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األقسام الرئيسية في مجموعة تداول السعودية

معلومات االتصال:
nayef.athel@saudiexchange.sa

 +966 11 218 9046

معلومات االتصال:
Noelle.Jaweini@saudiexchange.sa

+966 11 218 9298

معلومات االتصال:
bandar.blehed@saudiexchange.sa

+966 11 218 9259 

 نايف العذل
مديــر عــام اإلدارة العامــة لــإلدراج

اإلدارة العامــة لــإلدراج 

بندر البليهد
رئيــس إدارة تطويــر عالقــات العمــالء

تطويــر عالقــات العمالء

يتمثل الدور الرئيسي لإلدارة العامة لإلدراج في استقطاب إدراجات جديدة 
لمختلف األوراق المالية وإدارة عملية اإلدراج بأكملها عبر جميع المنصات 
)األسهم، أدوات الدين، صناديق المؤشرات المتداولة،صناديق االستثمار 
المغلقة المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة(،وزيادة الوعي 
باالكتتاب العام بين الشركات العائلية والشركات الخاصة، وتعميق سوق 

رأس المال من خالل أدوات مختلفة . تشمل مسؤولياتنا أيًضا الترويج 
لمنتجات وخدمات جديدة ألصحاب المصلحة المختلفين مثل الُمصدرين 

الحاليين والمحتملين واألشخاص المرخص لهم وجميع المشاركين اآلخرين 
في السوق.

دور إدارة تطوير عالقات العمالء األساسي هو العمل على جذب وتنميه 
اهتمام المستثمرين المؤسساتيين األجانب والمحليين في تداول السعودية، 

والعمل على إدارة العالقات القائمة، وبناء عالقات جديدة تساهم في 
اكتساب رضا العمالء، و من مهام إدارة تطوير عالقات العمالء العمل على 
تطوير وإدارة سبل التواصل مع العمالء، وتقديم الدعم الالزم للمستثمرين 

المؤسساتيين ومدراء المحافظ و مزودي خدمات المؤشرات. 

معلومات االتصال:
mansour.tais@muqassa.sa

+966 11 218 9779

نوال الجعويني
مديــر عــام التــداول النقدي 

اإلدارة العامــة للتــداول النقــدي 

يتمثــل دور إدارة تطويــر األســواق فــي تطويــر منتجــات وخدمــات أســواق النقــد 
فــي تــداول الســعودية، بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات العالميــة، ســعيًا 
إلــى تحســين كفــاءة، ســيولة، وفعاليــة الســوق بمــا يعــزز مــن تنافســية )تــداول 

الســعودية( علــى النطــاق العالمــي. ويســتلزم الــدور أيضــًا جــذب وتأهيــل 
أعضــاء ســوق جــدد وتقديــم منتجــات، وخدمــات، وتحســينات جديــدة تلبــي 

احتياجــات المســتثمرين وتعــزز نمــو الســوق.

منصور الطعيس
مديــر وحــدة إدارة الحســابات والمبيعــات 

اإلدارة العامــة لتطويــر األعمــال - مقاصــه

يتمثل الدور الرئيسي لإلدارة العامة لتطوير األعمال في تقديم منتجات 
وخدمات ومنصات مبتكرة ألصحاب المصلحة في السوق، من خالل خلق 

قيمة مضافة واستغالل الفرص، التي تهدف إلى توسيع نمو األسواق 
وثقة المستثمرين. نقوم أيًضا ببناء وإدارة العالقات مع عمالئنا، وتفعيل 

أعضاء المقاصه الجدد، وإدارة األنشطة التوعوية بالسوق.
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معلومات االتصال:
nayef.amin@saudiexchange.sa

+966 11 218 9028

معلومات االتصال:
Mohannad.onaizan@edaa.com.sa

+966 11 218 9353

نايف أمين
مدير إدارة تطوير المشــتقات

تطوير المشــتقات

معلومات االتصال:
suliman.rasheed@saudiexchange.sa

+966 11 218 9142

سليمان الرشيد
مديــر وحــدة عالقــات عمــالء معلومــات الســوق

عالقات عمالء معلومات الســوق

دور وحدة عالقات عمالء معلومات السوق هو إدارة العالقات مع أعضاء 
السوق ومزودي البيانات في مجال معلومات السوق والمؤشرات. كما 
يعنى بمسئولية اصدار التراخيص الستخدام معلومات تداول السعودية 

وإنشاء المؤشرات والمنتجات المالية المقدمة لشركات الوساطة ومزودي 
البيانات ومطوري المؤشرات والمؤسسات المالية ومدراء الصناديق المحليين 
والدوليين. ومن مهام وحدة عالقات عمالء معلومات السوق االشراف على 
عرض ونشر معلومات التداول والحفاظ على شفافية األدوات المدرجة في 

تداول السعودية.

دور إدارة تطوير المشــتقات األساســي هو تطوير ســوق مشــتقات نشــط 
مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، التــي تجعــل تــداول الســعودية منافــس علــى 

الصعيــد العالمــي. ومــن مهــام إدارة تطويــر المشــتقات هــو القيــام بــإدارة 
تطوير المشــتقات بكافة مســؤولياتها التي تشــمل: التعرف على أعضاء 
الســوق المناســبين وضمهم إلى ســوق المشــتقات,  ادارة العالقات مع 

أعضاء ســوق المشــتقات و تطوير وتنمية ســوق المشــتقات بتعزيز وأضافه 
خصائــص جديــدة و متطــورة.

    مهند العنيزان
مديــر إدارة عالقــات العمــالء

مديــر إدارة خدمــات الحفــظ األمــوال المكلــف

الــدور األساســي إلدارة عالقــات العمــالء هــو بنــاء جســر للتواصــل المســتمر 
بيــن مركــز إيــداع األوراق الماليــة و كل مــن المصدريــن و اعضــاء المركــز 

بخصــوص اخــر تطــورات الســوق واالســتماع إلــى مالحظاتهــم ومعالجتهــا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك االدارة معنيــة بتأهيــل أعضــاء الحفــظ فــي تــداول 

الســعودية. 

األقسام الرئيسية في تداول السعودية


