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تعتبر السوق المالية الكيان الوحيد المرخص له بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية. إن وجود سوق 
لألوراق المالية تتسم باألداء المتكامل وجودة التنظيم، ُيعد من المتطلبات الضرورية لتنمية اقتصاد السوق الحديث. تتوافق 

استراتيجيات السوق بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتشمل بعض األهداف المشتركة، من بينها زيادة مساهمة 
القطاع الخاص في االقتصاد، وجذب المزيد من االستثمار األجنبي، وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أن نكون مجموعة قابضة عالمية من خالل دعم سوق 
مالية تتسم بالتنوع واالبتكار وتعزيز تنمية االقتصاد 

السعودي، والعمل كجسر يربط بين المستثمرين 
الدوليين واالقتصادات اإلقليمية.

  رؤيتنا
دعمًا لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، 

أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، تساهم 
مجموعة تداول السعودية في إرساء سوق مالية 

متكاملة ومتطورة تقنيًا لتكون ركنًا أساسيًا في بناء 
اقتصاد مزدهر.

  الرسالة

  حدود التقرير والفترة الزمنية 
يغطي هذا التقرير الفترة من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2020، بما يتوافق مع دورة إعداد التقارير 

السنوية. يشمل هذا التقرير الجوانب المالية والتشغيلية لمجموعة تداول السعودية والمعروفة 
سابقا باسم شركة السوق المالية السعودية ”تداول” وشركة مركز إيداع األوراق المالية ”إيداع” 

وشركة مركز مقاصة األوراق المالية ”مقاصة” وشركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض”. تم 
إعداد التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية على أن يسود النص العربي في حال أي تعارض بينهما.

  قنوات التقارير 
ُيصدر تقريرنا السنوي للعام 2020 وللمرة الثانية على التوالي في شكل وسائط وتنسيقات رقمية 

متعددة لتلبية االحتياجات المختلفة ألصحاب المصلحة بكل كفاءة وفاعلية.

إصدار الطباعة/اإلصدار اإللكتروني   
يشتمل اإلصدار بصيغة PDF على تقريرنا السنوي والذي 

يمكن تحميله من موقعنا اإللكتروني.

https://annualreport2020.saudiexchange.sa/Resources/AnnualReport2020/ar/
download/pdf/tadawul_2020.pdf

الملخص التنفيذي  
 تم إعداد الملخص التنفيذي للتقرير بصيغة PDF باإلضافة إلى 

 صيغة مرئية، وذلك لمن يرغب في االطالع على الملخص 
بشكل موجز، ومشاركة المعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي.

 HTML إصدار
 يتطابق إصدار HTML التفاعلّي الشامل عبر اإلنترنت لتقريرنا 

مع تقريرنا بإصدار PDF، بينما يشتمل على خصائص من شأنها 
تسهيل الحصول على المعلومات وحفظها ومشاركتها.

https://annualreport2020.saudiexchange.sa/Resources/AnnualReport2020/ar
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لدى السوق المالية أعلى 
نسبة رسملة سوقية/إجمالي 

الناتج المحلي بين األسواق 
الناشئة الرائدة

 تحتل السوق المالية المرتبة التاسعة بين
أسواق المال في العالم من حيث القيمة السوقية*

مكانة رائدة بين أسواق المال العالميةمحطاٌت تاريخية 

جميع اإلحصاءات أعاله بتاريخ يناير 2021م
المصدر: االتحاد الدولي للبورصات

البداية كسوق مالية غير رسمية.

تأسيس هيئة السوق المالية لتكون الجهة الوحيدة المنظمة للسوق.

تأسيس شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(.

الترخيص لشركة مقاصة من هيئة السوق المالية كطرف مقابل مركزي مؤهل.  

إنشاء شركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض”.  

استكمال االنضمام إلى مؤشر FTSE Russell فوتسي راسل لألسواق الناشئة.  

تشكيل لجنة وزارية لتنظيم السوق وتنميته.

إطالق برنامج المستثمر األجنبي المؤهل.

إدراج شركة أرامكو السعودية ليصبح السوق السعودي أحد أكبر 10 أسواق في العالم.

1954م

1984م

2015م

2019م

2003م

2016م

2020م

روسيا   %43.72  

البرازيل   %63.05  

الصين   %76.86  

ماليزيا   %122.02 

لهند  ا  %166.22  

تايوان   %229.56  

جنوب إفريقيا   %342.76  

السعودية   %356.39  

تركيا   %32.36  
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*القيمة السوقية:  تمثل  الرسملة السوقية لجميع الشركات المدرجة فالسوق الرئيسية
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سارة بنت جّماز السحيمي
رئيس مجلس اإلدارة

ُتواصل السوق المالية مسيرتها التطويرية من حيث المهام والنطاق الجغرافي. 
ولمواكبة هذه التغييرات، أنشئ هيكل جديد للسوق، تحولت بموجبه شركة السوق 
المالية السعودية "تداول" إلى مجموعة قابضة باسم ”مجموعة تداول السعودية” 

تضم تحت مظلتها أربع شركات تابعة وهي شركة ”تداول السعودية” كسوق لألوراق 
المالية، وشركة مركز مقاصة األوراق المالية ”مقاصة”، وشركة مركز إيداع األوراق 

المالية ”إيداع” وشركة تداول للحلول المتقدمة ”وامض” الجديدة والمتخصصة في 
الخدمات والحلول التقنية المبتكرة. كما نعمل حاليًا على تطوير هوية العالمة التجارية 

للمجموعة ورؤيتها وأهدافها وبياناتها المالية.

لقد واجهت السوق المالية خالل عام 2020م، تحدياٍت غير مسبوقة، حيث أدخلت جائحة 
كوفيد19-، المملكة والمنطقة وبقية العالم في أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. وعلى 

الرغم من الركود االقتصادي والقيود المفروضة على مجاالت العمل والتنقل، اتخذت تداول 
جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على استمرارية األعمال، كما تمكنت السوق المالية من 
تحقيق أداٍء يستحق الثناء والتقدير. باإلضافة إلى تسجيل متوسط قيمة التداول اليومية 

ارتفاعًا بنحو 150 بالمائة مقارنًة بعام 2019م.

إلى جانب أدائها المتميز في السوق، تمكنت ”تداول” من تحقيق إنجازاٍت رئيسية لتصبح 
 FTSE Russell سوًقا مالية متكاملة. وقد أكملت عملية االنضمام إلى مؤشر فوتسي راسل

لألسواق الناشئة، كما بدأت “تداول“ في الدخول إلى سوق المشتقات من خالل إطالق 
المؤشر السعودي للعقود اآلجلة Saudi Futures 30، والذي يحمل الكثير من الفرص في 

المستقبل. يضاف إلى هذه اإلنجازات أيضًا، انطالق شركة مقاصة األوراق المالية ”مقاصة”، 
األمر الذي سوف ُيساعد في تخفيف المخاطر وتقليل حجم المعامالت عن طريق إجراء 

مقاصة للصفقات على أساس متعدد األطراف.

لقد ساعدت مهامنا التقنية، في تقديم الدعم الحيوي لتنفيذ المبادرات المخطط لها، مع 
الوفاء بكافة المتطلبات غير المتوقعة. من جانٍب آخر، تحرص "تداول" على تفادي النهج 

الضيق والمحدود، الذي ُيركز فقط على السوق أو المالية، حيث ندرك وبعمق، أهمية عوامل 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات )ESG(، كما تتطلع تداول إلى تعزيز موقعها 

في قلب االقتصاد لتعزيز المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة. إن قدرتنا على الصمود 
خالل تلك الظروف الصعبة، إلى جانب ما حققناه من إنجازاٍت خالل السنوات القليلة الماضية، 

تمنحنا الثقة والتفاؤل بمستقبٍل مشرٍق للسوق، ومن َثّم تعزيز دورنا في خدمة االقتصاد 
الوطني، وتأكيد مكانتنا الرائدة بين األسواق المالية على مستوى العالم.

ُتعد تداول الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة، وفي 
ذات الوقت تعمل ”تداول السعودية” على توفير البنية التحتية إلدراج وتداول األوراق 

المالية، حيث تتكامل أنشطتها مع أداء ومهام الشركات األخرى بالمجموعة.

أستعرض لكم من خالل هذا التقرير وبشكٍل موجز، عام 2020م، حيث ظل العالم بأسره يعاني 
خالله من الركود واألزمات االقتصادية واالجتماعية الخطيرة، نتيجًة لتداعيات جائحة كوفيد-19، 

حيث توقفت عمليًا، العديد من الصناعات الحيوية، كما تعرضت الحكومات في جميع أنحاء 
 العالم ونتيجًة لهذه الظروف الصعبة، لضغوط مالية هائلة لتوفير اإلغاثة والرعاية الطبية، 

وهي الجهود التي وصلت إلى حّدها األقصى.

وبالرغم من بيئة التشغيل التي حفلت بالصعاب والعقبات وعوامل اإلحباط، تمكنت تداول 
من تحقيق أداٍء قياسي يستحق الثناء، سواٌء فيما يتعلق بالسوق أو بياناتها المالية، حيث 

سجل المتوسط اليومي للقيمة المتداولة وإجمالي عدد المعامالت وعدد األسهم المتداولة، 
نموًا بنسبة تزيد عن 100%، كما سجل مؤشر تاسي )TASI( والقيمة السوقية نموًا متواضعًا. 

باإلضافة إلى ذلك، كان هناك العديد من المؤشرات اإليجابية والتطور الملموس، من بينها 
االنضمام إلى ثالثة مؤشرات رائدة لألسواق الناشئة، وتدشين مؤشر SF30 للعقود اآلجلة، 
بما يؤكد دخولنا وبجدارة، لسوق المشتقات والذي يعد بمثابة أداة تداول وتحوط من شأنها 

أن تساعد على تفادي تقلبات السوق، كما قمنا بتعزيز سوق الدين من خالل إدخال مؤشرين 
مرتبطين سيكونان مفيدان لمديري المحافظ لتقييم قيمة المحفظة والمخاطر.

هذا، وقد سجلت السوق أداًء قويًا في بياناتها المالية، حيث تضاعفت إيرادات التشغيل تقريبًا 
مدفوعة بارتفاع أحجام التداول. وقد تواكبت مع هذا األداء المتميز، إجراءات صارمة للتحكم في 

تكاليف التشغيل، حيث نتج عن ذلك، زيادة في إجمالي الربح بنسبة %203.

وبفضل انخفاض النفقات اإلدارية والعامة، تمكّنا من تحقيق ما ُيقارب أربعة أضعاف المحصلة 
النهائية، كما ساعدت السياسات واإلجراءات المطبقة فيما يتعلق بمواردنا البشرية، وكذلك ما 

تمّيز به موظفونا من االلتزام والمرونة، في التغلب على مختلف العقبات وتجاوز كافة الصعاب 
خالل عام 2020م, كما قدم متخصصو تقنية المعلومات لدينا، كل المساعدة للحفاظ على سير 

العمل واالتصاالت بكل ُيسٍر وسالسة.

بالفعل، لقد كان عامًا حافاًل بالتحديات والصعوبات، لكنه كان في نفس الوقت، بمثابة تجربة 
عظيمة للتعلم واستخالص الدروس المفيدة، األمر الذي يجعلنا نتطلع بكل ثقة، إلى مواجهة 

وتجاوز أي تحدياٍت في المستقبل.

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة    كلمة الرئيس التنفيذي 

 المهندس خالد بن عبدهللا الحصان
الرئيس التنفيذي
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لقد تسببت تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19، في حدوث أسوأ حاالت 
الركود واالنحسار االقتصادي التي واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، 

فقد تعرض االقتصاد العالمي في عام 2020م النكماٍش بنسبة %3.5، 
كما ُيتوقع أن تتقلص كافة االقتصادات المتقدمة بنسبة 4.9%. ومن 
المتوقع أيضًا، أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي في األسواق الناشئة 

واالقتصادات النامية إلى %2.9. 

لقد كان على الحكومات أن تتدخل باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف والتي 
تسببت في زيادة الدين العام، في ذات السياق، من المتوقع أن يتعافى 

النمو العالمي بنسبة 5.5% في عام 2021م و 4.2% في عام 2022م 
 حيث يبدأ الوباء في االنحسار مع توفر اللقاحات. ورغم التأثير السلبي
 الكبير للوباء على أسواق األسهم، فقد حدث انتعاش قوي و مفاجئ

لهذه األسواق بحلول نهاية العام.

هذا، وقد عانت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة 
العربية السعودية، من تباطؤ، ليس فقط بسبب الوباء، ولكن أيًضا نتيجة 
النخفاض أسعار النفط الناتج عن انخفاض الطلب العالمي على الطاقة. 

لذلك، فإنه من غير المحتمل حدوث انتعاش كبير في أسعار النفط حتى عام 
2023م. كما سيؤدي انخفاض أسعار النفط أيضًا، إلى تقييد قدرة حكومات 

دول مجلس التعاون الخليجي على تقديم الدعم المالي.

ُتعد السوق المالية بمثابة منصة وسيطة ُتسهل إصدار وشراء وبيع 
األوراق المالية، والتي تشمل األسهم وعدد كبير من الصناديق األخرى، 

مثل صناديق االستثمار العقارية، وصناديق االستثمار المتداولة، وصناديق 
االستثمار المغلقة، والصكوك، والسندات. كما يجب أن تتسم السوق 

بالكفاءة والشفافية بحيث تتم عمليات تحويل األموال واألوراق المالية 
بأمان وسالسة و بأقل تكلفة. باإلضافة إلى ذلك، يتعين على السوق 

المالية تعزيز السيولة لطمأنة مشتري األوراق المالية بشأن قدرتهم على 
التصفية بسهولة عندما يرغبون.

من جانٍب آخر، يجب توفير المعلومات الكافية في الوقت المناسب سواًء 
من خالل السوق المالية نفسها أو بواسطة موفري الخدمات الخارجيين، 

وذلك لتمكين المشاركين في السوق من اتخاذ القرارات المناسبة.

تحرص السوق المالية على إتاحة الفرصة للشركات لزيادة رأس المال 
من أجل التوسع، وبالتالي المساهمة في نمو االقتصاد الوطني. وبذلك 
ُتعزز ”تداول” دورها الكبير ومشاركتها المتنامية في تحقيق أهداف رؤية 

المملكة 2030.

 إيجاد القيمة  

 نموذج األعمال  

  

المستثمرون

المصدرون المحليون  
المصدرون الدوليون  

تمكين الشركات من الحصول على   
السيولة التي تحتاج إليها لتنمية 

أعمالها وذلك من خالل توفير منصة 
إلدراج أوراقها المالية.

توفير منصة تداول سريعة   
وفعالة تتيح للمستثمرين األعضاء 

والمشاركين اآلخرين في السوق 
الوصول إلى السوق المالية.

توفير خدمة تسوية األوراق   
المالية لجميع المنتجات المتداولة 

في السوق.

توفير خدمات اإليداع، بما في ذلك   
خدمات الحفظ وتسجيل العمالء.

توفير خدمات مقاصة األوراق المالية   
لسوق النقد والمشتقات.

توفير خدمات التسوية والتسجيل   
ألدوات المشتقات.

توفير بيانات التداول والبيانات   
المرجعية ومؤشرات السوق 

والمعلومات المالية للمجتمع المالي 
مباشرة.

توفير خدمات ذات قيمة مضافة   
للمصدرين والمساهمين لتعزيز 

تجربتهم في السوق المالية.

األنشطة االستثمارية محلًيا ودولًيا.  

المصدرون

قطاع المستثمرين األفراد  
المؤسسات  

المستثمرون األجانب   
المؤهلون

المستثمرون الدوليون  
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أنشطة إضافية

خطوط العمل
األنشطة االستثمارية

خدمات ذات قيمة مضافة

خدمات البيانات

المقاصةالتسويةاإلدراج
خدمات التقنية 

التطبيقية

 اإليداع التداول
والتسجيل

 تسوية 
المشتقات

االبتكار والتقنيات
الناشئة
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واصلت تداول خالل عام 2020م عملها ضمن اإلطار المنصوص عليه في الخطة اإلستراتيجية الخمسية للفترة من 2018م-2022م. حيث يرتكز إطار الخطة 
على ثالثة محركات للقيمة، وسبع ركائز استراتيجية، و29 مبادرة استراتيجية. 

محرك القيمة

التحول إلى سوق   
مالية متنوعة ومتكاملة

تعزيز النمو واالستفادة من   
مقومات االقتصاد السعودي

التوسع بهدف التحول إلى وجهة   
استثمارية إقليمية

الركائز

فئات 
األصول

المستثمرون المصدرون
بعد التداول

معلومات السوق ما بعد التداول
وتحليالته

 التقنية و
العمليات 

العوامل المساعدة 
لتمكين المنظومة

أنجزت المشاريع والمبادرات التالية خالل عام 2020م:
z	  .”اإلدراج المباشر في السوق الموازية ”نمو
z	 .السماح لألجانب باالستثمار المباشر في أدوات الّدين
z	.إطالق سوق المشتقات
z	 .”إطالق شركة مركز مقاصة األوراق المالية ”مقاصة
z	.FTSE استكمال اإلدراج في مؤشر األسواق الناشئة

على الرغم من التحديات الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد-19، أنهت 
تداول عام 2020م بأداء مالي متميز للغاية، حيث سجلت جميع مؤشرات 

اإليرادات واألرباح الرئيسية زيادات كبيرة مقارنة بعام 2019م.

2019م2020م

1,079,635,090564,747,899إيرادات التشغيل

723,150,597265,581,413إجمالي الربح

542,905,73742,056,361أرباح التشغيل

584,080,144153,293,786الربح السنوي

وبينما تضاعفت اإليرادات التشغيلية تقريبًا، سجلت ارتفاعات أكبر في 
مؤشرات الربح األخرى نتيجًة للتحكم في التكاليف، كما ُتظهر مكونات 

اإليرادات التشغيلية زيادًة كبيرة في عمولة التداول مقارنًة بعام 2019م.

%0
%0

%71

%12

%11

2020م

%6 %0
%0

%56%22

%11

2019م

%11

خدمات إيداع األوراق الماليةعمولة التداول 
خدمات اإلدراجخدمات معلومات السوق

خدمات أخرىرسوم المقاصة 

  مكونات إيرادات التشغيل لعامي
2019م و 2020م

 مراجعة المدير المالي  إستراتيجيتنا وأصحاب المصلحة  

أصحاب المصلحة في تداول هم األفراد أو الكيانات الذين يتأثرون بعمليات 
السوق أو لديهم القدرة على التأثير في استراتيجياتها وعملياتها ونتائجها، 

كما أن لكل فئة من فئات أصحاب المصلحة قنوات المشاركة الخاصة بها، 
هذا، وتشمل أهم فئات أصحاب المصلحة كل من الُمصدرين والمستثمرين 

واألعضاء، ومقدمي خدمات الدعم، والمنظمين والموظفين.

كما أظهرت األصول غير المتداولة واألصول المتداولة وحقوق المساهمين 
خالل عام 2020م، زيادات جديرة بالثناء والتقدير.
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80
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2019 2020

مليار ريال سعودي

حقوق المساهميناألصول المتداولةاألصول غير المتداولة

 2020م – األصول غير المتداولة واألصول
المتداولة وحقوق المساهمين

 سوٌق أكثر مرونة
لقد تمكنت تداول، رغم الصعوبات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، من 

االحتفاظ بمكانتها بين أكبر عشرة أسواق مالية عالمية وأيضًا ِمن بين أكبر 
ثالثة أسواق مالية في األسواق الناشئة، كما سجلت ارتفاعات قياسية في 

أحجام وقيم التداول.

 ارتفع مؤشر السوق 
الرئيسية )تاسي( بنسبة

3.58%

 سجلت القيمة السوقية 
نموًا طفيفا بنسبة 

%0.85

ارتفع المتوسط اليومي 
لقيمة التداول بنسبة

%136.27

 ارتفع إجمالي عدد 
المعامالت بنسبة

%170.06

 ارتفع عدد األسهم 
المتداولة بنسبة

%134.29

 بلغت نسبة 
دوران السوق 

%23.03
نسبة دوران السوق هي قيمة األسهم المتداولة كنسبة مئوية من متوسط الرسملة 

السوقية على مدار العام.
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ترتبط استراتيجية تداول ارتباطا وثيقا باستراتيجيات أعمالها. خالل عام 
 2020م و على الرغم من العقبات التي نشأت عن جائحة كورونا 

)كوفيد-19(، أبقيت جميع المبادرات والمعالم المخطط لها على المسار 
الصحيح. ومن بين المشاريع التجارية الرئيسية الُمنجزة، إطالق سوق 

المشتقات المالية، ومشروع تقنية ما بعد التداول باإلضافة إلى إطالق 
مركز بيانات تداول الجديد، وكذلك تنفيذ عدة مبادرات تقنية داعمة. كل 

ذلك أنجز مع الحفاظ على أداء وظائف السوق الروتينية دون انقطاع. في 
نفس السياق، تمكنت إدارة تقنية المعلومات من مواجهة التحدي الناتج 

عن تداعيات الجائحة، حيث تمّثل ذلك في تلبية المتطلبات الجديدة للعمل 
عن ُبعد. هذا إلى جانب تحديث البنية التحتية التقنية لتلبية المتطلبات 

اإلضافية والمتزايدة للتواصل عن ُبعد.

تلعب المواهب و المهارات وما تتميز به كوادرنا البشرية من االلتزام، 
دورًا حيويًا لنجاحنا ال يقل أهمية عن دور التقنية. في عام 2020م، حققنا 

معظم األهداف االستراتيجية الرئيسية، مع تأجيل القليل منها بسبب قيود 
الجائحة. ونظرًا لعدم قدرة الموظفين على العمل في مواقعهم المعتادة، 
كان ال بد من إعادة هيكلة أساليب العمل وتوفير األجهزة وأدوات االتصال 
الالزمة للعمل عن ُبعد، كما أجريت االتصاالت الداخلية والخارجية من خالل 

المكالمات الجماعية كبديٍل لالجتماعات الفعلية التي تم حظرها. وفي 
خطوة غير مسبوقة، عقد اجتماعين افتراضيين مفتوحين بمشاركة جميع 

الموظفين.

لقد أوجبت بيئة العمل الجديدة متطلبات تدريب جديدة، حيث حددت 
أولويات التدريب بناًء على مقتضيات الموقف، مع إعطاء األولوية 

لمنتجات األعمال الجديدة، وقيادة العمل واإلشراف اإلداري عن ُبعد، 
وتعزيز المهارات الشخصية. هذا، وقد أجري استبيان لقياس مدى استجابة 

الموظفين وتفاعلهم مع ترتيبات العمل التباعدي، حيث أكدت نتيجة 
االستبيان استجابة واستحسان الغالبية العظمى من الموظفين لما اتخذ 

من إجراءاٍت في هذا الشأن. 

 االستفادة من التقنية 

 طاقاتنا البشرية   

استمرت المؤسسات المالية األجنبية في التواجد القوي في السوق على الرغم من تداعيات الوباء، كما ارتفع عدد المستثمرين األجانب المؤهلين من 
1،826 مستثمر إلى 2،333 على مدار العام. 
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ملكية المستثمرين 
األجانب المؤهلين 

)بالمليارات(

النسبة المئوية من 
إجمالي السوق

ملكية المستثمرين األجانب المؤهلين ونسبة إجمالي السوق من ديسمبر 2019م إلى ديسمبر 2020م

بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة 72 بقيمة إجمالية لإلصدار 
387 مليار ريال. كما أظهر السوق في السنوات األخيرة تنوعًا من حيث 

القطاعات مع انخفاض ملحوظ في تركيز القيمة المتداولة في أكبر ثالث 
قطاعات وعلى الرغم من الظروف المعاكسة، تمكنت تداول من ضمان 

استمرارية العمل.

وعلى الرغم من تقليص ساعات التداول، استطعنا الحفاظ على أحجام 
التداول ومستويات السيولة، وذلك بفضل تطبيقات التقنية والبنية 
التحتية التي طورت. كما، أجريت تحسينات على إجراءات التداول مثل 

التغييرات في حدود التقلبات اليومية، مما أدى إلى تحسين كفاءة ونضج 
السوق، باإلضافة إلى تغيير الحد األدنى لحجم الصفقات المتفاوض عليها 

من نظاٍم شامل إلى نظاٍم أكثر مرونة، مع مراعاة خصائص السيولة لألوراق 
المالية.

تجدر اإلشارة إلى أن تداول قد خطت خطوًة كبيرة لتصبح سوقًا أكثر 
تكاماًل مع إطالق سوق المشتقات. وقد كان أول منتج أطلق في سوق 

المشتقات المالية هو العقود المستقبلية للمؤشرات SF30 المستند على 
مؤشر MT30، وتعد هذه أيضًا خطوة رئيسية نحو تقديم منتجات أكثر 

تطوًرا وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين، مثل التحوط والمراجحة. قد يرغب 
المستثمرون على وجه الخصوص، في حماية قيمة محافظهم االستثمارية 

باستخدام المشتقات كأدوات تحوط.

يعتمد مؤشر MT30 على القيمة السوقية للتعويم الحر من 25 إلى 35 
سهمًا، حيث يخضع الوزن الذي يمتلكه كل سهم في المؤشر لسقف 

ُمعّين، كما يوفر المؤشر معياًرا فعااًل للمستثمرين، بناًء على األسهم األكبر 
واألكثر سيولة. هذا، وقد باإلضافة إلى العديد من التغييرات المهمة في 

السوق الموازية ”نمو” كما هو الحال في السوق الرئيسية، حيث عّدل الحد 
األدنى لحجم الصفقات المتفاوض عليها. كما ُرفع حد التقلبات اليومية، 

وكذلك روجع مؤشر "نمو - السوق الموزارية ذو الحد األعلى"، الذي يفرض 
حًدا لوزن كل ُمصّدر.

كما قدمت عدد من الخدمات الجديدة لتحسين معلومات السوق 
وتحليالت البيانات والتي شملت تلبية احتياجات سوق الديون، وصناديق 
االستثمار العقارية المتداولة، وسوق صناديق المؤشرات المتداولة. وقد 

أثمرت التحسينات التي أدخلت على البنية التحتية للشبكة، فيما يتعلق 
باألجهزة والبرامج، عن صعود مؤشر األداء وزيادة مستوي الموثوقية، حيث 

حققت األنظمة األساسية موثوقية بنسبة 100% بينما حققت األنظمة 
غير األساسية موثوقية بنسبة 99.99%. كما شهد أمن وحوكمة تقنية 

المعلومات أيًضا تحسينات كبيرة.

ما زالت هناك العديد من المشاريع والمبادرات األخرى قيد التطبيق خالل 
السنوات القليلة القادمة. باإلضافة إلى ذلك، سوف تكون إدارة تقنية 

المعلومات على أتم االستعداد الستغالل الفرص السانحة لتطوير منتجات 
وخدمات جديدة لمواكبة االحتياجات المتغيرة للسوق.

2020م
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2019م 

370
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2020م 

%1
2019م 

%3.5
إجمالي ساعات التدريب كنسبة 

مئوية من إجمالي ساعات العمل
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لقد دفعت جائحة كوفيد-19 العالم لالهتمام بقضايا الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات، ووضعها في موقع الصدارة بشكل لم 

يسبق له مثيل. ونظرًا للدور الذي تلعبه األسواق المالية ووضعيتها الجيدة، 
فإنه بإمكانها تسهيل جهود التوعية للمشاركين بقضايا الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات.

انضمت تداول لعضوية مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة 
SSE وهي مجموعة من األسواق المالية التي تهدف لتحقيق أهداف 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات, وقد حددت المبادرة العديد 
من مجاالت العمل، وبالتحديد ستة مجاالت، حيث ُيمكن لألسواق المالية 
من خاللها، تسهيل بناء األنظمة المالية التي تدعم أهداف برامج الحوكمة 

االقتصاد

برنامج استثمر بوعي
مبادرة لتعزيز الثقافة 

المالية والتوعية 
االستثمارية.

يستقطب البرنامج 
المشاركين من مستويات 
مختلفة من خالل تمارين 

محاكاة ُتقدم تجربة واقعية.

أكمل البرنامج عامه 
الرابع حيث ُعقدت عدة 
ورش عمل متخصصة.

بلغ العدد اإلجمالي 
للمستخدمين في 

نهاية العام 627,666 
ُمستخدمًا.

نمو – السوق الموازية
مخصصة لخدمة قطاع 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة وتتميز 

بمتطلبات إدراج ُميّسرة.

تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في التغلب على العوائق التي تواجهها 

في جمع التمويل وبالتالي الوفاء 
بمسؤوليتها االجتماعية.

هناك أيًضا مسار للشركات 
الصغيرة والمتوسطة لتسهيل 

انتقالها إلى السوق الرئيسية بمجرد 
أن تتمكن من تلبية المتطلبات.

المجتمع 

ُتمثل المساواة بين الجنسين قوة دفٍع رئيسية 
ألنشطتنا المجتمعية.

التوقيع على مبادئ تمكين المرأة من قبل الرئيس التنفيذي، 
لتصبح بذلك تداول أول شركة سعودية تقوم بذلك، بما 

يؤكد التزام الشركة بالعمل على تعزيز دور المرأة في قطاع 
السوق المالية والشركات المدرجة.

تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، استضافت تداول و 
للسنة الثانية على التوالي فعالية ”قرع جرس المساواة 
بين الجنسين” حيث انضمت تداول بذلك إلى أكثر من 

90 سوق مالية حول العالم ُمشاركة في هذه المناسبة.

تقديم بدل التمريض للموظفات من تاريخ ميالد الطفل 
وحتى سن الخامسة، وقدره 15،000 ريال سعودي لكل 

طفل وبحد أقصى 30،000 ريال سعودي في السنة.

نسبة 28% من القوى العاملة في تداول من النساء، 
كما تشغل المرأة مقعدين في مجلس اإلدارة.

اختيار األستاذة سارة السحيمي، رئيس مجلس اإلدارة، ممثلة 
لمبادرة تمويل رائدات األعمال للفترة من يونيو 2020م إلى 

مايو 2022م.

تشغل النساء ما نسبته 25% من الوظائف في 
المستوى التنفيذي.

 التنمية الُمستدامة  
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ESG بشكٍل أفضل، كما تتضمن 

المبادرة كذلك، تشجيع تدفقات االستثمار نحو تحقيق أهداف تنمية 
االستدامة، من خالل المنتجات المالية وتحسين كمية ونوعية اإلفصاح 
عن البيانات البيئية واالجتماعية، وإرشاد المستثمرين حول دمج معايير 

االستدامة في عمليات ُصنع القرار، إلى جانب التعريف بمسؤوليات مجلس 
اإلدارة المتعلقة بالعوامل البيئية واالجتماعية وتسهيل تدريب المشاركين 

في السوق على موضوعات االستدامة.

 ومن جانبها حددت تداول ستة أهداف من األهداف الخاصة بمبادرة األمم 
المتحدة لتنمية االستدامة والتي سيتم على ضوئها بناء برامجها بشأن 

البيئة والمجتمع والحوكمة.

المستهدف 5.5

ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ 
الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار 

في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.
المستهدف 6.12

تشجيع الشركات، والسيما الشركات الكبيرة ، على 
تبني ممارسات تدعم االستدامة ودمج معلومات 

االستدامة في دورة إعداد التقارير الخاصة بهم.

المستهدف 3.8

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي 
تدعم األنشطة اإلنتاجية، وإيجاد فرص العمل 
المناسبة، وريادة األعمال، واإلبداع واالبتكار، 

وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع 
 المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

وتنميتها من خالل تمكينها من الوصول إلى 
خدمات التمويل.

المستهدف 3.13

تطوير التعليم وزيادة الوعي والقدرة البشرية 
والمؤسسية على التخفيف من آثار التغيير المناخي 

والتكيف مع المتغيرات المناخية والتقليل من 
تداعياتها، مع اإلنذار المبكر.

المستهدف 5.10

تحسين تنظيم ومراقبة األسواق والمؤسسات 
المالية العالمية وتأكيد أهمية تنفيذ هذه اللوائح.

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية 
من أجل التنمية المستدامة.
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 شركة مركز إيداع األوراق
المالية )إيداع(

www.edaa.com.sa

تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(، المملوكة بالكامل لشركة 
تداول، في عام 2016م، حيث يتمثل هدفها االستراتيجي األساسي في 

تطوير البنية التحتية الداعمة واإلجراءات لتنفيذ عمليات التبادل وفًقا ألعلى 
المعايير، وبذلك تساهم الشركة في تنفيذ الهدف األول لخطة تطوير 

القطاع المالي ”FSDP“ والمتمثل في إنشاء سوق مالية متقدمة.

يتمثل النشاط الرئيسي إليداع في تشغيل واستمرارية نظام اإليداع 
والتسوية DSS لتسجيل األوراق المالية والحفاظ عليها وتسجيل ملكية 

األوراق المالية في قالب إلكتروني باإلضافة إلى مهامها األساسية، 
أضافت إيداع العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة مثل إدارة 

االجتماعات العامة والتصويت اإللكتروني وإعداد التقارير واإلخطارات.

وخالل عام 2020م، كان البد من إدخال العديد من المهام الجديدة بسبب 
جائحة كوفيد-19، حيث أجلت االجتماعات العامة الفعلية، وأجري التصويت 
إلكترونًيا. وللحد من االتصال المباشر بين األشخاص، كان ال بد من التعامل 

مع توقيع الشخص المصرح له وكذلك ختم الُمصّدر إلكترونًيا.

كما أجريت تحسينات على التسهيالت الخاصة بالتصويت، وأدخل التصويت 
الُمقّسم، بحيث ُيسمح بتقسيم التصويت بين عدة أفراد عند التصويت 

ألعضاء مجلس اإلدارة، وذلك عندما تدار االستثمارات المؤسسية من قبل 
العديد من مديري األصول. كما ساهمت إيداع أيضًا في تطوير سوق 

الدين من خالل تقديم أسلوب عمل جديد يتعلق بعملية الطرح. 

التعليم الشركات التابعة  

 برنامج تطوير الخريجين
 أطلق هذا البرنامج في عام 2019م بهدف 

إعداد قادة المستقبل.
 في إطار هذا البرنامج، يتعرض المتدربون لمواقف

عملية حيث يمكنهم ذلك من تطبيق معلوماتهم النظرية 

يتم إعداد المتدربين لدور وظيفي محدد، كما يتم 
إعطاؤهم مسمى وظيفي محدد بمجرد إكمال تدريبهم.

في عام 2020م، ُاستلم 15,700 طلبًا لاللتحاق بالبرنامج 
واختير 41 منهم.

البيئة 

مبادرة إعادة تدوير النفايات الورقية 
والبالستيكية للحد من تأثيرها على البيئة.

خطوات لتقليل استخدام الموارد 
لتقليص تأثيرها على البيئة.

تكثيف جهودنا للتوعية ونشر الوعي 
البيئي من خالل عضويتنا في المجموعة 

االستشارية المعنية بتغير المناخ.

 شركة مركز مقاصة األوراق
المالية )مقاصة(

www.muqassa.sa

تأسست شركة مركز مقاصة األوراق المالية، )مقاصة(، في عام 2018م. 
وبدأت عملياتها التشغيلية في عام 2020م، حيث تتمثل مهامها األساسية 

في تقليل مخاطر ما بعد التداول وتقليل مخاطر الطرف المقابل، مع 
تطوير خدمات المقاصة وفق المعايير الدولية.

تعمل مقاصة كوسيط في عملية التداول بكونها البائع لكل مشتري 
والمشتري من كل بائع، كما ستقوم الشركة بإجراء مقاصة للصفقات على 
أساس متعدد األطراف، مما سيقلل من عدد وقيمة المدفوعات وتحويل 

األوراق المالية. 

وقد تمثلت إحدى الخطوات الرئيسية األخرى التي تم تنفيذها خالل عام 
2020م، في مقاصة العقود اآلجلة التي أطلقت سوق المشتقات، والتي 

ساهمت في تحقيق أهداف خطة تطوير القطاع المالي FSDP، وبينما 
أعاقت جائحة كوفيد-19 مقاصة من تحقيق جميع أهدافها لعام 2020م 

و المخطط لها مسبقًا، إال أنها ورغم هذه الظروف، تمكنت من تحقيق 
إنجازاٍت جديرة بالثناء والتقدير. 

شركة تداول للحلول المتقدمة )وامض(
www.wamid.sa

وفي خطوٍة ُمبتكرة، أنشئت شركة فرعية جديدة ”وامض” التي تتركز 
مهامها على األعمال ذات التوجه التقني والتي ستقود نحو تعزيز االبتكار 

والتقنيات الناشئة داخل االقتصاد السعودي، بما ُيضيف عمقًا وتنوعًا 
لمجموعة ”تداول السعودية” ويزيد من جاذبية السوق السعودي لمجتمع 

المستثمرين العالميين.



من المتوقع أن تشهد السوق العديد من التطورات الرئيسية 
في المستقبل، حيث ينتظر إتمام بعض عمليات اإلدراج 

المتبادل نتيجًة لمذكرات التفاهم الموقعة مع كل من سوق 
أبو ظبي لألوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة، باإلضافة 
إلى ذلك، هناك العديد من المؤشرات الجديدة قيد اإلنشاء، 

بما في ذلك مؤشر الشريعة، والذي سيكون مقياسًا ألداء 
جميع الشركات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمدرجة 

في تداول. كما سيتم تقديم مؤشر حوكمة الشركات، والذي 
سيعطي وزنًا أكبر للشركات التي تتبع قواعد حوكمة هيئة 

السوق المالية، وفي ذات الوقت، ُيمكننا أيًضا أن نتطلع إلى 
العديد من التطورات في سوق المشتقات من بينها إطالق 

العقود اآلجلة لألسهم الفردية. إلى جانب المزيد من التطورات 
في مجال التقنية والتي ستدعم مبادرات السوق، حيث من 

المتوقع أن يستمر برنامج تقنية ما بعد التداول لعدة سنوات. 

 نظرة سريعة على المستقبل 
تجدر اإلشارة إلى أن جميع أعمال التطوير ستتم بالتفاعل الوثيق 

مع األقسام األخرى، كما يمكننا أيًضا أن نتطلع إلى أن تلعب 
السوق دورًا أكبر في التوعية والتعريف بعوامل الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات.

كما أنه من المتوقع أن ُيصدر قريبًا كتيب استرشادي يتعلق 
باإلفصاح عن الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 

والذي يستهدف جهات اإلصدار بشكٍل أساسي. لقد بذل فريق 
تداول قصارى الجهود وقدم مستوياٍت قياسيٍة من األداء في 

ظل تلك الظروف الصعبة. لذلك، نتطلع وبكل ثقة إلى دعمهم 
المستمر والتزامهم وإصرارهم على مواجهة وتجاوز أي تحدياٍت 

في المستقبل بعون هللا.
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