خادم الحرمين الشريفين

الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
حفظه اهلل

صاحب السمو الملكي

األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه اهلل
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

مجلس الهيئة :
يتكون مجلس الهيئة من خمسة أعضاء متفرغين هم :

معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري
الرئيس

االستاذ ابراهيم بن محمد الرميح
نائب الرئيس

الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف
عضو

االستاذ محمد بن مغنم الشمراني
عضو

الدكتور عبد اهلل بن حسن العبد القادر
عضو

رؤيتـــنا . .

رسالتنا . .

أهدافنا . .

تتمثل

رؤية هيئة السوق المالية في رفع كفاءة السوق المالية ،وتعزيز قدرتها التنافسية من خالل أفضل
المعايير والممارسات الدولية في األسواق العالمية المتقدمة ،لتصبح سوقًا رائد ًة من حيث السيولة ،ومعايير
األداء ،واألنظمة واللوائح والقواعد المطبقة ،باإلضافة إلى زيادة مستوى الشفافية واإلفصاح في السوق ،وتكوين
جهاز إشرافي ورقابي فاعل يعمل على تطوير السوق بما يخدم المستثمرين والمتعاملين  ،ويوفر بيئة آمنة
وجاذبة لالستثمار.

تتجلى

رسالة هيئة السوق املالية في تطوير السوق املالية وحماية املستثمرين من مخاطر السوق والعمل على تعزيز
العدالة والشفافية واإلفصاح.

تسعى

الهيئة إلى حتقيق عدة أهداف؛ من أهمها:
تشجيع االستثمار في األوراق المالية ،وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق.
العم��ل عل��ى تنمية الس��وق المالية وتطويرها ،واس��تقطاب المدخ��رات واالس��تثمارات ،وتنويع األدوات
المالية ،وتوفير السيولة الالزمة لها.
تطوير سوق مالية توفر إفصاحًا فعا ً
ال ومنتظمًا للمعلومات الجوهرية.
المحافظة على استقرار النظام المالي وتطبيق لوائح وقواعد وإجراءات وتنظيمات حديثة
ومتطورة تواكب أحدث المعايير والممارسات الدولية المطبقة من حيث الشفافية ،والترخيص ،واإلشراف،
والرقابة ،والتنظيم.

التقرير السنوي
1428هـ  1429 -هـ  2008 /م

محتويات التقرير
.12

تقديم
الفصل األول :هيئة السوق المالية السعودية
نشأة هيئة السوق المالية
المهام األساسية للهيئة
الهيكل التنظيمي للهيئة
األطراف الخاضعة إلشراف الهيئة

.16
.16
.16
.19

الفصل الثاني :إنجازات هيئة السوق المالية السعودية
إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
طرح وتداول األوراق المالية وصناديق االستثمار
الرقابة على تعامالت األوراق المالية واإلفصاح والمخالفات وشكاوى المستثمرين
األشخاص المرخص لهم في ممارسة أعمال األوراق المالية
توعية المستثمر
إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم اللوائح الداخلية وتطويرها

.22
.22
.24
.51
.74
.90
.96

الفصل الثالث :إنجازات لجان الفصل في منازعات األوراق المالية لعام 2008م
.100
.102

		
.106

لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية
لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية
الفصل الرابع :التطلعات المستقبلية لهيئة السوق المالية لعام 2009م
التطلعات المستقبلية لهيئة السوق المالية لعام 2009م

التقرير السنوي 2008م

يسرني تقديم التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1429/1428هـ (2008م) الذي يستعرض أهم إنجازات الهيئة في تنظيم السوق
المالية وتعزيز العدالة والشفافية واإلفصاح وحماية المستثمرين.

تــقـديــم

لقد مضت الهيئة في جهودها لتطوير عدد من األنظمة والقوانين الالزمة لتطوير ودعم البنية التشريعية للسوق المالية من خالل إصدار اللوائح
التنفيذية المنظمة والمطورة للسوق المالية أو تعديل بعض المواد في بعض اللوائح التنفيذية ،فأصدر مجلس الهيئة قواعد مكافحة غسل األموال
وعدلت ثالث لوائح تنفيذية ؛ الئحة طرح األوراق المالية ،والئحة حوكمة الشركات ،وقائمة المصطلحات المستخدمة في
وتمويل اإلرهابُ ،
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها .كذلك وافق مجلس الهيئة على قيام األشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة ()Swap Agreements
مع األشخاص األجانب غير المقيمين سوا ًء أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً.
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ولزيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص االستثمارية واصلت

بزيادة  %12عن عام 2007م.

الهيــئة جهودها التنظيـمية والتطـويريــة لســــوق اإلصدارات األولية،

ولتعزيز الشفافية واإلفصاح ،تابعت الهيئة مدى التزام الشركات المدرجة في

فوافقت على  56طرحًا منها طرح أسهم  13شركة لالكتتاب العام بمبلغ نحو

السوق المالية إلعالن نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية عالوة على إعالن

 36.4مليار ريال .وفي إطار سعي الهيئة لتيسير إجراءات االكتتاب والتسهيل

المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين وفق المعايير والضوابط الصادرة

على المستثمرين ساعدت قنوات االكتتاب البديلة كاإلنترنت وأجهزة الصراف

عن الهيئة .وقد بلغ إجمالي تلك اإلعالنات على موقع شركة السوق المالية

اآللي والهاتف المصرفي في التقليل من االعتماد على طلبات االكتتابات

السعودية "تداول" نحو  1787إعالناً.

الورقية من خالل فروع البنوك .ففي نهاية عام 2005م بلغت نسبة االكتتابات

ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة ،تسلمت

وخفضت تلك النسبة إلى  %11فقط مع نهاية
عن طريق فروع البنوك نحو ُ %82

الهيئة  444شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيالت وعقود مرابحة أو صناديق

عام 2008م.

استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى األخرى واتخذت

وانطالقًا من حرص الهيئة على زيادة القنوات االستثمارية ،عملت على زيادة

اإلجراءات الالزمة حيال  %87من تلك الشكاوى وما زال العمل جاريًا لدراسة

طرح وحدات صناديق االستثمار ،فبلغ إجمالي عدد صناديق االستثمار التي

 %13منها .كذلك تم التحقيق في  151حالة من حاالت ُيشتبه في مخالفتها نظام

وافقت /رخصت الهيئة على طرح وحداتها حتى نهاية عام 2008م  262صندوقًا

السوق المالية.

وقد تمكن��ت الهيئة من توفير خدمات وس��اطة مالية متنوع��ة تتمتع بالمهنية

عام 2007م .وعملت الهيئة على وضع أطر للتعاون مع هيئات األوراق المالية

العالي��ة والخب��رات المناس��بة م��ع نهاي��ة ع��ام 2008م ،فأص��درت تراخي��ص

العالمية المتميزة إلعداد برامج تهدف لتطوير الموارد البشرية ،عالوة على

لـ 34شركة/مؤسسة مالية جديدة لمزاولة أعمال األوراق المالية ليرتفع عدد

التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية لمراجعة اإلستراتيجية الحالية للهيئة

األشخاص المرخص لهم إلى  110أشخاص مقارنة بـ  8فقط في نهاية عام 2005م.

وإعادة صياغتها بما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات في السوق المالية.

وشاركت الهيئة في مؤتمرات ولقاءات مع الهيئات والمنظمات الدولية؛

وعملت الهيئة أيضًا على تحديث بنيتها اإللكترونية من خالل توظيف أحدث

كاالجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال المقام في باريس

التقنيات والنظم والموارد والعمليات والبنى التحتية الالزمة لتمكينها من

في الفترة 2008/5/29-26م ،ولقاء مسؤولي هيئات األوراق المالية األمريكية

مكننة أعمالها.

والفرنسية والماليزية ،عالوة على المشاركة في عدد من الفعاليات والمحافل

ويسعدني أن أتقدم نيابة عن مجلس هيئة السوق المالية ومنسوبيها بأسمى آيات

الدولية لتوفير إطار عمل مشترك ورفع مستوى التفاهم لالرتقاء بأعمال

الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز

الهيئة.

أيده اهلل ورعاه وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد

وإيمانًا بدور الهيئة نحو تنمية الوعي االستثماري لدى المتعاملين في األوراق

ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه

المالية ،أصدرت الهيئة ستة كتيبات من سلسلة كتيبات توعية المستثمر

اهلل على عظيم إهتمامهم وكريم مؤازرتهم وتشجيعهم المتواصل لهيئة السوق

وهي :االستثمارات المالية وأسواق األسهم ،ودليل المستثمرين الشباب ،ودليل

المالية.

االستثمار للمتقاعدين ،وكيف تقدم شكوى ،ودليل المصطلحات االستثمارية،

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

والدليل اإلرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات األوراق المالية.
كذلك ُقدم ما يزيد عن  108مادة إعالمية لشرح وتفسير األخبار والقرارات
الصادرة عن مجلس الهيئة.
ولتطوير البيئة الداخلية للهيئة ،عززت الهيئة قدراتها التنظيمية وعملت على

الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري
رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية

استقطاب موظفين من ذوي الكفاءات العالية والمختصين في مجال األسواق
المالية ،فارتفع عدد موظفيها في عام 2008م إلى  436بنسبة زيادة  %20عن
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الفصل األول
هيئة السوق المالية
نـشــــأة هـيـئـة الســوق الـمــالـيـة
الـمـهــــام األســاســـيـة لـلـهـيـئـة
الهـيـكــــــل التنظـيـمـي لـلـهـيـئـة
األطـراف الخــاضعة إلشــراف الهـيئـة

التقرير السنوي 2008م

هيئة السوق المالية
نشأة هيئة السوق المالية

تأسست هيئة السوق المالية بموجب" نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م )30/وتاري��خ 1424/6/2هـ الموافق 2003/7/31م لتتولى الدور
اإلش��رافي والرقابي على األطراف الخاضعة إلش��راف الهيئ��ة .وتُعد هيئة
حكومية ذات استقالل مالي وإداري ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء،
وتتولى اإلش��راف على تنظيم الس��وق المالية وتطويرها ،وإصدار اللوائح
والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.

المهام األساسية للهيئة

بين نظام السوق المالية المهام األساسية للهيئة ،ومن أهمها:
ّ
تنظيم السوق المالية وتطويرها ،و تنمية وتطوير أساليب الجهات
العاملة في تداول األوراق المالية.
حماية المستثمرين في األوراق المالية من الممارسات غير العادلة
أو غير الس��ليمة أو التي تنطوي على احتيال ،أو تدليس،أوغش ،أو
تالعب ،أو تداول بنا ًء على معلومات داخلية.
العم��ل على تحقي��ق العدالة والمصداقية والش��فافية في معامالت
األوراق المالية.
تحد م��ن المخاطر المرتبط��ة بتعامالت
تطوي��ر الضواب��ط التي ّ
األوراق المالية.
تنظيم إصدار األوراق المالية ومراقبة التعامل بها.
تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات األطراف الخاضعة إلشراف هيئة
السوق المالية.
تنظيم ومراقبة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باألوراق المالية
والجهات المصدرة لها ،وتعامل األشخاص المطلعين والمستثمرين،
وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق
اإلفصاح عنها لحاملي األسهم والجمهور.
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الهيكل التنظيمي للهيئة

يتك��ون الهيكل التنظيمي لهيئة الس��وق المالية من ثماني إدارات رئيس��ة
تتضافر جهودها جميعًا لتحقيق أهداف الهيئة ،وهي:

( )1الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ

من أبرز مهامها:
إج��راء التحقيق واالدع��اء في مخالفات نظام الس��وق المالية
ولوائحه التنفيذية.
العمل على تسوية الخالفات التي قد تنشأ بين المشاركين في
السوق المالية.
التحقيق في شكاوى المستثمرين ومتابعة تسويتها.
متابع��ة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجل��س الهيئة أو لجنة
الفصل في منازعات األوراق المالية.

( )2الإدارة العامة لتمويل ال�شركات

من أبرز مهامها:
مراجع��ة طلبات إص��دار األوراق المالية وطرحه��ا وإدراجها
للتأكد من التزامها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
التأكد من التزام الشركات المدرجة لمتطلبات اإلفصاح األولي.
التأك��د من التزام صناديق االس��تثمار لنظام الس��وق المالية
ولوائحه التنفيذية.

( )3الإدارة العامة للإ�شراف والرقابة

من أبرز مهامها:
العم��ل عل��ى تطبيق الضواب��ط والتعليم��ات المتعلقة بإفصاح
الشركات المدرجة في السوق المالية.
مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية

ومتابعة نش��رها على موقع شركة الس��وق المالية السعودية
«تداول».
مراجع��ة القوائ��م المالية للش��ركات المدرج��ة للتأكد من
التزامها للمعايير المحاسبية.
الرقابة المباش��رة وغير المباشرة ألنشطة التداول ،ومراجعة
بيانات التداول وتحليلها بشكل مستمر.

( )4الإدارة العامة للرتاخي�ص والتفتي�ش

من أبرز مهامها :
دراس��ة طلبات التراخيص لممارسة أعمال األوراق المالية بما
في ذلك التعامل ،واإلدارة ،والترتيب ،وتقديم المشورة ،وحفظ
األصول باإلضافة إلى أي نشاط آخر تصنفه الهيئة على أنه من
النشاطات التي يجب الترخيص فيها قبل مزاولتها.
التأكد من التزام الجهات المرخص لها لنظام الس��وق المالية
ولوائحه التنفيذية.
إجراء عمليات التفتيش على األشخاص المرخص لهم للتأكد
من مدى التزامهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

( )5الإدارة العامة للأبحاث وتوعية امل�ستثمر

من أبرز مهامها :
إعداد األبحاث والدراسات المالية واالقتصادية.
إعداد التقارير الدورية  ،وإصدار النشرات اإلعالمية والتوعوية
واإلحصائية والتحليلية الدورية عن السوق المالية.
نشر الوعي االستثماري وتوعية وتثقيف المستثمرين من خالل
الفعاليات واآلليات وبرامج التوعية المختلفة ،وتعميق مفهومي
اإلفصاح والشفافية.
إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات والمنظمات المالية واالقتصادية
اإلقليمي��ة والدولي��ة ،واإلش��راف على تنظي��م وتنفيذ برامج
التعاون المختلفة مع تلك الجهات.

( )6الإدارة العامة

من أبرز مهامها:
إعداد السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالموارد البشرية
وتطويرها.
توفي��ر الكف��اءات البش��رية المتخصصة التي تل ِّب��ي احتياجات
العمل بالهيئة.
متابع��ة وتوفي��ر أنظمة وأجه��زة تقنية المعلوم��ات الالزمة
ألعمال الهيئة.

( )7الإدارة العامة للمراجعة الـذاخلية

من أبرز مهامها:
تحسين أداء إدارات الهيئة وإنتاجيتها.
تنفيذ سياسات االلتزام الداخلي وتطويرها.
متابعة تطبيق موظفي الهيئة لقواعد السلوك المهني.

(� )8إدارة ال�ش�ؤون القانونية

من أبرز مهامها:
إعداد ودراسة اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة
قبل صدورها ومراجعتها بعد صدورها ودراسة اقتراح تعديلها.
مراجع��ة العق��ود واالتفاقيات التي تبرمه��ا الهيئة مع الجهات
الخارجية والداخلية.
إعداد مش��اريع قرارات مجلس الهيئة في ش��أن تعديل اللوائح
الصادرة عن مجلس الهيئة.
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هيئة السوق المالية
الهيكل التنظيمي للهيئة
رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮاﺧﻴﺺ و اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

إدارة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

إدارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

إدارة اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

إدارة اﻟﺪراﺳﺎت

إدارة اﻻدﻋﺎء

إدارة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻻدراج

إدارة اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻻﻟﺘﺰام

إدارة اﻹﻋﻼم وﺗﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

إدارة ﺷﻜﺎوى
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

إدارة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻓﺼﺎح

إدارة اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

إدارة اﻹﻓﺼﺎح
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
إدارة اﻻﻧﺪﻣﺎج
واﻻﺳﺘﺤﻮاذ
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اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث
وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

إدارة ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
إدارة اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إدارة اﻟﺸﺆون
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

األطراف الخاضعة إلشراف الهيئة

(  ) 1شركة السوق
المالية
السعودية
(تداول)

نصت المادة العش��رون من نظام الس��وق المالية على أن "تنش��أ في المملكة س��وق لتداول األوراق
المالية تس��مى (الس��وق المالية السعودية) وتكون صفتها النظامية ش��ركة مساهمة وفقًا ألحكام
هذا النظام  .وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول األوراق
المالية في المملكة" وهي المعنية بالوظائف التشغيلية للسوق.

هم األشخاص المرخص لهم من الهيئة في ممارسة أعمال األوراق المالية .وتقتصر ممارسة أعمال

( )2األشخاص
المرخص لهم

األوراق المالية على من يكون حاصال على ترخيص من الهيئة.

( )3الشركات
المدرجة في
السوق المالية

هي الشركات التي تُتداول أوراقها المالية في السوق المالية.

( )4المتداولون

هم جمهور المتعاملين في تداول األوراق المالية في السوق المالية السعودية.
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الفصل الثاني
إنجازات هيئة السوق المالية
1/2
1/1/2
2/1/2
3/1/2
4/1/2
5/1/2
2/2

إنج��ازات هيئ��ة الس��وق المالية الس��عودية لتنظيم
طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها.
اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية لتنظيم
طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
طرح وتداول األوراق المالية وصناديق االستثمار.
الرقابة على تعامالت األوراق المالية واإلفصاح
والمخالفات وشكاوى المستثمرين.
األشخاص المرخص لهم في ممارسة أعمال
األوراق المالية.
توعية المستثمر.
إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم
اللوائح الداخلية وتطويرها.

التقرير السنوي 2008م

إنجازات هيئة السوق المالية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
 1 / 2إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
 1 / 1 / 2اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية لتنظيم طرح
وتداول األوراق المالية وتطويرها

بن��ا ًء على م��ا ورد في المادتين الخامس��ة والسادس��ة من نظام الس��وق المالية
اللتي��ن تنصان على أن هيئة الس��وق المالي��ة هي الجهة المس��ؤولة عن إصدار
اللوائح والقواع��د والتعليمات وتطبيق أحكام هذا النظ��ام باإلضافة إلى توليها
تنفيذ المه��ام المنصوص عليها،أصدرت الهيئة مجموعة م��ن اللوائح والقواعد
والقرارات التنظيمية بهدف تطوير الس��وق المالية ،وتنمية أس��اليب العمل في
األجهزة والجهات العاملة في تداول األوراق المالية.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن اللوائح والقواعد الصادرة ،وكذلك أهم القرارات
التنظيمية:

(  ) 1اللوائح التنفيذية :

أص��درت الهيئة منذ إنش��ائها ع��دداً من اللوائ��ح والقواع��د التنفيذية المنظمة
والمطورة للسوق المالية .وإيمانًا من الهيئة بمشاركة المعنيين والمهتمين في
تطوير اللوائح والقواعد التنفيذية للس��وق المالية دأبت الهيئة على نشرها على
موقع الهيئة اإللكتروني من أجل استطالع آراء ومالحظات المعنيين بشأنها قبل
إقرارها .وخالل الفترة من 2004/7/1م حتى نهاية عام 2007م أصدرت الهيئة عشر
لوائح وقواعد تنفيذية:
 .7الئحة حوكمة الشركات
 .1الئحة سلوكيات السوق
 .8الئحة صناديق االستثمار
 .2الئحة طرح األوراق المالية
 .9قائمة المصطلحات المستخدمة في
 .3قواعد التسجيل واإلدراج
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
 .4الئحة األشخاص المرخص لهم
 .5الئحة أعمال األوراق المالية
 .6الئحة صناديق االستثمار العقاري
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 .10الئحة االندماج واالستحواذ

وفي عام 2008م ،أصدر مجلس الهيئة القرار رقم ( )2008-39-1وتاريخ 1429/12/3هـ
المواف��ق 2008/12/1م باعتم��اد قواعد مكافحة غس��ل األم��وال وتمويل اإلرهاب،
وتهدف هذه القواعد إلى التأكد من التزام األشخاص المرخص لهم واألشخاص
المس��جلين لنظام مكافحة غس��ل األموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م )39/وتاريخ 1424/6/25هـ والئحت��ه التنفيذية ،والتوصيات األربعين الصادرة
عن مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غس��ل األموال ،والتوصيات التس��ع
الخاصة بمكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وأص��در مجل��س الهيئة في ع��ام 2008م ثالثة قرارات أخ��رى بإجراء تعديالت
جوهرية على ثالث لوائح تنفيذية معتمدة وهي:
 )1الئحة طرح األوراق المالية
ُعدلت الئحة ط��رح األوراق المالية الصادرة بموج��ب قرار مجلس الهيئة
رقم ( )2008- 28-1وتاريخ 1429/8/17هـ الموافق 2008/8/18م ،وذلك بغرض
تطوير معايير ومتطلبات طرح األوراق المالية في المملكة .وتبين الالئحة
جميع األح��كام المتعلقة بطرح األوراق المالية ف��ي المملكة بما في ذلك
ح��االت ومتطلب��ات الطرح العام والط��رح الخاص ،والمعلوم��ات المقدمة
للمس��تثمرين ،وإعالن��ات الط��رح الخاص ،والمس��ؤولية ع��ن عدم صحة
المستندات .و ُيعد إلغاء الطرح المستثنى من أهم التعديالت على الالئحة.
 )2الئحة حوكمة الشركات
حرص �ًا من الهيئة على تعزيز مبدأ الش��فافية في الس��وق المالية وتطوير
معايير حوكمة الشركات ولما في ذلك من تأثير إيجابي في رفع مستوى
المملكة التنافس��ي ،أقر مجلس الهيئة ف��ي قراره رقم ( )2008-20-1وتاريخ

1429/5/14هـ الموافق 2008/5/19م تعديل الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة
من الئحة حوكمة الش��ركات بحيث ينص صراحة على منع عضو مجلس
اإلدارة م��ن التصويت على أي قرار في الجمعية العامة في موضوع ينطوي
على تع��ارض مصالح لذلك العضو ،فأصبحت الفق��رة المذكورة بالنص
اآلت��ي" :ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة
يجدد كل س��نة – أن تكون له أي مصلحة ( مباش��رة أو غير مباشرة ) في
األعمال والعقود التي تتم لحس��اب الش��ركة  ،وتستثنى من ذلك األعمال
الت��ي تتم بطريق المنافس��ة العام��ة إذا كان عضو مجل��س اإلدارة صاحب
الع��رض األفض��ل  .وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبل��غ المجلس بما له من
مصلحة ش��خصية في األعمال والعقود التي تتم لحس��اب الشركة ،ويثبت
هذا التبليغ في محضر االجتماع ،وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك
في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الش��أن في الجمعية العامة أو
اجتم��اع مجل��س اإلدارة .ويبلغ رئيس مجل��س اإلدارة الجمعية العامة عند
انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة
شخصية فيها ،ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني" .
 )3قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
ُعدل��ت هذه القائمة بنا ًء على قرار مجلس الهيئة رقم ( )2008-28-1وتاريخ
1429/8/17ه��ـ الموافق 2008/8/18م وذلك لتضمي��ن المصطلحات الجديدة
التي وردت في الئحة طرح األوراق المالية بعد تعديلها.

حوكمة الش��ركات الصادرة عن مجلس هيئة الس��وق المالي��ة بالقرار رقم
( )2006- 212- 1وتاريخ1427/10/21هـ الموافق 2006/11/12م.
-3أصدر مجلس الهيئة قراره رقم ( )2008- 28-1وتاريخ 1429/8/17هـ الموافق
2008/8/18م باعتم��اد تعدي��ل الئح��ة ط��رح األوراق المالي��ة وتعدي��ل قائمة
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
-4أص��در مجل��س الهيئ��ة ق��راره رق��م ( )2008-28-2وتاري��خ 1429-8-17هـ
الموافق 2008-8-18م المتضمن الموافقة على إبرام األش��خاص المرخص لهم
اتفاقيات مبادلة ( )Swap Agreementsمع األشخاص األجانب غير المقيمين
سوا ًء أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً.
-5أصدر مجلس الهيئة القرار رقم ( )2008-36-1وتاريخ 1429/11/12هـ الموافق
2008/11/10م المتضمن إلزام الش��ركات المدرجة أس��همها في السوق المالية
السعودية للمواد التالية من الئحة حوكمة الشركات:
المادة التاسعة ،وذلك ابتدا ًء من أول تقرير لمجلس اإلدارة يصدر عن
الشركة من تاريخ قرار المجلس المذكور.
الفقرتان (ج  ،هـ) من المادة الثانية عشرة ،والمادة الرابعة عشرة ،وذلك
ابتدا ًء من العام 2009م.
-6أصدر مجلس الهيئة قراره رقم ( )2008-38-4وتاريخ 1429/11/26هـ الموافق
2008/11/24م المتضمن تعديل التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المدرجة
أسهمها في السوق المالية السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق
المالية السابق رقم ( )2006-199-1وتاريخ 1427/7/18هـ الموافق 2006/8/12م.

( )2القرارات التنظيمية:

عق��د مجلس الهيئة في ع��ام 2008م واحدة وأربعين جلس��ة وأصدر خاللها 310
قراراً .ومن بين أهم القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة :
-1في 2008/4/22م ،اُعتمدت بعض االختبارات التأهيلية التي يجب أن يخضع لها
األشخاص المسجلون أو المطلوب تسجيلهم للعمل لدى األشخاص المرخص لهم.
-2أصدر مجلس الهيئة القرار رقم ( )2008-20-1وتاريخ 1429/5/14هـ الموافق
2008/5/19م القاض��ي بتعدي��ل الفقرة (أ) من المادة الثامنة عش��رة من الئحة
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إنجازات هيئة السوق المالية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها

الجدول( : )1عدد طلبات الطرح التي وافقت عليها الهيئة في عامي 2008م و 2007م

 2 / 1 / 2طرح وتداول األوراق المالية وصناديق االستثمار
( )1طرح األوراق المالية

عمل��ت الهيئة على تش��جيع االس��تثمار ف��ي األوراق المالية عن طريق
زيادة عدد الش��ركات المدرجة في السوق المالية تنفيذاً للفقرة (أ) من
المادة الخامسة والفقرة (أ) من المادة السادسة من نظام السوق المالية
المتعلقتين بمهمة الهيئة نحو تنظيم إصدار األوراق المالية ومراقبتها
والتعامل بها والموافقة على طرح األوراق المالية.

 .1عدد طلبات الطرح وقيمتها
يع��رض الجدول ( )1عدد طلبات الطرح التي وافقت عليها الهيئة لعام 2008م
مقارن��ة بع��دد الطلبات لعام 2007م بحس��ب نوع الطرح ،ويمك��ن إبراز أهم
مالمح الجدول في اآلتي:
انخف��ض عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة خالل عام 2008م إلى 56
طلبًا مقارنة بـ  126طلبًا في عام 2007م بنسبة مقدارها .%56
ش��هد عام 2008م ،الموافقة على طرح 13شركة لالكتتاب العام مقارنة
بطرح  27شركة عام 2007م بنسبة انخفاض تقارب .%52
بلغ عدد الشركات التي ُطرحت طرحًا خاصًا في عام 2008م  19شركة،
وُأصدرت أداة دين واحدة ،باإلضافة إلى  5طروحات ألسهم حقوق أولوية،
وإصدار واحد لألسهم بغرض االستحواذ ،و 17إصدار ألسهم منحة.
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نوع الطرح

عدد
عام 2008م

عام 2007م

عام

1

13

27

خاص

19

1

%1800

0

72

ـ

أدوات دين

1

2

%50-

أسهم حقوق أولوية

5

4

%25

استحواذ

1

1

٪0

خفض رأس مال

0

1

ـ

أسهم منحة

17

18

%6-

56

126

%56-

3

مستثنى

المجموع

2

نسبة التغير ()%
%52-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تشمل طرح شركة عذيب لإلتصاالت التي وافق مجلس الهيئة على طرحها في عام 2008م
ُ
وطرحت في مطلع عام 2009م.
 .2تشمل طرح شركة رابغ للبتروكيماويات التي وافق مجلس الهيئة على طرحها في عام
2007م ُ
وطرحت في مطلع عام 2008م.
 .3أُدمج الطرح المس��تثنى مع الطرح الخاص في الئحة طرح األوراق المالية الصادرة عن
مجلس الهيئة بتاريخ 2008/8/18م.

الرسم البياني( :)1عدد طلبات الطرح التي وافقت عليها الهيئة في عامي 2008م و 2007م

بل��غ إجمال��ي مبالغ طرح أدوات الدين خالل ع��ام 2008م نحو  5مليار ريال
مقارنة بـ  13مليار ريال في عام 2007م بنسبة انخفاض مقدارها .%61.5
ارتفع إجمالي مبالغ طرح أسهم حقوق األولوية من  3.8مليار ريال في عام
2007م إلى  22.48مليار ريال في عام 2008م بنسبة مقدارها .%491.6
الجدول( : )2عدد طلبات الطرح وقيمتها (عدا الطرح المس��تثنى ،أسهم المنحة،
االستحواذ ،خفض رأس المال) التي وافقت عليها الهيئة في عامي 2008م و 2007م
البيان
عدد طلبات الطرح
قيمة الطرح (مليار ريال)

أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ

ﺧﻔﺾ رأس
اﻟﻤﺎل

اﺳﺘﺤﻮاذ

أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق
أوﻟﻮﻳﺔ

أدوات دﻳﻦ

ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ

ﺧﺎص

ﻋﺎم

عام 2008م
38
70.56

عام 2007م
34

5

4

35.60

نسبة التغير ()%
%11.8
%98.2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4تشمل طرح شركة رابغ للبتروكيماويات التي وافق مجلس الهيئة على طرحها في عام 2007م
وطرحت في مطلع عام 2008م.
 .5تشمل طرح شركة رابغ للبتروكيماويات التي وافق مجلس الهيئة على طرحها في عام 2007م
وطرحت في مطلع عام 2008م.

كذل��ك يعرض الجدول ( )2عدد طلبات الطرح التي وافقت عليها الهيئة خالل
عام 2008م مقارنة بعام 2007م ماعدا الطرح المس��تثنى وأس��هم المنحة وخفض
رأس المال واالستحواذ ،ويبين الجدول ( )3إجمالي مبالغ طرح األوراق المالية
بحسب نوع الطرح .ويمكن استخالص أهم نتائج هذين الجدولين في اآلتي:
ارتفع عدد طلبات الطرح التي وافقت عليها الهيئة في عام 2008م إلى  38طلبًا
مقارنة بـ  34طلبًا في عام 2007م بنسبة مقدارها .%11.8
بلغ إجمالي مبالغ طرح األوراق المالية في عام 2008م نحو  70.56مليار ريال
بنسبة زيادة مقدرها  %98.2على إجمالي المبالغ في عام 2007م.
ارتف��ع إجمالي مبالغ الطرح العام لعام 2008م إلى  36.36مليار ريال بنس��بة
زيادة بلغت  %101.7مقارنة بالعام 2007م.

25

التقرير السنوي 2008م

إنجازات هيئة السوق المالية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
الجدول ( : )3إجمالي مبالغ طرح األوراق المالية (بالمليار ريال) بحسب نوع الطرح في عامي 2008م و2007م

نوع الطرح
عــــام

عام 2008م
المبلغ

النسبة ()%

المبلغ

%51.5

18,03

%50.7

%101.7

%9.5

0,77

%2,2

%772.7

%31.9

3,80

%10,6

%491.6

5,00

%7.1

13,00

%36,5

%61.5-

70.56

%100

35,60

%100

%98.2

6

6.72

أسهم حقوق أولوية
أدوات دين
اإلجمالي

نسبة التغير ()%

النسبة ()%

36.36

خاص

عام 2007م

22,48

7

ارتفع عدد طلبات الطرح التي وافقت عليها الهيئة
في عام 2008م إلى  38طلب ًا مقارنة بـ  34طلب ًا في
عام 2007م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6تشمل طرح شركة رابغ للبتروكيماويات التي وافق مجلس الهيئة على طرحها في عام  2007م وطرحت في مطلع عام 2008م.
 .7تشمل طرح أسهم حقوق أولوية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات وشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي التي وافق مجلس الهيئة على طرحها في عام  2007م وطرحت في عام 2008م.
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 .2أدوات الدين
ش��هد عام 2008م انخفاضًا في عدد إصدارات أدوات الدي��ن إذ انخفضت إلى إصدار واحد
فقط لشركة سابك بمبلغ  5مليار ريال مقابل إصدارين في عام 2007م بمبلغ  13مليار
ريال.

الرسم البياني ( : )2إجمالي مبالغ طرح األوراق المالية
(بالمليار ريال) حسب نوع الطرح في عامي 2008م و2007م

أدوات دﻳﻦ

أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق
أوﻟﻮﻳﺔ

ﺧﺎص

ﻋﺎم

 .3الطرح العام
تنظيم عملية الطرح العام
في عام 2008م ،شارك نحو  37من المؤسسات االستثمارية (صناديق االستثمار ،األشخاص
المرخص لهم ،مؤسس��ات االس��تثمار ،مؤسس��ات ش��به حكومية) في بناء س��جل أوامر
االكتتاب إذ ُطبقت آلية سجل بناء أوامر االكتتاب لضمان كفاءة تحديد السعر العادل
لألوراق المالية المطروحة وتحديد حجم الطلب.
طرح األسهم لالكتتاب العام
في عام 2008مُ ،طرحت أسهم  813شركة لالكتتاب العام .ويعرض الجدول ( )4الشركات
التي ُطرحت أسهمها لالكتتاب العام في عام 2008م وتصنيفها بحسب حجم الطرح ونسبة
األسهم المطروحة لالكتتاب وعدد مرات التغطية وعدد المكتتبين ،ويمكن تلخيص أهم
المؤشرات ذات العالقة في اآلتي:
راوح حجم الطرح ألسهم الشركات المطروحة لالكتتاب العام في عام 2008م بين 80
مليون ريال " الشركة المتحدة للتأمين التعاوني " و  10.5مليار ريال " مصرف اإلنماء "،
وبلغ إجمالي مبالغ الطرح نحو  36.36مليار ريال.
راوحت نسبة األسهم المطروحة لالكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي ُطرحت
لالكتتاب العام في عام 2008م بين " %25شركة رابغ للبتروكيماويات" و %70
"مصرف اإلنماء".
راوح عدد مرات التغطية ألسهم الشركات التي ُطرحت لالكتتاب العام في عام 2008م
بي��ن  1.74مرة "مصرف اإلنماء" و  31.06مرة "ش��ركة الصناعات الكيميائية األساس��ية"،
وبلغ المتوسط المرجح لحجم الطرح نحو  10مرات.
راوح عدد المكتتبين في أس��هم الش��ركات التي ُطرحت لالكتتاب العام في عام 2008م
بين نحو  1.77مليون ُمكتتب " الشركة المتحدة للتأمين التعاوني " و  8.85مليون ُمكتتب
" مصرف اإلنماء ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8تشمل طرح شركة رابغ للبتروكيماويات التي وافق مجلس الهيئة على طرحها في عام 2007م وطرحت في مطلع عام 2008م.
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الجدول( : )4الشركات التي ُطرحت أسهمها لالكتتاب العام في عام 2008م وتصنيفها بحسب حجم الطرح ونسبة األسهم المطروحة لالكتتاب ألسهم الشركة وعدد
مرات التغطية وعدد المكتتبين.
حجم الطرح
(مليار ريال)

نسبة األسهم المطروحة لالكتتاب ()%

عدد مرات التغطية

عدد المكتتبين (مليون)

اسم الشركة
شركة رابغ للبتروكيماويات

4.599

%25

7.16

5,40

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

7.000

%50

2.55

8,53

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

0.080

%40

12.64

1,77

الشركة السعودية إلعادة التأمين «إعادة» التعاونية

0.400

%40

3.66

2,41

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

0.160

%40

9.22

2,50

				
مصرف اإلنماء

10.500

%70

1.74

8,85

شركة مجموعة محمد المعجل

2.100

%30

4.54

2,79

شركة الصناعات الكيميائية األساسية

0.198

%30

31.06

3,85

شركة أسواق عبداهلل العثيم

0.270

%30

21.88

3.33

شركة حلواني إخوان

0.171

%30

19.11

3,21

شركة التعدين العربية السعودية

9.250

%50

1.88

7,01

شركة مجموعة أسترا الصناعية

0.911

%30

7.57

3,36

شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"

0.723

%50

8.15

5,34

36.36

-

-

58,43

اإلجمالي

28

الرسم البياني ( :)3حجم الطرح للشركات (بالمليار ريال) التي ُطرحت
أسهمها لالكتتاب العام في عام 2008م
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الرسم البياني( :)4عدد مرات التغطية ألسهم الشركات التي ُطرحت لالكتتاب العام في عام 2008م

30

الرسم البياني ( :)5عدد المكتتبين (بالمليون) في أسهم الشركات التي ُطرحت لالكتتاب العام في عام 2008م
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 .4زيادة رأس المال للش��ركات المدرجة في الس��وق المالية
لعام 2008م عن طريق منح أسهم
يع��رض الجدول ( )5قائمة الش��ركات التي زادت رأس مالها
ف��ي عام 2008م عن طريق منح أس��هم وإجمالي عدد األس��هم
قب��ل وبعد زيادة رأس المال ،ويمكن اس��تخالص أهم نتائجه
في اآلتي:
من أصل  127شركة مدرجة في السوق المالية ،زادت 17
شركة ( )%13رأس مالها عن طريق منح أسهم.
تصدرت شركة سابك الشركات المدرجة من حيث
الزيادة في رأس المال عن طريق منح أسهم إذ بلغت 500
مليون س��هم ليصبح إجمالي عدد األسهم بعد رفع رأس
المال  3مليار سهم.
 .5قنوات االكتتاب
أعداد المكتتبين من خالل قنوات االكتتاب
يبي��ن الجدول ( )6عدد المكتتبين بحس��ب قنوات االكتتاب
من��ذ إنش��اء الهيئة حتى ع��ام 2008م ،ويمك��ن تلخيص أهم
مؤشراته في اآلتي:
ارتفع حجم استخدام المكتتبين لوسائل التقنية (الهاتف
لا لطلبات
المصرف��ي ،اإلنترنت ،الص��راف اآللي) بدي� ً
االكتتاب الورقية من خالل فروع البنوك في عام 2008م
إلى  %89مقارنة بنسبة  %83في عام 2007م و %67في عام 2006م.
استخدم  %11فقط من إجمالي المكتتبين في عام 2008م
ف��روع البن��وك المتس��لمةلطلبات االكتت��اب لتنفيذ
اكتتاباتهم ،في حين استخدم المكتتبون قنوات الهاتف
المصرف��ي ،واإلنترنت ،والصراف اآللي بالنس��ب  %21و
 %19و  %49على التوالي.

الجدول( : )5قائمة الشركات التي زادت رأس مالها (بالمليون) خالل عام 2008م عن طريق منح
أسهم و إجمالي عدد األسهم قبل و بعد زيادة رأس المال

الشركة

م

قبل رفع رأس المال

بعد رفع رأس المال

1

شركة جازان للتنمية

225

300

2

شركة األسمدة العربية السعودية

200

250

3

سابك

2،500

3،000

4

شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات

20

25

5

الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن

16.35

20،44

6

مصرف الراجحي

1،350

1،500

7

البنك السعودي لالستثمار

391.02

450

8

مجموعة صافوال

375

500

9

مجموعة سامبا المالية

600

900

 10البنك العربي الوطني

455

650

 11مجموعة فتيحي القابضة

38.50

50

 12الشركة السعودية لصناعة الورق

24

30

 13الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

40

60

 14شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي

65

81.25

 15ساب

375

600

 16شركة دار األركان للتطوير العقاري

540

720

6

15

7،220،872

9،151،695

 17شركة المصافي العربية السعودية
اإلجمالي
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إجمالي عدد األسهم

الجدول (: )6عدد المكتتبين (بالمليون) بحسب قنوات االكتتاب منذ إنشاء الهيئة حتى عام 2008م
قناة االكتتاب

عام 2007م

عام 2008م

الفترة من 2004/ 7/ 1م حتى نهاية 2005م

عام 2006م

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

الهاتف المصرفي

12,129

%21

8.979

%25

6.143

%18

1.944

%8

اإلنترنت

10,963

%19

5.672

%16

4.205

%13

857

%3

فروع البنوك

6,707

%11

6.176

%17

11.206

%33

20.826

%82

الصراف اآللي

28,626

%49

15.020

%42

11.966

%36

1.764

%7

اإلجمالي

58,427

%100

35.851

%100

33.519

%100

25.391

%100

الرسم البياني (: )6
نسب عدد المكتتبين بحسب قنوات االكتتاب منذ إنشاء الهيئة حتى عام 2008م
ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك
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الرسم البياني ( : )7نسب المبالغ التي ُجمعت بحسب قنوات
االكتتاب في عامي 2008م و2007م

حصيلة المبالغ خالل قنوات االكتتاب
يعرض الجدول ( )7إجمالي ونس��ب المبالغ التي ُجمعت بحس��ب قن��وات االكتتاب في عامي
2008م و 2007م  ،وتتلخص أهم نتائجه في ما يلي:
بلغ إجمالي المبالغ التي ُجمعت عبر مختلف قنوات االكتتاب في عام 2008م نحو 81.20
تقدر بـ  %3.5عن عام 2007م حين ُجمع ما يقارب  78.43مليار ريال.
مليار ريال بنسبة زيادة ّ
بلغت نسبة المبالغ التي ُأكتتب بها من خالل الصراف اآللي  %37.9في عام 2008م.
في عام 2008م بلغ إجمالي المبالغ التي ُجمعت من خالل قنوات الهاتف المصرفي
واإلنترنت وفروع البنوك نحو  14.41ملياراً و 17.37ملياراً و  18.65ملياراً وبالنسب %17.8
و %21.4و %22.9على التوالي.

ُجمع عبر مختلف قنوات االكتتاب نحو  81.20مليار
تقدر بـ  %3.5عن عام 2007م.
ريال بنسبة زيادة ّ

الجدول ( : )7المبالغ (بالمليار ريال) التي ُجمعت بحسب قنوات االكتتاب في عامي 2008م و2007م

قنوات االكتتاب

عام 2008م

نسبة التغير ()%

المبلغ

النسبة ()%

المبلغ

النسبة ()%

الهاتف المصرفي

14.41

%17.8

8.27

%10.5

%74.2

اإلنترنت

17.37

%21.4

0,72

%9.8

%125

فروع البنوك

18.65

%22.9

49.36

%62.9

%62.2-

الصراف اآللي

30.77

%37.9

13.08

16.8

%135.2

81.20

%100

78.43

%100

%3.5

اإلجمالي
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عام 2007م

 .6معالجة شكاوى طلبات االكتتاب
تتلقى الهيئة شكاوى المستثمرين الخاصة باالكتتاب خالل فترة الطرح العام
وبعدها ،وتتخذ ما يلزم نحو تسويتها ومعالجتها بالتعاون مع األطراف ذات
العالقة .ويوضح الجدول ( )8عدد شكاوى طلبات االكتتاب في عامي 2008م
و2007م وما تم حيالها من معالجة ،وأهم مالمح الجدول تتلخص في اآلتي:
بلغ إجمالي الشكاوى المتسلمة المتعلقة بطلبات االكتتاب العام في عام
2008م  3.460ألف شكوى بنسبة زيادة مقدارها  %15عن عام 2007م حين بلغ
عدد الشكاوى نحو  3آالف شكوى.
سويت نحو  %99من إجمالي الشكاوى المتسلمة في عام 2008م  ،وال يزال
 %1من تلك الشكاوى تحت النظر ويجري العمل على تسويتها.

الرسم البياني ( :)8نسب عدد الشكاوى واملعاجلات املتعلقة بطلبات
االكتتاب العام في عامي 2008م و2007م

اجلدول ( : )8عدد الشكاوى واملعاجلات (باأللف) املتعلقة بطلبات االكتتاب العام في عامي 2008م و2007م

وصف الشكوى

عام 2007م

عام 2008م

نسبة التغير ()%

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

المتسلمة

3,460

%100

3,003

%100

%15

ُسويت

3,434

%99

2,968

%99

%16

26

%1

35

%1

%26-

تحت النظر
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إنجازات هيئة السوق المالية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
(  ) 2عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وعدد
أسهمها المصدرة
 .1عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
عملت الهيئة منذ إنش��ائها على توسيع قاعدة الس��وق المالية عن طريق زيادة
عدد الش��ركات المدرجة في الس��وق المالية الس��عودية ،وذلك إيمانًا بأهمية
تنمية الس��وق المالي��ة وتطويرها واس��تقطاب االس��تثمارات وتنويع األدوات
االس��تثمارية .ويبين الجدول ( )9عدد الش��ركات المدرجة في السوق المالية
ونسب التغير خالل الفترة بين عامي 1990م و2008م .ويمكن إبراز أهم مالمح
الجدول في اآلتي:
ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية من  57شركة في عام
1990م إلى  127شركة في عام 2008م بنسبة زيادة مقدارها .%122
ارتفع عدد الشركات المدرجة بعد إنشاء الهيئة من  73شركة في عام
2004م إلى  127شركة في عام 2008م.
الرسم البياني( : )9عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من عام
1990م إلى عام 2008م

الجدول ( : )9عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من عام
1990م إلى عام 2008م ونسبة التغير
العام

عدد الشركات

نسبة التغير ()%

1990م

57

ـ

1991م

60

%5.3

1992م

60

%0

1993م

65

%8.3

1994م

68

%4.6

1995م

69

%1.5

1996م

70

%1.4

1997م

70

%0

1998م

74

%5.7

1999م

73

%1.4-

2000م

75

%2.7

2001م

76

%1.3

2002م

68

2003م

70

%2.9

2004م

73

%5.3

2005م

77

%5.48

2006م

86

%11.7

2007م

111

%29.1

2008م

36

127

9

10

%10.5-

%14.4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9انخفض عدد الشركات نتيجة إدماج شركات الكهرباء في شركة واحدة.
 .10تشمل  3شركات وافق عليها مجلس الهيئة وأُكتتب في أسهمها في 2007م ولم تدرج في السوق إال في مطلع عام 2008م ( شركة اإلتحاد التجاري للتأمين التعاوني
وشركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة التأمين العربية التعاونية ).

 .2عدد األسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
يعرض الجدول ( )10عدد األس��هم المصدرة للش��ركات المدرجة في السوق
المالية السعودية ونسب التغير خالل الفترة بين عامي 1996م و2008م .ويمكن
إبراز أهم مالمح الجدول في اآلتي:

الجدول ( : )10عدد األس��هم المصدرة (بالمليار) للش��ركات المدرجة في السوق
المالية السعودية من عام 1996م إلى عام 2008م ونسبة التغير
العام

عدد الشركات

نسبة التغير ()%

1996م

3.921

ـ

1997م

3.983

%1.6

1998م

6.497

%63.1

1999م

7.423

%14.3

2000م

7.857

%5.8

2001م

8.195

%4.3

2002م

9.807

%19.7

2003م

11.736

%19.7

2004م

13.021

%10.9

2005م

14.827

%13.9

2006م

19.328

%30.4

2007م

30.728

%59

2008م

39.503

%28.6

ارتفع عدد األس��هم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية من
 3.9مليار س��هم لعام 1996م إلى  39.5مليار سهم في العام 2008م بنسبة زيادة
مقدارها .%900
بعد تأسيس هيئة السوق المالية في منتصف عام 2004م ارتفع عدد األسهم
من نحو  13مليار سهم إلى نحو  39.5مليار سهم في عام 2008م.

الرسم البياني ( : )10عدد األسهم المصدرة (بالمليار) للشركات
المدرجة في السوق المالية السعودية من عام 1996م إلى عام 2008م
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إنجازات هيئة السوق المالية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
( )3صناديق االستثمار

بلغ عدد صناديق االس��تثمار في ع��ام 2008م  262صندوقًا مقارنة بـ 233
صندوقًا في عام 2007م بنسبة زيادة مقدارها .%12
ارتفع عدد صناديق االس��تثمار عدا صنادي��ق أدوات الدين في عام 2008م
مقارنة بعددها في عام 2007م ،وراوحت نس��بة الزيادة بين " %3الصناديق
القابضة" و  "%79صناديق أخرى".
صناديق االستثمار في األسهم العالمية هي أكثر الصناديق عدداً  ،إذ بلغت
 74صندوقًا في عام 2008م بنسبة مقدارها  %28من إجمالي الصناديق.
بلغ عدد صناديق االستثمار في األسهم المحلية في عام 2008م  45صندوقًا
بزيادة مقدارها  %29على عددها في عام 2007م.

أشارت المادة السادسة من نظام السوق المالية أن للهيئة وضع المعايير والشروط
الواجب توافرها في صناديق االستثمار ،وخولت المادة التاسعة والثالثون الهيئة
تنظي��م عمل صناديق االس��تثمار ووضع اللوائح والقواع��د والتعليمات الالزمة
من حيث التأسيس وطرح الوحدات وإدارتها وتطبيق قواعد اإلفصاح والشفافية
عليها .وتنفيذاً لذلك أصدرت الهيئة الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق
االستثمار العقاري.
 .1عدد صناديق االستثمار في عامي 2008م و2007م
عملت الهيئة على زيادة طرح وحدات صناديق االستثمار بشتى أنواعها إيمانًا منها
بض��رورة زيادة قاعدة القنوات االس��تثمارية .ويبين الجدول ( )11عدد صناديق
االس��تثمار المرخص لها بحسب نوع الصندوق في عامي 2008م و2007م ،ويمكن
تلخيص أهم مؤشراته في اآلتي:

الجدول ( : )11عدد صناديق االستثمار بحسب نوع الصندوق في عامي 2008م و2007م
نوع الصندوق

م

عام 2008م
11

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

1

األسهم المحلية

45

%17

35

%15

%29

2

		
األسهم الخليجية

16

%6

13

%6

%23

3

		
األسهم العالمية

74

%28

74

%32

%0

4

		
أدوات الدين

7

%2

11

%5

%36-

5

أسواق النقد (المرابحة)

57

%22

49

%21

%16

6

عقاري

4

%2

4

%2

%0

7

القابض

34

%12

33

%13

%3

8

أخرى

25

%10

14

%6

%79

262

ـ

233

ـ

%12

اإلجمالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11أعيد تصنيف صناديق اإلستثمار بنا ًء على نوع األوراق المالية المستثمر فيها في عام 2008م.
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عام 2007م

نسبة التغير ()%

الرسم البياني ( :)11عدد صناديق االستثمار بحسب نوع
الصندوق في عامي 2008م و2007م

 .2حجم أصول صناديق االستثمار في عام 2008م مقارنة بعام 2007م
يعرض الجدول ( )12حجم أصول صناديق االس��تثمار بحسب نوع الصندوق في
عامي 2008م و2007م ،ويمكن استخالص أهم نتائجه في اآلتي:
انخف��ض إجمالي حجم أصول صناديق االس��تثمار في عام 2008م إلى نحو
 74.81مليار ريال مقارنة بـ 105مليار ريال في عام 2007م بنسبة مقدارها .%28.8
انخفض حجم األصول لمختلف صناديق االستثمار في عام 2008م مقارنة
بعام 2007م ماعدا الصناديق العقارية وأس��واق النقد (المرابحة) ،وراوحت
نس��ب االنخفاض ألنواع الصناديق المختلفة بين  " %25.7صناديق القابض "
و  " %81.1أدوات الدين ".
اُس��تثمر نحو  16.47مليار ريال في صناديق االستثمار لألسهم المحلية في
عام 2008م تُمثل  %22من إجمالي حجم أصول صناديق االستثمار بانخفاض

قدره  %62.3عن عام 2007م .
ومن حيث حجم اس��تثمارات صناديق االس��تثمار في األسهم المحلية لمختلف
قطاعات الس��وق المالية الس��عودية في عام��ي 2008م و2007م ،ف ُيبين الجدول
( )13ما تس��تثمره تلك الصناديق في مختلف القطاعات باإلضافة إلى السيولة
النقدي��ة المتواف��رة لديه��ا .ويمكن إبراز أه��م مالمح الج��دول في تركز
أكثر اس��تثمارات صناديق االستثمار لألس��هم المحلية في قطاعي "المصارف
والخدمات المالية" و "الصناعات البتروكيماوية" حيث بلغت نحو  3.237مليار
ري��ال و 3.220ملي��ار ريال في عام 2008م بنس��ب مقداره��ا  %19.7و  %19.6على
التوالي من إجمالي حجم االستثمارات في جميع القطاعات.
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التقرير السنوي 2008م

إنجازات هيئة السوق المالية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
الجدول ( : )12حجم أصول صناديق االستثمار( بالمليار ريال ) بحسب نوع الصندوق في عامي 2008م و2007م
م

عام 2008م

نوع الصندوق

الحجم

النسبة ()%

الحجم

النسبة ()%

1

األسهم المحلية

16.470

%22

43.678

%41.6

%62.3-

2

		
األسهم الخليجية

1.614

%2.2

3.760

%3.6

%57.1-

3

		
األسهم العالمية

6.740

%9

14.879

%14.2

%54.7-

4

		
أدوات الدين

0.153

%0.2

0.808

%0.8

% 81.1-

5

القابض

1.756

%2.3

2.363

%2.2

%25.7-

6

أسواق النقد (المرابحة)

43.035

%57.5

33.893

%32.2

%27

7

عقاري

2.293

%3.1

1.591

%1.5

%44.1

8

أخرى

2.754

%3.7

4.127

%3.9

%33.3-

74.814

%100

105.099

%100

%28.8-

اإلجمالي

٤٣,٧

٤٣

الرسم البياني ( : )12حجم أصول صناديق االستثمار (بالمليار ريال)
بحسب نوع الصندوق في عامي 2008م و2007م

٣٣,٩

١٦,٥

١٤,٩
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عام 2007م

نسبة التغير ()%

٢,٧ ٤,١

٢,٣ ١,٦

أﺧﺮى

ﻋﻘﺎري

أﺳﻮاق
اﻟﻨﻘﺪ

٦,٧

١,٨ ٢,٤

٠,١ ٠,٨

اﻟﻘﺎﺑﺾ

أدوات
اﻟﺪﻳﻦ

اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

٣,٨

١,٦

اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

الجدول ( : )13حجم أصول صناديق االستثمار (بالمليار ريال) في قطاعات السوق المالية السعودية والسيولة النقدية في عامي 2008م و 2007م
عام 2008م

م

الحجم

النسبة ()%

1

المصارف والخدمات المالية

3.237

%19.7

البنوك

2

الصناعات البتروكيماوية

3.220

%19.6

الصناعة

21.640

3

االسمنت

0.981

%6

االسمنت

34.01

%7.8

4

التجزئة

0.458

%2.8

الخدمات

2.300

%5.3

5

الزراعة والصناعات الغذائية

0.843

%5.1

الكهرباء

0.191

%0.4

6

الطاقة والمرافق الخدمية

0.049

%0.3

االتصاالت

3.137

%7.2

7

االتصاالت وتقنية المعلومات

1.728

%10.5

التأمين

1.087

%2.5

8

شركات االستثمار المتعدد

0.060

%0.4

الزراعة

0.127

%0.3

9

التأمين

0.002

%0

سيولة نقدية

2.620

%6

10

االستثمار الصناعي

0.912

%5.5

اإلجمالي

43.678

%100

11

التشييد والبناء

1.144

%6.9

12

التطوير العقاري

2.396

%14.5

13

النقل

0.172

%1.0

14

اإلعالم والنشر

0.015

%0.1

15

الفنادق والسياحة

0

%0

1.253

%7.6

16.470

%100

16

القطاع

عام 2007م

أخرى

12

اإلجمالي

القطاع

الحجم

النسبة ()%

9.175

%21
%49.5

اُستثمر نحو  16.47مليار ريال في صناديق االستثمار
لألسهم المحلية في عام 2008م تُمثل  %22من
إجمالي حجم أصول صناديق االستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12تشمل ( سيولة نقدية،أسواق النقد) . . . ،
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إنجازات هيئة السوق المالية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
الرسم البياني ( : )13حجم أصول صناديق االستثمار (بالمليار ريال) في قطاعات السوق المالية السعودية والسيولة النقدية في عام 2008م

ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻌﺪد

 .3عدد المستثمرين في وحدات صناديق االستثمار في عام 2008م مقارنة بعام 2007م
يبين الجدول ( )14عدد المس��تثمرين في وحدات صناديق االستثمار بحسب نوع
الصندوق في عامي 2008م و2007م ،و ُيمكن إبراز أهم مالمح الجدول في اآلتي:
انخفض عدد المستثمرين في وحدات صناديق االستثمار في عام 2008م إلى
نح��و  375ألف مس��تثمر مقارنة بـنحو  426ألف مس��تثمر ف��ي عام 2007م
بنسبة انخفاض مقدارها .%12

42

بلغ عدد المس��تثمرين في وحدات صناديق االس��تثمار لألس��هم المحلية في
عام 2008م نحو  270ألف مستثمر بنسبة  %72من إجمالي عدد المستثمرين في
مختلف أنواع الصناديق.
انخفض عدد المستثمرين في صناديق االستثمار لألسهم المحلية في عام 2008م
بنسبة  %18مقارنة بعام 2007م .

الجدول ( : )14عدد المستثمرين (باأللف) في وحدات صناديق االستثمار بحسب نوع الصندوق في عامي 2008م و2007م
م

نوع الصندوق

عام 2007م

عام 2008م

نسبة التغير ()%

عدد

النسبة ()%

عدد

النسبة ()%

1

األسهم المحلية

270.496

%72

328.832

%77

%18-

2

األسهم غير المحلية

26.167

%7

44.205

%10

%41-

3

الصناديق األخرى

13

اإلجمالي

78.312

%21

52.923

%13

%48

374.975

%100

425.960

%100

%12-

الرسم البياني ( : )14نسب عدد المستثمرين في صناديق االستثمار بحسب نوع الصندوق في عامي 2008م و2007م

٪١٣

٪٢١

٪١٠
٪٧

٪٧٧

٪٧٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13تشمل ( سيولة نقدية،أسواق النقد) . . . ،
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إنجازات هيئة السوق المالية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
 .4عدد صناديق االستثمار التي وافقت /رخصت الهيئة على طرح وحداتها في عام 2008م
ش��هد عام 2008م زيادة في عدد صناديق االس��تثمار التي وافقت /رخصت الهيئة
عل��ى طرح وحداتها ،إذ رخصت ل��ـ  39صندوقًا ليصبح إجمال��ي عدد الصناديق
المرخ��ص له��ا  .262ويعرض الج��دول ( )15قائم��ة بتل��ك الصناديق مصنفة
بحس��ب نوع األسهم المس��تثمر فيها ومدير الصندوق واس��م الصندوق وعملة
الصندوق في عام 2008م .ويصف الجدوالن ( )16و( )17صناديق االس��تثمار التي
وافقت  /رخصت الهيئة على طرح وحداتها في عـام 2008م بحسب إدارة وعملة

الصندوق على التوالي .ويمكن عرض أهم نتائجهما في اآلتي:
يدير أش��خاص مرخص لهم تابع��ون لبنوك  11صندوقا بنس��بة مقدارها
 %28من إجمالي عدد الصناديق في عام 2008م .وفي المقابل يدير  28صندوقًا
أشخاص آخرون مرخص لهم.
يمث��ل الريال الس��عودي عملة الصن��دوق لـ  26صندوق �ًا ( ،)%67والدوالر
األمريكي لـ  13صندوقًا (.)%33

الجدول ( : )15صناديق االستثمار التي وافقت/رخصت الهيئة على طرح وحداتها في عام 2008م
مصنفة بحسب نوع األسهم المستثمر فيها ومدير الصندوق واسم الصندوق وعملة الصندوق
نوع األسهم المستثمر فيها

األسهم المحلية

مدير الصندوق
مجموعة كسب المالية

صندوق كسب لألسهم السعودية

ريال سعودي

مجموعة بخيت االستثمارية

صندوق بخيت لإلصدارات األولية

ريال سعودي

شركة المجموعة المالية – هيرميس السعودية

صندوق إي إف جي – هيرميس السعودي

ريال سعودي

إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات
البناء واإلسمنت السعودية

ريال سعودي

جدوى لالستثمار

صندوق جدوى لمؤشر األسهم السعودية

ريال سعودي

شركة عودة كابيتال

صندوق مؤشر الصفوة لألسهم السعودية

ريال سعودي

شركة العربي الوطني لالستثمار

الصندوق المبارك لالكتتابات األولية
السعودية
صندوق األهلي ألسهم الشركات
السعودية المتوسطة
صندوق مورغان ستانلي لألسهم
السعودية
صندوق المبارك لألسهم السعودية

ريال سعودي

ريال سعودي

بيت االستثمار العالمي – السعودية

صندوق جلوبل لألسهم السعودية

ريال سعودي

شركة األهلي المالية
مورغان ستانلي السعودية
شركة العربي الوطني لالستثمار

44

اسم الصندوق

العملة

ريال سعودي
ريال سعودي

نوع األسهم المستثمر فيها

األسهم الخليجية

األسهم العالمية

مدير الصندوق

اسم الصندوق

العملة

جدوى لالستثمار

صندوق جدوى لألسهم الخليجية

ريال سعودي

مجموعة التوفيق المالية

صندوق األصالة لألسهم الخليجية

ريال سعودي

شركة العربية المالية

صندوق العربية المالية لألسهم الخليجية

ريال سعودي

بيت االستثمار العالمي – السعودية

صندوق جلوبل لألسهم الخليجية

ريال سعودي

بيت االستثمار العالمي – السعودية

صندوق جلوبل لألسواق الخليجية

ريال سعودي

إتش إس بي سي العربية السعودية

صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناشئة

دوالر أمريكي

جدوى لالستثمار

صندوق جدوى لألوراق المالية العقارية العالمية

دوالر أمريكي

شركة الرياض المالية

صندوق الفرص اآلسيوية

دوالر أمريكي

شركة الرياض المالية

صندوق الموارد الطبيعية

دوالر أمريكي

شركة رنا لالستثمار

صندوق رنا لألسواق الناشئة

دوالر أمريكي

جدوى لالستثمار

صندوق جدوى لألسهم األفريقية المرن

دوالر أمريكي

فالكم للخدمات المالية

صندوق فالكم للطروحات األولية

ريال سعودي

مجموعة كسب المالية

صندوق كسب للطروحات األولية (المكتتب)

ريال سعودي

شركة األهلي المالية

صندوق األهلي العالمي للتكنولوجيا

دوالر أمريكي

جدوى لالستثمار

صندوق جدوى لألوراق المالية للسلع والموارد الطبيعية

دوالر أمريكي

مجموعة التوفيق المالية

البرق لالتصاالت
صندوق َ

ريال سعودي

شركة العربي الوطني لالستثمار

صندوق المبارك لعقارات آسيا-الباسيفيكي

دوالر أمريكي
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نوع األسهم المستثمر فيها

أسواق النقد (مرابحة)

صندوق قابض

مدير الصندوق

اسم الصندوق

شركة رنا لالستثمار

صندوق رنا للسيولة (بالريال السعودي)

ريال سعودي

شركة رنا لالستثمار

صندوق رنا للسيولة (بالدوالر األمريكي)

دوالر أمريكي

مجموعة التوفيق المالية

صندوق الدرة للسيولة بالريال السعودي

ريال سعودي

مجموعة التوفيق المالية

صندوق الدرة للسيولة بالدوالر األمريكي

دوالر أمريكي

مجموعة كسب المالية

صندوق كسب للمرابحة

ريال سعودي

جدوى لالستثمار

صندوق جدوى المحافظ

ريال سعودي

جدوى لالستثمار

صندوق جدوى المتوازن

ريال سعودي

جدوى لالستثمار

صندوق جدوى الجريء

ريال سعودي

فالكم للخدمات المالية

صندوق فالكم متعدد األصول

ريال سعودي

شركة العربي الوطني لالستثمار

صندوق المبارك المحافظ

دوالر أمريكي

شركة العربي الوطني لالستثمار

صندوق المبارك للنمو

دوالر أمريكي

وافق��ت  /رخص��ت الهيئ��ة عل��ى طرح وح��دات 39
صندوق ًا في عام  2008م ويُدار  ٪28منها بأشخاص
مرخ��ص له��م تابع��ون للبن��وك ويُمث��ل الري��ال
السعودي عملة لـ  26صندوق ًا .
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العملة

الجدول ( : )16عدد صناديق االستثمار التي وافقت/رخصت الهيئة على طرح وحداتها بحسب إدارة الصندوق في عامي 2008م و2007م
عام 2008م

مدير الصندوق

عام 2007م

نسبة التغير ()%

عدد الصناديق

النسبة ()%

عدد الصناديق

النسبة ()%

أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك

11

%28

7

%28

%57

أشخاص آخرون مرخص لهم

28

%72

18

%72

%56

اإلجمالي

39

%100

25

%100

%56

الرسم البياني ( :)15نسب عدد صناديق االستثمار التي وافقت /رخصت الهيئة على طرح وحداتها بحسب إدارة الصندوق في عامي 2008م و2007م

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٪٧٢

٪٧٢
٪٢٨

٪٢٨
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الجدول ( : )17عدد صناديق االستثمار التي وافقت /رخصت الهيئة على طرح وحداتها بحسب العملة في عامي 2008م و2007م
عام 2008م

العملة

عام 2007م

نسبة التغير ()%

عدد الصناديق

النسبة ()%

عدد الصناديق

النسبة ()%

ريال سعودي

26

%67

15

%60

%73

دوالر أمريكي

13

%33

9

%36

%44

يورو

0

%0

1

%4

ـ

39

%100

25

%100

%56

اإلجمالي

الرسم البياني ( : )16نسب عدد صناديق االستثمار التي وافقت/رخصت الهيئة على طرح وحداتها بحسب العملة في عامي 2008م و2007م

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٪٦٠

٪٣٦

٪٣٣

٪٤

ﻳﻮرو
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دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٪٦٧

 .5عدد صناديق االستثمار "الطرح الخاص" التي وافقت/رخصت
الهيئة على طرح وحداتها طرحًا خاصًا لعام 2008م
باإلضاف��ة إلى تول��ي مهام تنظي��م طرح وح��دات صناديق
االستثمارتقوم الهيئة أيضًا بتنظيم عمل صناديق االستثمار
ذات الط��رح الخ��اص ،ففي ع��ام 2008م ُطرح��ت وحدات 63
صندوق �ًا اس��تثماريًا طرح �ًا خاصًا وفق ما ج��اء في الئحة
صنادي��ق االس��تثمار .ويعرض الج��دول ( )18عدد صناديق
االستثمار ذات الطرح الخاص ونسبها بحسب مدير الصندوق
ف��ي عام��ي 2008م و2007م .ويمكن عرض أه��م مالمحه في
اآلتي:
ارتفع إجمالي عدد الصناديق االستثمارية ذات الطرح
الخ��اص إلى  63صندوقًا بنس��بة زي��ادة مقدارها %43
مقارنة بالعام 2007م .
جاءت ش��ركة دويتش��ه العربية الس��عودية لألوراق
المالية المحدودة األعلى في إدارة صناديق االس��تثمار
الت��ي وافقت/رخصت الهيئة على طرح وحداتها طرحًا
خاصًا في عام��ي 2008م و2007م إذ وصل عددها إلى 33
و 36على التوالي.

الرسم البياني ( : )17نسب عدد صناديق االستثمار التي وافقت/رخصت الهيئة على طرح وحداتها
طرحًا خاصًا "الطرح الخاص" بحسب مدير الصندوق في عامي 2008م و2007م

وافقت  /رخصت الهيئة على طرح وحدات 63
صندوق ًا طرح ًا خاص ًا في عام  2008م .
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الجدول ( :)18عدد صناديق االستثمار التي وافقت /رخصت الهيئة على طرح وحداتها طرحًا خاصًا «الطرح الخاص» بحسب مدير الصندوق في عامي 2008م و2007م
عام 2008م

م

مدير الصندوق

1

شركة دويتشه العربية السعودية لألوراق المالية المحدودة

33

2

شركة الخبير للمتاجرة في اإلستثمار والتمويل

1

%2

3

شركة العربية المالية

1

%2

ـ

4

بيت االستثمار العالمي – السعودية

3

%5

ـ

ـ

5

إتش إس بي سي العربية السعودية

3

%5

2

%5

%50

6

جدوى لالستثمار

2

%3

ـ

ـ

ـ

7

مجموعة كسب المالية

1

%2

ـ

ـ

ـ

8

شركة الشرق األوسط لإلستثمار المالي

1

%2

ـ

ـ

ـ

9

شركة مورجان ستانلي السعودية

2

%3

ـ

ـ

ـ

10

شركة األهلي المالية

9

%14

ـ

ـ

ـ

11

شركة رنا لالستثمار

2

%3.17

1

%2

%100

12

شركة صائب بي إن بي باريبا إلدارة األصول المحدودة

3

%5

2

%5

%50

13

شركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار

1

%2

ـ

ـ

ـ

14

شركة شعاع كابيتال العربية السعودية

1

%2

ـ

ـ

ـ

15

عودة العربية السعودية

0

٪0

1

٪2

٪100-

16

العربي لالستثمار

0

٪0

2

٪5

٪100-

63

%100

44

%100

٪43

اإلجمالي
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عام 2007م

نسبة التغير ()%

عدد الصناديق

النسبة ()%

عدد الصناديق

النسبة ()%

%52

36

%81

%58-

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
ـ

 3 / 1 / 2الرقابة على تعامالت األوراق المالية واإلفصاح والمخالفات
وشكاوى المستثمرين

تقارير أعمال الرقابة على التداوالت
ُيعد نوعان من التقارير الرقابية:
.1تقارير حول نشاط السوق تصف عمليات التداول اليومية.
.2تقارير حول حاالت االشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية.
يعرض الجدول ( )19عدد التقارير الصادرة عن أعمال الرقابة على التداوالت
ومعدلها اليومي وعدد أيام التداول في عامي 2008م و2007م ،وأبرز مالمحه هي:
في عام 2008م وخالل  251يومًا للتداول ُأعد  5344تقريراً عن أعمال الرقابة
على التداوالت .أما في عام 2007م وخالل  248يومًا للتداول ،فُأعد  4802تقريراً.
ارتف��ع معدل التقارير الصادرة عن أعمال الرقابة على التداوالت إلى 21
تقريراً عن كل يوم تداول في عام 2008م مقارنة بـ  19تقريراً عن كل
يوم تداول في عام 2007م بنسبة زيادة .%11

(  ) 1الرقابة على التداول

نصت المادتان الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية على مسؤولية الهيئة
نحو تطوير اإلجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعامالت األوراق
المالية ومراقبتها لحماية المس��تثمرين في األوراق المالية من الممارسات غير
العادل��ة أو غير الس��ليمة أو تلك التي تنطوي على غ��ش أو تدليس أو تالعب.
كذلك وضحت المادتان التاسعة واألربعون والخمسون ما ُيعد مخالفًا ألحكام
نظام السوق المالية من األعمال والتصرفات في تداول األوراق المالية .وانطالقًا
من دورها نحو الرقابة على تداول األوراق المالية واصلت الهيئة عملها لتعزيز
أدائها الرقابي على عمليات التداول من خالل اآلتي:
تطوير أساليب ونظم رقابية وتقنية جديدة.
تطوير السياسات واإلجراءات الداخلية لتحسين األداء الرقابي للهيئة.
المتابعة المكثفة لعمليات التداول للتأكد من التزام المشاركين في
السوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

العنصر

العدد

نسبة التغير ()%

عام 2008م

عام 2007م

5271

4780

%10

73

22

%232

إجمالي التقارير

5344

4802

%11

عدد أيام التداول

251

248

%1

معدل التقارير اليومية

21

19

%11

التقارير

آلية الرقابة على التداوالت
تتم عملية الرقابة على التداوالت وفق التالي:
.1يقوم النظام الرقابي االلكتروني (س��مارت) الذي تم تشغيله في نهاية عام
2007م بإص��دار تنبيه��ات ح��ول أي ممارس��ات أو تعامالت قد ُيش��تبه في
مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ُ .2يج��رى بحث مكثف بش��أن الت��داوالت والتعامالت التي صدر بش��أنها أي
تنبيه من خالل تحليل بيانات السوق ومراجعة األوامر والصفقات المنفذة
وتحليلها.
ُ .3يع��د تقرير عن أي اش��تباه في مخالفة لنظام الس��وق المالي��ة ولوائحه
التنفيذي��ة ،و ُيحال لإلدارة المعنية بش��أن مخالفات نظام الس��وق المالية
للتحري والتحقيق وإصدار القرارات الالزمة حياله.

الجدول ( :)19عدد التقارير الصادرة عن أعمال الرقابة على التداوالت ومعدلها
اليومي وعدد أيام التداول في عامي 2008م و2007م

تقارير نشاط السوق
14

تقارير أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 14تشمل تقارير حاالت االشتباه في مخالفات نظام السوق المالية وأي تقارير أخرى الزمة ألعمال الرقابة
على التداوالت.
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يبي��ن الجدول ( )20عدد عمليات البحث المكثف لتداوالت وتعامالت أصدر نظام
"س��مارت" بش��أنها تنبيهات وحاالت اش��تباه في مخالفات لنظام الس��وق المالية
لعامي 2008م و2007م  .ففي عام 2008مُ ،أجريت  968عملية بحث مكثف لتداوالت
ورصد  44من تلك العمليات بنس��بة  %5حاالت
وتعامالت صدر بش��أنها تنبيهاتُ ،
اش��تباه في مخالف��ات .في حين ُأجريت في ع��ام 2007م  283عملية بحث ُرصد 41
منها بنسبة .%14

أُجريت  968عملية بحث مكثف لتداوالت
وتعامالت صدر بشأنها تنبيهات .

الجدول ( :)20عدد عمليات البحث المكثف لتداوالت وتعامالت أصدر نظام "سمارت"
بشأنها تنبيهات وحاالت اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية في عامي 2008م و2007م
الحالة

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

عمليات البحث المكثف لتداوالت وتعامالت صدر بشأنها تنبيهات

968

%100

283

%100

اشتباه في مخالفة

44

%5

41

%14

( )2اإلفصاح
ُيعد اإلفصاح وتوفير المعلومات للمستثمرين من األساسيات التي البد من توافرها
لضمان كفاءة وفاعلية أي سوق مالية .وأعطت المادة الخامسة من نظام السوق
المالية الهيئة صالحية تنظيم ومراقبة اإلفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة
ب��األوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل األش��خاص المطلعين وكبار
المس��اهمين والمس��تثمرين فيها ،وتحديد وتوفير المعلوم��ات التي يجب على
المشاركين في السوق اإلفصاح عنها لحاملي األسهم والجمهور ،وأعطت المادة
السادس��ة الهيئة الصالحية إلص��دار القرارات والتعليم��ات واإلجراءات الالزمة
لتنظيم ومراقبة اإلفصاح .وتقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة نوعين من اإلفصاح هما :

52

عام 2007م

 .1اإلفصاح األولي:
يفصح عن المعلومات األولية للش��ركة التي س �تُطرح أسهمها لالكتتاب العام
المهمة للمس��تثمرين في الس��وق المالية وفق ما جاء ف��ي الئحة طرح األوراق
المالية وقواعد التسجيل واإلدراج .ويفصح عن تلك المعلومات من خالل نشرة
اإلصدار بحيث تتضمن ما يلي:
لمصدر األوراق المالية وطبيعة عمله واألشخاص القائمين
كاف
وصف
ٍ
ّ
عل��ى إدارت��ه مث��ل :أعض��اء مجل��س اإلدارة ،والمديري��ن التنفيذيي��ن،
وكبارالموظفين ،والمساهمين الرئيسين.
كاف لألوراق المالية المزمع إصدارها أو طرحها من حيث حجم
وص��ف
ٍ

إصدارها وس��عرها والحقوق المتعلقة بها ،وأي أولويات وامتيازات تتمتع بها
للمصدر إن وجدت .ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف
أوراق مالية أخرى
ّ
حصيلة اإلصدار ،والعموالت التي يتقاضاها المعنيون باإلصدار.
بيان واضح عن المركز المالي للمصدر ،وأي معلومة مالية ذات عالقة
بما في ذلك الميزانية ،وحساب األرباح والخسائر ،وبيانات التدفق النقدي
المدققة من مراجع الحسابات.
أي معلومة أخرى تطلبها الهيئة.
 .2اإلفصاح المستمر
وفيه تقوم الهيئة بمتابعة الش��ركات المدرجة في الس��وق المالية للتأكد من
التزامها لآلتي:
اإلفصاح عن التقارير والقوائم المالية السنوية مع نهاية السنة المالية.
اإلفصاح عن التقارير المالية األولية ربع السنوية.
اإلفصاح عن التطورات أو األحداث المهمة "المعلومات الجوهرية" بش��أن
أي حدث يهم المس��تثمرين ويؤثر في أس��عار أوراقها المالية ،على موقع
تداول قبل نشرها في وسائل اإلعالم أو أي موقع آخر وذلك خالل المهلة
التي حددتها لوائح الهيئة لنش��ر اإلعالنات .وأن تكون اإلعالنات بحس��ب
التعليمات الصادرة عن الهيئة.
اإلفصاح ع��ن أي تطورات أو أحداث متعلقة بزيادة رأس المال أو خفضه.
اإلفصاح عن أي تغيير في بيانات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
وأقربائهم.
اإلفصاح عن أي تغيير في النظام األساسي أو المقر الرئيس للشركة أو
أي تغيير للمحاسب القانوني.
وتقوم الهيئة أيضًا بـ :
مراجعة القوائم المالية الس��نوية وربع السنوية للشركات المدرجة في
الس��وق المالية للتأكد من استيفائها لمتطلبات اإلفصاح الواردة في نظام

السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
دراس��ة تقارير مجالس اإلدارة للش��ركات المدرجة للتأكد من اكتمال
اإلفصاح فيها بحسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج.
متابع��ة التزام الش��ركات المدرج��ة لإلفصاح عما ت��م تطبيقه من أحكام
الئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق مع ذكر األسباب بحسب
متطلبات الئحة الحوكمة.
متابعة استثمارات الشركات في أسهم الشركات المدرجة.
مراجعة إعالنات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية وعن أي تطورات
أو أحداث مهمة للتأكد من توافق تلك اإلعالنات مع نظام السوق المالية
ولوائحه التنفيذية ومع تعليمات اإلعالنات الصادرة عن الهيئة.
متابعة اإلشعارات المتعلقة بالملكية لكبار المالك وأعضاء مجالس اإلدارة
وكبار التنفيذيين حسب متطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
متابعة االتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي توقعها الشركات المدرجة مع
ش��ركة /شركات غير مدرجة بخصوص تملك أسهم أو زيادة رأس مال
الشركة.
اإلفصاح في تقارير مجلس اإلدارة وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات
يعرض الجدول ( )21عدد الشركات المدرجة في السوق المالية التي التزمت
االفص��اح في تقرير مجل��س اإلدارة والتي لم تلتزم بحس��ب متطلبات الئحة
حوكمة الشركات في عامي 2008م و2007م ،وأهم نتائجه هي:
بلغ عدد الشركات التي التزمت اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة بحسب
متطلبات "الئحة حوكمة الش��ركات" في عام 2008م  84ش��ركة بنسبة
 %88مقارنة بالتزام  60شركة في عام 2007م بنسبة.%70
لم تلتزم  11ش��ركة (بنس��بة  )%12اإلفصاح في تقري��ر مجلس اإلدارة
مقارنة بـ
بحس��ب متطلبات "الئحة حوكمة الشركات" في عام 2008م،
ً
 26شركة (بنسبة  )%30في عام 2007م.
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الجدول ( :)21عدد الشركات المدرجة في السوق المالية التي التزمت اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
والتي لم تلتزم بحسب متطلبات الئحة حوكمة الشركات في عامي 2008م و2007م
العنصر

عام 2007م

عام 2008م
عدد

النسبة ()%

عدد

النسبة ()%

الشركات التي التزمت اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة بحسب متطلبات " الئحة
حوكمة الشركات "

84

%88

60

%70

الشركات التي لم تلتزم اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة بحسب متطلبات " الئحة
حوكمة الشركات "
اإلجمالي

11

%12

26

%30

٪100

86

٪100

مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية
تعرض الج��داول ( ،)22و( ،)23و( )24نتائج مراجعة القوائم المالية الس��نوية
وربع الس��نوية المفصلة والمختصرة للشركات المدرجة في السوق المالية.
و ُيمكن إبراز أهم نتائج تلك المراجعة في اآلتي:
التزام غالبية الش��ركات المدرجة في الس��وق المالي��ة ألنظمة ولوائح
نظام السوق المالية المتعلقة منها باإلفصاح عن نتائج أعمالها وتقاريرها
المالية السنوية وربع السنوية.
ُروجعت  534قائمة مالية مفصلة في عام 2008م ونُشرت على موقع تداول،
مقارنة بـ  466قائمة مالية مفصلة ُروجعت ونُشرت في عام 2007م بنسبة
وروجعت  550قائمة مالية مختصرة
زي��ادة مقدارها  %15عن عام 2007مُ .
بعد نشرها على موقع تداول في عام 2008م مقارنة بـ  461قائمة في عام
2007م بنسبة زيادة بلغت .%19

95

15

ف��ي عام 2008م بلغ عدد القوائم المالية الس��نوية التي ُروجعت ولم يرد
عليها تحفظات عن العام الس��ابق  97قائمة بنس��بة  ،%87في حين بلغ عدد
القوائ��م المالية الس��نوية الت��ي ُروجعت في عام 2007م ول��م يرد عليها
تحفظات عن العام الس��ابق  70قائمة بنسبة بلغت  .%81أما القوائم المالية
الس��نوية التي ُروجعت وورد عليه��ا تحفظات في عام 2008م فبلغ عددها
 14قائم��ة بنس��بة مقدارها  .%13وبلغ عدد القوائم المالية الس��نوية التي
ُروجع��ت وورد عليها تحفظات في عام 2007م  16قائمة بنس��بة مقدارها
.%19
وردت تحفظ��ات على  24قائم��ة مالية لقوائم عام 2008م ربع الس��نوية
بنسبة  ،%19مقارنة بورود تحفظات على  29قائمة مالية ربع سنوية لعام
2007م بنسبة .%26

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15هناك  16شركة لم تُضمن في مراجعة مدى االلتزام في تقارير مجلس اإلدارة لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات،وهي إما شركات أُدرجت حديثًا أولها سنة مالية مختلفة .

54

الجدول ( :)22القوائم المالية المختصرة والمفصلة التي ُروجعت ونُشرت على موقع تداول لعامي 2008م و2007م
العدد

العنصر

نسبة التغير ()%

عام 2008م

عام 2007م

القوائم المالية المختصرة التي ُروجعت بعد نشرها على موقع تداول

550

461

%19

القوائم المالية المفصلة التي ُروجعت ونُشرت على موقع تداول

534

466

%15

الجدول ( :)23القوائم المالية السنوية التي ُروجعت وورد عليها تحفظات والتي لم ترد عليها تحفظات خالل العامين 2008م و2007م
القوائم

عام 2007م

عام 2008م

نسبة التغير ()%

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

القوائم المالية التي لم يرد عليها تحفظات عن العام السابق

97

%87

70

%81

%39

القوائم المالية التي ورد عليها تحفظات عن العام السابق

14

%13

16

% 19

%13-

111

%100

86

%100

٪29

اإلجمالي

الجدول ( :)24القوائم المالية ( ربع سنوية ) التي ُروجعت وورد عليها تحفظات والتي لم ترد عليها تحفظات خالل العامين 2008م و2007م
القوائم

عام 2007م

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

القوائم المالية التي لم ترد عليها تحفظات

103

%81

82

%74

القوائم المالية التي ورد عليها تحفظات

24

%19

29

% 26

127

%100

111

%100

اإلجمالي
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وص��ل عدد إعالن��ات توصية مجلس إدارة الش��ركة بزي��ادة رأس مال
الش��ركة عن طريق طرح أس��هم حق��وق أولوية إلى س��بعة إعالنات،
بانخفاض نسبته  %36عن اإلعالنات في عام 2007م البالغ عددها  11إعالناً.
أما إعالنات توصية مجلس إدارة الش��ركة بزيادة رأس مال الش��ركة
عن طريق منح أس��هم فبلغت  15إعالنًا في عام 2008م ،بنس��بة زيادة %7
عن عام 2007م.

اإلفصاح عن التطورات أو األحداث المهمة «المعلومات الجوهرية»
تتأكد الهيئة من التزام الش��ركات باإلفصاح عن أي تطور أو حدث تتعرض
له وذلك بإعالن��ه على موقع تداول وفق المتطلبات الت��ي أقرتها الهيئة من
حي��ث المحتوى والتوقيت .ويعرض الجدول ( )25عدد االعالنات التي نش��رت
مصنفة بحس��ب نوع اإلعالن ،ويمكن تلخيص أهم مؤشراته
على موقع تداول
ً
في اآلتي:
وصل إجمالي عدد اإلعالنات التي نُشرت على موقع تداول في عام 2008م
إلى 1787إعالناً ،بزيادة مقدارها  %20عن عام 2007م حين بلغت  1489إعالناً.
بلغ ع��دد إعالنات التطورات أواألحداث المهم��ة  1231إعالنًا لعام 2008م
بنسبة بلغت  %69من إجمالي اإلعالنات ،وبزيادة مقدارها  %19عن عام 2007م .
وص��ل إجمالي عدد إعالن��ات النتائج المالية لع��ام 2008م إلى  534إعالنًا
بنسبة بلغت  ،%30وبزيادة مقدارها  %24عن عام 2007م.

ويع��رض الجدول رق��م ( )26عدد اإلعالنات التي نش��رت على موقع تداول
مقس��مة بحسب ربع السنة لعامي 2008م و 2007م ،ويبين الجدول أن معظم
تلك اإلعالنات تركزت في النصف األول من عام 2008م بنسبة  ،٪62وبنسبة
 ٪63في عام 2007م.

الجدول ( :)25عدد اإلعالنات التي نُشرت على موقع تداول مصنفة بحسب نوع اإلعالن في عامي 2008م و2007م
نوع اإلعالن

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

				
التطورات أو األحداث المهمة

1231

%69

1032

%69

%19

نتائج مالية

534

%30

431

% 29

%24

توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح
أسهم حقوق أولوية

7

%0

11

%1

%36-

توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم

15

%1

14

%1

%7

توصية مجلس إدارة الشركة بأي خفض مقترح في رأس مال الشركة

ـ

ـ

1

%0

ـ

1787

%100

1489

%100

%20

اإلجمالي
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عام 2007م

نسبة التغير ()%

الرسم البياني ( :)18عدد اإلعالنات التي نُشرت على موقع
تداول مصنفة بحسب نوع اإلعالن في عامي 2008م و2007م

نُشر على موقع تداول  1787إعالن ًا وبلغ عدد
إعالنات التطورات أو األحداث المهمة  1231إعالن ًا
بنسبة بلغت  ٪68.9من إجمالي اإلعالنات .
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الجدول ( :)26عدد اإلعالنات التي نُشرت على موقع تداول مقسمة بحسب ربع
السنة في عامي 2008م و2007م
الربع

عام 2008م

عام 2007م

نسبة التغير ()%

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

األول

569

%32

495

%33

%15

الثاني

532

%30

436

% 30

%22

الثالث

318

%17

288

%19

%10

الرابع

368

%21

270

%18

%36

1787

%100

1489

%100

%20

اإلجمالي

الرسم البياني ( :)19عدد اإلعالنات التي نُشرت على موقع تداول
مقسمة بحسب ربع السنة في عامي 2008م و 2007م

االش��تباه في مخالفة تعليمات الهيئة الخاصة بإعالنات التطورات أو األحداث
المهمة
تق��وم الهيئة بالتأكد من التزام الش��ركات المدرجة للش��روط والتعليمات
الخاصة بإعالنات التطورات أو األحداث المهمة التي تنش��رها الشركات على
موقع ت��داول .ويعرض الج��دول ( )27عدد اإلعالنات التي نُش��رت على موقع
تداول والتي ُيش��تبه في مخالفتها لتعليمات الهيئة مقس��مة بحسب ربع السنة
لعام 2008م ،ويمكن تلخيص نتائجه في مايلي:
بلغ إجمالي عدد اإلعالنات المش��تبه ف��ي مخالفتها لتعليمات الهيئة في
عام 2008م  34إعالناً.
تركز معظم عدد اإلعالنات المشتبه في مخالفتها لتعليمات الهيئة في
عام 2008م في الربع الثالث ،حين وصل عددها إلى  19إعالنًا بنسبة .%56

الجدول ( :)27عدد اإلعالنات التي نُشرت على موقع تداول والتي يشتبه في مخالفتها
لتعليمات الهيئة مقسمة بحسب ربع السنة في عام 2008م
الربع

العدد

النسبة ()%

األول

1

%3

الثاني

10

%29

الثالث

19

%56

الرابع

4

%12

34

%100

اإلجمالي

58

عام 2008م

الجدول ( :)28عدد تبليغات التملك لكبار المساهمين التي وردت الهيئة مقسمة
بحسب ربع السنة لعامي 2008م و2007م

تبليغات تملك نسبة  %5أو أكثر من أسهم إحدى الشركات المدرجة في السوق
المالية
ُيعد اإلشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من األسهم (  %5أو أكثر ) أو ملكية
عضو مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي ألس��هم في الش��ركة نفس��ها ،واإلشعار
المتعل��ق بتغير نس��بة الملكية من األم��ور التي يجب إبالغ الهيئ��ة بها .ويعرض
الجدول ( )28عدد تبليغات التملك لكبار المس��اهمين التي وردت الهيئة مقس��مة
بحسب ربع السنة لعامي 2008م و2007م ،وأبرز مالمحه تتمثل في اآلتي:
انخف��اض إجمالي عدد تبليغ��ات التملك لكبار المس��اهمين في عام 2008م
إلى  75تبليغًا مقارنة بـ  213تبليغًا لعام 2007م بنسبة .%65
احتل الربع الثالث من عام 2008م أعلى نسبة من حيث تبليغات "تملك نسبة
 % 5أو أكثر من أسهم إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية" بنسبة .%30
في حين احتل الربع الثاني من عام 2007م أعلى نسبة تبليغات حين بلغت .%41

عام 2008م

الربع

عام 2007م

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

األول

20

%27

85

%40

الثاني

12

%16

87

% 41

الثالث

23

%30

35

%16

الرابع

20

%27

6

%3

75

%100

213

%100

اإلجمالي

الرسم البياني ( :)20عدد تبليغات التملك لكبار المساهمين التي وردت الهيئة
مقسمة بحسب ربع السنة لعامي 2008م و2007م
١٠٠

٧٥

٢٠
٨٧

٨٥

٢٥
٣٥
٢٠
٦

٢٣
١٢

٢٠
٠
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ويبي��ن الجدول رقم ( )29عدد تبليغ��ات التملك ألعضاء مجالس اإلدارة وكبار
التنفيذيين في الش��ركات المدرجة التي وردت الهيئة مقسمة بحسب ربع السنة
لعامي 2008م و2007م ،وأبرز مالمحه تتمثل في اآلتي:
ارتف��ع إجمال��ي عدد تبليغ��ات التملك ألعض��اء مجال��س اإلدارة وكبار
التنفيذيي��ن التي وردت للهيئة في عام 2008م إل��ى  88تبليغًا مقارنة بـ 60
تبليغًا في عام 2007م بنسبة مقدارها .%47
احت��ل الربع الثاني من عام 2008م أعلى نس��بة تبليغات حين بلغت  ،%33في
حي��ن احتل الربع األول من عام 2007م أعلى نس��بة تبليغ��ات إذ بلغت .%30

الجدول ( :)29عدد تبليغات التملك ألعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين
في الشركات المدرجة التي وردت الهيئة مقسمة بحسب ربع السنة لعامي
2008م و2007م
الربع

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

األول

17

%19

18

%30

الثاني

29

%33

17

%29

الثالث

18

%21

8

%13

الرابع

24

%27

17

%28

88

%100

60

%100

اإلجمالي

الرسم البياني ( :)21عدد تبليغات التملك ألعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة
التي وردت الهيئة مقسمة بحسب ربع السنة في عامي 2008م و2007م

60

عام 2007م

( )3المخالفات وشكاوى المستثمرين
تب��ذل الهيئة جهوداً حثيثة في س��بيل حماية المس��تثمرين من الممارس��ات غير
العادلة أو غير الس��ليمة التي قد تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تالعب.
ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بعمل اآلتي:
تلقي شكاوى المستثمرين.
متابع��ة مخالف��ات نظام الس��وق المالية ولوائح��ه التنفيذي��ة والتعليمات
والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة.
إج��راء التحقيق في اإلحاالت الواردة م��ن إدارات الهيئة المعنية بمخالفات
السوق المالية أو شكاوى المستثمرين أو من خارجها.
االدع��اء أمام لجنة الفصل في منازع��ات األوراق المالية في مخالفات نظام
السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
متابع��ة تنفيذ القرارات واألح��كام الصادرة عن مجلس الهيئة أو عن لجنتي
الفصل واالستئناف في منازعات األوراق المالية.
قنوات استقبال الشكاوى
س��عت الهيئة إلى فتح عدة قنوات الس��تقبال ش��كاوى المس��تثمرين ،إذ تُس��تقبل
الشكاوى في مقر الهيئة الخاص بإدارة شكاوى المستثمرين ،أو عبر موقع الهيئة
اإللكتروني ،أو بالفاكس أو البريد .وتقوم الهيئة بدراسة كل شكوى ومراجعتها
والتأكد من أن الهيئة هي الجهة المخولة النظر فيها.
عدد وتصنيف الشكاوى عام 2008م مقارنة بعام 2007م
يعرض الجدول ( )30عدد الشكاوى التي تسلمتها الهيئة خالل عام 2008م مقارنة
بعام 2007م عبر مختلف القنوات مصنفة بحس��ب نوع الشكوى :عمليات التنفيذ،
وتسهيالت وعقود مرابحة ،وصناديق استثمارية ،ومحافظ استثمارية ،وشكاوى
أخرى .ويمكن تلخيص أهم نتائج تصنيف تلك الشكاوى في اآلتي:
بلغ إجمالي عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2008م عبر مختلف القنوات 444
شكوى بانخفاض مقداره  %39عن عام 2007م حين كان عددها  725شكوى.
ج��اءت الش��كاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ األعلى ع��دداً في عامي 2008م
و2007م ،إذ وصلت نسبتهما إلى  %51و %55على التوالي.
أتت الش��كاوى المتعلقة بالتسهيالت وعقود ومرابحة األقل عدداً في عام
2008م بنس��بة  ،%3وج��اءت ش��كاوى المحافظ االس��تثمارية األقل في عام
2007م إذ بلغت نسبتها .%7

الجدول ( :)30عدد الشكاوى التي تسلمتها الهيئة مصنفة بحسب نوعها في عامي
2008م و2007م
نوع الشكوى

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

عام 2007م
نسبة التغير
()%
العدد النسبة ()%

عمليات التنفيذ

227

%51

399

%55

%43-

تسهيالت وعقود
مرابحة
صناديق استثمارية

12

%3

93

% 13

%87-

43

%10

65

%9

%34-

محافظ استثمارية

93

%21

54

%7

%72

شكاوى أخرى

69

%15

144

%16

%39-

اإلجمالي

444

٪100

725

٪100

٪39-

الرسم البياني ( :)22عدد الشكاوى التي تسلمتها الهيئة مصنفة بحسب نوعها في
عامي 2008م و2007م
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الرسم البياني ( :)23عدد الشكاوى التي تسلمتها الهيئة على أساس ربع
سنوي في عامي 2008م و2007م
كذلك يمكن تصنيف الش��كاوى المتسلمة في عام 2008م على أساس ربع سنوي
كما في الجدول ( )31الذي تُلخص أهم مخرجاته في اآلتي:
أت��ى الرب��ع األول م��ن عام��ي 2008م و2007م األعلى عدداً م��ن حيث عدد
الشكاوى التي تسلمتها الهيئة بنسبة  %36و  %37على التوالي.
ج��اء الرب��ع الرابع من عام 2008م األقل عدداً من حيث عدد الش��كاوى التي
تسلمتها الهيئة بنسبة .%12

الجدول ( :)31عدد الشكاوى التي تسلمتها الهيئة على أساس ربع سنوي في عامي 2008م و2007م
الربع

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

األول

159

%36

265

%37

%40-

الثاني

151

%34

214

% 29

%29-

الثالث

82

%18

135

%19

%39-

الرابع

52

%12

111

%15

%53-

444

%100

725

%100

%39-

اإلجمالي
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عام 2007م

نسبة التغير ()%

معالجة شكاوى المستثمرين لعام 2008م
تصدر الهيئة إش��عارات وإخطارات للمشتكين عند تسلمها ألي شكوى في إطار
س��عيها نحو التسوية بين األطراف ذات العالقة طبقًا لما ورد في الفقرة (هـ)
من المادة الخامس��ة والعش��رين من نظام السوق المالية ،التي تنص على أنه "
ال يجوز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة مالم يتم إيداعها أو ً
ال
لدى الهيئة ،وما لم يمض على ذلك مدة تس��عين يومًا من تاريخ إيداعها  ،إال
إذا أخطرت الهيئة مقدم الش��كوى أو الدع��وى بجواز اإليداع لدى اللجنة قبل
انقض��اء ه��ذه المدة " .وفي حالة تعذر الوصول إلى تس��وية ودية بين أطراف
الن��زاع ،ومضي مدة تس��عين يومًا من تاريخ إيداع الش��كوى ُيعطى الش��اكي
إشعاراً ،وبهذا يحق للشاكي رفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق
المالية للنظر فيها.
اإلشعار:
إيصال ُي ّس��لم للشاكي بعد مرور تسعين يومًا من إيداع الشكوى لدى الهيئة
لكي يتمكن من رفع دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.
اإلخطار:
الس��ماح للش��اكي برفع الدعوى لدى لجن��ة الفصل في منازع��ات األوراق
المالية قبل مضي فترة التسعين يومًا من إيداع الشكوى.
ُيبين الجدول ( )32حال الشكاوى التي تسلمتها الهيئة في عام 2008م ،وتتلخص
أهم نتائجه في اآلتي:
تُس � ِلّم  444ش��كوى في عام 2008م ،وس��ويت منها  243ش��كوى بنسبة ،%55
ومازالت  57شكوى تحت الدراسة بنسبة .%13
ُأعدت إخطارات/إش��عارات لمقدمي الش��كاوى لـ  144شكوى بنسبة .%32
ويع��رض الجدول ( )33حال اإلخطارات واإلش��عارات التي أعدتها الهيئة
لمقدمي الشكاوى وما تسلمه مقدمو الشكاوى من اإلخطارات/اإلشعارات
في عام 2008م والتي لم تُس��تلم .فمن جملة اإلخطارات/اإلش��عارات التي
ُأعدت تسلم الش��اكون  95إخطاراً/إشعاراً بنسبة  ،%66في حين لم ُيتس َلّم
 49إخطاراً /إشعاراً بنسبة .%34

الجدول ( :)32حال الشكاوى التي تسلمتها الهيئة في عام 2008م
العدد

النسبة ()%

حال الشكوى
تحت الدراسة

57

%13

ُس ّويت

243

%55

إعداد إخطارات  /إشعارات

144

%32

اإلجمالي

444

%100

الجدول ( :)33حال اإلخطارات /اإلشعارات لشكاوى المستثمرين في عام 2008م
العدد

النسبة ()%

حال اإلخطارات/اإلشعارات
تسلمها مقدمو الشكاوى

95

%66

لم يتسلمها مقدمو الشكاوى

49

%34

اإلجمالي

144

%100

الرسم البياني ( :)24حال الشكاوى التي تسلمتها الهيئة في عام 2008م
إﻋﺪاد إﺧﻄﺎرات  /إﺷﻌﺎرات
٪٣٢

٪١٣
٪٥٥
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( )4التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية
نص��ت الفقرة (ج) من المادة الخامس��ة من نظام الس��وق المالية على
التال��ي " :ألغ��راض إج��راء جمي��ع التحقيق��ات التي ي��رى المجلس
ضرورته��ا لتطبيق أح��كام هذا النظ��ام واللوائح والقواع��د الصادرة
طبق �ًا ألحكام��ه ،يتمت��ع أعض��اء الهيئ��ة وموظفوها الذي��ن يحددهم
المجلس بصالحية اس��تدعاء الش��هود ،وأخذ األدل��ة ،وطلب تقديم أي
س��جالت ،أو أوراق أو أي وثائ��ق أخرى قد تراه��ا الهيئة ذات صلة أو
مهم��ة لتحقيقها .ويج��وز للهيئة التفتيش على الس��جالت وغيرها من
المس��تندات أي �ًا كان حائزها ،لتقرر ما إذا كان الش��خص المعني قد
خالف أو يوش��ك أن يخالف أحكام هذا النظ��ام ،أو اللوائح التنفيذية،
أوالقواع��دالص��ادرةع��نالهيئ��ة".
مراح��ل التحقيق لالش��تباه ف��ي مخالفات نظام الس��وق المالية عامي
2008م و2007م
تم��ر مراحل التحقيق لتطبي��ق أحكام نظام الس��وق المالية أو اللوائح
والقواعد الصادرة طبقا ألحكامه بع��دة مراحل تبدأ بإجراءات التحري
وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة باإلحالة ودراستها وتحليلها ومن
ثم اس��تدعاء واس��تجواب المخالفين بعد الحصول على موافقة مجلس
الهيئة بهذا الش��أن .ويعرض الج��دول ( )34عدد قضايا التحقيق الواردة
لالش��تباه في مخالفات نظام الس��وق المالية حسب مرحلة التحقيق في
عام 2008م ،و ُيمكن تلخيص أهم مؤشراته في اآلتي:
ُأنهي التحقيق في  59قضية بنسبة  %39من القضايا الواردة لالشتباه
في مخالفات نظام السوق المالية.
اليزال  56من القضايا تحت الدراسة بنسبة .%37
بلغت نسبة القضايا التي ال تزال في مرحلة االستدعاء واالستجواب
والتحقيق النهائي  %9و  %15على التوالي.
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الجدول( :)34مراحل قضايا التحقيق الواردة لالشتباه في مخالفات نظام السوق المالية
بحسب مرحلة التحقيق في عام 2008م
النسبة ()%
العدد
مرحلة التحقيق
م
1

تحت الدراسة

56

%37

2

االستدعاء واالستجواب

14

%9

3

التحقيق النهائي

22

%15

4

ُأنهي التحقيق

59

%39

اإلجمالي

151

%100

أُنه��ي التحقي��ق في  59قضي��ة من القضاي��ا الواردة
لالش��تباه ف��ي مخالف��ات نظ��ام الس��وق المالي��ة
و اليزال  56من القضايا تحت الدراسة.

قضايا التحقيق الواردة/المنتهية لالشتباه في مخالفات نظام السوق المالية في
عامي 2008م و 2007م
يع��رض الجدول ( )35ع��دد قضايا التحقي��ق الواردة والمنتهية لالش��تباه في
مخالفات نظام السوق المالية في عامي 2008م و2007م ،وأبرز نتائجه هي:
بل��غ إجمالي عدد قضايا التحقيق الواردة لالش��تباه ف��ي مخالفات نظام
الس��وق المالية في عام 2008م  151قضية ،بزيادة  %54مقارنة بعام 2007م.
مقارنة
ُأنهي��ت جميع اإلج��راءات النظامية في  80قضية في ع��ام 2008م
ً
بـ  58قضية في عام 2007م ،وتشمل إجراءات التحري والتحقيق ،واالدعاء،
وص��دور عقوب��ات من المجلس أو لجن��ة الفصل في منازع��ات األوراق
المالية ،وتنفيذ تلك العقوبات.

الرسم البياني( :)25قضايا التحقيق الواردة والمنتهية لالشتباه في مخالفات نظام
السوق المالية في عامي 2008م و2007م

الجدول( :)35قضايا التحقيق الواردة والمنتهية لالشتباه في مخالفات نظام
السوق المالية في عامي 2008م و2007م
العنصر

العدد

نسبة التغير ()%

عام 2008م

عام 2007م

قضايا التحقيق الواردة

151

98

%54

قضايا التحقيق المنتهية

80

58

% 38

أُنهيت جميع اإلجراءات النظامية في  80قضية في عام 2008م
ً
مقارنة بـ  58قضية في عام 2007م ،وتشمل إجراءات التحري
والتحقيق ،واالدعاء ،وصدور عقوبات من المجلس أو لجنة
الفصل في منازعات األوراق المالية ،وتنفيذ تلك العقوبات.
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قضايا التحقيق الواردة لالشتباه في مخالفات نظام السوق المالية عامي
2008م و 2007م
يعرض الجدول ( )36عدد قضايا التحقيق الواردة لالشتباه في مخالفات
نظام السوق المالية بحسب نوع المخالفة لعام 2008م مقارنة بعام 2007م،
وأبرز نتائجه هي:
احت��ل عدد قضاي��ا التحقيق المتعلق��ة بـ "مزاولة نش��اط بدون
ترخيص وتوظيف أموال " األعلى من حيث العدد في عامي 2008م
و2007م حين بلغت نسبتهما نحو  %35و  %46على التوالي.
ارتفع عدد قضايا التحقيق الواردة لالش��تباه في مخالفات "تالعب
وتضليل" و "إفص��اح أوتداول بنا ًء على معلوم��ة داخلية" في عام
2008م مقارنة بعام 2007م بالنسب  %236و  %180على التوالي.
الرسم البياني ( :)26عدد قضايا التحقيق الواردة لالشتباه في مخالفات
نظام السوق المالية بحسب نوع المخالفة في عامي 2008م و2007م

٥٣
٤٥
٤٧

٢٨
١٩
٣

٧

٤
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٤

٠

١
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١٤

الجدول( :)36عدد قضايا التحقيق الواردة لالشتباه في مخالفات نظام السوق المالية بحسب
نوع المخالفة في عامي 2008م و2007م
نوع المخالفة

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

عام 2007م
نسبة التغير
()%
العدد النسبة ()%

مخالفة تالعب وتضليل

47

%31

14

%14

%236

مخالفة إفصاح أو تداول
بنا ًء على معلومة داخلية

28

%19

10

%10

%180

مخالفة األشخاص
المرخص لهم

4

%3

7

%7

%43-

تملك نسب بدون إشعار
الهيئة

11

%7

19

%20

%42-

مزاولة نشاط بدون
ترخيص وتوظيف أموال

53

%35

45

%46

%18

مخالفة قرارات مجلس
الهيئة

1

%1

ـ

ـ

ـ

مخالفة الئحة طرح
األوراق المالية
مخالفات أخرى لقواعد
التسجيل واإلدراج
المجموع

4
3
151

%2
%2
%100

ـ
3
98

ـ
٪3
٪100

ـ
ـ
٪54

قضاي��ا مخالفات نظام الس��وق المالية الت��ي اُنهيت في
عامي 2008م و2007م
يع��رض الج��دول ( )37عدد قضايا مخالفات نظام الس��وق
المالية والتي ُأنهيت مصنفة بحس��ب ن��وع المخالفة لعام
2008م مقارنة بعام 2007م ،وأبرز نتائجه هي:
ارتفع عدد قضايا مخالفات نظام السوق المالية التي
مقارنة بـ  58قضية
ُأنهيت في عام 2008م إلى 80قضية
ً
في عام 2007م.
احت��ل عدد قضاي��ا التحقي��ق التي اُنهي��ت المتعلقة
بمخالفة "مزاولة نش��اط ب��دون ترخيص وتوظيف
أم��وال " المرتب��ة األعلى من حيث الع��دد في عامي
2008م و2007م حي��ن بلغت نس��بتهما نحو  %58و %43
على التوالي.
بلغ��ت النس��ب المئوي��ة لع��دد القضايا الت��ي اُنهيت
لمخالفات " تالعب وتضليل" و " إفصاح أو تداول بنا ًء
على معلومة داخلية" و" الئحة األش��خاص المرخص
لهم" و" تملك نس��ب ب��دون إش��عار الهيئة"في عام
2008م نحو %11 ،%6 ،%15 ،%10 :على التوالي.

الجدول( :)37عدد قضايا مخالفات نظام السوق المالية التي ُأنهيت مصنفة
بحسب نوع المخالفة في عامي 2008م و2007م
نوع المخالفة

عام 2007م

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

تالعب وتضليل

8

%10

8

%14

إفصاح أو تداول بنا ًء على معلومة داخلية

12

%15

6

% 10

الئحة األشخاص المرخص لهم

5

%6

1

%2

تملك نسب بدون إشعار الهيئة

9

%11

18

%31

مزاولة نشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال

46

%58

25

%43

80

%100

58

%100

المجموع

الرسم البياني ( :)27عدد قضايا مخالفات نظام السوق المالية التي ُأنهيت
مصنفة بحسب نوع المخالفة في عامي 2008م و2007م
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التحقيق لالش��تباه في مخالفات نظام السوق المالية باستخدام وسائل التقنية
في عامي 2008م و 2007م
نظراً إلى التطور الهائل في وس��ائل اإلتص��ال ونقل المعلومات ومواكبة من
الهيئة لهذا التطور ،تقوم الهيئة بمراقبة مواقع ومنتديات اإلنترنت ووس��ائل
اإلعالم المس��موعة والمرئية وتوصيات األش��خاص أو المجموعات المتعلقة
بس��وق األسهم حرصًا منها على حماية المستثمرين في السوق المالية من أي
نوع من أنواع الغش أو التظليل أو الخداع .ويعرض الجدول ( )38عدد حاالت
التحقيق لمخالفات مواقع ومنتديات اإلنترنت وتوصيات الجوال لألش��خاص
والمجموعات ووس��ائل اإلعالم المس��موعة والمرئية التي ت��م التحقيق فيها
ومعالجته��ا في عامي 2008م و2007م ،ويمك��ن تلخيص أهم مخرجات الجدول
في اآلتي:

ارتفع إجمالي عدد حاالت التحقيق لمخالفات مواقع ومنتديات اإلنترنت
وتوصيات األش��خاص أوالمجموعات ووسائل اإلعالم المسموعة والمرئية
الت��ي تم التحقيق فيها ومعالجتها في عام 2008م إلى 90حالة مقارنة بـ 47
حالة في عام 2007م بنسبة .%91
أت��ت مخالفات"مواقع ومنتديات اإلنترن��ت" األعلى من حيث العدد مقارنة
بالوس��ائل األخرى في عامي 2008م و2007م بنس��بة  %90و %94على التوالي.
واُتخذت اإلجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات والتي تمثلت في استدعاء
المخالفين واس��تجوابهم وأخذ التعه��دات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن
ممارس��ة تلك المخالفات،والقيام بإغالق مواقعه��م اإللكترونية وعدم اإلقدام
على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبالً.

الجدول ( :)38عدد حاالت التحقيق لمخالفات مواقع ومنتديات اإلنترنت وتوصيات الجوال لألشخاص والمجموعات ووسائل اإلعالم المسموعة والمرئية
التي تم التحقيق فيها ومعالجتها في عامي 2008م و2007م
الجهة المخالفة

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

مواقع ومنتديات اإلنترنت

81

%90

44

%94

%84

أشخاص أومجموعات "توصيات جوال"

7

%8

1

%2

%600

وسائل إعالم مسموعة ومرئية

2

%2

2

%4

ـ

90

%100

47

%100

%91

المجموع
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عام 2007م

نسبة التغير ()%

الرسم البياني ( :)28عدد حاالت التحقيق لمخالفات مواقع ومنتديات اإلنترنت وتوصيات الجوال لألشخاص والمجموعات
ووسائل اإلعالم المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها في عامي 2008م و2007م

( )5االدعاء أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية
بع��د التثبت من وجود أي مخالفة لنظام الس��وق المالي��ة أو لوائحه التنفيذية،
تُرف��ع دعوى ضد المخالف أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية و ُيعد
قرار اتهام ضد المخالف متضمنًا األدلة والقرائن والمستندات والبيانات المثبتة
للمخالف��ة .ويعرض الج��دول ( )39القضايا الت��ي ُأعدت مذك��رة اتهام حيالها
ورفع��ت إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و2007م،
ُ
ويمكن تلخيص أهم مؤشرات الجدول في اآلتي:
في عام 2008م ،تم الترافع لتسع قضايا أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق

المالية لمخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقابل  14قضية
في عام 2007م .
ت��م الترافع خالل عام 2008م في أرب��ع قضايا تتعلق بتداوالت انطوت على
تالعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بش��أن السوق أو أسعار
األوراق المالي��ة ،وث�لاث قضاي��ا تتعلق بممارس��ة أعمال نش��اط األوراق
المالي��ة دون ترخي��ص ،وقضية واحدة تتعلق بتظلم ش��ركة مدرجة في
الس��وق المالية أصدر بحقها مجلس الهيئة ق��رار بفرض غرامة ،وقضية
واحدة تتعلق بمخالفة قواعد التسجيل واإلدراج.
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ورفعت إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و2007م
الجدول ( :)39القضايا التي ُأعدت مذكرة اتهام حيالها ُ
نوع القضية

م

عام 2007م

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

1

تداوالت انطوت على تالعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن
السوق أو أسعار األوراق المالية

4

%45

8

%57

2

تداوالت تمت بنا ًء على معلومة داخلية

ـ

ـ

2

٪14

3

تظلم من قرار مجلس الهيئة بفرض الغرامة

1

%11

4

%29

4

ممارسة أعمال نشاط األوراق المالية دون ترخيص

3

%33

ـ

ـ

5

مخالفة قواعد التسجيل واإلدراج

1

%11

ـ

ـ

9

%100

14

%100

المجموع

ﺗﺪاوﻻت اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻋﺐ واﺣﺘﻴﺎل ﺑﻘﺼﺪ إﻳﺠﺎد اﻧﻄﺒﺎع
ﻛﺎذب وﻣﻀﻠﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻮق أو أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٠

الرسم البياني ( :)29القضايا التي ُأعدت مذكرة اتهام
ورفعت إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق
حيالها ُ
المالية في عامي 2008م و2007م
٠

٠
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( )6متابعة تنفيذ القرارات واألحكام
حرصًا من الهيئة على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس هيئة الس��وق المالية والقرارات النهائية
الص��ادرة عن لجنة الفصل في منازع��ات األوراق المالية ،تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات
وذلك بمخاطبة الجهات ذات العالقة والمخالفين الصادر بحقهم عقوبات مالية أو إدارية .ويعرض
الجدول ( )40عدد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة الس��وق المالي��ة والقرارات النهائية الصادرة
ع��ن لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في عام��ي 2008م و2007م التي جرت متابعة تنفيذها.
ويمكن تلخيص أهم نتائجه في اآلتي:
ارتفع إجمالي عدد القرارات الصادرة في عام 2008م إلى  33قراراً مقارنة بـ  25قراراً في عام
2007م بنسبة .%32
بلغت القرارات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية لعام 2008م  32قراراً بنسبة  %97مقارنة
بـ  12قراراً بنسبة  %48في عام 2007م.

بلغت القرارات الصادرة عن مجلس هيئة
السوق المالية لعام 2008م  32قرارا ً مقارنة
بـ  12قرارا ً في عام 2007م.

الجدول ( :)40عدد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والقرارات النهائية
الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و2007م
عام 2008م

مصدر القرار
مجلس هيئة السوق المالية
لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية
اإلجمالي

16

عام 2007م

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

32

%97

12

%48

1

%3

13

%52

33

%100

25

%100

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستأنف فيها والزالت لدى لجنة االستئناف .
 .16تتضمن قرارات بإدانة مخالفين وقرارات أخرى مثل قرارات بالحجز التحفظي أو رفعه على ممتلكات مخالفين والتتضمن القرارات الصادرة ُ
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الرسم البياني ( :)30عدد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
والقرارات النهائية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و2007م

٪٥٢

٪٩٧
٪٤٨
٪٣

أم��ا نتائج متابع��ة تنفيذ القرارات واألح��كام الصادرة عن مجل��س الهيئة أو
الق��رارات النهائي��ة الصادرة عن لجن��ة الفصل في منازع��ات األوراق المالية
حسب نوع القضية؛ قضايا سوق مالية أو توظيف أموال في عام 2008م  ،فيمكن
تلخيصها في الجدول ( )41كاآلتي:
نُف��ذ  13قراراً صادراً عن مجلس هيئة الس��وق المالية ولجنة الفصل في

72

منازع��ات األوراق المالية المتعلقة بقضايا الس��وق المالية من أصل 20
قراراً بنسبة  ،%65وتجري متابعة تنفيذ سبعة قرارات أخرى.
ُيتاب��ع تنفيذ  13قراراً ص��ادراً عن مجلس هيئة الس��وق المالية متعلقة
بقضايا توظيف األموال .

الجدول ( :)41متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة أو القرارات النهائية
الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية حسب نوع القضية في عام 2008م
مصدر القرار
مجلس هيئة السوق المالية
لجنة الفصل في منازعات األوراق
المالية
اإلجمالي

تجري متابعة التنفيذ

نُفذ

نوع القضية

إجمالي القرارات

سوق مالية

19

13

توظيف أموال

13

0

٪0

سوق مالية

1

0

٪0

1

توظيف أموال

0

ـ

ـ

ـ

ـ

سوق مالية

20

13

٪65

7

٪35

توظيف أموال

13

0

٪0

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

٪68

6

٪32

13

٪100
٪100

13

17

٪100

نفذ  13قرارا ً صادرا ً عن مجلس هيئة السوق
المالية ولجنة الفصل في منازعات األوراق
المالية المتعلقة بقضايا السوق المالية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .17تجري متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
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األشخاص المرخص لهم في ممارسة أعمال األوراق المالية
( )1التراخيص
انطالق �ًا من مس��ؤولية الهيئة عن س�لامة التعام��ل ب��األوراق المالية وحماية
المقدمة
المس��تثمرين وحرصها على زيادة المنافس��ة وتحسين جودة الخدمات ُ
من ش��ركات الوس��اطة وتنفيذاً لما جاء في نظام الس��وق المالية في مواده من
الحادي��ة والثالثين إلى الثامن��ة والثالثين حول مس��ؤولية الهيئة نحو تنظيم
الوسطاء أصدرت الهيئة الئحتين هما:
.1الئحة أعمال األوراق المالية.
.2الئحة األشخاص المرخص لهم.
وتعد هاتان الالئحتان الركيزتين األساس��يتين لتنظيم نش��اط أعمال األوراق
المالي��ة في المملكة باإلضافة إلى تنظيم جميع ما يتعلق بالتراخيص الممنوحة
لتشمل خمسة أنش��طة رئيس��ة؛ التعامل ،واإلدارة ،والترتيب ،وتقديم المشورة،
والحفظ .وحظرت الئحة أعمال األوراق المالية على أي ش��خص ممارس��ة أي
نش��اط يتعل��ق بأعمال األوراق المالي��ة ما لم يكن مرخصًا له من هيئة الس��وق
المالية.
آلية منح التراخيص
أش��ارت الم��ادة السادس��ة من الئح��ة األش��خاص المرخص لهم إل��ى متطلبات
الترخيص وبينت المادة الس��ابعة من الئحة األش��خاص المرخص لهم إجراءات

صدر الترخي��ص ألعمال األوراق
وصالحي��ات الهيئة تجاه طل��ب الترخيص .و ُي َ
المالية من خالل أربع مراحل:
المرحلة األولى :مرحلة ما قبل تقديم الطلب.
المرحلة الثانية :استقبال الطلب والمراجعة األولية.
المرحلة الثالثة :المراجعة الدقيقة والتقويم.
المرحلة الرابعة :إعداد التوصيات واتخاذ القرار.
 .1قرارات التراخيص
أص��در مجلس الهيئ��ة خالل ع��ام 2008م  47قراراً تتعل��ق بترخيص جديد أو
تعديل ترخيص أو سحب أو إلغاء ترخيص مقارنة بـ  43قراراً عام 2007م التي
يعرضها الجدول ( )42ويمكن تلخيص أهم مالمحه في اآلتي:
في ع��ام 2008م أصدر مجلس الهيئة ق��رارات بالموافقة على الترخيص
لـ  34مؤسسة وشركة في مزاولة أنشطة أعمال األوراق المالية ،ليصبح
إجمالي عدد األشخاص المرخص لهم في مزاولة أعمال األوراق المالية
 110شخصًا مرخصًا له مع نهاية العام.
ال لتسعةتراخيص بإضافة أو حذف
أصدر مجلس الهيئة في عام 2008م تعدي ً
ترخيص ألحد األنشطة الخمسة .في حين ُعدلت ستة أنشطة في عام 2007م .
أصدر مجلس الهيئة  4قرارات في عام 2008م بسحب أو إلغاء الترخيص
الممنوح لمؤسس��ة أوشركة تزاول أنش��طة أعمال األوراق المالية في
مقابل إصدار قرارين في عام 2007م.

الجدول ( :)42عدد قرارات التراخيص التي أصدرتها الهيئة بحسب نوعها في عامي 2008م و 2007م
نوع القرار

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

ترخيص جديد

34

%72

35

%81

تعديل ترخيص

9

%19

6

٪14

سحب أو إلغاء ترخيص

4

%9

2

%5

47

%100

43

%100

المجموع
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عام 2007م

الرسم البياني( : )31عدد قرارات التراخيص التي أصدرتها الهيئة بحسب نوعها في عامي 2008م و 2007م

أصدر مجلس الهيئة  47قرارا ً تتعلق
بالتراخيص وبلغ إجمالي عدد األشخاص
المرخص لهم في مزاولة أعمال األوراق
المالية  110شخص ًا مرخص ًا له.
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 .2تطور عدد األشخاص المرخص لهم منذ إنشاء الهيئة
يوضح الجدول ( )43عدد األشخاص المرخص لهم ونسب التغير خالل الفترة من
2004/7/1م إلى عام 2008م ،ويمكن تلخيص أهم مالمحه في زيادة عدد األشخاص
المرخص لهم من  8أش��خاص في نهاية ع��ام 2005م إلى  110في نهاية عام 2008م
بمتوسط زيادة سنوية تقارب .%193

الجدول ( : )43عدد األشخاص المرخص لهم من 2004 /7/1م إلى عام 2008م
		
نسبة التغير
عدد األشخاص المرخص لهم
العام (أو الفترة)
من  2004/7/1إلى 2005م

8

ـ

2006م

45

٪463

2007م

80

٪78

2008م

110

٪38

الرسم البياني ( : )32عدد األشخاص المرخص لهم من 2004 /7/1م إلى عام 2008م
١١٠

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ

٨٠

٤٥

٨

٢٠٠٨
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٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ / ٧ / ١

الرسم البياني ( : )33رؤوس األموال المدفوعة (مليار ريال)
لألشخاص المرخص لهم خالل الفترة من عام 2005م إلى عام 2008م
١٢,٩٧٨

 .3رأس المال المدفوع لألشخاص المرخص لهم
يع��رض الج��دول ( )44رأس الم��ال المدف��وع
لألش��خاص المرخص لهم خ�لال الفترة من عام
2005م إل��ى 2008م ،ويمك��ن تلخي��ص الجدول في
اآلتي:
انخفض مجموع رؤوس األموال في عام 2008م
إلى نحو  3.715مليار ريال بنس��بة انخفاض
مقدارها  %11عن عام 2007م.
ارتفع مجم��وع رؤوس األموال التراكمية
في عام 2008م الى  12.978مليار ريال بنس��بة
 %40عن عام 2007م.

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع

ﺗﺮاﻛﻤﻲ

٩,٢٦٣

٥,٠٨٥

٤٨٥
٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٥

٢٠٠٦

الجدول( : )44رؤوس األموال المدفوعة لألشخاص المرخص لهم (بالريال) خالل الفترة من عام 2005م إلى عام 2008م
عام

مجموع رؤوس األموال

مجموع رؤوس األموال التراكمية

نسبة الزيادة التراكمية ()%

2005م

485.000.000

485.000.000

ـ

2006م

4.600.094.825

5.085.094.825

٪949

2007م

4.178.049.999

9.263.144.824

٪82

2008م

3.714.550.000

12.977.694.824

٪40
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 .4التراخي��ص الممنوح��ة بحس��ب ن��وع نش��اط األوراق المالي��ة م��ع نهاي��ة ع��ام 2008م
ُيبي��ن الج��دول ( )45عدد التراخيص الممنوحة لكل نش��اط من أنش��طة األوراق المالية مع
نهاي��ة عامين 2008م و2007م ،ويعرض الجدول ( )46عدد األش��خاص المرخص لهم بحس��ب
عدد أنش��طة األوراق المالية التي يمارس��ونها .ويمكن تلخيص أهم نتائج هذين الجدولين
في اآلتي:
ارتف��ع ع��دد التراخي��ص الممنوح��ة م��ع نهاي��ة ع��ام 2008م مقارن��ة بع��ام 2007م
لكل أنواع أنشطة األوراق المالية وراوحت نسبة الزيادة بين " %31نشاط التعامل" و%50
"نشاط اإلدارة".
م��ع نهاي��ة ع��ام 2008م ،راوح إجمال��ي ع��دد التراخي��ص بحس��ب نوع النش��اط بين
 67و  97ترخيصاً ،وأتى نش��اط "تقديم المش��ورة" األعلى من حيث العدد بنس��بة %24
مقارنة باألنشطة األخرى.
ارتف��ع ع��دد األش��خاص المرخص له��م مع نهاية ع��ام  2008ويمارس��ون نش��اطين،
وأربع��ة أنش��طة ،وجميع األنش��طة مقارنة بالع��ام 2007م بالنس��ب  %50 ،%50 ،%46على
التوالي .في المقابل ،انخفض عدد األش��خاص الممارس��ون لنش��اط واحد بنس��بة .%33
م��ع نهاي��ة ع��ام 2008م ،بل��غ ع��دد األش��خاص المرخ��ص له��م ويمارس��ون جميع
أنش��طة األوراق المالية الخمس��ة  54ش��خصًا بنس��بة  %49من إجمال��ي المرخص لهم.
كذلك ُمنح  71شخصًا مرخصًا لهم خطابات مزاولة العمل من الهيئة بنسبة  %65من إجمالي
المرخ��ص له��م ولم يحصل  39من األش��خاص المرخص لهم على خطاب��ات مزاولة العمل،
الجدول (.)47
أم��ا الج��دول ( )48فيعرض قائمة األش��خاص المرخص لهم ونوع أنش��طة األوراق المالية
المرخص لهم في مزاولتها حتى نهاية عام 2008م.
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ارتفع عدد التراخيص الممنوحة مع نهاية
العام 2008م لكل أنواع أنشطة األوراق
المالية.

ُمنح  71شخص ًا مرخص ًا لهم خطابات
مزاولة العمل من الهيئة.

الجدول ( : )45عدد التراخيص الممنوحة بحسب نوع نشاط األوراق المالية في عامي 2008م و2007م
نشاط األوراق المالية

عام 2007م

عام 2008م

نسبة التغير ()%

عدد التراخيص

النسبة ()%

عدد التراخيص

النسبة ()%

التعامل

67

%17

51

%18

%31

اإلدارة

69

%17

46

%17

%50

الترتيب

92

%23

64

%23

%44

تقديم المشورة

97

%24

68

%25

%43

الحفظ

72

%18

49

%18

%47

٩٧

الرسم البياني ( :)34عدد التراخيص الممنوحة بحسب نوع
نشاط األوراق المالية في عامي 2008م و2007م

٩٢
٧٢

٦٨

٦٤

٤٩

اﻟﺤﻔﻆ

٦٩
٦٧
٤٦

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

اﻹدارة

٥١

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
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الجدول( : )46عدد األشخاص المرخص لهم بحسب عدد أنشطة األوراق المالية المرخص لهم مزاولتها في عامي 2008م و2007م
عدد أنشطة األوراق المالية

عام 2007م

عام 2008م

نسبة التغير ()%

عدد التراخيص

النسبة ()%

عدد التراخيص

النسبة ()%

نشاط واحد

4

%4

6

%8

%33-

نشاطان

38

%35

26

%32

%46

ثالثة أنشطة

8

%8

8

%10

ـ

أربعة أنشطة

6

%4

4

%5

٪50

جميع األنشطة

54

%49

36

%45

٪50

110

%100

80

%100

٪38

اإلجمالي

الرسم البياني ( :)35عدد األشخاص المرخص لهم
بحسب عدد أنشطة األوراق المالية المرخص لهم
مزاولتها في عامي 2008م و2007م

٥٤

٣٨

٣٦
٢٦
٤
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ

80

٦

أرﺑﻌﺔ أﻧﺸﻄﺔ

٨

٨

ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺸﻄﺔ

٦
ﻧﺸﺎﻃﺎن

٤

ﻧﺸﺎط واﺣﺪ

الجدول ( :)47عدد األشخاص المرخص لهم بحسب خطاب مزاولة العمل في عامي 2008م و2007م
عام 2008م

التصنيف
مرخص لهم وحاصلون على خطاب مزاولة العمل
مرخص لهم ولم يحصلوا على خطاب مزاولة العمل
إجمالي األشخاص المرخص لهم

18

عام 2007م

نسبة التغير ()%

عدد

النسبة ()%

عدد

النسبة ()%

71

%65

46

%57

%54

39

%35

34

%43

%15

110

%100

80

%100

%38

الجدول ( : )48قائمة األشخاص المرخص لهم ونوع أنشطة األوراق المالية المرخص لهم في مزاولتها حتى نهاية عام 2008م

أسم الشركة

م
1

شركة مورجان ستانلي السعودية

2

مجموعة بي ام جي المالية

3

بيت االستشارات المالية

4

مجموعة الدخيل المالية

5

شركة أصول المالية

6

شركة كريديت سويس العربية السعودية

7

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

8

شركة الفريق االول

9

شركة رنا لالستثمار

10

شركة سويكورب

نوع الترخيص
تعامل

إدارة

حفظ

ترتيب

استشارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ .18يحصل على خطاب مزاولة العمل بعد استكمال الشخص المرخص له المتطلبات الالزمة وذلك خالل مدة ال تزيد على سنة من تاريخ خطاب الترخيص الصادر من الهيئة.
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م

82

أسم الشركة

11

مجموعة بخيت االستثمارية

12

مكتب عبدالعزيز الربدي لالستشارات المالية

13

المجموعة المالية-هيرميس السعودية

14

شركة عودة العربية السعودية

15

مجموعة التوفيق المالية

16

ايرنست ويونغ العربية السعودية لالستشارات

17

شركة فالكم للخدمات المالية

18

األلباب لالستشارات المالية

19

شركة األول للخدمات المالية

20

شركة الخبير للمتاجرة في اإلستثمار والتمويل

21

صدقة لالستشارات المالية

22

شركة المال سكيوريتيز السعودية

23

شركة مجموعة االستشارات المالية

24

شركة البوصلة الدولية للمشورة المالية المحدودة

25

شركة فريق ألفا

26

شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي

27

مجموعة كسب المالية

28

أموال لالستشارات المالية المحدودة

29

شركة جدوى لالستثمار

30

شركة الوساطة المالية

نوع الترخيص
تعامل

إدارة

حفظ

ترتيب

استشارة

أسم الشركة

م
31

شركة رسملة لالستثمار السعودية

32

دار الخليج للبحوث والتطوير المالي

33

دار األصول لالستشارات المالية

34

دار التمويل واإلستثمار المالي

35

شركة إثراء المالية

36

شركة بايونيرز السعودية لألوراق المالية

37

شركة وطن لالستثمار وأعمال األوراق المالية

38

شركة األولى جوجيت للوساطة المالية

39

شركة األهلي المالية

40

شركة المستثمر لألوراق المالية

41

شركة االستثمارات الخليجية

42

الشركة العربية ألعمال األوراق المالية

43

شركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية

44

شركة فرنسي تداول

45

مكتب المنار لإلستشارات المالية

46

المجموعة اإلستشارية المالية  -آي سي جي

47

شركة شعاع كابيتال العربية السعودية

48

شركة وثيقة المالية

49

شركة كــام السعودي الفرنسي المحدودة

50

شركة صائب بي إن بي باريبا إلدارة األصول

نوع الترخيص
تعامل

إدارة

حفظ

ترتيب

استشارة
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84

أسم الشركة

51

شركة االستثمار كابيتال

52

شركة بيت االستشارات الوطني

53

شركة المستثمرون المالية

54

شركة البحر المتوسط السعودية لالستثمار

55

بيت االستثمار العالمي السعودية

56

شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية

57

شركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار

58

شركة الرياض المالية

59

شركة الراجحي للخدمات المالية

60

شركة ساب لألوراق المالية

61

شركة العربي الوطني لالستثمار

62

شركة دويتشه العربية السعودية لألوراق المالية المحدودة

63

شركة الجزيرة المالية

64

شركة جي آي بي للخدمات المالية

65

شركة السعودي الهولندي المالية

66

شركة جي بي مورجان العربية السعودية المحدودة

67

شركة البالد لالستثمار

68

مجموعة النفيعي لالستثمار

69

شركة أرباح المالية

70

شركة الخليج للخدمات المالية

نوع الترخيص
تعامل

إدارة

حفظ

ترتيب

استشارة

أسم الشركة

م
71

شركة هيكلة لالستشارات المالية

72

شركة اإلمارات لخدمات االستثمارات المالية

73

شركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة

74

شركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات المالية

75

شركة المستشارون الخليجيون لالستشارات الملية

76

مكتب تاج لالستشارات المالية

77

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

78

شركة المهنيون لالستشارات المالية

79

شركة بلوم لالستثمار السعودية

80

بيت مسقط لألوراق المالية

81

شركة كي بي إم جي لالستشارات المالية

82

شركة برودنشل جزيره إلدارة االصول

83

شركة أعمار السعودية للخدمات المالية

84

شركة أداكس السعودية لألوراق المالية

85

شركة المستثمر اإلقليمي السعودي

86

شركة نومورا السعودية

87

شركة سويب السعودية إلدارة األصول

88

دار المنصور لالستشارات المالية

89

شركة اإلبانة المالية

90

شركة دراية المالية

نوع الترخيص
تعامل

إدارة

حفظ

ترتيب

استشارة
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أسم الشركة

91

شركة أديم المالية

92

شركة أجيج المالية

93

شركة يو بي إس العربية السعودية

94

شركة بي أن بي باريبا السعودية لإلستثمار

95

شركة جريرالمالية

96

شركة أعيان المالية

97

شركة كوربوريت فاينانس هاوس لإلستشارات المالية

98

شركة بيت االتحاد المالي

99

مجموعة رؤيا المالية

100

شركة يونيكورن كابيتال السعودية

101

شركة المستثمر للخدمات المالية

102

شركة ميزوهو العربية السعودية

103

شركة بيت المال الخليجي

104

شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

105

شركة طالل أبو غزالة لالستشارات المالية

106

مكتب رواسي الحلول لالستشارات المالية

107

شركة الخبراء العرب المالية

108

شركة ترتيب ألعمال األوراق المالية

109

شركة المحترفون لالستشارات المالية

110

شركة مكين كابيتال

نوع الترخيص
تعامل

إدارة

حفظ

ترتيب

استشارة

 -3برامج تفتيش شاملة(دورية)
ُنفذ هذه البرامج بش��كل دوري حس��ب درجة المخاطر المرتبطة بأنشطة
ت َّ
ُقيم المخاطر التي يواجهها كل األش��خاص
األش��خاص المرخص له��م .وت َّ
المرخص لهم بشكل دوري لتحديد طبيعة الزيارات التفتيشية ونوعها .خالل
برنامج التفتيش الش��امل يتم أداء سلس��لة من إجراءات المراجعة المختلفة
تختار بما يتناسب مع المخاطر المحتملة ألعمال األشخاص المرخص لهم.
وتندرج هذه المخاطر تحت خمس فئات رئيسة :مالية ،وتشغيلية ،وقانونية،
وتقنية ،ومخاطر التسوية.

( )2التفتيش
تفتش الهيئة على األشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق
المالي��ة ولوائح��ه التنفيذية وفق �ًا لصالحياتها الواردة ف��ي الفقرة (ج) من
المادة الخامسة من نظام السوق المالية ،و ُينفذ ذلك من خالل برامج تفتيش
متخصصة حسب اآلتي:
 .1برامج تفتيش أولية
تُنفذ هذه البرامج على األش��خاص المرخص لهم بعد ممارس��تهم أعمالهم
للتأكد من س�لامة نش��اطاتهم والتزامهم لما جاء ف��ي الترخيص الممنوح
من الهيئة.
 .2برامج تفتيش خاصة
ُنفذ هذه البرامج بنا ًء على شكاوى المستثمرين أو العاملين لدى األشخاص
ت َّ
المرخ��ص لهم ،أو أي قضايا تحال م��ن الجهات ذات العالقة بأعمال األوراق
الحظ من الهيئة على أعمال األشخاص المرخص لهم.
المالية ،أو ما ُي َ

يعرض الجدول ( )49عدد الجوالت التفتيش��ية التي نفذتها الهيئة بحسب نوعها
في عامي 2008م و2007م ،والذي يمكن عرض أهم مخرجاته في اآلتي:
ارتفع عدد الجوالت التفتيشية في عام 2008م إلى  68بنسبة  %31عن عام 2007م.
م��ن إجمال��ي  68جولة تفتيش��ية لع��ام 2008م؛ نُفذت  15جولة تفتيش��ية
أولية،و 51جولة تفتيشية خاصة ،وجولتان تفتيشيتان شاملتان.

الجدول ( :)49عدد الجوالت التفتيشية التي نفذتها الهيئة بحسب نوعها في عامي 2008م و2007م
نوع الجولة التفتيشية

عام 2007م

عام 2008م

نسبة التغير ()%

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

أولية

15

%22

19

%36

%21-

خاصة

51

%75

33

%64

%55

شاملة (دورية)

2

%3

0

ـ

ـ

68

%100

52

%100

%31

المجموع

87

التقرير السنوي 2008م

إنجازات هيئة السوق المالية لتنظيم طرح وتداول األوراق المالية وتطويرها
الرسم البياني ( :)36نسب الجوالت التفتيشية التي نفذتها الهيئة بحسب نوعها في
عامي 2008م و2007م

وقامت الهيئة بتطبيق العقوبات المناس��بة لطبيعة المخالفات الناتجة عن تلك
الجوالت ،وتمثل أحدها في سحب الترخيص الممنوح ألحد األشخاص المرخص
لهم .أما الجوالت التفتيش��ية الخاصة المنف��ذة في عامي 2008م و 2007م ،فيمكن
تصنيفها كما في الجدول ( )50على النحو اآلتي:
ارتفع عدد الجوالت التفتيشية الخاصة في عام 2008م إلى  51جولة بنسبة %55
عن عام 2007م.
نُف��ذ  31جولة تفتيش��ية خاص��ة لقضايا متعلقة بأعم��ال األوراق المالية،
بنسبة  % 61من إجمالي الجوالت عام 2008م.
ف��ي عام 2008م بلغ عدد الجوالت التفتيش��ية الخاص��ة لقضايا محالة من
جهات حكومية أو شكاوى مستثمرين ولقضايا متعلقة بتجاوزات األشخاص
المرخص لهم في إعالنات الصحف المحلية  13و  7بالنسب  % 25و  %14على
التوالي.

ﺷﺎﻣﻠﺔ

أوﻟﻴﺔ

ﺧﺎﺻﺔ

الجدول ( : )50عدد الجوالت التفتيشية الخاصة التي نفذتها الهيئة مصنفة بحسب نوع الحالة/القضية في عامي 2008م و2007م
نوع الحالة/القضية

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

قضايا محالة من جهات حكومية أو شكاوى مستثمرين

13

%25

24

%73

%46-

قضايا متعلقة بأعمال األوراق المالية

31

%61

6

%18

%417

قضايا متعلقة بتجاوزات األشخاص المرخص لهم في إعالنات
الصحف المحلية

7

%14

3

%9

%133

51

%100

33

%100

%55

المجموع
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عام 2007م

نسبة التغير ()%

( )3المراقبة المالية

التزام �ًا لم��ا نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الخامس��ة من الئحة األش��خاص
المرخص لهم يجب على الشخص المرخص له االلتزام بمبدأ الكفاية المالية وذلك
باالحتفاظ بموارد مالية كافية حس��ب القواع��د التي تحددها الهيئة .ولتحقيق
هذا الهدف تراجع الهيئة التقارير المالية لألشخاص المرخص لهم بشكل شهري
للتأك��د من التزامهم لمب��دأ الكفاية المالية وأن لديه��م رؤوس أموال كافيه
لتغطية التزاماتهم المالية تجاه المستثمرين واألشخاص المرخص لهم اآلخرين
عن��د الحاجة إلى تصفية أعمالهم في وقت مناس��ب ع��ن طريق مراجعة ما يلي:
متطلبات الحد األدنى من رأس المال.
طريقة حساب صافي رأس المال.
متطلبات التأمين المهنية.
متطلبات القروض تالية االستحقاق.
متطلبات اإلشعار الخاصة بالكفاية المالية
تُص َّنف أنواع المراجعة/المراقبة المالية لألشخاص المرخص لهم إلى اآلتي:
 -1اتفاقي��ات قروض تالية االس��تحقاق :وه��ي قروض تُمنح ف��ي الغالب من
المالك للشركة المعنية بحيث تكون أولوية استحقاق وسداد هذه القروض
تالي��ة للخصوم والقروض األخرى ،وبذلك يمك��ن التعامل معها كجزء من
وسيلة لتصحيح الكفاية
حقوق المالك .وتُس��تخدم القروض تالية االستحقاق
ً
المالية للشركة بدون الحاجة إلى زيادة رأس المال .ولكي يكون القرض تالي
ُوقع اتفاقية بين المقرض والمقترض حس��ب الصيغة
االس��تحقاق يج��ب أن ت ّ

التي تحددها الهيئة.
 -2مراقب��ة دورية للكفاي��ة المالية :وفيها يجري التأكد م��ن توافر الموارد
المالية الكافية للوفاء بالتزامات الشخص المرخص له تجاه عمالئه و األطراف
األخرى لحماية حقوق المس��تثمرين والس��وق المالية من أي تبعات قد تطرأ
من تعثر الشخص المرخص له.
 -3التأكد من الكفاية المالية لألش��خاص المرخص لهم عند تعهدهم بتغطية
طرح أوراق مالية لما ينطوي عليه هذا التعهد من التزام لشراء جميع األسهم
المص��درة في حالة عدم االكتتاب فيها بالكامل ،مما يس��تدعي توافر الموارد
المالي��ة الكافية لدى األش��خاص المرخص لهم إذ أن نش��اط التعهد بالتغطية
يؤثر بشكل كبير في الكفاية المالية للشخص المرخص له.
 -4مراجعة عقود التأمين المهني للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الهيئة.
يع��رض الجدول ( )51تصنيف أع��داد المراجعة/المراقبة المالية لألش��خاص
المرخص لهم لعام 2008م ،ويمكن تلخيص أهم نتائجه في اآلتي:
بلغ إجمالي أعداد المراجعة أوالمراقبة المالية لألشخاص المرخص لهم
 313مراجعة أو مراقبة.
نُفذت  248مراقبة دورية للكفاية المالية.
ُروجعت تسع عشرة اتفاقية لقروض تالية االستحقاق ونُفذت  39مراجعة
للتأكد من الكفاية المالية لألشخاص المرخص لهم عند تعهدهم بتغطية
طرح أوراق مالية.

الجدول ( :)51تصنيف أعداد المراجعة/المراقبة المالية لألشخاص المرخص لهم في عام 2008م
العدد

النسبة ()%

نوع المراجعة/المراقبة
مراجعة اتفاقيات القروض تالية االستحقاق

19

٪6

مراقبة دورية للكفاية المالية

248

٪79

التأكد من الكفاية المالية لألشخاص المرخص لهم عند تعهدهم بتغطية طرح أوراق مالية أخرى

39

٪13

أخرى

7

٪2

313

٪100

اإلجمالي
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الزوار من خارج المملكة في عام 2007م  81ألف و 600زائر تقريباً.
من إجمالي  90.792زائراً لموقع الهيئة اإللكتروني من خارج المملكة في
ع��ام 2008م ،بلغت نس��ب عدد زوار الموقع م��ن دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي والدول العربية والدول األجنبية  %52 ،%18 ،%30على التوالي.

 5 / 1 / 2توعية المستثمر
أولت الهيئة منذ إنشائها أهمية كبيرة لتوعية المستثمر إيمانًا منها بأن توعية
المس��تثمر هي جزء ال يتجزأ من حماية المس��تثمر عالوة على أن غياب الوعي
االستثماري من ش��أنه زيادة مخاطر السوق المالية والتأثير في كفاءتها .وفي
هذا اإلطار قامت الهيئة بفتح عدة قنوات للتوعية باالستثمار في السوق المالية،
وذلك من خالل تنفيذ خمسة أنشطة رئيسة:

النش��اط الثاني :نش��ر المواد اإلعالمية التي تتناول ش��رح وتفس��ير قرارات
مجلس الهيئة وزيادة الوعي بمضامينها
تعاونت الهيئة مع أجهزة اإلع�لام المتاحة المرئية والمقروءة بتقديم ما يزيد
على ( )108مادة إعالمية لش��رح وتفسير األخبار والقرارات الصادرة عن مجلس
الهيئة ،وش��ملت هذه المواد اإلعالمية ظهور بعض موظفي الهيئة المباشر على
القن��وات التلفزيونية ،وكذلك البيانات والتقاري��ر والمقاالت الصحفية .وقد
تناول��ت هذه المواد قضايا رئيس��ة مثل بيان المعايير العالمية عالية المس��توى
المطبقة في السوق المالية السعودية ،واإلجراءات المتبعة لرصد وضبط مخالفات
السوق المالية ،إضافة إلى التعريف بقرار الهيئة المتعلق بالسماح لألجانب غير
المقيمين بدخول الس��وق المالية عن طريق اتفاقيات مبادلة األسهم (.)SWAPS

النش��اط األول :نشر األخبار والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة على موقع
الهيئة اإللكتروني
تنش��ر الهيئ��ة األخب��ار والقرارات الص��ادرة عن مجل��س الهيئة عل��ى موقعها
اإللكترون��ي لضمان وصول المعلومة لجميع المس��تثمرين في آن واحد .ويبين
الجدوالن ( )52و ( )53عدد زوار موقع الهيئة اإللكتروني في عامي 2008م و2007م
بحسب التوزيع الجغرافي .ويمكن إجمال أهم نتائج الجدولين في اآلتي:
ارتفع عدد زوار موقع الهيئة اإللكتروني بنسبة  %3في عام 2008م مقارنة بعام
2007م إذ بلغ نحو  802ألف زائر مقارنة بنحو  778ألف زائر تقريبًا في عام 2007م.
بلغ عدد زوار موقع الهيئة اإللكتروني من خارج المملكة في عام 2008م
نحو  91ألف يمثلون  %11تقريبًا من إجمالي عدد الزوار ،في حين بلغ عدد

النشاط الثالث :تلقي استفسارات اإلعالميين والمواطنين وشكاواهم واإلجابة
عنها من خالل ثالث قنوات :الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني.

الجدول ( :)52التوزيع الجغرافي لزوار موقع الهيئة اإللكتروني (باأللف) داخل وخارج المملكة في عامي 2008م و2007م
التوزيع

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

داخل المملكة

711.159

%89

696.595

%90

%2

خارج المملكة

90.792

%11

81.646

%10

%11

801.951

%100

778.241

%100

%3

المجموع
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عام 2007م

نسبة التغير ()%

٪١٠

الرسم البياني (:)37التوزيع الجغرافي لزوار موقع الهيئة اإللكتروني
داخل وخارج المملكة في عامي 2008م و2007م

ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

٪١١

٪٩٠

داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

٪٨٩

الجدول ( :)53التوزيع الجغرافي لعدد زوار موقع الهيئة اإللكتروني (باأللف) خارج المملكة في عامي 2008م و2007م
الموقع الجغرافي

عام 2007م

عام 2008م

نسبة التغير ()%

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

26.897

%30

24.565

%30

%10

الدول العربية

16.066

%18

16.078

%20

%0.1-

الدول األجنبية

47.829

%52

41.003

%50

%17

90.792

٪100

81.646

٪100

٪11

المجموع
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النشاط الرابع :برامج توعية المستثمر
واصل��ت الهيئة تنفيذ إس��تراتيجيتها نح��و برامجها المتعلق��ة بتوعية
المس��تثمر ،ورك��زت خ�لال ع��ام 2008م عل��ى تنفي��ذ أه��داف توعية
المستثمرمتوس��طة وطويلة األجل .ومن البرام��ج التي قامت بها الهيئة
خالل عام 2008م لتوعية المستثمر:
 .1إصدار كتيبات جديدة ضمن سلسلة كتيبات توعية المستثمر
انتهت الهيئة من توزيع ستة كتيبات جديدة لتنضم إلى الكتيبات الستة
األخ��رى ،فأصبح مجموع الكتيبات التي ُوزع��ت حتى نهاية عام 2008م
اثني عشر كتيباً .وقد ُوزعت الكتيبات على محافظ جميع المستثمرين
بالسوق المالية ،ووفرت أعداد كبيرة منها في صاالت التداول بالتعاون
م��ع البنوك المحلية .كما أن جميع هذه الكتيبات متوافرة في صيغتها
اإللكترونية على ش��بكة اإلنترنت في موقع مركز توعية المس��تثمر
التابع لموقع الهيئة اإللكتروني لتس��هيل وصول جميع المس��تثمرين
إليها.
وفيمايلي نبذة مختصرة عن هذه الكتيبات:
االستثمارات المالية وأسواق األسهم:
يستعرض مواضيع متخصصة عن األسواق المالية وأنواعها ووظائفها
وخصائص كل سوق منها.
دليل المستثمرين الشباب:
اش��تمل عل��ى عدد م��ن الموضوعات التي تمكن كل ش��اب مس��تثمر
أو يرغ��ب في االس��تثمار بالس��وق المالي��ة من التعرف عل��ى آليات
واس��تراتيجيات االس��تثمار بش��كل عام ،إضافة إلى كيفية قياس أداء
الس��وق المالية .وقد تطرق اإلصدار للمخاطر االستثمارية وكيفية
الحد منها ،وس��لوكيات اتخاذ القرار كأس��اليب تساعد على تحقيق
أفضل العوائد الممكنة.
دليل االستثمار للمتقاعدين:
تط��رق الدليل إلى مواضيع ذات عالقة مباش��رة بمجاالت االس��تثمار
لمن هم في سن التقاعد.
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الرسم البياني ( :)38التوزيع الجغرافي لعدد زوار موقع الهيئة
اإللكتروني (باأللف) خارج المملكة في عامي 2008م و2007م

اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون

تقديم مايزيد على  108مادة إعالمية لشرح
وتفسير األخبار والقرارات الصادرة عن
مجلس الهيئة .

كيف تقدم شكوى:
يهدف ه��ذا الكتيب إلى التعريف بالخطوات واإلج��راءات الالزم اتباعها عند
التقدم بشكوى والشروط الالزمة الكتمال وثائق الشكوى وخطوات تقديمها
والطرق المتبعة في هذا الشأن ،وقد ُأرفقت نماذج رسمية للشكاوى في نهاية
الكتيب إلطالع المستثمر على البيانات الواجب توفيرها قبل تقديم الشكوى.
دليل المصطلحات االستثمارية:
يش��رح هذا الدليل وبش��كل ميس��ر أهم المصطلحات المتداولة في األسواق
المالية ومدلوالتها ومعانيها كأداة هامة للمستثمر.
الدليل اإلرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات األوراق المالية:
وفي��ه يجاب عن معظم التس��اؤالت التي تثار حول كيفي��ة التقدم بالدعوى
إل��ى جهات التقاضي ف��ي منازع��ات األوراق المالية،والدع��اوى التي تدخل
في اختصاصها ،وما يجب أن تش��تمل عليه ،والنماذج المس��تخدمة ،وكيفية
الوصول إليها ،والمواعيد التي يجب أن تقدم خاللها.
.2مركز توعية المستثمر على شبكة اإلنترنت
يعرض الجدول ( )54عدد زوار مركز توعية المس��تثمر مصنفًا حس��ب عناصر
المركز الرئيس��ة في عامي 2008م و2007م .ويمكن إجمال أهم نتائجه في اآلتي:
انخف��ض عدد زوار مركز توعية المس��تثمر بنس��بة  %41تقريبًا في عام

2008م مقارنة بعام 2007م حين بلغ نحو  37ألف زائر مقارنة بنحو  63ألف
زائر تقريبًا عام 2007م.
من إجمالي  37،031زائراً لمركز توعية المستثمرفي عام 2008م ،بلغت نسب
عدد زوار موقع توعية المستثمر ومحاضرات ورش عمل توعية المستثمر
وكتيبات توعية المستثمر  %13 ،% 72 ،%15على التوالي.
 .3المشاركة في ورش العمل والمحاضرات
شاركت الهيئة في عدة مناسبات مابين ورش عمل ومحاضرات في عام 2008م،
يعرف م��ن خاللها بدور
وقام��ت الهيئ��ة فيها بتنظيم أجنح��ة خاصة بالهيئة َّ
الهيئة في تنظيم الس��وق المالية ،عالوة على توزيع الكتيبات الخاصة بتوعية
المستثمر واللوائح التنفيذية ونسخ من التقرير السنوي.
النشاط الخامس :عقد الدورات التدريبية
قام��ت الهيئة في ع��ام 2008م بتنظي��م دورة تدريبية لم��دة يومين مخصصة
لإلعالميين السعوديين العاملين في األقسام اإلقتصادية في الصحف السعودية،
وركزت الدورة على تزويد الصحفيين بمعلومات عن األسواق المالية لتساهم
في تطوير أداء الصحفي السعودي المتخصص بالشأن اإلقتصادي  .وقد استفاد
من هذه الدورة أكثر من  20صحفياً.

بلغ عدد زوار مركز توعية المستثمر نحو
 37ألف زائرا ً و بلغت نسبة عدد زوار ورش
عمل توعية المستثمر  ٪72من إجمالي
الزوار.
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الجدول ( :)54عدد زوار مركز توعية المستثمر (باأللف) مصنفًا حسب عناصر المركز في عامي 2008م و2007م
عناصر المركز

عام 2007م

عام 2008م

نسبة التغير ()%

عدد الزوار

النسبة ()%

عدد الزوار

النسبة ()%

موقع توعية المستثمر

5.572

%15

6.649

%11

%16-

ورش العمل

26.646

%72

53.155

%85

%50-

كتيبات توعية المستثمر

4.813

%13

2.865

%4

%68

37.031

٪100

62.669

٪100

٪41-

المجموع

الرسم البياني ( :)39عدد زوار مركز توعية المستثمر (باأللف) مصنفًا
حسب عناصر المركزفي عامي 2008م و2007م

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٥٣,١٥٥

٢٦,٦٤٦
٦,٦٤٩
٥,٥٧٢

٢,٨٦٥
٤,٨١٣
ﻛﺘﻴﺒﺎت ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
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إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم
اللوائح الداخلية وتطويرها.
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 2/ 2إنجازات هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم اللوائح
الداخلية وتطويرها
تطبيقًا للمادة السادس��ة من نظام الس��وق المالية الخاصة بمسئولية الهيئة نحو
وضع اللوائح الداخلية وتطويرها والمادتين التوضيحيتين التاس��عة والعاشرة
المتعلق��ة بتطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها ،قام��ت الهيئة خالل عام 2008م
بتطوير اللوائح الداخلية في ستة مجاالت:
في مجال التوظيف:
تعيي��ن  115موظفًا من ذوي الكف��اءات العالية في نهاية عام 2008م ،ليصبح
إجمالي عدد موظفي الهيئة  436موظفاً ،بنسبة زيادة بلغت  %20عن عام 2007م.
االستعانة بعدد من المختصين في مجال األسواق المالية من عد ٍد من دول
العالم وذلك لش��غل بعض الوظائف االستشارية والمتخصصة في عد ٍد من
إدارات الهيئة.
في مجال تطوير الموارد البشرية:
بلغ عدد الموظفين الذين استفادوا من مختلف برامج التدريب  404موظف.
بلغ عدد البرامج التدريبية الخارجية  560برنامجا.
بلغ عدد المشاركين بالبرامج التدريبية الداخلية  107موظفاً.
إلح��اق  92موظف �ًا ببرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاس��ب اآللي في 6
برامج تدريبية.
استفاد  35موظفًا من برامج اللغة اإلنجليزية داخل المملكة.
استفاد  10موظفين من برنامج اللغة اإلنجليزية خارج المملكة.
بلغ عدد الموظفين الذين انضموا لبرنامج إكمال الدراسة بنظام اإلنتساب
 41موظفاً.
تحديد قائمة بمراكز التدريب الموصى بها محليًا ودوليًا تحتوي على 30
مرك��زاً تدريبيًا محلي �ًا وإقليمي �ًا و  141مركزاً تدريبي �ًا أجنبياً ،ويتم
بشكل مستمر.
تحديثها
ٍ
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ابتعاث  22موظفًا في عام 2008م مقارنة بإبتعاث  3موظفين في عام 2007م .
إلح��اق  19موظفًا في برامج تدريب على رأس العمل في منظمات وهيئات
دولية مماثلة.
إنهاء الدفعة الثانية م��ن البرنامج التطويري الخاص بخريجي الجامعات
مع كلية كاس وبورصة لندن .وقد تم استقطاب  16متدربًا للعمل بالهيئة
من أصل  21متدربا أنهوا البرنامج.
تأس��يس و تفعيل مركز التقيي��م ( )Assessment Centerبهدف تقييم
المتقدمين للتوظيف والمرش��حين لاللتحاق بالبرامج التطويرية (اللغة
االنجليزية ،برنامج إدارة الكفاءات .)..،وذلك بإتاحة مجموعة من األدوات
لهذا الغرض:
 .1اختبارات قياس القدرات.
 .2اختبارات الشخصية.
 .3اختبار  Bulatsللغة اإلنجليزية الذي يعتبر أفضل اختبار معمول به حالياً.
تنفيذ مشروع تطوير الموارد البشرية والذي اشتمل على:
 .1إعداد قاموس الجدارات الخاص بالهيئة (.)Competency Dictionary
 .2إعداد خطط التطوير الوظيفي لموظفي الهيئة (.)PDP
 .3إعداد سياسات اإلحالل الوظيفي ()Succession Planning
 .4إعداد برنامج إدارة الكفاءات (.)Talent Management Program
في مجال تطوير اإلستراتيجية والتنظيم اإلداري
دراسة اإلستراتيجية والتنظيم اإلداري للهيئة.
التعاق��د م��ع أحد بي��وت الخب��رة العالمية إلعداد دراس��ة تش��تمل على
صياغ��ة إس��تراتيجية الهيئ��ة للس��نوات الخم��س القادم��ة بم��ا يتوافق
والمتغيرات والمس��تجدات في السوق المالية للس��نوات الخمس القادمة،
وتطوي��ر التنظي��م اإلداري للهيئ��ة بما يت��واءم مع هذه اإلس��تراتيجية.
ترجمة لوائح سياسات الموارد البشرية إلى اللغة االنجليزية.
تطوير و تحس��ين نظام الموارد البش��رية ( )Oracle HRMإلس��تكمال
ميكنة جميع عمليات الموارد البشرية.

في مجال تعزيز الدور االجتماعي للهيئة:
المش��اركة في ع��دد من أيام المهن��ة والفعاليات في عدد م��ن الجامعات
المحلية و اإلقليمية.
التنس��يق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم ( )100منحة
الختبار الزمالة على أن يتم البدء باالستفادة منها في عام 2009م.
تدش��ين برنام��ج اإلبتع��اث لحديثي التخ��رج؛ حيث تم قب��ول  40خريجًا
وخريجة من حملة البكالوريوس والذين تم ابتعاثهم للحصول على درجة
الماجستير في عد ٍد من التخصصات ذات العالقة بالسوق المالية.
تدري��ب  14طالبًا ضمن برنام��ج التدريب التعاوني وال��ذي تقدمه الهيئة
لط�لاب الجامعات و المعاه��د العلمية .ويجري العمل على توس��يع دائرة
المستفيدين من البرنامج من طالب الجامعات والمعاهد السعودية.
وفي مج��ال تطوير البيئة الداخلي��ة لمكننة أعمال الهيئ��ةُ ،أنجز الكثير من
المشاريع التقنية في عام 2008م إذ تم عمل اآلتي:
توظي��ف أحدث التقني��ات والنظم والم��وارد والعملي��ات والبنى التحتية
الالزم��ة لتمكين الهيئة من تقديم مجموع��ة متكاملة وفريدة من خدمات
تقنية المعلومات تواكب التقدم العالمي.
ّ

تحقي��ق تغيير إيجابي ملموس في مجال اس��تيعاب هيئة الس��وق المالية
لتقنيات ونظم المعلومات وتوظيفها على أكمل وجه .ومن ضمن الخدمات
اإللكترونية التي نفذتها الهيئة في نظامها الداخلي ما يلي:
 .1تطبيق نظام التحكم بصالحيات الوثائق (.)IRM
 .2تطبيق نظام الفاكس اإللكتروني.
 .3مشروع الدعم الفني اإللكتروني (.)CA
 .4نظام مراقبة شبكة الهيئة.
 .5تطبيق ش��هادة التشفير من إنترست ( )Entrustلزيادة مستوى األمان
والسرية للدخول وتصفح البريد اإللكتروني من خارج الهيئة.
 .6البدء بمشروع التحضير للحصول على شهادة األيزو .)ISO27001( 27001
وفي مجال إدارة مشروع مقر هيئة السوق المالية في مركز الملك عبداهلل
المالي:
وقع عقده مع
م��ا زال العمل جاريًا خالل عام 2008م على تصميم المبنى الذي َ
شركة  HOKاألمريكية بالتحالف مع دار الدراسات العمرانية مصممًا محلياً،
ويت��م ذلك بالتزامن مع تهيئة الموقع بحيث يبدأ تنفيذ المش��روع في أثناء
مرحلة التصميم.

تعيين  115موظف ًا من ذوي الكفاءات العالية
ليصبح إجمالي عدد موظفي الهيئة 436
موظف ًا .
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الحق في النظر في تظلمات قرارات الهيئة وإجراءاتها.
ال
وجود كادر متميز من المؤهلين في الدراسات الشرعية والنظامية تأهي ً
عاليًا لمس��اندة أعمال اللجنة .عالوة أن لدى اللجنة جهازاً إداريًا خاصًا بها
تتوافر فيه االش��تراطات الخاصة بأداء مهامها ،لضمان االس��تقاللية التامة
لها.
وفي ع��ام 2008م ،بلغ عدد اجتماعات األعضاء  417اجتماع �ًا اُتخذ فيها  253قراراً
لمختلف أنواع القضايا الثالث؛ المدنية ،واإلدارية ،والجزائية.

قضى نظام الس��وق المالية في مادته الخامس��ة والعش��رين بتكوي��ن لجنة من
مستش��ارين قانونيين متخصصين في فقه المعامالت واألسواق المالية يتمتعون
بالخبرة في القضايا التجارية ،والمالية ،واألوراق المالية ،للفصل في المنازعات
التي تقع في نطاق أحكام نظام الس��وق المالي��ة ولوائحه التنفيذية وقواعدهما
وتعليماتهما فيما يتعلق بالحق العام والحق الخاص .وبنا ًء على ذلك صدر قرار
مجلس هيئة السوق المالية رقم 2005-2-1م وتاريخ 1425/11/7هـ بتشكيل اللجنة،
وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء هم:
( رئيسًا )
 .1المستشار الدكتور/محمد بن عبداهلل المرزوقي
( عضواً )
 .2المستشار الدكتور/خالد بن حسن بانصر
( عضواً )
 .3المستشار األستاذ/سعود بن عبدالرحمن الشمري
وأهم ما يميز نطاق عمل اللجنة ما يلي:
ال لجميع أنحاء
االختصاص الوالئي للجنة ،إذ إن لها اختصاصًا مكانيًا شام ً
المملك��ة ،ولها اختصاص نوعي ش��امل لجميع أنواع الدع��اوى (المدنية،
والجزائية ،واإلدارية) ،التي تقع في أحكام نظام الس��وق المالية ولوائحه
التنفيذية وقواعد الهيئة والسوق وتعليماتهما ،فتفصل في جميع المنازعات
الخاصة فيما بين األشخاص المرخص لهم والمستثمرين ،والمستثمرين
بعضه��م مع بع��ض ،وتفصل في الته��م والمخالفات الت��ي توجهها الهيئة
للمخالفين ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

ويعرض الج��دوالن ( )55و( )56عدد القضايا الواردة للجنة الفصل في منازعات
األوراق المالية في عامي 2008م و2007م والقضايا المنتهية ،ويمكن تلخيص أهم
مخرجاتهما في اآلتي:
ورد للجن��ة الفصل ف��ي منازعات األوراق المالية  175قضية في عام 2008م
لمختلف أن��واع القضايا؛ المدني��ة ،والجزائية ،واإلداري��ة مقارنة بـ 287
قضية في عام 2007م بانخفاض نسبته .%39
شكلت القضايا المدنية النسبة األكبر من القضايا الواردة للجنة ،إذ كانت
نسبتها نحو  %93في عام 2008م و  %94في عام 2007م .
ت��م االنته��اء من  253قضية في عام 2008م بمعدل  21قضية للش��هر الواحد
مقارنة بـ  11قضية للش��هر الواحد خالل عام 2007م ،وبذلك يكون ارتفع
معدل أداء اللجنة في عام 2008م بنسبة .%90

الجدول( : )55عدد القضايا الواردة للجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و2007م
نوع القضايا

عام 2008م
العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

قضايا مدنية

162

%93

271

%94

%40-

قضايا جزائية

7

%4

8

%3

%13-

قضايا إدارية

6

%3

8

%3

%25-

175

٪100

287

٪100

٪39-

اإلجمالي

100

عام 2007م

نسبة التغير ()%

الجدول( : )56عدد القضايا المنتهية التي وردت للجنة الفصل في منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و2007م
عام 2008م

نوع القضايا

عام 2007م

نسبة التغير ()%

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

القضايا المنتهية خالل العام

253

ـ

134

ـ

%90

القضايا المنتهية لنفس العام المقيدة فيه

39

%22

27

%9

%44

الرسم البياني( : )40عدد القضايا الواردة للجنة الفصل في
منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و 2007م

والجدول (ُ )57يبين عدد القرارات الصادرة من لجنة الفصل في منازعات األوراق
المالية حسب نوع القضية في عام 2008م ،ويمكن تلخيصه في اآلتي:
ص��در  245قراراً حول القضاي��ا المدنية الواردة للجنة الفصل في منازعات
األوراق المالية خالل عام 2008م بنسبة .%97
أتت نسب القرارات الصادرة للقضايا اإلدارية والجزائية  %1و %2على التوالي.
الجدول( : )57عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات األوراق
المالية حسب نوع القضية في عام 2008م

٢٧١

نوع القضية
١٦٢

عدد القرارات

النسبة ()%

مدنية

245

٪97

إدارية

3

٪1

جزائية

19

٪2

اإلجمالي
٨

٦

ﻗﻀﺎﻳﺎ إدارﻳﺔ

٨

٧

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺔ

5

253

٪100

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .19تتضمن  4قرارات ُمستأنف فيها والزالت لدى لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية .
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 2 / 3لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية
تكونت لجنة االس��تئناف في منازعات األوراق المالية بقرار من مجلس الوزراء
وتتألف من ثالثة أعضاء يمثلون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة
الخب��راء بمجلس الوزراء ،وذل��ك وفقًا لنص نظام الس��وق المالية في الفقرة
(ز) م��ن المادة الخامس��ة والعش��رين .وتتولى هذه اللجنة النظر في الش��كاوى
أو الدعاوى المرفوعة بش��أن القرارات الصادرة م��ن لجنة الفصل في منازعات
األوراق المالي��ة ،ويحق للجنة وفقًا لتقديرها رف��ض النظر في القرارات التي
تصدره��ا لجنة الفص��ل ،أو تأكيد تلك القرارات ،أو إعادة النظر في الش��كوى
أو الدعوى من جديد ،وإصدار القرار الذي تراه مناس��بًا في موضوع الشكوى أو
الدعوى بحيث تعد قرارات اللجنة نهائية.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )222وتاريخ 1426/8/22هـ بتش��كيل أعضاء
لجنة االستئناف وهم:
					
-1األستاذ /أحمد بن محمد الخويطر
رئيسًا (عن وزارة المالية)
 -2األمير /عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن
عضواً (عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
-3األستاذ  /فالج بن علي المنصور
عضواً (عن وزارة التجارة والصناعة)
هذا وقد صدر مرسوم ملكي رقم ( )328وتاريخ 1429/11/5هـ يقضي بإعادة تشكيل
أعضاء لجنة االس��تئناف في منازع��ات األوراق المالية للدورة الثانية ،فأصبحت
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تتألف من األعضاء التالية أسماؤهم:
 .1األستاذ /أحمد بن محمد الخويطر
رئيسًا (عن وزارة المالية)
			
 .2األمير /عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن
عضواً (عن هيئة الخبراء بمجلس الخبراء)
				
 .3األستاذ /عبدالعزيز بن راشد بن كليب
عضواً (عن وزارة التجارة والصناعة)
					

وباشرت اللجنة أعمالها من تاريخ 1429/11/11هـ.
وقد عقدت اللجنة  103اجتماعاً ،واتخذت  65قراراً لمختلف أنواع القضايا الثالث؛
المدنية ،واإلدارية ،والجزائية.
ويعرض الجدوالن ( )58و( )59عدد القضايا المس��تأنف فيها والقرارات الصادرة
عن لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و2007م ،ويمكن
إبراز أهم مخرجاتهما في اآلتي:
ارتف��ع عدد القضايا المس��تأنف فيه��ا لدى لجنة االس��تئناف في منازعات
األوراق المالي��ة في ع��ام 2008م إلى  100قضية مقارنة بـ  69قضية في عام
2007م بزيادة مقدارها .%45
أتت القضايا المدنية المستأنف فيها األعلى عدداً في عام 2008م حين بلغت
نسبتها  %97من إجمالي عدد القضايا.
ارتفع ع��دد القرارات الصادرة عن لجنة االس��تئناف في منازعات األوراق
المالي��ة ف��ي عام 2008م إلى  65ق��راراً مقارنة بـ  34ق��راراً في عام 2007م،
وبلغت نسبة الزيادة .%91

الجدول( :)58عدد القضايا المستأنف فيها لدى لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و2007م
عام 2008م

نوع القضايا

عام 2007م

نسبة التغير ()%

العدد

النسبة ()%

العدد

النسبة ()%

قضايا مدنية

97

%97

69

%100

%41

قضايا جزائية

3

%3

0

%0

ـ

قضايا إدارية

0

%0

0

%0

ـ

100

٪100

69

٪100

٪45

اإلجمالي

المستأنف فيها لدى لجنة
الرسم البياني( :)41عدد القضايا ُ
االستئناف في منازعات األوراق المالية في عامي 2008م و2007م
المستأنف فيها والقرارات الصادرة
الجدول( :)59عدد القضايا ُ
لدى لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية
في عامي 2008م و2007م
العدد
عام 2008م

عام 2007م

نسبة
التغير ()%

المستأنف فيها
القضايا ُ

100

69

%45

القرارات الصادرة

65

34

%91

نوع القضايا

٩٧
٦٩

٠

٠

ﻗﻀﺎﻳﺎ إدارﻳﺔ

٠

٣

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺔ

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ
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الفصل الرابع
التطلعات المستقبلية لهيئة السوق المالية
لعام 2009م

التقرير السنوي 2008م

التطلعات المستقبلية لهيئة السوق المالية

التطلعات المستقبلية
لهيئة السوق المالية
لعام 2009م

ف��ي إط��ار س��عي الهيئ��ة لتحقي��ق أهدافه��ا
اإلستراتيجية لتشجيع االس��تثمار في األوراق
المالية وتنمية السوق المالية وتطويرها عالوة
على توفير س��وق مالي��ة مثل��ى وعادلة توفر
إفصاحًا فعا ً
ال ُي َمكن من المحافظة على استقرار
النظام المالي ،تواص��ل الهيئة خالل عام 2009م
جهودها في تطوير م��ا ُأنجز في عدة مجاالت.
نذك��ر منها عل��ى س��بيل المث��ال ال الحصر:

اس��تكمال مراجعة وتطوير اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة؛ كقواعد
التسجيل واإلدراج والئحة صناديق االستثمار.
ط��رح األوراق المالي��ة وجدولتها وفق ما تقتضيه مصلحة الس��وق المالية
وحماية المس��تثمرين فيها ،باإلضافة إلى الترخيص للمؤسسات المالية في
مزاولة أنشطة األوراق المالية ،والترخيص لصناديق االستثمار.
تقديم بعض األدوات المالية الجديدة إلى السوق المالية كاتفاقيات التبادل
( )SWAPSووحدات صناديق اإلستثمار المتداولة.
إنش��اء إدارة مستقلة تُعنى بمتابعة مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق
أحكام الئحة حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالية
إصدار أدلة للش��ركات وأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين وكبار
المساهمين توضح التزاماتهم حسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
واإلجراءات والنماذج الالزمة للوفاء بهذه االلتزامات ،وهذه األدلة هي:
()1دليل االلتزامات المستمرة للشركات المدرجة.
()2دليل التزامات الشركات المساهمة العامة بعد الطرح العام وقبل التداول.
()3دلي��ل التزامات أعض��اء مجل��س اإلدارة وكبار التنفيذيي��ن المتعلقة
بملكية األسهم.
()4دليل التزامات كبار المس��اهمين المتعلقة بإش��عارات تملك األس��هم.
()5تطوي��ر آلي��ة إفصاح الش��ركات المدرجة بأي متطلبات حس��ب نظام
السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
مجال اإلعالم وتوعية المستثمر:
()1اإلعداد والتنفيذ لمعرض توعوي متنقل يغطي المدن الرئيسة الكبرى
في المملكة.
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()2اإلعداد والتنفيذ لليوم التوعوي في الجامعات السعودية ،والذي يهدف إلى
تعريف وتوعية طالب الجامعات باألس��واق المالية وأساليب االستثمار فيها.
()3عق��د المرحلة الثانية من تدريب الصحفي االقتصادي الس��عودي ،وذلك
قسم إلى عدة مراحل خالل العام.
من خالل تصميم برنامج تدريبي متكامل ُي ّ
زود الصحفي االقتصادي بجميع المعارف اإلقتصادية والمالية الالزمة
وفيه ُي ّ
التي ستُسهم في رفع كفاءة اإلعالمي االقتصادي السعودي.
إعداد وتنفيذ مجموعة من األبحاث/الدراسات:
()1واقع الرقابة على التداول في الس��وق المالية :دراس��ة ميدانية الستطالع
رأي وتوجهات المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ االستثمارية حول
الرقابة على التداول.
()2واقع إفصاح الش��ركات المدرجة في الس��وق المالية الس��عودية :دراسة
ميدانية لمسؤولي الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
()3واقع اإلفصاح المس��تمر للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
والجوانب التي تحتاج إلى تطوير ودور هيئة السوق المالية تنظيميًا ورقابيًا
ف��ي تحقيق ذلك:دراس��ة ميدانية الس��تطالع رأي وتوجهات المس��تثمرين
ومديري الصناديق والمحافظ االستثمارية نحو إفصاح الشركات.
()4رؤية المستثمرين لهيئة الس��وق المالية ودورها في توعية المستثمرين
في السوق المالية.
()5دراس��ة أولي��ة ته��دف لتقدي��م بع��ض األدوات االس��تثمارية
للس��وق المالي��ة كالمش��تقات ،والبي��ع عل��ى المكش��وف ،والخي��ارات.
تطوير اللوائح الداخلية:
()1استكمال إعداد ومراجعة اللوائح الداخلية للهيئة.
()2البدء بالمرحلة الثانية من مش��روع الدراس��ة اإلس��تراتيجية والتنظيم
اإلداري للهيئة.
()3تطبيق مخرجات مشروع تطوير الموارد البشرية.
()4االس��تمرار في الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل الداخلية من خالل
تبني مفهوم "الحكومة االلكترونية" في معظم معامالت الموارد البشرية.
عالوة على استمرار الهيئة في إنجاز المهام األخرى تحقيقًا لرسالة الهيئة نحو
تطوير الس��وق المالية وحماية المس��تثمرين من مخاطر الس��وق والعمل على
تعزيز العدالة والشفافية واإلفصاح في السوق المالية.
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