــركة. تعنــى إدارة المخاطــر بمخاطــر العملي

المعلومــات و إســتمرارية األعمــال.

فــي عــام ٢٠١٥م، تمكنــت إدارة المخاطــر مــن اإلنتهــاء مــن مشــروع تقي�يــم هيــكل اإلدارة التنظيمــي ورفــع التوصيــات ومراجعتهــا 
مــع لجنــة إدارة المخاطــر والمجلــس و فصــل إدارة أمــن المعلومــات عــن إدارة المخاطــر. و فــي نطــاق الحوكمــة، تمــت إعــادة 
هيكلــة قواعــد لجنــة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وتــم إنشــاء سياســات وإجــراءات عامــة للمخاطــر وإســتمرارية 
األعمــال وربطهــا بمنظومــة صالحيــات شــاملة. و ضمــن مشــروع تحديــد وتقي�يــم جميــع األخطــار المحيطــة بالشــركة فقــد تــم 
إكمــال المرحلــة األولــى مــن هــذا المشــروع والتوعيــة بمــا تخضــع لــه تلــك المخاطــر مــن تقي�يــم ودراســة لضبطهــا وإدارتهــا 
بشــكل متواصــل اســتنادًا إلــى إطــار عمــل شــامل يرت�كــز علــى أدوار ومســؤوليات محــددة علــى مســتوى الشــركة بــدءًا مــن 

مجلــس اإلدارة ومــرورًا بــاإلدارة العليــا ووصــوالً لبقيــة المســتويات األخــرى فــي الشــركة.

الثاني عشر: إدارة القانونية وااللتزام
تقــوم اإلدارة بدعــم وتوفــي جميــع الخدمــات المتعلقــة بمهــام االلتــزام والحوكمــة، والمهــام القانونيــة لضمــان تطبيــق 

األنظمــة واللوائــح والسياســات وااللتزامــات التعاقديــة واالجــراءات القانونيــة بجــودة وكفــاءة عاليــة. 



٢١

عملــت اإلدارة خــالل ٢٠١٥م علــى اســت�كمال اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بفتــح الســوق للمســت�ثمري�ن األجانــب المؤهلــني 
المتعلقــة بتنظيــم االتصــاالت مــع هيئــة الســوق الماليــة الســعودية، واالنتهــاء مــن مذكــرة التفاهم مع شــركة تــداول العقارية، 

واطــالق برنامــج التوعيــة بقواعــد الســلوك بنجــاح لجميــع الموظفــني وتســليم ثــالث مراحــل مــن قواعــد مركــز اإليــداع.

 الثالث عشر: إدارة أمن المعلومات
تلتــزم إدارة أمــن المعلومــات بقيــادة جميــع النشــاطات المتعلقــة بحمايــة أصول الشــركة المعلوماتية من خــالل ضمان توافرها 
عنــد الحاجــة لألفــراد المصــرح لهــم بالصالحيــات المناســبة، ويتــم تحقيــق هــذا األمــر مــن خــالل الحوكمــة الفاعلــة والمراقبــة 

الدائمــة علــى مــدار الســاعة لألصــول المعلوماتيــة الهامــة وكذلــك االســتجابة الفعالــة لحــوادث األنظمــة األمنيــة. 

اضافــة الــى تعزيــ�ز القــدرات الفنيــة واألمنيــة لمركــز عمليــات أمــن المعلومــات تقــوم االدارة بتطويــ�ر إطــار عمــل حوكمــة أمــن 
المعلومــات بمــا يواكــب المقاي�يــس العالميــة.

فــي عــام ٢٠١٥م تــم اجتيــاز عمليــات التدقيــق والمراجعــة الســنوية لشــهادة اآليــزو للمعيــار األمنــي ISO٢7٠٠١:٢٠١3 بنســختها 
الجديــدة بنجــاح.

الرابع عشر: إدارة السياسات واإلشراف
الماليــة  الســوق  ألعمــال  واإلشــرافية  التنظيميــة  بالمهــام  القيــام  ت�تولــى  واإلشــراف  للسياســات  إداره  الشــركة  أنشــأت 
ــذراع التنظيمــي واإلشــرافي للشــركة ألداء مهامهــا  المناطــة بالشــركة بموجــب نظــام الســوق، وتهــدف اإلدارة ألن ت�كــون ال
ومســؤولياتها تجــاه الســوق والمشــاركني فيهــا والتنســيق الدائــم والمســتمر مــع هيئــة الســوق الماليــة واإلدارات المعنيــة 

فــي الشــركة فــي كل مــا مــن شــأنه تطويــ�ر األطــر والسياســات واإلجــراءات التنظيميــة واإلشــرافية. 

وت�رتكــز مهــام ومســؤوليات اإلدارة بشــكل عــام فــي القيــام بأعمــال مراقبــة اإلفصــاح عــن االلتزامــات المســتمرة لمصــدري 
األوراق الماليــة بالتعــاون مــع الهيئــة، واســتقبال ومراجعــة طلبات اإلدراج و الرتخيص للوســطاء ووكالئهم والرقابة واإلشــراف 
ــة  ــح التــي ســوف توضــح اإلجــراءات التفصيلي ــه نظــام الســوق الماليــة والقواعــد واللوائ علــى أعمالهــم وفقــا لمــا ينــص علي

آلليــات ممارســة وتنفيــذ تلــك المهــام والمســؤوليات.

تعمــل الشــركة فــي إطــار مشــروع فصــل االختصاصــات وتفعيــل المســؤوليات )"مشــروع الفصــل"( بشــكل حثيــث مــع الهيئــة علــى 
إعــادة هيكلــة وصياغــة اللوائــح والقواعــد الحاليــة المنظمــة ألعمــال األوراق الماليــة باإلضافــة إلــى إصدار قواعــد ولوائح جديدة.

ويهــدف مشــروع الفصــل إلــى تفعيــل مســؤوليات الشــركة التنظيميــة واإلشــرافية وفقــا لمــا نــص عليــه نظــام الســوق الماليــة، 
ــ�ز أعمــال الشــركة التشــغيلية. ويتطلــب تنفيــذ مشــروع الفصــل القيــام بعمليــة مراجعــة شــاملة للوائــح  وهــذا مــن شــأنه تعزي
والقواعــد الحاليــة المنظمــة ألعمــال األوراق الماليــة لغــرض تطوي�رهــا وتعديلهــا وكذلــك إصــدار لوائــح وقواعــد جديــدة ويتولــى 

القيــام بهــذه العمليــة فريــ�ق عمــل مشــرتك بــني الهيئــة والشــركة.

 مــن المتوقــع أن ينتــج عــن عمليــة المراجعــة الشــاملة للوائــح والقواعــد الحاليــة صــدور عــدد مــن اللوائــح والقواعــد المعدلــة 
والجديــدة لــكل مــن الهيئــة والشــركة لتنظيــم عــدة جوانــب منهــا تمويــ�ل الشــركات واإلصــدار واإلدراج واإلفصــاح المســتمر 
وكذلــك تنظيــم أعمــال مؤسســات الســوق مثــل الوســطاء والمستشــاري�ن وتنظيــم متطلبــات الكفايــة المالية وعمليــات التداول 

وشــروط أعضــاء الســوق الماليــة ومتطلباتهــا.

الخامس عشر: حوكمة الشركة
انطالقــًا مــن إدراك الشــركة ألهميــة الحوكمــة والتزامــا منهــا بمعايــر اإلفصــاح والشــفافية، اعتمــدت أفضــل ممارســات الحوكمــة 

المنظمة إلدارة الشــركات المســاهمة. 

أ( اإلفصاح المتعلق بت�كوي�ن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ني

ــخ 1424/6/2هـــ  ــم )م/30( وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــة الص ــوق املالي ــام الس ــكيله إىل نظ ــركة يف تش ــس إدارة الش ــتند جمل يس
حيــث تنــص الفقــرة )ب( مــن املــادة الثانيــة والعشــرون : يديــر الشــركة جملــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء يعــن بقــرار مــن جملــس 
الــوزراء برتشــيح مــن رئيــس جملــس الهيئــة ، يختــارون مــن بينهــم رئيســً للمجلــس ونائبــً للرئيــس ، وتكــون العضويــة علــى النحــو اآلتــي:

• ممثل وزارة المالية.

• ممثل وزارة التجارة والصناعة.

• ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي.

• أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.

• عضوان يمثالن الشركات المساهمة المدرجة في السوق. 

وقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم) 94( بتاريــ�خ ١43٥/٠3/١٢هـــ بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة لمــدة ثــالث ســنوات ، 
وفيمــا يلــي بيــان بأعضــاء المجلــس الحاليــ�ني :
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أ/٢( سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

االجتماع األولالصفةإسم العضو
24-02-2015م

االجتماع الثاني 
25/24-05-2015م

االجتماع الثالث 
 16-06-2015م 

االجتماع الرابع 
02-07-2015م

االجتماع الخامس   
 15-09-2015م 

االجتماع السادس 
 11-11-2015م

االجتماع السابع 
 16-12-2015م

االجتماع الثامن 
 31-12-2015م

األستاذ/
√√√√√√√√رئيس المجلس خالد بن إبراهيم الرب�يعة

األستاذ/
√√اعتذراعتذر√ اعتذراعتذر√نائب الرئيس عبد الرحمن بن محمد المفضي

معالي األستاذ/ 
√√√ √√√√√عضوعبد العزي�ز بن صالح الفري�ح

األستاذ/ 
√√√√√√√√عضوعلي بن عبد الرحمن القوي�ز

األستاذ/ 
√√√√√√√√عضوطارق  بن  زياد  السديري                                                                                                

األستاذ/
√√√√√√√√عضو عبد  الرحمن  بن  يحيى  اليحياء                                                                                                                                            

الدكتور/
√اعتذر √√√√√√عضو سامي  بن  محسن  باروم                                                                                                                

الدكتور/
اعتذر √√اعتذر √√√√عضو فهد  بن  أحمد  أبوحيمد                                                                                                                

األستاذ/ 
ريان بن محمد فايز         

تاري�خ التعي�ي  2015/06/01م                                                                                          
√√√√√√لم يعيلم يعيعضو

جهة التمثيلتاري�خ التعي�يتصنيف العضويةمجلس اإلدارةم
بيان بالشركات )مدرجة وغري مدرجة (التي 

يتولى عضويتها بجانب عضوية )تداول(

1
 األستاذ/

خالد بن إبراهيم الرب�يعة
رئيس المجلس                               

غري تنفيذي - غري مستقل
الشركات  المساهمة 13- يناير- 2014م

المدرجة  في السوق
-

2
 األستاذ/

عبد الرحمن بن محمد المفضي
نائب الرئيس 

غري تنفيذي - غري مستقل
وزارة المالية13- يناير- 2014م

شركة قور للطريان
الشركة السعودية المغرب�ية لالست�ثمار اإلنمائي

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الشركة العقارية السعودية

شركة دار التمليك
البنك األهلي التجاري

3
 معالي األستاذ/ 

عبد العزي�ز بن صالح الفري�ح
عضو

غري تنفيذي - غري مستقل
مؤسسة النقد 16-فرباير- 2015م

العربي السعودي
-

4
الدكتور/

 فهد بن احمد أبو حيمد
عضو

وزارة  التجارة  والص13- يناير- 2014مغري تنفيذي - غري مستقل
ناعة                                      

-

5
 الدكتور/ 

سامي  بن  محسن  باروم                                                                                                                
عضو

الشركات المساهمة  13- يناير- 2014مغري تنفيذي - غري مستقل
 المدرجة  في السوق

 الشركة العرب�ية السعودية لالست�ثمار )سنابل( 
 الشركة العرب�ية لألسمنت 
شركة كلية جدة العالمية 

 األستاذ/ 6
عبد الرحمن بن يحيى اليحياء

عضو
غري تنفيذي - غري مستقل

 شركات الوساطة 13- يناير- 2014م
المرخص لها

شركة أصول و بخيت االست�ثمارية 

الشركة السعودية لالست�ثمار الزراعي و 
اإلنتاج الحيواني 

 األستاذ/ 7
علي  بن  عبد  الرحمن  القوي�ز                                                                                                                                            

عضو
غري تنفيذي - غري مستقل

شركات  الوساطة   13- يناير- 2014م
المرخص  لها                                                                                    

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

 األستاذ/ 8
طارق بن زياد السديري

عضو
غري تنفيذي - غري مستقل

شركات  الوساطة   16- سبتمرب- 2014م
المرخص  لها                                                                                    

 شركة جدوى لالست�ثمار
 شركة مجموعة الحكري

 شركة الراجحي الفا لالست�ثمار القابضة
شركة نبعة التعليمية

شركة أرامكو السعودية لزي�وت األساس - لوبريف

9
 األستاذ/ 

ريان بن محمد فايز
عضو

 شركات الوساطة 1- يونيو-  2015م                                     غري تنفيذي - غري مستقل
المرخص لها

جي بي مورقان العرب�ية السعودية المحدودة

تجدر اإلشارة إلى األسماء الموضحة أعاله هم أعضاء مجلس اإلدارة كما في ٢٠١٥/١٢/3١م .

 كما شغل منصب عضو مجلس اإلدارة لجزء من السنة كل من :

• سعادة األستاذ/ عبد العزي�ز بن عبد الرحمن الحليسي وانتهت عضويته في تاري�خ ٢٠١٥/٠٢/١6م.

• سعادة األستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان وانتهت عضويته في تاري�خ ١8-٠٢-٢٠١٥م.

أ/١( ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
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أ/٣( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )بالرياالت(

إسم العضو
 بدل حضور

جلسات اللجان
 المكافآة السنوية

لعضوية اللجان
 المكافآة عن

اإلجماليأرباح 2014م

21.000200.00099.000320.000األستاذ/ خالد بن إبراهيم الرب�يعة

314.000                  15.000200.00099.000الدكتور/ سامي بن محسن باروم
27.000200.00099.000326.000األستاذ/ عبد الرحمن بن يحيى اليحياء

30.000200.00099.000329.000الدكتور/ فهد بن أحمد أبوحيمد
15.000200.00095.700310.700األستاذ/ عبد الرحمن بن محمد المفضي

25.00095.700126.700                  6.000األستاذ/ عبد العزي�ز بن عبد الرحمن الحليسي - انتهت عضويته بتاري�خ 16-2-2015م                                                      
21.000200.00095.700316.700األستاذ/ علي بن عبد الرحمن القوي�ز

9.00026.66695.700131.366األستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان - تاري�خ االستقالة في 18-2-2015م                                                      

28.875252.875                  24.000200.000األستاذ/ طارق  بن  زياد  السديري
124.794-27.000111.294األستاذ/ ريان بن محمد فايز - تاري�خ التعي�ي 01-06-2015م

193.000-18.000175.000معالي األستاذ/ عبد العزي�ز بن صالح الفري�ح - تاري�خ التعي�ي 16-02-2015م

807,675.002,745,125                 213,0001,737,960اإلجمالي

أ/٤( مكافآت ومخصصات كبار التنفيذي�ني )بالرياالت(*

مجموع المبالغالبيان

6.417.062.30المرتبات الشهرية والبدالت
3.300.000.00المكافآت الدورية والسنوية

9.717.062.30االجمالي

*متثل مكافآت كبار التنفيذيني أكرب خمسة مدراء تنفيذيني وتشمل املدير التنفيذي ومدير عام املالية واخلدمات املساندة.

ب( لجان مجلس اإلدارة:
تنبثــق عــن مجلــس اإلدارة ســت لجــان فرعيــة ت�ت�كــون مــن أعضــاء المجلــس و مــن غيهــم مــن ذوي الخــربات والتخصصــات الالزمــة 

لعمــل كل لجنــة، ولــكل لجنــة مــن هــذه اللجــان قواعــد تحــدد صالحياتهــا وإجــراءات عملهــا.

ب/١( اللجنة التنفيذية
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعــة االســرتاتيجيات وخطــط العمــل ومتابعــة أداء الشــركة بشــكل دوري بحســب الصالحيــات المنوطــة 

بهــا وت�ت�كــون مــن خمســة أعضــاء وهــم:

االجتماع األولالصفةإسم العضو
 10-02-2015م

االجتماع الثاني
14-04-2015م

االجتماع الثالث
01-09-2015م

االجتماع الرابع
08-12-2015م

√√√√رئيس اللجنةاألستاذ/ خالد بن إبراهيم الرب�يعة

اعتذر √√√عضوالدكتور/  سامي  بن  محسن  باروم                                                                                                                

األستاذ/  عبد  العزي�ز  بن  عبد  الرحمن  الحليسي                                                             
إنتهاء العضويةإنتهاء العضويةإنتهاء العضوية√عضوانتهت عضويته بتاري�خ 16-2-2015م                                                                                                            

األستاذ/  ياسر  بن  عثمان  الرميان                                                             
إنتهاء العضويةإنتهاء العضويةإنتهاء العضوية√عضوانتهت عضويته بتاري�خ 18 -02-2015م    

√√√√عضواألستاذ/  طارق  بن  زياد  السديري

معالي األستاذ/ عبد العزي�ز بن صالح الفري�ح
√√√لم يعيعضوتاري�خ تعي�ينه في اللجنة 24-02-2015م

األستاذ/ ريان بن محمد فايز
تاري�خ تعي�ينه في اللجنة 22-06-2015م

√√لم يعيلم يعيعضو
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االجتماع األولالصفةإسم العضو
 16-02-2015م

االجتماع الثاني
11-05-2015م

االجتماع الثالث
24-08-2015م

االجتماع الرابع
16-11-2015م

√√√√رئيس اللجنةاألستاذ/  عبد  الرحمن بن  محمد  المفضي                                                                                                                

√√√√عضواألستاذ/  عبد الرحمن بن يحيى اليحياء                                                 

√√√√عضواألستاذ/  طارق  بن  زياد  السديري

االجتماع األولالصفةإسم العضو
 14-04-2015م

االجتماع الثاني
01-09-2015م

االجتماع الثالث
08-12-2015م

√√√رئيس اللجنةاألستاذ/  خالد  بن  إبراهيم  الرب�يعة

اعتذر √√عضوالدكتور/  سامي  بن  محسن  باروم

√√√عضواألستاذ/  علي  بن  عبد  الرحمن  القوي�ز                                                                                                                                            

ب/٤( لجنة االست�ثمار
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعــة سياســة االســت�ثمار، ودراســة الفــرص االســت�ثمارية وتوافقهــا مــع اســرتاتيجية الشــركة، ومتابعــة 
وتقويــم االســت�ثمارات الحاليــة، والمســتقبلية للشــركة، ورفــع التوصيــات المناســبة لمجلــس اإلدارة العتمادهــا. وت�ت�كــون هــذه 

اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء وهــم:

ب/٥( لجنة الرتشيحات والمكافآت
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعـــة فعاليــة وأداء لجــان المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ومراجعــة سياســات المميــزات والمكافــآت 

الســنوية لموظفــي الشــركة، ورفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة، وت�ت�كــون هــذه اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء وهــم:

االجتماع األولالصفةإسم العضو
 11-02-2015م

االجتماع الثاني
11-05-2015م

االجتماع الثالث
14-09-2015م

االجتماع الرابع
23-11-2015م

معالي األستاذ/ عبد العزي�ز بن صالح الفري�ح
√√√لم يعيرئيس اللجنةتاري�خ تعي�ينه في اللجنة 24-02-2015م

األستاذ/  عبد  الرحمن بن  محمد  المفضي                                                               
إنتهاء العضويةإنتهاء العضويةإنتهاء العضوية√رئيس اللجنةانتهت عضويته بتاري�خ 24-2-2015م                                                                                                            

√√√√عضواألستاذ/  علي  بن  عبد  الرحمن  القوي�ز                                                                                                                                            

√√√√عضو  مستقل                            الدكتور/  عبد  الرحمن  بن  إبراهيم  الحميد                                                                                                                                            

اعتذر √√√عضو  مستقل                            الدكتور/  سليمان  بن  عبد  اهلل  السكران                                                                                                                                            

√اعتذر √√عضو  مستقل                            األستاذ/  عبد  الرحمن  محمد  العودان

ب/٢( لجنة المراجعة
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعــة السياســات واإلجــراءات الماليــة واإلداريــة للشــركة، وتّطلــع علــى تقاريــ�ر ومالحظــات المراجعــة 
الداخليــة، وتعمــل علــى تقويــم كفــاءة وفعاليــة األنشــطة الرقابيــة، واســتعراض ومناقشــة البيانــات الســنوية والربــع ســنوية، 

وت�ت�كــون هــذه اللجنــة مــن خمســة أعضــاء وهــم:

ب/٣( لجنة إدارة المخاطر
تختــص هــذه اللجنــة بمراجعــة سياســات واســرتاتيجيات إدارة المخاطــر باإلضافــة إلــى عمليــة تطوي�رهــا، ومواكبــة التطــورات 
الســريعة والتعقيــدات المتزايــدة فــي مجــال إدارة المخاطــر. وترفــع اللجنــة تقاريــ�ر دوريــة إلــى المجلــس حــول تلــك التطــورات 

وت�ت�كــون مــن ثــالث أعضــاء حاليــًا وهــم:

االجتماع األولالصفةإسم العضو
 28-01-2015م

االجتماع الثاني
 07-04-2015م

االجتماع الثالث
 08-06-2015م

االجتماع الرابع
 09-09-2015م

االجتماع الخامس
 09-12-2015م

√√√√√رئيس اللجنةاألستاذ/  عبد  الرحمن  بن  يحيى  اليحياء                                                                                                                                            

√√√√اعتذر عضوالدكتور /  فهد  بن  أحمد  أبوحيمد                        

األستاذ/  عبد  العزي�ز  بن  عبد  الرحمن  الحليسي                                                             
إنتهاء العضويةإنتهاء العضويةإنتهاء العضويةإنتهاء العضوية√عضوانتهت عضويته بتاري�خ16-2-2015م                                                                                                            

√  √√√√عضو  مستقل                            الدكتور/  إبراهيم  بن  عبد  الرحمن  القاضي
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ب/٦( لجنة اإلشراف والسياسات :
الماليــة  الســوق  نظــام  بالمجلــس بموجــب  المنوطــة  التنظيميــة واإلشــرافية  المســئوليات  بمباشــرة  اللجنــة  تختــص هــذه 
)»النظــام«( والنظــام األســاس للشــركة لغــرض تحقيــق العدالــة والكفــاءة واإلشــراف علــى عمــل اإلدارة العامــة للسياســات 

واإلشــراف وضمــان فاعليتهــا وت�ت�كــون اللجنــة مــن خمســة أعضــاء وهــم:

الصفةإسم العضو

االجتماع 
األول
-01-05 
2015م

االجتماع 
الثاني
-01-29
2015م

االجتماع 
الثالث
-02-25
2015م

االجتماع 
الرابع
-04-15
2015م

االجتماع 
الخامس
-06-25
2015م

االجتماع 
السادس

-08-17
2015م

االجتماع 
السابع
-09-16
2015م

االجتماع 
الثامن
-10-19
2015م

االجتماع 
التاسع
-11-14

2015م

االجتماع 
العاشر
-11-22
2015م

االجتماع 
الحادي عشر

-12-09
2015م

الدكتور/ عبداهلل بن حسن العبد القادر 
تم تعي�ينه رئيسًا للجنة بتاري�خ 2015-9-15

رئيس 
√√√√√√√√√√√اللجنة

الدكتور/ فهد بن أحمد أبوحيمد
انتهاء عضوية بتاري�خ2015-9-15

رئيس 
√√√√√√اللجنة

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

عضو الدكتور/ عبدالرحمن بن عبد المحسن الخلف
√√√√√√√√√√√ مستقل                            

األستاذ/  ياسر  بن  عثمان  الرميان                                                             
√√عضوانتهت عضويته بتاري�خ18 -02-2015م    

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

األستاذ/ عادل بن صالح الغامدي 
√√اعتذر √√√√√عضوانتهت عضويته بتاري�خ 2015-11-11

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

إنتهاء 
العضوية

األستاذ/ ريان بن محمد فايز 
√√√√√√√لم يعيلم يعيلم يعيلم يعيعضو تم تعي�ينه عضوًا بتاري�خ 22-6-2015م 

األستاذ/ خالد بن عبداهلل الحصان 
تم تعي�ينه عضوًا بتاري�خ 12-11-2015م

√√√لم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيعضو

األستاذ/  عبد  العزي�ز  بن  عبد  الرحمن  الحليسي                                                             
تم تعي�ينه عضوًا بتاري�خ 31-12-2015م

لم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيلم يعيعضو

ج( نتائج المقارنة لمدى االلتزام بالئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية )وفقا لنموذج ٨(
تطبــق الشــركة أفضــل ممارســات الحوكمــة المنظمــة إلدارة الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي الســوق الصــادرة عــن الجهــات 

التنظيميــة والرقابيــة ذات العالقــة، بالرغــم مــن كونهــا شــركة مســاهمة غــي مدرجــة.

 إجماليرقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركاتم
عدد البنود

عدد البنود 
المطبقة بالكامل

عدد البنود 
المطبقة جزئيًا

 عدد البنود
غري المطبقة

 عدد البنود
التي التنطبق

 المادة الثالثة والفقرة )أ( من المادة الرابعة: الحقوق العامة للمساهمي وتسهيل1
ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات

66   

 الفقرة )ب( من المادة الرابعة تسهيل ممارسة المساهمي لحقوقهم2
وحصولهم على المعلومات

22  

3  107المادة الخامسة: حقوق المساهمي المتعلقة باجتماع الجمعية العامة3

2  31المادة السادسة: حقوق التصويت4

   22المادة السابعة: حقوق المساهمي في أرباح االسهم5

   11المادة الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح6

   77المادة التاسعة: اإلفصاح في تقري�ر مجلس اإلدارة7

1 641المادة العاشرة: الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة8

1 861المادة الحادية عشر: مسؤوليات مجلس اإلدارة9

5  94المادة الثانية عشر: ت�كوي�ن مجلس اإلدارة10

   33المادة الثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها11

 1 32المادة الرابعة عشر: لجنة المراجعة12

  1 32المادة الخامسة عشر: لجنة الرتشيحات والمكافآت13

   44المادة السادسة عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال14

   11المادة السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم15

 1  32المادة الثامنة عشر: تعارض المصالح مع مجلس اإلدارة16

   2626المادة الثالثة واألربعي: اإلفصاح في مجلس اإلدارة ) قواعد التسجيل واإلدراج(17

013  97804إجمالي



٢6التقري�ر السنوي ٢٠١٥م

هـ( التعامل مع األطراف ذات العالقة 
أجــرت الشــركة معامــالت مــع جهــات ذات عالقــة فــي صنــدوق االســت�ثمارات العامــة، وكذلــك بعــض الشــركات التــي ينتمــي الــى 
ــ�ني  عضويتهــا بعــض مــن اعضــاء مجلــس ادارة الشــركة. حيــث ت�تشــابه شــروط هــذه المعامــالت مــع المدينــني والدائنــني التجاري

العاديــ�ني. وفيمــا يلــي المعامــالت الجوهريــة والمبالــغ المتعلقــة حتــى 3١ ديســمرب ٢٠١٥م:

المعامالت مع أطراف ذات عالقة
)بمالي�ي الرياالت(

2014م2015م
161.789.379275.463.469عمولة التداول

22.820.90523.804.575خدمات معلومات السوق
13.005.75312.103.288خدمات التسجيل األساسية

2.603.9802.781.060خدمات حسابات المست�ثمري�ن

3.301.3115.577.712خدمات  أخرى                                   

5.735.6935.753.713خطوط  دوائر  المعلومات  واالتصاالت                                                                                                         
1.839.0361.570.000كهرباء

4.673.0333.110.743مكافآت  وبدالت  مجلس  اإلدارة                                                                                                         

274.136.114240.311.924است�ثمارات  في  محافظ  مدارة  غري  مقيدة  وصناديق  أسهم  محلية                                                                                                                                                                                                                                                                                        

893.385453.122الرصيد  المستحق  من  شركة  تداول  العقارية                                                                                                                                                                               

األرصدة والعمليات الناتجة من هذه المعامالت المدرجة في القوائم المالية كما في 3١ ديسمرب ٢٠١٥م )بالرياالت(:

الرصيد في نهاية السنةالمحصل/مدفوع خالل السنةالمحمل خالل السنةالرصيد في بداية السنةطبيعة العالقةالوصف

899.977               204.999.018               203.521.328               2.377.667               ملكية مشرتكة ومدراءذمم مدينة
4.089.926               4.429.097               7.574.729                944.294               ملكية مشرتكة ومدراءذمم دائنة

893.385               -440.263               453.122               شركة زميلةمدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

ت�تضمــن األرصــدة المدينة/المدينــة األخــرى مــع األطــراف ذات العالقــة محافــظ غــي مقيــدة، حيــث تصنــف هــذه االســت�ثمارات 
)اســت�ثمارات متاحــة للبيــع( وهــي كمــا فــي 3١ ديســمرب ٢٠١٥م )بالريــاالت(:

الرصيد في نهاية السنةبيعشراءالرصيد في بداية السنةطبيعة العالقةإسم الجهة
86.763.975               -2.671.242               84.092.733               أعضاء مجلس إدارة مشرتكي شركة اصول و بخيت االست�ثمارية

61.121.624               61.121.62433.369.946               33.369.946               أعضاء مجلس إدارة مشرتكي شركة السعودي الفرنسي كابيتال
126.250.515               -3.401.271               122.849.244               أعضاء مجلس إدارة مشرتكي جدوى لالست�ثمار

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة فــي تعامالتهــا مــع األطــراف ذات العالقــة تراعــي اإلجــراءات المتبعــة لمعالجــة حــاالت تعــارض المصالــح وفقــًا للمــادة الحاديــة 
والســبعون مــن نظــام الشــركات ، والمــادة الثامنــة عشــر مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة ، باإلضافــة إلــى قواعــد الســلوك 

المهنــي ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة والموافــق عليهــا قــرار مجلــس الهيئــة رقــم ٠٢-٢٠-٢٠١٠ وتاريــ�خ ١43١/٠8/٢7هـــ الموافــق ٢٠١٠/٠8/٠8م.

د( سياسة توزيع األرباح
تلتــزم الشــركة فــي توزيــع أرباحهــا الصافيــة الســنوية بنظامهــا األســاس ومــدى توفــر الســيولة الالزمــة للوفــاء بالتزامــات الشــركة 
والمشــروعات االســرتاتيجية للشــركة وحيــث تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة 

والت�كاليــف األخــرى علــى الوجــه اآلتــي:
١.  يجنــب )%١٠( مــن األربــاح الصافيــة لت�كويــ�ن احتياطــي نظامــي، وي�جــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ 

االحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال.
٢.  للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقــرتاح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة مــن األربــاح الصافيــة لت�كويــ�ن احتياطــي اتفاقــي 

وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمني تعادل )%٥( من رأس المال المدفوع.

4. تخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة مئويــة مــن الباقــي تحددهــا الجمعيــة العامــة لمكافــأة مجلــس اإلدارة علــى أال ت�تجــاوز )%٠.٠٥ نصــف 
فــي المائــة( مــن صافــي األربــاح بعــد االقتطاعــات الســابقة، ويــ�وزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمني كحصــة إضافيــة فــي األربــاح 

أو يرحــل الباقــي إلــى حســاب األربــاح المبقــاة فــي حقــوق الملكيــة.

وفيما يلي توزيعات األرباح المقرتحة عن العام ٢٠١٥م:

2014م2015متوزيعات األرباح

107.332.761265.016.765صافي ربح السنة
)26.501.677()10.733.276(يجنب 10% من صافي الربح كاحتياطي نظامي

)60.000.000()60.000.000(توزيعات أرباح )5% من رأس المال(
)891.000()182.997(مكافآت األعضاء المقرتحة

)30.000.000()30.000.000(توزيعات أرباح )حصة إضافية(
6.416.487147.624.088يرحل الباقي إلى حساب األرباح المبقاة



٢7

السادس عشر: قروض الشركة

ال يوجد قروض لدى الشركة.

السابع عشر: إقرارات الشركة 

تقر إدارة الشركة باآلتي:

• أنه تم إعداد سجالت الحسابات عن العام المالي ٢٠١٥م بالشكل الصحيح.

• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وت�تم مراجعته سنويًا للت�أكد من مدى فعاليته.

• أنه ال يوجد أدنى شك يذكر في قدرتها على مواصلة نشاطها من كافة الوجوه.

ــ�ي المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــ�ني. كمــا ال توجــد أي  • أنــه ال توجــد أي اختالفــات عــن معاي
مالحظــات جوهريــة مــن المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة للشــركة للعــام المالــي ٢٠١٥م.

الثامن عشر: المدفوعات النظامية المستحقة 

الوصف)بمالي�ي الرياالت(المدفوعات الحكومية

 ما يتم سداده أو تحميله على الفرتة كتوزيعات أرباح للجهات الحكومية90األرباح الموزعة
)صندوق االست�ثمارات العامة(

ما يتم سداده أو تحميله على الفرتة، وفقا ألحكام نظام العمل بالمملكة العرب�ية السعودية8.8اشرتاكات الت�أمينات االجتماعية

ما يتم سداده أو تحميله على الفرتة، وفقا ألحكام نظام مصلحة الزكاة والدخل3.5              ضري�بة االستقطاع

تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة للجهات حكومية102.3        اإلجمالي

التاسع عشر: العقوبات أو جزاءات من جهات رقابية أو حكومية
ال توجد أية عقوبات أو جزاءات من الجهات الحكومية.

العشرون: نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية
تقــوم إدارة الُمراجعــة الداخليــة برفــع تقاريــ�ر دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة عــن نتائــج عمليــات المراجعــة، والتــي تهــدف للتحقــق 
مــن فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي حمايــة أصــول الشــركة وتقي�يــم مخاطــر العمــل وقيــاس مــدى كفــاءة وكفايــة األداء مــن 
جميــع النواحــي )التشــغيلية واإلداريــة والماليــة(، لــم ُتظهــر نتائــج عمليــات الُمراجعــة وجــود ضعــف جوهــري فــي نظــام الرقابــة 
الداخلــي للشــركة، كمــا يقــوم ُمراقــب الحســابات الخارجــي بإجــراء تقي�يــم لهــذا النظــام  كجــزء مــن مهــام ُمراجعتــه للقوائــم 
الماليــة للشــركة والتــي ت�تضمــن تمكينــه مــن االطــالع علــى كافــة محاضــر وتقاريــ�ر الُمراجعــة الداخليــة للفــرتة الماليــة محــل 

الفحــص أو المراجعــة.

الحادي والعشري�ن: توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية:
١.  الموافقة على ما جاء في تقري�ر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاري�خ ٢٠١٥/١٢/3١م.

٢. الموافقــة علــى إقــرار القوائــم الماليــة والحســابات الختاميــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٢٠١٥/١٢/3١م، ومــا جــاء فــي 
تقريــ�ر مراجــع الحســابات الخارجــي عــن تلــك الفــرتة.

3. الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/3١م.

4. الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح للمســاهمني عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٢٠١٥/١٢/3١م وذلــك بواقــع 
7٥ هللــة عــن كل ســهم وبنســبة 7.٥% مــن رأس المــال.

٥. الموافقة على صرف مبلغ وقدره )١8٢.997( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/3١م.

6. الموافقة على توصية المجلس على ت�كليف مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية٢٠١6 م من بني المرشحني وتحديد اتعابه.

7. الموافقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت خالل العام ٢٠١٥م.

شكر وتقدير
بعــد شــكر اهلل عــز وجــل علــى توفيقــه، يتقــدم مجلــس إدارة الشــركة بالشــكر لمقــام خــادم الحرمــني الشــريفني الملــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــ�ز آل ســعود - حفظــه اهلل - وولــي عهــده األمــني صاحــب الســمو الملكــي األمــي محمــد بــن نايــف آل ســعود، و ولــي 
ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األمــي محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــ�ز آل ســعود، وحكومتنــا الرشــيدة مشــيدين بدعمهــم 
ورعايتهــم للشــركة فــي ســعيها لتطويــ�ر أدائهــا وتحســني خدماتهــا، كمــا يتقــدم المجلــس بالشــكر والتقديــر للجهــات اإلشــرافية 
والحكوميــة وإلــى عمــالء الشــركة لدورهــم الكبــي فيمــا تحقــق مــن نجــاح. كمــا يشــكر المجلــس جميــع موظفــي الشــركة علــى 

إخالصهــم وتفانيهــم فــي أداء أعمالهــم. 



٢8التقري�ر السنوي ٢٠١٥م
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القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
وتقري�ر لمراجعي الحسابات



3٠التقري�ر السنوي ٢٠١٥م

السادة/ المساهمي   

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

)شركة مساهمة مقفلة(

الرياض، المملكة العرب�ية السعودية 

لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة المرفقــة لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( )"الشــركة"( والتــي تشــمل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 
ديســمرب 2015م وقوائــم الدخــل والتدفقــات النقديــة والتغــريات فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــ�خ، واإليضاحــات المرفقــة 

مــن )1( إلــى )29( المعتــربة جــزًء ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

تعتــرب اإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض هــذه القوائــم الماليــة بشــكل عــادل وفقــًا لمعايــ�ري المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة 
الســعودية ووفقــًا لنــص المــادة )123( مــن نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة وكذلــك عــن نظــام الرقابــة الداخليــة الــذي تعتــربه اإلدارة 
ضروريــًا إلعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناشــئة عــن غــش أو خطــأ. كمــا أن اإلدارة قدمــت لنــا كافــة المعلومــات 

واإليضاحــات التــي طلبناهــا للقيــام بمراجعــة هــذه القوائــم الماليــة. 

مسئولية مراجعي الحسابات

إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي علــى هــذه القوائــم الماليــة اســتناًدا إلــى أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا. وتمــت مراجعتنــا وفًقــا لمعايــ�ري 
المراجعــة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية وت�تطلــب تلــك المعايــ�ري التزامنــا بمتطلبــات أخالقيــات المهنــة وتخطيــط وتنفيــذ 

أعمــال المراجعــة للحصــول علــى درجــة معقولــة مــن الت�أكــد بــأن القوائــم الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة.

تشــتمل المراجعــة علــى القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة مؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة. تعتمــد اإلجــراءات التــي 
تــم اختيارهــا علــى تقديرنــا بمــا فــي ذلــك تقي�يمنــا لمخاطــر وجــود أخطــاء جوهريــة فــي القوائــم الماليــة ســواًء كانــت ناشــئة عــن غــش أو خطــأ. 
وعنــد قيامنــا بتقي�يــم هــذه المخاطــر نأخــذ فــي االعتبــار نظــام الرقابــة الداخليــة الخــاص بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عادلــة للشــركة بغــرض تصميــم 
إجــراءات مراجعــة مالئمــة للظــروف المتاحــة، ولكــن ليــس بهــدف إبــداء الــرأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للشــركة. كمــا ت�تضمــن أعمــال المراجعــة 
تقي�يــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي اســتخدمتها اإلدارة، باإلضافــة إلــى تقي�يــم العــرض 

العــام للقوائــم الماليــة.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن االعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.

كــي بــي إم جــي الفــوزان وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون، شــركة مهنيــة مســجلة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية وعضــو غــري شــريك 
فــي شــبكة شــركات كــي بــي إم جــي المســتقلة والتابعــة لـــ كــي بــي إم جــي العالميــة، شــركة تعاونيــة سويســرية

الرأي 

وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل: 

• تظهــر بعــدل مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة للســنة 
المنتهيــة فــي ذلــك التاريــ�خ، وفقــًا لمعايــ�ري المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية المالئمــة لظــروف الشــركة.

• ت�تفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. 

التاري�خ: 5 جمادى اآلخرة 1437هـ

الموافــق: 14 مارس 2016م

تقري�ر مراجعي الحسابات
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قائمة المركز المالي  كما في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م )ريال سعودي(

31 ديسمرب 2014م 31 ديسمرب 2015م إيضاح

الموجودات

 الموجودات المتداولة

9,302,729 25,890,285 4  نقد وما في حكمه

1,241,670,473 371,885,714 5 )أ( است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

100,000,000 1,000,000,000 5 )ب( است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق

14,749,067 8,433,681 6 مدينون، صافي

23,698,872 30,159,630 7 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

1,389,421,141 1,436,369,310 مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غري المتداولة

513,359,518 477,342,302 5 )ج( است�ثمارات متاحة للبيع

1,470,000,000 1,397,000,000 5 )د( است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق

83,343,598 82,532,816 9 است�ثمار في شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

42,096,851 41,388,404 10 مشروعات تحت التنفيذ

19,407,853 32,890,588 11 ممتلكات ومعدات

6,184,769 53,287,448 12  أصول غري ملموسة

2,134,392,589 2,084,441,558 مجموع الموجودات غري المتداولة

3,523,813,730 3,520,810,868 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

40,008,987 87,540,054 13 دائنون

17,927,592 11,904,744 14 رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

50,523,991            36,646,884 15 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

1,530,236 2,983,196 إي�رادات مقبوضة مقدما

109,990,806 139,074,878 مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غري المتداولة

54,532,973 60,678,368 16 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفي

21,914,680 17,637,509 17 مخصص إلتزامات خاصة

76,447,653 78,315,877 مجموع المطلوبات غري المتداولة

186,438,459 217,390,755 مجموع المطلوبات

   حقوق الملكية

1,200,000,000 1,200,000,000 1  رأس المال

273,053,591 283,786,867 18 إحتياطي نظامي

1,114,180,214 1,114,180,214 19 إحتياطي عام

59,564,760 8,276,841 5 )ج( التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع

690,576,706 697,176,191 أرباح مبقاة

3,337,375,271 3,303,420,113 مجموع حقوق الملكية

3,523,813,730 3,520,810,868 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



3٢التقري�ر السنوي ٢٠١٥م

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م )ريال سعودي(

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م إيضاح

487,004,977 402,669,003 20  إي�رادات النشاط

)161,806,248( )177,859,763( 21 ت�كاليف النشاط

325,198,729 224,809,240 مجمل الدخل

)139,055,673( )191,340,766( 22 مصاريف عمومية وإدارية

186,143,056 33,468,474 الدخل من األنشطة الرئيسية

11,240,746 2,583,014  إي�رادات عموالت خاصة من ودائع مرابحة

33,405,633 34,836,174   إي�رادات عموالت خاصة من صكوك

8,146,281 11,154,625  توزيعات أرباح محافظ است�ثمارية 

2,153,004 8,525,433 مكاسب محققة من است�ثمارات أوراق مالية لإلتجار 

15,995,509 6,915,058  مكاسب محققة من است�ثمارات أوراق مالية متاحة 
 للبيع

6,670,473 8,682,005 5 )أ( مكاسب غري محققة من است�ثمارات أوراق مالية لإلتجار 

)606,620( )810,782( 9  الحصة من صافي خسارة شركة مست�ثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية

1,868,688 1,978,760  إي�رادات أخرى من أنشطة غري رئيسية

78,873,714 73,864,287 الدخل من األنشطة غري الرئيسية

265,016,770 107,332,761 صافي دخل السنة

23 ربحية السهم من:

1.55 0.28 الدخل من األنشطة الرئيسية

0.66 0.62 الدخل من االنشطة غري الرئيسية

2.21 0.89  صافي دخل السنة

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية  للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م )ريال سعودي(

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

265,016,770 107,332,761 صافي دخل السنة

تسويات لـ:

17,749,587  16,424,828 11،12 استهالك وإستنفاد   

274,502 47,189 مخصص ديون المشكوك في تحصيلها

70,186 )46,875( )أرباح( / خسائر من بيع ممتلكات ومعدات 

13,561,129 14,612,038 16 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفي

)6,670,473( )8,682,005( 5 )أ( مكاسب غري محققة من تقي�يم أوراق مالية لإلتجار 

)2,153,004( )8,525,433( مكاسب محققة من است�ثمارات أوراق مالية لإلتجار

)15,995,509( )6,915,058( مكاسب محققة من است�ثمارات متاحة للبيع

)947,272( - خصم إصدار صكوك

606,620 810,782 9 الحصة من صافي خسارة شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

التغريات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,695,000,000( )190,920,812( شراء است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

462,153,004 1,077,913,010 المحصل من است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

- )900,000,000( است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق – متداولة

)8,741,834( 6,268,197 مدينون، صافي

855,028 )6,460,758( مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

10,268,155 47,531,067 دائنون 

10,291,661 )6,022,848( رصيد مستحق لهيئة السوق المالية 

20,267,671 )12,424,147( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

)8,307,820( )8,466,643( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفي

- )4,277,171( مخصص التزامات خاصة 

)936,701,599( 118,198,122 صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلست�ثمارية

1,670,000,000 73,000,000 استحقاق است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق

)520,000,000( - شراء است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق

)226,141,792( )48,183,884( شراء است�ثمارات متاحة للبيع

45,995,509 39,828,237 المحصل من است�ثمارات متاحة للبيع

- )13,324,273( أصول غري ملموسة

- )49,940,433( مشروعات تحت التنفيذ

)44,789,628( )13,080,963( شراء ممتلكات ومعدات 

- 90,750 المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

925,064,089 )11,610,566( صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة االست�ثمارية

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

)90,000,000( )90,000,000( توزيعات أرباح مدفوعة

)90,000,000( )90,000,000( صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

)101,637,510( 16,587,556 صافي التغري في النقد وما في حكمه 

110,940,239 9,302,729 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

9,302,729 25,890,285 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

معامالت غري نقدية

)24,398,946( )51,287,919( 5 )ج( التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع 

- 40,569,293 محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى األصول غري الملموسة

- 10,079,587 محول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات ومعدات

تعترب اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م

١. عام

صــدر المرســوم الملكــي رقــم م/١٥ وتاريــ�خ ١4٢8/٠3/٠١هـــ الموافــق ٢٠٠7/٠3/٢٠م بالموافقــة علــى الرتخيــص بت�أســيس شــركة 
الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( كشــركة مســاهمة ســعودية برأســمال قــدره ١.٢٠٠ مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ١٢٠ 
مليــون ســهم متســاوية القيمــة وتبلــغ القيمــة االســمية لكل منهــا ١٠ ريــاالت ســعودية أكت�تــب فيهــا بالكامــل مــن قبــل صنــدوق 

االســت�ثمارات العامــة.

كمــا صــدر قــرار معالــي وزيــ�ر التجــارة والصناعــة رقــم 3٢٠/ق وتاريــ�خ ١4٢8/١٢/١هـــ الموافــق ٢٠٠7/١٢/١١م والقاضــي بالموافقــة 
علــى إعــالن ت�أســيس شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( كشــركة مســاهمة مقفلــة، وقــد تــم تســجيل تــداول كشــركة 
مســاهمة مقفلــة فــي مدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم ١٠١٠٢4١733 وتاريــ�خ ١4٢8/١٢/٠٢هـــ الموافــق ٢٠٠7/١٢/١٢م. 
وقــد تــم تحويــ�ل كافــة الحقــوق والموجــودات والمطلوبــات وااللتزامــات والســجالت لتــداول )النظــام الــذي وجــد قبــل ت�أســيس 

الشــركة( للشــركة كمــا فــي ١4٢8/١١/3٠هـــ الموافــق ٢٠٠7/١٢/١٠م الــى الشــركة.

يتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي فــي توفــي وتهيئــة وإدارة آليــات تــداول األوراق الماليــة والقيــام بأعمال التســوية والمقاصة 
لــألوراق الماليــة وإيداعهــا وتســجيل ملكيتهــا ونشــر المعلومــات المتعلقــة بهــا ولهــا مزاولــة أي نشــاط أخــر ذي عالقــة بــأي 

مــن ذلــك وفقــًا لنظــام الســوق الماليــة وبمــا يحقــق أهدافهــا الــواردة فيــه.

٢. أسس اإلعداد

المعاي�ري المحاسبية المطبقة 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المرفقــة طبقــًا لمعايــ�ي المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية الصــادرة 
عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــ�ني

أسس القياس

تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس الت�كلفــة التاريخيــة باســت�ثناء االســت�ثمارات المتاحــة للبيــع واالســت�ثمارات فــي األوراق 
الماليــة لإلتجــار والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة، باســتخدام مبــدأ االســتحقاق المحاســبي ومفهــوم االســتمرارية.

العملة الوظيفية )ريال سعودي(

تــم عــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي والــذي يعتــرب عملــة النشــاط للشــركة. كافــة المبالــغ تــم تقري�بهــا ألقــرب ريــال 
ســعودي.

استخدام األحكام والتقديرات

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة، طبقــا لمعايــ�ي المحاســبة المتعــارف عليهــا، اســتخدام التقديــرات واالفرتاضــات التــي تؤثــر علــى 
مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات المصــرح عنهــا، واإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة كمــا فــي تاريــ�خ القوائــم 
الماليــة، ومبالــغ اإليــرادات والمصاريــف المصــرح عنهــا للســنة المعروضــة. وبالرغــم مــن إعــداد هــذه التقديــرات واالفرتاضــات 

وفقــًا لمعرفــة اإلدارة لألحــداث والعمليــات الجاريــة، عليــه، فــإن النتائــج الفعليــة يمكــن أن تختلــف عــن هــذه التقديــرات.

وفيمــا يلــي معلومــات حــول المجــاالت الهامــة للتقديــرات وحــاالت عــدم الت�أكــد واألحــكام الهامــة عنــد تطبيــق السياســات 
المحاســبية والتــي تؤثــر ت�أثــيًا جوهريــًا علــى المبالــغ المدرجــة فــي القوائــم الماليــة:

أ. االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

يتــم ت�كويــ�ن مخصــص لالنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن المجموعــة 
لــن ت�كــون قــادرة علــى تحصيــل كافــة المبالــغ المســتحقة وفقــًا للشــروط األصليــة لالتفاقيــة. إن الصعوبــات الماليــة الكبــية التــي 
تواجــه العميــل، وامكانيــة دخــول العميــل فــي مرحلــة إفــالس أو إعــادة الهيكلــة الماليــة، والعجــز أو الت�أخــر فــي الســداد تعتــرب 
جميعهــا مؤشــرات علــى وجــود دليــل موضوعــي لالنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة. بالنســبة للمبالــغ الفرديــة 
الهامــة، يتــم إجــراء تقي�يــم علــى أســاس فــردي. وبالنســبة للمبالــغ غــي الفرديــة الهامــة ، ولكنهــا مت�أخــرة، فيتــم تقي�يمهــا بشــكل 

جماعــي، ويتــم إثبــات مخصــص باألخــذ باالعتبــار طــول المــدة الزمنيــة وفقــًا لمعــدالت االســرتداد الســابقة. 

ب. االنخفاض في قيمة الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

يتــم تقي�يــم الموجــودات المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع لالنخفــاض فــي قيمتهــا علــى فــرتات منتظمــة لكــي تعكــس قيمتهــا 
ــم الحصــول عليهــا مــن  ــة الموحــدة علــى أســاس القيمــة الســوقية الســائدة التــي ت ــم المالي القابلــة لالســرتداد فــي القوائ

المتخصصــني فــي مجــال بيــع هــذه الموجــودات.

ج. األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تحــدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات والمعــدات بغــرض احتســاب اإلهــالك. يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد األخــذ 
باالعتبــار االســتخدام المتوقــع للموجــودات والضــرر المــادي الــذي ت�تعــرض لــه هــذه الموجــودات. وتقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة 
المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنويًا ويتــم تعديــل التغــي فــي مصروفــات اإلهــالك )إن وجــدت( فــي الفــرتات الحاليــة والمســتقبلية. 
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و. تقي�يم االست�ثمارات في صناديق األسهم الخاصة غري المدرجة 

االســت�ثمارات فــي صناديــق األســهم الخاصــة غــي المدرجــة والمصنفــة كاســت�ثمارات متاحــة للبيــع يتــم إدراجهــا بالت�كلفــة بعــد 
خصــم أي خســائر لالنخفــاض فــي القيمــة. وفــي حالــة عــدم وجــود ســوق مفتوحــة وعندمــا ال يمكــن إجــراء تقديــر موثــوق 

ــة لتلــك االســت�ثمارات. ــر للقيمــة العادل ــار الت�كلفــة كأفضــل تقدي ــة مــن خــالل وســائل أخــرى، يتــم اعتب للقيمــة العادل

٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفرتات المعروضة في القوائم المالية. 

تم إعادة تبويب بعض األرقام لت�تفق مع عرض أرقام السنة الحالية.

النقد وما في حكمه   

يتضمــن النقــد ومــا فــي حكمــه الحســابات الجاريــة لــدى البنــوك والمرابحــات القصــية األجــل عاليــة الســيولة والتــي تســتحق خــالل 
3 أشــهر أو أقــل مــن تاريــ�خ إقتنائهــا.

الذمم المدينة

تظهــر الذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ الفاتــورة األصلــي بعــد خصــم المخصصــات بالديــون المشــكوك فــي تحصيلها. ويتــم ت�كوي�ن 
مخصــص بالديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عنــد وجــود دليــل موضوعــي يشــي إلــى عــدم مقــدرة المجموعــة علــى تحصيــل 
المبالــغ المســتحقة وفقــًا للشــروط األصليــة للذمــم المدينــة. ويتــم شــطب الديــون المعدومــة عنــد تحديدهــا مقابــل المخصصــات 
المتعلقــة بهــا. ويتــم تحميــل المخصصــات علــى قائمــة الدخــل الموحــدة. وأي إســرتدادات الحقــة لمبالــغ الذمــم المدينــة والتــي 

تــم شــطبها ســابقًا تضــاف إلــى اإليــرادات.

االست�ثمارات

١- االست�ثمارات في األوراق المالية لإلتجار

يتــم تســجيل االســت�ثمارات فــي األوراق الماليــة لإلتجــار التــي يتــم شــراؤها ألغــراض تجاريــة مبدئيــًا بســعر الت�كلفــة ومــن ثــم 
يعــاد قياســها وقيدهــا فــي قائمــة المركــز المالــي بالقيمــة الســوقية وتــدرج ضمــن الموجــودات المتداولــة. وتقيــد المكاســب 
والخســائر المحققــة أو الغــي محققــة مــن بيــع األوراق الماليــة لإلتجــار والتغــيات فــي القيمــة الســوقية بتاريــ�خ قائمــة المركــز 

المالــي وتحمــل علــى قائمــة الدخــل.

٢- است�ثمارات متاحة للبيع

ت�ت�كــون االســت�ثمارات المتاحــة للبيــع بشــكل رئيســي مــن حصــة تقــل عــن ٢٠% مــن االســت�ثمارات فــي األســهم المدرجــة أو غــي 
المدرجة بما في ذلك االســت�ثمارات في الصناديق االســت�ثمارية، وهي ليســت اســت�ثمارات لغرض االتجار وال تمتلك المجموعة 
فيهــا أي ت�أثــي جوهــري أو ســيطرة. وتقيــد هــذه االســت�ثمارات مبدئيــًا والحقــًا يعــاد قياســها بالقيمــة العادلــة. ويتــم قيــد أيــة 
تغــيات فــي القيمــة العادلــة ضمــن حقــوق الملكيــة كاحتياطــي قيمــة عادلــة حتــى يتــم اســتبعاد تلــك االســت�ثمارات. ويتــم 

د. إنخفاض الموجودات غري المالية 

يتــم مراجعــة الموجــودات غــي المتداولــة فيمــا إذا كان هنــاك أي خســائر نتيجــة االنخفــاض فــي قيمتهــا كلمــا كانــت األحــداث 
أو التغــيات فــي الظــروف تشــي إلــى أن القيمــة الدفرتيــة قــد ال ت�كــون قابلــة لالســرتداد. ويتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي 
القيمــة )إن وجــدت( بالقيمــة التــي ت�تجــاوز فيهــا القيمــة الدفرتيــة لألصــل قيمتها القابلة لالســرتداد.  القيمة القابلة لالســرتداد 
هــي القيمــة العادلــة لألصــل بعــد خصــم ت�كاليــف البيــع والقيمــة المتبقيــة لالســتخدام أيهمــا أعلــى. يتــم تجميــع الموجــودات 
إلــى أدنــى مســتوى لهــا حيــث يوجــد تدفقــات نقديــة مســتقلة قابلــة للتحديــد. يتــم مراجعــة الموجــودات غــي الماليــة بخــالف 
الموجــودات الماليــة وتلــك التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك الحتماليــة عكــس االنخفــاض فــي القيمــة بتاريــ�خ كل 
قائمــة مركــز مالــي. وعندمــا يتــم الحقــًا عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم زيــادة القيمــة الدفرتيــة لألصــل أو وحــدة 
توليــد النقــد إلــى التقديــر المعــدل لقيمتهــا القابلــة لالســرتداد، ولكــن القيمــة الدفرتيــة التــي تمــت زيادتهــا يجــب أن ال ت�تجــاوز 
القيمــة الدفرتيــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا، والتــي فيمــا لــو تــم تحديدهــا لــم يتــم تســجيل أي خســارة لالنخفــاض فــي 
قيمــة الموجــودات أو وحــدة توليــد النقــد فــي الســنوات الســابقة. ويتــم إثبــات عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة كإيــ�رادات 
مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. ال يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة التــي تــم إدراجهــا للموجــودات غــي 

الملموســة واألوراق الماليــة المتاحــة للبيــع. 

هـ. االنخفاض في قيمة االست�ثمارات المحتفظ بها لتاري�خ االستحقاق

تــرى اإلدارة أن هنــاك دليــالً يشــي إلــى االنخفــاض فــي هــذه الموجــودات فــي كال المســتوي�ن الفــردي والجماعــي. ويتــم 
تقي�يــم جميــع الموجــودات الفرديــة الهامــة بشــكل فــردي لالنخفــاض فــي قيمتهــا. ويتــم تقي�يــم الموجــودات التــي وجــدت غــي 
منخفضــة القيمــة بشــكل جماعــي لالنخفــاض فــي قيمتهــا والتــي تــم ت�كبدهــا ولكــن لــم يتــم تحديدهــا بشــكل فــردي. ويتــم 
ــة الهامــة بشــكل جماعــي لالنخفــاض فــي قيمتهــا. ويتــم إجــراء التقي�يــم الجماعــي مــن خــالل  تقي�يــم الموجــودات غــي الفردي
تجميــع الموجــودات ذات خصائــص المخاطــر المماثلــة. وعنــد تقي�يــم االنخفــاض الجماعــي، تســتخدم اإلدارة المعلومــات الســابقة 
للتوقيــت واالســرتداد ومقــدار الخســائر المت�كبــدة وتقــوم بإجــراء تقي�يــم لألوضــاع االقتصــادي واالئ�تمانيــة الحاليــة فيمــا إذا كان 

هنــاك احتمــال بــأن الخســائر الفعليــة أكــرب أو أقــل مــن التــي تــم اقرتاحهــا مــن خــالل االتجاهــات الســابقة.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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السنوات

٤ أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

١٠  ديكورات وتحسينات وأثاث ومفروشات

٦  معدات وأجهزة كهربائية وأدوات وأجهزة مكتبية

٤ سيارات

٣٠ مباني

قيــد أي انخفــاض كبــي ومتواصــل فــي قيمــة االســت�ثمارات المتاحــة للبيــع )إن وجــد( فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. ويتــم تحديــد 
القيمــة العادلــة لالســت�ثمارات المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط بالرجــوع إلــى أســعار الســوق المدرجــة فيــه تلك االســت�ثمارات 
بنهايــة يــوم التــداول فــي تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. وبالنســبة لالســت�ثمارات غــي المتداولــة فــي ســوق مالــي 
نشــط، بمــا فــي ذلــك االســت�ثمارات فــي حقــوق الملكيــة غــي المدرجــة يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام تقنيــات تقي�يــم 
ــن، والرجــوع إلــى القيمــة  معينــة. وت�تضمــن هــذه التقنيــات اســتخدام معامــالت الســوق األخــية التــي تمــت بــني أطــراف جادي
الســوقية الحاليــة ألداة أخــرى والتــي تماثلهــا إلــى حــد كبــي، وتحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة وخيــار نمــاذج التســعي، 

وبخــالف ذلــك، تعتــرب الت�كلفــة هــي القيمــة العادلــة لهــذه االســت�ثمارات.  

٣- است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق

يتــم تصنيــف االســت�ثمارات ذات الدفعــات الثابتــة أو المحــددة وبتاريــ�خ اســتحقاق ثابــت والتــي يكــون لــدى اإلدارة النيــة والقــدرة 
علــى االحتفــاظ بهــا لتاريــ�خ االســتحقاق كاســت�ثمارات محتفــظ بهــا لتاريــ�خ االســتحقاق. وتقيــد االســت�ثمارات المحتفــظ بهــا لتاريــ�خ 
االســتحقاق مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة بمــا فــي ذلــك الت�كاليــف المباشــرة واإلضافيــة للمعاملــة وتقــاس الحقــًا بالت�كلفــة المطفأة 
ــار أي خصــم أو عــالوة علــى  بعــد خصــم مخصــص االنخفــاض فــي قيمتهــا. ويتــم احتســاب الت�كلفــة المطفــأة بعــد األخــذ باالعتب
الشــراء باســتخدام طريقــة العائــدة الفعلــي. ويتــم قيــد أيــة أربــاح أو خســائر لهــذه االســت�ثمارات فــي قائمــة الدخــل عنــد اســتبعاد 
االســت�ثمارات أو انخفــاض قيمتهــا. وعنــد االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم إدراج الفــرق بــني القيمــة الدفرتيــة والقيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة فــي قائمــة الدخــل كخســارة انخفــاض فــي القيمــة لالســت�ثمارات المحتفــظ بهــا لتاريــ�خ 
االســتحقاق. وإذا انخفضــت قيمــة خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي وقــت الحــق ويمكــن لهــذا االنخفــاض إن يكــون متعلقــًا 
بشــكل موضوعــي بحــدث معــني وقــع بعــد تســجيل االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المســجلة 

ســابقًا مــن خــالل قائمــة الدخــل.

 ٤ - است�ثمار في شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

الشــركات الزميلــة هــي تلــك المنشــآت التــي تملــك الشــركة فيهــا ت�أثــيا جوهريــا ولكــن ليســت حصــة مســيطرة علــى سياســاتها 
التمويليــة والتشــغيلية. ويعتــرب الت�أثــي الجوهــري قائمــًا بشــكل عــام عندمــا تملــك الشــركة مــا يــرتاوح بــني ٢٠% و٥٠% مــن 
حقــوق التصويــت فــي المنشــأة األخــرى. المنشــآت الخاضعــة لســيطرة مشــرتكة هــي تلــك الشــركات التــي تمــارس الشــركة علــى 
أنشــطتها ســيطرة مشــرتكة والتــي ت�أسســت بموجــب ترتيبــات تعاقديــة وت�تطلــب موافقــة باإلجمــاع علــى القــرارات الماليــة 

والتشــغيلية اإلســرتاتيجية.

الممتلكات والمعدات

يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات بالت�كلفــة بعــد خصــم اإلســتهالك المرتاكــم والخســارة المرتاكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة. 
ت�تضمــن الت�كلفــة النفقــات المباشــرة القتنــاء األصــل. يتــم رســملة ت�كاليــف التمويــ�ل للقــروض التــي اســتخدمت مباشــرة لتمويــ�ل 

إنشــاء الموجــودات خــالل الفــرتة الزمنيــة الالزمــة الســت�كمال تلــك الموجــودات وإعدادهــا لالســتخدامات المحــدد لهــا. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي على النحو التالي:

األصول الغري ملموسة

يتــم رســملة المبالــغ التــي يتــم إنفاقهــا للحصــول علــى األصــول الغــي ملموســة وتــدرج بســعر الت�كلفــة بعــد تخفيــض اإلطفــاء 
المرتاكــم. ويتــم إطفــاء األصــول الغــي ملموســة علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة بأربــع ســنوات باســتخدام طريقــة 

القســط الثابــت.

المخصصات 

يتــم اإلعــرتاف بالمخصــص عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام قانونــي أو تعاقــدي ناشــئ نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن 
ينتــج عنــه تحويــ�ل منافــع اقتصاديــة لســداد االلتــزام ويمكــن إجــراء تقديــر يعتمــد عليــه.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يتــم احتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفــني وفقــًا للسياســه الداخليــة لتــداول بواقــع شــهر للخمــس ســنوات 
األولــى وشــهر ونصــف اعتبــارا مــن الســنة السادســة لخدمــة الموظــف لــدى الشــركة.



38التقري�ر السنوي ٢٠١٥م

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

9,302,729 10,890,285 حسابات جارية لدى البنوك

- 15,000,000  مرابحات قصرية اآلجل

9,302,729 25,890,285 مجمل الدخل

٤. نقد وما في حكمه

المرابحــات قصــية األجــل لــدى أطــراف ذات تصنيــف ائ�تمانــي جيــد. تــ�رتاوح فــرتات عقــود المرابحــة مــا 
بــني يــوم وثالثــة أشــهر وذلــك حســب المتطلبــات النقديــة للشــركة، ويتحقــق منهــا متوســط عمولــة 

خاصــة ٢.9% ســنويًا.

٣. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

تحقق اإليرادات

يتــم إثبــات إيــ�رادات الخدمــات عنــد إكتمــال العمليــة وتقديــم الخدمــة ويتــم اســتقطاع جــزء مــن اجمالــي ايــرادات الخدمــات 
الماليــة.  التــي تقدمهــا الشــركة لصالــح هيئــة الســوق  التشــغيلية 

إن رســوم الخدمــات الســنوية المحصلــة فــي بدايــة ســريان العقــد تســجل كإيــ�رادات مســتلمة مقدمــًا )مؤجلــة( ضمــن االلتزامــات 
المتداولــة ويتــم إثباتهــا ضمــن قائمــة الدخــل علــى مــدى فــرتة اســتحقاقها وفقــًا لشــروط العقــد.

المصاريف 

 ت�تضمــن المصاريــف العموميــة واإلداريــة المصاريــف التــي ال ت�تعلــق بشــكل مباشــر بت�كاليــف النشــاط وفقــًا للمبــادئ المحاســبية 
المتعــارف عليهــا، ويتــم توزيــع المصاريــف، إذا دعــت الحاجــة لذلــك، بــني المصاريــف العموميــة واإلداريــة وت�كاليــف النشــاط علــى 

أســاس ثابــت.

الزكاة

ال تقــوم الشــركة باحتســاب مخصــص للــزكاة الشــرعية فــي القوائــم الماليــة باعتبــار أنها مملوكــة بالكامل لصندوق االســت�ثمارات 
العامــة )جهــة حكوميــة(، بنــاء علــى الخطــاب الــوارد مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل رقــم ٢999 / ١٢ وتاريــ�خ ٥ / 6 / ١4٢9 هـــ حيــث نــص 
بــأن خضــوع الشــركة للــزكاة الشــرعية يكــون بعــد طرحهــا لالكت�تــاب العــام ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي رأســمالها وذلــك طبقــًا 

لموافقــة معالــي وزيــ�ر الماليــة علــى دراســة المصلحــة فــي هــذا الشــأن بتاريــ�خ ١4٢9/٥/٢4 هـــ.

المعامالت بالعمالت األجنبية

يتــم تحويــ�ل المعامــالت بالعملــة األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي بأســعار التحويــ�ل الســائدة عنــد إجــراء المعاملــة. ويتــم تحويــ�ل 
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة كمــا فــي تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي إلــى الريــال الســعودي باألســعار 
الســائدة فــي نهايــة الســنة. إن المكاســب والخســائر الناتجــة عــن التســديدات أو تحويــ�ل العمــالت األجنبيــة يتــم إدراجهــا ضمــن 

قائمــة الدخــل.

اإللتزامات المحتملة 

جميــع االلتزامــات المحتملــة الناجمــة عــن أحــداث ســابقة والتــي ســوف يت�أكــد وجودهــا فقــط مــن خــالل وقــوع أو عــدم وقــوع 
حــدث واحــد أو أكــرث مــن األحــداث المســتقبلية غــي المؤكــدة والتــي ال تخضــع لســيطرة كاملــة مــن قبــل الشــركة، أو جميــع 
االلتزامــات الحاليــة الناجمــة عــن أحــداث ســابقة ولكنهــا غــي مثبتــة لألســباب التاليــة: )١( عــدم وجــود احتمــال بــأن تدفــق المــوارد 
الخارجــة الكامنــة فــي المنافــع االقتصاديــة ســيكون مطلوبــًا لتســوية االلتــزام، أو )٢( عــدم إمكانيــة قيــاس مبلــغ االلتــزام 
بموثوقيــة كافيــة؛ فانــه يجــب تقي�يمهــا جميعــا بتاريــ�خ كل قائمــة مركــز مالــي واإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة للشــركة 

ضمــن المطلوبــات المحتملــة.

التقاري�ر القطاعية 

قطــاع األعمــال هــو مجموعــة مــن األصــول والعمليــات المرتبطــة بتقديــم منتجــات أو خدمــات ت�تعــرض لمخاطــر وعوائــد تختلــف 
عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى. ويشــمل القطــاع الجغرافــي تقديــم منتجــات أو خدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة 

ــة أخــرى. ــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصادي محــددة ت�تعــرض لمخاطــر وعوائ

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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٥. االست�ثمارات

فيما يلي ملخصًا بالمحافظ االست�ثمارية:

أ. است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار

إن الت�كلفة والقيمة العادلة لالست�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار هي كما يلي:

ب. است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق )قصرية األجل(

ت�ت�كون المرابحات قصية االجل مما يلى:

إيداعــات المرابحــات لفــرتات تــ�رتاوح مــا بــني 3 أشــهر الــى ٥ أشــهر لــدى أطــراف ذات تصنيــف إئ�تمانــي 
جيــد ويتحقــق عنهــا متوســط عمولــة خاصــة بنســبة ٢.٢٥% ســنويًا )3١ ديســمرب ٢٠١4م: ١.١٢% ســنويًا(.

ج. است�ثمارات متاحة للبيع 

إن الت�كلفة والقيمة العادلة لالست�ثمارات المتاحة للبيع هي كما يلي:

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

1,241,670,473 371,885,714 است�ثمارات في أوراق مالية لإلتجار )أ(

100,000,000 1,000,000,000 است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق - متداولة )ب(

513,359,518 477,342,302 است�ثمارات متاحة للبيع )ج(

1,470,000,000 1,397,000,000 است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق - غري متداولة )د(

3,325,029,991 3,246,228,016

31 ديسمرب 2014م 31 ديسمرب 2015م االستحقاق الوصف

100,000,000 - 6 مايو 2015م   مرابحة

- 200,000,000 29 فرباير 2016م  مرابحة

- 200,000,000 21 مارس 2016م مرابحة

- 50,000,000 3 أبري�ل 2016م مرابحة

- 100,000,000 14 أبري�ل 2016م مرابحة

- 150,000,000 4 مايو 2016م مرابحة

- 300,000,000 19 يونيو 2016م مرابحة

100,000,000 1,000,000,000

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

القيمة العادلة الت�كلفة القيمة العادلة الت�كلفة

1,241,670,473 1,235,000.000 371,885,714 363,203,709 صناديق أسواق النقد

1,241,670,473 1,235,000.000 371,885,714 363,203,709 اإلجمالي

6,670,473 8,682,005 مكاسب غري محققة

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

القيمة العادلة الت�كلفة القيمة العادلة الت�كلفة

266,652,498 225,799,248 242,180,934 233,570,374 محافظ غري مقيدة

156,384,520 137,995,510 131,207,368 145,495,087 صناديق أسهم محلية

90,322,500 90,000,000 103,954,000 90,000,000 صناديق است�ثمار عقارية

513,359,518 453,794,758 477,342,302 469,065,461 اإلجمالي

59,564,760 8,276,841 مكاسب غري محققة
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د-است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ االستحقاق - غري متداولة:

الت�كلفة المطفاة لالست�ثمارات المحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق كما يلي:

٢.4٠% ســنويًا                          بنســبة  خاصــة  ١٢ ســنة، ويتحقــق عنهــا متوســط عمولــة  إلــى   ١ بــني  مــا  الصكــوك والســندات  تســتحق هــذه 
ســنويًا(.  %٢.4٢ ٢٠١4م:  ديســمرب   3١(

7. مصاريف مدفوعه مقدما وموجودات أخرى

* يتضمن هذا المبلغ عوائد مستحقة من شركة تداول العقارية )شركة زميلة( بقيمة 3١9,١93 ريال سعودي. 

٦. المدينون، صافي

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

15,939,012 9,670,815 مدينون

)1,189,945( )1,237,134( يخصم:مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

14,749,067 8,433,681 اإلجمالي

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م

5,137,000 6,952,182 * عوائد است�ثمارات مستحقة

4,861,533 4,801,326 إي�رادات تشغيليه مستحقة

5,531,621 5,644,539 مصاريف تامي مدفوعة مقدمًا

4,776,815 5,363,502  مصاريف ايجار مدفوعة مقدمًا

1,098,285 1,406,199 عقود أعمال الصيانة

408,724 2,775,423 مستحق من الموظفي

453,122 893,385  مستحق من طرف ذو عالقة - إيضاح 8

1,431,772 2,323,074 أرصدة مدينة أخرى

23,698,872 30,159,630 اإلجمالي

31 ديسمرب 2014م 31 ديسمرب 2015م االستحقاق الوصف

73,000,000 -- 7 أكتوبر 2015 م مجموعة بن الدن السعودية - اإلصدار الثاني

27,000,000 27,000,000 28 مارس 2017م البنك السعودي الربيطاني - اإلصدار األول

25,000,000 25,000,000 31 مارس 2018م شركة المراعي - اإلصدار الثاني

25,000,000 25,000,000 28 مايو  2018م شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل و ينبع

100,000,000 100,000,000 30 سبتمرب 2018م شركة المراعي - اإلصدار الثالث

75,000,000 75,000,000 7 مارس 2019م شركة المراعي - اإلصدار األول

100,000,000 100,000,000 21 مايو 2019م شركة التصنيع الوطنية

50,000,000 50,000,000 23 يونيو 2019م الشركة الوطنية للبرتوكيماويات

40,000,000 40,000,000 24 يونيو 2019م شركة فواز عبدالعزي�ز الحكري و شركاه

100,000,000 100,000,000 26 نوفمرب 2019م البنك السعودي الهولندي - اإلصدار الثاني

100,000,000 100,000,000 18 ديسمرب2019م البنك السعودي الفرنسي

75,000,000 75,000,000 22 يناير2020م مجموعة صافوال

100,000,000 100,000,000 17  ديسمرب2020م البنك السعودي الربيطاني - اإلصدار الثاني

100,000,000 100,000,000 18 يناير2022م الهيئة العامة للطريان المدني

150,000,000 150,000,000 12 ديسمرب 2023م البنك السعودي الهولندي - اإلصدار الثالث

100,000,000 100,000,000 5 يونيو2024م البنك السعودي لالست�ثمار

100,000,000 100,000,000 18 يونيو 2024م البنك السعودي الفرنسي - اإلصدار الثاني

130,000,000 130,000,000 3 ديسمرب 2026 م شركة تداول العقارية

1,470,000,000 1,397,000,000

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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٨. المعامالت مع أطراف ذات عالقة  

وفقــًا للظــروف اإلعتياديــة للتعامــالت، تقــوم الشــركة بإجــراء معامــالت مــع جهــات ذات عالقــة متضمنــة التعامــل مــع صنــدوق 
االســت�ثمارات العامــة )الشــريك( وشــركة تــداول العقاريــة )شــركة زميلــة( وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذيــ�ني وغيهــا 
مــن الشــركات التــي يمتلكهــا صنــدوق االســت�ثمارات العامــة أو األعضــاء مــن مجلــس تلــك الشــركات. كل تلــك المعامــالت ت�تــم 

وفقــًا للشــروط المتفــق عليهــا مــن قبــل إدارة الشــركة.

طبيعة المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة للسنة المنتهية في 3١ ديسمرب كما يلي:

األرصدة والعمليات الناتجة من هذه المعامالت المدرجة في القوائم المالية كما في 3١ ديسمرب:

ت�تضمــن األرصــدة المدينة/المدينــة األخــرى مــع األطــراف ذات العالقــة محافــظ غــي مقيــدة، حيــث تصنــف هــذه اإلســت�ثمارات  
)اســت�ثمارات متاحــة للبيــع( وهــي كمــا فــي 3١ ديســمرب:       

9. است�ثمار في شركة مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

تمتلــك الشــركة ٢٠% مــن رأس مــال شــركة تــداول العقاريــة )شــركة الزميلــة( البالــغ 4٢٠ مليــون ريــال ســعودى النشــاط الرئيســي 
للشــركة الزميلــة هــو تطويــ�ر المركــز الرئيســي لتــداول فــي مركــز الملــك عبــداهلل المالــي.

١٠. مشروعات تحت التنفيذ

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م
275,463,469 161,789,379 عمولة التداول
23,804,575 22,820,905 خدمات معلومات السوق

12,103,288 13,005,753 خدمات التسجيل األساسية
2,781,060 2,603,980 خدمات حسابات المست�ثمري�ن

5,577,712 3,301,311  خدمات أخرى
5,753,713 5,735,693  خطوط دوائر المعلومات واالتصاالت

1,570,000 1,839,036  كهرباء
3,110,743 4,673,033 مكافآت وبدالت مجلس اإلدارة

240,311,924 274,136,114  است�ثمارات في محافظ مدارة غري مقيدة وصناديق أسهم
محلية

453,122 893,385 الرصيد المستحق من شركة تداول العقارية

31 ديسمرب 2014م  31 ديسمرب 2015م
83,950,218 83,343,598   الرصيد في بداية السنة

)606,620( )810,782( الحصة من صافي خسارة السنة
83,343,598 82,532,816 الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م
6,040,019 42,096,851 رصيد بداية السنة

40,618,569 49,940,433 إضافات
)4,561,737( )50,648,880(  المحول الى الممتلكات ومعدات واألصول غري

الملموسة
42,096,851 41,388,404 الرصيد في نهاية السنة

الرصيد في نهاية السنة المحصل/مدفوع خالل السنة المحمل خالل السنة الرصيد في بداية السنة طبيعة العالقة الوصف

899,977 204,999,018 203,521,328 2,377,667 ملكية مشرتكة ومدراء ذمم مدينة

4,089,926 4,429,097 7,574,729 944,294 ملكية مشرتكة ومدراء ذمم دائنة

 مدفوعات مقدمة
وموجودات أخرى

893,385 440,263 - 453,122 شركة زميلة  خدمات حسابات
المست�ثمري�ن

الرصيد في نهاية السنة بيع شراء الرصيد في بداية السنة طبيعة العالقة اسم الجهة

86,763,975 -- 2,671,242 84,092,733 شركة أصول وبخيت االست�ثمارية أعضاء مجلس إدارة مشرتكي

61,121,624 33.369.946 61,121,624 33,369,946 شركة السعودي الفرنسي كابيتال أعضاء مجلس إدارة مشرتكي

126,250,515 -- 3,401,271 122,849,244 جدوى لالست�ثمار أعضاء مجلس إدارة مشرتكي

 ت�تمثــل المشــروعات تحــت التنفيــذ فــي تطويــ�ر األنشــطة التنفيذيــة للســوق الماليــة )تــداول( بقيمــة 38.883.٥49 ريــال ســعودي 
)3١ ديســمرب ٢٠١4م: 38.7٥٥.٥69 ريال ســعودي(.
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١٢. أصول غري ملموسة

١٣. دائنون

١٤. رصيد مستحق لهيئة السوق المالية

إن الرصيــد المســتحق لهيئــة الســوق الماليــة كمــا فــي تاريــ�خ المركــز المالــي يتمثــل بشــكل أساســي فــي باقــي حصــة الهيئــة 
مــن متحصــالت المقابــل المالــي العائــد للهيئــة، والــذي بلــغ فــي 3١ ديســمي٢٠١٥م ١١.9٠4.744 ريــال ســعودي، كمــا بلــغ صافــي 

تحصيــالت فواتــي النشــاط المســجلة لحســاب هيئــة الســوق الماليــة خــالل العــام ٢٠١٥م 4٠٢.669.٠٠3 ريــال ســعودي.

١٥. مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

١٦. مخصص نهاية الخدمة للموظفني

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م
الت�كلفة

129,392,607 131,153,862 رصيد بداية السنة

1,761,255 13,324,273 إضافات

- 40,569,293 المحول من مشروعات تحت التنفيذ

131,153,862 185,047,428  31 ديسمرب

 اإلستنفاد

116,159,086 124,969,093 رصيد بداية السنة

8,810,007 6,790,887   المحمل على السنة

124,969,093 131,759,980 الرصيد في نهاية السنة

6,184,769 53,287,448

 31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2014م

37,227,703 22,400,318 بدالت موظفي مستحقة

10,696,219 11,759,091  بدالت اجازة مستحقة للموظفي

2,600,069 2,487,475 أخرى

50,523,991 36,646,884

 31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2014م

49,279,664 54,532,973 الرصيد أول السنة

13,767,662 14,612,038 المحمل خالل السنة

)8,514,353( )8,466,643( المسدد خالل السنة

54,532,973 60,678,368 الرصيد في نهاية السنة

 31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2014م

28,116,213 54,841,992 موردي خدمات

11,892,774 32,698,062 موردي أصول

40,008,987 87,540,054
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١7. مخصص التزامات خاصة

توجــد دعــاوى قائمــة ضــد الشــركة تخــص أعمــال الشــركة الســعودية لتســجيل األســهم حيــث أن الشــركة حــازت علــى موجــودات 
ومطلوبــات الشــركة بنــاًء علــى قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )١-٢٠٢-٢٠٠6( وتاريــ�خ ١4٢7/8/٢هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )9١( وتاريــ�خ ١4٢4/4/١6هـــ، ســت�كون الشــركة مســئولة عــن جميــع االلتزامــات الناتجــة عــن تشــغيل الشــركة الســعودية لتســجيل 

األسهم.

تــم تحويــ�ل كافــة الحقــوق والموجــودات والمطلوبــات وااللتزامــات والســجالت للشــركة الســعودية لتســجيل األســهم )النظــام 
الــذي وجــد قبــل ت�أســيس الشــركة( للشــركة كمــا فــي ١4٢8/١١/3٠هـــ الموافــق ٢٠٠7/١٢/١٠م الــى الشــركة. وحيــث بلغــت قيمــة 
القضايــا المرفوعــة علــى الشــركة الســعودية للتســجيل مبلــغ ٥6 مليــون ريــال ســعودي حتــى تاريــ�خ القوائــم الماليــة وقــد 
صــدر قــرار مــن لجنــة الفصــل فــي المنازعــات ضــد الشــركة الســعودية لتســجيل األســهم بمبلــغ 3.9 مليــون ريــال ســعودي وتــم 
ــة مــن  اســت�ئناف الحكــم خــالل المــدة النظاميــة. وقــد قامــت الشــركة بعمــل مخصــص ضــد صافــي الموجــودات الماليــة المحول
الشــركة الســعودية لتســجيل االســهم بقيمــة ٢١.9١4.86٠ ريــال ســعودي كمــا فــي 3١ ديســمرب ٢٠١4 تــم عمــل هــذا المخصــص ضــد 
أي التــزام ناتــج عــن تشــغيل الشــركة الســعودية لتســجيل األســهم. وفــي تاريــ�خ ١6-٢-١436هـــ ورد خطــاب مــن مصلحــة الــزكاة 
والدخــل بخصــوص الربــط الزكــوي والضري�بــي لألعــوام مــن ٢٠٠4م حتــى ٢٠٠6م علــى الشــركة الســعودية لتســجيل االســهم 
بمبلــغ قــدرة 4.٠49.3١١ ريــال ســعودي، وتــم االعــرتاض علــى الربــط الزكــوي والضري�بــي مــن الشــركة بتاريــ�خ ٢٠١٥/٢/٢م ، وبتاريــ�خ 
١437/٢/٢6هـــ ورد رد مــن المصلحــة بقبــول االعــرتاض المقــدم واحتســاب فــرق زكاة شــرعية قدرهــا ١٠9.9٠٢ ريــال باإلضافــة إلــى 
فــرق ضري�بــة دخــل قدرهــا 47.648 ريــال ليصبــح إجمالــي الفروقــات ١٥7.٥٥٠ ريــال باإلضافــة إلــى غرامــة ت�أخــي الســداد بواقــع ١% 

وقــد تــم تســديد الفروقــات وجــاري العمــل علــى تســديد غرامــة الت�أخــي.

١٨.  احتياطي نظامي

تمشــيًا مــع متطلبــات نظــام الشــركات فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، تقــوم الشــركة بت�كويــ�ن 
احتياطــي نظامــي بنســبة ١٠ بالمئــة مــن الدخــل الصافــي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي ٥٠ بالمئــة مــن رأس المــال. إن هــذا 

االحتياطــي غــي قابــل للتوزيــع كأنصبــة أربــاح.

           
١9. احتياطي عام

بنــاء علــى موافقــة معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الخطــاب رقــم ٥٢4 / ٢٠٠7 وتاريــ�خ ١3 فربايــر ٢٠٠7 تــم تحويــ�ل 
رصيــد األربــاح المبقــاة اعتبــارًا مــن ســنة ٢٠٠6 إلــى حســاب االحتياطــي اإلتفاقــي لغــرض تمويــ�ل إنشــاء مقــر الســوق الماليــة فــي 

مركــز الملــك عبــداهلل المالــي أو أي أغــراض مســتقبلية يحددهــا مجلــس اإلدارة.

خــالل ســنة ٢٠٠8م قــرر مجلــس إدارة الشــركة بموجــب القــرار رقــم ٢٠٠8/8/6 بتحويــ�ل رصيــد االحتياطــي اإلتفاقــي إلــى حســاب 
االحتياطــي العــام.

٢٠. ايردات النشاط

بنــاًء علــى التوجيــه الصــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي تاري�خ ١4 رب�يع الثانــي ١4٢4هـ )الموافــق ١٥ يونيو ٢٠٠3م( 
ــ�خ ٢٥ جمــادى األول ١4٢7هـــ )الموافــق ٢٢ يونيــو ٢٠٠6م(،  والمعــزز بموافقــة معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة فــي تاري
والقــرار الصــادر مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )٢٠١٠/٢9٢/هـــ ج( بتاريــ�خ 3 ذو الحجــة ١43١هـــ )الموافــق 9 نوفمــرب 
٢٠١٠م(، ت�تقاضــى الهيئــة مقابــل مالــي وقــدره ٥٠% مــن اجمالــي العمــوالت والخدمــات المقدمــة. وقــد بلــغ اجمالــي العمــوالت 
والخدمــات المقدمــة للســنة الماليــة المنتهيــة 3١ ديســمرب ٢٠١٥م مبلــغ 8٠٥.338.٠٠6 ريــال ســعودي )وللســنة المنتهيــة بـــ  3١ 
ديســمرب ٢٠١4م : 974.٠٠9.9٥4 ريــال ســعودي( وبالتالــي بلغــت المبالــغ المســتحقة  لهيئــة الســوق الماليــة عــن الســنة الماليــة 
المنتهيــة  3١ ديســمرب ٢٠١٥م  مبلــغ 4٠٢.669.٠٠3 ريــال ســعودي )وللســنة المنتهيــة بـــ  3١ ديســمرب ٢٠١4م : 487.٠٠4.977  ريــال 

ســعودي(، وت�تولــى الشــركة تحصيــل هــذا المقابــل وإيداعــه فــي حســاب الهيئــة بنــاًء علــى تعليماتهــا.

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م

388,199,911 300,543,986 عمولة التداول

32,205,843 33,741,536 خدمات معلومات السوق

31,096,377 32,610,048 خدمات التسجيل األساسية

26,074,045 25,647,020 خدمات حسابات المست�ثمري�ن

1,650,000 775,492  خدمات بيانات الشركات

7,778,801 9,350,921 خدمات أخرى

487,004,977 402,669,003 إجمالي العموالت والخدمات المقدمة

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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٢١. ت�كاليف النشاط
  ت�ت�كون ت�كاليف النشاط من المصاريف المباشرة لتقديم الخدمات للعمالء وللسوق السعودية وهي كما يلي:

٢٢. مصاريف عمومية وادارية

٢٣. ربح السهم

تــم احتســاب ربــح الســهم مــن األعمــال الرئيســية، بتقســيم الدخــل مــن األعمــال الرئيســية للســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد 
األســهم خــالل الســنة.

تم إحتساب ربح السهم من اإليرادات األخرى بتقسيم اإليرادات األخرى على المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة.

تــم احتســاب ربــح الســهم مــن صافــي الدخــل بتقســيم صافــي الدخــل للســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم والبالغــة 
١٢٠ مليــون ســهم للســنة. 

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م

82,028,911 89,895,131 رواتب ومافي حكمها

36,722,457 35,669,665 صيانة وتشغيل

14,248,929 12,748,626 استهالك واطفاء

7,583,898 9,237,765 خطوط دوائر المعلومات

4,352,503 9,776,981 استشارات

5,310,573 5,515,346 ايجار

3,775,466 4,344,920 تدريب

1,235,138 2,177,053 مصاريف سفر

840,901 1,253,138 مياه وكهرباء

973,974 1,339,351 حراسات امنية

629,001 548,999 رسوم استخدام نظام سريع

1,318,644 1,741,220 ضيافة ونظافة

645,831 1,086,318  اتصاالت

2,140,022 2,525,249 أخرى

161,806,248 177,859,763

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م

85,199,530 84,737,659 رواتب ومافي حكمها

21,931,078 55,798,555 استشارات

4,724,157 6,998,079 ايجار

3,500,658 3,676,201 استهالك واطفاء

3,855,136 8,454,365 تدريب

3,110,743 4,673,033 مكافات وبدالت مجلس االداره

2,104,329 2,931,680  مصاريف سفر

1,567,609 2,818,226 صيانة وتشغيل

1,941,136 1.158,200 قرطاسية ولوازم مكتبية

1,717,737 8,145,848 اعالنات وتسوي�ق

871,029 902,486 عقود ت�أمي أنشطة تداول

900,487 723,307 مياه وكهرباء

923,664 1,315,924 حراسات امنية

1,158,904 1,521,295 ضيافة ونظافة

455,727 165,568  اتصاالت

5,093,749 7,320,340 أخرى

139,055,673 191,340,766
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٢٤. اإلرتباطات المستقبلية
ت�تمثل اإلرتباطات المستقبلية في قيمة الجزء غي المنفذ من عقود توريد أصول وخدمات إلى تداول كالتالي:

 31 ديسمرب 2015م 31 ديسمرب 2014م
27,085,633 2,055,502 توريد أصول

6,677,968 7,730,116 توريد خدمات
810,955 1,147,940 خطاب ضمان

34,574,556 10,933,558

٢٥. الزكاة

ال تقــوم الشــركة باحتســاب مخصــص للــزكاة الشــرعية فــي القوائــم الماليــة باعتبــار أنها مملوكــة بالكامل لصندوق االســت�ثمارات 
العامــة )جهــة حكوميــة(، بنــاء علــى الخطــاب الــوارد مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل رقــم ٢999 / ١٢ وتاريــ�خ ٥ / 6 / ١4٢9 هـــ حيــث نــص 
بــأن خضــوع الشــركة للــزكاة الشــرعية يكــون بعــد طرحهــا لالكت�تــاب العــام ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي رأســمالها وذلــك طبقــًا 

لموافقــة معالــي وزيــ�ر الماليــة علــى دراســة المصلحــة فــي هــذا الشــأن بتاريــ�خ ١4٢9/٥/٢4 هـــ.

وتجــدر اإلشــارة بأنــه بنــاء علــى طلــب مصلحــة الــزكاة والدخــل قدمــت الشــركة اإلقــرارات الزكويــة بتاريــ�خ ١43٥/٠8/٠7هـــ عــن 
األعــوام مــن ٢٠٠8م إلــى ٢٠١4م لمصلحــة الــزكاة والدخــل، وأشــارت المصلحــة بأنهــا تقــوم حاليــا بمراجعــة موضــوع الــزكاة علــى 
الشــركات المملوكــة لجهــات حكوميــة بشــكل كامــل وســتقوم المصلحــة بإبــالغ الشــركة فــي حــال صــدور توجيهــات بهــذا الشــأن 

خــالف مــا هــو معمــول بــه حاليــا. 

٢٦.  توزيعات أرباح

إقــرح مجلــس إدارة الشــركة توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 9٠ مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمرب 
٢٠١4م لصنــدوق اإلســت�ثمارات العامــة بعــد تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي فــي ٢4 رجــب ١43٥هـــ )الموافــق ٢3 مايــو ٢٠١٥م(، 
ووافقــت الجمعيــة العموميــة فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاريــ�خ ٢8 رجــب ١43٥هـــ )الموافــق ٢7 مايــو ٢٠١٥م( علــى توزيــع أربــاح 

نقديــة بقيمــة 9٠ مليــون ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمرب ٢٠١4م لصنــدوق اإلســت�ثمارات العامــة.

٢7. المعلومات القطاعية 

تعمــل الشــركة فقــط فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية. وألغــراض إداريــة، تــم تنظيــم الشــركة كقطاعــات أعمــال علــى أســاس 
الخدمــات المقدمــة، ولــدى الشــركة القطاعــات المعروضــة التاليــة: 

خدمات التداول: 

تقــوم خدمــات تــداول األوراق الماليــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية علــى أســاس الســوق المســتمرة التــي تحركهــا أوامــر 
البيــع والشــراء , وتقــدم بيانــات آنيــة عــن األســعار المتداولــة ومعلومــات الشــركات كمــا أنهــا ت�تيــح تــداول األوراق الماليــة عــرب 

نظــام مبنــي علــى أســاس المعالجــة اآلليــة المت�كاملــة.

خدمات األصول واإليداع:

 تعنــى بكامــل أعمــال مــا بعــد التــداول وذلــك مــن خــالل تطويــ�ر وإدارة منتجــات وخدمــات التســوية والمقاصــة والتســجيل واإليداع 
والتــي ت�تضمــن العديــد مــن الخدمــات والمبــادرات المســتقبلية ومنهــا إنشــاء مركــز المقاصــة وتطويــ�ر آليــة التســوية باإلضافــة 

إلــى خدمــات المصدريــ�ن واألعضــاء.

خدمات معلومات السوق: 

أفضــل  مــع  تماشــًيا  الســوق  بمعلومــات  الخاصــة  والسياســات  االســرتاتيجيات  وتطبيــق  بتطويــ�ر  الســوق  معلومــات  تعنــى 
التطبيقــات المعتمــدة فــي األســواق المتقدمــة. ويعــد هــذا القطــاع أحــد قطاعــات األعمــال الرئيســة فــي الشــركة اذ ينــدرج 
تحــت مســؤولياته تطويــ�ر خدمــات ومنتجــات معلومــات الســوق وتوفيهــا للمســتفيدين، وكذلــك الرتخيــص لتوزيــع واســتخدام 
معلومــات الســوق وإنشــاء المؤشــرات لمــزودي البيانــات ومطــوري المؤشــرات وكذلــك األشــخاص المرخــص لهــم وغيهــم مــن 

ــ�ي العالميــة. المؤسســات الماليــة مــن خــالل اتفاقيــات ت�توافــق مــع المعاي

اإلدارة الرئيسية

تديــر إدارة الشــركات تطــورات الشــركات المســتقبلية وتشــرف علــى جميــع الضوابــط النقديــة. إن جميــع االســت�ثمارات فــي 
الشــركات تدخــل ضمــن قطــاع األعمــال هــذا والــذي يتضمــن إدارة إســرتاتيجية تنميــة األعمــال التجاريــة والقانونيــة والماليــة 

والعمليــات والمــوارد البشــرية والعالقــات مــع العمــالء.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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اإلجمالي اإلدارة الرئيسية  خدمات معلومات السوق خدمات األصول واإليداع خدمات األسواق النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015م

402,669,003 - 34,890,902 67,115,425 300,662,676 إي�رادات النشاط

)177,859,762( - )14,641,740( )49,948,574( )113,269,448( ت�كاليف النشاط

)191,340,767( )191,340,767( - - - مصاريف عمومية وإدارية

33,468,474 )191,340,767( 20,249,162 17,166,851 187,393,228 الدخل من األعمال الرئيسية

3,520,810,868 3,502,764,417 4,904,412 9,204,287 3,937,752 مجموع الموجودات

217,390,755 195,571,871 1,743,997 14,287,952 5,786,935 مجموع المطلوبات

للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2014م

487,004,977 - 33,369,211 65,435,883 388,199,883 إي�رادات النشاط

)161,806,248( - )15,792,915( )60,502,567( )85,510,766( ت�كاليف النشاط

)139,055,673( )139,055,673( - - - مصاريف عمومية وإدارية

186,143,056 )139,055,673( 17,576,296 4,933,316 302,689,117 الدخل/)الخسارة( من األعمال الرئيسية

3,523,813,730 3,504,329,600 1,576,025 3,980,101 13,928,004 مجموع الموجودات

186,438,459 158,849,792 2,943,187 16,346,064 8,299,416 مجموع المطلوبات

٢٨. األدوات المالية وإدارة المخاطر

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن أن ت�تــم بــه مبادلــة أصــل أو ســداد التــزام بــني أطــراف مطلعــة وراغبــة فــي التعامــل 
وبشــروط تعامــل عادلــة. تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الخاصــة بالشــركة ال تختلف بشــكل 

جوهــري عــن قيمتهــا الدفرتيــة.

مخاطــر معــدالت العمولــة ت�تمثــل مخاطــر معــدالت العمولــة فــي التعــرض لمخاطــر متعــددة ت�تعلــق بت�أثــي التغــيات فــي معــدالت 
العمولــة فــي الســوق علــى المركــز المالــي للشــركة وتدفقاتهــا النقديــة. تراقــب الشــركة تقلبــات معــدالت العمولــة وتعتقــد 

أن ت�أثــي مخاطــر معــدالت العمولــة ليــس جوهريــًا.

يبــني الجــدول ادنــاه مــدى ت�أثــر الدخــل تجــاه التغــيات المحتملــة المعقولــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة، مــع ثبــات كافــة 
المتغــيات األخــرى. إن االثــر علــى الدخــل يمثــل أثــر التغــيات المفرتضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة علــى دخــل الشــركة 
لســنة واحــدة وذلــك علــى أســاس الموجــودات الماليــة بعمولــة عائمــة المقتنــاة كمــا فــي نهايــة الســنة. ال يوجــد أي أثــر علــى 

حقــوق المســاهمني بالشــركة.

                                                                  3١ ديسمرب ٢٠١٥م              3١ ديسمرب ٢٠١4م

الزيادة/النقص في نقطة األساس+/- ٥         847.68٠.١ ±                      83٥.4٠٥.١ ±

مخاطــر تغــري أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة تعتقــد تــداول أنهــا ليســت عرضــة لمخاطــر تقلــب أســعار الصــرف بدرجــة كبــية نظــرًا 
ألن أغلــب تعامالتهــا ت�تــم بالريــال الســعودي. 

مخاطــر االئ�تمــان تمثــل مخاطــر االئ�تمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه، ممــا يــؤدي إلــى ت�كبــد الطــرف اآلخــر 
خســارة ماليــة. الموجــودات الماليــة الخاضعــة لرتكيــز مخاطــر االئ�تمــان، ت�ت�ألــف باألســاس مــن النقــد ومــا فــي حكمــه، اســت�ثمارات 
ومدينــون آخــرون. تحتفــظ الشــركة باألمــوال النقديــة واالســت�ثمارات لــدى بنــوك وأطــراف أخــرى ذات تصنيــف ائ�تمانــي جيــد، 
كمــا أن الحســابات المدينــة موزعــة علــى عــدد مــن الحســابات ولــدى أطــراف ذوي مراكــز ماليــة جيــدة وبالتالــي ال يوجــد تركيــز 

جوهــري لمخاطــر االئ�تمــان.

الجدول أدناه يوضح الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئ�تمان لعناصر قائمة المركز المالي:

مخاطــر الســيولة تمثــل مخاطــر الســيولة مخاطــر عــدم التمكــن مــن بيــع موجــودات ماليــة عنــد الحاجــة وبســرعة كافيــة لتفــادي 
أي خســارة. تــدار مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للت�أكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة للوفــاء بــأى التزامــات حاليــة 

ومســتقبلية. وال تعتقــد تــداول أنهــا عرضــة ألي مخاطــر ذات أهميــة نســبية عاليــة لهــا عالقــة بمخاطــر الســيولة.

للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2014م للسنة المنتهية في  31 ديسمرب 2015م
9,302,729 25,890,285 النقد و ما في حكمه

1,570,000,000 2,397,000.000 است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ اإلستحقاق
14,749,067 8,433,681 مدينون، صافي

1,594,051,796 2,431,323,966
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يظهر الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات المالية بناءًا على التاري�خ المتوقع لتحصيلها أو سدادها:

31 ديسمرب 2014م 31 ديسمرب 2015م

اإلجمالي أكرث من 12 شهر أقل من 12 شهر اإلجمالي أكرث من 12 شهر أقل من 12 شهر

9,302,729 - 9,302,729 25,890,285 - 25,890,285  النقد وما في حكمه

1,241,670,473 - 1,241,670,473 371,885,714 - 371,885,714  است�ثمارات في أوراق مالية
لإلتجار

1,570,000,000 1,470,000,000 100,000,000 2,397,000,000 1,397,000,000 1,000,000,000  است�ثمارات مقتناة حتى تاري�خ
اإلستحقاق

14,749,067 - 14,749,067 8,433,681 - 8,433,681 مدينون، صافي

23,698,872 - 23,698,872 30,159,630 - 30,159,630 موجودات أخرى

83,343,598 83,343,598 - 82,532,816 82,532,816 -  است�ثمارات بطريقة حقوق الملكية

513,359,518 513,359,518 - 477,342,302 477,342,302 - است�ثمارات متاحة للبيع

3,456,124,257 2,066,703,116 1,389,421,141 3,393,234,428 1,956,866,118 1,436,369,310 إجمالي الموجودات المالية

40,008,987 - 40,008,987 87,540,054 - 87,540,054 دائنون

17,927,592 - 17,927,592 11,904,744 - 11,904,744  رصيد مستحق لهيئة السوق
المالية

52,054,227 - 52,054,227 36,646,884 - 36,646,884  مصاريف مستحقة ومطلوبات
أخرى

54,532,973 54,532,973 - 60,678,368 60,678,368 -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
للموظفي

21,914,680 21,914,680 - 17,637,509 17,637,509 - مخصص التزامات خاصة

186,438,459 76,447,653 109,990,806 214,407,559 78,315,877 136,091,682 إجمالي المطلوبات المالية

3,174,935,479 1,906,911,865 1,268,023,614 3,081,112,621 1,796,026,425 1,285,086,196 صافي الموجودات المالية

٢9. إعتماد القوائم المالية
تم إعتماد القوائم المالية في ٥ جمادى اآلخرة ١437هـ الموافق ١4 مارس ٢٠١6م.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٥م
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