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«إخالء مسؤولٌة»  

 

:بالموافقة على تلقً هذا المستند ، ٌتعهد المتلقً وٌوافق على ما ٌلً  

 .إن الغرض من هذا المستند بشكل حصري للغرض المقدم من أجله ولتقدٌم نظرة عامة عن الموضوع محل المستند•

 .إن المعلومات الواردة فً هذا المستند غٌر قابلة للنشر أو االقتباس•

لمالٌة ، وأن شركة السوق المالٌة السعودٌة ق اإن هذا المستند ال ٌجوز التعوٌل علٌه بأي صفة كانت بوصفه نصٌحة أو استشارة أو رأي أو دعوة للبٌع أو الشراء أو االستثمار فً األورا•

 .على أي مما جاء فٌه ألي غرض كانعن االعتماد ال تعد مسؤولة ( تداول)
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 محتويات

 .استعراض عام للسوق المالٌة السعودٌة◄

 .نظاما  األوراق المالٌة ◄

 .السعودٌةاإلطار القانونً لالستثمارات الوقفٌة فً السوق المالٌة ◄

 .المالٌةاالستثمارات الوقفٌة الحالٌة فً السوق ◄

 .الوقفٌةجاذبٌة األوراق المالٌة كقناة لالستثمارات ◄

 .كنموذجالوالٌات المتحدة -االستثمارات الوقفٌة فً األسواق المالٌة األخرى: لمحة◄

 .مقترحات◄
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 تعتبر السوق المالية السعودية األكبر واألكثر نشاطاً 

 سعودي لاير ترٌلٌون (1.5) حوالً (2012 أبرٌل) بنهاٌة المدرجة للشركات السوقٌة القٌمة حجم إجمالً
 .تقرٌبا  

 .شركة (152) تارٌخه حتى السوق فً المدرجة الشركات عدد إجمالً

 السوقٌة القٌمة إجمالً من (%50) من أكثر السعودي السوق فً المدرجة للشركات السوقٌة القٌمة تمثل
 .التعاون مجلس دول أسواق فً المدرجة الشركات لجمٌع

 قدره ٌومً إجمالً بمتوسط و لاير ملٌار 270 (2012 أبرٌل) بنهاٌة المتداولة األسهم قٌمة إجمالً
 .تقرٌبا   لاير ملٌار (12.27)

 المتداولة األسهم قٌمة إجمالً من (%90) من أكثر تارٌخه وحتى العام بداٌة من المتداولة األسهم قٌمة تمثل
 .مجتمعة التعاون مجلس لدول المالٌة األسواق فً

 .(%17,77)+ إٌجابٌا أداء   (2012 أبرٌل) شهر نهاٌة وحتى العام بداٌة منذ السعودي السوق مؤشر حقق

 .تقرٌبا   (13.1) ٌبلغ السعودٌة المالٌة السوق أرباح مكرر متوسط

 .ملٌار لاير( 93)بلغ إجمالً األرباح الصافٌة للشركات المدرجة فً السوق المالٌة أكثر من 
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توافر بنية تنظيمية وإشرافيه ورقابية متكاملة تحقق العدالة والنزاهة 

 والشفافية

 

 (2004)صدور نظام السوق المالٌة 

 أحكامها تتناول تنفٌذٌة الئحة (11) من أكثر تارٌخه وحتى (2004) عام منذ المالٌة السوق هٌئة أصدرت
 .المالٌة للسوق التنظٌمٌة الجوانب كافة

 .الئحة سلوكٌات السوق• .الئحة حكومة الشركات•

 .الئحة طرح األوراق المالٌة• .الئحة صنادٌق االستثمار•

 .قواعد التسجٌل واإلدراج• .الئحة االندماج واالستحواذ•

 .الئحة األشخاص المرخص لهم• .قواعد مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب•

قائمة المصطلحات الواردة فً لوائح هٌئة السوق •

 .المالٌة وقواعدها

 .الئحة أعمال األوراق المالٌة•

 .الئحة صنادٌق االستثمار العقاري• .الئحة إجراءات الفصل فً منازعات األوراق المالٌة•

 قواعد فً الواردة المصطلحات وقائمة المالٌة األوراق إٌداع مركز قواعد المالٌة السوق هٌئة أصدرت
 .(2012) السوق
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 توافر خدمات مالية متنوعة

 (.2011)شخصا  مرخصا  له كما فً نهاٌة ( 84)

 :خدمات مالٌة متنوعة

 .تعامل•

 .إدارة•

 .حفظ•

 .ترتٌب•

 .تقدٌم مشورة•

 .صنادٌق استثمار•
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 األوراق المالية نظاماً 

 :حددت المادة الثانٌة من نظام السوق المالٌة األوراق المالٌة بما ٌلً

 .أسهم الشركات القابلة للتحوٌل والتداول•

 .أدوات الدٌن القابلة للتداول التً تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهٌئات العامة أو المؤسسات العامة•

 .الوحدات االستثمارٌة الصادرة عن صنادٌق االستثمار•

 .أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة ، وأي حقوق فً توزٌع األصول أو أحدهما•

 .....أي حقوق أو أدوات أخرى ٌرى المجلس شمولها واعتمادها•

 :فئات األوراق المالٌة المتداولة فً السوق المالٌة

 .األسهم•

 .الصكوك والسندات•

 .وحدات صنادٌق المؤشرات المتداولة•
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 اإلطار القانوني لالستثمارات الوقفية في السوق المالية السعودية

 ٌجوز الذٌن المستثمرٌن أشخاص كأحد األوقاف المالٌة األوراق إٌداع مركز قواعد من (8-1-5) الفقرة اعتبرت
 .لهم المرخص األشخاص من السوق أعضاء بوساطة والتسوٌة اإلٌداع نظام فً لهم استثمارٌة محفظة فتح

 :والتسوٌة اإلٌداع نظام فً كمستثمر الوقف لتعرٌف تقدٌمها المطلوب المستندات على (3-5) المادة نصت

 .الوقف صك من نسخة•

 .النظارة صك من نسخة•

 .الوقف ناظر هوٌة من نسخة•
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 االستثمارات الوقفية الحالية في السوق المالية

 فئة من المالٌة األوراق فً كامل بشكل السعودٌة المالٌة السوق فً الحالٌة الوقفٌة االستثمارات تتركز
 .األسهم

 (%0.33) نسبته ما تمثل تقرٌبا   سهما   (136,247,429) حالٌا   المالٌة السوق فً الموقفة األسهم عدد ٌبلغ
 .األسهم عدد إجمالً من

 .تقرٌبا   لاير ملٌار (6) حوالً لألسهم السوقٌة القٌمة إجمالً ٌبلغ
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 جاذبية األوراق المالية كقناة لالستثمارات الوقفية

 .متكاملة ورقابٌة وإشرافٌة نظامٌة بنٌة توافر

 :المدرجة المالٌة واألوراق المالٌة السوق جودة

 .(الموقفة المالٌة األوراق) الوقف أصول قٌمة فً النمو قابلٌة•

 .األرباح وتوزٌعات ونموها المدرجة الشركات ربحٌة•

 .مالً مبلغ بأي المالٌة األوراق فً الوقف إمكانٌة

 .السوق فً المختلفة المالٌة األوراق خالل ومن أخرى وقفٌة قناة بوجود وتقلٌلها المخاطر توزٌع

 .ذلك فً الرغبة عند سرٌع بشكل النقدٌة السٌولة توفٌر إمكانٌة

 .األخرى الوقفٌة بالقنوات مقارنة المتابعة فً والعناٌة الجهد لبذل والحاجة المؤونة قلة

   .والمشورة والحفظ اإلدارة خدمات لتقدٌم المالٌة بالشركات االستعانة فرص توافر
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 الواليات المتحدة كنموذج-االستثمارات الوقفية في األسواق المالية األخرى: لمحة

 األسواق فً الوقفٌة بالصنادٌق ٌسمى ما خالل من واسع نطاق على المتحدة الوالٌات فً األوقاف تستخدم
 .المالٌة

 فً الموقف المبلغ بأصل مساس دون االستثماري ودخله عائده من ٌستفاد كاستثمار الوقفٌة الصنادٌق استخدام ٌتم
 .الصندوق

 الوقفٌة، الصنادٌق فً لالستثمار الصٌت الذائع المثال والجامعات والبحثٌة العلمٌة والمراكز المؤسسات تعتبر
 وأبحاثها أنشطتها لدعم المختلفة والجامعات والمراكز المؤسسات تلك ألغراض العائد من االستفادة ٌتم بحٌث

 .أهدافها وتحقٌق
  قدره سنوٌا   عائدا   (2008 ٌونٌو 30) فً المنتهٌة سنوات العشر خالل الوقفٌة الصنادٌق حققت المثال سبٌل على

 .برنستون لجامعة (%14.9) و هارفرد لجامعة (%13.8) ، ٌٌل لجامعة (16.3%)

 :كالتالً كان سنوات العشر فترة خالل الوقفٌة الصنادٌق هذه قٌمة أصول نمو إجمالً كان

 .أمرٌكً دوالر بلٌون (22.9) إلى بلٌون (6.6) من ٌٌل جامعة•

 .أمرٌكً دوالر بلٌون (36.9) إلى بلٌون (13) من هارفرد جامعة•

  .أمرٌكً دوالر بلٌون (16.3) إلى بلٌون (5.6) من برنستون جامعة•
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 مقترحات

 المالٌة السوق لجودة الوقفٌة لالستثمارات مثالٌا   خٌارا   السعودٌة المالٌة السوق فً الوقفً االستثمار ٌعد
 .فٌها المدرجة المالٌة واألوراق

 المستثمر المجاالت فً التنوٌع خالل من وذلك جوهرٌا   أمرا   الوقفٌة االستثمارات فً المخاطر توزٌع ٌعد
 .العقاري المجال فً القائم الوضع هو كما واحد مجال فً تركزها وعدم فٌها

 فً بما المتخصصة المالٌة الخدمات لتقدٌم لهم المرخص األشخاص من المالٌٌن بالخبراء االستعانة أهمٌة
 .الوقفٌة لالستثمارات المشورة تقدٌم ذلك

 للقٌام القضاء أو الواقفٌن قبل من اختٌارهم ٌتم من ومؤهالت خبرات فً والتمحٌص النظر أهمٌة تنامً
 .المؤسساتٌة النظارة وتعزٌز النظارة بمهام


