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أسئلة و أجوبة
القطاعات واملؤشرات اجلديدة

القطاعات واملؤشرات اجلديدة
ما مدى أهمية املؤشرات للسوق واملستثمرين؟
وماهي املؤشرات القابلة للتداول؟
تعتبر املؤشرات املعيار الرقمي الذي يعكس التغير
في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية
أداء السوق واإليجابيات والسلبيات التي تطرأ
عليه في تاريخ محدد .هناك أساليب عدة لبناء
مؤشرات األسواق؛ منها ما يعتمد على قياس
إجمالي القيم السوقية الكاملة للسوق ،ومنها ما
يعتمد في قياسها على القيم السعرية وتغيراتها
أثناء التداول .وكذلك مؤشرات تقاس على حسب
األوزان النسبية املختلفة أو املتساوية للشركات.
وتعبر مؤشرات األسهم القابلة للتداول عن
حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة
املؤشر العام للسوق املالية السعودية واملؤشرات
القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد األسهم
املتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح
للتداول من حسبة املؤشر.
كيف تتم عملية حساب مؤشرات األسهم القابلة
للتداول؟
طريقة حساب مؤشرات السوق ستستمر كما هي
دون تعديل ،أي باعتماد احتساب القيمة السوقية
اإلجمالية جلميع األسهم املضافة ضمن املؤشر
العام بإجمالي السوق أو القطاعي ،وستكون
القيمة السوقية للسوق حاصل ناجت ضرب
إجمالي عدد األسهم القابلة للتداول في آخر
سعر للتداول.
واملعادلة تكون على النحو التالي:
القيمة السوقية اجلديدة
× املتغير (قيمة املؤشر السابقة)
القيمة السوقية السابقة (إغالق سابق)

يتم حساب مؤشر السوق العام ومؤشرات
القطاعات بحسب الطريقة نفسها أعاله ،فيما
يتم احتساب األسهم القابلة للتداول لكل شركة
بعد استبعاد حصص ك ً
ال من الدولة وصناديقها
االستثمارية املمثلة في صندوق االستثمارات
العامة ،صندوق معاشات التقاعد ،وصندوق
التأمينات االجتماعية ،وكذلك احلال مع حصة
الشريك األجنبي ،وحصة الشريك املؤسس
أثناء فترة احلظر على تداوالت املؤسسني التي
حتددها نشرة إصدار الشركة .يضاف إلى
ذلك استبعاد حصص الشركاء اإلستراتيجيني
في حال جتاوزه نسبة امللكية ما يعادل  10في
املائة من إجمالي األسهم املصدرة .وتقوم تداول
بشكل دوري (كل ربع سنة) مبراجعة وحتديث
تغير نسب امللكية لألسهم القابلة للتداول.
كيف متت عملية معاجلة البيانات التاريخية
للقطاعات واملؤشرات اجلديدة؟
حسب قرار هيئة السوق املالية بإعادة توزيع
وتشكيل قطاعات السوق وإضافة مؤشرات
جديدة بأثر رجعي حيث مت توزيع الشركات على
القطاعات اعتباراً من 2007/1/1م ،فيما أعيد
توزيع بيانات التداول منذ ذلك احلني.
وقد مت إعادة حساب مؤشرات األسهم القابلة
للتداول لكافة قطاعات السوق على أساس أن
تظل قيم إغالق املؤشر في 2006/12/31م
هي قيمة األساس للقطاعات التي لم يطرأ
عليها تغير وهي :البنوك ،االتصاالت ،اإلسمنت
والتأمني .بينما ستكون قيم أساس مؤشرات
األسهم القابلة للتداول للقطاعات املستحدثة،
مثل القطاع العقاري أو قطاع الفنادق والسياحة،

 5آالف نقطة كما في 2007/1/1م .وسيتم
نشر جميع البيانات التاريخية وأحجام التداوالت
اليومية وعدد الصفقات وإغالق املؤشر في ذلك
التاريخ على موقع السوق الرسمي.
ما الفرق بني قيم املؤشرات احلالية ومؤشرات
األسهم القابلة للتداول؟
ميكن أن يتالشى الفارق في قيم املؤشرات
كلما كانت قيمة األساس للمؤشر احلالي
في يوم بداية احتساب مؤشر األسهم القابلة
للتداول مساوية أو قريبة من إغالق املؤشر في
2006/12/31م وذلك عند ( 7,933.29نقطة)
ليصبح مؤشراألسهم القابلة للتداول أعلى من
املؤشراحلالي بقيمة تتراوح بني  100 - 50نقطة
فقط ،فيما يزداد الفارق بني املؤشرين كلما زاد
الفرق بني رقم األساس املعتمد وإغالق املؤشر يوم
بداية احتساب مؤشر األسهم القابلة للتداول.
ما املعيار الذي مت على أساسه التوزيع القطاعي
اجلديد؟
ظلت قطاعات السوق السعودي ثابتة دون تغير
لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات
وتنوع واختالف نشاطاتها .ونتيجة للزيادة الكبيرة
في عمليات طرح وإدراج الشركات واملتوقع منوها
في املستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة
تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط
الرئيسي للشركات املدرجة من خالل توظيف
أصول ومصادر الدخل للشركات ونسبها من
النشاطات األخرى.
هناك بعض املعايير الدولية التي تعمل بها

األسواق العاملية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها
معتمدة على وجود ( )10قطاعات رئيسية للسوق
يندرج فيها عدد كبير جدا من القطاعات الفرعية
التي قد تصل إلى (األلف) ويؤخذ بهذا املعيار
عند تقسيم وتشكيل قطاعات السوق الذي يشمل
عددا كبيرا من الشركات املدرجة بحد أدنى ال
يقل عن ( )1000شركة.
لذا فقد مت اعتماد تشكيل قطاعات السوق
السعودي ومت توزيع الشركات فيها حسب
تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيسي حيث
بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات
أخرى مستقبلية مثل اخلدمات الصحية والتعليم
والتدريب ،فعلى سبيل املثال عند طرح شركات
يكون نشاطها الرئيسي ال يتوافق مع أي من
القطاعات احلالية فقد يستوجب ذلك إضافة
قطاع جديد .وفي حال تطلب حاجة السوق في
املستقبل إضافة قطاعات أو إعادة التوزيع ميكن
أن يتم النظر في ذلك.
هل تشمل التوزيعات النقدية جميع األسهم
املصدرة أو األسهم القابلة للتداول فقط؟ وكيف
يتم حساب املؤشرات املالية للشركات؟
ستظل طريقة توزيع األرباح واالستحقاقات سواء
العينية أو النقدية منها من قبل الشركات على
جميع األسهم املصدرة سواء القابل منها للتداول
أو الغير قابل للتداول ،وسيتم حساب املؤشرات
املالية مثل (الربح املوزع ،مردود الربح املوزع،
صافي الربح ،حقوق املساهمني ،السعر للعائد،
العائد على السهم والقيمة الدفترية جلميع
األسهم) .وفيما يتعلق بحقوق األولوية ستظل كما
هي دون تغير وكذلك حق التصويت والترشيح
ملجالس إدارات الشركات.

