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تقديم  

يطيب يل تقدمي التقرير ال�سنوي للهيئة للعام 1428/1427هـ )املوافق للعام 2007م( الذي يلخ�ص اأهم التطورات التي �سهدتها ال�سوق املالية يف اململكة للو�سول اإىل م�ستوى عاٍل من 
الكفاءة يف قيامها بدورها جلذب املدخرات وتوجيهها لال�ستثمار مبا يخدم املّدخرين وامل�ستثمرين ويعزز جهود التنمية القت�سادية.

اتخذت الهيئة خالل هذا العام عددًا من اخلطوات املهمة ل�ستكمال اجلانب التنظيمي يف ال�سوق وحتديثها، فال�ستكمال اجلانب التنظيمي اأ�سدرت الهيئة لئحة الندماج 
وال�ستحواذ التي توفر اإطارًا تنظيميًا ُيغطي جميع مراحل الندماج وال�ستحواذ وحتتوي على عدد من املبادئ املهمة التي تهدف يف جمملها اإىل حماية امل�ستثمرين.

ويف �سوء اإ�سرتاتيجية الهيئة لتطوير وحتديث ال�سوق املالية ال�سعودية واحلد من املخاطر فيها، وملواكبة النمو يف عدد ال�سركات املدرجة وتنوع اأن�سطتها، اأ�سدرت الهيئة قرارًا باإعادة 
�سهم  هيكلة قطاعات ال�سوق وتق�سيمها اإىل قطاعات ح�سب طبيعة ن�ساط كل �سركة وهيكل اإيراداتها واأرباحها، وا�ستحدثت موؤ�سرات جديدة تعك�ص ب�سكل اأف�سل التغيريات ال�سعرية لأ
ال�سركات املدرجة يبداأ تطبيقها من يوم ال�سبت 1429/3/28هـ، املوافق 2008/4/5م. ومبوجب اإعادة الهيكلة ت�سبح قطاعات ال�سوق خم�سة ع�سر قطاعًا بدًل من ثمانية ويح�سب 

�سهم احلرة(. �سهم القابلة للتداول )الأ املوؤ�سر العام لل�سوق واملوؤ�سرات القطاعية بناًء على الأ

حكام ال�سوق املالية اأ�سدر جمل�ص الوزراء يف جل�سته املنعقدة يوم الثنني 1428/2/29هـ، املوافق  �سرافية والرقابية عن املهام التنفيذية والت�سغيلية، وتنفيذًا لأ ولف�سل املهام الإ
2007/3/19م قرارًا يق�سي بتاأ�سي�ص �سركة م�ساهمة �سعودية با�سم "�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية" براأ�ص مال قدره )1200( مليون ريال �سعودي مق�سم اإىل )120( مليون 
�سهم اكتتب فيها �سندوق ال�ستثمارات العامة، ووافق جمل�ص الوزراء يف جل�سته املنعقدة يوم الثنني 1428/11/19هـ، املوافق 2007/11/19م على تعيني اأع�ساء جمل�ص اإدارة 

�سركة ال�سوق املالية مدة ثالث �سنوات.

وابتداًء من 1428/10/8هـ املوافق 2007/10/20م �ُسّغل نظام تداول اجلديد الذي يحتوي على نظام ملراقبة ومتابعة ال�سفقات املنفذة والتاأكد من �سالمتها، ويتيح تداول 
اأدوات ا�ستثمارية متنوعة وجديدة مثل ال�سكوك ووحدات �سناديق ال�ستثمار، عالوًة على قدرة ا�ستيعابية كافية ملواكبة الحتياجات احلالية وامل�ستقبلية لل�سوق.

دوات ال�ستثمارية وتوفري فر�ص جديدة للم�ستثمرين، اأ�سدرت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء و�سركة �سابك اأدوات دين )�سكوكا(. وطرحت �سركات الو�ساطة  ويف جمال تنويع الأ
املالية غري التابعة للبنوك �سناديق ا�ستثمارية جديدة. 

ويف جمال تعزيز التعاون والرتابط بني اأ�سواق دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية وحتقيق التكامل القت�سادي بينها، واإنفاذًا لقرار جمل�ص الوزراء، اأقر جمل�ص الهيئة تطبيق 
�سهم املدرجة يف ال�سوق وتداولها ابتداًء من 1428/9/14هـ، املوافق 2007/9/26م. مبداأ امل�ساواة التامة بني مواطني دول املجل�ص واملواطنني ال�سعوديني يف جمال متلك الأ

ولية فاأجرت  �سدارات الأ وبهدف زيادة عمق ال�سوق املالية وتو�سيع قاعدتها وتوفري املزيد من الفر�ص ال�ستثمارية وا�سلت الهيــئة جهودها التنظيـمية والتطـويريــة ل�ســــوق الإ
وراق املالية املطروحة، ونتيجة لذلك طبـقت طريقة بناء �سجـل اأوامر الكتتاب  جراءات احلــالية املتبعـــة يف عمليـــة الطرح من اأجـــــل حتديد ال�سعـــر العـــادل لالأ تقييمًا لالإ

تقديم
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)book building( التي ُيخاَطب من خاللها امل�ستثمرون من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية قبل ت�سعري الطرح العام من اأجل احل�سول على معلومات عن احلجم املتوقع للطلب 
وراق املالية )40.2( مليار ريال  ولية ن�ساطًا ملحوظًا خالل عام 2007م، اإذ بلغ اإجمايل قيمة اإ�سدارات الأ �سدارات الأ وال�سعر العادل للورقة املالية املطروحة. و�سهد �سوق الإ
مقارنة مببلغ )20.65( مليار ريال لعام 2006م، اأي بن�سبة زيادة قدرها 94.7%. وارتفع عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق من )73( �سركة يف عام 2004م اإىل )111( �سركة 

يف هذا العام، اأي بن�سبة زيادة قدرها %52.

 ويف اإطار جهود الهيئة الرامية اإىل تطوير ال�سوق املالية واملحافظة على �سالمة التعامل وحماية املتعاملني وتوفري خدمات و�ساطة مالية متنوعة تتمتع باملهنية واخلربات املنا�سبة 
�سخا�ص املرخ�ص لهم اإىل )80(.  وراق املالية املختلفة، مما يرفع العدد الإجمايل لالأ وت�سجيع املناف�سة اأ�سدرت الهيئة تراخي�ص لـ )35( �سركة جديدة ملزاولة اأعمال الأ

ف�ساح والن�سر ال�سادرة عن الهيئة،  ف�ساح ون�سر املعلومات وا�سلت الهيئة دورها يف تطوير هذا اجلانب ومتابعتها للتزام ال�سركات املدرجة ل�سوابط وتعليمات الإ ويف جمال الإ
ف�ساح والن�سر. مما عزز ن�سبة التزام ال�سركات ل�سروط الإ

وتنفيذًا للنظام حققت الهيئة خالل العام 2007م يف 98 حالة ا�ستباه يف خمالفة نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية، تركز معظـمها على مزاولة ن�ساط بدون ترخي�ص، 
وخمالفات اإف�ساح، وعمليات احتيال وتالعب، وتداول بنـاء على معلومات داخلية، وتـداول خالل فرتة احلظر.

وبهدف تعزيز الكفاءة العلمية واملهنية ملوظفي الهيئة وزيادة تاأهيلهم عملت الهيئة على اإحلاق موظفيها بدورات تدريبية متخ�س�سة و�سل عددها خالل عام 2007م اإىل 
جنبية، كذلك ا�ستقطبت الهيئة )108( موظف جديد لي�سبح   �سافة اإىل ابتعاث عدد من املوظفني ملتابعة الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأ )383( دورة حملية وخارجية بالإ

اإجمايل عدد موظفي الهيئة )362( موظفًا يف نهاية عام 2007م.
مري �سلطان بن عبد العزيز ويل  ول ي�سعني يف اخلتام اإل اأن اأتقدم بال�سكر خلادم احلرمني ال�سريفني، امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اأيده اهلل ورعاه و�ساحب ال�سمو امللكي الأ
العهد ونائب رئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير الدفاع والطريان واملفت�ص العام حفظه اهلل على رعايتهما ودعمها املتوا�سل لهيئة ال�سوق املالية من اأجل النهو�ص والرتقاء بها اإىل 

�سواق العاملية. م�ساف الأ

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري  
رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية  
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مجلس الهيئة  

يتكون جمل�ص الهيئة من خم�سة اأع�ساء متفرغني:  

    

                                                 
  

                                  

معايل الدكتور 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري   

الرئي�س
�ستاذ  الأ

إبراهيم بن محمد الرميح
نائب الرئي�س 

�ستاذ الأ
 محمد بن مغنم الشمراني

ع�سو

الدكتور 
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف

ع�سو  

الدكتور 
عبداهلل بن حسن العبدالقادر  

ع�سو

مجلس الهيئة
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رؤية الهيئة ورسالتها، وأهدافها
رؤية الهيئة ورسالتها، وأهدافها   

الر�ؤية
�سواق العاملية املتقدمة،  تتمثل روؤية هيئة ال�سوق املالية يف رفع كفاءة ال�سوق املالية، وتعزيز قدرتها التناف�سية من خالل تطبيق اأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية املطبقة يف الأ
ف�ساح يف ال�سوق، وتكوين جهاز اإ�سرايف  �سافة اإىل زيادة م�ستوى ال�سفافية والإ نظمة واللوائح والقواعد املطبقة بالإ داء، والأ لت�سبح �سوقًا رائدًة من حيث ال�سيولة، ومعايري الأ

ورقابي فاعل يعمل على تطوير ال�سوق مبا يخدم امل�ستثمرين واملتعاملني وامل�ساركني فيه، ويوفر بيئة اآمنة وجاذبة لال�ستثمار.

الر�سالة
ف�ساح. تتجلى ر�سالة هيئه ال�سوق املالية يف تطوير ال�سوق املالية وحماية امل�ستثمرين من خماطر ال�سوق والعمل على تعزيز العدالة وال�سفافية والإ

اأهداف الهيئة 
ت�سعى الهيئة اإىل حتقيق عدة اأهداف؛ من اأهمها:

وراق املالية، وزيادة عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق.   ت�سجيع ال�ستثمار يف الأ
دوات املالية، وتوفري ال�سيولة الالزمة لها.   العمل على تنمية ال�سوق املالية وتطويرها، وا�ستقطاب املدخرات وال�ستثمارات، وتنويع الأ

نظمة واللوائح للمحافظة على ال�سوق وا�ستقرارها.   تطوير �سوق مالية مثلى وعادلة توفر اإف�ساحًا فعاًل ومنتظمًا للمعلومات اجلوهرية، وتطبيق الأ
 املحافظة على ا�ستقرار النظام املايل وتطبيق قواعد واإجراءات وتنظيمات حديثة ومتطورة تواكب اأحدث املعايري واملمار�سات الدولية املطبقة من حيث ال�سفافية، 

�سراف، والرقابة، والتنظيم. والرتخي�ص، والإ





الباب األول : هيئة السوق المالية
الباب األول : هيئة السوق المالية

  نشأة هيئة السوق المالية
  المهام األساسية للهيئة 

  الهيكل التنظيمي للهيئة
  األطراف الخاضعة إلشرافها 
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1/1: نشأة هيئة السوق المالية  

ف�ساح وال�سفافية والعدالة يف معامالت  بهدف تنظيم ال�سوق املالية يف اململكة على اأ�س�ص حديثة ومتطورة تواكب التطور القت�سادي وتعزز ثقة امل�ستثمرين وتوفر املزيد من الإ
وراق املالية، تاأ�س�ست هيئة ال�سوق املالية مبوجب " نظام ال�سوق املالية " ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/7/31م لتتوىل الدور  الأ
�سراف على  �سراف الهيئة.  وُتعد هيئة حكومية ذات ا�ستقالل مايل واإداري ترتبط مبا�سرة برئي�ص جمل�ص الوزراء، وتتوىل الإ طراف اخلا�سعة لإ �سرايف والرقابي على الأ الإ

تنظيم ال�سوق املالية وتطويرها، واإ�سدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق اأحكام نظام ال�سوق املالية.

2/1: المهام األساسية للهيئة  

�سا�سية للهيئة، ومن اأهمها: بني نظام ال�سوق املالية املهام الأ
وراق املالية.   تنظيم ال�سوق املالية وتطويرها، و تنمية وتطوير اأ�ساليب اجلهات العاملة يف تداول الأ

وراق املالية من املمار�سات غري العادلة اأو غري ال�سليمة اأو التي تنطوي على احتيال، اأو تدلي�ص،اأوغ�ص، اأو تالعب، اأو تداول بناًء على معلومات   حماية امل�ستثمرين يف الأ
داخلية. 

وراق املالية.   العمل على حتقيق العدالة وامل�سداقية وال�سفافية يف معامالت الأ
وراق املالية.   تطوير ال�سوابط التي حتد من املخاطر املرتبطة بتعامالت الأ

وراق املالية ومراقبة التعامل بها.  تنظيم اإ�سدار الأ
�سراف هيئة ال�سوق املالية.  طراف اخلا�سعة لإ  تنظيم ومراقبة اأعمال ون�ساطات الأ

�سخا�ص املطلعني وامل�ستثمرين ، وحتديد وتوفري املعلومات التي  وراق املالية واجلهات امل�سدرة لها، وتعامل الأ ف�ساح عن املعلومات املتعلقة بالأ  تنظيم ومراقبة الإ
�سهم واجلمهور. ف�ساح عنها حلاملي الأ يجب على امل�ساركني يف ال�سوق الإ

1/1: نشأة هيئة السوق المالية

2/1: المهام األساسية للهيئة
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3/1  الهيكل التنظيمي للهيئة   

يتكون الهيكل التنظيمي لهيئة ال�سوق املالية من �سبع اإدارات رئي�سة تت�سافر جهودها جميعًا لتحقيق اأهداف الهيئة. 

دارة العامة للمتابعة �التنفيذ   )1( الإ
من اأبرز مهامها:

دعاء يف خمالفات نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.   اإجراء التحقيق والإ
 العمل على ت�سوية اخلالفات التي قد تن�ساأ بني امل�ساركني يف ال�سوق.

 التحقيق يف �سكاوى امل�ستثمرين ومتابعة ت�سويتها.
وراق املالية.  تنفيذ القرارات ال�سادرة عن جمل�ص الهيئة اأو جلنة الف�سل يف منازعات الأ

دارة العامة لتمويل ال�سركات )2( الإ
من اأبرز مهامها:

وراق املالية وطرحها واإدراجها للتاأكد من التزامها لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.   مراجعة طلبات اإ�سدار الأ
ف�ساح.   التاأكد من التزام ال�سركات املدرجة ملتطلبات الإ

 التاأكد من التزام �سناديق ال�ستثمار لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.

�سراف �الرقابة دارة العامة للإ )3( الإ
من اأبرز مهامها:

 العمل على تطبيق ال�سوابط والتعليمات املتعلقة مبعلومات ال�سركات. 
ولية وال�سنوية( لل�سركات املدرجة يف ال�سوق ومتابعة ن�سرها على موقع �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية “تداول”.  مراجعة القوائم املالية )الأ

ولية وال�سنوية( لل�سركات املدرجة للتاأكد من التزامها للمعايري املحا�سبية.  مراجعة القوائم املالية )الأ
ن�سطة التداول، ومراجعة بيانات التداول وحتليلها ب�سكل م�ستمر.  الرقابة املبا�سرة وغري املبا�سرة لأ

3/1:  الهيكل التنظيمي للهيئة
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دارة العامة للرتاخي�س �التفتي�س )4( الإ
من اأبرز مهامها :

�سافة اإىل اأي ن�ساط اآخر  �سول بالإ دارة، والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، وحفظ الأ وراق املالية مبا يف ذلك التعامل، والإ   درا�سة طلبات الرتاخي�ص ملمار�سة اأعمال الأ
ت�سنفه الهيئة على اأنه من الن�ساطات التي يجب الرتخي�ص فيها قبل مزاولتها.

  التاأكد من التزام اجلهات املرخ�ص لها لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية. 
�سخا�ص املرخ�ص لهم للتاأكد من التزامهم لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.   اإجراء عمليات التفتي�ص على الأ

بحاث �توعية امل�ستثمر دارة العامة للأ )5( الإ
من اأبرز مهامها :

بحاث والدرا�سات املالية والقت�سادية.   اإعداد الأ
  اإعداد التقارير الدورية ، واإ�سدار الن�سرات الإعالمية والتوعوية والإح�سائية والتحليلية الدورية عن ال�سوق املالية.

ف�ساح وال�سفافية. ليات وبرامج التوعية املختلفة، وتعميق مفهومي الإ   ن�سر الوعي ال�ستثماري وتوعية وتثقيف امل�ستثمرين من خالل الفعاليات والآ
�سراف على تنظيم وتنفيذ برامج التعاون املختلفة مع تلك اجلهات.  قليمية والدولية، والإ   اإيجاد قنوات ات�سال مع الهيئات واملنظمات املالية والقت�سادية الإ

دارة العامة  )6( الإ
من اأبرز مهامها:  

  اإعداد ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية اخلا�سة باملوارد الب�سرية وتطويرها.
ي احتياجات العمل بالهيئة.   توفري الكفاءات الب�سرية املتخ�س�سة التي تلبِّ

  متابعة وتوفري اأنظمة واأجهزة تقنية املعلومات الالزمة للهيئة.  

دارة العامة للمراجعة الداخلية  )7( الإ
من اأبرز مهامها:

  حت�سني اأداء اإدارات الهيئة واإنتاجيتها.
  تنفيذ �سيا�سات اللتزام الداخلي وتطويرها.

  متابعة تطبيق موظفي الهيئة لقواعد ال�سلوك املهني.
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الهيكل التنظيمي لهيئة السوق المالية
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4/1: األطراف الخاضعة إلشراف الهيئة
4/1: األطراف الخاضعة إلشراف الهيئة  

)1( �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تدا�ل(
وراق املالية ت�سمى -ال�سوق املالية ال�سعودية-وتكون �سفتها النظامية �سركة م�ساهمة  ن�ست املادة الع�سرون من نظام ال�سوق املالية على اأن "تن�ساأ يف اململكة �سوق لتداول الأ
وراق املالية يف اململكة" وهي املعنية بالوظائف الت�سغيلية لل�سوق.  وقد  حكام هذا النظام . وتكون هذه ال�سوق هي اجلهة الوحيدة امل�سرح لها مبزاولة العمل يف تداول الأ وفقًا لأ
وافق جمل�ص الوزراء يف اجلل�سة املنعقدة يوم الثنني 29 �سفر 1428هـ  املوافق 19 مار�ص 2007م  على تاأ�سي�ص �سركة م�ساهمة �سعودية با�سم "�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية" 
)تداول(.  و وافق جمل�ص الوزراء يف جل�سته التي عقدت يوم الثنني 1428/11/9هـ املوافق 2007/11/19م على تعيني اأع�ساء جمل�ص اإدارة �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية 

)تداول( مدة ثالث �سنوات.

�سخا�س املرخ�س لهم )2( الأ
وراق املالية على من يكون حا�سال على ترخي�ص �ساري املفعول من  وراق املالية.  وتقت�سر ممار�سة اأعمال الأ �سخا�ص املرخ�ص لهم من الهيئة يف ممار�سة اأعمال الأ هم الأ

الهيئة.

 )3( ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية
هي ال�سركات التي ُتتداول اأوراقها املالية يف ال�سوق املالية.

)4( املتدا�لون
وراق املالية يف ال�سوق املالية ال�سعودية. هم جمهور املتعاملني يف تداول الأ
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  إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها.
  اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية لتطوير وتنظيم طرح وتداول األوراق المالية.

  طرح وتداول األوراق المالية وصناديق االستثمار.
  الرقابة على تعامالت األوراق المالية واإلفصاح وشكاوى المستثمرين.

  األشخاص المرخص لهم في ممارسة أعمال األوراق المالية.
  توعية المستثمر.

  إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم اللوائح الداخلية وتطويرها.
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1/2 إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها   
 

�راق املالية 1/1/2  اللوائح التنفيذية �القرارات التنظيمية لتطوير �تنظيم طرح �تدا�ل الأ

تنفيذًا ملا جاء يف املادتني اخلام�سة وال�ساد�سة من نظام ال�سوق املالية اللتني تن�سان على اأن هيئة ال�سوق املالية هي اجلهة امل�سوؤولة عن اإ�سدار اللوائح والقواعد والتعليمات 
�سافة اإىل توليها تنفيذ املهام املن�سو�ص عليها ، اأ�سدرت الهيئة جمموعة من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية بهدف تنظيم وتطوير  وتطبيق اأحكام هذا النظام بالإ

وراق املالية. جهزة واجلهات العاملة يف تداول الأ ال�سوق املالية، و تنمية وتطوير اأ�ساليب الأ

)1( اللوائح التنفيذية: 
من خالل ال�سالحيات املخولة ملجل�ص الهيئة الواردة يف املادتني اخلام�سة وال�ساد�سة من نظام ال�سوق املالية، اأ�سدر املجل�ص منذ اإن�سائه عددًا من اللوائح التنفيذية املُنظمة 
لكرتوين  واملُطورة لل�سوق املالية.  واإميانًا من الهيئة مب�ساركة املعنيني واملهتمني يف تطوير اللوائح التنفيذية لل�سوق املالية، داأبت الهيئة على ن�سر تلك اللوائح على موقع الهيئة الإ

من اأجل ا�ستطالع اآراء ومالحظات املعنيني ب�ساأن تلك اللوائح قبل اإقرارها.  وخالل الفرتة من 2004/7/1 م حتى نهاية عام 2006 م، اأ�سدر املجل�ص ت�سع لوائح تنفيذية:
1. لئحة �سلوكيات ال�سوق

وراق املالية 2. لئحة طرح الأ
دراج 3. قواعد الت�سجيل والإ

�سخا�ص املرخ�ص لهم 4. لئحة الأ
وراق املالية 5. لئحة اأعمال الأ

6. لئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري
7. لئحة حوكمة ال�سركات

8. لئحة �سناديق ال�ستثمار
9. قائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها

1/2 إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
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ويف عام 2007 م، اأ�سدر جمل�ص هيئة ال�سوق املالية قراره رقم 1-50-2007 وتاريخ 1428/9/21هـ املوافق 2007/10/3 م باعتماد لئحة الندماج وال�ستحواذ.  ومن اأهم  
تي: ما ورد يف الالئحة الآ

عالنات املرتبطة بها حكام املتعلقة بعرو�ص ال�ستحواذ والإ   الأ
  احلظر والقيود على التعامالت ذات العالقة بعرو�ص ال�ستحواذ

ف�ساح عن عرو�ص ال�ستحواذ   الإ
لزامي والعر�ص الختياري   اأحكام العر�ص الإ

  طريقة ال�سداد
  التزام نظام املناف�سة

  حمتويات ومتطلبات م�ستند العر�ص
طراف ذات العالقة   ا�ستحواذ الأ

)2( القرارات التنظيمية:
عقد جمل�ص الهيئة عام 2007 م �ستني جل�سة واأ�سدر 265 قرارًا.  ومن اأهم القرارات ال�سادرة عن جمل�ص الهيئة عام 2007 م:

1. اعتماد جمل�ص الهيئة هيكلة قطاعات ال�سوق وح�ساب موؤ�سراته، وتكليف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( تنفيذ ذلك ابتداًء من يوم ال�سبت 1429/3/28هـ املوافق 
2008/4/5م.  

�سهم وتداولها وذلك تنفيذًا لقرار جمل�ص الوزراء رقم )267(  2. اإ�سدار القرارات الالزمة لتطبيق امل�ساواة التامة بني مواطني دول جمل�ص التعاون يف جمال متلك الأ
وتاريخ 1428/8/14هـ القا�سي باإلغاء الفقرة )اأ( من قرار جمل�ص الوزراء رقم ) 49( وتاريخ 1426/2/25هـ.

3. ت�سغيل نظام تداول اجلديد ابتداًء من يوم ال�سبت 1428/10/8 هـ املوافق 2007/10/20 م.
4. اعتماد لئحة الندماج وال�ستحواذ بتاريخ 1428/9/21 هـ املوافق 2007/10/3 م.
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�راق املالية ��سناديق ال�ستثمار 2/1/2 طرح �تدا�ل الأ

�راق املالية )1( طرح الأ
وراق املالية ومراقبتها والتعامل  تنفيذًا للفقرة )اأ( من املادة اخلام�سة والفقرة )اأ( من املادة ال�ساد�سة من نظام ال�سوق املالية املتعلقتني مبهمة الهيئة نحو تنظيم اإ�سدار الأ
وراق املالية عن طريق زيادة عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية.  كذلك وا�سلت الهيئة  وراق املالية، عملت الهيئة على ت�سجيع ال�ستثمار يف الأ بها واملوافقة على طرح الأ
ربعني من نظام  �سدار التي ت�ستوجب موافقة واعتماد جمل�ص الهيئة - ح�سب املادة احلادية والأ جهدها يف اإر�ساء مبداأ ال�سفافية يف جميع ال�سركات امل�سدرة من خالل ن�سرة الإ

ال�سوق املالية- ل�سمان جودة املعلومة وكفايتها حتى يتمكن امل�ستثمر من اتخاذ القرار املنا�سب.  

1.  عدد طلبات الطرح �قيمتها 
يعر�ص اجلدول )1( عدد طلبات الطرح التي وافقت عليها الهيئة عام 2007 م مقارنة بعدد الطلبات لعام 2006 م بح�سب نوع الطرح، وميكن اإبراز اأهم مالمح اجلدول يف 

تي: الآ
  زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة واأجنزتها خالل عام 2007م اإىل 126 طلبًا مقارنة بـ 62 طلبًا يف 2006م بن�سبة زيادة تقارب %103.

  �سهد عام 2007 م، طرح 27 �سركة لالكتتاب العام مقارنة بطرح ع�سر �سركات عام 2006 م بن�سبة زيادة ُتقارب 170 %.  
جراءات الالزمة لطرح �سركة واحدة طرحًا خا�سًا يف عام 2007م و72 طرحًا ُم�ستثنًى واإ�سدار اأدوات دين ل�سركتني، اإ�سافة اإىل اأربعة طروحات    اأنهت الهيئة الإ

�سهم منحة. �سهم بغر�ص ال�ستحواذ وخف�ص راأ�ص املال ل�سركة واحدة  و18 اإ�سدارًا لأ �سهم حقوق اأولوية واإ�سدار واحد لالأ لأ
اجلد�ل)1(: عدد طلبات الطرح التي �افقت عليها الهيئة عامي 2007 م � 2006 م

2006 م2007 م ن�سبة الزيادة )%(عدد الطلبات نوع الطرح
170.0 %2710عام

--1خا�س
213.0 %7223م�ستثنى

100.0 %21اأد�ات دين 
33.3 %43اأ�سهم حقوق اأ�لوية

- 66.7 %13ا�ستحواذ
0 %11خف�س راأ�س مال

- 14.3 %1821اأ�سهم منحة
103.2 %12662املجموع
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الر�سم البياين)1(: عدد طلبات الطرح التي �افقت عليها الهيئة عامي 2007 م � 2006 م
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يو�سح اجلدول )2( عدد طلبات الطرح التي وافقت عليها الهيئة عام 2007 م مقارنة بالعام 2006 م ماعدا الطرح امل�ستثنى واأ�سهم املنحة وخف�ص راأ�ص املال واأ�سهم بغر�ص 
تي: وراق املالية بح�سب نوع الطرح.  وميكن ا�ستخال�ص اأهم موؤ�سرات هذين اجلدولني يف الآ ال�ستحواذ ويبني اجلدول )3( اإجمايل مبالغ طرح الأ

  زاد عدد طلبات الطرح التي وافقت عليها الهيئة عام 2007 م اإىل 34 طلب مقارنة بـ 14 طلب فقط عام 2006 م بن�سبة زيادة %142.9
وراق املالية عام 2007 م نحو 40.2 مليار ريال بن�سبة زيادة 94.7% عن اإجمايل املبالغ عام 2006 م.   بلغ اإجمايل مبالغ طرح الأ

  زاد اإجمايل مبالغ الطرح العام عام 2007 م اإىل 22.63 مليار بن�سبة زيادة 116.6 % عن عام 2006 م.
  بلغ اإجمايل مبالغ طرح اأدوات الدين عام 2007 م نحو 13 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال عام 2006 م بن�سبة زيادة %333.

ولوية من 7.2 مليار يف عام 2006 م اإىل 3.8 مليار يف عام 2007 م بن�سبة 47.2 %.   نق�ص اإجمايل مبالغ طرح اأ�سهم حقوق الأ

جد�ل)2( :عدد طلبات الطرح �قيمتها )عدا الطرح امل�ستثنى، اأ�سهم املنح، اأ�سهم بغر�س ال�ستحواذ( التي �افقت عليها الهيئة عامي 2007م � 2006 م 

ن�سبة الزيادة )%(العامالبيان 2006 م2007 م
142.9%14 34  عدد طلبات الطرح

94.7 %20.65 40.20قيمة الطرح  )مليار ريال(
   ت�سمل طرح �سركة رابغ للبرتوكيماويات التي وافق جمل�ص الهيئة على طرحها يف عام 2007 م وُطرحت يف مطلع 2008 م.

�راق املالية )مبليار الريال( بح�سب نوع الطرح عامي 2007 م � 2006 م جد�ل )3( : اإجمايل مبالغ طرح الأ

نوع الطرح
العام

ن�سبة الزيادة )%( 2006 م2007م
الن�سبة )%(القيمةالن�سبة )%(القيمة

 116.6%50.6 %56.310.45 %22.63عام
-1.900 %0.77خا�س

-47.2 %34.9 %9.57.20 %3.80اأ�سهم حقوق اأ�لوية
333.3 %14.5 %32.33.00 %13.00اأد�ات دين 

جمايل 94.7 %100 %20.65 100 %40.20الإ
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�راق املالية باملليار ح�سب نوع الطرح عامي 2007 م � 2006 م الر�سم البياين )2( : اإجمايل مبالغ طرح الأ
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2.  اأد�ات الدين
�سهد عام 2007 م زيادة يف عدد اإ�سدارات اأدوات الدين التي وافقت عليها الهيئة اإىل اإ�سدارين؛ �سكوك ل�سركة الكهرباء ال�سعودية و�سكوك ل�سركة �سابك مقارنة مبوافقة 

واحدة فقط على طرح �سكوك ل�سركة �سابك عام 2006 م. 

3. الطرح العام
تنظيم عملية الطرح العام

وراق املالية  جراءات احلالية املتبعة يف عملية الطرح لتحديد ال�سعر العادل لالأ �سمن جهود الهيئة الرامية لتح�سني اإجراءات الطرح العام ، اأجرت هيئة ال�سوق املالية تقييمًا لالإ
املطروحة.  ونتيجة لهذا التقييم، ُطبق بناء �سجل اأوامر الكتتاب من خالل خماطبة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية قبل ت�سعري الطرح العام من اأجل احل�سول على 
�سهم املطروحة �سمن نطاق �سعري حمدد ثم حتديد �سعر الكتتاب  معلومات عن حجم الطلب املتوقع وال�سعر العادل للورقة املالية املطروحة وتخ�سي�ص ن�سبة معينة لهم من الأ

بناًء على ذلك.   
�سخا�ص املرخ�ص لهم، موؤ�س�سات ال�ستثمار، موؤ�س�سات �سبه حكومية( يف بناء �سجل اأوامر  ويف عام 2007 م، �سارك نحو 40 من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية )�سناديق ال�ستثمار، الأ

وراق املالية املطروحة وحتديد حجم الطلب.   الكتتاب ، وُطبقت على اأي عملية طرح بعالوة اإ�سدار ل�سمان كفاءة حتديد ال�سعر العادل لالأ
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�سهم للكتتاب العام طرح الأ
يف عام 2007 م ، ُطرحت اأ�سهم  127  �سركة لالكتتاب العام.  ويعر�ص اجلدول )4( ال�سركات التي ُطرحت اأ�سهمها لالكتتاب العام يف عام 2007 م وت�سنيفها بح�سب 
�سهم ال�سركة وعدد مرات التغطية وعدد املكتتبني.  وتو�سح الر�سوم البيانية )3( و)4( و)5( حجم الطرح وعدد مرات  حجم الطرح ونوعه ون�سبة اأ�سهم الكتتاب لأ

تي: التغطية وعدد املكتتبني، وميكن تلخي�ص اأهم املوؤ�سرات ذات العالقة يف الآ
هلي للتكافل" و 6.75 مليار ريال "كيان ال�سعودية  �سهم ال�سركات املطروحة لالكتتاب العام يف عام 2007 م  بني 26.45 مليون ريال "الأ   راوح حجم الطرح لأ

للبرتوكيماويات " ، وبلغ اإجمايل الطرح نحو 22.6 مليار ريال.

  ُطرحت اأ�سهم 19 �سركة لالكتتاب العام يف عام 2007 م دون عالوة اإ�سدار مُتثل 70 % من اإجمايل عدد ال�سركات املطروحة. وُطرحت اأ�سهم 8 �سركات بعالوة 
اإ�سدار مُتثل 30 % من ال�سركات املطروحة.

كتتاب من اإجمايل اأ�سهم ال�سركات التي ُطرحت لالكتتاب العام يف عام 2007 م  بني 5 % " اململكة القاب�سة" و 47.48 % "مالذ  �سهم املطروحة لالأ   راوحت ن�سبة الأ
للتاأمني واإعادة التاأمني " .

ركان للتطوير العقاري " و 14.42 مرة " ال�سعودية  �سهم ال�سركات التي ُطرحت لالكتتاب العام يف عام 2007 م بني 1.46 مرة " دار الأ   راوح عدد مرات التغطية لأ
الهندية للتاأمني التعاوين" ، وبلغ املتو�سط املرجح حلجم الطرح نحو 4 مرات.

  راوح عدد املكتتبني يف اأ�سهم ال�سركات التي ُطرحت لالكتتاب العام يف عام 2007 م بني نحو 315  األف ُمكتتب " ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين )اليانز اإ�ص 
اإف(" و 5.4 مليون ُمكتتب " رابغ للبرتوكيماويات ".

1  ت�سمل �سركة رابغ للبرتوكيماويات التي وافق جمل�ص الهيئة على طرحها يف 2007م وُطرحت يف مطلع 2008م.
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�سهم ال�سركة �عدد مرات  جد�ل)4(: ال�سركات التي ُطرحت اأ�سهمها للكتتاب العام يف عام 2007 م �ت�سنيفها بح�سب حجم الطرح �نوعه �ن�سبة اأ�سهم الكتتاب لأ
التغطية �عدد املكتتبني.

�سهم املطر�حة الطرحاأ�سم ال�سركة ن�سبةالأ
للكتتاب )%(

عدد مرات 
التغطية

عدد املكتتبني 
لف( )بالأ �سداراملبلغ )باملليون( عل�ة الإ

455.613،701 %ل6،750�سركة كيان ال�سعودية للبرت�كيما�يات
254.475،407 %نعم4،599�سركة رابغ للبرت�كيما�يات

ركان للتطوير العقاري 11.011.461،995 %نعم3،329�سركة دار الأ
52.641،251 %نعم3،229�سركة اململكة القاب�سة

303.105،068 %ل2،014�سركة جبل عمر للتطوير العقاري
��سط للكابلت املتخ�س�سة )م�سك( 3.441.543 30 %نعم442�سركة ال�سرق الأ

302.061،313 %نعم396ال�سركة ال�سعودية للطباعة �التغليف
304.341،253 %نعم285ال�سركة املتحدة الد�لية للموا�سلت )بدجت(

نابيب الفخارية نتاج الأ 302.57463 %نعم203ال�سركة ال�سعودية لإ
253.931،418 %ل200املتو�سط �اخلليج للتاأمني �اإعادة التاأمني التعا�ين )ميد غلف(

307.661،163 %نعم156�سركة اخلليج للتدريب �التعليم
47.484.991،211 %ل142ملذ للتاأمني �اإعادة التاأمني

427.391،366 %ل105الحتاد التجاري للتاأمني التعا�ين
404.49704 %ل88احتاد اخلليج للتاأمني التعا�ين

405.64837 %ل84ال�سقر للتاأمني التعا�ين
404.431،197 %ل80�سند للتاأمني �اإعادة التاأمني التعا�ين

403.56534 %ل80ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاة�ين )�لء للتاأمني(
408.21589 %ل80التاأمني العربية التعا�نية

404.51658 %ل80الدرع العربي للتاأمني التعا�ين
4010.07710 %ل40العربية ال�سعودية للتاأمني التعا�ين )�سايكو(

408.02613 %ل40املجموعة املتحدة للتاأمني التعا�ين
4014.42573 %ل40ال�سعودية الهندية للتاأمني التعا�ين

إياك ال�سعودية للتاأمني التعا�ين )�سلمة( 405.21399 %ل40ا
هلية للتاأمني التعا�ين 407.95590 %ل40الأ

7.06454 35 %ل35�ساب تكافل
إ�س اإف( 5.93315 31 %ل31ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعا�ين )اليانز ا

هلي للتكافل 11.21532 26.45 %ل26.45الأ
22،63535،851املجموع 
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الر�سم البياين )3(: حجم الطرح لل�سركات )مبليون الريال( التي ُطرحت اأ�سهمها للكتتاب العام يف عام 2007 م 
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�سهم ال�سركات التي ُطرحت للكتتاب العام يف عام 2007 م   الر�سم البياين )4(: عدد مرات التغطية لأ
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لف( يف اأ�سهم ال�سركات التي ُطرحت للكتتاب العام يف عام 2007 م الر�سم البياين )5(: عدد املكتتبني )بالأ
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4. قنوات الكتتاب
اأعداد املكتبيني من خالل قنوات الكتتاب

�سهدت ال�سوق املالية ال�سعودية زيادة يف عدد ال�سركات املطروحة لالكتتاب العام وعدد املكتتبني خالل ال�سنوات املا�سية.  ولتي�سري اإجراءات الكتتاب والت�سهيل على املواطنني، 
يل والهاتف امل�سريف والتقليل من العتماد  نرتنت واأجهزة ال�سراف الآ وجهت الهيئة مديري الكتتاب والبنوك املت�سلمة لطلبات الكتتاب اإىل �سرورة اإيجاد قنوات بديلة كالإ
لف ( بح�سب قنوات الكتتاب عامي 2007 م و 2006 م وخالل الفرتة من 1 /7  على طلبات الكتتابات الورقية من خالل الفروع.  ويعر�ص اجلدول )5( عدد املكتتبني )بالأ

تي: /2004م حتى نهاية 2005 م، وُنلخ�ص اأهم موؤ�سرات اجلدول يف الآ
يل( خالل ال�سنوات املا�سية بدياًل من طلبات الكتتاب الورقية من خالل فروع  نرتنت، ال�سراف الآ   زاد ا�ستخدام املكتتبني لو�سائل التقنية )الهاتف امل�سريف، الإ
البنوك املت�سلمة لطلبات الكتتاب.  وخالل الفرتة من 2004/7/1 م حتى نهاية 2005م، ا�ستخدم فقط 18 % من املكتتبني الو�سائل التقنية لتنفيذ طلبات الكتتاب 

وزادت تلك الن�سبة يف عامي 2006 م و2007 م اإىل 66.6 % و 82.8 % على التوايل.
  ا�ستخدم 17.2 % فقط من اإجمايل املكتتبني لعام 2007 م فروع البنوك املت�سلمة لطلبات الكتتاب لتنفيذ اكتتاباتهم،  يف حني ا�ستخدم املكتتبون قنوات الهاتف 

يل بالن�سب 25.0 % و 15.8 % و 41.9 % على التوايل. نرتنت، وال�سراف الآ امل�سريف، والإ

لف( بح�سب قنوات الكتتاب عامي 2007 م � 2006 م �خلل الفرتة من 1 /7 /2004 م حتى نهاية 2005 م جد�ل)5(: عدد املكتتبني )بالأ

قناة الكتتاب

 
الفرتة من 1 /7 /2004 م حتى نهاية 2005 معام 2006 معام 2007 م

الن�سبة )%(العدد الن�سبة )%(العدد الن�سبة )%(العدد 
7.7 %18.31،944%25.06،143%8،979الهاتف امل�سريف

نرتنت 3.4 %12.5857%15.84،205%5،672الإ
82.0 %33.420،826%17.211،206%6،176الفرع

يل 6.9 %35.71،764%41.911،966%15،020ال�سراف الآ
جمايل 100%10025،391%10033،519%35،851الإ
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الر�سم البياين )6(: ن�سب عدد املكتتبني بح�سب قنوات الكتتاب عامي 2007 م � 2006 م �خلل الفرتة من 1 /7 /2004 م حتى نهاية 2005م
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ح�سيلة املبالغ خالل قنوات الكتتاب

يبني اجلدول )6( اإجمايل ون�سب املبالغ التي ُجمعت بح�سب قنوات الكتتاب عامي 2007 م  و 2006 م، وتتلخ�ص اأهم موؤ�سراته يف ما يلي:
  بلغ اإجمايل املبالغ التي ُجمعت عرب خمتلف قنوات الكتتاب عام 2007 م نحو 78.4 مليار ريال بن�سبة زيادة ُتقدر بـ 158 % عن عام 2006 م حيث ُجمع ما يقارب 

30.4 مليار ريال.
  ُجمع معظم مبالغ الكتتاب عامي 2007 م و2006 م من خالل فروع البنوك املت�سلمة لطلبات الكتتاب.  ففي عام 2007 م ُجمع نحو 49.4 مليار ريال بن�سبة %62.9 

من خالل فروع البنوك ويف عام 2006 م ُجمع ما يقارب 12 مليار ريال بن�سبة 39.4 %.
يل نحو 8.3 مليار و7.7 مليار و 13.1 مليار وبالن�سب  نرتنت وال�سراف الآ   يف عام 2007 م، بلغ اإجمايل املبالغ التي ُجمعت من خالل قنوات الهاتف امل�سريف والإ

10.5 % و 9.8 % و 16.7 % على التوايل.

جد�ل )6(: املبالغ )باملليار( التي ُجمعت بح�سب قنوات الكتتاب عامي 2007 م  � 2006 م

القناة
عام  2006 معام 2007 م

ن�سبة الزيادة )%(
الن�سبة )%(املبلغالن�سبة )%(املبلغ

128.44%18.1%10.55.50%8.27الهاتف امل�سريف
نرتنت -35.57%11.9%9.83.62%7.72الإ

796.88%39.4%62.911.99%49.36الفرع
يل 40.59%30.6%16.79.30.%13.08ال�سراف الآ

جمايل 157.82 %100%10030.42%78.43الإ
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الر�سم البياين )7(: ن�سب املبالغ التي ُجمعت بح�سب قنوات الكتتاب عامي 2007 م  � 2006 م
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5. معاجلة �سكا�ى طلبات الكتتاب 
طراف ذات العالقة.   وراق املالية لالكتتاب العام وبعدها، تتلقى الهيئة �سكاوى امل�ستثمرين املتعلقة بالكتتاب وتتخذ ما يلزم نحو ت�سويتها ومعاجلتها بالتعاون مع الأ خالل فرتة طرح الأ

ويو�سح اجلدول )7( عدد �سكاوى طلبات الكتتاب عامي 2007 م و2006 م وما مت حيالها من معاجلة واأهم مالمح اجلدول هي:
  بلغ اإجمايل ال�سكاوى املت�سلمة املتعلقة بطلبات الكتتاب العام يف عام 2007 م نحو 3 اآلف �سكوى بن�سبة زيادة 360 % عن عام 2006م حني بلغ عدد ال�سكاوى 653 �سكوى.

  مت ت�سوية ومعاجلة 99 % من ال�سكاوى املت�سلمة عام 2007 م، ول يزال 1 % من تلك ال�سكاوى حتت النظر ويجري العمل على ت�سويتها.

اجلد�ل )7(: عدد ال�سكا�ى �املعاجلات املتعلقة بطلبات الكتتاب العام عامي 2007 م �2006 م

2006 م2007 م��سف ال�سكوى
الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد

100%100653%3.003املت�سلمة
92.3%99603%2.968متت ت�سويتها
7.7%150%35حتت النظر

الر�سم البياين )8(: ن�سب عدد ال�سكا�ى �املعاجلات املتعلقة بطلبات الكتتاب العام  عامي 2007 م �2006 م

متت ت�سويتها
حتت النظر

%92.3

%7.7
%99.0

%1.0

20072006
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)2( �سناديق ال�ستثمار
اأ�سارت املادة ال�ساد�سة من نظام ال�سوق املالية اأن للهيئة و�سع املعايري وال�سروط الواجب توافرها يف �سناديق ال�ستثمار، وخولت املادة التا�سعة والثالثون الهيئة تنظيم عمل 
�سراف عليهم ، مبا يف ذلك و�سع اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لذلك.  �سناديق ال�ستثمار بحيث ي�سمل هذا التنظيم؛ مديري املحافظ ، وم�ست�ساري ال�ستثمار، والإ

ف�ساح وال�سفافية عليها، اأ�سدرت الهيئة لئحتني: ولتنظيم عمل �سناديق ال�ستثمار من حيث التاأ�سي�ص وطرح الوحدات واإدارتها وتطبيق قواعد الإ
1. لئحة �سناديق ال�ستثمار.

2. لئحة �سناديق ال�ستثمار العقاري.

�سهم اخلليجية  �سهم املحلية والأ وراق املالية املُ�ستثمر فيها ؛ الأ �سراف الهيئة بناًء على نوع الأ ويف هذا التقرير، �سوف ُت�سنَّف �سناديق ال�ستثمار املتاحة حاليًا واخلا�سعة لإ
�سهم العاملية واأدوات الدين وال�سناديق القاب�سة و�سناديق اأ�سواق النقد وال�سناديق العقارية. والأ

1. عدد �سناديق ال�ستثمار عامي 2007 م و 2006 م
انطالقًا من حر�ص الهيئة على زيادة القنوات ال�ستثمارية ، عملت على زيادة طرح وحدات �سناديق ال�ستثمار ب�ستى اأنواعها.  وُيبني اجلدول )8( عدد �سناديق ال�ستثمار 

تي: بح�سب نوع ال�سندوق يف عامي 2007 م و2006 م وُنلخ�ص اجلدول يف الآ
  بلغ عدد �سناديق ال�ستثمار يف عام 2007 م 233 �سندوقًا مقارنة بـ 208 �سندوقًا يف عام 2006 م بن�سبة زيادة %12.

نواع عدا ال�سناديق القاب�سة يف عام 2007 م مقارنة بعددها يف عام 2006 م وراوحت ن�سبة الزيادة بني 8.3% "�سناديق    زاد عدد �سناديق ال�ستثمار ملختلف الأ
�سهم اخلليجية" و 33.3 % "�سناديق ال�ستثمار العقارية". ال�ستثمار يف الأ

�سهم العاملية اأكرث ال�سناديق عددًا، فبلغت 74 �سندوقًا يف عام 2007 م بن�سبة 31.8 % من اإجمايل ال�سناديق و68 �سندوقًا بن�سبة    جاءت �سناديق ال�ستثمار يف الأ
32.7 % يف عام 2006 م. 

�سهم املحلية يف عام 2007 م 35 �سندوقًا بزيادة 29.6 % على عددها يف عام 2006 م.   بلغ عدد �سناديق ال�ستثمار يف الأ
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اجلد�ل )8(: عدد �سناديق ال�ستثمار بح�سب نوع ال�سند�ق عامي 2007 م �2006 م

ن�سبة الزيادة )%(عام 2006 معام 2007 منوع ال�سند�قم الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد
�سهم املحلية1 % 13.029.6 %15.027 %35الأ
�سهم اخلليجية2 % 5.88.3 %5.612 %13الأ
�سهم العاملية3 % 32.78.8 %31.868 %74الأ
% 4.322.2 %4.79 %11اأد�ات الدين4
% 21.211.4 %21.044 %49اأ�سواق النقد )املرابحة(5
% 1.433.3 %1.73 %4عقاري6
% 15.80 %14.233 %33القاب�س7
% 5.816.7 %6.012 %14اأخرى8

جمايل 12.0 %100 %100208 %233الإ
الر�سم البياين )9(: عدد �سناديق ال�ستثمار بح�سب نوع ال�سند�ق عامي 2007 م �2006 م
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2.  حجم اأ�سول �سناديق ال�ستثمار عام 2007 م مقارنة بعام 2006 م
تي: يعر�ص اجلدول )9( حجم اأ�سول �سناديق ال�ستثمار بح�سب نوع ال�سندوق عامي 2007 م و2006 م، ومُيكن ا�ستخال�ص اأهم موؤ�سرات اجلدول يف الآ

  ارتفع اإجمايل حجم اأ�سول �سناديق ال�ستثمار عام 2007 م اإىل نحو 105 مليار ريال مقارنة بـ 84.2 مليار ريال عام 2006 م بن�سبة زيادة 24.8 %.
نواع ال�سناديق املختلفة  �سول ملختلف �سناديق ال�ستثمار يف عام 2007 م مقارنة بعام 2006 م ماعدا ال�سناديق القاب�سة، وراوحت ن�سب الزيادة لأ   ارتفع حجم الأ

�سهم العاملية" و81.3 % "�سناديق اأدوات الدين". بني 6.5 % "�سناديق ال�ستثمار لالأ
�سهم املحلية عام 2007 م متثل 41.6 % من اإجمايل حجم اأ�سول �سناديق ال�ستثمار وبزيادة قدرها %40.6    ا�ستثمر نحو 43.7 مليار ريال يف �سناديق ال�ستثمار لالأ

على عام 2006 م.

�سهم املحلية ملختلف قطاعات ال�سوق املالية ال�سعودية ، فيبني اجلدول )10( ما ت�ستثمره تلك ال�سناديق يف  اأما من حيث حجم ا�ستثمارات �سناديق ال�ستثمار يف الأ
تي:  �سافة اإىل ال�سيولة النقدية.  وميكن اإبراز اأهم مالمح اجلدول يف الآ خمتلف القطاعات بالإ

�سهم املحلية يف قطاع ال�سناعة، حيث بلغ اإجمايل حجم ال�ستثمارات نحو 21.6 مليار ريال عام 2007 م بن�سبة    تركزت اأكرث ا�ستثمارات �سناديق ال�ستثمار لالأ
49.5 % من اإجمايل حجم ال�ستثمارات يف جميع القطاعات وبلغ حجمها نحو 11.9 مليار ريال بن�سبة 38.3 % يف عام 2006 م.

�سهم املحلية يف قطاعات؛ البنوك، ال�سناعة، اخلدمات، التاأمني، الزراعة، وال�سيولة النقدية بن�سب تراوح    ارتفع حجم اأ�سول ا�ستثمارات �سناديق ال�ستثمار لالأ
�سمنت، والكهرباء، والت�سالت  وبن�سب  بني 6.9 % "قطاع التاأمني" و 104.8 % "ال�سيولة النقدية"، وانخف�ص حجم ال�ستثمارات لتلك ال�سناديق يف قطاعات الإ

�سمنت" و 72.2 % "قطاع الكهرباء". انخفا�ص تراوح بني 2 % "قطاع الإ

ُ
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اجلد�ل )9(: حجم اأ�سول �سناديق ال�ستثمار )مبليون الريال( بح�سب نوع ال�سند�ق عامي 2007 م � 2006 م

ن�سبة الزيادة )%(عام 2006 معام 2007 منوع ال�سند�قم الن�سبة )%(احلجمالن�سبة )%(احلجم
�سهم املحلية1 40.6 %36.9 %41.631،063 %43،678الأ
�سهم اخلليجية2 60.3 %2.8 %3.62،346 %3،760الأ
�سهم العاملية3 6.5 %16.6%14.213،977 %14،879الأ
81.3 %0.5 %0.8446 %808اأد�ات الدين4
-3.0%2.9 %2.22،436 %2،363القاب�س5
12.7 %35.7 %32.230،086 %33،893اأ�سواق النقد )املرابحة(6
77 %1.1 %1.5899 %1،591عقاري7
38.2 %3.5 %3.92،985 %4،126اأخرى8

جمايل 24.8 %100 %10084،238 %105،098الإ
الر�سم البياين )10(: حجم اأ�سول �سناديق ال�ستثمار )مبليون الريال( بح�سب نوع ال�سند�ق عامي 2007 م �2006 م
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اجلدول )10(: حجم اأ�سول �سناديق اال�ستثمار )مبليون الريال( يف قطاعات ال�سوق املالية ال�سعودية وال�سيولة النقدية عامي 2007 م و2006 م
�سول للعام 2007 مالقطاعم �سول للعام 2006 ماالأ ن�سبة الزيادة )%(االأ الن�سبة )%(احلجمالن�سبة )%(احلجم
31.5 %22.5 %21.06،975 %9،175البنوك1
82.0 %38.3 %49.511،891 %21،640ال�سناعة2
�سمنت3 -2.0 %11.2 %7.83،469 %3،401االإ
49.8 %4.9 %5.31،535 %2،300اخلدمات4
-72.2 %2.2 %0.4686 %191الكهرباء5
-23.7 %13.2 %7.24،114 %3،137االت�ساالت6
6.9 %3.3 %2.51،017 %1،087التاأمني7
30.9 %0.3 %0.397 %127الزراعة8
104.8 %4.1 %6.01،279 %2،620�سيولة نقدية9

جمايل 40.6 %100 %10031،063%43،678االإ
 الر�سم البياين )11(: حجم اأ�سول �سناديق اال�ستثمار )مبليون الريال( يف قطاعات ال�سوق املالية ال�سعودية وال�سيولة النقدية عامي 2007 م و2006 م
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3. عدد امل�ستثمرين يف �حدات �سناديق ال�ستثمار عام 2007 م مقارنة بالعام 2006 م
يعر�ص اجلدول )11( عدد امل�ستثمرين يف وحدات �سناديق ال�ستثمار بح�سب نوع ال�سندوق عامي 2007 م و2006 م، ومُيكن اإبراز اأهم موؤ�سرات اجلدول يف التايل:

  انخف�ص عدد امل�ستثمرين يف وحدات �سناديق ال�ستثمار عام 2007 م اإىل نحو 426 األف م�ستثمر مقارنة بـ 499 األف م�ستثمر يف عام 2006 م بن�سبة انخفا�ص 14.7 %.
�سهم املحلية يف عام 2007 م بن�سبة 18.1 % مقارنة بالعام 2006 م.   انخف�ص عدد امل�ستثمرين يف �سناديق ال�ستثمار لالأ

�سهم املحلية نحو 329 األف م�ستثمر بن�سبة 77.2 % من اإجمايل عدد امل�ستثمرين يف خمتلف اأنواع ال�سناديق.    بلغ عدد امل�ستثمرين يف وحدات �سناديق ال�ستثمار لالأ
اجلد�ل )11(: عدد امل�ستثمرين يف �حدات �سناديق ال�ستثمار بح�سب نوع ال�سند�ق عامي 2007 م � 2006 م

ن�سبة التغري )%(عام 2006 معام 2007 منوع ال�سند�قم الن�سبة )%(عدد امل�ستثمرينالن�سبة )%(عدد امل�ستثمرين
�سهم املحلية1 -18.1 %80.4 %77.2401،640 %328،832الأ
�سهم غري املحلية2 - 5.9 %9.4 %10.446،972 %44،205الأ
خرى3 4.2 %10.2 %12.450،787 %52،923ال�سناديق الأ

جمايل -14.7 %100 %100499،399 %425،960الإ
    اأدوات الدين، �سناديق القب�ص، اأ�سواق النقد، ... 

الر�سم البياين )12(: ن�سب عدد امل�ستثمرين يف �سناديق ال�ستثمار بح�سب نوع ال�سند�ق عامي 2007 م � 2006 م

�سهم املحلية20072006 الأ
�سهم غري املحلية الأ
اأخرى

%10.4

%12.4

%77.2

%80.4

%10.2

%9.4
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4. عدد �سناديق ال�ستثمار التي �افقت الهيئة على طرح  �حداتها يف عام 2007 م
�سهد عام 2007 م زيادة يف عدد �سناديق ال�ستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها اإذ بلغ اإجمايل عددها  25 �سندوقًا.  ويعر�ص اجلدول )12( قائمة بتلك ال�سناديق 
�سهم املُ�ستثمر فيها ومدير ال�سندوق وا�سم ال�سندوق وعملة ال�سندوق.  وي�سف اجلدولن )13( و)14( �سناديق ال�ستثمار التي وافقت الهيئة على  م�سنفة بح�سب نوع الأ

تي: طرح وحداتها يف عام 2007 م بح�سب اإدارة و عملة ال�سندوق على التوايل وميكن عر�ص اأهم نتائجهما يف الآ
  يدير اأ�سخا�ص مرخ�ص لهم تابعون لبنوك 7 �سناديق بن�سبة 28 %.  ويف املقابل، ُتدار 18 �سندوقًا بو�ساطة اأ�سخا�ص مرخ�ص لهم.

مريكي لـ 9 �سناديق )36 %(، واليورو ل�سندوق واحد فقط )%4(.    ميثل الريال ال�سعودي عملة ال�سندوق لـ 15 �سندوقًا )60%(، والدولر الأ
�سهم املُ�ستثمر فيها �مدير ال�سند�ق �ا�سم ال�سند�ق �عملة ال�سند�ق  جد�ل)12(: �سناديق ال�ستثمار التي ُطرحت �حداتها عام 2007 م م�سنفة بح�سب نوع الأ

�سهم املُ�ستثمر فيها العملةا�سم ال�سند�قمدير ال�سند�قنوع الأ

�سهم املحلية الأ

�سهم ال�سعودية جمموعة بخيت ال�ستثمارية ريال �سعودي�سند�ق بخيت للمتاجرة بالأ
�سهم ال�سعوديةفالكم للخدمات املالية ريال �سعودي�سند�ق فالكم للأ

�سهم ال�سعودية جد�ى لل�ستثمار ريال �سعودي�سند�ق جد�ى الأ
�سهم ال�سعودية رنا لل�ستثمار ريال �سعودي�سند�ق رنا لأ

�سهم البرت�كيما�يات �ال�سمنت الراجحي للخدمات املالية ريال �سعودي�سند�ق الراجحي لأ
إت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية �سهم ال�سعودية ا إت�س اأ�س بي �سي للأ ريال �سعودي�سند�ق موؤ�سر  ا
إت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية �سهم البرت�كيميائية ال�سعودية ا إت�س اأ�س بي �سي لعر�س الأ ريال �سعودي�سند�ق ا

ريال �سعودي�سند�ق املوؤ�سر ال�سعوديعودة العربية ال�سعودية
�سهم اخلليجية �سهم اخلليجية جد�ى لل�ستثمارالأ ريال �سعودي�سند�ق جد�ى للأ

�سهم العاملية الأ

�سهم العربية جد�ى لل�ستثمار �سواق الأ ريال �سعودي�سند�ق جد�ى لأ
ريال �سعودي�سند�ق الفر�س العربية عودة العربية ال�سعودية

د�لر اأمريكيال�سند�ق العقاري العامليالريا�س املالية
هلي املالية  هلي العقاري العامليالأ د�لر اأمريكي�سند�ق الأ

�سهم العاملية جد�ى لل�ستثمار د�لر اأمريكي�سند�ق جد�ى للأ
�سواق النا�سئة جد�ى لل�ستثمار �سهم الأ د�لر اأمريكي�سند�ق جد�ى لأ

ريال �سعوديفالكم لل�سكوك بالريال ال�سعوديفالكم للخدمات املاليةاأد�ات الدين
د�لر اأمريكي�سند�ق جد�ى لل�سكوك العاملية جد�ى لل�ستثمار

اأ�سواق النقد )مرابحة(

ريال �سعودي�سند�ق فالكم للمرابحة بالريال ال�سعودي فالكم للخدمات املالية
مريكيفالكم للخدمات املالية د�لر اأمريكي�سند�ق فالكم املرابحة بالد�لر الأ

ريال �سعودي�سند�ق جد�ى للمرابحة بالريال ال�سعوديجد�ى لل�ستثمار
مريكيجد�ى لل�ستثمار د�لر اأمريكي�سند�ق جد�ى للمرابحة بالد�لر  الأ

يور�فالكم للمرابحة باليور�فالكم للخدمات املالية
ريال �سعودي�سند�ق ك�سب خمطط طيبه العقاريجمموعة ك�سب املاليةالعقارية

�سول املحد�دةاأخرى دارة الأ �سدار الثاين �سركة �سائب لإ د�لر اأمريكي�سند�ق حماية العاملي –الإ
هلي املالية  "الأ �سواق النا�سئة الكربى "اأ �سهم الأ هلي املاأمون لأ د�لر اأمريكي�سند�ق الأ
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إدارة ال�سند�ق عام 2007 م  جد�ل )13(: عدد �سناديق ال�ستثمار التي ُطرحت �حداتها بح�سب ا

الن�سبة )%(العددمدير ال�سند�ق م
28 %7اأ�سخا�س مرخ�س لهم تابعون لبنوك1
72 %18اأ�سخا�س مرخ�س لهم 2

جمايل 100 %25الإ

إدارة ال�سند�ق عام 2007 م  الر�سم البياين )13(: ن�سب عدد �سناديق ال�ستثمار التي ُطرحت �حداتها بح�سب ا

اأ�سخا�ص مرخ�ص لهم تابعون لبنوك
اأ�سخا�ص مرخ�ص لهم

%72
%28
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جد�ل)14( : عدد �سناديق ال�ستثمار التي ُطرحت �حداتها بح�سب العملة عام 2007 م 

الن�سبة )%(العددالعملةم
60 %15ريال �سعودي1
36 %9د�لر اأمريكي2
4 %1يور�3

جمايل 100%25الإ

الر�سم البياين )14(: ن�سب عدد �سناديق ال�ستثمار التي ُطرحت �حداتها بح�سب العملة عام 2007 م 

ريال �سعودي دولر اأمريكي يورو

%4

%36

%60
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�ستثمار "الطرح اخلا�س"  التي ُطرحت �حداتها طرحاً خا�ساً عام 2007 م 5. �سناديق الإ
�سافة اإىل تويل الهيئة مهام تنظيم طرح وحدات �سناديق ال�ستثمار،تقوم الهيئة اأي�سًا بتنظيم عمل �سناديق ال�ستثمار ذات الطرح اخلا�ص.  ويف العام 2007 م، جرى طرح 44  بالإ

�سندوقًا ا�ستثماريًا طرحًا خا�سًا وفق ما جاء يف لئحة �سناديق ال�ستثمار.  ويعر�ص اجلدول )15( عدد �سناديق ال�ستثمار ذات الطرح اخلا�ص ون�سبها بح�سب مدير ال�سندوق.
اجلد�ل )15(: عدد �سناديق ال�ستثمار التي ُطرحت �حداتها طرحاً خا�ساً "الطرح اخلا�س" بح�سب مدير ال�سند�ق عام 2007 م

الن�سبة )%(العددمدير ال�سند�قم
�راق املالية1 81.8 %36د�ت�سيه للأ
2.3 %1عودة العربية ال�سعودية2
�سول املحد�دة3 دارة الأ 4.5 %2�سائب لإ
2.3 %1رنا لل�ستثمار4
إت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية5 4.5 %2ا
4.5 %2العربي لل�ستثمار6

جمايل 100 %44الإ
الر�سم البياين )15(: ن�سب عدد �سناديق ال�ستثمار التي ُطرحت �حداتها طرحاً خا�ساً "الطرح اخلا�س" بح�سب مدير ال�سند�ق عام 2007 م

%4.5
%4.5%2.3%4.5%2.3

%81.8

العربي لال�ستثمار

اإت�ص اإ�ص بي �سي العربية ال�سعودية

رنا لال�ستثمار

�سول املحدودة دارة الأ �سائب لإ

عودة العربية ال�سعودية

وراق املالية دوت�سيه لالأ
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 )3( عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية �عدد اأ�سهمها امل�سدرة
1. عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية

�سافة اإىل زيادة عمق ال�سوق كمًا ونوعًا، عملت  دوات ال�ستثمارية بالإ اإميانًا من الهيئة باأهمية تنمية ال�سوق املالية وتطويرها وا�ستقطاب املدخرات وال�ستثمارات وتنويع الأ
الهيئة منذ اإن�سائها على تو�سيع قاعدة ال�سوق املالية عن طريق زيادة عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية.  ويو�سح اجلدول )16( عدد ال�سركات املدرجة يف 

تي: ال�سوق املالية ون�سب التغري خالل الفرتة بني عامي1990 م  و 2007 م.  وميكن اإبراز اأهم مالمح زيادة عدد ال�سركات املدرجة خالل هذه الفرتة يف الآ
  زاد عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية من 57 �سركة عام 1990 م اإىل 111 �سركة يف العام 2007 م بن�سبة زيادة %94.7 .

  زاد عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية خالل الفرتة من 1990 م اإىل تاريخ اإن�ساء هيئة ال�سوق املالية منت�سف عام 2004 م من  57 اإىل 73 �سركة.  يف حني 
زاد عدد ال�سركات بعد اإن�ساء الهيئة من 73 �سركة يف عام 2004 م اإىل 111 �سركة يف عام 2007 م.

كذلك يعر�ص اجلدول )17( عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية على اأ�سا�ص ربع �سنوي لعام 2007م وميكن تلخي�ص اأهم موؤ�سراته يف التايل:
  زاد عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية يف عام 2007 م اإىل 111 �سركة مقارنة بـ 86 �سركة عام 2006 م بن�سبة %29.

ول. ُ ُ ُ   اأدرج اأكرث ال�سركات يف الربع الثالث اإذ اأدرجت 11 �سركة بن�سبة 44 % من اإجمايل ال�سركات املدرجة.  واأدرجت �سركتان فقط خالل الربع الأ
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جد�ل)16(:  عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من العام 1990 م اإىل العام 2007 م �ن�سب التغري 

ن�سبة التغري )%(عدد ال�سركاتالعام
-199057 م
5.3 %199160 م
0 %199260 م
8.3 %199365 م
4.6 %199468 م
1.5 %69 1995 م
1.4 %70 1996 م
0 %70 1997 م
5.7 %74 1998 م
-1.4 %73 1999 م
2.7 %75 2000 م
1.3 %200176 م
- 10.5 %   68 2002 م
2.9 %200370 م
5.3 %200473 م
5.48 %200577 م
11.69 %200686 م
29.07 %2007111 م

   انخف�ص عدد ال�سركات نتيجة اإدماج �سركات الكهرباء يف �سركة واحدة
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الر�سم البياين)16(: عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من العام 1990 م اإىل العام 2007 م 
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جد�ل)17( عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بح�سب ربع ال�سنة خلل العام 2007 م

جمايل )%(عدد ال�سركاتالربعم الن�سبة من الإ جمايل بنهاية الربعاملدرجة الإ
�ل1 8 %288الأ
28 %795الثاين2
44 %11106الثالث3
20 %5111الرابع4

جمايل 100 %25111الإ

الر�سم البياين)17(: عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بح�سب ربع ال�سنة خلل العام 2007 م
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�سهم امل�سدرة لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية 2. عدد الأ
�سهم امل�سدرة لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ون�سب التغري خالل الفرتة بني عامي 1996م و 2007 م.  وميكن اإبراز اأهم مالمح  يو�سح اجلدول )18( عدد الأ

تي: �سهم امل�سدرة خالل هذه الفرتة يف الآ زيادة عدد الأ
�سهم امل�سدرة لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية من 3،921 مليون �سهم عام 1996 م اإىل 30،728 مليون �سهم يف العام 2007 م بن�سبة زيادة %683.7 .   زاد عدد الأ

�سهم امل�سدرة لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية خالل الفرتة من 1996 م اإىل تاريخ اإن�ساء هيئة ال�سوق املالية منت�سف عام 2004 م من 3،921 مليون    زاد عدد الأ
�سهم بعد اإن�ساء الهيئة اإىل 30،728 مليون �سهم يف عام 2007 م. اإىل 13،021 مليون �سهم.  يف حني زاد عدد الأ

�سهم امل�سدرة )باملليون( لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من العام 1996 م اإىل العام 2007 م �ن�سب التغري  جد�ل)18(: عدد الأ
�سهم امل�سدرة )باملليون(العام ن�سبة التغري )%(عدد الأ

-19963،921 م
1.6 %19973،983 م
63.1 %19986،497 م
14.3 %19997،423 م
5.8 %20007،857 م
4.3 %20018،195 م
19.7 %20029،807 م
19.7 %200311،736 م
10.9 %200413،021 م
13.9 %200514،827 م
30.4 %200619،328 م
59.0 %200730،728 م
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�سهم امل�سدرة لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من العام 1996 م اإىل العام 2007 م  الر�سم البياين)18(: عدد الأ
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ف�ساح �املخالفات ��سكا�ى امل�ستثمرين �راق املالية �الإ 3/1/2 الرقابة على تعاملت الأ
)1( الرقابة على التدا�ل

وراق املالية ومراقبتها  جراءات الكفيلة باحلد من املخاطرة املرتبطة مبعامالت الأ ن�ست املادتان اخلام�سة وال�ساد�سة من نظام ال�سوق املالية على م�سوؤولية الهيئة نحو تطوير الإ
حكام نظام ال�سوق  ربعون واخلم�سون ما ُيعد خمالفًا لأ وراق املالية من املمار�سات غري العادلة اأو غري ال�سليمة.  كذلك و�سحت املادتان التا�سعة والأ حلماية امل�ستثمرين يف الأ
وراق املالية، وا�سلت الهيئة عملها لتعزيز اأدائها الرقابي على  وراق املالية.  وانطالقًا من دور الهيئة نحو الرقابة على تداول الأ عمال والت�سرفات يف تداول الأ املالية من الأ

تي: عمليات التداول من خالل الآ
   تطوير اأ�ساليب ونظم رقابية وتقنية جديدة.

داء الرقابي للهيئة. جراءات الداخلية لتح�سني الأ    تطوير ال�سيا�سات والإ
   املتابعة املكثفة لعمليات التداول للتاأكد من التزام امل�ساركني يف ال�سوق لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.

تطوير اأنظمة الرقابة على عمليات التدا�ل �متابعتها
نظمة امل�ستخدمة يف اأعمال الهيئة الرقابية، قامت الهيئة خالل عام 2007 م بتوفري نظام رقابي حديث ملتابعة عمليات التداول ُي�سمى نظام  �سعيًا لتعزيز كفاءة العمل وتطوير الأ

تي: �سواق العاملية وي�ساعد هذا النظام على حتقيق الآ )�سمارت( على غرار ما هو متبع يف الأ
حكام نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.    متابعة عمليات التداول يف ال�سوق املالية ومراقبتها وحتليلها لتحديد املعامالت التي ُي�ستبه يف خمالفتها لأ

   ر�سد التداولت التي قد تنطوي على ممار�سات غري عادلة، اأو غري �سليمة، اأو غ�ص، اأو تدلي�ص، اأو تالعب.

وما مييز نظام )�سمارت( اأنه يقوم باإ�سدار العديد من التنبيهات بخ�سو�ص اأي ممار�سات اأو تعامالت قد متثل حالت ا�ستباه ملخالفة نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية، 
وُتعد تلك التنبيهات موؤ�سرًا للتحقق من وجود خمالفة اأو عدمه.  

اآلية الرقابة على التدا�لت
تتم عملية الرقابة على التداولت وفق التايل:

1. يقوم النظام الرقابي اللكرتوين )�سمارت( باإ�سدار تنبيهات حول اأي ممار�سات اأو تعامالت قد متثل حالت ا�ستباه يف خمالفتها لنظام ال�سوق املالية ولوائحه 
التنفيذية.

وامر وال�سفقات املنفذة وحتليلها. 2.  ُيجرى بحث مكثف ب�ساأن التداولت والتعامالت التي �سدر ب�ساأنها اأي تنبيه من خالل حتليل بيانات ال�سوق ومراجعة الأ
3.  ُيعد تقرير عن اأي ا�ستباه يف خمالفة لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية، وُيحال للمعنيني باتخاذ القرار حول خمالفات نظام ال�سوق املالية للتحري والتحقق 

واإ�سدار القرارات الالزمة حيالها. 
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تقارير اأعمال الرقابة على التدا�لت
يتم اإعداد نوعني من التقارير الرقابية؛

1. تقارير حول ن�ساط ال�سوق والتي ت�سف عمليات التداول اليومية.
2. تقارير حول حالت ال�ستباه يف خمالفات لنظام ال�سوق املالية اأو املخالفات الفعلية.

ويعر�ص اجلدول )19( عدد التقارير ال�سادرة عن ن�ساط ال�سوق ومعدلها اليومي عامي 2007 م و2006 م.   ففي عام 2007 م  وخالل 248 يوم تداول،  اأعد 4780 تقريرًا عن 
ن�ساط ال�سوق مبعدل 19 تقريرًا لكل يوم تداول.  اأما يف العام 2006 م، وخالل 265 يوم تداول، فاأعد 3570  تقريرًا مبعدل 13 تقريرًا لكل يوم تداول. 

جد�ل )19(: عدد التقارير ال�سادرة عن ن�ساط ال�سوق �معدلها اليومي عامي 2007 م �2006 م

العام
العن�سر

معدل التقارير اليومية
عدد اأيام التدا�لتقارير ن�ساط ال�سوق

19.3 20074780248 م
13.5 20063570265 م

ويعر�ص اجلدول )20( عدد عمليات البحث املكثفة لتداولت وتعامالت �سدر ب�ساأنها تنبيهات وعدد حالت ال�ستباه يف خمالفات لنظام ال�سوق املالية عامي 2007 م و2006م.  
ففي عام 2007م، اأجريت 283 عملية بحث مكثفة لتداولت وتعامالت �سدر ب�ساأنها تنبيهات  وُر�سد 41 من تلك العمليات بن�سبة 14.5 % حالِت ا�ستباه يف خمالفات.  ويف 

العام 2006 م اأجريت 252 عملية بحث وُر�سد 66 منها بن�سبة 26.2 % حالِت ا�ستباه يف خمالفات.

جد�ل )20(: عدد عمليات البحث املكثفة لتدا�لت �تعاملت �سدر ب�ساأنها تنبيهات �حالت ا�ستباه يف خمالفات لنظام ال�سوق املالية عامي 2007 م �2006م

احلالة
العام 2006 مالعام 2007 م

الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد 
-252-283بحث مكثف لتدا�لت �تعاملت �سدر ب�ساأنها تنبيهات

26.2 %14.566 %41ا�ستباه يف خمالفة

 ُ
 ُ

 ُ
 ُ
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ف�ساح  )2( الإ
�سا�سيات التي لبد من توافرها ل�سمان كفاءة وفاعلية اأي �سوق مالية.  واأعطت املادة اخلام�سة من نظام ال�سوق املالية الهيئة  ف�ساح وتوفري املعلومات للم�ستثمرين من الأ ُيعد الإ
�سخا�ص املطلعني وكبار امل�ساهمني وامل�ستثمرين فيها، وحتديد  وراق املالية واجلهات امل�سدرة لها وتعامل الأ ف�ساح الكامل عن املعلومات املتعلقة بالأ �سالحية تنظيم ومراقبة الإ
والتعليمات  القرارات  �سدار  لإ ال�سالحية  الهيئة  ال�ساد�سة  املادة  واأعطت  �سهم واجلمهور،  الأ ف�ساح عنها حلاملي  الإ ال�سوق  امل�ساركني يف  التي يجب على  املعلومات  وتوفري 

ف�ساح.    جراءات الالزمة لتنظيم ومراقبة الإ والإ

ف�ساح ؛ وتقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة نوعني من الإ
�يل: ف�ساح الأ 1. الإ

وراق املالية وقواعد  ولية لل�سركة التي �سُتطرح اأ�سهمها لالكتتاب العام والتي تهم امل�ستثمرين يف ال�سوق املالية وفق ما جاء يف لئحة طرح الأ ف�ساح عن املعلومات الأ وفيه يتم الإ
�سدار بحيث تت�سمن ما يلي:  دراج.   وُيف�سح عن تلك املعلومات من خالل ن�سرة الإ الت�سجيل والإ

دارة، واملديرين التنفيذيني، وكبار املوظفني، وامل�ساهمني  �سخا�ص القائمني على اإدارته مثل: اأع�ساء جمل�ص الإ وراق املالية وطبيعة عمله والأ    و�سف كاٍف مل�سّدر الأ
الرئي�سني.

وراق املالية املزمع اإ�سدارها اأو طرحها من حيث حجم اإ�سدارها و�سعرها واحلقوق املتعلقة بها، واأي اأولويات وامتيازات تتمتع بها اأوراق مالية اأخرى     و�سف كاٍف لالأ
�سدار. �سدار، والعمولت التي يتقا�ساها املعنيون بالإ للم�سّدر اإن وجدت. ويجب اأن يحدد الو�سف كيفية �سرف ح�سيلة الإ

رباح واخل�سائر، وبيانات التدفق النقدي املدققة من مراجع     بيان وا�سح عن املركز املايل للم�سدر، واأي معلومة مالية ذات عالقة مبا يف ذلك امليزانية، وح�ساب الأ
احل�سابات.

   اأي معلومة اأخرى تطلبها الهيئة.
ويف عام 2007 م، قامت الهيئة مبراجعة ون�سر 27 ن�سرة اإ�سدار توافر فيها ما يجب اأن حتتويه ن�سرة الإ�سدار من بيانات ومعلومات من�سو�ص عليها يف نظام ال�سوق املالية.

ف�ساح امل�ستمر 2. الإ
تي: وفيه تقوم الهيئة مبتابعة ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية للتاأكد من التزامها الآ

ف�ساح عن التقارير والقوائم املالية ال�سنوية مع نهاية ال�سنة املالية.    الإ
ولية ربع ال�سنوية. ف�ساح عن التقارير املالية الأ    الإ

عالم اأو اأي موقع اآخر  ف�ساح عن املعلومات اجلوهرية ،ب�ساأن اأي حدث يهم امل�ستثمرين ويوؤثر يف اأ�سعار اأوراقها املالية، على موقع تداول قبل ن�سرها يف و�سائل الإ    الإ
عالنات ح�سب التعليمات ال�سادرة عن الهيئة.  عالنات.  ويجب اأن تكون الإ وذلك خالل املهلة التي حددتها لوائح الهيئة لن�سر الإ
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وتقوم الهيئة اأي�سًا بـ :
ف�ساح الواردة يف نظام ال�سوق املالية ولوائحه     مراجعة القوائم املالية ال�سنوية وربع ال�سنوية لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية للتاأكد من ا�ستيفائها ملتطلبات الإ

التنفيذية.
دراج. ف�ساح فيها بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإ دارة لل�سركات املدرجة للتاأكد من اكتمال الإ    درا�سة تقارير جمال�ص الإ

�سباب بح�سب متطلبات لئحة  حكام التي مل تطبق مع ذكر الأ ف�ساح عن ما مت تطبيقه من اأحكام لئحة حوكمة ال�سركات والأ    متابعة التزام ال�سركات املدرجة الإ
احلوكمة. 

مراجعة القوائم املالية ال�سنوية �ربع ال�سنوية
تعر�ص اجلداول )21(، )22(، )23( نتائج مراجعة القوائم املالية ال�سنوية وربع ال�سنوية املف�سلة واملخت�سرة لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية.  وميكن اإبراز اأهم مالمح 

تلك املراجعة يف ما يلي:
ف�ساح عن نتائج اأعمالها وتقاريرها املالية ال�سنوية وربع ال�سنوية.    التزام جميع ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية الإ

   روجع 466 قائمة مالية مف�سلة عام 2007 م وُن�سرت على موقع تداول مقارنة بـ 411 قائمة عام 2006 م.  ويف املقابل روجع 461 قائمة مالية خمت�سرة بعد ن�سرها 
على موقع تداول عام 2007 م مقارنة بـ 418 قائمة عام 2006 م. 

   يف عام 2007 م، مل يرد اأي حتفظ على القوائم املالية ال�سنوية عن العام ال�سابق لـ 70 �سركة بن�سبة 81.3 % ووردت حتفظات على القوائم املالية ال�سنوية لـ 16 
�سركة.

   وردت حتفظات على 29 قائمة مالية ربع �سنوية عام 2007 م بن�سبة 26.1 % من اإجمايل القوائم املالية ربع ال�سنوية لل�سركات مقارنة بتحفظات حول 25 قائمة 
مالية بن�سبة 29.1 % عام 2006 م.

جد�ل )21(:  القوائم املالية املخت�سرة �املف�سلة التي مت ر�جعت �ُن�سرت على موقع تدا�ل عامي 2007 م � 2006 م

العن�سرم
العدد لعام

2006 م2007 م
461418القوائم املالية املخت�سرة التي ر�جعت بعد ن�سرها على موقع تدا�ل1
466411القوائم املالية املف�سلة التي ر�جعت �ُن�سرت على موقع تدا�ل2
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جد�ل )22(: القوائم املالية ال�سنوية التي �ردت عليها حتفظات عن العام ال�سابق عامي 2007 م � 2006 م 

القوائمم
العام 2006 مالعام 2007 م

الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد
74.1 %81.357 %70القوائم املالية التي مل ترد عليها حتفظات عن العام ال�سابق1
25.9 %18.620 %16القوائم املالية التي �ردت عليها حتفظات عن العام ال�سابق2

جمايل 100%10077%86الإ

جد�ل )23(:  القوائم املالية )ربع ال�سنوية( الوارد عليها حتفظات عامي 2007 م � 2006 م

القوائمم
العام 2006 مالعام 2007 م

الن�سبة )%(عدد ال�سركاتالن�سبة )%(عدد ال�سركات
70.9 %73.961 %82القوائم املالية التي مل ترد عليها حتفظات 1
29.1 %26.125 %29القوائم املالية التي �ردت عليها حتفظات 2

جمايل 100%10086%111الإ

ف�ساح عن املعلومات اجلوهرية الإ
عالنات التي ُن�سرت على موقع تداول بح�سب نوع الإعالن؛ معلومات جوهرية، اأو نتائج مالية، عام 2007 م مقارنة بالعام 2006 م ومُيكن تلخي�ص  يعر�ص اجلدول )24( عدد الإ

تي: اجلدول يف الآ
عالنات املن�سورة على موقع تداول يف عام 2007 م مقارنة بالعام 2006 م، حيث ُن�سر 1489 اإعالنًا يف عام 2007 م وانخف�ص العدد بن�سبة 13.6 %     نق�ص عدد الإ

عن العام 2006 م.
وراق املالية.  واحتوى 431 )28.9 %(     احتوى ما ن�سبته 71.1 % من اإعالنات ال�سركات عام 2007 م على معلومات جوهرية تهم امل�ستثمرين وقد توؤثر يف تداول الأ

اإعالنًا على نتائج مالية ل�سركات مدرجة يف ال�سوق املالية.

ويو�سح اجلدول )25( عدد الإعالنات على موقع تداول بح�سب ربع ال�سنة عامي 2007 م و 2006 م.  ويتبني من اجلدول اأن 63 %  من اإعالنات عام 2007 م كانت خالل 
ول من العام.  الن�سف الأ
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علن عامي 2007 م � 2006 م علنات على موقع تدا�ل بح�سب نوع الإ جد�ل )24(: عدد الإ

علنم ن�سبة التغري )%(العام 2006 مالعام 2007 منوع الإ الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد 
- 21.5 %78.1 %71.11347 %1058معلومات جوهرية1
14.3 %21.9%28.9377 %431نتائج مالية2

جمايل -13.6 %100%1001724%1489الإ

علن عامي 2007 م � 2006 م علنات على موقع تدا�ل بح�سب نوع الإ الر�سم البياين )19(: ن�سبة عدد الإ

%78.1
%21.9

%71.1
%28.9

20072006

معلومات جوهرية
نتائج مالية
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علنات على موقع تدا�ل بح�سب ربع ال�سنة عامي 2007 م � 2006 م جد�ل )25(: عدد الإ

ن�سبة التغري )%(العام 2006 مالعام 2007 مالربعم الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد
�ل1 -10.6 %32.1 %33554%495الأ
- 27.1 %34.7 %30598%436الثاين2
15.7 %14.4 %19249%288الثالث3
- 16.4 %18.7 %18323%270الرابع4

جمايل - 13.6 %100 %1001724 %1489الإ

علنات على موقع تدا�ل التي ر�جعت عامي 2007 م � 2006 م الر�سم البياين )20(: عدد الإ
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 )3( املخالفات ��سكا�ى امل�ستثمرين
الهيئة  تقوم  ولتحقيق ذلك،  اأو تالعب.   تدلي�ص  اأو  اأو غ�ص   والتي قد تنطوي على احتيال  ال�سليمة  اأو غري  العادلة  املمار�سات غري  امل�ستثمرين من  اإىل حماية  الهيئة  ت�سعى 

تي: بالآ
   تلقي �سكاوى امل�ستثمرين.

   متابعة خمالفات نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات والقرارات ال�سادرة عن جمل�ص الهيئة.
حالت الواردة من اإدارات الهيئة املعنية اأو من خارجها من خالل البحث والتحري وحتليل عمليات التداول ومراجعة املحافظ ال�ستثمارية     اإجراء التحقيق يف الإ

والبيانات البنكية واملعلومات ذات ال�سلة باملخالفة حمل التحقيق، والتن�سيق مع اجلهات املعنية داخل الهيئة وخارجها.
وراق املالية يف خمالفات نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.    الدعاء اأمام جلنة الف�سل يف منازعات الأ

وراق املالية.  حكام ال�سادرة عن جمل�ص الهيئة اأو عن جلنة الف�سل يف منازعات الأ    متابعة تنفيذ القرارات والأ

1. �سكاوى امل�ستثمرين وقنوات ا�ستقبال ال�سكاوى
قامت الهيئة خالل عام 2007 م باإن�ساء نظام اآيل ملتابعة �سكاوى امل�ستثمرين بهدف �سرعة الإجناز واإمتام معامالت ال�سكاوى.   ويقوم هذا النظام بحفظ جميع امل�ستندات 

املتعلقة بال�سكاوى خلدمة مقدميها.   و�سعت الهيئة اإىل فتح عدة قنوات ل�ستقبال �سكاوى امل�ستثمرين، بحيث يتم ا�ستقبال ال�سكاوى عرب اإحدى القنوات التالية:
1. ا�ستقبال مقدم ال�سكوى يف مقر الهيئة.

لكرتوين. 2. ت�سّلم ال�سكوى عن طريق موقع الهيئة الإ
3. ت�سّلم ال�سكوى بالفاك�ص اأو الربيد. 

وتقوم الهيئة بدرا�سة كل �سكوى ومراجعتها والتاأكد من اخت�سا�ص الهيئة بالنظر فيها.

2. عدد وت�سنيف ال�سكاوى عام 2007 م مقارنة بالعام 2006 م
ُيبني اجلدول )26( عدد ال�سكاوى التي ت�سلمتها الهيئة عام 2007 م مقارنة بالعام  2006 م عرب خمتلف القنوات م�سنفة بح�سب نوع ال�سكوى وت�سمل؛ عمليات تنفيذ، ت�سهيالت 

تي: وعقود مرابحة، �سناديق ا�ستثمارية، حمافظ ا�ستثمارية، اأو �سكاوى اأخرى.  وميكن اإبراز اأهم نتائج ت�سنيف تلك ال�سكاوى يف الآ
   بلغ اإجمايل عدد ال�سكاوى املت�سلمة يف عام 2007 م عرب خمتلف القنوات 725 �سكوى بانخفا�ص مقداره 150.9 % عن العام 2006م حينما كان عددها 1818 �سكوى.

وىل عددًا يف عامي 2007 م و2006 م، اإذ كانت ن�سبتها 55% من اإجمايل ال�سكاوى لعام 2007م و 60.5 %     جاءت ال�سكاوى املتعلقة بعمليات التنفيذ يف املرتبة الأ
لعام 2006 م.
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 اجلد�ل )26(: عدد ال�سكا�ى التي ت�سلمتها الهيئة م�سنفة بح�سب نوعها عامي 2007 م � 2006 م

العام 2006 مالعام 2007 منوع ال�سكوىم
الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد

60.5 %55.01101 %399عمليات التنفيذ1
5.0 %12.890 %93ت�سهيلت �عقود مرابحة2
2.0 %9.037 %65�سناديق ا�ستثمارية3
3.2 %7.558 %54حمافظ ا�ستثمارية4
29.3 %15.7532 %114�سكا�ى اأخرى5

جمايل 100 %1001818 %725الإ

الر�سم البياين )21(: عدد ال�سكا�ى التي ت�سلمتها الهيئة م�سنفة بح�سب نوعها عامي 2007 م � 2006 م
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كذلك ميكن ت�سنيف ال�سكاوى املت�سلمة اأي�سًا عام 2007 م على اأ�سا�ص ربع �سنوي حيث يو�سح اجلدول )27( اأن معظم ال�سكاوى املت�سلمة عرب خمتلف القنوات ُت�سلمت يف 
ول والثاين اإذ بلغت ن�سبتهما 36.6 % و 29.5 % على التوايل. الربعني الأ

جد�ل )27(: عدد ال�سكا�ى التي ت�سلمتها الهيئة على اأ�سا�س ربع �سنوي عام 2007 م
عدد ال�سكا�ى الرتاكميالن�سبة )%(عدد ال�سكا�ىالربعم
�ل1 36.6265 %265الأ
29.5479 %214الثاين2
18.6614 %135الثالث3
15.3725 %111الرابع4

جمايل 100 %725الإ

الر�سم البياين )22(: عدد ال�سكا�ى التي ت�سلمتها الهيئة على اأ�سا�س ربع �سنوي عام 2007 م 
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3. معاجلة �سكاوى امل�ستثمرين لعام 2007 م
�سعارات والإخطارات  طراف ذوي العالقة واتخاذ مايلزم.  ومن �سمن م�سوؤوليات الهيئة اإ�سدار الإ ت�سعى الهيئة عند ت�سلمها ال�سكوى اإىل درا�ستها وال�سعي نحو الت�سوية بني الأ
للم�ستكني وذلك طبقًا ملا ورد يف الفقرة )هـ( من املادة اخلام�سة والع�سرين من نظام ال�سوق املالية، التي تن�ص على اأنه "ليجوز اإيداع �سكوى اأو�سحيفة دعوى لدى اللجنة مامل 
يتم اإيداعها اأوًل لدى الهيئة، ومامل مي�ص على ذلك ت�سعون يومًا من تاريخ اإيداعها" .  ويف حال تعذر الو�سول اإىل ت�سوية ودية بني اأطراف النزاع، وم�سي مدة ت�سعني يومًا من 
وراق املالية للنظر فيها.  اأما الإخطار فهو ال�سماح لل�ساكي  �سعار، وبهذا يحق لل�ساكي رفع دعوى لدى جلنة الف�سل يف منازعات الأ تاريخ اإيداع ال�سكوى ُيعطى ال�ساكي هذا الإ
وراق املالية قبل م�سي فرتة الت�سعني يومًا.  ويعر�ص اجلدول )28( حال ال�سكاوى التي ت�سلمتها الهيئة عام 2007 م وتتلخ�ص  برفع الدعوى لدى جلنة الف�سل يف منازعات الأ

تي: يف الآ
   �ُسّويت 330 �سكوى بن�سبة 46 %، وما تزال 38 �سكوى فقط حتت الدرا�سة.
   اأعّدت اإخطارات/اإ�سعارات ملقدمي ال�سكاوى يف 357 �سكوى بن�سبة 49 %.

�سعارات التي اأعدت، ت�سلم ال�ساكون 162 اإخطارًا/اإ�سعارًا بن�سبة  �سعارات.  فمن جملة الإخطارات/الإ ويو�سح اجلدول )29( ما ت�سلمه مقدمو ال�سكاوى من الإخطارات/الإ
45.4 % ومل ُيت�سّلم 54.6 % منها.

جد�ل )28(: حال ال�سكا�ى التي ت�سلمتها الهيئة عام 2007 م

الن�سبة )%(العدد حالة ال�سكوىم
5 %38حتت الدرا�سة1
46 %330�ُسّويت2
إ�سعارات3 49 %357اإعداد اإخطارات / ا

جمايل 100 %725الإ

 ُ
 ُ
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�سعارات ل�سكا�ى امل�ستثمرين عام 2007 م خطارات/ الإ اجلد�ل )29(: حال الإ

�سعاراتم خطارات/الإ الن�سبة )%(العددحال الإ
45.4 %162ت�سلمها مقدمو ال�سكا�ى1
54.6 %195مل يت�سلمها مقدمو ال�سكا�ى2

جمايل  100 %357الإ

الر�سم البياين )23(: حال ال�سكا�ى التي ت�سلمتها الهيئة عام 2007 م
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4. التحقيق يف خمالفات نظام ال�سوق املالية
ال�ستثمارية  املحافظ  قوال، وحتليل  الأ و�سماع  والتحري  بالبحث  املخالفات  بعد �سبط  الهيئة  تقوم  اأن  املالية على  ال�سوق  نظام  املادة اخلام�سة من  الفقرة )ج( من  ن�ست 

و�سجالت ن�ساط التداول، ومراجعة البيانات التي لها �سلة بالتحقيق وحتليلها واإجراء التحقيقات الالزمة من خالل ا�ستجواب املخالفني.  
وجرى خالل عام 2007 م، التحري والتحقيق يف 98 حالة ا�ستباه يف خمالفات لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية مقارنة بـ 83 حالة ا�ستباه عام 2006 م.  ويعر�ص اجلدول 

تي: )30( عدد حالت التحقيق يف خمالفات نظام ال�سوق املالية بح�سب نوع احلالة عام 2007 م مقارنة بالعام  2006 م، والتي نوجز اأهم ما ورد فيها يف الآ
   زاد عدد حالت التحقيق ملختلف احلالت عام 2007 م بن�سبة 18.1 % على عددها يف العام 2006 م.

   كان معظم حالت التحقيق حلالة "مزاولة الن�ساط بدون ترخي�ص وتوظيف اأموال ".  ففي عام 2007 م، بلغ عدد حالت التحقيق حول مزاولة الن�ساط بدون 
ترخي�ص وتوظيف اأموال 45 حالة بن�سبة 46%  وبلغ عددها 34 حالة بن�سبة 41 % يف عام 2006 م. 

�سخا�ص املرخ�ص     بلغت الن�سبة املئوية حلالت التحقيق حول " متلك ن�سب بدون اإ�سعار الهيئة" و" خمالفة الحتيال والتالعب" و "خمالفة اإف�ساح" و "خمالفة الأ
لهم" عام 2007 م، 19.4 %، 14.3 %، 10.2 %، 7.1 %  على التوايل.

ومن ناحية اأخرى، قامت الهيئة اأي�سًا بالتايل:
   حتليل 78 حمفظة ا�ستثمارية لال�ستباه يف خمالفتها لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.

املواقع  تلك  واأغلق  اجلوال  طريق  عن  التو�سيات  تقدمي  و  ترخي�ص  بدون  ا�ستثمارية  حمافظ  باإدارة  تقوم  نرتنت  الإ على  موقعًا   47 اأ�سحاب  على  التعهد  اأخذ    
اأ�سحابها.  
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جد�ل)30(:عدد حالت التحقيق لل�ستباه يف خمالفات نظام ال�سوق املالية بح�سب نوع احلالة عامي 2007م �  2006 م

العام 2006 مالعام 2007 ماحلالة
الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد

4.8 %34 %3التدا�ل خلل فرتة احلظر
1.2 %01 %0التدا�ل بناء على معلومة داخلية
إ�سعار الهيئة 24.1 %19.420 %19متلك ن�سب بد�ن ا

15.7 %14.313 %14خمالفة الحتيال �التلعب
12%10.210 %10خمالفة اإف�ساح

1.2 %7.11 %7خمالفة اأ�سخا�س مرخ�س لهم
41 %4634%45مزا�لة ن�ساط بد�ن ترخي�س �توظيف اأموال

100 %10083 %98املجموع 

الر�سم البياين )24(:عدد حالت التحقيق لل�ستباه يف خمالفات نظام ال�سوق املالية بح�سب نوع احلالة عامي 2007م �  2006 م 
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وراق املالية 5. الدعاء اأمام جلنة الف�سل يف منازعات الأ
وراق املالية وُيعد قرار اتهام �سده  بعد التثبت من وجود اأي خمالفة لنظام ال�سوق املالية اأو لوائحه التنفيذية، ُترفع دعوى �سد املخالف اأمام جلنة الف�سل يف منازعات الأ

دلة والقرائن وامل�ستندات والبيانات املثبتة للمخالفة. مت�سمنًا الأ
وراق املالية ملخالفتها نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية؛ ثماين ق�سايا تتعلق بتداولت  ربعة ع�سر ق�سية لدى جلنة الف�سل يف منازعات الأ ويف عام 2007م، مت الرتافع لأ
وراق املالية، وق�سيتان لتداولت بناًء على معلومات داخلية، واأربع ق�سايا تظلمت فيها  انطوت على تالعب واحتيال بق�سد اإيجاد انطباع كاذب وم�سلل ب�ساأن ال�سوق اأو اأ�سعار الأ

�سركات مدرجة يف ال�سوق املالية اأ�سدر بحقها جمل�ص الهيئة قرارات بفر�ص غرامة، اجلدول )31(. 

�راق املالية لعام 2007 م  جد�ل )31(: الق�سايا املنظورة اأمام جلنة الف�سل يف منازعات الأ

نوع الق�سيةم
عدد الق�سايا

الن�سبة )%(العدد
�راق املالية1  57.1 %8 تدا�لت انطوت على تلعب �احتيال بق�سد اإيجاد انطباع كاذب �م�سلل ب�ساأن ال�سوق اأ� اأ�سعار الأ
14.3 %2 تدا�لت متت بناًء على معلومة داخلية 2
28.6 %4تظلم من قرار جمل�س الهيئة بفر�س غرامة3

جمايل 100 %14الإ
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حكام  6. متابعة تنفيذ القرارات والأ
وراق املالية وذلك مبخاطبة اجلهات ذات العالقة  اأن�ساأت الهيئة اإدارة تعمل على متابعة تنفيذ القرارات ال�سادرة عن جمل�ص هيئة ال�سوق املالية وجلنة الف�سل يف منازعات الأ
لتنفيذها مبا يف ذلك قرارات احلجز التحفظي ، وخماطبة املخالفني ال�سادر بحقهم عقوبات مالية اأو اإدارية. ويعر�ص اجلدول )32( عدد القرارات ال�سادرة عن جمل�ص هيئة 

تي: وراق املالية عامي 2007 م و2006 م التي جرى متابعة تنفيذها.  وميكن تلخي�ص اأعداد تلك القرارات يف الآ ال�سوق املالية وجلنة الف�سل يف منازعات الأ
   انخف�ص اإجمايل عدد القرارات ال�سادرة يف عام 2007 م اإىل 25 قرارًا مقارنة بـ 37 قرارًا عام 2006 م بن�سبة مقدارها 32.4 %.

وراق املالية مقارنة بـ 73% عن جمل�ص الهيئة و27 % عن جلنة     �سدر 48 % من القرارات عام 2007 م عن جمل�ص هيئة ال�سوق املالية و52 % عن جلنة الف�سل يف منازعات الأ
وراق املالية عام 2006 م.  الف�سل يف منازعات الأ

�راق املالية عامي 2007 م �2006 م جد�ل )32(: عدد القرارات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية �جلنة الف�سل يف منازعات الأ

م�سدر القرار

عدد القرارات 
العام 2006 مالعام 2007 م

الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد
73 %4827 %12جمل�س هيئة ال�سوق املالية

�راق املالية 27 %5210 %13جلنة الف�سل يف منازعات الأ
جمايل 100 %10037 %25الإ

 تت�سمن قرارات باإدانة خمالفني وقرارات اأخرى مثل قرارات باحلجز التحفظي على ممتلكات خمالفني. 
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حكام التي منها ما ُنّفذ ومنها مايجري العمل على متابعة تنفيذه.  ويو�سح اجلدول )33( نتائج متابعة تنفيذ القرارات  كذلك قامت الهيئة مبتابعة تنفيذ القرارات ال�سادرة والأ
تي: وراق املالية، ون�ستخل�ص من اجلدول الآ ال�سادرة عن عام 2007 م �سواءًا عن جمل�ص هيئة ال�سوق املالية اأم عن جلنة الف�سل يف منازعات الأ

وراق املالية البالغ عددها 13 قرارًا.    ُنّفذت جميع القرارات ال�سادرة عن جلنة الف�سل يف منازعات الأ
   ُنفذ 58.3 % من القرارات ال�سادرة عن جمل�ص الهيئة ومازالت املتابعة جارية للقرارات التي مل ُتنّفذ.

�راق املالية عام  2007 م حكام عن جمل�س الهيئة اأ� جلنة الف�سل يف منازعات الأ جد�ل )33(: نتائج متابعة تنفيذ القرارات �الأ

اإجمايل القراراتم�سدر القرار
جتري متابعة التنفيذمت التنفيذ

الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد
41.7 %58.35 %127جمل�س هيئة ال�سوق املالية

�راق املالية 0 %ــــ100 %1313جلنة الف�سل يف منازعات الأ
جمايل 20 %805 %2520الإ
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�راق املالية �سخا�س املرخ�س لهم يف ممار�سة اأعمال الأ 4/1/2 الأ
 )1( الرتاخي�س

اأ�سار نظام ال�سوق املالية يف مواده من احلادية والثالثني اإىل الثامنة والثالثني اإىل م�سوؤولية الهيئة نحو تنظيم الو�سطاء.  وانطالقًا من م�سوؤولية الهيئة عن �سالمة التعامل 
وراق املالية وحماية امل�ستثمرين وحر�سها على زيادة املناف�سة وحت�سني جودة اخلدمات املقدمة من �سركات الو�ساطة اأ�سدرت الهيئة لئحتني؛ بالأ

وراق املالية. 1. لئحة اأعمال الأ
�سخا�ص املرخ�ص لهم. 2. لئحة الأ

�سافة اإىل تنظيم جميع ما يتعلق بالرتاخي�ص املمنوحة لت�سمل خم�سة اأن�سطة  وراق املالية يف اململكة بالإ �سا�سيتني لتنظيم ن�ساط اأعمال الأ وتعد هاتان الالئحتان الركيزتني الأ
وراق املالية ما مل  وراق املالية على اأي �سخ�ص ممار�سة اأي ن�ساط يتعلق باأعمال الأ دارة، والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ.  قد حظرت لئحة اأعمال الأ رئي�سة؛ التعامل، والإ

يكن مرخ�سًا له من هيئة ال�سوق املالية.

اآلية منح الرتاخي�ص
وراق املالية من خالل اأربع مراحل؛ عمال الأ ُي�سَدر الرتخي�ص لأ

وىل: مرحلة ما قبل تقدمي الطلب، الأ
ولية، الثانية: ا�ستقبال الطلب واملراجعة الأ

الثالثة: املراجعة الدقيقة والتقومي،
الرابعة: اإعداد التو�سيات واتخاذ القرار.

1. قرارات الرتاخي�ص
خالل عام 2007 م، اأ�سدر جمل�ص الهيئة 43 قرارًا تتعلق برتخي�ص جديد اأو تعديل ترخي�ص اأو �سحب ترخي�ص مقارنة بـ 40 قرارًا عام 2006 م و8 قرارات فقط عام 2005 م.  ويبني 

تي: عوام من 2005 م اإىل 2007 م وميكن ا�ستخال�ص اأهم موؤ�سرات اجلدول يف الآ اجلدول )34( عدد قرارات الرتاخي�ص اأو تعديلها اأو �سحبها التي اأ�سدرتها الهيئة يف الأ
�سخا�ص  وراق املالية، لي�سبح اإجمايل عدد الأ    اأ�سدر جمل�ص الهيئة يف عام 2007م قرارات باملوافقة على الرتخي�ص لـ 35 موؤ�س�سة و�سركة يف مزاولة اأن�سطة اأعمال الأ

وراق املالية 80 �سخ�سًا. املرخ�ص لهم يف مزاولة اأعمال الأ
ن�سطة اخلم�سة.  وُعدلت ثالثة اأن�سطة يف العام  حد الأ عوام املا�سية، اأ�سدر جمل�ص الهيئة تعدياًل لت�سعة تراخي�ص اإما اإ�سافة اأو حذف ترخي�ص لأ    خالل ثالثة الأ

2006 م و�ستة اأن�سطة يف العام 2007 م. 
وراق املالية.  ومل ي�سدر اأي قرار ب�سحب     اأ�سدر جمل�ص الهيئة يف عام 2007 م قرارين ب�سحب الرتخي�ص املمنوح ملوؤ�س�ستني/�سركتني تزاولن اأن�سطة اأعمال الأ

الرتخي�ص يف عامي 2006 م و 2005 م.
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عوام من 2005 م اإىل 2007 م جد�ل )34(: عدد قرارات الرتخي�س/تعديل الرتخي�س/ �سحب الرتخي�س التي اأ�سدرتها الهيئة يف الأ

جمموع القراراتالعام 2007 مالعام 2006 مالعام 2005 منوع الرتخي�س الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد
81.480 %92.535 %10037 %8ترخي�س جديد
14.09 %7.56 %03 %0تعديل ترخي�س
4.62 %02 %00 %0�سحب ترخي�س

10091 %10043 %10040 %8املجموع

عوام من 2005 م اإىل 2007 م   الر�سم البياين)25(: عدد قرارات الرتخي�س تعديل الرتخي�س �سحب الرتخي�س التي اأ�سدرتها الهيئة يف الأ
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�سخا�ص املرخ�ص لهم 2.  راأ�ص املال املدفوع لالأ
تي: �سخا�ص املرخ�ص لهم خالل الفرتة من 2005 م اإىل 2007 م، ومُيكن تلخي�ص اجلدول يف الآ يعر�ص اجلدول )35( راأ�ص املال املدفوع لالأ

   زاد راأ�ص املال املدفوع الرتاكمي يف عام 2007 م اإىل نحو 9 مليار و263 مليون ريال بن�سبة زيادة 1810 % على العام 2005 م.
   بلغت ن�سبة الزيادة ال�سنوية عام 2006 م  نحو 948 %، و بلغت عام 2007 م ما يقارب 82 %.

�سخا�س املرخ�س لهم خلل الفرتة من 2005 م اإىل 2007 م جد�ل)35(: راأ�س املال املدفوع للأ
موال العام موال الرتاكميةجمموع ر�ؤ��س الأ ن�سبة الزيادة ال�سنوية )%(جمموع ر�ؤ��س الأ

-2005485.000.000485.000.000 م
948.5 %20064.600.094.8255.085.094.825 م
82.2 %20074.178.049.9999.263.144.824 م

عوام من 2005 م اإىل 2007 م �سخا�س املرخ�س لهم )مبليون الريال( يف الأ الر�سم البياين )26(: راأ�س املال املدفوع للأ
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وراق املالية مع نهاية العام 2007 م 3. الرتاخي�ص املمنوحة بح�سب نوع ن�ساط الأ
�سخا�ص املرخ�ص لهم بح�سب عدد  وراق املالية مع نهاية العام 2007 م، ويو�سح اجلدول )37( عدد الأ ُيربز اجلدول )36( عدد الرتاخي�ص املمنوحة لكل ن�ساط من اأن�سطة الأ

تي: وراق املالية التي مُيار�سونها.  وميكن اإبراز اأهم مالمح هذين اجلدولني يف الآ اأن�سطة الأ
خرى. ن�سطة الأ على بن�سبة 24.5 % مقارنة بالأ    راوح عدد الرتاخي�ص املمنوحة بح�سب نوع الن�ساط ما بني 46 اإىل 68 ترخي�سًا واأتى ن�ساط "تقدمي امل�سورة" الأ

ن�سطة اخلم�سة 26 �سخ�سًا بن�سبة 32.5 % من اإجمايل املرخ�ص لهم. �سخا�ص املرخ�ص لهم الذين يزاولون ن�ساطني من الأ    بلغ عدد الأ
وراق املالية اخلم�سة بن�سبة 45 % من اإجمايل املرخ�ص لهم.    يزاول 36 �سخ�سًا مرخ�سًا لهم جميع اأن�سطة الأ

وراق املالية.    يزاول اأربعة اأ�سخا�ص مرخ�ص لهم فقط اأربعة اأن�سطة لالأ

�سخا�ص املرخ�ص لهم على  �سافة اإىل ذلك، ُمنح 46 �سخ�سًا مرخ�سًا لهم خطابات مزاولة العمل من الهيئة بن�سبة 57 % من اإجمايل املرخ�ص لهم ومل يح�سل 34 من الأ بالإ
وراق املالية املرخ�ص لهم يف مزاولتها. �سخا�ص املرخ�ص لهم ونوع اأن�سطة الأ خطابات مزاولة العمل كما هو ُمبني يف اجلدول )38(.  اأما اجلدول )39( فيعر�ص قائمة الأ



التقرير السنوي 2007 م 78

�راق املالية مع نهاية العام 2007 م جد�ل)36(: عدد الرتاخي�س املمنوحة بح�سب نوع ن�ساط الأ

�راق املالية الن�سبة )%(عدد الرتاخي�سن�ساط الأ
23.0 %64الرتتيب
17.6 %49احلفظ
18.3 %51التعامل

24.5 %68تقدمي امل�سورة
دارة 16.5 %46الإ

�راق املالية مع نهاية العام 2007 م الر�سم البياين )27(: عدد الرتاخي�س املمنوحة بح�سب نوع ن�ساط الأ
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�راق املالية املرخ�س لهم مزا�لتها مع نهاية العام 2007 م �سخا�س املرخ�س لهم بح�سب عدد اأن�سطة الأ جد�ل)37(: عدد الأ
�راق املالية �سخا�س املرخ�س لهمعدد اأن�سطة الأ الن�سبة )%(عدد الأ

7.5 %6ن�ساط �احد
32.5 %26ن�ساطان

10.0 %8ثلثة اأن�سطة
  5 %4اأربعة اأن�سطة

ن�سطة 45.0 %36جميع الأ
جمايل 100%80الإ

�راق املالية املرخ�س لهم مزا�لتها يف العام 2007 م �سخا�س املرخ�س لهم بح�سب عدد اأن�سطة الأ الر�سم البياين )28(: عدد الأ

�سخا�س املرخ�س لهم بح�سب خطاب مزا�لة العمل مع نهاية العام 2007 م جد�ل)38(: عدد الأ
الن�سبة )%(العددالت�سنيف

57%46مرخ�س لهم �حا�سلون على خطاب مزا�لة العمل
43%34مرخ�س لهم �مل يح�سلوا على خطاب مزا�لة العمل

�سخا�س املرخ�س لهم 100%80اإجمايل الأ
  يتم احل�سول على خطاب مزاولة العمل بعد ا�ستكمال ال�سخ�ص املرخ�ص له املتطلبات الالزمة وذلك خالل مدة لتزيد على �سنة من تاريخ خطاب الرتخي�ص ال�سادر من الهيئة.
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�راق املالية املرخ�س لهم يف مزا�لتها حتى نهاية العام 2007 م �سخا�س املرخ�س لهم �اأن�سطة الأ جد�ل )39(: قائمة الأ
نوع الرتخي�س  اأ�سم ال�سركة  ا�ست�سارةالرقم ترتيب حفظ إدارة  ا تعامل  

√ √ √ √ √ �سركة مورجان �ستانلي ال�سعودية 1
√ √ √ √ √ جمموعة بي ام جي املالية 2
√ √ -  -  - بيت ال�ست�سارات املالية  3
√ √ √ √ √ جمموعة الدخيل املالية 4
√ √ √ √ √ �سركة اأ�سول املالية  5
- - - - √ �راق  املالية  ال�سركة ال�سعودية ال�سوي�سرية للأ 6
√ √ √ √ √ إت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحد�دة ا 7
√ √ -  -  - �ل  �سركة الفريق الأ 8
√ √ √ √ √ �سركة رنا لل�ستثمار 9
√ √ - √ √ �سركة �سويكورب 10
√  - √ √ جمموعة بخيت ال�ستثمارية - 11
√ √  -  -  - دارة �التطوير لل�ستثمار  �سركة دار الإ 12
√ √ مكتب عبدالعزيز الربدي لل�ست�سارات املالية  - - - 13
√ √ √ √ √ �سركة املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية 14
√ √ √ √ √ �سركة عودة العربية ال�سعودية 15
√ √ √ √ √ جمموعة التوفيق املالية 16
√ √ 17 ايرن�ست �يونغ العربية ال�سعودية لل�ست�سارات - - -
√ √ √ √ √ �سركة فالكم للخدمات املالية  18
√ √ - - - مكتب اللباب لل�ست�سارات املالية  19
√ √ - - - �ل للخدمات املالية  �سركة الأ 20
√ √ √ √ √ �سركة اخلبري للمتاجرة يف ال�ستثمار �التمويل   21
√ √ - - - �سدقة لل�ست�سارات املالية   22
- - - - √ �سركة املال �سيكيوريتيز ال�سعودية   23
√ √ - - - جمموعة ال�ست�سارات املالية  24
√ √ - - - �سركة البو�سلة الد�لية للم�سورة املالية املحد�دة 25
√ √ - - - �سركة فريق األفا 26
√ √ √ √ √ ��سط لل�ستثمار املايل �سركة ال�سرق الأ 27
√ √ √ √ √ جمموعة ك�سب املالية 28
√ √ - - - اأموال لل�ست�سارات املالية املحد�دة 29
√ √ √ √ √ 30 �سركة جد�ى لل�ستثمار
√ √ √ - √ �سركة الو�ساطة املالية  31
√ √ √ √ √ ر�سملة لل�ستثمار ال�سعودية  املحد�دة 32
√ √ - - - دار اخلليج للبحوث �التطوير املايل 33
- - - √ - �سركة نعيم ال�ستثمارية 34
√ √ - - - �سول لل�ست�سارات املالية دار الأ 35
√ √ - - - دار التمويل �ال�ستثمار املايل  36
- - - √ √ �سركة اإثراء املالية 37
√ - √ - √ �راق املالية �سركة بايونريز ال�سعودية للأ 38
√ √ √ √ √ �راق املالية �سركة �طن لل�ستثمار �اأعمال الأ 39
- - - - √ �ىل جوجيت للو�ساطة املالية �سركة الأ 40



81التقرير السنوي 2007 م

نوع الرتخي�س  ا�سم ال�سركة  ا�ست�سارةالرقم ترتيب حفظ إدارة  ا تعامل  
√ √ √ √ √ هلي املالية 41 �سركة الأ
√ √ √ √ √ �راق املالية 42 �سركة امل�ستثمر للأ
√ √ √ √ √ �سركة ال�ستثمارات اخلليجية 43
√ - - - - �سركة خرباء البور�سة للخدمات املالية  44
- √ √ √ �راق املالية عمال الأ ال�سركة العربية لأ 45
√ √ √ √ √ �سركة املحفظة للو�ساطة �اخلدمات املالية 46
- - √ - √ �سركة فرن�سي تدا�ل 47
√ - - - - مكتب  املنار لل�ست�سارات املالية 48
√ √ - - - املجموعة ال�ست�سارية املالية - اآي �سي جي  49
√ √ √ √ √ �سركة �سعاع كابيتال العربية ال�سعودية 50
√ √ √ √ √ �سركة �ثيقة املالية 51
√ - √ √ - �سركة كــام ال�سعودي الفرن�سي املحد�دة 52
√ - √ √ - �سول املحد�دة دارة الأ �سركة �سائب لإ 53
- √ √ - √ �راق املالية �الو�ساطة  �سركة ال�ستثمار للأ 54
√ √ - - - �سركة بيت ال�ست�سارات الوطني 55
- - √ √ - �سركة امل�ستثمر�ن املالية 56
√ √ √ √ √ �سركة البحر املتو�سط لل�ستثمار 57
√ √ √ √ √ بيت ال�ستثمار العاملي ال�سعودية  58
√ √ √ √ √ �سركة مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية 59
√ √ √ √ √ إدارة ال�ستثمار �سول �ا �سركة �سامبا للأ 60
√ √ √ √ √ �سركة الريا�س املالية 61
√ √ √ √ √ �سركة الراجحي للخدمات املالية 62
- - √ - √ �راق املالية �سركة �ساب للأ 63
√ √ √ √ √ �سركة العربي الوطني لل�ستثمار )العربي لل�ستثمار(  64
√ √ √ √ √ �راق املالية املحد�دة  �سركة د�يت�سه العربية ال�سعودية للأ 65
√ √ √ √ √ �سركة اجلزيرة املالية 66
√ √ √ √ √ �سركة جي اآي بي للخدمات املالية 67
√ √ √ √ √ �سركة ال�سعودي الهولندي املالية 68
√ √ √ - √ �سركة جي بي مورقان العربية ال�سعودية املحد�دة 69
- - √ √ √ �سول إدارة الأ �سركة البلد للو�ساطة �ا 70
√ √ - - √ �سركة البلد لل�ستثمار 71
√ √ √ √ √ جمموعة النفيعي لل�ستثمار 72
√ √ √ √ √ �سركة اأرباح لل�ستثمارات املالية 73
√ √ - - - �سركة اخلليج للخدمات املالية 74
√ √ - - - �سركة هيكلة لل�ست�سارات املالية 75
√ √ √ √ √ مارات خلدمات ال�ستثمارات املالية �سركة الإ 76
- √ - - √ �سركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحد�دة 77
√ √ √ √ - �سركة انف�ستكورب ال�سعودية لل�ستثمارات املالية 78
√ √ - - - �سركة امل�ست�سار�ن اخلليجيون لل�ست�سارات امللية 79
√ √ - - - مكتب تاج لل�ست�سارات املالية  80

... يتبع جد�ل )39(
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)2( التفتي�س
�سخا�ص املرخ�ص لهم والتاأكد من التزامهم  اأعطت الفقرة )ج( من املادة اخلام�سة من نظام ال�سوق املالية هيئة ال�سوق املالية �سالحية القيام بربامج تفتي�ص ملتابعة اأعمال الأ

لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية من خالل تنفيذ زيارات تفتي�سية متخ�س�سة لتنفيذ الربامج التالية:   

1. برامج التفتي�ص الدورية
�سخا�ص املرخ�ص لهم ذوي املخاطر العالية . وتقوم الهيئة بالتحقق من  �سخا�ص املرخ�ص لهم ب�سكل دوري بحيث تكون اأولوية التفتي�ص على الأ يتم تنفيذ هذه الربامج على الأ
جراءات الوقائية الالزمة حلماية  �سخا�ص املرخ�ص لهم ميكن اأن تتطور اإىل خمالفات ليت�سنى معاجلتها يف وقت منا�سب من اأجل تعزيز الإ عدم وجود اأية خماطر لدى الأ

امل�ستثمرين وتطوير ال�سوق املالية. 

2. برامج التفتي�ص اخلا�سة 
وراق املالية للتاأكد من عدم وجود  �سخا�ص املرخ�ص لهم بناًء على �سكاوى امل�ستثمرين اأو الق�سايا املحالة من اجلهات ذات العالقة بتعامالت الأ يتم تنفيذ هذه الربامج على الأ

ذ هذه الربامج من خالل جولت تفتي�سية على ال�سخ�ص املرخ�ص له املعني بربنامج التفتي�ص.  خمالفات لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية. وتنفَّ
وراق املالية، مما اأوجب على الهيئة القيام بالعديد من الزيارات التفتي�سية للتاأكد  �سخا�ص املرخ�ص لهم يف ممار�سة اأعمال الأ و�سهد العام 2007 م بدء اأعمال العديد من الأ

تي:   من الآ
وراق املالية.    توافر املوارد الفنية والب�سرية الكافية لل�سخ�ص املرخ�ص له يف ممار�سة اأعمال الأ

عمال غري م�سمولة بالرتخي�ص املمنوح من الهيئة.    عدم ممار�سة ال�سخ�ص املرخ�ص له لأ
�سخا�ص املرخ�ص لهم.      تطبيق النظم الرقابية و�سيا�سات واإجراءات العمل بح�سب متطلبات الهيئة املذكورة يف لئحة الأ
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وخالل العام 2007 م، نفذت الهيئة 52 جولة تفتي�سية؛ 19 جولة تفتي�سية دورية بن�سبة 36.5 %، و33 جولة تفتي�سية خا�سة كما هو مو�سح يف اجلدول )40(. وظهرت من خالل 
�سخا�ص املرخ�ص لهم ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر:  تلك اجلولت التفتي�سية بع�ص املالحظات على الأ

   عدم تطبيق النظم الرقابية و�سيا�سة واإجراءات العمل املطلوبة من الهيئة.
�سعار املتعلقة بت�سجيل امل�سوؤولني لدى الهيئة.    خمالفة متطلبات الإ

   �سمول بع�ص العقود مع امل�ستثمرين على �سروط خمالفة ملتطلبات الهيئة.
   عدم التزام متطلبات فتح احل�ساب ال�ستثماري.

�سعار املتعلقة بالرتباط بالروابط الوثيقة.       عدم التزام متطلبات الإ

�سخا�ص املرخ�ص لهم.  اأما اجلولت  حد الأ وقامت الهيئة بتطبيق العقوبات املنا�سبة لطبيعة املخالفات الناجتة عن تلك اجلولت، ومتثل اأحدها يف �سحب الرتخي�ص املمنوح لأ
التفتي�سية اخلا�سة، فيمكن ت�سنيفها كما يف اجلدول )41(:

   اأربع وع�سرون جولة لق�سايا حمالة من جهات حكومية اأو �سكاوى م�ستثمرين، بن�سبة 72.7 % من اإجمايل اجلولت.
وراق املالية، بن�سبة 18.2 % من اإجمايل اجلولت.    �ست جولت متعلقة بطرح الأ

عالنات يف ال�سحف املحلية، بن�سبة 9.1 % من اإجمايل اجلولت. �سخا�ص املرخ�ص لهم يف الإ    ثالث جولت متعلقة بتجاوزات من الأ

اجلد�ل )40(: عدد اجلولت التفتي�سية التي نفذتها الهيئة عام 2007 م

الن�سبة )%(العددنوع اجلولة
36.5 %19تفتي�سية د�رية

63.5 %33تفتي�سية خا�سة
100 %52املجموع
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اجلد�ل )41(: عدد اجلولت التفتي�سية اخلا�سة التي نفذتها الهيئة م�سنفة بح�سب نوع احلالة/الق�سية عام 2007 م

الن�سبة )%(العدداحلالة/ الق�سية
72.7 %24جولت لق�سايا حمالة من جهات حكومية اأ� �سكا�ى م�ستثمرين

�راق املالية 18.2 %6جولت لق�سايا متعلقة بطرح الأ
علنات يف ال�سحف املحلية �سخا�س املرخ�س لهم يف الإ 9.1 %3جولت لق�سايا متعلقة بتجا�زات من الأ

جمايل 100 %33الإ

الر�سم البياين )29( :ن�سب اجلولت التفتي�سية التي نفذتها الهيئة عام 2007 م

%63.5

%36.5

دورية

خا�سة
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)3( املراقبة املالية 
�سخا�ص املرخ�ص لهم اإىل اأنه يجب على ال�سخ�ص املرخ�ص له اللتزام ملبداأ الكفاية املالية وذلك بالحتفاظ مبوارد مالية كافية  اأ�سارت املادة اخلام�سة )ب-4( من لئحة الأ
�سخا�ص املرخ�ص لهم ب�سكل دوري للتاأكد من التزامهم ملبداأ الكفاية املالية  ح�سب القواعد التي حتددها الهيئة.  ولتحقيق هذا الهدف، تقوم الهيئة مبراجعة التقارير املالية لالأ
خرين عند احلاجة اإىل ت�سفية اأعمالهم يف وقت منا�سب عن طريق  �سخا�ص املرخ�ص لهم الآ واأن لديهم روؤو�ص اأموال كافيه لتغطية التزاماتهم املالية جتاه امل�ستثمرين والأ

مراجعة ما يلي:  
دنى من راأ�ص املال.    متطلبات احلد الأ

   طريقة ح�ساب �سايف راأ�ص املال.
وراق املالية.     متطلبات اإعداد الدفاتر لل�سجالت اخلا�سة بتعامالت الأ

   متطلبات التاأمني املهنية.
   متطلبات القرو�ص تالية ال�ستحقاق.

�سعار اخلا�سة بالكفاية املالية    متطلبات الإ

تي:  وخالل العام 2007 م، قامت الهيئة مبراجعة الآ
وراق املالية للتاأكد من كفايتهم املالية.   �سخا�ص مرخ�ص لهم بدوؤوا ممار�سة اأعمال الأ 1. ت�سعة ع�سرًا تقريرًا ماليًا لأ

وراق املالية اأو تقدمي هام�ص التغطية. 2. الكفاية املالية لثالثة اأ�سخا�ص مرخ�ص لهم قبل القيام بتغطية الكتتابات اخلا�سة بطرح الأ
�سخا�ص املرخ�ص لهم . 3. �ست وثائق تاأمني مهنية مقدمة من الأ

خذ اآرائهم قبل اإقرارها من جمل�ص الهيئة. �سخا�ص املرخ�ص لهم و�سركات التاأمني العاملة يف اململكة لأ ووزعت الهيئة اأي�سًا م�سودة ال�سوابط املالية على الأ



التقرير السنوي 2007 م 86

5/1/2 توعية امل�ستثمر
يف اإطار �سعي الهيئة الدائم اإىل توعية امل�ستثمرين وانطالقًا من اإميانها باأن توعية امل�ستثمر هي جزء ل يتجزاأ من حماية امل�ستثمر عالوة على اأن غياب الوعي ال�ستثماري من 
�ساأنه زيادة خماطر ال�سوق والتاأثري يف كفاءتها ، اأولت الهيئة منذ اإن�سائها اأهمية كبرية لتوعية امل�ستثمر من خالل فتح عدة قنوات للتوعية بال�ستثمار يف ال�سوق املالية.  وقامت 

الهيئة بتنفيذ اأربعة اأن�سطة رئي�سة:

لكرتوين، خبار والقرارات ال�سادرة عن جمل�ص الهيئة على موقع الهيئة الإ �ل: ن�سر الأ الن�ساط الأ
لكرتوين ل�سمان و�سول املعلومة اإىل جميع امل�ستثمرين يف اآن واحد.  وي�سف اجلدولن )42(   خبار والقرارات ال�سادرة عن جمل�ص الهيئة على موقعها الإ تن�سر الهيئة الأ

تي: لكرتوين عامي 2007 م و2006 م بح�سب التوزيع اجلغرايف.  وميكن اإجمال اأهم نتائج اجلدولني يف الآ و)43( عدد زوار موقع هيئة ال�سوق املالية الإ
لكرتوين بن�سبة 48% تقريبًا عام 2007 م مقارنة بالعام 2006 م حيث بلغ نحو 778 األف زائر مقارنة مبليون و500 األف زائر تقريبًا     انخف�ص عدد زوار موقع الهيئة الإ

عام 2006 م.
لكرتوين من خارج اململكة نحو 81 األف و 600 زائر ميثلون 10 % تقريبًا من اإجمايل الزوار، و بلغ عدد الزوار من خارج اململكة 117     بلغ عدد زوار موقع الهيئة الإ

األف و900 زائر  تقريبًا عام 2006 م.
جنبية      من اإجمايل 81.646 زائر خارج اململكة عام 2007 م، بلغت ن�سب عدد زوار املوقع من دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي و الدول العربية و الدول الأ

30.09 %، 19.69 %، 50.22 % على التوايل.
الن�ساط الثاين: ن�سر املواد الإعالمية التي تتناول �سرح وتف�سري قرارات جمل�ص الهيئة وزيادة الوعي مب�سامينها

خبار والقرارات ال�سادرة عن جمل�ص الهيئة، و�سملت هذه املواد  تعاونت الهيئة مع اأجهزة الإعالم املتاحة املرئية واملقروءة بتقدمي ما يزيد على70 مادة اإعالمية ل�سرح وتف�سري الأ
الإعالمية ظهور بع�ص موظفي الهيئة املبا�سر على القنوات التلفزيونية، وكذلك البيانات والتقارير واملقالت ال�سحفية. كذلك تناولت تلك املواد الإعالمية ق�سايا رئي�سية �سملت 

�سخا�ص املرخ�ص لهم. وامر اخلا�ص بها، وهيكلة قطاعات ال�سوق املالية واملوؤ�سر العام، ومركز توعية امل�ستثمر، ودور الأ اللوائح التنفيذية اجلديدة، والكتتابات وبناء �سجل الأ

لكرتوين. جابة عنها من خالل ثالث قنوات؛ الهاتف ، والفاك�ص ، والربيد الإ الن�ساط الثالث: تلقي ا�ستف�سارات الإعالميني واملواطنني و�سكاواهم والإ
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لكرت�ين داخل �خارج اململكة يف عامي 2007م �2006 م جد�ل )42(:  التوزيع اجلغرايف لز�ار موقع الهيئة الإ

التوزيع
عام 2006معام 2007م

الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد
92.07%89.501.370.571%696.595داخل اململكة
7.92%10.49117.925%81.646خارج اململكة

100%1001.488.496%778.241املجموع

لكرت�ين داخل �خارج اململكة يف عامي 2007 م �2006 م الر�سم البياين )30(: التوزيع اجلغرايف لز�ار موقع الهيئة الإ
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لكرت�ين خارج اململكة يف عامي 2007 م �2006 م جد�ل )43(: التوزيع اجلغرايف لعدد ز�ار موقع الهيئة الإ

املوقع اجلغرايف
عام 2006معام 2007م

الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد
32.66%30.0938.520%24.565د�ل جمل�س التعا�ن لد�ل اخلليج العربي

12.89%19.6915.198%16.078الد�ل العربية
جنبية 54.45%50.2264.207%41.003الد�ل الأ

100%100117.925%81.646املجموع

لكرت�ين خارج اململكة يف عامي 2007 م �2006 م الر�سم البياين )31(:التوزيع اجلغرايف لعدد ز�ار موقع الهيئة الإ
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الن�ساط الرابع: برامج توعية امل�ستثمر
جل.  ومن الربامج  وا�سلت الهيئة تنفيذ اإ�سرتاتيجيتها نحو براجمها املتعلقة بتوعية امل�ستثمر، وركزت خالل العام 2007م على تنفيذ اأهداف توعية امل�ستثمر متو�سطة وطويلة الأ

التي قامت بها الهيئة خالل عام 2007  لتوعية امل�ستثمر:
1.  اإكمال اإ�سدار �سل�سلة كتيبات توعية امل�ستثمر

انتهت الهيئة من توزيع الكتيب ال�ساد�ص من �سل�سلة كتيبات توعية امل�ستثمر، بعنوان "نظام ال�سوق املالية ولوائحها التنفيذية".  وُوزع الكتاب على حمافظ 
جميع امل�ستثمرين بال�سوق املالية، ووفرت اأعداد كبرية منه يف �سالت التداول بالتعاون مع البنوك املحلية.

نرتنت 2. تد�سني مركز توعية امل�ستثمر على �سبكة الإ
نرتنت بتاريخ 15/ 6/ 2007 م وي�سمل ثالثة اأجزاء رئي�سة هي: ُد�سن م�سروع مركز توعية امل�ستثمر على �سبكة الإ  

   موقع توعية امل�ستثمر
كرث من 65 مو�سوعًا من  ول من نوعه باللغة العربية. وي�ستمل املوقع على �سرٍح لأ �سواق املالية، ويعد الأ وهو موقع تفاعلي متكامل لتعليم قواعد واأ�سول ال�ستثمار يف الأ

موا�سيع الثقافة ال�ستثمارية، مت اإخراجها باأ�سلوب وت�سميم مب�سط يتنا�سب مع خمتلف �سرائح املتعاملني يف ال�سوق املالية، وينق�سم املوقع اإىل اأربعة عنا�سر رئي�سة:
ول: عر�ص لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية. العن�سر الأ

العن�سر الثاين: قراءة القوائم املالية.
العن�سر الثالث: �سرح اأ�سا�سيات ال�ستثمار.

العن�سر الرابع: كيفية بناء املحفظة ال�ستثمارية.
وُدعم املوقع بحا�سبات اإلكرتونية ت�ساعد املت�سفح على ح�ساب الن�سب املالية ال�سرورية.  

   كتيبات توعية امل�ستثمر
حّولت الهيئة كتيبات توعية امل�ستثمر ال�ستة اإىل �سيغة اإلكرتونية لت�سهيل و�سول جميع امل�ستثمرين اإليها، بحيث يتمكن املت�سفح من قراءة حمتويات الكتيبات مبا�سرة على 

موقع مركز توعية امل�ستثمر اأو حتميلها وطباعتها.
   حما�سرات ور�ص عمل توعية امل�ستثمر

قامت الهيئة بت�سجيل حي لواحد وثمانني ور�سة عمل توعية امل�ستثمر التي ُعقدت �سمن ن�ساط توعية امل�ستثمر لعام 2006م واأُحلقت مبركز توعية امل�ستثمر.

وقد �سممت الهيئة ونفذت حملة اإعالنية وا�سعة بهدف التعريف مبركز توعية امل�ستثمر، وحمتوياته، وامليزات واخل�سائ�ص التعليمية التي يتمتع بها.  و�سملت احلملة 83 
اإعالنًا يف القنوات الف�سائية، و41 اإعالنًا يف ال�سحف املحلية.

تي: ويعر�ص اجلدول )44( عدد زوار العنا�سر الثالثة الرئي�سة ملركز توعية امل�ستثمر عام 2007 م ومُيكن اإبراز اأهم نتائج اجلدول يف الآ
   زار مركز توعية امل�ستثمر نحو 63 األف زائر؛ منهم 53،155  لور�ص العمل و 6649 ملوقع توعية امل�ستثمر و 2865 لكتيبات توعية امل�ستثمر.

   بلغ معدل عدد زوار ور�ص العمل �سهريًا نحو 4430 زائرًا، وبلغ املعدل ملوقع توعية امل�ستثمر 1023 زائرًا تقريبًا. 
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جد�ل)44(: عدد ز�ار مركز توعية امل�ستثمر عام 2007 م

معدل عدد الز�ار �سهرياًعدد الز�ارعنا�سر املركز 
66491023املوقع

531554430�ر�س العمل
2865441كتيبات

جمايل -62669الإ
لكرتوين قبل تد�سني موقع توعية امل�ستثمر   كانت ور�ص العمل والكتيبات �سمن موقع الهيئة الإ

الر�سم البياين)32(: املعدل ال�سهري لعدد ز�ار مركز توعية امل�ستثمر عام 2007 م
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دارة الهيئة.  واأتت املادتان  جراءات الالزمة لإ اأ�سارت املادة ال�ساد�سة من نظام ال�سوق املالية اإيل م�سوؤولية الهيئة نحو و�سع اللوائح الداخلية وتطويرها، واإ�سدار التعليمات والإ
�سافة اإىل حتديد  ال�سابعة والتا�سعة ع�سرة لتو�سحا �سالحية الهيئة لتطوير عمل الهيئة وحتقيق اأهدافها ، ورفع اأداء موظفيها وم�ستواهم من الناحيتني العلمية واملهنية بالإ

خرى.  وقد قامت الهيئة خالل عام 2007 م بتطوير اللوائح الداخلية يف جمالني رئي�سني : كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها واأعمالها وتوزيعها بني اإدارتها واأق�سامها الأ
تي: يف جمال اإدارة املوارد الب�سرية، ميكن اإبراز اأهم ما اأجنز عام 2007 م يف الآ

   ا�ستقطاب وتوظيف 108 موظف بنهاية العام 2007م، لي�سبح اإجمايل عدد موظفي الهيئة 362 موظفًا، بن�سبة زيادة بلغت 22% عن عدد املوظفني لعام 2006 م. 
اإدارات  �سواق املالية من عدٍد من دول العامل وذلك ل�سغل بع�ص الوظائف ال�ست�سارية واملتخ�س�سة يف عدٍد من  ا�ستقطاب عدد من املتخ�س�سني يف جمال الأ   

الهيئة.
  بلغ عدد الدورات التدريبية التي التحق بها موظفو الهيئة 383 دورًة تدريبية يف عام 2007م، بن�سبة زيادة بلغت 90 % عن العام 2006م؛ اإذ كان عددها 202 دورة 

تدريبية.
   اإحلاق 19 موظفًا بربنامج اللغة الجنليزية يف املعهد امل�سريف.

يل.    اإحلاق 18 موظفًا بربنامج الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سب الآ
   حتديد قائمة ملراكز التدريب املو�سى بها حمليًا ودوليًا حتتوي على 31 مركزًا تدريبيًا حمليًا واإقليميًا و 93 مركزًا تدريبيًا اأجنبيًا، ويجري العمل على حتديثها ب�سكٍل 

م�ستمر.
   ابتعاث ثالثة موظفني.

ويف جمال اإدارة م�سروع مقر هيئة ال�سوق املالية يف مركز امللك عبداهلل املايل ، ُو�سعت خطة لتنفيذ م�سروع مقر الهيئة واختيار ال�سركة العاملية امل�سممة، واختارت الهيئة 
مريكية.  ومن املتوقع النتهاء من مرحلة ت�سميم مقر الهيئة يف الربع  لذلك الغر�ص واحدة من اأف�سل �سركات ال�ست�سارات الهند�سية هي �سركة اإت�ص اأو كيه )HOK( الأ

الثالث من العام 2009 م.

ُ
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هي جلنة تخت�ص بالف�سل يف املنازعات التي تقع يف نطاق اأحكام نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة وال�سوق وتعليماتهما.  وق�سى نظام ال�سوق املالية يف مادته 
وراق املالية،  �سواق املالية ويتمتعون باخلربة يف الق�سايا التجارية، واملالية، والأ اخلام�سة والع�سرين بتكوين جلنة من م�ست�سارين قانونيني متخ�س�سني يف فقه املعامالت والأ
للف�سل يف املنازعات التي تقع يف نطاق اأحكام نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعدهما وتعليماتهما فيما يتعلق باحلق العام واحلق اخلا�ص. وا�ستنادًا اإىل ذلك �سدر 

قرار جمل�ص هيئة ال�سوق املالية رقم 1-2-2005م وتاريخ 1425/11/7هـ بت�سكيل اللجنة من ثالثة اأع�ساء وهم:
)رئي�ساً( 1- امل�ست�سار الدكتور/حممد بن عبداهلل املرز�قي          
)ع�سواً( 2-  امل�ست�سار الدكتور/خالد بن ح�سن بان�سر                
�ستاذ/�سعود بن عبدالرحمن ال�سمري       )ع�سواً( 3-  امل�ست�سار الأ

وتتميز اأعمال اللجنة مبا يلي:
   الخت�سا�ص الولئي للجنة، بحيث اإن لها اخت�سا�سًا مكانيًا �ساماًل جلميع اأنحاء اململكة، ولها اخت�سا�ص نوعي �سامل جلميع اأنواع الدعاوى )املدنية، واجلزائية، 
�سخا�ص  دارية(التي تقع يف اأحكام نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة وال�سوق وتعليماتهما، فتف�سل يف جميع املنازعات اخلا�سة فيما بني الأ والإ

حكام النظام ولوائحه التنفيذية. املرخ�ص لهم وامل�ستثمرين، وامل�ستثمرين بع�سهم مع بع�ص، وتف�سل يف التهم واملخالفات التي توجهها الهيئة للمخالفني لأ
   احلق يف النظر يف التظلمات من قرارات الهيئة واإجراءاتها. 

   وجود كادر متميز من املوؤهلني يف الدرا�سات ال�سرعية والنظامية تاأهياًل عاليًا مل�ساندة اأعمال اللجنة.  عالوة على اأن لدى اللجنة جهازًا اإداريًا خا�سًا بها تتوافر 
فيه ال�سرتاطات اخلا�سة باأداء مهامها، ل�سمان ال�ستقاللية التامة لها. 

تي: وراق املالية ونوجزها يف الآ هم خمرجات الق�سايا الواردة للجنة الف�سل يف منازعات الأ ويعر�ص اجلدولن )45( و )46( تلخي�سًا لأ
دارية مقارنة بـ 232 ق�سية عام 2006 م  وراق املالية 287 ق�سية ملختلف اأنواع الق�سايا؛ املدنية، واجلزائية، والإ    يف عام 2007 م، ورد جلنة الف�سل يف منازعات الأ

وبزيادة 23.7 %. 
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كرث ورودًا للجنة، اإذ كانت ن�سبتها عام 2007 م ما يقارب 94 %.    الق�سايا املدنية هي الأ
   ارتفع معدل اأداء اللجنة عام 2007 م اإذ مت اإنهاء 134 ق�سية مبعدل 11 ق�سية لل�سهر الواحد، مقارنة ب�ست ق�سايا لل�سهر الواحد خالل العام 2006 م.

   فيما يتعلق بالق�سايا املنتهية بالن�سبة اإىل تاريخ قيدها، اأنهت اللجنة 27 ق�سية من ق�سايا العام 2007 م، اأي ما ن�سبته 9.4% فقط من ق�سايا تلك ال�سنة.  كذلك، 
اأنهيت 171 ق�سية من ق�سايا العام 2006 م، اأي ما ن�سبته 73.7% من ق�سايا تلك ال�سنة. 

�راق املالية عامي 2007 م � 2006 م جد�ل)45(: عدد الق�سايا الواردة للجنة الف�سل يف منازعات الأ

نوع الق�سايام
عام 2006 معام 2007 م

ن�سبة التغري )%(
الن�سبة )%(العدد الن�سبة )%(العدد 

23.2 %94.8 %94.4220 %271ق�سايا مدنية1
0 %3.4 %2.88 %8ق�سايا جزائية2
إدارية3 100 %1.7 %2.84 %8ق�سايا ا

جمايل 23.7 %100 %100232 %287الإ

 ُ
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�راق املالية عامي 2007 م � 2006 م جد�ل)46(: عدد الق�سايا املنتهية التي �ردت جلنة الف�سل يف منازعات الأ

عام 2006 معام 2007 منوع الق�سايام
الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد

67-134الق�سايا املنتهية خلل العام1
73.7 %9.4171 %27الق�سايا املنتهية لنف�س العام املُقيدة فيه2
287232اإجمايل ق�سايا العام الواردة3

�راق املالية عامي 2007 م � 2006 م الر�سم البياين)33(: عدد الق�سايا الواردة للجنة الف�سل يف منازعات الأ
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ن�ص نظام ال�سوق املالية يف الفقرة )ز( من املادة اخلام�سة والع�سرين على تكوين جلنة ا�ستئناف بقرار من جمل�ص الوزراء تتكون من ثالثة اأع�ساء ميثلون وزارة املالية ووزارة 
وراق  التجارة وال�سناعة وهيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء.  وتتوىل هذه اللجنة النظر يف ال�سكاوى اأو الدعاوى املرفوعة ب�ساأن القرارات ال�سادرة عن جلنة الف�سل يف منازعات الأ
املالية،  ويحق للجنة وفقًا لتقديرها رف�ص النظر يف القرارات التي ت�سدرها جلنة الف�سل، اأو تاأكيد تلك القرارات، اأو اإعادة النظر يف ال�سكوى اأو الدعوى من جديد، واإ�سدار 

القرار الذي تراه منا�سبًا يف مو�سوع ال�سكوى اأو الدعوى بحيث تعد قرارات اللجنة نهائية.  

وبناًء على ذلك �سدر قرار جمل�ص الوزراء رقم )222( وتاريخ 1426/8/22هـ بت�سكيل اأع�ساء جلنة ال�ستئناف وهم :
رئي�ساً �ستاذ/ اأحمد بن حممد اخلويطر      1-الأ

)عن �زارة املالية(   
ع�سواً مري/ عبدالرحمن بن حممد بن عياف اآل مقرن    2- الأ

)عن هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء(   
ع�سواً �ستاذ/ فلج بن علي املن�سور      3-الأ

)عن �زارة التجارة �ال�سناعة(         
اأهم منجزات جلنة ال�ستئناف جتاه الق�سايا املرفوعة للجنة والقرارات ال�سادرة عام 2007 م مقارنة بالعام 2006 م، والتي نوجزها يف  ويبني اجلدولن )47( و )48( 

تي: الآ
   زاد عدد الق�سايا املرفوعة للجنة ال�ستئناف عام 2007 م اإىل 69 ق�سية مقارنة بـ 32 ق�سية عام 2006 م بزيادة 115.6 %.

   يف حني كانت جميع الق�سايا املرفوعة للجنة ال�ستئناف هي ق�سايا مدنية عام 2007 م، تنوعت الق�سايا املرفوعة للجنة يف عام 2006 م ف�سملت ق�سايا مدنية، 
وجزائية، واإدارية بالن�سب 84.4 % ، 12.5 %، 3.1 % على التوايل. 

   زاد عدد القرارات ال�سادرة من اللجنة حول الق�سايا املرفوعة عام 2007 م اإىل 34 قرارًا مقارنة بـ 14 قرارًا عام 2006 وبلغت ن�سبة الزيادة %143.

2/3  لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية
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جد�ل)47(: عدد الق�سايا املرفوعة للجنة ال�ستئناف عامي 2007 م � 2006 م

ن�سبة التغري )%(عام 2006 معام 2007 منوع الق�سايام الن�سبة )%(العددالن�سبة )%(العدد
155.6 %84.4 %10027 %69ق�سايا مدنية1
-12.5 %04 %0ق�سايا جزائية2
إدارية3 -3.1 %01 %0ق�سايا ا

جمايل 115.6 %100 %10032 %69الإ

الر�سم البياين)34(: عدد الق�سايا املرفوعة للجنة ال�ستئناف عامي 2007 م � 2006 م
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جد�ل)48(: عدد الق�سايا املرفوعة �القرارات ال�سادرة للجنة ال�ستئناف عامي 2007 م � 2006 م

املو�سوعم
العدد

عام 2006 معام 2007 م
8732اإجمايل الق�سايا املرفوعة1
3414القرارات ال�سادرة3
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التطلعات المستقبلية لهيئة السوق المالية عام 2008 م  

ف�ساح،  اإميانًا من الهيئة بر�سالتها نحو تطوير وحماية ال�سوق املالية عالوة على حماية امل�ستثمرين من خماطر ال�سوق وال�سمان الكامل لتطبيق مبادئ ال�سفافية والعدالة والإ
وراق املالية وتطويرها.  تداأب الهيئة على ا�ستكمال وتطوير ما اأجنزته منذ اإن�سائها من تطوير اللوائح والقرارات التنظيمية املرتبطة بتنظيم اإ�سدار وتداول الأ

وت�سعى الهيئة خالل العام 2008 م على �سبيل املثال ل احل�سر اإىل عمل التايل:
1. هيكلة قطاعات ال�سوق املالية وموؤ�سراته.

�سافة اإىل الرتخي�ص للموؤ�س�سات املالية يف مزاولة اأن�سطة  وراق املالية وجدولتها وفق ما تقت�سيه م�سلحة ال�سوق املالية وحماية امل�ستثمرين فيها، بالإ 2. زيادة طرح الأ
وراق املالية، والرتخي�ص ل�سناديق ال�ستثمار. الأ

وراق املالية لر�سد خمالفات نظام  3. ال�ستمرار يف تطبيق اأف�سل املعايري الدولية يف جمال الرقابة على التداول عن طريق تطوير الرقابة اللكرتونية لتداولت الأ
ال�سوق املالية.

نرتنت وا�ستخدامها يف  لكرتونية كالإ 4. درا�سة اإن�ساء اإدارة متخ�س�سة للتعامل مع املخالفات ذات الطبيعة التقنية ول�سيما املخالفات التي تتم با�ستخدام الو�سائل الإ
نرتنت وتو�سيات اجلوال. تقدمي تو�سيات م�سلله من اأ�سخا�ص غري مرخ�ص لهم عن طريق مواقع الإ

5. تطوير نظام اآيل لق�سايا خمالفات نظام ال�سوق املالية ملتابعة الق�سايا ابتداًء من التحقيق يف الق�سية حتى النتهاء منها مبا يف ذلك مرحلة التنفيذ.
مريكية. وراق املالية الأ 6. اإعداد برامج تفتي�ص خا�سة بالتعاون مع اجلمعية الوطنية لو�سطاء الأ

7. تنفيذ برامج توعية متنوعة عن طريق دائرة توعية امل�ستثمر وعقد ور�ص عمل يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة لرفع م�ستوى الثقافة ال�ستثمارية لدى امل�ستثمرين 
يف ال�سوق املالية.

�سافة اإىل اإعداد التقارير الدورية.  بحاث والدرا�سات املالية والقت�سادية بالإ 8.  و�سع خطة لالأ
9. العمل على اإعداد دليل �سامل لل�سركات املدرجة مل�ساعدتها على اأداء التزاماتها امل�ستمرة.

10.  موا�سلة العمل على تطوير حوكمة ال�سركات من خالل تكثيف الوعي باأهمية احلوكمة.
11.  تدريب 29 متدربًا ومتدربة �سمن الدفعة الثانية من برنامج التدريب التاأهيلي حلملة البكالوريو�ص.

التطلعات المستقبلية لهيئة السوق المالية عام 2008 م

التقرير السنوي 2007 م 102






