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قنوات التقاري�ر  
يتّم إصدار تقري�رنا السنوّي لعام 2019 في شكل وسائط وتنسيقات رقمّية متعّددة متزامنة، من أجل تلبية 

المصالح المتنّوعة لمختلف مجموعات أصحاب المصلحة لدينا بشكل فعال.

   PDF/إصدار الطباعة
يشتمل اإلصدار بتنسيق PDF من التقري�ر على تقري�رنا السنوي 

القانونّي، والذي يمكن تنزيله من موقعنا اإللكترونّي.

الملّخص التنفيذّي  
ُيعّد الملّخص التنفيذّي للتقري�ر، بتنسيق PDF والفيديو على حّد 

سواء، مثالًيا لمن ُيفّضل االطالع على ملّخص موجز، ومشاركة 
المعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعّي.
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فهرس المحتويات

 رسم مالمح
عصر جديد 
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 فجر جديد
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 تخطي الحدود
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 نكتب التاري�خ مًعا

08

 المضي قدًما
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التطلع إلى 
المستقبل

14

HTML إصدار
يتطابق إصدار HTML التفاعلّي الشامل عبر اإلنترنت لتقري�رنا مع 
إصدار PDF، في حين أّنه يشتمل على مّيزات من شأنها تسهيل 

العثور على المعلومات، وتسجيلها واستخراجها ومشاركتها.

https://annualreport2019.tadawul.com.sa/Resources/AnnualReport2019/ar/pnt 

الرؤية
نسعى ألن نكون سوًقا مالية مت�كاملة تقدم خدمات 

مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي.

الرسالة
تقديم منتجات وخدمات األسواق المالية بكل كفاءة 

وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين 
والمشاركين في السوق.

https://annualreport2019.tadawul.com.sa/Resources/AnnualReport2019/ar

https://annualreport2019.tadawul.com.sa/Resources/AnnualReport2019/ar/esv
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أكبر سوق مالي 
في العالم

TH

ت�أسست شركة "تداول" كشركة مساهمة تحت المسمى 
الحالي في عام 2007م، وهي مخولة للعمل كسوق مالية 

في المملكة العرب�ية السعودية.

سنة الت�أسيس: 2018م    سنة بدء العمل: 2020م

سنة الت�أسيس: 2016م    سنة بدء العمل: 2017م

رأس المال: 600 مليون ريال سعودي
عدد األسهم: 60 مليون

 شركة مركز مقاصة
األوراق المالية "مقاصة"

صندوق 
االست�ثمارات 

العامة

 رأس المال: 1.2 مليار 
ريال سعودي

عدد األسهم: 120 مليون

 السوق المالية 
السعودية "تداول"

رأس المال: 400 مليون ريال سعودي
عدد األسهم: 40 مليون

 شركة مركز إيداع
األوراق المالية "إيداع"

سنة الت�أسيس: 2012م    سنة بدء العمل: 2013م

شركة تداول العقارية 

%100
نسبة الملكية 

%100
نسبة الملكية 

%100
نسبة الملكية 

%20
نسبة الملكية 

رأس المال: 420 مليون ريال سعودي
عدد األسهم: 420,000

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(  
مسؤولة عن نظام اإليداع والتسوية وتحتفظ بسجالت 

األوراق المالية وملكيتها، كما تطّور البنى التحتية 
وتضع المعاي�ير لتنفيذ الصفقات بفعالية ودقة وفًقا 

للمعاي�ير الدولية.
www.edaa.com.sa

شركة مركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة( 
أنشئت لتعمل كوسيط في عملية نقل األوراق المالية 

وتضمن تسوية الصفقات. أما القواعد واألنظمة 
الحاكمة لعملها، فقد نص عليها آخر تحديث لنظام 
السوق المالية. ومن المقرر أن تباشر عملها في 

2020م.
www.muqassa.sa

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

1954م
 بدأت كسوق

مالية غير رسمية

2003م
ت�أسيس هيئة السوق 

المالية كهيئة تنظيمية 
وتيسيرية تمثل الجهاز 

الحكومي المسؤول عن 
إدارة وتنظيم السوق 

المالية السعودية

إطالق النظام اآللي 
لمعلومات األسهم 

)ESIS( السعودي من قبل 
مؤسسة النقد العربي 

السعودي )ساما(

2018م
ت�أسيس شركة مركز 

مقاصة األوراق 
المالية )مقاصة(

اإلعالن عن االنضمام 
إلى ثالثة مؤشرات 

عالمية 2007م
إنشاء "تداول" كشركة 

مساهمة والجهة 
الوحيدة المخولة 

للعمل كسوق 
لألوراق المالية

2015م
فتح السوق أمام 

المست�ثمري�ن األجانب 
المؤهلين

2016م
ت�أسيس شركة مركز 

إيداع األوراق المالية 
)إيداع(

1970م
استمرت كسوق 

مالية غير رسمية مع 
١٤ شركة مدرجة فقط

1980م
أصبحت - بشكل شبه 

رسمي - الشركة 
السعودية لتسجيل 

األسهم

1984م
استمرت السوق في العمل 

بشكل غير رسمي حتى 
عام 1984، حيث عهد إلى 

مؤسسة النقد بمهمة 
التنظيم اليومي للسوق 

ت�أسست الشركة السعودية 
لتسجيل األسهم بشكل 
رسمي بعدما نظمتها 
اللجنة الوزارية الخاصة

1991م
إطالق نظام 

معلومات األسهم 
السعودي من قبل 

مؤسسة النقد 
العربي السعودي 

)ساما(

2019م
 أصبحت تداول إحدى أكبر األسواق

المالية في العالم
 إدراج شركة أرامكو السعودية،

أكبر اكت�تاب عام في العالم
 است�كمال االنضمام إلى

أم أس سي آي وS&P لألسواق الناشئة
االنضمام جزئًيا إلى مؤشر فوتسي 

راسل لألسواق الناشئة
السماح للشركات األجنبية باإلدراج في 

السوق المالية السعودية "تداول"
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رسم مالمح عصر جديد 

العدد

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

 عدد المست�ثمري�ن األجانب 
المؤهلين )لعام 2019م(

2,000

1,600

1,200

800

400

0

أكبر اكت�تاب عام في   
التاري�خ )أرامكو(

إنجازات تداول هذا العام:

MT30
إطالق مؤشر إم تي 30 المشترك.  

تضاعف عدد المست�ثمري�ن األجانب المؤهلين   
أربعة أضعاف إلى 1,800 مست�ثمر.

تنفيذ التغي�يرات الهيكلية في نمو -   
السوق الموازية.

االنضمام إلى مؤشري�ن من مؤشرات األسواق   
الناشئة وسيتم االنضمام إلى المؤشر الثالث 

في 2020م.

اتخذت »تداول« خطوة إلى األمام في مسيرة تطورها تؤهلها لتحقيق هدفها في 
التحول إلى سوق مالية عالمية.

4.70
يورونكست

2.41
مجموعة تي إم إكس

13.06 ناسداك
3

4.18  مجموعة 
بورصات لندن

5.11
بورصة شنغهاي 3.41

بورصة شنتشن

24% البقية76% المملكة العرب�ية السعودية 

2.4010
4.90

بورصة هونغ كونغ

تمثل تداول 76% من القيمة السوقية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا.

ُتصنف تداول اليوم ضمن أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.  
]بالتريليون دوالر أمريكي[

نمو – السوق الموازية

نقطةمليون دوالر أمريكي

201720182019
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القيمة  السوقية    
)مليون دوالر 

أمريكي(

القيمة المتداولة     
)مليون دوالر 

أمريكي(

 المؤشر )نقطة(

جميع اإلحصائيات أعاله كما في 31 ديسمبر 2019م.

7
6

2 9

4
8

524.10
بورصة نيوي�ورك

1
 مجموعة 

بورصات اليابان

6.19

3
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بناًء على ما حققناه في السنوات السابقة، تمكنا في عام 
2019م من االرتقاء بشركتنا إلى مستوى أعلى في صفوف 

األسواق المالية العالمية.

تخطي الحدودفجر جديد
لقد كان عاًما مليًئا باإلنجازات المميزة في مجالي األسواق 

والت�كنولوجيا، كما في تنمية األفراد.

سجلت تداول العديد من اإلنجازات االست�ثنائية ومتعددة األوجه رفعت من خاللها مكانتها بشكل كبير في المشهد العالمي لألسواق 
المالية. لم يعزز ذلك صورتنا في مجتمع المست�ثمري�ن العالمي�ين فحسب، بل وكان أيًضا إنجاًزا عظيًما للمملكة ككل يفخر به مواطنوها.

ومع اقتراب العام من نهايته، اخت�تمنا سنتين من العمل التحضيري الشاق بلحظة فاصلة تجسدت بإدراج شركة أرامكو وصواًل إلى ما 
 بات الحًقا أكبر اكت�تاب عام يشهده التاري�خ. است�كملت تداول انضمامها إلى مؤشري األسواق الناشئة

 في إم إس سي آي وإس آند بي العالمي�ين وبانتظار است�كمال االنضمام إلى مؤشر ثالث
 هو مؤشر فوتسي راسل في النصف األول من العام 2020م. كان لهذه اإلنجازات أثرها الواضح 

في زيادة أعداد المست�ثمري�ن المؤهلين األجانب أربعة أضعاف من 500 إلى 1,800 مست�ثمر.

 153.3 مليونارتفع صافي الربح بنسبة 3.4% إلى 
ريال سعودي

)148.2 مليون ريال سعودي في 2018م(

زادت األرباح قبل الفوائد والضري�بة 
واالستهالك وإطفاء الدين بواقع 

13.7% لتبلغ

204.6 مليون
ريال سعودي

)179.9 مليون ريال سعودي في 2018م(

 ال بد من تفسير نتائجنا المالية في سياق النفقات الباهظة التي ت�كبدناها في
 مجال الت�كنولوجيا وتنمية األفراد استعداًدا إلدراج أرامكو، باعتبارها "است�ثماًرا" في

 المستقبل. ستساهم التطورات التي حدثت عام 2019 في تمهيد الطري�ق لمزيد 
 من التحسينات عام 2020، ومنها التشغيل الكامل لمركز مقاصة األوراق

 المالية "مقاصة"، إلى جانب إدخال المشتقات ومؤشر إم تي 30 للعقود 
للعقود اآلجلة وعقود األسهم اآلجلة والخيارات.

كان هذا العام بالفعل عاًما لن تنساه السوق المالية 
السعودية، عاًما قمنا خالله بقفزة نوعية. فقد انضممنا إلى 

قوائم األسواق الناشئة في مؤشري�ن عالمي�ين، وهو أمر جدير 
بالمالحظة بحد ذاته، وال سيما أننا حققنا ذلك بعد عام واحد فقط 

من دخولنا قوائم المراقبة. كما ساهم إدراج أرامكو في نهاية 
العام في وصولنا إلى صفوف األسواق المالية الرائدة عالمًيا 

مع نمو القيمة السوقية خمسة أضعاف تقري�ًبا.

بات لتداول اليوم رؤية دولية أكبر في إطار سعيها لتوسيع 
أنشطتها إقليمًيا وعالمًيا، بعيدة كل البعد عن اتباع نهج محلي 

قصير المدى. ال تقتصر تداول في استراتيجياتها على تحقيق 
النتائج االقتصادية والمالية المباشرة، فقد وضعت نفسها 

 موضع المبت�كر ال التابع وتسعى اليوم لكسر الحدود والبحث
عن فرص جديدة.

سارة بنت جماز السحيمي
رئيس مجلس اإلدارة

7 شركة السوق المالية السعودية )تداول( – التقري�ر السنوي 2019م < الملخص التنفيذي

المهندس خالد بن عبداهلل الحصان
المدير التنفيذي
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المضي قدًمانكتب التاري�خ مًعا

كان التعامل مع أكرب اكت�تاب عام 
يشهده التاري�خ تحدًيا كبرًيا لسوقنا 
المالية الناشئة حيث تطلب إتمام 

الرتتيبات المتعلقة باإلدراج 
القيام بتحضريات عديدة في وقت 

قياسي. ومع ذلك تولت تداول 
هذه المهمة واخت�تمت هذه 

الفرتة بحدث باهر.

على الرغم من أن السنتين األخيرتين كانتا 
حافلتين بشكل عام بالنسبة لتداول، فإن 2019م 

ستظل القفزة النوعية للشركة، حيث حدث اإلدراج 
غير المسبوق ألرامكو في نهاية السنة، ت�توي�ًجا 

لحوالي عامين من العمل التحضيري الشاق، 
وال سيما في مجالي األسواق والت�كنولوجيا. 

وبعد اإلدراج الذي تميز بكونه أكبر إدراج الكت�تاب 
عام في التاري�خ، انتهت السنة مع دخولنا في 

قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم من 
حيث القيمة السوقية. وفي اليوم الثاني من 
التداول، وصلت القيمة السوقية ألرامكو إلى 

2 تريليون دوالر أمريكي، كما تمّثل تداول ثالثة 
أرباع القيمة السوقية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

كان التعامل مع أكبر اكت�تاب عام يشهده 
التاري�خ بالت�أكيد تحدًيا كبيًرا لسوقنا المالية 

الناشئة. كان إلدراج بهذا الحجم آثار واسعة 
النطاق، وتطلب إجراء الكثير من التغي�يرات 

في األنظمة واإلجراءات على مختلف الصعد. 
أصبحت الشفافية في شؤون الشركة المالية 
أمًرا ال بد منه، وتطلبت عمليات اختبار األنظمة 
الجديدة تدخل مختَلف المشاركين في السوق، 

مثل األعضاء ومزودي البيانات. ومددت ساعات 
المزاد االفت�تاحي بحيث ينتهي في وقت الحق 

عن بقية السوق.

اقرأ المزيد عن إدراج أرامكو.  

االستراتيجية

واصلت تداول عملها ضمن اإلطار المنصوص عليه في الخطة اإلستراتيجية 2022-2018. 
تضم هذه الخطة سبع ركائز تشمل بدورها 29 مبادرة إستراتيجية. 

زوهدجبأ

اليوم

 فئات 
األصول

خدمات ما 
بعد التداول

معلومات المست�ثمرونالمصدرون
السوق 

والتحليالت

التقنية 
والعمليات

 العوامل المساعدة
لتمكين لمنظومة

ئز
كا

لر
ا

غًدا

 سوق مالية متنوعة 
ومت�كاملة

تنويع فئات األصول واإليرادات   
والمنتجات وقاعدة المست�ثمري�ن 

والمصدري�ن.

تشغيل البنية التحتية للسوق عبر   
سلسلة القيمة بكامل مراحلها.

 تعزي�ز النمو واالستفادة من 
مقومات االقتصاد السعودي

تسهيل ت�كوي�ن رأس المال لتموي�ل   
 طموحات رؤية 2030 للقطاعين 

العام والخاص.

إتاحة المجال لفتح السوق   
للمست�ثمري�ن الدولي�ين.

التوسع لكي نصبح مركًزا لإلدراج ومنصة 
للتداول على المستوى اإلقليمي

االستفادة من االست�ثمارات من خالل   
إتاحة البنية التحتية والقدرات التشغيلية 

لشركة تداول في أسواق منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا.

وحسب المراجعة التي �أجريت في 2019م، تم وضع مبادرات فرعية عديدة وإدماجها ضمن االستراتيجية. وبشكل عام، فإن 
جميع أهدافنا واستراتيجياتنا مرتبطة بشكل وثيق بأهداف رؤية 2030م.

https://annualreport2019.tadawul.com.sa/Resources/AnnualReport2019/ar/mht
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نمو السوق وتطورها

شهدت السوق تطورات مفاجئة في 2019م. ارتفعت قيمة 
السوق المالية بنسبة 385% مع إدراج أرامكو، وأما مؤشر 

تداول لجميع األسهم فقد ارتفع بنسبة 7.19% في 2019م. 
است�كملت تداول انضمامها إلى مؤشري األسواق الناشئة 

في إم إس سي آي وإس آند بي العالمي�ين وبانتظار 
است�كمال انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل في 2020م. 
إن ما يجعل هذه اإلنجازات أكبر قيمة هو أنها وقعت بعد ما 
ال يزيد عن عام واحد من دخول تداول قائمة المراقبة لهذه 

المؤشرات. ولم يلبث عدد المست�ثمري�ن األجانب المؤهلين أن 
تضاعف حوالي أربعة أضعاف من 500 إلى 1,800 مست�ثمر.

مليار ريال سعودي
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مؤشر السوق الرئيسية 
)تاسي(

لم تنُم السوق فحسب، بل زاد تنوعها أيًضا، فقد تجددت 
نمو - السوق الموازية وتعزز إسهامها في قطاع الشركات 

الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى حد بعيد. وتم إحداث 
تغي�يرات إجرائية جذرية لتسهيل عملية اإلداج واالنتقال 

للسوق الرئيسية. كما تم طرح الحدود القصوى للمؤشرات 
للحد من ترجيح نوع من األوراق المالية على حساب آخر.

االستفادة من الت�كنولوجيا

خالل عام 2019م، تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التقنية 
الضرورية لرسالة الشركة بنجاح. كانت التجهيزات إلدراج 

االكت�تاب العام ألرامكو  جهًدا جباًرا بحد ذاتها. 

فقد استلزم حجم اإلدراج والضغط نتيجة لذلك على األنظمة 
إجراء تحسينات تقنية كبيرة على األجهزة واألنظمة على 
حد سواء. وكان من الضروري تحديث طلب مصّدر االكت�تاب 

العام في ظل تطوي�ر العمليات المختلفة للمست�ثمري�ن 
المؤسسي�ين.

كما تم تنفيذ مبادرات أخرى بالتوازي، مثل برنامج ت�كنولوجيا 
ما بعد التداول ومركز البيانات الجديد. وستستمر االتفاقية 

الموقعة مع ناسداك في 2017م لنقل ت�كنولوجيا ما بعد 
التداول حتى 2021م. كان تطبيق كم هائل من التغي�يرات على 

البنى التحتية واألنظمة والخدمات مع الحفاظ على سير 
الوظائف القائمة بمثابة تحدٍّ ضخم يتطلب درجة عالية من 

المهنية، حيث تعين علينا اختبار جميع األنظمة الجديدة بشكل 
كاٍف قبل بدء استخدامها.

العامل البشري 
إضافة للتقنية، فإن الموارد البشرية ذات الكفاءة عامل ال 

غنى عنه في مجال تداول األسهم. 

ولذلك، ُوضعت ممارسات الموارد البشرية في تداول بحيث 
تسهم في التوفيق بين تطلعات الموظفين وتطورهم من 

جهة وتحقيق أهداف المؤسسة من جهة أخرى. 

كما تم تجديد الهيكل التنظيمي واألدوار الوظيفية في 
2019م كي ت�تناسب أكثر مع األهداف المؤسسية. وتقوم 

برامجنا التنموية بالموازنة بين الحاجات قصيرة وطويلة 
المدى بحكمة، ففيما نطمح لسد أي فجوات في مهارات 

اإلداري�ين، فإننا نسعى أيًضا إلعداد قادة الغد. طرحت تداول 
برنامج المسار الوظيفي الذي يرشد الموظفين فيما يخص 

التقدم في عملهم ويسد احتياجات الموارد البشرية.

 تمثل النساء 23.8% من إجمالي موظفينا  

بينما يمثل الموظفون السعوديون 89.9% منهم.  

 توضح هذه األرقام التزامنا بالسعودة والمساواة 
بين الجنسين.

 سجلت نمو – السوق الموازية 
الزيادات اآلتية

زيادة بنسبة 

%452.7
في القيمة 

المتداولة

زيادة بنسبة 

%9.4
في القيمة 

السوقية

زيادة بنسبة 

%309
في المؤشر

واُتخذت إجراءات لتحسين سوق الدين بتعديل هيكل الرسوم 
والسندات. ومن أكبر االبت�كارات التي شرعت تداول بتطبيقها 

هي طرح صناديق تداول المؤشرات في سوق الدين. 
وتخطط لطرح منتجات جديدة في 2020م، كالمشتقات المالية 

والصناديق االست�ثمارية المغلقة.

عدد إصدارات الصكوك المدرجة وغير المدرجة

20152016201720182019
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   الصكوك غير المدرجة   الصكوك المدرجة

العدد

إجمالي حجم سوق الدين   
446 مليار ريال سعودي

العدد اإلجمالي للصكوك والسندات 
108

اقرأ المزيد عن األسواق.  

اقرأ المزيد عن دعم التقنية لوظائفنا.  

https://annualreport2019.tadawul.com.sa/Resources/AnnualReport2019/ar/gem
https://annualreport2019.tadawul.com.sa/Resources/AnnualReport2019/ar/lt
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 الساعات التي قضاها الموظفون
 في أنشطة المسؤولية 

االجتماعية للشركات

30
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تعزي�ز االستدامة

ال تقتصر منهجية تداول وأنشطتها على التركيز على صافي 
الربح أو السوق، بل تدرك تماًما أهمية الجوانب البيئية 

واالجتماعية والحوكمة التي باتت تحتل صدارة النقاشات 
في المحافل الدولية أكثر فأكثر. في 2018م، انضمت تداول 

لمبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة، وهي 
شبكة تضم 96 سوًقا مالية حتى اآلن. وحددت تداول خمسة 

من أهداف المبادرة للتركيز عليها في أنشطتها الداعمة 
ومساعدتها للمشاركين في السوق.

تنوع مجالس اإلدارة 
والمساواة بين 

الجنسين

العمل المناخي 
والتموي�ل األخضر

تطوي�ر المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 
وتنميتها المستدامة

إقامة الشراكات 
وصواًل ألسواق 

رأسمالية مستدامة 
وشفافة

إعداد تقاري�ر الحوكمة البيئة 
واالجتماعية وحوكمة الشركات

تقوم برامج االستدامة في تداول على أربعة محاور: 
االقتصاد والبيئة والتعليم والمجتمع. ويسعى برنامجنا 
الرئيسي "است�ثمر بوعي"، والمتوقع استمراره سنوات 

متعددة، لتعزي�ز الثقافة المالية واالست�ثمارية لدى 
المشاركين. نحن أول شركة سعودية وقعت على مبادئ 

تمكين المرأة، وكذلك األولى في الدعوة لتنويع مجالس 
اإلدارة والمساواة بين الجنسين في الشركات المدرجة.

بنود اإليرادات التشغيلية

%10.90
خدمات معلومات السوق

%21.80
 خدمات إيداع 

األوراق المالية  

%10.70
رسوم اإلدراج

%0.30
خدمات أخرى

%56.30
عموالت التداول

2019

%10.40
خدمات معلومات السوق

%23.60
 خدمات إيداع 

األوراق المالية  

%10.60
رسوم اإلدراج

%0.20
خدمات أخرى

%55.20
عموالت التداول

2018

المشهد المالي 

سجلت تداول زيادات طفيفة في مجمل األصول واألرباح بعد الضري�بة والعائدات على األصول والعائدات على األسهم في 
هذه السنة، وانخفاًضا كبيًرا في األرباح التشغيلية. كما ت�كبدت أعباء مالية ضخمة فيما يتعلق بالتقنيات والموارد البشرية التي 

أسهمت في التحضير إلدراج أرامكو. ولكن تداول أسهم أرامكو لم يبدأ حتى ديسمبر 2019م، ولهذا فإن عائداتها لم ُتسجل 
في هذا العام، بل ُينتظر تحققها في السنوات التالية.

مليون ريال سعودي
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اإليرادات التشغيلية  إجمالي الربح     

انخفض إجمالي 
الربح بنسبة %6.7

النفقات

الت�كاليف التشغيلية  النفقات اإلدارية والعمومية     

مليون ريال سعودي
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ارتفعت الت�كاليف 
التشغيلية بنسبة 

0.22%

اقرأ أكثر عن أدائنا المالي.  

اقرأ المزيد عن كفاءاتنا البشرية.  

اقرأ المزيد عن نهج االستدامة الذي نتبعه.  

https://annualreport2019.tadawul.com.sa/Resources/AnnualReport2019/ar/fpv
https://annualreport2019.tadawul.com.sa/Resources/AnnualReport2019/ar/hf
https://annualreport2019.tadawul.com.sa/Resources/AnnualReport2019/ar/bps
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اتخذت تداول خطوة نحو وجهة جديدة مع توقيع إيداع 
مذكرات تفاهم مع سوق أبوظبي لألوراق المالية وشركة 
البحري�ن كلير للسماح للشركات األجنبية باإلدراج في تداول، 

علًما أنها لم ت�كن سوى خطوة أولى، حيث نتوقع حدوث 
تطورات أخرى في األيام القادمة. وفي المجال التقني، 

نتطلع لموجة من التطورات الجديدة، مثل إبدال أجهزة نظام 
التداول وقاعدته البيانية، وتحديثات أنظمة التشغيل وغيرها 
من األنظمة لتعزي�ز األمان، وإطالق تطبيق سوق المشتقات 
المالية. يسير مشروع مركز البيانات الجديد على قدم وساق 
ومن المقرر االنتهاء منه بحلول نهاية النصف األول من عام 

2020م.

واست�كمااًل للتطورات األخرى، فإن علينا تحوي�ل ثقافة الموارد 
البشرية في تداول من تنازلية إلى ثقافة مدفوعة بمشاركة 

الموظفين، األمر الذي يستدعي أن ت�تولى جميع الوحدات 
التنظيمية المسؤوليات المنوطة بها. ال بد لنا من بذل 

المزيد من الجهد إلتاحة المجال لالبت�كار وتوسيع أدوار العمل 

وترقية الموظفين والتنبؤ بشكل استباقي باحتياجات األعمال 
والت�كنولوجيا الجديدة. وحرًصا على مواكبة التحديات المرتقبة، 

يتعين علينا تحسين استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية 
باستمرار لتحقيق أهداف المؤسسة.

تستعد الشركة في عام 2020م لالنتقال إلى المستوى 
التالي في االستدامة من خالل اعتماد نموذج دولي 

للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات يكون بمثابة 
إطار عمل يمكننا من اتخاذ إجراءات أكثر دقة في هذا المجال. 
وت�تمثل إحدى أهداف األسواق المستدامة التي ال بد لنا من 

مراعاتها في العمل المناخي والتموي�ل األخضر.

السوق المالية السعودية )تداول(التطلع إلى المستقبل
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