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املادة التحضريية الختبار شهادة وسطاء األسهم
تنوه هيئة السوق املالية بأن هذا الكتاب يُعدّ كتاباً إرشادياً تعليمياً فقط ،وال تتحمل هيئة السوق املالية
مسؤولية أي شخص يقوم باالجتار أو االستثمار بناءً عليه بأي شكل كان.
ويف الوقت الذي بُذل فيه كلّ جهدٍ ممكن لضمان دقة املعلومات الواردة فيه ،فإن هيئة السوق املالية ال
تتحمل أي خسارة تنجم عن تعامل أي شخص أو إحجامه عن التعامل نتيجة اتباعه ما ورد يف هذا
الكتاب .وتود اهليئة التأكيد أن هذه املادة العلمية ال تُعد مرجعاً قانونياً ،وجيب االعتماد دائماً على نسخ
اللوائح والقواعد املنشورة يف موقع اهليئة.
إن حقوق هذا الكتاب كافة حمفوظة هليئة السوق املالية ،وال ميكن إعادة إصدار كلّ أو جزء من هذا
الكتاب ،أو ختزينه بشكل ميكن استعادته أو نقله بأي شكل أو وسيلة ،سواء عن طريق إلكرتوني ،أم آلي ،أم
عن طريق النسخ أو التسجيل ،أم غريه دون احلصول على إذن سابق من هيئة السوق املالية.
حتذير :إن أي عمل غري مأذون فيه يتعلق بكلّ أو بأي جزء من مادة هذا الكتاب ،خيول هيئة السوق املالية
رفع دعوى مدنية بإحلاق أضرار.
هناك خارطة تعليمية ملحقة يف نهاية هذا الكتاب ،حتتوي على جممل املنهج الدراسي ،لذا يرجى
مالحظة أن االختبار يعتمد على املنهج الدراسي.
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تمـهـيــــــــد

إن املادة التحضريية الختبار شهادة وسطاء األسهم تُعدّ إحدى املواد املتخصصة ضمن سلسلة املواد
التأهيلية اليت تقدمها هيئة السوق املالية ،وقد مت تطوير هذه املادة حتديداً لتلبية حاجة األشخاص
املرتبطني ارتباطاً مباشراً بأداء وظيفة تداول األوراق املالية لدى األشخاص املرخص هلم ،وال سيما
أولئك الذين ميارسون أنشطة الوساطة ،والتعامل ،وتقديم املشورة للمستثمرين ،إضافةً إىل إدارة
احملافظ االستثمارية للعمالء .لقد طُورت هذه املادة لتساعد املتقدمني لالختبار على اكتساب املعارف
األساسية واملعلومات الالزمة املتعلقة بتلك األنشطة ،وكذلك إلعدادهم للدخول الختبار شهادة
املتعاملني/الوسطاء.
قُسّم هذا الدليل التعليمي إىل جزأين ،وأربعة عشر فصالً على النحو اآلتي:
اجلزء األول :عمليات أسواق األوراق املالية
 الفصل األول :أسواق األوراق املالية
 الفصل الثاني :شراء وبيع األوراق املالية
 الفصل الثالث :فهم سلوكيات السوق
 الفصل الرابع :منهج املالية السلوكية
 الفصل اخلامس :تقييم األوراق املالية
 الفصل السادس :حتليل األسهم
 الفصل السابع :إجراءات وقرارات الشركات

اجلزء الثاني :التشريعات املنظمة لعمل الوسطاء/املتعاملني
 الفصل الثامن :نظام السوق املالية.
 الفصل التاسع :الئحة أعمال األوراق املالية.
 الفصل العاشر :الئحة األشخاص املرخص هلم :عملية الرتخيص
 الفصل احلادي عشر :الئحة األشخاص املرخص هلم :ممارسة األعمال
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 الفصل الثاني عشر :الئحة األشخاص املرخص هلم :متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية
 الفصل الثالث عشر :الئحة سلوكيات السوق
 الفصل الرابع عشر :قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزء الثاني من هذا الدليل التعليمي يقدم شروحات تركّز على نظام السوق
املالية ولوائحه التنفيذية ،ذات عالقة مباشرة بالوسطاء/املتعاملني وما يرتبط بهم من وظائف أو مهام.
وهنا ننصح املتقدمني لالختبار بالرجوع إىل التشريعات األصلية لالطالع على مجيع اللوائح والقواعد
املنظمة ألنشطة األشخاص املرخص هلم.
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قائمة احملتويات
اجلزء األول :عمليات أسواق األوراق املالية
1

أسواق األوراق املالية
مـقدمـة

1.1

االستثمار
 00000ما املقصود باالستثمار؟
 80000املستثمرون األفراد مقابل املؤسسات االستثمارية

2.1

سوق األوراق املالية وسوق األسهم
 00800السوق األولية
 8.8.0السوق الثانوية
 3.8.0دور سوق األسهم

3.1

أنواع األوراق املالية
 00300أوراق سوق النقد
 8.3.0األسهم
 3.3.0السندات
 4.3.0الصكوك
 5.3.0املشتقات املالية

4.1

عملية االستثمار
 00400عناصر العملية االستثمارية
 8.4.0مفاهيم عوائد االستثمار
 3.4.0احتساب عوائد االستثمار
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2

شراء وبيع األوراق املالية
مـقدمـة

1.2

أنواع األوامر
 0.0.8أمر السوق
 80008أمر اإليقاف
 3.0.8أمر حمدد السعر
 4.0.8أمر اإليقاف احملدد
 5.0.8اخلواص الزمنية لألوامر (األوامر املشروطة زمنياً)

2.2

تداول األسهم
 0.8.8تنفيذ الصفقات
 80808مبدأ مقابلة األوامر
 3.8.8فهم عرض أسعار األسهم

3.2

البيع على املكشوف
 0.3.8ما املقصود بالبيع على املكشوف؟
 80308ملاذا البيع على املكشوف؟
 3.3.8أمثلة للبيع على املكشوف
 4.3.8خماطر البيع على املكشوف
 5.3.8مزايا ومساوئ البيع على املكشوف

4.2

تداول اهلامش املغطى
 0.4.8ما املقصود بـ"عملية تغطية اهلامش"؟
 80408أساليب استيفاء طلب اهلامش
 3.4.8األثر التمويلي للتداول باهلامش املغطى

5.2

أنواع األسهم
 0.5.8أسهم النمو
 80508أسهم النمو مقابل أسهم القيمة
 3.5.8أسهم النخبة أو أسهم الشركات املتميزة ()Blue-chip stocks
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 4.5.8أسهم الشركات الكبرية
 5.5.8أسهم املضاربة
 6.5.8األسهم منخفضة القيمة ()Penny stocks
 7.5.8األسهم الدفاعية
 2.5.8األسهم اهلجومية
 9.5.8األسهم الدورية
 01.5.8الشركات الدفاعية ()Counter – Cyclical
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فهم سلوكيات السوق
مـقدمـة

1.3

مؤشرات سوق األسهم
 0.0.3ما املقصود مبؤشر سوق األسهم؟
 8.0.3وزن املؤشرات
 30003املؤشرات الدولية الرئيسة

2.3

عوامل مؤثرة يف سوق األسهم
 0.8.3العرض والطلب على األسهم
 8.8.3معلومات خاصة بالشركة ومعلومات غري خاصة بها
 30803أسعار الفائدة وسوق األسهم
 4.8.3األحداث العاملية وأسواق األسهم

3.3

كفاءة السوق
 0.3.3ما املقصود بـ"كفاءة السوق"؟
 8.3.3عدم القدرة على التنبؤ بأسعار األسهم
 30303أشكال كفاءة السوق
 4.3.3أمناط سلوك األسهم ()Anomalies
 5.3.3آثار السياسات
 6.3.3إسرتاتيجية االستثمار يف سوق ذات كفاءة
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منهج املالية السلوكية
مـقدمـة

5

0.4

ما املقصود مبنهج املالية السلوكية؟

8.4

اإلرساء (االرتباط الوثيق)

3.4

احملاسبة الذهنية (العقلية)– التميزية

404

مغالطة املقامرين

5.4

سلوك القطيع

6.4

ردّ الفعل املفرط

7.4

نظرية التوقع واالحتماالت ()Prospect Theory

تقييم األوراق املالية
مـقدمـة

1.5

تقييم األوراق املالية ذات الدخل الثابت
 0.0.5ما األوراق املالية ذات الدخل الثابت؟
 8.0.5أنواع السندات
 3.0.5مصطلحات السندات
 4.0.5تقييم السندات
 5.0.5نظريات تقييم السندات
 6.0.5اهليكل الزمين ألسعار الفائدة

2.5

تقييم األسهم
 0.8.5القيمة اجلوهرية
 8.8.5منوذج خصم توزيعات األرباح
 3.8.5نسبة السعر إىل الربح (مكرر األرباح)
 4.8.5تقييم التدفقات النقدية

9

6

حتليل األسهم
مـقدمـة

1.6

ما املقصود بتحليل األسهم؟

2.6

التحليل األساسي
 0.8.6طريقة التحليل التنازلي "من أعلى إىل أسفل"
 8.8.6طريقة التحليل التصاعدي "من أسفل إىل أعلى"

3.6

التحليل الفين

4.6

أدوات التحليل الفين
 0.4.6االجتاهات
 8.4.6الدعم واملقاومة
 3.4.6حتليل احلجم
 4.4.6استخدام الرسوم البيانية
 5.4.6أمناط الرسوم البيانية

5.6

التحليل األساسي مقابل التحليل الفين
 0.5.6أوجه االختالف بني التحليل األساسي والتحليل الفين
 8.506أفضلية التحليل األساسي(وجهة نظر احملللني األساسيني)
 3.506أفضلية التحليل الفين (وجهة نظر احملللني الفنيني)
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إجراءات وقرارات الشركات
مـقدمـة

1.7

األرباح املوزعة (ربح األسهم)
 0.0.7ما األرباح املوزعة (توزيعات األرباح) لألسهم
 8.0.7تأثري توزيعات األرباح يف أسعار األسهم
 3.0.7األرباح كأداة داللية
 4.0.7دفع أرباح األسهم أم عدم دفعها؟
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2.7

تغريات رأس املال
 0.8.7إصدار حقوق االكتتاب
 8.8.7إصدار أسهم منحة
 3.8.7جتزئة األسهم

3.7

االندماج واالستحواذ
 0.3.7ما املقصود بـ"عمليات االندماج واالستحواذ"؟
 8.3.7مصادر التآزر أو التضافر (القيمة اإلضافية)
 3.3.7أنواع االندماج
 4.3.7جتزئة الشركات وفصلها

4.7

الطرح األولي لالكتتاب العام )(IPO
 0.4.7ما املقصود بالطرح األولي لالكتتاب العام؟
 8.4.7فوائد التحول إىل شركة عامة مدرجة
 3.4.7عملية الطرح األولي لالكتتاب العام
 4.4.7عملية االكتتاب العام يف السوق املالية السعودية
 5.4.7ما بعد االكتتاب واإلدراج

القسم الثاني :لوائح املتعاملني والوسطاء
8

نظام السوق املالية
املقدمة

1.8

األوراق املالية
 00002االستثمارات اليت متثل "أوراقاً مالية"
 80002االستثمارات اليت ال متثل "أوراقاً مالية"
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2.8

هيئة السوق املالية
 00802أهداف هيئة السوق املالية

3.8

املؤسسات السعودية األخرى
 00302السوق املالية السعودية (تداول)
 80302جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية
 30302مركز إيداع األوراق املالية "املركز" (تداول)

4.8

تنظيم الوسطاء
 00402متطلبات الوسطاء
 80402نشاطات الوسيط
 30402سلطة السوق املالية على الوسطاء

5.8

اإلفصاح
 00502اإلفصاح يف نشرة اإلصدار

6.8

تنظيم الشراء والعرض املقيد لألسهم

7.8

العقوبات واألحكام اجلزائية للمخالفات (عام)
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الئحة أعمال األوراق املالية
املقدمة

1.9

ممارسة نشاط األوراق املالية
 00009نشاط األوراق املالية
 80009ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة
 30009األشخاص املخول هلم ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة

2.9

إعالنات األوراق املالية
 00809تعريف إعالنات األوراق املالية
 80809دور األشخاص املرخص هلم
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 11الئحة األشخاص املرخص هلم :عملية الرتخيص
املقدمة
1.11

مبادئ األشخاص املرخص هلم
 000001املبادئ األحد عشر

2.11

الرتخيص
 008001متطلبات الرتخيص
 808001معايري القدرة واملالءمة
 308001متطلبات االحتفاظ بالسجالت

3.11

األشخاص املسجلون
 003001الوظائف واجبة التسجيل
 803001متطلبات التسجيل
 303001مسؤوليات الشخص املسجل
 403001إلغاء التسجيل

 11الئحة األشخاص املرخص هلم :ممارسة األعمال
1.11

ممارسة األعمال
 000000اهلدايا واحلوافز
 800000ترتيبات العمولة اخلاصة
 300000سرية املعلومات
 400000الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات (األسوار الصينية)

2.11

قبول العمالء
 008000تصنيف العمالء
 808000نظام مكافحة غسل األموال
 308000شروط تقديم اخلدمات للعمالء
 408000متطلبات "اعرف عميلك"
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3.11

العالقة مع العمالء
 003000واجبات األمانة
 803000تضارب املصاحل
 303000التعامالت ذات املخاطر
 403000إقراض العمالء
 503000اهلامش

4.11

تقديم التقارير للعمالء
 004000إشعار تنفيذ الصفقات
 804000التقارير الدورية
 304000متطلبات حفظ سجالت الصفقات
 404000التعامالت الشخصية للموظفني
 504000االتصاالت اهلاتفية

 12الئحة األشخاص املرخص هلم :متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية
1.12

النظم واإلجراءات الرقابية
 000008توزيع املسؤوليات
 800008وضع النظم واإلجراءات الرقابية واإلشراف عليها
 300008املراجعة من قبل اجلهاز اإلداري
 400008املطابقة وااللتزام
 500008تكليف جهات خارجية
 600008املراجعة واملعاينة
 700008تسوية الشكاوى
 200008املوظفون
 900008استمرارية األعمال
0100008إتاحة السجالت

2.12

أموال وأصول العمالء
 008008متطلبات الفصل
 808008أموال العمالء
 308008االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك
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 408008الدفع وسحب أموال العمالء
 508008األموال اليت مل تعدْ أموال عمالء
 608008العمولة
 708008السجالت وتقرير مراجع احلسابات
 208008التأكيد بشأن أرصدة حسابات العمالء
 908008التسويات اخلاصة حبسابات العمالء

3.12

قواعد أصول العمالء
 003008أصول العمالء والفصل
 803008ملكيات حسابات أصول العمالء
 303008حفظ وتسجيل أصول العمالء
 403008إقراض أوراق مالية عائدة لعميل
 503008تقييم أمني احلفظ

 13الئحة سلوكيات السوق
مــقدمــة
1.13

منع التالعب بالسوق
 000003منع التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على تالعب وتضليل
 800003التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعباً وتضليالً

2.13

التداول بناءً على معلومات داخلية
 008003اإلفصاح عن املعلومات الداخلية
 808003املطلعون على معلومات داخلية
 308003املعلومات الداخلية
 408003حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها

3.13

البيانات غري الصحيحة
 003003حظر التصريح ببيانات غري صحيحة
 803003اإلشاعات
 303003مفهوم البيانات غري الصحيحة
 403003املسؤولية عن البيانات غري الصحيحة
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4.13

سلوك األشخاص املرخص هلم
 004003التصرف يف حال تالعب العمالء والتداول بناءً على معلومات داخلية
 804003جتميع أوامر العمالء
 304003التعامل السابق لنشر البحوث
 404003املسؤولية عن تصرفات اآلخرين

 14قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مــقدمــة
1.14

تعريفات

2.14

متطلبات مكافحة غسل األموال وحماربة متويل اإلرهاب
 008004املبادئ
 808004املبالغ النقدية

3.14

العناية الواجبة جتاه العميل
 003004قبول العميل
 803004األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم
 303004اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح
 403004االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
 503004عالقات العمل مع العميل دون مقابلته
 603004إجراءات العناية املستمرة جتاه العميل والعمليات غري العادية
 703004مراجعة وحتديثات السجالت

4.14

حفظ السجالت
 004004متطلبات حفظ السجالت

5.14

العمليات املشتبه فيها
 005004اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها
 805004حظر حتذير العمالء
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6.14

السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية
 006004السياسات الداخلية وااللتزام
 806004املراجعة الداخلية
 306004التعليم والتدريب

خريطة املنهج التعليمي
إجابات عن عينة من أسئلة اخليارات املتعددة
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اجلزء األول :عمليات أسواق األوراق املالية
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الفـصـل األول
فـهم أسـواق األوراق املاليـ ـة
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.

م ــقدمــة
 1.1االستثمار
 00000ما املقصود باالستثمار؟
 80000املستثمرون األفراد مقابل املؤسسات االستثمارية

 2.1سوق األوراق املالية وسوق األسهم
 00800السوق األولية
 80800السوق الثانوية
 30800دور سوق األسهم

 3.1أنواع األوراق املالية
 00300أوراق سوق النقد
 80300األسهم
 30300السندات
 40300الصكوك
 50300املشتقات املالية

 4.1عملية االستثمار
 00400عناصر العملية االستثمارية
 80400مفاهيم عوائد االستثمار
 30400احتساب عوائد االستثمار
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مـقدم ـة
يربط معظم الناس بني أنشطة االستثمار وبني إنشاء شركة ما أو إدارتها أو االستثمار يف سوق
األسهم ،غري أن املعنى احلقيقي لالستثمار وما ينطوي عليه نادراً ما حيظى بتفكري عميق.
ينبغي أن يكون لدى الشخص املباشر ألعمال صناعة األوراق املالية – متعامالً كان أم
وسيطاً  -فهم أعمق ملختلف أنواع االستثمار والعمليات واملتغريات ذات الصلة يف حتديد
االستثمار الناجح .يقدم هذا الفصل العناصر األساسية لالستثمار يف سوق األوراق املالية ،من
خالل مناقشات عامة لسوق األوراق املالية األولية والثانوية ،إضافةً إىل دور أسواق األسهم ،وأنواع
األوراق املالية ،وعملية االستثمار ،وطرق قياس العائد على االستثمار.

 1.1االسـتثـمار
 1.1.1ما املقصود باالستثمار؟
اهلدف التعليمي ( 1.1.1أ)  -التعرف على تعريفات االستثمار واألنواع املختلفة من
االستثمارات وما يرتبط بها من العوائد واملخاطر املتوقعة
اهلدفالتعليمي ( 1.1.1ب)  -فهم الفرق بني االستثمار واملضاربة
إن االستثمار يعين التوظيف أو التخلي حالياً عن قدر من املال فرتةً معينةً من الوقت جلين
عوائد مستقبلية تعوض املستثمر عن املخاطر وعدم التيقن باملتحصالت املستقبلية ،وكذلك
عن معدل التضخم املتوقع والقيمة الزمنية لألموال املوظفة .ومبعنى آخر ،يع ر االستثمار عن
التضحية بالثروة احلالية (أو االستهالك احلالي) للحصول على ثروة مستقبلية متوقعة.
والثروة احلالية هي عادة يف شكل مبلغ من مال أو نقد معلوم الصفة ،مبعنى أنه ينتمي بالفعل
إىل املستثمر ،أما الثروة املستقبلية املتوقعة فتحمل عنصر املخاطرة وعدم التيقن بنتائجها،
سواء من حيث حجمها أم توقيتها .وهنا جيب تعوي

املستثمر عن حتمل املخاطر ،فكلما زادت

املخاطر ،زادت بالتالي املكاسب املتوقعة.
يف اجملال املالي ،لكل من "االستثمار" و"املضاربة" معانٍ حمددة للغاية .يُقصد مبصطلح
االستثمار مساهمة الشخص مباله لنمو رأس املال يف مؤسسة أعمال .إنه التزام طويل األجل
لرأس املال وال يتعامل املستثمر باألسهم لتحقيق أرباح سريعة .وال حياول املستثمر توقيت
استثماراته أو حتديد أي األسهم تؤدي األداء األفضل .حيتفظ املستثمر الذكي مبحفظة
متوازنة؛ مبجموعة متنوعة من االستثمارات من أجل تقليل املخاطر .ويقبل املستثمرون أي
عوائد تدفعها األسواق مقابل استثماراتهم ما دامت تناسب مستوى املخاطر اليت تنظمها
لالستثمار.
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ومن ناحية أخرى ،تُعدّ املضاربة جمرد شراء وبيع لألسهم (أو األوراق املالية) لتحقيق أرباح.
حياول املضاربون التغلب على السوق أو التفوق على أدائه ،أي حتقيق نتائج أفضل من
املستثمرين اآلخرين ،من خالل التوقيت الذكي ،والتنبؤ ،أو االنتقاء ،إذ ينتقي املضاربون أسهم
فردية يعتقدون أنها سوف تؤدي أداءً أفضل من السوق إمجاالً .وحيرك املضاربون أمواهلم بصورة
نشيطة دخوالً وخروجاً من األسواق وذلك بناءً على توقعاتهم قصرية األجل .ورمبا يستخدمون
التحليل األساسي ،أو التحليل الفين ،أو التحليل االقتصادي الدوري ،أو أي شكل آخر من أشكال
التحليل ليعرفوا متى وماذا يشرتون ويبيعون .وجتدر اإلشارة إىل أن املضاربة ليست بالضبط
مثل املقامرة؛ وذلك ألن املضاربني حياولون اختاذ قرار مدروس بشأن اجتاه التداول ،أما املقامرة
فهي جمرد لعبة حظ خالص.
يقوم القرار االستثماري على عنصرين :املخاطر ،ومعدل العائد املتوقع ،وهنالك عالقة مباشرة
بني هذين العنصرين :فإذا أراد املستثمر عوائد متوقعة عالية ،فينبغي له أن يكون مستعدًا
لتحمل خماطر عالية ،وأما إذا كان املستثمر ال يريد أخذ املخاطرة ،فعليه أن يتوقع عوائد
منخفضة .ويوضح اجلدول التالي أنواعاً خمتلفة من االستثمارات وما يرتبط بها من خماطر
وعوائد متوقعة:

اجلدول  :1- 1أنواع خمتلفة من االستثمارات وما يرتبط بها من عوائد وخماطر متوقعة.
نوع االستثمار

االستثمار يف

إنشاء مشروع صناعي

أصول إنتاجية

شكل التضحية احلالي

شكل الثروة

طبيعة املخاطر وعدم

املستقبلية املتوقعة

اليقني

رأس املال لتمويل أصول

شراء أسهم يف سوق
األسهم
الدراسة للحصول
على شهادة جامعية
شراء أرض للمضاربة

ثابتة ،وأصول
متداولة،ومصاريف تشغيل

عدم اليقني يف املبيعات
أرباح ،تدفقات

والتكاليف واألرباح

نقدية

وطلبات املستهلكني
واألوضاع االقتصادية

حصة توزيعات
أصول مالية

سعر شراء األسهم

رأمسال بشري

رسوم وكتب ووقت

عقارات

سعر الشراء

األرباح وسعر البيع
املستقبلي
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وظيفة أفضل
ومرتب جيد

شكوك يف دفع األرباح
وقيمة السهم
عدم يقني يف سوق
الوظائف واإلجناز
األكادميي

اإلجيارات وسعر

عدم يقني يف العرض

البيع

والطلب على العقارات

 2.1.1املستثمرون األفراد مقابل املؤسسات االستثمارية
اهلدف التعليمي–2.1.1فهم اخلصائص والسلوكيات االستثمارية املختلفة بني األفراد
واملؤسسات
ميكن تصنيف املستثمرين بشكل واسع يف سوق األوراق املالية إىل أفراد ومؤسسات ،ويقصد
باملستثمرين األفراد  -األشخاص مثلي ومثلك إذ نقوم باستثمارات شخصية يف سوق األوراق
املالية مستخدمني مدخراتنا ،أما املستثمرين من املؤسسات أو املؤسسات االستثمارية يف املقابل،
فهي مؤسسات تدير أوعية أو جمموعة من األموال من أجل استثمارها يف سوق األوراق املالية.
ومن أمثلتها :صناديق االستثمار ،وصناديق التقاعد ،واجلمعيات ،وجهات إدارة األصول،
والشركات وغريها .وسبب هذا التصنيف أن اجملموعتني تتصرفان بشكل خمتلف متاماً بالنسبة
إىل السلوك االستثماري .وجيب أن يعرف الوسيط/املتعامل أوجه االختالف بينهما من أجل
توفري خدمات فعالة هلما .ويلخص اجلدول التالي اخلصائص والسلوك االستثماري
للمستثمرين األفراد مقابل املؤسسات االستثمارية.
اجلدول  :2- 1اخلصائص والسلوك االستثماري لألفراد مقابل املؤسسات االستثمارية.
املعايري

املستثمرون األفراد

املؤسسات االستثمارية

حجم احملفظة

صغرية

كبرية

اهلدف

زيادة الثروة

الدخل ،النمو

اإلسرتاتيجية

بسيطة يف الغالب ومباشرة

معقدة ،علمية

غري خاضع للضريبة يف اململكة العربية السعودية.

غري خاضع للضريبة يف اململكة العربية السعودية.

يف بلدان تفرض ضريبة :ضريبة على حصة توزيعات

يف بلدان تفرض ضريبة :ضريبة على حصة توزيعات

األرباح ومكاسب رأس املال

األرباح ومكاسب رأس املال

غري كاملة ومتأخرة إىل حد ما

متكاملة وحديثة وذات توقيت مناسب

آفاق االستثمار

قصرية األجل يف الغالب

متوسطة إىل طويلة األجل

حتمل املخاطر

معظمها مضاربة

خماطر حمسوبة

الضريبة
معلومات القرار
االستثماري
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 2.1سوق األوراق املالية وسوق األسهم
يتألف سوق األوراق املالية من نوعني من أنواع السوق على أساس طرح األوراق املالية؛ وهما
السوق األولية والسوق الثانوية.

 1.2.1السوق األولية
اهلدف التعليمي  – 1.2.1فهم املقصود بالسوق األولية وأهميتها يف التنمية االقتصادية للبلد
السوق األولية هي سوق لألوراق املالية الصادرة حديثاً ،فهي السوق اليت تنشأ فيها األوراق املالية
وتطرح للجمهور ألول مرة .ومن األمثلة على أسواق األوراق املالية األولية :إصدارات األسهم
اجلديدة من الشركات وإصدارات األوراق املالية احلكومية اجلديدة .فعلى سبيل املثال :إذا أرادت
إحدى شركات القطاع اخلاص أن تصبح شركة عامة مدرجة ،فإنها عادة ما توسع قاعدتها
الرأمسالية من خالل طرح أسهم جديدة لالكتتاب ،ويطلق على عملية طرح األسهم اجلديدة
هذه "الطرح األولي لالكتتاب العام" أو ) .(IPOوتستعني الشركات يف العادة خبدمات البنوك
االستثمارية لتقديم املشورة وضمان تغطية الطرح األولي لالكتتاب يف األوراق املالية اجلديدة.
كذلك تندرج يف السوق األولية إصدارات حقوق األولوية .وتعود عائدات األوراق املالية يف
السوق األولية إىل اجلهة املصدرة هلذه األوراق ،سواءً أكانت شركات خاصة ،أم حكومات ،أم
مؤسسات حكومية.
إن السوق األولية مهمة جدًا يف التنمية االقتصادية ألي بلد؛ ذلك ألنها هي املكان الذي يتم فيه
مجع األموال من الناس الذين يتمتعون بفائ

مالي لتمويل األنشطة اإلنتاجية لالقتصاد ،إذ

تعمل سوق األوراق املالية األولية كمصدر جلمع األموال إىل جانب النظام املصريف.

 2.2.1السوق الثانوية
اهلدف التعليمي  –2.2.1فهم ماهية السوق الثانوية وأدوارها
ُتعدّ السوق الثانوية سوق التداول العام لألوراق املالية املوجودة أو األوراق املالية اليت مت إصدارها.
ويكون التداول عادة بالسوق الثانوية من خالل البورصات .إن البورصة هي مكان (ليس من
الضروري أن يكون مكاناً مادياً) يلتقي فيه املشرتون والباعة لألوراق املالية ويتفقون على
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تعامالتهم ،ومن أمثلتها :السوق املالية السعودية ("تداول) ،وبورصة نيويورك ،وناسداك وغريها.
ونتيجة للتطورات التقنية ،تتم مطابقة أوامر البيع والشراء إلكرتونياً دون احلاجة إىل لقاء
فعلي بني املشرتين والبائعني.
إن دور سوق األوراق املالية الثانوية مهم ألنه يؤدي املهام التالية:
 اكتشاف السعر  -توفر السوق الثانوية سعر السوق لألوراق املالية .وتُعدّ عملية
اكتشاف السعر نتيجةً إلجراءات كثري من املشرتين والبائعني يف السوق ،كل منهم
يسعى إىل احلصول على معلومات ذات صلة من أجل التوصل إىل قيمة عادلة لألوراق
املالية .فبدون سوق األسهم ،يتحتم على املشرتين والبائعني اللقاء فعلياً والتفاوض
واالتفاق على شروط الصفقة قبل أن تأخذ العملية جمراها ،ورمبا ال يعكس السعر
إمجاع السوق.

 ختفي

تكاليف التعامالت  -مع وجود سوق ثانوية ،تصبح معلومات الشركة

ذات الصلة وأسهمها متوافرة بصورة أك ر وأسهل ،وبالتالي تنخف

تكاليف احلصول

على املعلومات وحتليلها .كذلك يتم تسهيل التعامالت وتنفيذها إلكرتونياً دون حاجة
املشرتين والبائعني إىل البحث عن األطراف املقابلة.
 حتسني تنوع االستثمار  -مع وجود الكثري من األسهم املختلفة من صناعات
متنوعة مدرجة يف السوق ،يصبح من املالئم جداً للمستثمرين االستثمار يف الكثري من
األسهم املختلفة من أجل تنويع حمافظهم االستثمارية.
 السيولة  -إن أحد األدوار املهمة للسوق الثانوية توفري السيولة لألوراق املالية .متكن
السيولة املشرتين والبائعني من شراء وبيع األوراق املالية بأسعارها املرغوب فيها أو
القريبة منها .فبدون السيولة يكون من الصعب على املساهمني بيع (أي نقل) األسهم
لألشخاص اآلخرين الذين يرغبون يف امتالك (شراء) األسهم.
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 1.2.3دور سوق األسهم
اهلدف التعليمي – 3.2.1معرفة أدوار أسواق األسهم يف االقتصاد
تؤدي سوق األسهم أدواراً مهمة جداً يف التنمية االقتصادية ألي دولة ،وتشمل هذه األدوار ما يلي:
 .1مجع رؤوس األموال للشركات واملؤسسات واملشاريع :لعل الدور املباشر واألهم لسوق
األسهم ي رز يف متكني الشركات من مجع األموال من خالل طرح األسهم للجمهور.
فبدون سوق األسهم ،يصبح من الصعب أو رمبا من املستحيل على الشركات أن تصدر
األسهم للجمهور ،وعندها سيكون املالذ الوحيد هو التمويل املصريف ،الذي قد يكون
حمدودًا يف نطاقه وحجمه.
 .2تعبئة املدخرات وتوجيهها لالستثمار :إن الوجه اآلخر لعملية مجع رؤوس األموال هو
حشد املدخرات لالستثمار؛ عندما يستخدم الناس مدخراتهم لشراء األسهم ،فهم يف
احلقيقة يقدمون رؤوس أموال إىل الشركات؛ أي أن األموال العاطلة تُحشد ويعاد
توجيهها من أجل استخدام مثمر .ومع حشد املزيد من املدخرات ،سيتسارع وقع التنمية
االقتصادية ،اليت من شأنها أن تعود بالنفع العام واملزيد من الثروات للدولة إضافةً إىل
توفري العديد من فرص العمل للناس.
 .3تسهيل منو الشركات من خالل عمليات االندماج واالستحواذ :عندما تُدرَج األسهم يف
السوق ،تصبح متاحة بصورة حرة ألي مستثمر ،وتتحدد قيمها من قبل السوق ،وهذا
األمر يسهل عمليات االندماج واالستحواذ على الشركات لتحقيق النمو والتوسع.
 .4املشاركة يف ثروات الشركات :بشراء األسهم من السوق ،يصبح األفراد مالكًا
للشركات ،وبالتالي شركاء يف أنشطة الشركات وأرباحها .فيتشارك كل من
املستثمرين املهنيني والعرضيني -سواءً أكانوا كباراً كمؤسسات استثمارية أم صغاراً
كمستثمرين أفراد  -يف تقاسم ثروة مشاريع جتارية مرحبة من خالل توزيعات األرباح
لألسهم ومكاسب رأس املال (الزيادة يف سعر السهم).
 .5حتسني حوكمة الشركات :ال شك أن وجود القواعد واللوائح الصارمة للسوق املالية
وهيئة السوق املالية ،فضالً عن املتابعة واملراقبة الدقيقة من جانب احملللني
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واملستثمرين ،سيساهم يف حتسن حوكمة الشركات .وجيب على الشركات املدرجة
تكثيف معايريها اإلدارية ورفع كفاءتها التشغيلية .وعلى نقي

الشركات غري

املدرجة ،يتعني على الشركات املدرجة أن تكون مسؤولة بشكل أك ر عن منتجاتها
وخدماتها ،وحفظ حقوق ومصاحل أصحاب املصاحل فيها.
 .6خلق فرصٍ استثمارية جلمهور املستثمرين :إضافةً إىل االستثمارات طويلة األجل
واملشاركة يف أرباح الشركات ،ميكن للمستثمرين بناء حمافظهم االستثمارية
بالطريقة اليت يفضلونها وإدارتها على النحو املناسب من أجل حتقيق أرباحٍ من
حتركات قيم األسهم .كذلك ميكن للمؤسسات االستثمارية أيضاً أن تشارك يف إدارة
الصناديق االستثمارية وبيع الوحدات االستثمارية للمستثمرين األفراد .وبشراء هذه
الوحدات ،يشارك صغار املستثمرين بصورة غري مباشرة يف تنويع االستثمارات.
 .7مجع األموال ملشاريع التنمية احلكومية :حتتاج احلكومة واجلهات التابعة هلا إىل
األموال لتمويل عملياتها ومشاريعها ،وذلك كبناء املدارس واملستشفيات واملكاتب،
ومشاريع البنية التحتية ،كتشييد الطرق والسدود وشبكات الصرف الصحي .وقد
جتمع احلكومة األموال اليت حتتاج إليها بإصدار األوراق املالية مثل سندات وأذونات
اخلزانة من خالل سوق األسهم .إن الناس الذين يشرتون هذه األوراق املالية هم يف
الواقع يقرضون احلكومة املال.
 .2مقياس االقتصاد :ارتفاع واخنفاض أسعار األسهم كما يعكسها مؤشر األسهم ميكن أن
يعطي مؤشراً مفيداً لصحة االقتصاد؛ فعندما يرتفع االقتصاد ،حتقق الشركات
أرباحاً وترتفع قيمة أسهمها ،ويف املقابل عندما يكون االقتصاد يف حالة ركود ،تنخف
أسعار األسهم .ويعزى االرتفاع واالخنفاض يف أسعار األسهم إىل توقع السوق ألرباح
الشركات ،ولذا ميكن أن نعدّ حركة أسعار األسهم اليت يعكسها مؤشر األسهم مؤشراً
ال لالجتاه العام يف االقتصاد.
أو دلي ً
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 3.1أنواع األوراق املالية
 1.3.1أوراق السوق النقدية
اهلدف التعليمي  – 1.3.1معرفة معنى السوق النقدية وخمتلف أنواع األوراق املالية يف األسواق
النقدية
تُعدّ أوراق السوق النقدية أصوالً قصرية األجل عادة ما تكون ذات فرتة استحقاق لسنة واحدة أو أقل.
وتشمل األوراق املالية اليت تندرج يف فئة أوراق السوق النقدية :أذونات اخلزانة ،واألوراق التجارية،
وشهادات اإليداع ،والكمبياالت املصرفية .وتُعدّ هذه األوراق املالية عموماً ذات جودة عالية؛ ألن فرتة
االستحقاق قصرية وتصدر عادة من قبل مؤسسات كبرية وجديرة بالثقة مبا يف ذلك حكومات
الدول ،وهذا جيعل املخاطر املرتبطة حبيازة ورقة السوق النقدية منخفضة جداً ،لكن املخاطر
املنخفضة تعين عوائد منخفضة.

 أذونات اخلزانة
إن أذونات اخلزانة هي أوراق مالية قصرية األجل تصدرها احلكومة وعادة ما تكون فرتة استحقاقها
أقل من سنة ،فتصدر بأجل استحقاق ثالثة أشهر ،أو ستة أشهر ،أو سنة .وليس هلا سعر فائدة معلن
للعائد (أو سعر كوبون) ،إمنا تباع خبصم ،ويتم سداد كامل مبلغ القيمة االمسية عند االستحقاق.
وهذا هو املعروف باسم البيع على أساس اخلصم .وتكون املخاطر املرتبطة بسندات اخلزانة منخفضة
جداً أو تقرتب من الصفر إذ تُعدّ أذونات اخلزانة يف معظم العمليات احلسابية املالية أصوالً خالية
من املخاطر ،وبالتالي يستخدم السعر على أذونات اخلزانة ذات األجل القصري جداً ليقوم مقام معدل
العائد اخلالي من املخاطر.

 األوراق التجارية
الورقة التجارية سند إذني تبيعه املؤسسات الكبرية لغرض متويل الذمم أو احلسابات املدينة واملخزون
لسداد االلتزامات قصرية األجل .ويف الواليات املتحدة ،يتم عادة حتديد حجمها عند 111,111
دوالر أمريكي .وعلى غرار أذونات اخلزينة ،تصدر األوراق التجارية أيضاً خبصم ،مع اسرتداد القيمة
االمسية عند االستحقاق .و ُتراوح فرتة استحقاق األوراق التجارية ما بني يوم واحد و 271يوماً (9
أشهر) .وعادة ما تكون الشركات اليت تصدر األوراق التجارية قد حصلت على خطوط ائتمان من
مصارف كبرية لضمان توفري النقد لسداد األوراق ،واحلدّ من املخاطر اليت يتحملها حاملو أوراقها.
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 شهادات االيداع
تُعدّ شهادات اإليداع أوراقاً مالية تصدرها مصارف جتارية للحصول على املال من أجل تقديم قروض
وأغراض أخرى .وتراوح عادة فرتات استحقاقها بني  6أشهر و 5سنوات .وخالفاً ألذونات اخلزينة ،تباع
شهادات اإليداع بالقيمة االمسية ،وتضاف الفائدة بسعر ثابت إىل رأس املال (القيمة االمسية) ،وتدفع
الفوائد عند االستحقاق .ولشهادات اإليداع القابلة للتداول قيمة امسية تبلغ  111,111دوالر
أمريكي أو أكثر ،وميكن تداوهلا يف األسواق الثانوية.

 الكمبياالت املصرفية (القبوالت املصرفية)
الكمبياالت املصرفية (القبوالت) أدوات ائتمانية قصرية األجل تصدرها الشركات غري املالية
وتضمنها البنوك ،وعادة ما يستخدمها املستوردون واملصدرون .وتساعد هذه األداة على تسهيل
التجارة الدولية ع ر السماح للعميل بدفع مثن املنتجات بالكمبيالة .وميكن االحتفاظ بالكمبيالة
حتى االستحقاق أو صرفها بسعر خصم .ومبا أن الكمبيالة املصرفية التزام من طرفني (العميل
والبنك) ،فإن خماطرها منخفضة .وعادة ما تبلغ فرتة استحقاق الكمبياالت املصرفية  181يوماً،
ويستطيع أي حاملٍ هلا حتصيلها أو اسرتدادها.

 2.1.3األسهم
اهلدف التعليمي (2.3.1أ)  -معرفة معنى األسهم وأنواعها
اهلدف التعليمي( 2.3.1ب)  -فهم االختالفات بني األسهم العادية واألسهم املمتازة
متثل األسهم مطالبات ملكية للمساهمني يف شركة ما .ومن زاوية حماسبية ،يع ر رأس مال األسهم
عن حصة املالك يف أصول الشركة بعد حسم مجيع التزاماتها .ومبا أن األسهم متثل امللكية يف
الشركة بصورة مستمرة ،فليس هلا تاريخ استحقاق ،إمنا تستمر يف حيازة قيمة ما دامت الشركة
موجودة .وهناك نوعان من األسهم :األسهم العادية ،واألسهم املمتازة.

 األسهم العادية
األسهم العادية هي األكثر تداوالً يف األسواق املالية .وبني خمتلف األوراق املالية اليت تصدرها
الشركات مثل السندات واألسهم املمتازة ،تُعدّ األسهم العادية هي األقل حصة من األرباح وقيمة
التصفية ،ولذا غالباً ما يشار إىل أصحاب األسهم العادية باسم "مالك القيمة املتبقية (الصافية)"
للشركة .واملعنى الضمين هو أن قيمة السهم تستند إىل قيمة الشركة بعد الوفاء بااللتزامات
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الرئيسة .وتشمل االلتزامات الرئيسة :سداد الديون ،والضرائب املستحقة ،وأرباح األسهم املمتازة،
وغريها .وميكن شرح مفهوم مالك البقايا بالطريقة املثلى يف حالة التصفية؛ عندما تتعرض شركة
ما للتصفية ،تباع أصوهلا ،وتُستخدم العائدات (املتحصالت) لسداد االلتزامات وفقاً للرتتيب التالي:
ديون الشركة أوالً ،ثم األسهم املمتازة ،وأخرياً األسهم العادية .وقد حيصل صاحب السهم العادي
على كامل املبلغ الذي ساهم به أو جزء من مساهمته ،وذلك يعتمد على املقدار املتبقي بعد
التوزيعات على أصحاب الديون ومحلة األسهم املمتازة.

 األسهم املمتازة
متثل األسهم املمتازة ملكية استثمارية يف شركة ما مع بع

االختالفات املهمة عن األسهم

العادية؛ ففي حني أن األسهم املمتازة مضمونة التوزيعات ،ال تتمتع األسهم العادية مبثل هذا
الضمان .وعلى الرغم من أن بع

الشركات تدفع توزيعات منتظمة حلملة األسهم العادية ،ليس

هنالك ما يضمن أنها سوف تستمر بذلك يف املستقبل .وأساساً ،جيب دفع توزيعات األسهم املمتازة
قبل دفع أي توزيعات لألسهم العادية .وإضافة إىل األولوية العليا يف توزيعات األرباح ،تتمتع األسهم
املمتازة أيضاً حبصة أك ر يف العائدات املكتسبة من خالل التصفية مقارنة حباملي األسهم العادية.
ومع ذلك ،ال ميكن حلاملي األسهم املمتازة إجبار الشركة على اإلفالس يف حال ختلفها عن توزيع
أرباح ،وليس لديهم حق التصويت.

 مقارنة بني األسهم العادية واألسهم املمتازة
يمكن إجراء مقارنة بين األسهم العادية واألسهم الممتازة في النواحي التالية:

املطالبة على األصول :تتمتع األسهم العادية باملطالبة ذات األولوية األقل على أصول الشركة
مقارنةً بااللتزامات األخرى ،فهي حتصل على ما تبقى بعد سداد الديون واألسهم املمتازة .ونظراً إىل
هذا التصنيف يف املطالبات ،يشار إىل أصحاب األسهم العادية بـ "مالك القيمة املتبقية (الصافية)"
للشركة .ومبعنى آخر ميكن تسمية أصحاب األسهم العادية بـ "املالك احلقيقيني" للشركة؛ ألنهم
يتحملون خطر فقدان كل مساهماتهم املالية ،بينما يتمتع مالك األوراق املالية األخرى بشيء من
احلماية.
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حق االكتتاب اخلاص (حق الشفعة) :ميلك أصحاب األسهم العادية حق االكتتاب يف إصدارات
األسهم اجلديدة للشركة للمحافظة على نسب متلكهم؛ فإذا قررت شركة ما إصدار أسهم عادية
جديدة جلمع رأس مال جديد ،فيجب أن تطرح األسهم اجلديدة طرحاً أولياً ألصحاب األسهم
العادية القائمني .وإذا اختار املساهمون عدم ممارسة حقوقهم ،فعندها ميكن طرح األسهم جلمهور
املستثمرين .أما أصحاب األسهم املمتازة يف املقابل ،فال حيق هلم احلصول على أي حقوق اكتتاب
خاص.

توزيعات األرباح :إن التوزيعات اخلاصة باألسهم املمتازة حمددة سلفاً وثابتة ،يف حني أن توزيعات
األسهم العادية ختضع لتقدير اإلدارة .وال ميكن توزيع أرباح األسهم العادية ما مل تُدفع توزيعات
األسهم املمتازة بالكامل .وعادة ًما تكون مبالغ توزيعات األسهم املمتازة أعلى من تلك اخلاصة
باألسهم العادية .وإذا ختلفت الشركة عن توزيع أرباح األسهم املمتازة يف أي فرتة من الفرتات ،فعلى
الشركة سداد املتأخرات (املبالغ املتأخرة) قبل توزيع أي أرباح لألسهم العادية.

تذبذب السعر :مبا أن دفع التوزيعات اخلاصة باألسهم املمتازة أمر مضمون ،فال يتذبذب سعر السوق
للسهم املمتاز بقدر ما يتذبذب سعر السوق للسهم العادي .ومبا أن العوائد ثابتة ،فإن قيمة األسهم
املمتازة ثابتة أيضاً .ويف اجلانب اآلخر ،تتعرض أسعار األسهم العادية للتذبذب العالي ،ويعزى جل
ذلك إىل التذبذبات يف اإليرادات وتغري رؤية السوق لقيمة السهم.

 3.3.1السندات
اهلدف التعليمي  – 3.3.1معرفة معنى السندات وخصائصها
خالفاً لألسهم اليت متثل ملكية يف شركة ،السندات أوراق مالية طويلة األجل متثل ديناً .وميكن أن
تقوم شركة أو حكومة ما باقرتاض طويل األجل من النظام املصريف أو من مستثمرين أفراد عن
طريق إصدار سندات يطلق عليها سندات دين .يدفع املستثمرون

-وهم هنا حاملو سندات

الدين  -نقداً يف البداية عند شراء السندات .وحيق هلم نوعان من املدفوعات :أوال ،طريقة الدفع
على سلسلة من املدفوعات الفائدة الثابتة (أو مدفوعات الكوبون)،اليت تدفع عادةً كل ستة أشهر
(مرتني يف العام) ،وثانياً ،طريقة الدفع النهائية للقيمة االمسية للسند يف تاريخ االستحقاق .وتُدفع
الفائدة حلامل السند على مدى حياة السند .وعادة ما يعبَّر عن الفائدة بنسبة مئوية من القيمة
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االمسية للسند .وغالباً ما يصدر السند بالقيمة االمسية ،وبالتالي تكون القيمة األصلية (أصل
القرض) مساوية للمبلغ املقرتض ،وجيب سداده وفقًا لشروط اتفاقية السند .وعندما تتخلف شركة
ما عن الدفع حلامل السند (الفائدة و/أو أصل القرض) ،تُعدّ يف حالة ختلف عن السداد ،وميكن
حلامل السند أن يرفع دعوى قضائية على الشركة .وتعد السندات أوراقاً مالية طويلة األجل لفرتات
استحقاق تبلغ  11سنوات أو أكثر .ويطلق أيضاً على السندات اسم "األوراق املالية ذات الدخل
الثابت"؛ ألنها تعطي سلسلة ثابتة ومنتظمة من الدخل (الفائدة) حلامليها على مدى حياة السند.

 4.3.1الصكوك
اهلدف التعليمي – 4.3.1فهم خمتلف أنواع الصكوك وخصائصها
تُعدّ الصكوك –من مجيع أوجهها – البديل اإلسالمي للسندات التقليدية ،فهي أدوات دين متوافقة
مع الشريعة .وتكتسب الصكوك شعبية متزايدة كمصدر من مصادر التمويل ،خاصةً يف الدول
اإلسالمية .أكثر من السندات التقليدية ،نظراً إىل املزايا الكامنة لكل من املصدر واملستثمر .ويعود
سبب هذه الشعبية املتزايدة إىل أن الصكوك يف الواقع متوافقة مع الشريعة ،وبالتالي فهي جائزة يف
اإلسالم.
هناك بع

االختالفات األساسية بني السندات التقليدية والصكوك؛ فالسندات أدوات مديونية ذات

فوائد ثابتة دورية ،مع إمكانية االسرتداد الكامل لقيمتها االمسية عند استحقاقها ،أما الصكوك يف
املقابل فال تقدم وعداً بالدفع ،لكن اجلهة املصدرة هلا توافق على تقديم عوائد للمستثمرين يف شكل
مدفوعات مرتبطة بالتدفقات النقدية الناشئة لألصول املمولة (أساس الصكوك) يف املقام األول
واليت جُمع املال من أجلها .ويعد املستثمرون يف الصكوك مالكاً نسبيني لألصول املمولة .وباختصار،
تُعدّ السندات إثباتًا للدين ،يف حني متثل الصكوك إثباتاً للملكية.
ومن السمات األخرى اليت متيز بني السندات والصكوك ،أن حامل السند يضمن دفع الفائدة له بغ
النظر عن أرباح وخسائر اجلهة املصدرة هلا ،يف حني تعتمد عوائد الصكوك على قيمة األصل
الضمين (األساسي) وشروط العقد امل رم بني املُصدر أو اجلهة املصدرة واملستثمر ،وهذا يف احلقيقة
يتمحور حول ترتيبات مشاركة الربح واخلسارة.
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لقد متت هيكلة الصكوك بطرق شتى ،ويف ما يلي بع

اهلياكل األساسية للصكوك:

 .1صكوك اإلجارة :وهي الشكل األكثر انتشاراً من بني الصكوك ،ويُستخدم هذا النوع من
الصكوك لتمويل املشاريع يف املقام األول .وتستخدم صكوك اإلجارة عموماً يف عمليات البيع
وإعادة االستئجار.
 .2صكوك املراحبة :تنطوي صكوك املراحبة على بيع وشراء األصول باستخدام التكلفة زائد
(ربح هامشي) .وتستخدم على نطاق واسع للتمويل قصري األجل يف متويل التجارة.
 .3صكوك املضاربة :صكوك املضاربة هي شكل من أشكال الصكوك االستثمارية اليت ختول
حامليها املشاركة يف مشاريع حمددة أُصدر مقابلها صكوك.
 .4صكوك املشاركة :صكوك املشاركة شبيهة بصكوك املضاربة،إال أنه يف صكوك املشاركة
يقوم الطرف املصدر للصك بتشكيل جلنة مؤلفة من حاملي الصكوك.

 5.3.1املشتقات املالية
اهلدف التعليمي ( 5.3.1أ)  -فهم خمتلف أنواع األوراق املالية املشتقة وخصائصها
اهلدف التعليمي ( 5.3.1ب)  -فهم معنى وخصائص عقود اخليارات والعقود املستقبلية
املشتقات هي أوراق مالية تستمد أو تشتق قيمتها من أوراق مالية أخرى ،يطلق عليها األوراق املالية
األساسية أو الضمنية (أو األصول) .وتعد عقود اخليارات والعقود املستقبلية األكثر شيوعاً من بني
املشتقات .وحري بنا مالحظة أن املشتقات ال متنح ملكية األصل األساسي أو الضمين حتى يتم
استخدام اخليار أو يستحق عقد املستقبليات.

 عقود اخليارات ()Options
ميثل عقد اخليار احلق (وليس االلتزام) يف شراء أو بيع عدد حمدد من األسهم بسعر معني ضمن
إطار فرتة زمنية حمددة .لنفرتض أن سعر بيع سهم ما حالياً  51رياالً ويدفع املستثمر 5رياالت
مقابل عقد خيار لشراء ( )call optionسهم واحد بقيمة  61رياالً يف عام واحد .ولنفرتض أنه
عندما اقرتب اخليار من مرحلة االستحقاق أصبح سعر السهم  71رياالً .فإذا قرر املستثمر أن ميارس
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حق اخليار ،فسيدفع  61رياالً فقط عن كل سهم ،وحيقق رحباً إمجالياً قدره  11رياالت ،وبعد طرح
الرياالت اخلمسة اليت تكلفها املستثمر لشراء اخليار،يصبح الربح الصايف 5رياالت .أما إذا كان
سعرالسهم 41رياالً عند استحقاق عقد اخليار ،فإن املستثمر ببساطة لن ميارس حق اخليار .وهذا
يعين أنه سيخسر فقط الرياالت اخلمسة ،وهي السعر املدفوع مقابل اخليار .ويطلق على اخليار
الذي يعطي احلق يف الشراء "خيار الشراء" ( ،)call optionويطلق على اخليار الذي يعطي احلق
يف البيع "خيار البيع" (.)put option
يتم يف بع

األحيان إخفاء عقود اخليارات .ويعد الضمان على السلع االستهالكية املعمرة نوعاً

من أنواع اخليار (خيار البيع) الذي يعطي املشرتي خيار إرجاع السلع (أي إعادة بيعها على الشركة)
يف غضون فرتة زمنية حمدودة واسرتجاع ماله ،وذلك إذا فقدت السلعة جاذبيتها ألي سبب كان.
ومثال آخر على عقود خيار البيع املخفية هو العقد الذي تستخدمه وكاالت بيع السيارات ،حيث
يقوم البائع أحياناً لزيادة املبيعات ببيع سيارة مع ضمان إعادة شرائها بسعر حمدد خالل فرتة زمنية
معينة .وينبغي للمشرتين إدراك أن هذا الضمان ال يأتي جماناً ،فسعر السيارة هنا هو سعر داخل
الباقة :أي مثن السيارة زائداً قيمة خيار البيع.

 العقود املستقبلية ()Futures
العقد "املستقبلي" أو املستقبليات ( )futures or futures contractو"العقد اآلجل" هو
اتفاق بني طرفني على شراء وبيع سلعٍ معينة يتم تسليمها يف تاريخ مستقبلي معني ،وبسعر يتم
االتفاق عليه اليوم .وخالفاً لعقود اخليارات اليت تعطي صاحبها احلق وليس االلتزام بالشراء أو
البيع ،يشكل العقد املستقبلي التزاماً بشراء أو بيع األصل أو الورقة املالية الضمنية (األساسية)
املعنية .وهو كذلك نوع معياري من العقود اآلجلة املتداولة يف أسواق العقود املستقبلية املنظمة.
وهو معياري أو موحد من حيث كمية ونوعية األصول ،ومدة العقد والشروط األخرى ذات الصلة.
وغالباً ما تتداول العقود املستقبلية يف السلع األساسية مثل زيت النخيل ،والقمح ،والنب ،والذهب.
وتوجد العقود املستقبلية أيضاً يف األصول املالية كاألسهم والسندات وأسعار الفائدة والعمالت
األجنبية ،وتتداول يف البورصات الرمسية .وهنا كمركز أو (بيت) مقاصة يقوم بدور املشرتي للبائع
ودور البائع للمشرتي للعقود املستقبلية.
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وعلى املرء أن يفرق بني العقود املستقبلية والعقود اآلجلة ،فعلى الرغم من أنهما مبنزلة اتفاق على
شراء وبيع أصل ما أو ورقة مالية معينة يف املستقبل مقابل سعر معلن ،إال أن العقود اآلجلة ليست
عقوداً موحدة؛ ففي العقد اآلجل يتم التفاوض مباشرة على شروط العقد واالتفاق عليها بني
مشرتي وبائع األصول .ويف العادة يقصد من العقد اآلجل تسليم السلع عند االستحقاق ،ويستخدم
عموماً ألغراض التحوط ،غري أنه يتداول كأداة مضاربة ،وتغلق املراكز املالية املفتوحة قبل وقت
االستحقاق.
قد تتضح مزايا العقود املستقبلية (أو العقود اآلجلـة) مـن خـالل املثـال التـالي :لـنفرتض أن السـيد(أ)
حيت ــاج إىل قم ــح يف املس ــتقبل ولك ــن القم ــح يف ه ــذا الوق ــت مل ُيحص ــد بع ــد .م ــن خ ــالل ش ــراء عق ــد
مستقبلي اآلن ،ضمن السيد (أ) السعر الذي سيدفعه مثناًللقمح .بهذه الطريقة أزال السيد(أ) خطر
عدم تـوافر القمـح وزيـادة سـعره .وبـالطبع إذا اخنفضـت أسـعار القمـح ،فهـو ملـزم بـدفع السـعر األعلـى
علــى النحــو املتفــق عليــه يف العقـد املســتقبلي .يســتفاد مــن العقــود املســتقبلية يف الســماح للمنــتجني
واملشرتين للسلع بالرتكيز على أعماهلم التجارية دون احلاجة إىل القلق بشأن توافر السلع وتقلبات
األسعار يف املستقبل.

 1.3عملية االستثمار
 1.4.1عناصر العملية االستثمارية
اهلدف التعليمي  – 1.4.1معرفة خمتلف اخلطوات اليت يتعني على املستثمر اتباعها من أجل
اختاذ قرارات استثمارية منهجية.
تتكون العملية االستثمارية من سلسلة خطوات منطقية يتّبعها املستثمر من أجل اختاذ القرارات
االستثمارية.

اخلطوة األوىل :إعداد سياسة االستثمار
هذا ينطوي على حتديد أهداف االستثمار ،وحجم االستثمار ،وفئات األصول بشكل واسع .وتشمل
األهداف االستثمارية احملتملة الدخل ،والنمو ،أو الدخل والنمو معاً .إن حجم االستثمار يعتمد على
املوارد املتاحة للمستثمر ،وحتديد فئات األصول يشمل وضع خمطط عام للمحفظة االستثمارية،
األمر الذي يعين اختاذ قرار بشأن نوع األوراق املالية لالستثمار .وجيب على املستثمر أيضاً حتديد
34

املخاطر والعائد املتوقع من استثماره .إضافةً إىل ذلك ،جيب أن يقرر املستثمر أيضاً ما إذا كان
سيتبع سياسة نشيطة أم سياسة سلبية (غري نشيطة أو خاملة) .فالسياسة النشيطة هي تلك
السياسة اليت تسعى إىل حتقيق الربح من خالل حتديد األوراق املالية ذات السعر غري العادل ،يف حني
أن السياسة السلبية (غري النشيطة أو اخلاملة) تسعى إىل الربح من خالل حتمل خماطر االستثمار
فقط.

اخلطوة الثانية :حتليل الورقة املالية
تنبعث هذه اخلطوة من اخلطوة األوىل من خالل حتديد املعايري ،وتعريف اجملال االستثماري (قائمة
األسهم أو الشركات اليت من املرجح أن يتم االستثمار فيها) وإجراء حتليل وتقييم لألوراق املالية.
وحتليل الورقة املاليةهو إجراء "التحليل األساسي" على الشركة لتحديد مواطن قوتها وضعفها
ألغراض االستثمار .أما التقييم فهو عملية تثمني الورقة املالية لتقدير قيمتها اجلوهرية أو
األساسية.

اخلطوة الثالثة :بناء احملفظة االستثمارية
ميكن النظر إىل بناء احملفظة االستثمارية أو توزيع األصول كأهم خطوة من خطوات االستثمار ،إذ
تشمل هذه اخلطوة حتديد أوزان األموال أو نسبها املئوية اليت سوف تسند إىل كل فئة من فئات
األصول ،وإىل كل ورقة مالية مت حتديدها ،يلي ذلك عمليات الشراء والبيع الفعلية لألوراق املالية.
ويتم عادة إجناز هذه اخلطوة على مدى فرتة من الزمن .جيب على املستثمر أو مدير احملفظة إدارة
جانبني من جوانب بناء احملفظة :التوقيت ،وقرارات االنتقاء .إن قرار التوقيت (أو توزيع األصول
التكتيكي) ينطوي على حتديد الفرتات اليت تقدر فيها األسهم بأقل من قيمتها أو فوق قيمتها
بالنسبة إىل أصول أخرى .وميكن القيام بذلك مبساعدة بع

أساليب "التحليل الفين" .أما قرار

االنتقاء فهو اختيار األوراق املالية من أجل تقليل خماطر احملفظة وليس حماولة العثور على أسهم
ذات سعر غري عادل.
ومن املفرتض أن املستثمرين العقالنيني يتجنبون املخاطر ،ويُقصد مبخاطر االستثمار عدم اليقني
حول القيمة املستقبلية حملفظة ما عندما يتوقع تصفيتها أو تسييلها .وختتلف فئات األصول يف
كمية خماطر االستثمار ،كلما طال أفق االستثمار يف العادة زادت خماطر االستثمار .ومن
احلقائق الراسخة أن املخاطر ميكن احلدّ منها من خالل التنويع يف األوراق املالية يف فئة أصل من
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األصول وع ر فئات األصول .وميكن إدارة خماطر االستثمار من خالل تغيري توزيع األصول يف
احملفظة .ولذلك فمن املهم ملدير احملفظة انتقاء األسهم ضمن فئة معينة للحصول على أك ر قدر
ممكن من التنويع.

اخلطوة الرابعة :مراجعة احملفظة االستثمارية
جيب أن تدار احملفظة االستثمارية وتُراجع بصورة نشيطة وبشكل منتظم الغتنام فرص املعلومات
اجلديدة والبيئة املتغرية.

اخلطوة اخلامسة :تقييم األداء
ينبغي من وقت آلخر ،وبصورة دورية ،تقييم أداء احملفظة بناءً على أهدافها املعلنة ،وكذلك ربطها
املعايري أو املؤشرات املناسبة .إن إحدى نتائج حتليل األداء هي حتديد الفجوة بني

نسبياً ببع

العائدات املتوقعة واحملققة وإجياد سبل حتسني األداء.

 2.4.1مفاهيم عوائد االستثمار
اهلدف التعليمي  – 2.4.1معرفة تعريفات خمتلف مفاهيم العوائد:
• العائد املطلوب
• العائد املتوقع
• العائد احملقق
العوائد هي مكافآت القيام باالستثمار .يسعى املستثمرون الذين يتجنبون املخاطر إىل تعظيم العائد
للحد األقصى لكل وحدة من خماطر استثماراتهم ،وذلك من خالل مقارنة االستثمارات البديلة
استناداً إىل معايري املخاطر .هنالك مفاهيم خمتلفة للعوائد املتعلقة باالستثمارات:

 العائد املطلوب
ذلك هو احلد األدنى من العوائد اليت يطلبها املستثمر إزاء خماطر االستثمار ،وكلما ارتفعت
املخاطر ،ارتفعت العوائد املطلوبة .ويتألف العائد املطلوب من ثالثة عناصر هي:
•

معدل العائد احلقيقي.

•

عالوة التضخم.

•

عالوة املخاطر.
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ومع ذلك ،يف معظم احلاالت ،يكون معدل العائد احلقيقي وعالوة التضخم صغريين جداً
ومستقرين على مدى زمن ويوجدان يف مجيع االستثمارات بقدر متساوٍ .وهذا يرتكنا مع "عالوة
املخاطر" كأهم عنصر حيدد املعدل املطلوب للعائد على االستثمارات.

 العائد املتوقع
هو العائد املقدر من التدفقات النقدية املتوقع تولدها من االستثمار .وكقاعدة عامة يف االستثمار
جيب أن تكون العوائد املتوقعة أك ر من العوائد املطلوبة ،وإال لن يكون هناك حافز للمستثمر
للقيام باالستثمار .يوضح اجلدول التالي السيناريوات االقتصادية املختلفة واملعدل املتوقع للعائد
على األصول:
اجلدول  :3- 1السيناريوات االقتصادية املختلفة واملعدل املتوقع للعائد على األصول.

الوضع االقتصادي

االحتمال )(%

معدل العائد على األصل أ)(%

معدل العائد على األصل ب)(%

قوي

20

30

15

متوسط

50

15

10

ضعيف

30

-10

5

العائد املتوقع=∑(االحتمال)×(العائد احملتمل)
العائد املتوقع لألصل (أ) = (%52.0 = )%52- × 2.0( + )%50 × 2.0( + )%02 × 2.0
العائد املتوقع لألصل (ب) = (%5.0 = )%0 × 2.0( + )%52 × 2.0( + )%50 × 2.0

بناءً على العوائد املتوقعة وحدها ،قد منيل إىل االستثمار يف األصل (أ) ألنه يوفر العائد األعلى .لكن
إذا ما أخذنا جمموعة من التحركات السعرية كمقياس تقرييب للمخاطر ،سنالحظ أن األصل (أ)
كل من العوائد واملخاطر املتوقعة بعني
ٍّ
حيمل خماطر أعلى من األصل (ب) .ولذلك عند وضع
االعتبار ،ال يهيمن (أ) وال (ب) بعضهما على بع  .وبالتالي فإن املستثمرين الذين يفضلون حتقيق
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عائدات أعلى قد يستثمرون يف األصل (أ) إذا كانوا على استعداد لتحمل قدر أعلى من املخاطر .فما
اختيارك؟

 العائد احملقق
إنها العوائد احملققة فعالً من قبل املستثمر ،وتقاس عند تصفية االستثمارات؛ أي عندما تباع
األصول .وميكن قياس العوائد احملققة من خالل عائد الدوالر و/أو النسبة املئوية للعائد .وتقاس
العوائد احملققة مقابل العوائد املتوقعة عند قياس أداء االستثمار.

 3.4.1احتساب العائد
اهلدف التعليمي  – 3.4.1فهم تعريف خمتلف مفاهيم العوائد وكيفية حسابها
عندما يقوم املستثمر باالستثمار فهو يتوقع احلصول على مقدار معني من العائد أو الربح.
وتُستخدم عوائد االستثمار لقياس أداء االستثمار املعني.
توجد أنواع خمتلفة من عوائد االستثمار لقياس أداء االستثمار وهي:
(أ)

العائد الدوالري والعائد بالنسبة املئوي

(ب)

عائد فرتة احليازة أو االحتفاظ

(ج)

العائد السنوي

(د)

متوسط العائد

(أ)

العائد الدوالري والعائد املئوي

إن العائد بالدوالر (أو بالعملة) هو العائد على االستثمار املقيس بعملة معينة .اُستخدم مسمى
"الدوالر" يف هذا السياق مبعنى عام ليشري إىل "العملة" حتى يتسق مع معظم األدبيات املالية.
وتأتي العوائد على االستثمار عادة يف شكلني:
 النقد املتحصل خالل فرتة االستثمار (مثل الفائدة أو األرباح املوزعة لألسهم).
 التغري يف قيمة األصول (مكاسب رأس املال أو خسائره).
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إن إمجالي عائد الدوالر (أو العملة) هو جمموع املبالغ النقدية املتحصلة ومكاسب رأس املال أو
خسائره يف االستثمار.
مثــال
اشترى أحمد في اليوم األول من مارس 0255م  522سهم من أسهم شركة ABCالمدرجة مقابل عشرة
رياالت للسهم الواحد .ثم حصل أحمد في شهر يونيو 0255م على لاير واحد كأرباح موزعة لكل سهم.
وفي  05أغسطس 0255م ،باع أحمد األسهم ب ـ ـ ـ  50رياالً للسهم الواحد .ما عائد الدوالر (أو العملة)
الخاص بأحمد؟


النقد المتحصل من األرباح الموزعة

 522لاير



التغيير في قيمة األصول

 022لاير



إجمالي العائد بالدوالر (أو بالعملة) على االستثمار

 022لاير

يمكن تحويل العائد الدوالري إلى عائد مئوي لتسهيل المقارنة بين االستثمارات ذات المقاييس المختلفة.
فالعائد المئوي يعطينا مقياساً نسبياً للعائدات ويخبرنا كم هو المقدار الذي حصلنا عليه مقابل كل دوالر
(أو لاير) مستثمر .وبالنسبة إلى هذا المثال ،تكون العائدات المئوية على النحو التالي:

(ب)



النقد المتحصل من األرباح الموزعة

 522لاير أو %52



التغير في قيمة األصل

 022لاير أو %02



إجمال العائد الدوالري والعائد المئوي

 022لاير أو %02

عائد فرتة احليازة أو االحتفاظ ()Holding Period Return

إذا مت االحتفاظ باالستثمار فرتةً حمددة ثم متت تصفيته أو تسييله ،سُميت هذه الفرتة فرتة حيازة
االستثمار ،ويطلق على العائد املتحصل خالل هذه الفرتة "عائد فرتة احليازة" ويتألف إمجالي عائد
فرتة احليازة حلصة من السهم من عنصرين:
 )1غلة التوزيعات.
 )2األرباح الرأمسالية (أي التغري بالنسبة املئوية يف قيمة األصل).
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وميكن حساب هذين العنصرين كما يلي:
غلة التوزيعات = التـ ــوزيـع ـ ـ ــات
سعر البداية
األرباح الرأمسالية = سعر اإلغالق -سـعر االفتتاح
سعر االفتتاح
األرباح الرأمسالية = سعر البيع (نهاية احليازة) – سعر الشراء (بداية احليازة)  /سعر الشراء
(بداية احليازة)
ويسمى جمموع العنصرين أعاله عائد فرتة احليازة ،وميكن حسابه بالطريقة التالية:
عائدة فرتة احليازة = (التوزيعات) ( +سعر االفتتاح -سعر اإلغالق)
سعر االفتتاح
نالحظ أن "ربح رأس املال" ميكن أن يكون رقماً سالباً إذا كان سعر اإلغالق (سعر البيع) أقل من سعر
االفتتاح (سعر الشراء) ،ويف هذه احلالة يتحول إىل "خسارة رأمسالية".
مثال

اشترى أحمد في اليوم األول من يناير 0255م  522سهم من أسهم شركة ABCالمدرجة بسعر عشرة رياالت
للسهم الواحد .ثم حصل أحمد في نهاية شهر يونيو 0255م على توزيعات نقدية بلغت رياالً واحداً لكل سهم.

وفي نهاية شهر يونيو 0255م ،باع أحمد األسهم ب ـ ـ ـ  50رياال للسهم الواحد مباشرة بعد حصوله على األرباح
الموزعة .ما عائد فترة الحيازة ألحمد؟


النقد المتحصل من توزيعات األرباح

 522لاير



التغير في قيمة األصل

 022لاير



 022لاير

إجمال العوائد الدوالرية

غلة التوزيعات = 522لاير%52 = 5222 /
األرباح الرأسمالية = ( 5022لاير –  5222لاير) 5222 /لاير = %02

عائد فترة الحيازة =  %02 = %02 + %52أو

عائد فترة الحيازة = [( 522لاير)  5022( +لاير –  5222لاير)]  5222 /لاير = %02
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(ج)

العائد السنوي

تقدر يف العادة العائدات على االستثمار وحتول إىل أساس سنوي .والسبب يف حساب العائد السنوي
هو ألغراض التوحيد وتسهيل املقارنة بني االستثمارات أو املعايري يف حتليل األداء .إذا مل تكن فرتة
احليازة سنة واحدة ،نستطيع حتويل عائد فرتة احليازة ليكون عائداً سنوياً باستخدام الصيغة
التالية:
()1/n

عائد فترة الحيازة السنوي = [( +5عائد فترة الحيازة)

بالسنوات.

 ،]5-حيث تمثل  nفترة الحيازة معبر عنها

في المثال أعاله تكون نسبة عائد فترة الحيازة %02على مدى فترة  6أشهر أو نصف سنة ،وبالتالي
2.0 = n
لذلك يتم حساب عائد فترة الحيازة السنوي على النحو اآلتي:
()1/0.5

عائد فترة حيازة سنوي = [()2.02 +5

(د )

 2.65 = ]5-أو .%65

متوسط العائد

ميكن احتساب متوسط العائد لعدة أصول/استثمارات (بشكل متقاطع) و/أو على مدى عدة فرتات
زمنية(سالسل الزمنية) .لنقل إن لدينا استثمارات بنسب متساوية يف ثالثة أصول :أ و ب و ت،
وعوائدها السنوية بالرتتيب %8 :و  %15و .%21يُحسب متوسط العائد هلذه احملفظة على النحو
التالي:
متوسط العائد = ( العائد (أ)  +العائد (ب)  +العائد (ج))%53.00 = 0/)%02 + %50 + %8( = 0/

أما يف السلسلة الزمنية ،فيمكن حساب متوسط العائد باستخدام املتوسط احلسابي أو املتوسط
اهلندسي .دعنا حنسب متوسط العائد على استثمارنا يف األصل(أ) الذي حقق العوائد التالية يف
كل سنة من السنوات األربع املاضية:
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السنة

العائد

1

%5

2

%11

3

%3-

4

%15

الطريقة األولى :المتوسط الحسابي
متوسط العائد = (3/)%50 + )%0-( + %52 + %0
= 3/02

= %6.20

الطريقة الثانية :المتوسط الهندسي
متوسط العائد = [(5 –)3/5(])%50 +5( x ))%0-( +5( x )%52 +5( x )%0 +5
= (5 –)2.00()5.0883
= %6.03

أي املقياسني أفضل؟ كما ترى يف املثال السابق ،مييل املتوسط احلسابي إىل املبالغة يف تقدير
متوسط العائد مقارنةً باملتوسط اهلندسي .ومن حيث املفهوم ،يُعدّ املتوسط اهلندسي هو املقياس
"الصحيح"؛ ألنه يقوم على أساس العائد املركب ،وهو املقياس احلقيقي لعائدات االستثمار على
فرتة متعددة ،غري أنه ميكن استخدام املتوسط احلسابي كحساب تقرييب يف الفرتة القصرية.
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أسئلة للمراجعة
 - 0ما املقصود باالستثمار؟ صف األنواع املختلفة من االستثمارات وما يرتبط بها من العوائد
واملخاطر املتوقعة.
 - 8ما الفرق املهم بني االستثمار واملضاربة؟
 - 3صف االختالف يف اخلصائص وسلوكيات االستثمار بني املستثمرين األفراد واملؤسسات.
 - 4ما املقصود بسوق األوراق املالية األولية؟ وما أهميتها يف حتقيق التنمية االقتصادية للبلد؟
وما املقصود بسوق األوراق املالية الثانوية؟ وما أدوارها؟
 - 5صف أدوار أسواق األسهم يف االقتصاد.
 - 6ما املقصود بالسوق النقدية؟ صف األنواع املختلفة من أوراق السوق النقدية.
 - 7ما املقصود باألسهم؟ صف األنواع املختلفة لألسهم واالختالفات املهمة بني كل نوع من
األسهم.
 - 2صف السندات وخصائصها.
 - 9ما األنواع واخلصائص املختلفة لألوراق املالية املشتقة؟ صف اخلصائص الرئيسة لعقود
اخليارات والعقود املستقبلية.
 - 01ما اخلطوات األساسية الالزم اختاذها من جانب املستثمر يف اختاذ قرار استثماري منهجي؟
 - 00صف خمتلف مفاهيم العوائد مثل العوائد املطلوبة ،والعوائد املتوقعة ،والعوائد احملققة.
والتعرف على كيفية حساب هذه العوائد.

عينة من أسئلة اخليارات املتعددة
 -3أي العبارات التالية تُعدّ صحيحة بشأن أسواق األوراق املالية األولية والثانوية؟
أ ) تعتمد السوقان األولية والثانوية بعضهما على بع .
ب ) بدون سوق أولية ،لن يكون هناك سوق ثانوية.
ج ) بدون سوق ثانوية ،لن يكون هناك سوق أولية.
د ) بدون سوق أولية ،سيكون من الصعب نقل األسهم يف السوق الثانوية.
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 -2أي األدوار التالية تُعدّ من أدوار سوق األسهم؟
أ ) تسهيل حشد رأمسال جديد للشركات.
ب ) تساعد على مجع األموال ملشاريع احلكومة.
ج ) تعزيز عمليات االستحواذ والسيطرة على الشركات.
د ) د) تساعد املستثمرين على تنويع استثماراتهم.
( - 0أ) و (ب) فقط
( - 8أ) و (ب)و (ج) فقط
( - 3أ) و (ب) و (د) فقط
( - 4أ) و (ب) و (ج) و (د)
 ...............- 3متثل مطالبات ملكية يف شركة ما وحتمل معها ...............يف األرباح املوزعة،
والتصويت ،والتصفية ،واالكتتاب يف أسهم جديدة الحقة.
أ ) األسهم العادية؛ حقوق االكتتاب اخلاصة
ب ) األسهم املمتازة؛ حقوق االكتتاب اخلاصة
ج ) السندات؛ حقوق االكتتاب اخلاصة
د ) السندات؛ املطلوبات (اخلصوم)
 - 4أي من امليزات التالية ختص األسهم العادية؟
أ ) هلا احلصة العليا يف املطالبة على أصول الشركة.
ب ) هلا حقوق التصويت.
ج ) قد تكون أرباحها املوزعة أك ر من أرباح األسهم املمتازة.
د ) هلا حقوق أفضلية االكتتاب.
( - 5أ) و (ب) فقط
( - 0أ) و (ب)و (ج) فقط
( - 0أ) و (ب) و (د) فقط
( - 3أ) و (ب) و (ج) و (د)
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ال
 - 5اشرتى السيد  ABيف األول من ف راير 2111م  111سهم يف شركة SMBاملدرجة بسعر  51ريا ً
للسهم الواحد .ويف شهر مارس 2111م حصل على أرباح قدرها ريال واحد لكل سهم .ويف  31يوليو
2111م باع أسهمه بـ 54رياالً للسهم الواحد .ما عائد فرتة احليازة السنوي؟
أ ) %02.57
ب ) %09.10
ج ) %81.11
د ) %80.11
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الفصل الثاني
شراء وبيع األوراق املالية
األهداف التعليمية

قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.

مـقدمـة
1.2

أنواع األوامر
 0.0.8أمر السوق ()Market order
 80008أمر اإليقاف ()Stop order
 3.0.8أمر حمدد السعر
 4.0.8أمر اإليقاف احملدد
 5.0.8األوامر املشروطة زمنياً

2.2

تداول األسهم
 0.8.8تنفيذ الصفقات
 80808مبدأ مقابلة أو مطابقة األوامر
 3.8.8فهم عرض أسعار األسهم

3.2

البيع على املكشوف
 0.3.8ما املقصود بالبيع على املكشوف؟
 80308ملاذا البيع على املكشوف؟
 3.3.8أمثلة للبيع على املكشوف
 4.3.8خماطر البيع على املكشوف
 5.3.8مزايا ومساوئ البيع على املكشوف
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4.2

اهلامش املغطى
 0.4.8ما املقصود بـ"اهلامش املغطى"؟
 80408أساليب استيفاء طلب اهلامش
 3.4.8األثر التمويلي للتداول باهلامش

5.2

أنواع األسهم
 0.5.8أسهم منو
 80508أسهم النمو مقابل أسهم القيمة
 3.5.8أسهم النخبة أو أسهم الشركات املتميزة ()Blue-chip stocks
 4.5.8أسهم الشركات الكبرية
 5.5.8أسهم املضاربة
 6.5.8األسهم منخفضة القيمة ()Penny stocks
 7.5.8األسهم الدفاعية
 2.5.8األسهم اهلجومية
 9.5.8األسهم الدورية
 01.5.8األسهم املواجهة للتقلبات الدورية ()Counter Cyclical Stocks
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م ـقدم ـة
يستعرض هذا الفصل األدوات األساسية للمتعاملني يف جتارة األوراق املالية .ويتناول القسم األول أنواعاً
خمتلفة من األوامر ومعانيها واستخداماتها ،ويستشهد بالعديد من األمثلة عند الضرورة لتحسني درجة
فهم القارئ .إن من الضروري جداً للمتعامل الوسيط فهم أنواع األوامر واإلملام بها ألداء وظيفته بكفاءة.
ويتطرق القسم التالي إىل عملية تداول األسهم حيث يتم الرتكيز على إيضاح ما جيري لألوامر حاملا
يتم إدخاهلا يف النظام لتنفيذها .ومينح فهم كيفية املطابقة بني أوامر املشرتي والبائع املتداولني ثقة
أك ر للقيام مبهامهم .يعقب ذلك شرح ألسعار األسهم املوجودة عادةً على الصفحات املالية يف الصحف
اليومية ،وهذا ُيعدّ مهماً ليس فقط للمتداولني بل للمستثمرين أيضاً .وتوفر قوائم أسعار األسهم
معلومات مهمة عن حالة السوق لكل سهم ،وهو أمر ضروري يف اختاذ قرارات االستثمار.
ويناقش القسم التالي من هذا الفصل عمليات البيع على املكشوف .ويعد البيع على املكشوف أمراً مثرياً
للجدل نوعاً ما ،غري أن له بع

املميزات يف حد ذاته .كما يناقش القسم التالي ابرز املفاهيم املتعلقة

باهلامش املغطى  .و ُيعدّ التداول بهامش التغطية يف غاية األهمية؛ ألنه صيغة جذابة من صيغ تعزيز
التداول تزيد العوائد (واخلسائر) وهي جذابة للمتداولني األكثر نشاطاً .وينتهي الفصل مبناقشة أنواع
خمتلفة من األسهم االستثمارية اليت يعزز فهمها ثقة مزاولي نشاط التعامل والوساطة.

 1.2أنواع األوامر
 1.1.2أمر السوق ()Market Order
اهلدف التعليمي – 1.1.2فهم املقصود بأمر السوق وطريقة استخدامه
إن أمر السوق هو أمر شراء أو بيع عدد حمدد من األسهم عند سعر السوق احلالي .ويُعدّ هذا النوع من
أكثر أنواع األوامر شيوعاً من بني األوامر اليت يدخلها املستثمر من خالل وسيطه .وعادةً ال حيدد
املتداول أي سعر؛ ألن من املفهوم أن أمر السوق سوف ينفذ بأفضل سعر متاح عند أو ما يقارب سعر السهم
احلالي.
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مثال

لنفرتض أنك تريد شراء بع

األسهم من شركة ( )Homfiاملدرجة ،املتداولة يف الوقت الراهن عند

 28.51رياالً للسهم الواحد .أدخلت أمر سوق من خالل وسيطك لشراء  111سهم من أسهم شركة
( .)Homfiسيشرتي لك وسيطك اآلن  111سهم من أسهم ( )Homfiبأفضل سعر سوق متاح
مبجرد أن يدخل أمرك إىل النظام .وعندها ميكن أن ينفذ أمرك بسعر  28.81رياالً مثالً.
إن امليزة الرئيسة ألمر السوق هو أن هذا األمر مضمون التنفيذ ،لكن ليس هناك ما يضمن تنفيذه بالسعر
احملدد؛ ففي األسواق سريعة احلركة ،تتغري األسعار بصورة سريعة جداً ،وقد ُينفذ أمرك لكن ليس
بالسعر الذي تريده متاماً ،بل بأقرب وأفضل سعر متاح.

 2.1.2أمر اإليقاف ()Stop Order
اهلدف التعليمي – 2.1.2فهم املقصود بأمر اإليقاف واستخدامه
أمر اإليقاف هو أمر لشراء أو بيع سهم ما عندما يالمس سعره نقطة معينة ،فيسمح للمستثمر بالتداول
بالسعر املرغوب فيه أو بسعرٍ قريب منه .ومبجرد مالمسة سعر اإليقاف ،يصبح األمر أمر سوق .إن أوامر
إيقاف الشراء (البيع) هي أوامر شراء (بيع) بسعر معني أعلى (أقل) من سعر السوق احلالي .وتعين
كلمة "إيقاف" هنا التوقف عن الشراء بسعر أعلى من السعر املنصوص عليه ،أو "إيقاف اخلسارة" بالبيع
يف بداية مرحلة تراجع السهم.

أمر إيقاف بغرض الشراء ()Buy-Stop Order
عندما تشرتي سهماً ما يوجد دائماً احتمال بأن يبدأ سعره باالخنفاض .وأنت تريد شراء سهم تعتقد أن
سعره سيتجه إىل األعلى بعدما أظهر ارتفاعاً أولياً .وهلذا الغرض ،تقوم بإدخال أمر إيقاف شراء (شراء
موقوف أو معلق) ،وهو أمر لشراء السهم بسعر أعلى من سعر السوق احلالي .ومبجرد أن يتداول سعر
السهم عند السعر الذي حددته أو أعلى منه ،يتحول األمر إىل أمر سوق بغرض الشراء.
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مثال

لنفرتض أنك تدرس شراء أسهم شركة ( )SABCاملدرجة ،علماً أن سعرها احلالي يف السوق يبلغ
 22رياالً للسهم ،وتعتقد أن سعر السهم إذا بدأ يف إظهار اجتاه صاعد ،فإنه سوف سريتفع أكثر.
ولذلك قمت بإدخال أمر إيقاف شراء (شراء موقوف أو معلق) على شركة ( )SABCبسعر 24
رياالً .فإذا استمرت ( )SABCبالصعود إىل  24رياالً ،فسيصبح أمرك أمر سوق للشراء ،وسينفذ
بأقرب وأفضل سعر متاح.
إن امليزة الرئيسة ألمر إيقاف غرض الشراء هو أنك لن تشرتي السهم إال إذا بدأ السعر يظهر اجتاهاً
صاعداً ،وهذا يسري متاماً وفق إسرتاتيجيتك يف التداول .ومبجرد الوصول إىل سعر إيقافك ،يتحول
أمرك إىل أمر سوق للشراء ،وميكن حينها أن ينفذ بسعرٍ أعلى أو أقل من سعر إيقافك .لكن اجلانب
السليب يف هذا النوع من األوامر هو أنه مبجرد أن يصل السعر إىل سعر اإليقاف ،رمبا يغري اجتاهه وقد
اشرتيته للتو بسعر مرتفع.

أمر إيقاف بغرض البيع ()Sell-Stop Order
متلك بع

األسهم وتعتقد أنها ستسلك اجتاهاً نازالً ،بيد أنك تستطيع كبح خسارتك بإدخال أمر

إيقاف بغرض البيع بسعر أقل من سعر السوق احلالي ،ولكن قد يستمر سعره يف اهلبوط .وهلذا السبب،
يعرف أمر اإليقاف بغرض البيع (أمر البيع املوقوف أو املعلق) أيضاً بـ "أمر إيقاف اخلسارة" ( stop-loss
 .)orderفإذا وصل السعر إىل مستوى أمر سعر اإليقاف اخلاص بك ،يصبح األمر أمر سوق بغرض
البيع ،ومن ثم يتم تنفيذ األمر.
مثال
متلك  111سهم من أسهم شركة "ديوانية" املدرجة ،وتعتقد بناءً على معلوماتك أن السعر قد
يسلك اجتاهاً نازالً .ولنفرتض أن سهم "ديوانية" يتداول حالياً بـ  48رياالً للسهم ،ثم أدخلت أمر
إيقاف بغرض البيع ( )...عند  45رياالً .ولنقل إن سهم "ديوانية" استمر بالنزول حتى وصل إىل 45
رياالً ،عندئ ٍذ يصبح أمرك أمر سوق بالبيع ،ويتم تنفيذه بأفضل وأقرب سعر متاح.
إن املزية الرئيسة من أمر اإليقاف بغرض البيع هو أنك حتدّ من حجم اخلسائر من خالل البيع يف
مرحلة مبكرة من النزول ،لكن من مساوئ هذا النوع من األوامر ،أن السعر قد يغري اجتاهه ويصعد مبجرد
مالمسته لسعر اإليقاف اخلاص بك ،ويف هذه احلالة تكون قد بعت بالسعر املنخف .
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 3.1.2أمر حمدد السعر (( )Limit Orderالسعر احملدد)
اهلدف التعليمي  – 3.1.2فهم املقصود باألمر احملدد السعر (األمر احملدد) واستخدامه
تُعدّ األوامر حمددة السعر أوامر لشراء أو بيع األسهم بسعر حمدد ،أو أفضل .إن األسعار احملددة أعلى من
سعر السوق يف حالة أوامر البيع بسعر حمدد ،يف حني أنها أقل من سعر السوق يف حالة أوامر الشراء
بسعر حمدد .وتظل األوامر ذات السعر احملدد سارية حتى تنفذ بالكامل ،أو حتى نهاية اليوم ،أو حتى
إلغائها.

أمر شراء حمدد السعر ()Buy-Limit Order
لنقل إنك تريد شراء سهمٍ معني بسعر أقل من سعر السوق السائد ،فتدخل أمر شراء حمدد السعر بسعر
أقل من سعر السوق .وهنا ميثل السعر احملدد للشراء احلد األقصى الذي ترغب أن تدفعه مقابل السهم.
وإذا تراجع سعر السهم إىل مستوى سعرك احملدد ،سيتم تنفيذ أمرك بذلك السعر أو أقل منه.
مثال
لنفرتض أنك تريد امتالك  111سهم من أسهم شركة "سالم" املدرجة ،والسهم يتداول حالياً بـ
 35رياالً ،وترغب يف شراء السهم إذا اخنف

سعره إىل  32رياالً أو أقل ،فتقوم بإدخال أمر شراء

حمدد السعر بـ  32رياالً مقابل  111سهم من أسهم شركة "سالم" .ولنفرتض اآلن أن السعر
اخنف

إىل  32رياالً ،عندئذ سيتم شراء األسهم بذلك السعر أو سعرٍ أقل منه.

إن امليزة الرئيسة ألمر (الشراء احملدد السعر) هو أنك تتفاوض مع السوق ،إذ تعلن أقصى سعر ترغب
بدفعه .ويف الواقع ،هذه إسرتاتيجية جيدة مع األسهم اليت تسلك مساراً متقلباً ومتيل أسعارها للتحرك
حبدة  .لكن األمر السليب يف هذا النوع من األوامر هو أنك قد ال تستطيع شراء األسهم إن مل يصل
سعرها إىل سعرك احملدد ،أو أن يغري السهم اجتاهه عند بلوغه السعر احملدد قبل أن يتم تنفيذ أمرك.
وقد تستطيع شراء األسهم اليت تريد بسعر أقل من سعر السوق احلالي ،وتستطيع وضع حدّ أقصى ملا
ميكنك دفعه مقابل السهم الواحد .يُعدّ أمر الشراء حمدد السعر هو األنسب القتناص تراجعات السوق
قصرية األجل .لكن إذا بلغ سعر السهم سعرك احملدد ،ثم حتول إىل االجتاه التصاعدي قبل تنفيذ
طلبك ،فإنك لن تركب موجة الصعود .وكذلك إذا مل يصل السعر إىل سعرك احملدد ،فإنك لن
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تتملك أي سهم .وعالوة على ذلك ،إذا هبط السعر إىل سعرك احملدد ومت تنفيذ األمر ،فليس هناك ما
يضمن أن السعر لن يستمر يف اهلبوط.

البيع حمدد السعر ()Sell-Limit Order
لنقل إنك تريد بيع سهمٍ بسعرٍ أعلى من سعر السوق السائد لكي حتصل على نتيجة جيدة ،فبالتالي
تدخل أمر بيع حمدد السعر ،ينص على سعر حمدد أعلى من سعر السوق .وهنا يُعدّ السعر احملدد يف
األمر هو احلدّ األدنى الذي ترغب يف بيع السهم مقابله .وإذا ارتفع سعر السهم إىل سعرك احملدد ،فسيتم
تنفيذ أمرك بذلك السعر أو أعلى منه.
مثال
لنفرتض أنك تود بيع  111سهم من أسهم شركة ( )SABCاملدرجة ،واليت يتداول سهمها حالياً بـ ـ
 48رياالً .وترغب يف بيع األسهم وجين األرباح إذا كان سعر السهم سريتفع إىل  52رياالً ،فتقوم
بإدخال أمر بيع حمدد السعر بـ  52رياالً على  111سهم من أسهم ( .)SABCفإذا ارتفع السعر فعالً
ال أو أكثر.
إىل  52رياالً ،فسيتم تنفيذ أمرك بـ  52ريا ً
إن امليزة الرئيسة ألمر البيع بسعر حمدد أنك تتفاوض مع السوق ،إذ تعلن السعر األدنى ألسهمك.
وهذه إسرتاتيجية مناسبة مع األسهم اليت تسلك مساراً متقلباً ومتيل أسعارها للتحرك حبدة .سوف
تكون مسروراً لو استطعت البيع بذلك السعر أو أعلى ،ولن تقبل ببيعه إن مل يصل إىل ذلك السعر.
وبالطبع هناك أمر سليب يشوب هذا النوع من األوامر ،فقد ال تباع أسهمك إذا مل يصل السعر إىل
املستوى الذي حددته ،أو يغري السعر اجتاهه عند وصوله للسعر احملدد وقبل أن يتم بيعه.

 4.1.2أمر إليقاف احملدد ()Stop-Limit Order
اهلدف التعليمي  – 4.1.2فهم املقصود بأمر اإليقاف احملدد واستخدامه
إن هذا األمر جيمع بني أمر اإليقاف واألمر احملدد السعر .حني تدخل أمراً موقوفاً أو معلقاً بسعرٍ حمدد،
جيب عليك أن حتدد سعر اإليقاف أو التعليق ،وكذلك سعر التحديد .وعندما يالمس سعر السهم
سعر اإليقاف ،يصبح أمرك أمرًا حمدد السعر وسوف ينفذ بالسعر احملدد أو أفضل.
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أمر إيقاف الشراء احملدد ()Buy-Stop-Limit Order
عندما تريد شراء سهماً بعينه ،إذا ظهرت بواد حتركه إىل األعلى ،وال تريد دفع أكثر من مبلغ معني،
فإنك ستقوم بإدخال أمر إيقاف الشراء احملدد.
مثال
لنفرتض أنك تعتزم شراء  111سهم من أسهم شركة ( )acihاملدرجة ،وذلك إذا طرأ على السهم
بع

الزخم التصاعدي ،علماً أن سهم ( )acihيُتداول حالياً عند  35رياالً للسهم الواحد ،وتظن

أن السعر سيواصل اجتاهه التصاعدي إذا حترك إىل  38رياالً ،لكنك ال تريد دفع أكثر من 41
رياالً .فتقوم بإدخال أمر إيقاف شراء بسعر حمدد بـ  38رياالً على شركة ( ،)acihوبسعر حمدد
عند  41رياالً .فإذا مت تداول سهم ( )acihصعوداً إىل سعر اإليقاف اخلاص بك البالغ  38رياالً،
فسيصبح أمر شرائك أمر إيقاف شراء حمدد وسينفذ ما دام السهم يُتداول دون سعرك احملدد وهو
 41رياالً.
إن الفائدة الرئيسة من أمر إيقاف الشراء احملدد هي أن لديك سيطرة أك ر على سعر أمر شرائك؛
ألنك حددت السعر األقصى .أما النقطة السلبية يف هذا األمر هو أن أمر شرائك لن ينفذ إذا مل يصل
سعر السهم إىل سعر اإليقاف اخلاص بك أو إذا وصل السعر إىل سعر اإليقاف ثم مت تداوله فوق سعرك
احملدد.

أمر إيقاف البيع احملدد ()Sell-Stop-Limit Order
عندما تريد بيع سهم بعينه فقط إذا أظهر عالمات للتحرك إىل األسفل ،وال تريد بيعه بسعرٍ أقل من
مستوى معني ،فإنك ستقوم بإدخال أمر إيقاف بيع حمدد.
مثال
ترغب يف بيع  111سهم من أسهم شركة "زامبا" املدرجة إذا ظهرت عليها عالمات التنازل ،لكنك ال
تريد البيع إذا كان السعر منخفضاً جداً .ولنقل إن سهم "زامبا"ُيتداول حالياً عند  43رياالً .ستقوم
بإدخال أمر إيقاف بيع بسعر حمدد بـ 41رياالً على سهم "زامبا" ،وبسعر حمدد يبلغ  38رياالً.
ولنفرتض أن السهم مت تداوله نزوالً إىل  41رياالً ،عندئذٍ يصبح أمرك أمر بيع بسعرٍ حمدد ،وسوف
ينفذ بأفضل وأقرب سعر متاح ما دام السهم يُتداول فوق سعرك احملدد البالغ  38رياالً.
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إن املزية الرئيسة من أمر إيقاف البيع احملدد هي أنك متلك سيطرة أك ر على سعر أمر بيعك؛ ألنك
حددت السعر األدنى الذي تريد البيع به .غري أن النقطة السلبية يف هذا األمر هو أن أمر بيعك لن ينفذ
إذا مل يصل سعر السهم إىل سعر اإليقاف اخلاص بك ،أو إذا وصل السعر إىل سعر اإليقاف ثم مت تداوله
حتت سعرك احملدد.

 5.1.2األوامر املشروطة زمنياً
اهلدف التعليمي ( 5.1.2أ)– فهم معنى خيارات اخلواص الزمنية عند إدخال أوامر األسهم
اهلدف التعليمي ( 5.1.2ب) – فهم معنى اخلواص الزمنية التالية املستخدمة بصورة شائعة:
 التنفيذ الكامل أو اإللغاء ()Fill-or-kill
 التنفيذ الكامل أو اإللغاء (غري قابل للتجزئة)()All or nothing
 سارٍ حتى إلغائه ()Good till Cancelled
تعبّر اخلواص الزمنية عن تعليمات إضافية يستخدمها املستثمرون النشيطون لتحديد الشروط الزمنية
لألمر ،وال سيما األوامر احملددة بسعر .إن خيارات اخلواص الزمنية حتدد مقدار الفرتة اليت يبقى
مبوجبها األمر فعاالً قبل تنفيذه أو انتهائه .وتسمح هذه اخليارات للمستثمر أن يكون أكثر حتديداً من
ناحية توقيت الصفقة .فإذا مل حيدد أي شيء حول توقيت األمر ،سيظل األمر قائماً لليوم الذي أدخل
فيه .يف ما يلي أمثلة ألكثر خيارات اخلواص الزمنية استخداما وشيوعاً:

 التنفيذ أو اإللغاء ()Fill-or-kill
إن خاصية التنفيذ الكامل أو اإللغاء هي توجيه للوسيط لتنفيذ األمر بالكامل أو عدم تنفيذه على
اإلطالق؛ أي بعبارة أخرى :لن يكون هنالك تنفيذ جزئي لألمر .وهذا النوع من األوامر ميكن أن
يستخدم مع األوامر الكبرية من قبل املستثمرين النشيطني الذي يودون معرفة نتيجة األمر حتى
يتمكنوا من املواصلة بإسرتاتيجية الحقة .فبدون خاصية التنفيذ الكامل أو اإللغاء ،ميكن أن ينفذ
األمر جزئياً ،وعلى كميات صغرية يف كل فرتة ،وبالتالي قد يستغرق وقتًا قبل أن يُنفذ بالكامل.
ومن أنواع األوامر األخرى :أمر "التنفيذ الفوري أو اإللغاء" ( ،)IOCالذي يعين تنفيذ كامل كمية
األمر أو جزء منها فوراً ،وإلغاء أي جزء ال ميكن تنفيذه .وهناك أيضاً األمر الساري حلني إلغائه
( )GTCالذي جيعل األمر صاحلاً أو فعاالً حبسب ما حيتاج ،حتى لو امتد ذلك عدة أيام ،إىل حني
أن ينفذ األمر متامًا بالسعر احملدد أو أن يلغيه املتداول.
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 األمر غري القابل للتجزئة ()All-or-Nothing
إن خاصية عدم التجزئة تعين أنه جيب تنفيذ األمر بالكامل أو عدم تنفيذه على اإلطالق .وهذا األمر
قد يستغرق بع

الوقت قبل تنفيذه بالكامل ،وميكن أن ينفذ بأسعار خمتلفة .وإذا مل ينفذ األمر

بالكامل بنهاية اليوم ،يتم إلغاؤه .ويعزى سبب وجود هذا اخليار إىل أن املتداول ال يريد التنفيذ
اجلزئي ،فإما أن تنفذ الكتلة من األسهم بكاملها ،أو أال تنفذ على اإلطالق.

 سارٍ حتى إلغائه ()Good-till-Cancelled
األمر الساري حتى إلغائه يعين ببساطة ما يشري إليه مدلوله .يظل هذا األمر سارياً حتى تنفيذه
بالكامل ،أو إلغائه من قبل العميل .وسبب استخدام هذا اخليار هو أن األمر قد يستغرق بضعة أيام
حتى يصل إىل السعر احملدد ليتم تنفيذ األمر ،وبدون خاصية "سارٍ حتى إلغائه" ستنتهي صالحية
األمر بنهاية كل يوم ،إذا مل ينفذ بالكامل .ويُستخدم هذا النوع من األوامر بصورة تقليدية مع
األوامر حمددة السعر ،حيث تكون األسعار احملددة بعيدة جداً عن سعر السوق احلالي .ويف العادة
يكون للوسطاء حد صالحية خاص بهم بالنسبة إىل األوامر السارية حتى إلغائها ،حتى إن مل يقم
املتداول بإلغائها.

 2.2تداول األسهم
 1.2.2تنفيذ التداول
اهلدف التعليمي  – 1.2.2فهم كيفية تنفيذ األوامر وكيف تتم مطابقة أوامر البيع والشراء
إن "التداول" يف سوق األسهم يعين شراء وبيع األسهم ،حيتاج املتداول (أو املستثمر) إال إىل االتصال
بوسيطه اخلاص وإدخال أمر شراء أو بيع أسهم معينة بسعر معني ،ومن ثم يبلغه الوسيط ما إذا كانت
الصفقة قد متت أم ال .هذا هو كل ما يف األمر .لكن بالنسبة إىل الوسيط ،من املهم أن يكون لديه فهم
أساسي لكيفية سري العملية.
على الصعيد العام ،يقوم نظام تداول املعروف عادة باسم نظام إدارة األوامر ()OMSأو نظام التداول اآللي
)(ATSبتنفيذ أمر شراء وبيع األوراق املالية .ويتسم هذا النظام بالكفاءة يف تنفيذ األوامر وتوفري
التكلفة .وتتمتع أنظمة التداول خبصائص عدة متكن الوسطاء واملتداولني من متابعة مراحل تقدم كل
أمر يف أرجاء النظام.
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ويف نظام التداول املستمر ،يتم إدخال أوامر الشراء والبيع يف النظام وقت جميئها ،وتتم عملية املطابقة
بشكل متواصل .وهناك يف كل األوقات سعران على الشاشة أو لوحة األسعار :سعر العرض وسعر الطلب.
سعر العرض هو سعر املشرتي ،وهو السعر الذي يكون املشرتون عنده مستعدين لشراء أي أمر بيع
يتطابق مع سعر العرض .فإذا أراد املتداول أن يبيع فوراً ،فهذا هو السعر الذي عليه أن يقبله ،وهذا هو
السعر الذي سينفذ به أمر البيع بسعر السوق .أما سعر الطلب فهو سعر البائع ،وهو السعر الذي يكون
عنده لدى الباعة االستعداد للبيع ألي أمر شراء يتطابق مع سعر الطلب .فإذا أراد املتداول أن يشرتي
فوراً ،فهذا هو السعر الذي يتعني عليه دفعه ،وهذا هو السعر الذي سينفذ به أمر الشراء بسعر السوق.
إن سعر العرض عادةً ما يكون أقل من سعر الطلب .هذا هو احلال بالضرورة ألنهما لو كانا متساويني،
حلدث التطابق وملا مكثت أسعارهما على الشاشة .ويطلق على االختالف بني سعر العرض وسعر الطلب
"فرق سعر العرض والطلب" .وهذا الفرق ينطوي على أهمية كبرية تعكس السيولة يف السهم .وتتميز
عادة األسهم املتداولة بنشاط (سيولة عالية) بفروقات ضيقة يف حني تتسم األسهم األقل تداوالً (نقص
السيولة) بفارق أوسع.
وعلى صعيد السوق املالية احمللية ،تستخدم "تداول نظام معاجلة مستمر لتداول ومقاصة وتسوية
األسهم ،فيوفر سوقاً متواصلة قائمة على األوامر ،بأسعار وأحجام ومعلومات حلظية .وتتم عملية نقل
امللكية والدفع مباشرة بعد إمتام الصفقة ،وتسوى كل الصفقات يف يوم التنفيذ.

 2.2.2مبدأ مطابقة األوامر
اهلدف التعليمي  :2- 2- 2فهم مبدأ مطابقة األوامر املسمى "األولوية السعرية والزمنية" وأثره يف
طريقة تنفيذ األوامر
إن إحدى اخلصائص املستخدمة يف معظم أنظمة التداول تتعلق باستخدام مبدأ املطابقة الذي يطلق
عليه "األولوية السعرية والزمنية".
يشري مبدأ األولوية السعرية والزمنية إىل كل من األوامر وأسعارها .عند إدخال أمر يف نظام التداول،
تتم مطابقته وفقاً ألولوية السعر ،ثم أولوية الوقت .بعبارة أخرى ،األمر املدخل أوالً وبسعر حمدد معني
يتم تنفيذه أوالً.
عندما يتم إدخال أمر (أو سعر) جديد ،يقوم نظام التداول أوالً بالتحقق من حدود أسعار األوامر كافة يف
النظام .قد ال تنفذ األوامر بالضرورة بسعر واحد ،ولكن قد ينشأ منها عدة صفقات جزئية بأسعار
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خمتلفة .وعند تنفيذ أمر كبري مقابل إمجالي الكمية املتاحة بسعر حمدد ،يرتفع مستوى السعر التالي
ليصبح األفضل .وتستمر هذه العملية ما دامت األوامر الواردة قابلة للتنفيذ .وإذا مل يتم تنفيذها فور
اإلدخال ،حيتفظ بها النظام كطلبات قائمة.
كذلك من املمكن أن ينشأ عن أمر واحد تنفيذ عمليات متعددة يف نقاط خمتلفة من الوقت .على سبيل
املثال :عند إدخال األمر يتم تنفيذه بشكل جزئي ،يف حني يبقى األمر مفتوحا يف النظام إلجناز املتبقي.
قد يتم تنفيذ اجلزء املتبقي بعد دقيقة ،أو بعد ساعة ،أو حتى بعد يوم ،حبسب نوع األمر.
إن أوامر السوق عموماً حتظى باألولوية القصوى يف املطابقة .ففي حالة األوامر حمددة السعر ،تأخذ
األوامر ذات السعر األفضل (أعلى حد سعري ألوامر الشراء ،أدنى حد سعري ألوامر البيع) األسبقية يف
عملية املطابقة مقارنة بأوامر أخرى أسوأ أسعاراً .ومرة أخرى،إذا كانت األوامر حمددة السعر حتمل
نفس السعر احملدد ،يكون املعيار املستخدم لتحديد أولوية املطابقة هو الرتتيب الزمين (أو توقيت األمر).

 3.2.2فهم عرض أسعار األسهم
اهلدف التعليمي  :3- 2- 2فهم املقصود بعرض سعر السهم ،واملقدرة على شرح مصطلحات
واختصارات شائعة ُتستخدم يف عرض أسعار األسهم.
يتضمن عرض أسعار األسهم معلومات قيمة عن األسهم ،وهذا يساعد املستثمرين على اختاذ قراراتهم
االستثمارية .ونستطيع عادةً احلصول على عروض أسعار األسهم من الصحف اليومية ،أو جندها على
شاشات التداول اإللكرتوني .وتذكر الصحف املعلومات اخلاصة بيوم التداول السابق .وعلى الرغم أن
الشكل قد خيتلف من سوق إىل أخرى ،لكنها بصفة عامة تذكر نفس نوع املعلومات تقريباً .يوضح
اجلدول التالي النمط املعتاد لعرض أسعار األسهم اليت ميكن العثور عليها يف الصفحات املالية للصحف
اليومية.
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اجلدول  :1- 2منط اعتيادي لعرض أسعار األسهم
1

2

أعلى

أدنى

سعر

سعر

في 22

في 22

أسبوعا

أسبوعا

4

3

اسم السهم

الرمز

األرباح

األرباح

87.09

18.2

21.22

0.3

RedSea

RDS

337.1 154.5

ArabGulf

ABG

11.22 22.22

Almanar

AMN

BenIssa

BIS

الموزعة الموزعة األرباح

22.19 372.2

Alicafe

التداول
(باآلالف)

22.2
4.60

3.16
20.9

AMD Almaadin 10.22 00.22
ACF

حجم

مكرر

()%
Altaiba

32.99

7

غلة

ATB

3.5

5

6

8

2.04

2.15

9
أعلى
سعر

10

أدنى سعر

33

اإلغالق

32
صافي
التغير

766

91.77

00.72

91.77

1.9-

32

32.39

33.97

32.39

7.21

34

7.72 312.19 311.29 312.27
-

3

19.89

19.29

19.89

6206

8.77

9.17

9.22

7.12

26.5

1303

21.17

21.77

21.77

7.29

14.5

1282

82.89

82.79

82.79

7.19

7.72

تنويه :أمساء وأسعار األسهم الواردة يف اجلدول أعاله افرتاضية

العمودان  1و  :2أعلى وأدنى مستوى يف  22أسبوعا
هذه هي أسعار أعلى وأدنى مستوى مت تداول عندها السهم على مدى الـ  52أسبوعاً املاضية (عام واحد)
من التاريخ احلالي .وتقدم هذه املعلومات نطاق حتركات السعر املاضية ،وميكن استخدامها كمقياس
تقرييب لدرجة خماطر السهم .ويشري النطاق الواسع بني األسعار العليا واألسعار الدنيا إىل وجود
تذبذب عالٍ ،وهذا بدوره يدل على ارتفاع املخاطر ،يف حني يدل النطاق الضيق على اخنفاض خماطر
السهم.

العمود  :3اسم السهم
يسرد هذا العمود االسم املختصر للشركة أو السهم .ويف بع

األحيان ،يوضع رمز يف نهاية اسم السهم

ليدل على نوع السهم ،فمثالً ( )pfأو (س.م) تشري إىل أن السهم من فئة األسهم املمتازة .وإذا مل تكن
هناك رموز أو أحرف خاصة بعد االسم فهو من األسهم العادية.
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العمود  :4الرمز ()Ticker Symbol
هذا هو االسم األجبدي اخلاص بكل سهم .عادةً ما تستخدم قنوات التلفزة املالية نظام الرمز عند بث
شريط األسعار على الشاشة ،إذ ُيعرض آخر األسعار جبوار الرموز .وإن مل يتسنّ ذلك ،يستطيع املرء
دائمًا الرجوع إىل الصفحات اإللكرتونية للبورصة للحصول على املعلومات.

العمود  :2األرباح املوزعة (توزيعات األرباح) للسهم
يشري هذا العمود إىل دفع األرباح املوزعة (توزيعات األرباح) السنوية لكل سهم كمبلغ بالعملة ذات
العالقة .إذا كانت هذه اخلانة فارغة ،فإن الشركة ال تدفع حالياً أرباحاً موزعة على أسهمها .مثالً ،يشري
اجلدول أعاله إىل أن شركة ) (ArabGulfأعلنت عن  4.61رياالت أرباحاً سنوية موزعة يف العام
السابق.

العمود  :6غلة األرباح املوزعة (توزيعات األرباح)
ُتحسب غلة األرباح املوزعة (توزيعات األرباح) بقسمة األرباح املوزعة (توزيعات األرباح) السنوية لكل سهم
(العمود  )5على السعر احلالي (اإلغالق) للسهم (العمود  .)11وقد جيد بع

املتداولني األساسيني أن

هذه املعلومة مهمة للغاية ألنهم يعدون األرباح املوزعة (توزيعات األرباح) عامالً مهماً يف عملية االستثمار.
بالنسبة إىل شركة ( ،)ArabGulfستكون غلة األرباح املوزعة (توزيعات األرباح) ( %3.16أي بقسمة
 4.6رياالت وهي األرباح املوزعة (توزيعات األرباح) السنوية على سعر اإلغالق البالغ  145.48رياالً).

العمود  :7نسبة السعر إىل أرباح الشركة (مكرر األرباح) (:)Price/Earnings Ratio
يتم احتساب نسبة السعر إىل األرباح (أو مكرر األرباح) ( )P/E Ratioبقسمة سعر السهم احلالي على
أرباح الشركة للسهم الواحد خالل األرباع األربعة املاضية أو العام املاضي .عندما تكون هذه اخلانة فارغة
فهذا يعين أن رقم األرباح غري متوافر ،أو أن أرباح السنة املاضية كانت سلبية .ومن ناحية رياضية ،تع ر
نسبة السعر إىل األرباح عن مضاعف سعر السوق على األرباح .ويستخدم بع

املتداولني مكرر األرباح

أساساً إلسرتاتيجيتهم االستثمارية ،فال خيتارون إال املكررات املنخفضة ،ألنها تُعدّ أسهماً "أقل كلفة" أو
"رخيصة".
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العمود  :8حجم التداول
يقاس حجم التداول على أنه العدد اإلمجالي لألسهم املتداولة يف اليوم السابق ،ويُذكر باآلالف.
وللحصول على العدد الفعلي لألسهم املتداولة ،جيب أن نضرب العدد بـ  .1111ويشري حجم التداول إىل
مدى نشاط السهم من عدمه .ويوضح اجلدول أن حجم تداول شركة ( )Almanarبلغ  3111سهم
فقط ،يف حني أن حجم تداول سهم شركة ( )BenIssaكان كبرياً جداً إذ بلغ  6.2ماليني سهم يف
اليوم املشار إليه.

العمودان  9و :11أعلى وأدنى مستويات اليوم
يشريان إىل أعلى وأدنى النطاقات السعرية خالل يوم التداول السابق ،ويعدان مقياساً تقريبياً للتذبذب
اليومي.

العمود  :11اإلغالق
سجّل عند إغالق السوق يف ذلك اليوم .إذا
هو سعر اإلغالق لليوم ،أو آخر سعر مت تداول به السهم ُ
ارتفع سعر اإلقفال أو اخنف

أكثر من %5عن إغالق اليوم السابق ،فإن قائمة معلومات سعر السهم

بكاملها تظهر بالبنط العري  .انظر على سبيل املثال سهم شركة) .(BenIssaوعندما يُفتح
التداول لليوم التالي ،قد ال يكون سعر االفتتاح مساوياً لسعر اإلغالق نظراً إىل وصول معلومات
جديدة رمبا تغري العرض والطلب على األسهم.

العمود  :12صايف التغري
ُيقصد بصايف التغري تغري القيمة بالدوالر (أو العملة ذات العالقة) يف سعر السهم من تاريخ إغالق يوم
التداول السابق .عندما تشري التقارير املالية إىل أن سهماً معني "ارتفع اليوم" ،فهذا يعين ارتفاعاً لسعر
اإلغالق مقارنةً بإغالق اليوم السابق .إن صايف التغري لشركة ( )BenIssaهو  1.42ريال ،وهذا يعين
أن إغالق اليوم السابق كان  8.21رياالت.
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 3.2البيع على املكشوف ()Short Selling
 1.3.2ما املقصود بالبيع على املكشوف؟
اهلدف التعليمي  – 1.3.2معرفة معنى وآليات البيع على املكشوف
يف الوضع الطبيعي ،يشرتي املستثمر يف سوق األسهم أوالً األسهم اليت يعتقد أنها سرتتفع قيمتها،
ومن ثم يبيع تلك األسهم من أجل الربح .عندما يشرتي املتداول وميلك السهم ،يقال إنه اختذ
"وضع الشراء" ( ،)long positionويتم اختاذ هذا املوقف أو املركز عندما يعتقد املستثمر أن قيمة
السهم سوف ترتفع.
إن البيع على املكشوف هو عملية عكس ما يقوم به املستثمر يف الوضع الطبيعي ،أي أن املستثمر يبيع
أسهماً ال ميلكها .فالبائع على املكشوف يقرتض األسهم أوالً عادةً من وسيطه ،ثم يبيعها يف السوق ،ثم
بعد ذلك يعود فيشرتيها ويعيد األسهم للمقرض .حيدث البيع على املكشوف عندما يعتقد املستثمر
أن سعر السهم سينخف  ،فإذا اخنف

السعر كما كان متوقعاً ،يستطيع املستثمر إغالق مركزه

بشراء السهم بسعر أقل ،حمققاً بذلك رحباً من فرق السعر .لكن إذا ارتفع السعر ،سيتحتم على
البائع على املكشوف شراء األسهم بسعرٍ أعلى ليغلق مركزه املكشوف ( )short positionويتحمل
اخلسارة.
قد يأتي السهم املقرتض من خمزون الوسيط ،أو من عميل آخر من عمالء الوسيط ،أو وسيط آخر .إن
طول املدة الزمنية اليت يظل فيها املرء يف مركز مكشوف يعتمد على االتفاق مع الوسيط ،لكن كلما
طالت املدة ،ارتفعت املخاطر اليت يتعرض هلا البائع على املكشوف .وإذا احتاج املقرض إىل السهم،
سيج ر البائع على املكشوف على إغالق مركزه ،ورمبا خبسارة .إضافةً إىل ذلك ،جيب على البائع
على املكشوف أن يدفع ملالك األسهم مقابل أي أرباح موزعة أو توزيعات مالية كحقوق االكتتاب
مثالً ،حدثت خالل فرتة االقرتاض.
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 2.3.2ملاذا البيع على املكشوف؟
اهلدف التعليمي ( 2.3.2أ):فهم "الغرض" من البيع على املكشوف
اهلدف التعليمي ( 2.3.2ب):فهم االختالفات بني املضاربة والتحوط يف البيع على املكشوف
هناك عموماً سببان رئيسان لدخول املتداولني يف عمليات البيع على املكشوف :املضاربة أو التحوط.

 املضاربة ()Speculation
املضارب هو الذي يتداول ليجين رحباً من حتركات األسعار .والبائعون على املكشوف يضاربون على
اخنفاض السعر .وقد تقوم املضاربة على حتليل فين أو أساسي ،فإذا كان لدى املتداول اعتقادٌ قوي يف
توقعه أن السهم سينخف  ،فسوف يدخل يف عملية البيع على املكشوف لكي يستفيد من الوضع .لكن
ينبغي هنا التنويه ب أنه يصعب توقع حتركات األسعار .ورمبا تكون توقعات املضارب اخلبري الصحيحة
أكثر من توقعاته اخلاطئة ،لكن عنصر املخاطر موجود دائماً .ويرى بع

الناس أن املضاربة أشبه

باملقامرة ،إال أنها من الناحية الفنية تنطوي على شيءٍ من البحث وحتمل املخاطر احملسوبة ،أما
املقامرة فهي لعبة حظ خالص.

 التحوط ()Hedging
يستخدم غالبية املستثمرين البيع على املكشوف من أجل التحوط ،ويعين التحوط خلق مركز
حممي يف تداول األوراق املالية ،فاملتداول الذي يشرتي األسهم يكون يف مركز امتالك ( long
 )positionويعرض نفسه لتقلبات األسعار ،وبالتالي إذا اخنف

السعر حتمل خسارة .ولكي حيمي

املتداول نفسه من هذه اخلسارة احملتملة ،يستطيع بيع السهم على املكشوف .فعندما يرتاجع السعر
خيسر املتداول عن السهم املغطى (( )long stockيف وضع االمتالك أو الشراء) ،ولكنه يكسب عن
السهم املكشوف (( )short stockالذي ال ميلكه) .وإذا كان املركزان املغطى واملكشوف يف نفس
السهم وبنفس الكمية ،فإن املتداول يصبح متحوطاً أو "حمصناً" متاماً.
ميكن تطبيق إسرتاتيجية التحوط أيضاً من خالل احملافظة على وضع االمتالك يف ورقة مالية أو
حمفظة استثمارية ،وكذلك وضع البيع أو عدم االمتالك يف املشتقات املرتبطة بالورقة املالية أو
احملفظة االستثمارية الضمنية أو األساسية .فعلى سبيل املثال :لنفرتض أن مدير حمفظة استثمارية
يواجه سوقاً متقلبة ،وحبوزته جمموعة من األسهم قيمتها  211,111دوالر (هذا هو وضع االمتالك
ف
أو الوضع املغطى) .ولكي حيمي احملفظة من احتمال تراجع السوق ،يقوم باختاذ مركزٍ أو موق ٍ
مكشوف من خالل بيع عقود مستقبلية مرتبطة مبؤشر أسهم بقيمة مماثلة لقيمة االستثمار،
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وبالتالي سيتوازن أي تراجع يف قيمة احملفظة بعائدٍ على العقود املستقبلية والعكس صحيح.
وخالصة األمر أن هناك فرقني رئيسني بني التحوط واملضاربة؛ أوالً :أن غرض التحوط هو القضاء
على املخاطر ،يف حني تهدف املضاربة إىل حتقيق الربح من املخاطرة؛ أي تغري األسعار .ثانياً :يُعدّ
املتحوطون متجنبني للمخاطر ،أما املضاربون فيبحثون عن املخاطر .ويتحمل املضاربون املخاطر
عمداً ،يف حني يسعى املتحوطون إىل ختفيفها أو احلد منها.
وينظر إىل املتحوطني على أنهم متجنبو خماطر ،أما املضاربون فينظر إليهم كباحثني عن املخاطر.
يتحمل املضاربون عمدًا املخاطر يف حني .وميكن أن يتعرض املضاربون خلسائر فادحة إذا ما استخدموا
اإلسرتاتيجية اخلاطئة يف الوقت اخلطأ ،ولكن ميكنهم أيضاً جين مكاسب عالية إذا كانت توقعاتهم
صحيحة

 3.3.2مثال للبيع على املكشوف
لنفرتض أنه بعد ساعات من البحث الشاق والتحليل املكثف ،استنتج مستثمر ما أن شركة XYZ
املدرجة يف بورصة نيويورك ستعاني خسائر فادحة .ويُتداول سهم الشركة حالياً عند  61دوالراً ،لكن
املستثمر يتوقع أن السهم سيُتداول بأقل من ذلك بكثري يف األشهر القادمة .لكي يستفيد من
االخنفاض ،يقرر املستثمر بيع  111سهم على املكشوف من أسهم شركة  .XYZولنفكر باحتمالني
بعد أسبوعني ،وحنسب ما حيصل عليه؛ السيناريو األول :اخنفاض سعر السهم إىل  41دوالراً،
والسيناريو الثاني :ارتفاع سعر السهم إىل  81دوالراً.
السيناريو األول :انخفاض سعر السهم إلى  17دوال ار
باع  377سهم مقترض من أسهم شركة  XYZبـ 27دوال ار

2777دوالر

اشترى  377سهم من أسهم شركة  XYZبـ 17دوالرا

1777-دوالر

األرباح

2777دوالر

السيناريو الثاني :ارتفاع سعر السهم إلى  97دوال ار.
باع  377سهم مقترض من أسهم شركة  XYZبـ 27دوال ار

2777دوالر

اشترى  377سهم من أسهم شركة  XYZبـ 97دوالرا

9777-دوالر

الخسائر

2777دوالر63

من الواضح من احلسابات أن البائع على املكشوف سيكون راحباً إذا كان توقعه صحيحاً؛ وهو
اخنفاض سعر السهم .والحظ أيضاً أنه سيتحمل خسائر إذا كان توقعه خاطئاً .ولكن ال يظهر يف
املثال أعاله الربح األقصى واخلسارة القصوى .من الناحية النظرية ،أقصى ربح ميكن حتقيقه هو
 6111دوالر (ناقصاً تكاليف الصفقة) ،وذلك إذا اخنف

السعر إىل صفر .ويف املقابل فإن اخلسارة

احملتملة يف املقابل ال نهائية؛ ألن السعر ميكن أن يستمر بالصعود بال حدود.

 4.3.2خماطر البيع على املكشوف
اهلدف التعليمي  – 4.3.2فهم املخاطر املرتفعة للبيع على املكشوف.
(أ)

معاكسة االجتاه العام

 -على املدى الطويل ،متيل أسعار األسهم يف كل األسواق إىل

االرتفاع ،ويعزى سبب ذلك إىل أن القيمة احلقيقية للشركات تزداد مع مرور الوقت ومنو
الشركات وحتقيقها األرباح وتوسع أنشطتها .وحتى بالنسبة إىل الشركات اليت ال حتقق
أرباحاً ،ميكن أن تستمر األسعار بالزيادة بسبب التضخم .اخلالصة أن أسعار األسهم تأخذ
اجتاهاً صاعداً على املدى الطويل ،ومن هذا املنظور ،يسبح البائع على املكشوف عكس التيار،
فكلما طالت فرتة بقائه يف املركز املكشوف (البيع) ،ازداد الوضع خطورة.
(ب)

األرباح حمدودة ،أما اخلسائر فال – هنالك حد لألرباح اليت من املمكن أن حيققها
البائع على املكشوف .حتصل األرباح القصوى عندما يصبح السهم بال قيمة ،أي يصبح سعره
صفراً .ومقدار األرباح احملققة يساوي صايف العائدات من البيع على املكشوف .غري أن سعر
السهم ميكن أن يرتفع ارتفاعاً فلكياً وعندها قد يواجه البائع على املكشوف خسائر ضخمة.
ونظريًا ليس هناك حد ملدى ارتفاع أسعار األسهم.

(ج)

ضغط تغطية املراكز القصرية أو املكشوفة

 -حذار من خطورة سلوك "القطيع" يف

اختاذ مركز مكشوف يف سهم يوجد فيه سلفاً عدد كبري من املراكز املكشوفة .عندما تبدأ
أسعار األسهم باالرتفاع بدالً من االخنفاض يندفع البائعون على املكشوف لشراء السهم
لتغطية مراكزهم .وبفعلهم هذا يدفعون األسعار إىل االرتفاع أكثر فأكثر ،وبالتالي
الضغط على أرباحهم .لذا فإن االنسياق وراء اجلموع يف بيع السهم على املكشوف ليس
بالفكرة اجليدة.
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(د)

عدم التيقن من حيث االجتاه واحلجم والتوقيت

 -لتوقعات األسعار ثالثة عناصر،

كلها معرضة حلاالت عدم التيقن :اجتاه تغري السعر ،وحجم التغري ،وتوقيته .رمبا يكون
البائع على املكشوف مصيباً يف توقعه لالجتاه ،لكن ماذا عن حجم تغري السعر وتوقيته؟ عليه
أن يضع باعتباره أنه جيب أن يكون مصيباً يف العناصر الثالثة كلها لكي جيين مثار عمليات
البيع على املكشوف .فإذا مل يكن التوقيت صحيحاً على سبيل املثال ،واضطر البائع على
املكشوف إىل االحتفاظ مبركزه القصري أو املكشوف فرتةً طويلةً جداً ،فسيكون معرضاً ملقابلة
واإلبقاء باألرباح املوزعة (توزيعات األرباح) والتوزيعات املالية ،والفائدة على القرض ،وطلبات
اهلامش أو اإلغالق اإلجباري للمركز.

 5.3.2مزايا ومساوئ البيع على املكشوف
اهلدف التعليمي  – 5.3.2التعرف على مزايا ومساوئ البيع على املكشوف
يعتقد بع

النقاد أن البيع على املكشوف هو سبب رئيس من أسباب فرتات الركود يف السوق؛ مثل

انهيار السوق األمريكية عام 1987م .قيل إن البائعني على املكشوف ،بعمل متسق ،دفعوا أسعار األسهم
إىل االخنفاض وحققوا أرباحاً ضخمة .وجذب زخم اهلبوط السعري مزيداً من البائعني على املكشوف
وبنشاطات أوسع .ومع أن االتهام مثري لالهتمام ،ليس له ما يدعمه من أدلة ،إذ إن هناك عوامل أخرى
مثل املشتقات وبرامج التداول أدت أيضاً دوراً كبرياً يف املساهمة يف انهيار عام .1987
على الرغم من منتقدي البيع على املكشوف ،ينبغي اإلقرار بأنه يقدم مساهمة مهمة للسوق بثالث
طرق على األقل؛ أوالً :تضيف أنشطة البيع على املكشوف سيولة للسهم وللسوق ،ثانياً :قد يساعد
البيع على املكشوف على خف

األسهم املبالغ يف أسعارها ،وبالتالي تعزيز كفاءة األسعار عن طريق

مواءمة سعر السوق مع قيمتها احلقيقية ،ثالثاً :كما أشرنا سابقاً ،يساعد البيع على املكشوف
املستثمرين على إدارة املخاطر املرتبطة مبراكزهم املغطاة (الطويلة).
إذا أخذنا مجيع األمور بعني االعتبار ،يظهر لنا أن هناك حتيزاً يف التصور السليب ألثر البيع على
املكشوف على السوق .ويبدو أن الوصمة السوداء الك رى هي أن البائعني على املكشوف يقتاتون على
األسواق اهلابطة ،وتصرفاتهم تفاقم الوضع .يف السنوات األخرية ،وعقب أزمة الرهن العقاري املالية،
اختذت دولٌ عديدة خطوات جذرية للحد من البيع على املكشوف أو حظره متاماً .ويف سبتم ر من عام
2118م ،منعت هيئة األوراق واألسواق املالية األمريكية ( 799 )SECشركة مالية من ممارسة عملية
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البيع على املكشوف مدة ثالثة أسابيع ،وذلك يف حماولة للمحافظة على استقرار تلك الشركات.
ويف الوقت نفسه ،منعت هيئة اخلدمات املالية ال ريطانية ( 32 )FSAشركة من البيع على املكشوف.
ويف  22سبتم ر من عام 2118م ،سنت أسرتاليا إجراءات مشددة مع حظر شامل للبيع على املكشوف،
ويف اليوم نفسه قامت اجلهة املنظمة للسوق املالية اإلسبانية حبد املراكز املكشوفة يف املؤسسات
املالية ،ووضعت قيوداً على البيع على املكشوف العاري (غري املغطى) ( ،)Naked shortingوهو بيع
األسهم بدون تأمني األسهم املقرتضة .ويف يونيو من عام 2111م ،منعت أملانيا البيع العاري (غري
املغطى) منعاً نهائياً بسبب األزمة االقتصادية ،وكذلك قامت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا
وبلجيكيا وكوريا اجلنوبية عام 2111م مبنع مجيع عمليات البيع على املكشوف يف أسهمها املالية
(.)Footnote

 4.2اهلامش املغطي ()Margin Trading
 2.4.2ما املقصود بـ"عملية اهلامش املغطي"؟
اهلدف التعليمي ( 1.4.2أ)– التعرف على معنى وجمرى عملية اهلامش املغطى
اهلدف التعليمي ( 1.4.2ب)– التعرف على احلسابات املتعلقة بالتداول باهلامش املغطى
إن الطريقة املعتادة عندما تشرتي أسهماً يف سوق األسهم هي أن تدفع ماالً نقداً مقابل القيمة الكاملة
ملا اشرتيته .وسيعتمد حجم حمفظتك االستثمارية على كمية األموال املتاحة لك .غري أن هنالك
طريقة متكنك أن تستثمر أكثر مما متلك؛ وهي عن طريق ما يسمى بالتداول باهلامش املغطى .يف
هذا الرتتيب ال تدفع إال نسبة معينة من سعر الشراء ،ويدفع املتبقي بقرض يتم احلصول عليه عادةً
من الوسيط .تقيَّد األوراق املالية اليت مت شراؤها بهذه الطريقة يف حساب يسمى "حساب اهلامش"،
منفصالً عن احلساب االستثماري العادي .وحيتفظ الوسيط باألسهم كضمانات للقرض .وتستخدم
األرباح املوزعة (توزيعات األرباح) لألسهم للمساعدة على تعوي

أو موازنة مدفوعات الفائدة على

القرض.
ويطلق على النسبة اليت يدفعها املستثمر كجزء من مثن الشراء وقت الشراء "اهلامش املبدئي"
( .)Initial marginوهذا اهلامش املبدئي هو املبلغ (أو النسبة) اليت جيب أن تودعها يف حساب
اهلامش اخلاص بك عند شراء األسهم بنظام هامش التغطية .وميثل"اهلامش املبدئي" احلد األدنى
وحتدده اجلهات املنظمة لألسواق املالية .وميكن للوسيط أن يضع حداً أدنى أعلى من السوق.
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بعد شراء األسهم بآلية اهلامش املغطى ،هناك ما يسمى بـ "هامش الصيانة" ( Maintenance
 )marginالذي ال يُسمح لـ"اهلامش الفعلي" ( )Actual marginأن ينخف

دونه .إذا اخنف

اهلامش الفعلي حتت هامش الصيانة ،يطلب الوسيط من املستثمر إيداع املزيد من النقد أو املزيد من
األسهم .ويقال عن الوسيط إنه قام بعملية "طلب اهلامش" ( .)margin callوإذا مل يتم تسليم
املبالغ النقدية أو األسهم يف الوقت احملدد ،يعمد الوسيط إىل "البيع اإلجباري" لألسهم.

اهلامش ()M
يتم حتديد اهلامش يف تداول اهلامش املغطى من خالل املعادلة التالية:

يف املعادلة أعاله ،يُعدّ حرف  Mهو اهلامش (أولي ،أو فعلي ،أو صيانة) ،وحرف Vميثل القيمة السوقية
لألوراق املالية ،وحرف  Lهو قرض شركة الوساطة أو الوسيط .ويُعبّر عن اهلامش بالنسبة املئوية.
عندما يشرتي املستثمر السهم أول مرة ،جيب أن يكون هامش التغطية مساوياً للهامش األولي .وبعد
الشراء ،يعدَّل سعر السهم ( )Vبشكل يومي ليتبع أسعار السوق ،ومع تغري ( )Vسيتغري ( )Mكذلك.
وتتم مراقبة اهلامش الفعلي بصورة يومية للتأكد من بقائه فوق مستوى هامش الصيانة املطلوب.

القيمة السوقية )(V
هي القيمة اإلمجالية لألسهم اليت اشرتاها املستثمر ابتداءً من تاريخ التداول األخري .ويتم حتديث
القيمة عند إقفال السوق كل يوم على أساس عرض اإلقفال .وتعرف هذه العملية يف صناعة األوراق
املالية بـ "قيمة اإلقفال".

القرض )(L
وهو يف الواقع املبلغ الذي يقرضه الوسيط املتداول باهلامش ،وغالباً ما يشار إليه باسم "رصيد مدين"
يف جمال احملاسبة .ويتكون الرصيد املدين يف أي وقت من األوقات من املبلغ املستحق للوسيط زائداً
الفائدة على مبلغ القرض.

امللكية)(V - L
هذا يشري إىل الفرق بني القيمة السوقية احلالية للسهم والرصيد املدين .وتتغري نسبة امللكية بشكل
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شبه مستمر تبعاً الرتفاع واخنفاض القيمة السوقية احلالية للسهم وحسبما تضاف الفائدة إىل
الرصيد املدين.

حسابات التداول باهلامش املغطى
لنفرتض أن أمحد اشرتى  111سهم من أسهم شركة "سابق" بـ  81رياال للسهم بنظام اهلامش .مت
حتديد اهلامش األولي له بنسبة  %41وهامش الصيانة ب ـ.%31القيمة السوقية احلالية وقت الشراء
 8,111ريال .وقد دفع  3,211ريال ( %41من  ،)8,111ويبلغ قرضه من شركة الوساطة 4,811
ريال ( %61من  .)8,111وعليه فإن نسبة اهلامش وقت الشراء وفقاً للصيغة املذكورة أعاله %41
وحيسب على النحو التالي:

هامش التغطية = [(%32 = 522 * ]80222/)30822 – 80222
واآلن لنفرتض أن سعر السهم اخنف

بعد بضعة أيام إىل  71رياالً للسهم الواحد .وأصبحت القيمة

السوقية احلالية للسهم  7,111ريال ،وحيتاج أمحد إىل معرفة اهلامش الفعلي احلالي ،وما إذا كان
ذلك أعلى من احلد األدنى املطلوب هلامش الصيانة البالغ .%31

الهامش الفعلي = [(%05.3 = 522 * ]20222/)30822 – 20222
من األفضل أن يكون اهلامش الفعلي ألمحد %31.4؛ إذ إن هذا فوق هامش الصيانة البالغ  .%31ومع
ذلك ،ينبغي ألمحد أن ال يطمئن متاماً؛ ألن اهلامش الفعلي قريب جداً من هامش الصيانة .ماذا
سيحدث لو تراجع السعر أكثر إىل  61رياالً للسهم؟
الهامش الفعلي = [(%02 = 522 * ]60222/)30822 – 60222
يصبح اآلن اهلامش الفعلي  ،%21وهو أقل بكثري من هامش الصيانة البالغ  .%31سيقوم وسيط أمحد
بعملية "طلب اهلامش" طالباً من أمحد ضخ املزيد من األموال يف حسابه لرفع اهلامش إىل مستوى
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احلد األدنى املطلوب وهو  .%31واملبلغ املطلوب هو  611ريال ،ويُحسب على النحو التالي:
مبلغ طلب الهامش = (277 = 3,277 – 3,977 = )1,977 – 2,777( – )2,777 * %17

يف ظل الظروف العادية يبلغ الوسيط أمحد أن حسابه يقرتب من هامش الصيانة أو ميسه .وهنا يكون
السعر الذي جيعل هامشه الفعلي مساوياً متاماً هلامش الصيانة هو  68.6رياالً للسهم .وللتأكد من
صحة ذلك ،جند أنه عندما يكون السعر  68.6للسهم الواحد يصبح جمموع القيمة السوقية
 6,861رياالً.
الهامش الفعلي = [(%17 = 377 * ]2,927/)1,977 – 2,927

ميكن استخدام املعادلة التالية للتوصل مباشرة إىل السعر الذي ميكن دونه تدخل طلب اهلامش:
)P = L/N (1-MM
حيث:
 :Pسعر السهم الذي ميكن دونه تدخل طلب اهلامش
 :Lالقرض
 :Nعدد األسهم
 :MMهامش الصيانة
وباستخدام ما سبق كمثال:
 1,977 = Pلاير 29.20 = )7.17 – 3( * 377/لاير

وحتى ال يتفاجأ أمحد عند حدوث عملية طلب اهلامش ،ينبغي له أن يراقب بنفسه حساب اهلامش
اخلاص به .ويرصد اجلدول التالي أداء تداوالت أمحد بهامش التغطية باستخدام ورقة عمل برنامج
اكسل.
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جدول  :2 – 2مراكز حساب اهلامش على أساس مستويات سعرية خمتلفة
سعر السوق

القيمة السوقية

)(1

قيمة

الملكية

الهامش الفعلي

[(4)/(2)]*100

طلب الهامش؟
ال

(N*)3( = )2

القرض

()1( – )2( = )1

90

9000

4800

4200

47

97

8000

1977

3200

40

ال

70

7000

4800

2200

31

ال

60

6000

4800

1200

20

نعم

)(3

ميكن للوسيط أن يضع متطلباً معيناً هلامش الصيانة ،الذي جيب بالطبع أن يكون فوق احلد األدنى
املسموح به من قبل النظام .ويف هذه احلالة ،قد يقوم الوسيط بعملية طلب اهلامش وقد ال يفعل
ذلك ،أو يبلغ املستثمر أن حسابه قد اخنف

دون هامش الصيانة املطلوب .ولذلك من املهم أن

يراقب املستثمر حسابه اخلاص من كثب ألن هناك أوقاتاً قد يضطر فيها الوسيط إىل تسييل األوراق
املالية لتغطية العجز يف اهلامش دون إشعار سابق.

 3.4.2أساليب استيفاء طلب اهلامش
اهلدف التعليمي  – 3.4.2فهم معنى "طلب اهلامش" وما جيب القيام به عند تلقي طلب اهلامش
عندما يكون هناك اجتاه نازل مستمر يف أسعار األسهم جيب أن يكون املتداول باهلامش مستعداً لتلقي
طلب اهلامش من وسيطه .إن حدوث طلب اهلامش يعين أن احلساب ال حيتوي ما يكفي من هامش
السالمة على النحو املطلوب مبوجب اتفاقية التداول باهلامش .وهناك ثالثة أساليب ميكن من خالهلا
تلبية طلب اهلامش:
األسلوب األول :ضخ املال -وهو األسلوب املباشر واألسهل من خالل حتويل مبلغ من املال مقابل
العجز .ففي املثال أعاله ،يتعني على أمحد وضع 600ريال يف حساب اهلامش اخلاص به ليكون يف
وضع جيد؛ أي إبقاء اهلامش الفعلي فوق هامش الصيانة.
األسلوب الثاني:إيداع املزيد من األوراق املالية -ميكن أن يودع أمحد يف حساب اهلامش املزيد
من األوراق املالية اليت ميلكها من حسابات أخرى لزيادة مبلغ الضمان .إذا اختار أمحد هذا األسلوب،
يتحتم عليه أن يودع أوراقاً مالية بقيمة سوقية ال تقل عن 857رياالً .وهذا طبعاً أكثر من املبلغ
النقدي (احملسوب أعاله)؛ ألن قيمة الضمان لألوراق املالية هي  %71فقط من قيمتها السوقية.
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األسلوب الثالث :تسييل األسهم

 -إذا كان أمحد ال يستطيع توفري املال املطلوب وال أوراق

مالية إضافية ،جيوز له بيع أسهم كافية يف حساب اهلامش جلعلها تصل إىل احلد األدنى املطلوب.
يرجى مالحظة أن كمية األسهم اليت جيب بيعها أك ر من املبلغ النقدي .يف السيناريو أعاله ،يتعني
على أمحد أن يبيع ما قيمته  2111ريال من أسهمه .وهذا جيعل قيمته السوقية ) (Vتساوي 4111
ريال ،ويقلل قرضه إىل  2811ريال .فيصبح هامشه  .%31لنتأكد ما إذا كان ذلك هو احلال بالفعل
:
الهامش الفعلي = [(%17 = 377 * ]1,777/)2,977 – 1,777

ماذا سيحدث لو تعثرت عملية طلب اهلامش؟ إذا مل يستجب أمحد لطلب اهلامش ،فسيقوم الوسيط
بالبيع اإلجباري جلزء من أسهمه ،ويستخدم العوائد لتقليل رصيد القرض ،ومن ثم رفع نسبة األسهم
إىل مستوى هامش الصيانة.
على اجلانب املشرق ،يسمح بع

الوسطاء للمستثمر بسحب املال ما دامت األسهم فوق قيمة

الضمان .وهذا بالطبع يعتمد على اتفاقية اهلامش .يف املثال أعاله ،إذا استقر سعر شركة "سابق" عند
 81رياالً للسهم الواحد ،تكون قيمة الضمان لدى أمحد  5611ريال (أي  %71من القيمة السوقية)،
وذلك أك ر من قيمة القرض  4811ريال مبقدار 811ريال ،وجيوز ألمحد سحب هذا املبلغ
الستخدامه الشخصي إن رغب يف ذلك .وسيُعدّ مقدار السحب النقدي قرضاً إضافياً أخذه املستثمر
وهذا يزيد من مبلغ القرض .كم ميكن له أن يسحب إذا ارتفع السعر إىل  91رياالً للسهم الواحد؟
(اجلواب 1511 :ريال).

 3.4.2األثر التمويلي للتداول باهلامش
اهلدف التعليمي  – 3.4.2فهم األثر التمويلي للتداول باهلامش
إن التداول باهلامش يعظم أرباح املستثمرين وكذلك خسائرهم .وهذا ما يُعرف بأثر االقرتاض.
لنفرتض أن سهم (سابق) الذي اشرتاه أمحد بـ81رياالً للسهم ارتفع إىل 100ريال .إذا اشرتاه نقداً،
فإن الربح يكون  .%25ولكن مبا أن أمحد اشرتى باهلامش ،ودفع فقط  32رياالً للسهم الواحد ،فإن
الربح يكون  %62.5ويُحسب هذا على النحو التالي (جتاهل الفائدة على القرض):
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الربح = (سعر البيع  -سعر الشراء) /االستثمار
= [(00022/])30822 + 00022( – 520222
= 00022 / 00222
= %60.0
أما اجلانب السليب الستخدام اهلامش فيحدث عند اخنفاض سعر السهم ،إذ يتحمل املستثمر خسائر
كبرية بشكل سريع .على سبيل املثال :لنقل إن سعر السهم هبط من  81رياالً إىل  61رياالً .ستبلغ
اخلسائر  2111ريال أو  %62.5مقارنة خبسارة  %25لو كان دفع القيمة كاملة للسهم .ماذا
سيحدث لو تراجع السعر إىل 40رياالً (هذا قد حيدث إذا كان السوق مير بأزمة)؟ سوف تصل
اخلسائر إىل  4111ريال .هنا لن يفقد فقط اهلامش األولي 3211ريال ،بل يتحتم على املستثمر
توفري  800ريال إضافية لتسوية القرض .يظهر من هذه األمثلة أن التداول باهلامش يعمل على
تضخيم األرباح وكذلك اخلسائر.

 5.2أنواع األسهم
 1.5.2أسهم النمو ()Growth Stock
اهلدف التعليمي  :1- 5- 2فهم أسهم النمو.
يقصد بأسهم النمو األسهم يف الشركات النامية .إن هذا التعريف يرتك صراحةً قدراً كبرياً من
املرونة يف التفسري؛ ألن أسهم الشركات النامية ميكن أن تكون أسهم مضاربة عالية وعرضة للتقييم
بأكثر مما تستحق .وتُعد أسهم النمو جذابة نظراً إىل قيمتها املستقبلية املتوقعة .ومبا أنه من املتوقع
أن ترتاكم قيمة الشركات النامية مع مرور الوقت ،فإنه من املتوقع أيضاً أن ترتفع أسعار أسهمها تبعاً
لذلك .وعادةً ال تعطي أسهم النمو أي توزيعات؛ ألن الشركات حتتاج إىل استغالل أرباحها يف توسيع
نشاطها .ويرى احملللون عموماً أن أي سهم يبلغ عائده على حقوق امللكية ( )ROEنسبة  %15مؤه ٌل
لتصنيفه كسهم منو.
إن الشركة النامية هي شركة حتقق معدل منو يفوق املعدل الطبيعي مقارنةً مبتوسط صناعتها أو
جمال نشاطها أو االقتصاد عموماً .وميكن أن يقاس النمو من حيث املبيعات واألرباح والتدفقات
النقدية وقيمة األصول .ورمبا يكون معدل النمو غري العادي هذا نتيجة عمل الشركة يف نطاق
صناعة جديدة ومتنامية ،وبالتالي تقتنص فرصاً استثمارية مرحبة جداً .وأحياناً يكون النمو ناجتًا
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عن محاية حكومية يف شكل تعرفة وقائية أو محاية قانونية يف شكل براءات االخرتاع.

 2.5.2أسهم النمو مقابل أسهم القيمة
اهلدف التعليمي  :2- 5- 2فهم الفرق بني أسهم النمو وأسهم القيمة.
إن إدراك الفرق بني أسهم النمو وأسهم القيمة قد يسبب خلطاً أو إشكاالً لدى املستثمرين .ففي الواقع
ليس هنالك قواعد رصينة أو سريعة تفرّق بني هذين النوعني من األسهم ،لكن كما يظهر يف اجلدول
التالي ،سنالحظ أن الفروقات موضوعية ونسبية نوعاً ما .فقد يرتاح بع

املستثمرين لالستثمار يف

أسهم القيمة ،يف حني حيرز غريهم من املستثمرين جناحاً أك ر مع أسهم النمو .فهي إذن مسألة
اختيار أسلوب االستثمار الذي يناسب شخصية املستثمر .وال يضمن أي من األسلوبني توفري عوائد
إجيابية ،فكالهما حيمل خماطر استثمارية ،ولكن فهم االختالفات بينهما قد يساعد املستثمر على
اختاذ قراراته االستثمارية.
يغلب على املستثمرين استخدام نسبة سعر السهم إىل األرباح (مكرر األرباح) ،ونسبة القيمة السوقية
للقيمة الدفرتية كدليل يفصل بني أسهم النمو وأسهم القيمة .تتميز أسهم النمو عموماً بارتفاع
نسبة سعر السهم إىل أرباح الشركة(مكرر األرباح) ،وارتفاع نسبة السعر إىل القيمة الدفرتية (أو
القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية) ،يف حني تتسم أسهم القيمة باخنفاض نسبة سعر السهم إىل
أرباح الشركة (مكرر األرباح) ،واخنفاض نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية .على سبيل املثال:
إذا كان السهم ُيتداول حالياً عند  52رياالً للسهم الواحد ،وبلغت أرباح الشركة خالل الشهور الـ 12
املاضية رياالن للسهم ،فإن نسبة سعر السهم ألرباح الشركة هي  .26ويع ر عن نسبة القيمة السوقية
إىل القيمة الدفرتية بقسمة سعر السهم على القيمة الدفرتية للسهم الواحد .تضع السوق غالباً سعراً
عالياً ألسهم النمو ،وبالتالي قد يراها املستثمرون أيضاً ذات قيمة كبرية ،ورمبا يكونون على استعداد
لدفع املزيد المتالكها .يقارن اجلدول التالي بني أسهم النمو وأسهم القيمة.
اجلدول  3- 2مقارنة بني أسهم النمو وأسهم القيمة.
أسهم النمو
منظور

أسهم القيمة
أسهم منخفضة القيمة ،ورخيصة ،ودون قيمتها

أسهم عالية القيمة ،ومكلفة،ومبالغ في تقييمها.

المستثمر
مجال

الصناعة

الحقيقية.
صناعة أو مجال النمو ،تحقق الشركات أرباحا فوق صناعة مستقرة ،تحقق الشركات أرباحا عادية.
العادي.

ومن

المعلومات.

أمثلتها

شركات

االتصاالت
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وتقنية ومن أمثلتها شركات المرافق واألغذية.

نوع

عالية الجودة ،شركات ناجحة من المتوقع استمرار شركات في صناعة بطيئة النمو ،أو ما عادت

الشركة

أرباحها في النمو بنسبة أعلى من المتوسط نسبة إلى

النسب

نسبة سعر السهم إلى أرباح الشركة مرتفعة (مكرر

نسبة سعر السهم إلى أرباح الشركة منخفضة

مرتفعة ،وكذلك العائد على حقوق المساهمين مرتفع.

القيمة الدفترية منخفضة ،وكذلك العائد على

المالية

العوائد

السوق .مثال :شركات تقنية المعلومات واالتصاالت.

مرغوبة أو أهملها السوق ،أو شركات تعاني

مشاكل طويلة األجل .مثال :تكتالت ،شركات

متقادمة،شركات منافع عامة.

األرباح) ،ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مكرر األرباح)،ونسبة القيمة السوقية إلى
حقوق المساهمين.

معظمها من تزايد قيمة رأس المال مع أرباح ضئيلة أو معظمها من دخل توزيعات األرباح مع زيادة

المحتملة

معدومة.

محدودة في السعر.

سمات

شديدة التذبذب ،هجومية ،ومعرضة للمضاربة.

منخفضة التذبذب ،دفاعية ،وغير معرضة

األسهم

للمضاربة.

 1.2.2أسهم النخبة أو أسهم الشركات املتميزة ()Blue-chip Stock
اهلدف التعليمي  – 3.5.2معرفة أسهم النخبة أو أسهم الشركات املتميزة
هي أسهم شركات راسخة ومتعافية من الناحية املالية ،أثبتت قدرتها على توزيع األرباح يف أوقات
الرخاء والشدة على حد سواء .وبصورة عامة تبيع شركات األسهم املتميزة منتجات وخدمات ذات
جودة عالية حتظى بقبول واسع .ومن املعروف عن شركات األسهم املتميزة أنها تقاوم فرتات الركود،
وتواصل عملياتها برحبية يف مواجهة الظروف االقتصادية غري املؤاتية ،مما يساهم يف سجلها الطويل
احلافل بالنمو املستقر واملوثوق به.
وقد جاء امسها) (blue chipيف اللغة االجنليزية مشتقاً من لعبة "البوكر" ،إذ تتميز الرقائق
الزرقاء بالقيمة األعلى .وينظر إىل األسهم املتميزة كاستثمار أقل خماطر من امتالك أسهم يف
شركات دون مستوى املمتاز؛ ألن شركات األسهم املتميزة تتمتع بوضع مؤسساتي قيادي يف االقتصاد.
ويشرتي املستثمرون أسهم الشركات املتميزة لتحقيق منو مطرد يف قيمة حمافظهم االستثمارية.
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 4.5.2أسهم الشركات الكبرية ()Large Cap Stock
اهلدف التعليمي  – 4.5.2معرفة أسهم الشركات الكبرية
يطلق عليها يف اللغة االجنليزية اسم ) (large capوهو اختصار )(large capitalization
أي مصطلح 'القيمة السوقية أو الرمسلة الكبرية" .ويُحتسب إمجالي القيمة السوقية ألي شركة عن
طريق ضرب عدد أسهم الشركة املصدرة بسعر سهمها لكل حصة .إن شركات القيمة السوقية الكبرية
هي الشركات العمالقة يف العامل املالي ،ففي سوق الواليات املتحدة ،تعود األسهم الكبرية لشركات
يبلغ إمجالي قيمتها السوقية أكثر من  11مليارات دوالر ،مثل"وول مارت" و"مايكروسوفت" و"جنرال
إلكرتيك".
يف كل سوق أسهم هناك أسهم كبرية ختص ذلك السوق ،وتلعب هذه الشركات الكبرية دوراً مهماً
بوصفها شركات قيادية وعناصر مساهمة يف استقرار السوق ،وتوفر قنوات استثمار مهمة لالستثمار
املؤسساتي .ويبقى تصنيف األسهم بالكبرية أو املتوسطة أو الصغرية أمراً قابالً للتغري مبرور الوقت،
عالوةً على أن التصنيف قد خيتلف أيضاً من سوق إىل أخرى.

 5.5.2أسهم املضاربة ()Speculative Stock
اهلدف التعليمي  – 5.5.2معرفة أسهم املضاربة
ُيعدّ تعريف أسهم املضاربة تعريفاً موضوعياً نوعاً ما ،فعادةً ما تتجلى مالمح سهم املضاربة إذا ما وُضع
يف مقارنة مع األسهم املستقرة والكبرية واملتميزة اليت ال توصف بأنها أسهم مضاربة .وبصورة عامة،
تُعدّ أسهم املضاربة أسهماً صغرية ،وتتميز بتأرجح أسعارها بدرجة كبرية ،أو شدة تذبذبها .وقد جيين
املستثمرون يف هذه األسهم أرباحاً كبرية ،لكنهم أيضاً قد يتعرضون خلسائر ضخمة .وتشرتى أسهم
املضاربة دائماً استنادًا إىل توقع حدوث ارتفا ٍع سعري كبري.
عادةً ما يتابع الكثري من احملللني أسهم املضاربة نظراً إىل شح املعلومات املتوافرة عنها نسبياً .وت رم
االستثمارات يف أسهم املضاربة يف معظم األحيان على أساس الشائعات وما يتناقله الناس ،دون إجراء
حتليل مفصل هلا .وقد يكون املستثمرون يف هذا النوع من األسهم متفائلني جداً حول احتمال
حتقيقهم مكاسب فوق املعدل الطبيعي .وتُعدّ األسهم منخفضة القيمة(الصغرية جداً) املوصوفة أدناه
ال على أسهم املضاربة.
مثا ً
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 6.5.2األسهم منخفضة القيمة ()Penny Stock
اهلدف التعليمي  – 6.5.2معرفة األسهم ذات القيمة املنخفضة جداً
هي أسهم ذات أسعار متدنية جدًا يف السوق ،وتسمى يف اللغة االجنليزية ) (penny stockأي "أسهم
البنس" والبنس يعادل واحداً يف املئة من الدوالر األمريكي .وعرّف بع

الناس هذه األسهم بأنها تلك

األسهم اليت يكون سعرها يف السوق أقل من دوالر أمريكي واحد للسهم .ومع هذاُ ،يستخدم هذا
املصطلح يف مجيع أحناء العامل لوصف األسهم ذات األسعار املنخفضة .ويتجاهل احملللون واملؤسسات
االستثمارية بصورة عامة هذا النوع من األسهم ،إذ ُتعدّ أسهم مضاربة قوية عالية املخاطر بسبب
افتقارها إىل السيولة ،واتساع الفارق بني العرض والطلب ،وضآلة إمجالي القيمة السوقية ،وحمدودية
املتابعة واإلفصاح.

 7.5.2األسهم الدفاعية ()Defensive Stock
اهلدف التعليمي  – 7.5.2فهم األسهم الدفاعية
تشري األسهم الدفاعية إىل األسهم ذات التذبذب السعري املنخف
وهذا تعريف فين بع

مقارنةً مبتوسط تذبذب السوق.

الشيء .ففي هذا السياق ،يقاس تذبذب السهم مبعامل بيتا اخلاص به؛ أي

مدى أو درجة حركة سعر السهم املصاحبة للسوق عامة .وحبكم تعريفها ،تكون بيتا السوق مساوية
للوحدة ( .)1.11وتُعدّ األسهم الدفاعية أسهمًا هلا معامالت بيتا أقل من الواحد.
إن األسهم الدفاعية أقل تقلباً من متوسط السوق .وهي أسهم الشركات اليت توزع أرباحاً مستمرة
وعوائد مستقرة بغ

النظر عن احلالة اإلمجالية لسوق األسهم .وحتتفظ األسهم الدفاعية

باستقرارها خالل خمتلف مراحل الدورة االقتصادية .ومتيل خالل فرتات الركود إىل تقديم أداء
أفضل من أداء السوق ،ولكن ،خالل مرحلة االزدهار ،يكون أداؤها أقل من السوق .وتعرف األسهم
الدفاعية أيضا باألسهم "غري الدورية"؛ ألنها غري مرتبطة بعالقة متبادلة مع دورة األعمال التجارية.
خيدم هذا النوع من األسهم كإضافة جيدة للحد من خماطر احملفظة.
ولتوضيح دور بيتا ،لنفرتض أن لدينا سهمني (أ) و (ب) بقيميت بيتا  1.5و  1.8على التوالي .ومبا أن
هاتني القيمتني دون مستوى  ،1.1فإن السهمني يعدان من األسهم الدفاعية .إذا تراجعت السوق
بنسبة  ،%8فيتوقع أن يرتاجع السهمان (أ) و(ب) أيضاً بنسبة  %4و  %6.4على التوالي .أما إذا كان
هناك توقعات بتحرك السوق صعوداً بنسبة  ،%15فمن املتوقع أن يصعد السهمان (أ) و(ب) بنسبة
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 %7.5و %12على التوالي .الحظ أن كال السهمني يتحركان مبقدارٍ أقل من حركة السوق ،وهذه
هي مسة األسهم الدفاعية.
غالبًا ما تُذكر شركات املرافق العامة كمثال على األسهم الدفاعية؛ ذلك أن الطلب على املرافق
ثابتٌ يف الغالب بغ

النظر عن الوضع االقتصادي أو مرحلة دورة األعمال التجارية .إن املستثمرين

الذين يديرون حمافظهم االستثمارية على حنو نشيط سيختارون األسهم الدفاعية إذا كان من
املتوقع حدوث ركودٍ اقتصادي.

 8.5.2األسهم اهلجومية ()Aggressive Stock
اهلدف التعليمي  – 8.5.2معرفة األسهم اهلجومية
األسهم اهلجومية هي ما يقابل األسهم الدفاعية ،وهي تلك األسهم اليت تتسم بقيم (بيتا) مرتفعة،
منوذجياً أك ر من  .1.1وتتحرك هذه األسهم يف نفس اجتاه حركة السوق ،لكن بتغريات سعرية
أك ر من تلك اخلاصة بالسوق .وتولد هذه األسهم عائدات تتباين تبايناً كبرياً عن عوائد السوق
عامة .فهي متيل إىل تقديم أداء جيد جداً يف دورات النمو االقتصادية ،وسيئ جداً يف فرتات الركود
االقتصادي .وعلى سبيل املثال ،لدينا سهمان (ج) و(د) حيمالن قيميت بيتا التاليتني  1.5و  2.1على
التوالي ،وبالتالي يعدان من األسهم اهلجومية .إذا تراجعت السوق بنسبة  ،%8فيتوقع أن ينخف
السهمان (ج) و(د) بنسبة  %12ونسبة  %16على التوالي .أما إذا كان من املتوقع ارتفاع السوق بنسبة
 ،%15فسيكون من املتوقع أيضاً أن يرتفع كل من السهمني (ج) و(د) بنسبة  %22.5و  %31على
التوالي .سيتحول املستثمرون النشيطون لألسهم اهلجومية متى كان االنتعاش االقتصادي متوقعًا
من أجل تعظيم قيمة حمافظهم االستثمارية .إن األسهم اهلجومية هي يف العادة أسهم الشركات
النامية اليت ال تدفع توزيعات أو تدفع توزيعات ضئيلة ،وتكون معظم عوائد املستثمرين نابعة من
ارتفاع السعر .وتُذكر غالباً الشركات العاملة يف قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت كأمثلة على
األسهم اهلجومية.

 9.5.2األسهم الدورية ()Cyclical Stock
اهلدف التعليمي  – 9.5.2معرفة األسهم الدورية
يطلق على األسهم اليت متتطي وتساير الدورة االقتصادية أو تدخل يف ركبها األسهم الدورية .إن هذه
األسهم ال تتحرك بالضرورة مع حركة االقتصاد صعوداً وهبوطاً ،ففي معظم الوقت متيل األسهم
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الدورية إىل قيادة الدورة االقتصادية .وترتفع األسهم الدورية بسرعة عندما يكون النمو االقتصادي
قوياً وتهوي بسرعة عندما يتباطأ االقتصاد .وتُعدّ األسهم يف أي صناعة دورية حساسة جتاه دورة
األعمال ،إذ تكون اإليرادات عموماً أعلى يف فرتات االزدهار االقتصادي والتوسع وأقل يف فرتات الرتاجع
االقتصادي واالنكماش .ومن أمثلة األسهم الدورية األسهم اليت جندها يف سوق السيارات ،فمع نشاط
االقتصاد ترتاجع أسعار الفائدة ،ويزداد اإلنفاق االستهالكي ،ويرتفع الطلب على السيارات أيضاً .لكن
العكس حيدث عندما يتباطأ االقتصاد ،وتضيق سوق االئتمان.
و ُتعدّ صناعة الطريان صناعةً دورية إىل حد ما ،ففي األوقات االقتصادية اجليدة ،يكون لدى الناس
املزيد من الدخل حتت تصرفهم أو حبوزتهم ،وبالتالي يكونون أكثر استعداداً لقضاء اإلجازات خارج
بلدانهم واالستفادة من السفر جواً .وعلى العكس من ذلك ،خالل األوقات االقتصادية السيئة ،يكون
الناس أكثر حذراً بشأن اإلنفاق .ونتيجة لذلك ،مييلون إىل قضاء إجازات أكثر حتفظاً وأقرب إىل
الوطن،ويتجنبون تكلفة السفر جواً.

 11.5.2األسهم املواجهة للتقلبات الدورية ()Counter-Cyclical Stock
اهلدف التعليمي  – 11.5.2معرفة األسهم املواجهة للتقلبات الدورية
تحترك األسهم املواجهة للتقلبات الدورية يف االجتاه املعاكس للدورة االقتصادية ،وعادة ما تؤدي أدا ًء
جيدًا عندما يتباطأ االقتصاد ،ويكون أداؤها سيئاً حينما ينتعش االقتصاد؛ أي أن عالقتها باالقتصاد
عالقة عكسية ،ونتيجة هلذا سيجنح سعر السهم أيضاً إىل التحرك يف اجتاهٍ معاكس الجتاه االقتصاد
العام.
يصعب نوعاً ما العثور على سهمٍ يتصرف بطريقة مضادة للتقلبات الدورية .أيَّ نوعٍ من الشركات
ميكنه أن يؤدي أداءً جيداً خالل الفرتات الزمنية اليت ميلك فيها معظم الناس القليل من املال
فيحجمون عن إنفاقه ،وتؤدي أداءً سيئاً عندما يكون اإلنفاق االستهالكي على أشده؟ قد تُعدّ أسهم
شركات التوظيف -على سبيل املثال  -مواجهة للتقلبات الدورية؛ ألن هذه الشركات حتصل على
عوائد أثناء فرتات الركود االقتصادي اليت حيدث فيها تسريح العمال واملوظفني ،إذ يدفع الناس
رسوماً أو مبالغ معينة هلذه الشركات لكي تساعدهم على إجياد وظائف هلم .وميكن أن خيدم شراء
األسهم املواجهة للتقلبات الدورية كتحوط جيد لدرء االخنفاض الكبري يف قيم احملافظ
االستثمارية.
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أسئلة للمراجعة:
 - 0صف أنواع األوامر واستخداماتها املختلفة؟
 - 8كيف يتم تنفيذ األوامر؟ وكيف تتم مطابقة أوامر البيع والشراء؟
 - 3صف مبدأ األولوية السعرية والزمنية يف مطابقة أوامر التداول يف األوراق املالية.
 - 4ما املقصود بعرض سعر السهم؟ صف املصطلحات واالختصارات الشائعة واملستخدمة
يف قوائم عرض أسعار األسهم.
 - 5ما املقصود بالبيع على املكشوف؟ وما الغرض منه؟
 - 6ما املخاطر اليت تنطوي عليها عمليات البيع على املكشوف؟ صف مزايا ومساوئ
عمليات البيع على املكشوف.
 - 7صف معنى وكيفية عملية التداول باهلامش املغطى ،وأساليب حساب التداول
باهلامش ،ومفهوم "طلب اهلامش".
 - 2ما األنواع املختلفة لألسهم؟ وما خصائصها؟
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عينة من أسئلة االختيارات املتعددة
 - 1يسمى أمر بيع أسهمك بسعر معني أعلى من سعر السوق احلالي أمر ...............بغرض
البيع؛ ويسمى أمر البيع بسعر معني أقل من السعر السائد يف السوق أمر ...............بغرض
البيع.
أ)

إيقاف ،حمدد السعر

ب)

حمدد السعر ،إيقاف

ج)

حد إيقاف ،حد إيقاف

د)

سوق ،إيقاف

 - 2ترغب يف بيع بع

أسهم شركة التعاونية للتأمني فقط إذا أظهرت عالمات تراجع .وسعر

السوق احلالي هو  55رياالً ،وستبيع عندما ينخف

إىل  52رياالً للسهم الواحد ،لكنك ال

ترغب يف البيع إذا هبط دون  51رياالً .أي نوع من األوامر ينبغي لك إدخاله؟
أ)

أمر بيع حمدد السعر

ب)

أمر إيقاف بغرض البيع

ج)

أمر إيقاف البيع احملدد

د)

أمر بيع اإليقاف احملدد

 - 3أي العبارات التالية تعد خاطئة بشأن بيع األسهم على املكشوف؟
أ)
ب)

البيع على املكشوف يساهم يف سيولة السوق.
يساعد البيع على املكشوف على احلد من حركة األسعار التصاعدية غري امل ررة،
وبالتالي يعمل على استقرار السوق.

ج)
د)

البيع على املكشوف مينع األسعار من التوجه لالخنفاض.
يتهم البع

البيع على املكشوف بأنه قد يؤدي إىل موجة بيعٍ على املكشوف ،ميكن أن

تساهم يف انهيار السوق.
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 - 4أبرم زيد اتفاق تداولٍ باهلامش املغطى مع شركة وساطة مبتطلبات هامش كالتالي:
اهلامش األولي = %41وهامش الصيانة =  .%31إذا اشرتى زيد 111سهم من شركة )(ABC
بـ61رياالً للسهم الواحد ،فكم يكون قرضه؟
أ)

 6111ريال

ب)

 3611ريال

ج)

 8411ريال

د)

 0211ريال

 - 5يف ما يلي معلومات عن معامل (بيتا) لثالثة أسهم:

السهم

معامل البيتا

أ

2.2

ب

1.2

ج

0.8

استناداً إىل هذه املعلومات ،ميكننا أن نستنتج أن السهم  ...............هو سهمٌ هجومي،
والسهم ...............سه ٌم دفاعي.

أ)

أ  ،ج.

ب)

أ  ،ب.

ج)

ج  ،أ.

د)

ج  ،ب.
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الفصل الثالث
سلوكيات السوق
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة
التعليمية للمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف
تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار يسبق النص.

مـقدمـة
مؤشرات أسواق األسهم

1.3
0.0.3

ما املقصود مبؤشر سوق األسهم؟

8.0.3

وزن املؤشرات

30003

املؤشرات الدولية الرئيسة

عوامل مؤثرة يف سوق األسهم

2.3
0.8.3

العرض والطلب على األسهم

8.8.3

املعلومات اخلاصة وغري اخلاصة بالشركات

30803

أسعار الفائدة وسوق األسهم

4.8.3

األحداث العاملية وأسواق األسهم

كفاءة السوق

3.3
0.3.3

ما املقصود بـ"كفاءة السوق"؟

8.3.3

عدم القدرة على التنبؤ بأسعار األسهم

30303

أشكال كفاءة السوق

4.3.3

أمناط سلوك األسهم

5.3.3

آثار السياسات

6.3.3

إسرتاتيجية االستثمار يف سوق ذات كفاءة
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مـقدمـ ـة
يُعنى هذا الفصل بفهم سلوك سوق األسهم على املستوى الكلي ،فغالباً ما يوصف سلوك السوق
من خالل حتركات مؤشراته؛ أي مؤشرات سوق األسهم .نتناول يف هذا الفصل أدوار مؤشرات
أسواق األسهم وأسس حسابها .وعلى الرغم أن أكثر أسس الوزن شيوعاً حلساب املؤشرات هو
وزن القيمة السوقية ،إال أن هناك أسساً أخرى لألوزان مستخدمة .ولذا يعطينا فهم أنظمة
الوزن أو الرتجيح املختلفة تقديراً أعمق لدور هذه املؤشرات وكذلك املعلومات اليت تنقلها
إلينا .تعتمد حركات مؤشرات األسواق على عوامل كثرية ،معظمها على املستوى الكلي .ويبني
هذا الفصل كيف أن التغريات يف العوامل االقتصادية الكلية ترتجم مباشرة إىل رحبية
الشركات يف املستقبل ،وبالتالي تؤثر يف قيمها احلالية .ويناقش الفصل أيضاً ديناميكيات
التغري يف أسعار السوق اليت تتأثر بالتغريات يف العرض والطلب على األسهم ،فالتغريات يف
العرض والطلب على األسهم تؤدي إىل ظهور توازن جديد حيدد بدوره أسعاراً جديدة لألسهم.
ونناقش أيضاً كيف أن أنواع خمتلفة من املعلومات تغري مدارك املستثمرين لقيمة الشركات
مما ُيحدث تغريات يف رغبتهم يف شراء أو بيع األسهم .إن قدرة السوق على معاجلة املعلومات
واستيعابها بشكل صحيح يف أسعار األسهم يقودنا مباشرة إىل فرضية كفاءة السوق ،حيث
نتناول قدرة السوق على استيعاب املعلومات ذات الصلة ،وحتويلها إىل أسعار األسهم.

 1.3مؤشرات أسواق األسهم
 1.1.3ما املقصود مبؤشر سوق األسهم؟
اهلدف التعليمي  – 1.1.3فهم معنى مؤشرات أسواق األسهم ودورها العام كمؤشرات سوق
إن مؤشر السوق هو رقم ميثل التغريات يف القيمة السوقية اإلمجالية لسلة من األسهم ،تقاس
مقابل قيمة أساسية من تاريخ معني .وقد خيتلف تركيب وحساب املؤشرات من مؤشر آلخر،
على أساس خيارات األسهم املكونة للمؤشر ،ونظام الوزن املستخدم ،وحتديد سنة األساس.
يستفيد املستثمرون من املؤشر يف تتبع التغريات يف قيم السوق على مدى فرتات طويلة من
الزمن؛ فعلى سبيل املثال :يُعدّ مؤشر "داو جونز" الصناعي ( Dow Jones Industrial
 )Averageالشهري الذي يتابع حتركات أسعار  31شركة مساهمة عامة كبرية مؤشراً
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يلقى قبوالً عاملياً باعتباره أحد مقاييس سوق األسهم يف الواليات املتحدة .وهناك مؤشر آخر
يستخدم على نطاق واسع،وهو مؤشر"ستاندرد آند بورز Standard and Poor’s ( "511
 )500 Indexالذي يُحتسب من خالل مجع  511سهم من أسهم الشركات الكبرية بالواليات
املتحدة يف قيمة مؤشر واحد .وميكن للمستثمرين تتبع التغريات يف قيمة املؤشر على مدى فرتة
من الزمن ،ومن ثم استخدامها كمعايري ملقارنة عوائد حمافظهم اخلاصة.
ويطلق على السهم أو الشركة املضمَّنة كجزء من مؤشر ما "عنصر مؤشر"
( .)constituentوتتألف قيمة املؤشر من جمموع العناصر املكونة كافة  ،وجيب عموماً أن
يستويف كل عنصر أو مكون متطلبات حمددة حتى يتم اختياره لالنضمام للمؤشر؛ مثالً ،لكي
يصبح السهم مكوناً من عناصر مؤشر "ستاندرد آندبورز  ،"511يتحتم عليه تلبية متطلبات
معينة يف ما يتعلق بالقيمة السوقية اإلمجالية ،واالنكشاف على السوق ،والسيولة وغريها.
وتراجَع مكونات املؤشرات أيضاً دورياً للتأكد من أنها تليب احلد األدنى من املتطلبات ،وإذا مل
تكن كذلك ،ميكن أن حيل حملها شركة أخرى.

 2.1.3وزن املؤشرات
اهلدف التعليمي ( 2.1.3أ)– معرفة أن هناك طرقاً خمتلفة لبناء مؤشرات األسهم
اهلدف التعليمي ( 2.1.3ب)– فهم األساليب املختلفة لبناء مؤشرات األسهم
 مؤشر وزن القيمة ()value-weighted index
 مؤشر الوزن املتساوي ()equally-weighted index
 مؤشر الوزن السعري ()price-weighted index
 مؤشر الوزن بالقيمة األساسية ()fundamental value-weighted index
تقاس حركة مؤشر األسهم بالتغري يف قيمة حمفظة املؤشر نسب ًة إىل قيمة أساس معينة ،وعاد ًة
ما تكون قيمة األساس هي قيمة احملفظة عندما مت تكوين املؤشر ابتداءً .ويف الوضع املعتاد تتم
مساواة ( )normalizationهذه القيمة إىل  111.11عرفاً .وتُحتسب التغريات الالحقة يف
قيمة احملفظة نسبةً إىل القيمة األساسية اليت ستصبح بعد املعادلة هي قيمة املؤشر ،واليت
ميكن مقارنتها باملؤشر األساس البالغ  .111.11هناك طرقٌ خمتلفة لتوزيع األوزان على
مكونات املؤشر ،وسنوضح يف ما يلي بع

أكثر أنظمة الوزن شيوعًا يف حساب مؤشر السوق.
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 مؤشر وزن القيمة ()Value-weighted Index
ُيعدّ هذا النوع األكثر شيوعاً من أنواع وزن املؤشرات .تعتمد نسبة كل مكون يف حمفظة املؤشر
على إمجالي قيم سوق األسهم ،أو ما يعرف بالقيمة السوقية ( market
 .)capitalizationويع ر عن القيمة السوقية بسعر السوق لألسهم مضروباً يف عدد األسهم
املصدرة .ولذا تشكل الشركات الكبرية نسبة أك ر وبالتالي يكون هلا تأثري أك ر يف قيمة
املؤشر .ويعرف هذا النوع من وزن املؤشر أيضاً بـ"املؤشر املوزون بالقيمة السوقية" أو ببساطة
"مؤشر وزن القيمة" .ومن أيسر الطرق حلساب مؤشر وزن القيمة جتميع القيم السوقية
للمكونات (األسهم املكونة للمؤشر) ومن ثم حساب مقدار تغري القيم مقارنة بالقيمة األساس.
ومن أشهر املؤشرات العاملية املوزونة بالقيمة مؤشر "ستاندرد آند بورز ،)S&P 500( "511
ومؤشر "ناسداك" ( ،)Nasdaqومؤشر "فوتسي  ،)Footsie 100( "111ومؤشر"هانغ سنغ"
( .)Hang Sengوعلى الصعيد احمللي يُعدّ مؤشر السوق السعودية (تداول) العام (تاسي)
لألسهم السعودية مؤشراً موزوناً بالقيمة؛ إذ يعتمد على قيم أسهم مجيع الشركات املدرجة يف
السوق املالية السعودية.
يف أي سوق تتميز بقلة الشركات الكبرية والعدد الكبري من الشركات الصغرية ،تهيمن
الشركات الكبرية بصورة عملية على املؤشر ،فقد ال يكون للتحركات السعرية للشركات
الصغرية تأثريٌ يذكر يف املؤشر ،وبالتالي لن يقدم املؤشر دليالً دقيقاً على السوق بأكمله
الذي يتكون من عدة قطاعات متنوعة .على أي حال ،إن حقيقة أن الشركات الكبرية حتظى
بالقاعدة الك رى من املساهمني ومتثل أهمية شديدة بالنسبة إىل القطاعات قد تعطينا م رراً
لتأثريها يف مؤشر وزن القيمة.

 مؤشر الوزن املتساوي ()Equally-weighted Index
إن النقي

من املؤشر املوزون بالقيمة هو مؤشر الوزن املتساوي أو ما يسمى أحياناً "املؤشر غري

املوزون" .يف هذا النظام من الوزن ،تعطى كل املكونات وزناً متساوياً ،بغ

النظر عن حجمها أو

قيمها السوقية .يتعامل املؤشر مع حترك بنسبة مخسة يف املئة يف شركة كبرية بنفس
الطريقة اليت يتعامل بها مع حتركٍ نسبته مخسة يف املئة يف شركة صغرية .ولدى أي شركة
صغرية من التأثري يف املؤشر قدر ما ألي شركة كبرية من التأثري .إن هذا النوع من املؤشرات
ميكن أن ميثل السوق عموماً إذا كانت القيم السوقية للشركات املكونة للمؤشر متساوية
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تقريباً ،ولن يغفل هذا املؤشر مساهمة القطاعات املختلفة .ومن هذا املنطلق قد يكون مؤشر
الوزن املتساوي قادرًا على تقديم مؤشر جيد لتطور أو منو السوق عموماً.
على أي حال ،نظراً إىل أن معظم أسواق األسهم العاملية -إن مل تكن مجيعها  -تتسم بوجود
قلة من الشركات الكبرية وعدد كبرية من الشركات الصغرية ،فقد ال يعكس مؤشر الوزن
املتساوي التحركات الفعلية للسوق .وهلذا السبب ال تُعدّ طريقة الوزن املتساوي أسلوباً ذا
شعبية يف بناء مؤشرات أسواق األسهم .وتوجد عادةً مؤشرات الوزن املتساوي كإضافة إىل طرق
أو أساليب وزنٍ أكثر رسوخاً مثل مؤشرات وزن القيمة أو الوزن السعري .ويف جمال البحوث
املالية ،كثرياً ما يتم حتليل الفرق بني مؤشرات وزن القيمة ومؤشرات الوزن املتساوي كمؤشر
على ما يسمى "تأثري الشركات الصغرية".

 مؤشر الوزن السعري ()Price-weighted Index
إن مؤشر الوزن السعري عبارة عن حمفظة مؤشر تبنى على أساس أسعار األسهم للشركات
املكونة للمؤشر؛ أي أنها ببساطة جمموع األسعار .ومع تغري أسعار املكونات ،ستتغري قيمة املؤشر
أيضاً .ويقارن جمموع األسعار يف تاريخ معني باجملموع األصلي لألسعار يف السنة األساس وذلك
للحصول على قيمة املؤشر .ويعطي مؤشر الوزن السعري وزناً أك ر للشركات ذات أسعار
األسهم املرتفعة مقارنةً بالشركات ذات أسعار األسهم املنخفضة .ويتم تعديل أي تغيريات مالية
الحقة كأسهم املنحة أو التوزيعات السهمية ،أو جتزئة األسهم يف قاسم املؤشر.
وقد يُنتقد نظام الوزن هذا من ناحية أن ارتفاع األسعار أو اخنفاضها ال يعكس القيم السوقية
للشركات .وتعتمد األسعار اعتماداً مباشراً على عدد األسهم املصدرة للشركة ،فالشركات
ذات القيم السوقية املتماثلة ولكن بعدد خمتلف من األسهم سينتهي بها احلال بوزن خمتلف يف
املؤشر .ومع ذلك ،يوجد العديد من مؤشرات األسهم ذات السمعة تقوم على الوزن السعري،
ومن بينها مؤشر متوسط "داو جونز" الصناعي ،الذي حيتوي على متوسط ذاوزن سعري لـ31
سهمًا من األسهم األمريكية املتميزة اليت تُتداول بصورة نشيطة.
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 مؤشر الوزن بالقيمة األساسية (FundamentalValue-
)weightedIndex
ينتقد بع

املراقبون موثوقية القيمة السوقية احملسوبة باستخدام أسعار السوق .والسؤال هنا:

هل متثل أسعار السوق القيمة احلقيقية للشركة؟ إن أسعار السوق حتدد بعوامل كثرية؛
كاألرباح احلالية واملستقبلية ،والتدفقات النقدية ،وأصول الشركة ،وتقييم املستثمرين ،ومزاج
السوق ،وغريها .ففي األسواق ذات التقلبات الشديدة مثالً ،قد ال تعكس أسعار السوق القيم
احلقيقية للشركات ،وتُعدّ القيم األساسية للشركات مقياساً أفضل للقيمة باملقارنة مع
القيمة السوقية.
إن مؤشر الوزن بالقيمة األساسية مؤشرٌ تعتمد قيم حمفظته على القيم األساسية لعناصر
ومكونات على النقي

من القيمة السوقية يف هذا املؤشر .وتُحسب القيم األساسية بناءً على

عوامل خمتلفة ،حتدد اجلهة اليت تدير املؤشر؛ كاإليرادات ،واألرباح ،والتوزيعات ،والقيم
الدفرتية ،وغريها .ومبجرد أن حتسب القيم األساسية للشركات ،تُستخدم هذه القيم لتحديد
طريقة الوزن ،أي نسبة كل شركة يف احملفظة .وعلى الرغم أن هذا املؤشر سليمٌ من الناحية
النظرية ،إال أنه ليس من املؤشرات الرائجة من الناحية العملية.

 3.1.3املؤشرات الدولية الرئيسة
اهلدف التعليمي  – 3.1.3التعرف على بع

مؤشرات األسهم العاملية الشهرية ،وأنظمة وزنها،

وتارخيها وإدارتها:
 متوسطات "داو جونز" ()Dow Jones averages
 مؤشر "نيكاي )Nikkei 225( "225
 مؤشر "فوتسي )FTSE 100( "111
 مؤشر "هانغ سنغ" ()Hang Seng

متوسط داو جونز الصناعي ()Dow Jones Industrial Average
ُيعدّ متوسط "داو جونز" الصناعي من مؤشرات األسواق املعروفة ،إذ يضم  31شركة كبرية
مدرجة يف بورصة نيويورك .ويُعدّ هذا املؤشر من أكثر املؤشرات متابعة من كثب يف الواليات
املتحدة ،وكان وراء إنشائه حمرر صحيفة "وول سرتيت جورنال"" ،تشارلز داو" ومسي بامسه
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واسم زميله اإلحصائي "إدوارد جونز" ،وكان ذلك يف  26مايو من عام 1896م .أما كلمة
"صناعي" فلها بعد تارخيي إىل حد كبري ،إذ إن الـ 31شركة احلالية مل يعدْ الكثري منها
مقتصراً على الشركات الصناعية التقليدية ،فاملؤشر اآلن يضم شركات من خمتلف
القطاعات الصناعية ،مبا فيها الصناعات الثقيلة ،واالتصاالت ،والصناعات االستهالكية،
واملواد الغذائية ،والنفط والغاز ،واملالية.
إن مؤشر "داو جونز" الصناعي مؤشر وزنٍ سعري ،وهذا يعين أنه ميثل جمموع أسعار األسهم
اخلاصة بالشركات املكونة له .ويتابع املؤشر التغريات يف هذا السعر اجملمّع مع مرور الوقت،
آخذاً باعتباره أي تغريات مالية كتجزئة األسهم والتوزيعات السهمية ،والتعديالت األخرى.
وغالبًا ما يُنتقد متوسط "الداو" بسبب قلة عدد مكوناته ،اليت كلها شركات كبرية متميزة.

مؤشر نيكاي )Nikkei 225 Index( 225
من املؤشرات املعروفة وميثل سوق األسهم اليابانية ،وحتديداً بورصة طوكيو .يتكون هذا املؤشر
من  225سهماً وتديره صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" (نيكاي) ( Nihon Keizai
 )Shimbunمنذ عام 1951م .وعلى غرار متوسطات "داو جونز" ،يعتمد مؤشر نيكاي على
طريقة الوزن السعري أيضاً ،أو متوسطات األسعار ،وتراجع مكوناته مرة واحدة كل عام .وتوزن
األسعار على أساس القيمة االمسية لألسهم البالغة  51يناً للسهم الواحد .وجتدر اإلشارة إىل
أنه يتم حتديث هذا املؤشر كل  15ثانية أثناء جلسات التداول منذ يناير 2111م .وتؤخذ
األحداث كتجزئة األسهم وإبعاد وإضافة أي مكونات بعني االعتبار عند الوزن الفعال لألسهم
الفردية والقاسم .وليس ملؤشر "نيكاي  "225وزن حمدد لصناعات بعينها ،فهو مؤشر للسوق
ككل.

مؤشر فوتسي )FTSE 100 Index( 111
يتكون مؤشر "فوتسي"  ،111املسمى أيضاً بـ ( )Footsie 100من أسهم  111شركة من
الشركات الكبرية املدرجة يف بورصة لندن .وتقوم بإعداد املؤشر جمموعة  ،FTSEوهي مشروع
مشرتك بني"الفاينانشيال تاميز" وبورصة لندن .وقد اشتق هذا املؤشر امسه من االسم املختصر
للشركتني األم ،وانطلق "فوتسي"يف الثالث من يناير عام 1984م مبستوى أساس بلغ 1111
نقطة .وهو مؤشر موزون بالقيمة ،لكن قيمته تُحسب على أساس"األسهم احلرة" للشركات،
وليس القيمة السوقية الكاملة .ويع ر عن قيمة األسهم احلرة بضرب سعر السوق بعدد األسهم
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املتاحة للشراء والبيع يف السوق .إن غالبية األسهم املصدرة ملعظم الشركات املدرجة مقيدة،
مما يعين أن هذه األسهم حمفوظة حبوزة املؤسسني واملؤسسات االستثمارية على أساس األجل
الطويل ،وال تتاح يف العادة للتداول اليومي .ولذلك يفرتض أن تكون قيم األسهم احلرة مقياسًا
أفضل لتحركات السوق .اجلدير بالذكر أن هذا املؤشر حيسب بصورة حلظية وتُنشر معلوماته
كل  15ثانية .ومتثل شركات "فوتسي  "111قرابة  %81من القيمة السوقية لبورصة لندن
بأكملها.

مؤشر هانغ سنغ ()Hang Seng Index
مؤشر "هانغ سنغ" هو أحد املؤشرات املعروفة وميثل بورصة "هونج كونج" لألسهم ،ويعد املؤشر
الرئيس ألداء السوق إمجاالً يف هونج كونج .ويُحسب بناءً على قيم األسهم احلرة للشركات
املكونة له ،ويضم أسهم  45شركة كبرية متثل قيمتها السوقية اإلمجالية حنو  %61من
إمجالي القيمة السوقية لبورصة هونج كونج .وقد أُطلق هذا املؤشر يوم الرابع والعشرين من
نوفم ر عام 1969م.

 2.3عوامل
 2.4بدرجة كبرية مؤثرة يف سوق األسهم
ترتبط مؤشرات أسواق األسهم ارتباطاً مباشراً بأسعار السوق ،وبالتالي ،فإن حتركات أسعار
األسهم املكونة متلي حتركات املؤشرات .ولفهم كيفية وسبب حترك مؤشرات األسهم ،حنن
حباجة إىل فهم ما الذي حيرك أسعار األسهم الفردية.

 1.2.3العرض والطلب على األسهم
اهلدف التعليمي ( 1.2.3أ)– فهم آليات حتديد أسعار سوق األسهم من خالل تفاعل العرض
والطلب
اهلدف التعليمي ( 1.2.3ب)– فهم العوامل اليت تؤثر يف العرض والطلب على األسهم
تذكر األخبار املالية دائماً ارتفاع مؤشر سوق األسهم واخنفاضه يف السوق احمللية إضافةً إىل
مؤشرات األسواق العاملية الرئيسة ،فما الذي جيعل املؤشرات ترتفع أو تنخف ؟ وماذا يعين أن

89

هناك ارتفاعاً أو اخنفاضاً يف مؤشر األسهم؟ يربط الكثري من الناس تغريات أسعار األسهم
بالوضع االقتصادي ،أو بتغريات أسعار الفائدة ،أو بإعالنات أرباح الشركات .صحيح أن كل
هذه العوامل هلا تأثريها يف أسعار األسهم ،لكنها ليست مسببات مباشرة .إن ما تفعله هذه
العوامل هو تغيري التوازن يف العرض والطلب على األسهم على املدى القصري .ولكن ما حيرك
األسعار فعالً هو التغري يف العرض والطلب.
ولكن كيف ميكن أن يتغري العرض والطلب على األسهم؟ يعكس العرض والطلب على األسهم
الرغبة يف امتالك أو بيع األسهم ،إذ تقول النظرية املالية إن قيمة السهم تعتمد على أرباحه
املستقبلية .فأي معلومات جديدة تغري قناعات املستثمرين بشأن الرحبية املستقبلية لشركة
ما ،سوف تغري تلقائياً تقييمهم ألسهمها .وهذا بدوره يغري الرغبة يف امتالك األسهم أو
التخلص منها .إن تصرفات مجيع املستثمرين يف السوق تؤدي إىل حدوث تغري يف العرض
والطلب على السهم .وميلي التفاعل بني العرض والطلب اجلديدين السعر اجلديد.
على سبيل املثال :إذا كان هناك أنباء عن تراجع أرباح شركة ما ،فرمبا يكون لدى املستثمرين
تصور أن األرباح يف املستقبل سوف تتأثر كذلك سلباً .وهذا قد يغري الرغبة يف السهم ،ويزيد
من عدد املستثمرين الراغبني يف بيع السهم،ويف الوقت نفسه ،قد يتضاءل الطلب على السهم.
وسوف يطالب املشرتون باخلصم من السعر القائم ،وسيتكيف العديد من البائعني .وتزايد
البائعني عن املشرتين يعين أن هناك زيادة يف العرض مقابل الطلب ،وبالتالي يهبط السعر.
وسيهبط إىل النقطة اليت جيد عندها املشرتون أن السهم أصبح جذاباً اآلن .ومع بدء دخول
املشرتين السوق ،ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض فريتفع السعر.
وعلى العكس من ذلك ،عندما تعلن أي شركة زيادة غري متوقعة يف أرباحها ،ميكن أن يعتقد
املستثمرون أن ما تسبب يف زيادة األرباح سوف يستمر يف التأثري يف األرباح يف املستقبل ،فرتتفع
قيمة السهم،ويرتفع الطلب على السهم بشكل مفاجئ .وعلى املدى القصري ،سيكون هناك
مشرتون أكثر من البائعني ،وسيزداد السعر .غري أنه سريتفع فقط إىل نقطة يشتبه عندها
املشرتون أن الطلب يرتاجع .عند هذه النقطة ،سيبيع حاملو السهم .وبعضهم رمبا ركب موجة
الصعود ظناً أن انعكاساً على وشك الوقوع ،فيجين األرباح ويبيع .ومع ازدياد البائعني ،يبدأ
السعر يف االخنفاض ،إذ إن هناك اآلن عرضاً أكثر من الطلب.
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يُوجد العرض والطلب يف بع

األحيان نوعاً من التوازن ،وهو سعر يرتضيه املشرتون ويقبله

الباعة .وعندما يكون العرض والطلب متعادلني تقريباً ،ترتد األسعار صعوداً وهبوطاً ،لكن يف
نطاق سعري ضيق .ومن املمكن للسهم البقاء يف هذا النطاق عدة أيام أو شهور ،قبل أن خيلخل
شيئ ما توازن العرض والطلب .من املهم بالنسبة إىل املستثمرين أن يفهموا أن ما حيدد أسعار
العملية لألسهم هو التفاعل بني العرض والطلب .فعند سعر معني ،سيكون هنالك مشرتون
وباعة راغبون ،ولن تنفذ الصفقة إال عندما يلتقي الفريقان.
إن مدى حتركات األسعار أو ثباتها يعتمد على أوجه االختالف والتشابه بني آراء وتصورات
املستثمرين املوضوعية حول قيم األسهم ،فبع
رمبا تكون خمتلفة متاماً عن بع

املستثمرين يفسر معلومة ما بطريقة معينة

قرنائه اآلخرين .وبصفة عامة ،إذا كثرت عمليات التحليل

والتداول بشكل نشي ط على سهم ما ،متيل االختالفات يف الرأي ألن تكون قليلة مقارنةً بسهمٍ ال
حيظى بتداوالت نشيطة.
إن هذه الديناميكية بني العرض والطلب هي أهم حقيقة جيب على املستثمرين معرفتها عن
أسعار األسهم .رمبا يود املستثمرون حتديد قيمة سهم ما ،لكنه السوق واألخذ والعطاء بني
العرض والطلب هو الذي حيدد السعر .وجتدر اإلشارة إىل أن هذه نسخة مبسطة من
ديناميكيات التغريات السعرية ،على األقل من الناحية النظرية .إنها تفرتض أن حزمة املعلومات
نفسها متاحة جلميع املستثمرين وكل مستثمر يفسر املعلومات بطريقة مماثلة .لكن يف واقع
األمر ،هناك العديد من العوامل األخرى اليت تدخل يف االعتبار وتؤثر يف أسعار السوق ،مثل
مشاعر املستثمرين ،ومواقفهم ،ونفسياتهم ،وغريها.

 2.2.3معلومات خاصة بالشركة ومعلومات غري خاصة بها
اهلدف التعليمي ( 2.2.3أ)–فهم كيفية تأثري عوامل خاصة بالشركة يف أسعار سوق األسهم
اهلدف التعليمي ( 2.2.3ب)–فهم كيفية تأثري عوامل خارج الشركة يف أسعار سوق األسهم
ميكن تقسيم املعلومات اليت تؤثر يف العرض والطلب على السهم إىل عنصرين رئيسني هما:
معلومات ختص الشركة،ومعلومات ال ختص الشركة .إن املعلومات اخلاصة بالشركات هي
أخبار عن شركة معينة من شأنها أن تؤثر يف العرض والطلب على أسهم الشركة ،وال تؤثر يف
األسهم األخرى يف السوق بطريقة مباشرة .ومن أمثلة هذه املعلومات :إعالن أرباح الشركة،
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إعالن أرباح األسهم ،إصدار أسهم منحة ،تغيري الرئيس التنفيذي،إرساء عقود جديدة ،عمليات
اندماج واستحواذ ،تقارير املستهلك السلبية عن منتج الشركة ،وغريها.
أما العوامل غري اخلاصة بالشركة ،فيمكن أن تكون معلومات معينة حول الصناعة ،أو السوق،
أو البلد ،أو الشؤون الدولية،حبيث تغري تصور املستثمرين حول رحبية الشركة يف سوق معينة،
وهذا من شأنه أن يؤثر يف العرض والطلب على السهم .إذا كانت املعلومات تتعلق بالصناعة،
فستؤثر يف أسعار األسهم يف تلك الصناعة فقط ،ولن تتأثر الشركات يف الصناعات األخرى.
على سبيل املثال :إذا كان هناك إعالن عن زيادة يف الرسوم اجلمركية على الواردات من
السيارات ،ستتأثر الشركات اليت تتاجر بالسيارات املستوردة سلباً  ،بينما قد تتأثر إجياباً
الشركات اليت تتاجر بالسيارات املصنعة حملياً .وال تتأثر بهذا اإلعالن شركات يف قطاعات
أخرى ،كالزراعة ،والبناء ،واملرافق العامة.
تؤثر املعلومات يف بع

األحيان يف السوق بأكمله .على سبيل املثال :زيادة أو نقصان سعر

الفائدة ،ارتفاع أو اخنفاض الضرائب الشخصية ،زيادة يف رواتب موظفي القطاع العام ،األزمة
املالية يف أجزاء أخرى من العامل اليت تؤثر يف صادرات أو واردات البلد ،وهكذا .هذا النوع من
املعلومات سيكون له أثر يف السوق بأكمله ،وستتأثر مجيع الشركات تبعاً لذلك ،وبالتالي
يتغري العرض والطلب للسوق برمته .أما إذا كانت األخبار سلبية ،فسيكون البائعون أكثر من
املشرتين ،وهذا من شأنه أن خيف

أسعار السوق.

 3.2.3أسعار الفائدة وسوق األسهم
اهلدف التعليمي  – 3.2.3فهم كيف تؤثر تغريات سعر الفائدة يف أسعار األسهم وسوق
األسهم
إن من عوامل االقتصاد الكلي اليت تؤثر تأثرياً مباشراً يف سوق األسهم :سعر الفائدة .عندما
تعلن احلكومة ختفيضاً يف سعر الفائدة ،تشهد سوق األسهم ارتفاعاً مفاجئاً ،والعكس صحيح.
تصدق هذه الظاهرة على مجيع األسواق تقريباً ،وهناك سببان هلذا األمر؛ أحدهما :أثر
السيولة ،واآلخر :أثر اإلحالل.
عندما ننظر من زاوية أثر السيولة ،جند أن خف
االقتصاد ،وتنخف

أسعار الفائدة يزيد من عرض النقود يف

كلفة االقرتاض مما يشجع على زيادة اإلنفاق االستهالكي ،وبالتالي
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ترتفع سيولة االقتصاد ،وجتد بع

من هذه السيولة طريقها إىل سوق األسهم .قد يؤدي ذلك

إىل ارتفاع عام يف الطلب على األسهم ومن ثم تصعد أسعارها.
أما أثر اإلحالل فيفيد بأن املستثمرين يسحبون أمواهلم من مدخراتهم ،أو من أوراقهم املالية
ذات الدخل الثابت ،ويستثمرونها يف سوق األسهم .ونظراً إىل خف

أسعار الفائدة ،يصبح

االدخار غري جذاب ،فيبحث األفراد عن بدائل استثمارية أفضل ،ويف هذه احلالة ،قد يكون سوق
األسهم خياراً بديهياً.
إن خف

أسعار الفائدة سيؤدي على املدى القصري إىل تزايد املشرتين يف السوق .وكال األثرين

(السيولة واإلحالل) سيؤديان إىل زيادة ضغوط الشراء ،وبالتالي سرتتفع أسعار األسهم عموماً.
وعلى املدى البعيد ،سيساهم اخنفاض أسعار الفائدة يف منو األعمال بسبب زيادة األرباح
واخنفاض تكلفة رأس املال.
وسيحدث أثر عكسي إذا ارتفعت أسعار الفائدة ،فسيكون هنالك ضغط على السيولة يف
االقتصاد بسبب ارتفاع تكلفة االقرتاض .عالوة على ذلك ،سينجذب الناس إىل إبقاء
مدخراتهم يف البنوك بدالً من املضاربة يف سوق األسهم .على املدى القصري ،سيؤدي ذلك إىل
إضعاف الطلب على األوراق املالية اليت كانت مداراً للمضاربات ،ومن ثم ترتاجع أسعار األسهم.
وعلى املدى البعيد ،سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إىل زيادة تكلفة األعمال ،وهذا بدوره سيؤدي
إىل تدني األرباح ،وارتفاع تكلفة رأس املال ،مما يفضي إىل اخنفاض القيمة احلالية للتدفقات
النقدية .بعبارة أخرى ،يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إىل تراجع أسعار األسهم على املدى البعيد.

 4.2.3األحداث العاملية وسوق األسهم
اهلدف التعليمي  – 4.2.3فهم كيف ميكن لألحداث العاملية أن تؤثر يف أسعار األسهم وأسواق
األسهم
هناك اجتاه عام يشري إىل أن أسواق األسهم العاملية أصبحت اآلن أكثر ترابطاً وتكامالً مما
كانت عليه قبل عقد من الزمن .وهذا يعين أن ما حيدث يف سوق ما ميكن أن يكون له تأثري
مباشر يف األسواق األخرى .ويعزى سبب هذا التكامل إىل أن أجزاء خمتلفة من العامل أضحت
متصلة بعضها ببع

بطرق شتى .إن التنمية اليت شهدتها تقنية املعلومات واالتصاالت أدت

دوراً يف حتويل العامل إىل قرية معلوماتية ،فتأثرت األعمال والتبادالت التجارية بالعوملة
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ث
وأصبحت مرتابطةً ترابطاً متبادالً .ونظراً إىل هذه اخللفية التارخيية ،فال غرو أن تؤثر أحدا ٌ
كاحلروب ،واالضطرابات السياسية واالجتماعية ،والكوارث الطبيعية ،واإلرهاب يف بع

الدول

يف أداء أسواق األسهم يف دول أخرى .وميكن أن يكون التأثري مباشراً أو غري مباشر ،وغالباً ما تقع
على هيئة سلسلة من األحداث والتفاعالت.
لقد أدت -على سبيل املثال  -اهلجمات اإلرهابية على نيويورك يف  11سبتم ر 2111م ،إىل
خسائر مباشرة يف الواليات املتحدة ،وكذلك ظهور حاالت عدم االستقرار يف السالم العاملي.
وقد دفع هذا املستثمرين يف الواليات املتحدة إىل ترك األسهم والتحول إىل أوراق مالية أكثر
أماناً .كذلك تأثر املستثمرون يف بقية أرجاء العامل ،فأصبحوا يتداولون بصورة حذرة جداً.
وكمثال آخر ،لو أعلنت الواليات املتحدة زيادة اإلنفاق يف الدفاع ،فإن هذا لن يؤثر يف اقتصاد
الواليات املتحدة فحسب ،بل سيؤثر أيضاً يف اقتصادات بقية دول العامل .وبالطبع سريحب بهذا
اإلعالن مصنعو املعدات العسكرية واألسلحة ومورّدوها ،لكن خطر اندالع احلرب يف املقابل
يشكل مصدر قلق لكثريٍ من الدول وأعماهلا ومشاريعها التجارية.
إضافةً إىل ذلك ،إن اندالع احلروب وظهور االضطرابات يف الشرق األوسط يعين أن هنالك
تراجعاً يف حركة التبادل التجاري بني دول هذه املنطقة وبقية دول العامل .ستعاني الدول
املتأثرة اقتصادياً على املدى البعيد ،وستتأثر الدول اليت هلا عالقات جتارية متبادلة معها .ومن
األمثلة األخرى على األحداث املهمة اليت نال أثرها أجزاءً كثرية من املعمورة :األزمة املالية
اآلسيوية عام 1997م ،وأزمة الرهن العقاري والقروض ذات املخاطر العالية يف الواليات املتحدة
عام 2118م.

 3.3كفاءة السوق
 1.3.3ما املقصود بـ"كفاءة السوق"؟
اهلدف التعليمي ( 1.3.3أ)– فهم معنى كفاءة سوق األسهم
اهلدف التعليمي ( 1.3.3ب)– فهم دور املعلومات يف حتديد أسعار السوق
عندما يستثمر املرء أمواله يف سوق األسهم ،أو أي مكان آخر ،فإنه يتوقع احلصول على عائد
يتناسب مع املخاطر اليت حتملها على األقل .يف احلقيقة ،عندما خنتار استثمارنا فإننا نسعى
وراء األوراق املالية اليت نتوقع أن تقدم العوائد األعلى ،مع اعتبار املخاطر املرتبطة بها .يتوقع
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معظم املستثمرين عادةً احلصول على عوائد مرتفعة تفوق متوسطات السوق .بعبارة أخرى،
يريد املستثمرون التفوق على أداء السوق وجتاوزه.
غري أن فرضية كفاءة السوق ( )efficient market hypothesisتتوقع أن األسواق
اليت تعكس فيها أسعار األسهم متاماً مجيع املعلومات املتاحة ،لن يستطيع املستثمرون فيها
التفوق على األداء اإلمجالي للسوق .إن جوهر السوق الكفؤة هو أن السوق اليت يكثر فيها أعداد
املشرتين والباعة ،ويصاحب ذلك توفر املعلومات حبرية نسبية ،ستعكس أسعارها مجيع
املعلومات املتوافرة بصورة كاملة .فكلما وردت معلومات جديدة إىل السوق ،قام املشرتون
والبائعون بتقييم املعلومات وضبط تقييمهم بشأن األسهم .يفعلون ذلك على الفور وبشكل
تنافسي للتغلب بعضهم على بع

من حيث دقة التقييم ،وتوقيت الصفقة .وستضمن هذه

اإلجراءات أن املعلومات اجلديدة مت استيعابها وتضمينها على الفور يف أسعار السوق .وبالتالي،
وفقاً لفرضية كفاءة السوق ،ليس ملستثمرٍ ميزة تنافسية على اآلخرين يف توقع العائد على
سعر السهم؛ ألن لديه نفس املعلومات اليت لدى غريه من املستثمرين يف السوق.

 2.3.3عدم القدرة على التنبؤ بأسعار األسهم
اهلدف التعليمي  – 2.3.3فهم معنى عدم القدرة على التنبؤ باألسعار يف حالة كفاءة السوق
ترد املعلومات السوق بصورة مستمرة وعشوائية ،وحتمل أنباءً اقتصادية وإعالنات شركات،
وأحداثاً عاملية ،وأخباراً سياسية واجتماعية ،هلا أثرها املباشر أو غري املباشر يف أسعار األسهم.
بع

هذه األنباء دقيق ،وبعضها ليس كذلك ،وبعضها صحيح ،وغريها جمرد شائعات .وهنا

يستوعب املستثمرون هذه املعلومات بشكل متواصل ويرتمجونها إىل أنشطتهم التداولية.
واستناداً إىل فرضية كفاءة السوق ،حينما تستجيب األسعار للمعلومات املتاحة يف السوق ،وألن
كل املشاركني يف السوق حيصلون على املعلومات نفسها ،لن يكون ألي أحد القدرة على جين
أرباح أكثر من اآلخرين .وعالوة على ذلك ،مبا أن املعلومات ترد بشكل عشوائي ،فإن تغري
األسعار عشوائي أيضاً وال ميكن التنبؤ به ،ولن يكون مبقدور أحد يستخدم املعلومات املتوافرة
توقع األسعار توقعاً صحيحاً وبصورة متسقة ،ولذا ال يتوقع أن حيقق أي شخص رحباً يفوق
املعدل الطبيعي.
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 3.3.3أشكال كفاءة السوق
اهلدف التعليمي  – 3.3.3فهم األشكال الثالثة لكفاءة السوق وما يتعلق بها من معلومات:
 منوذج الكفاءة الضعيفة
 منوذج الكفاءة شبه القوية
 منوذج الكفاءة القوية
تتمحور فرضية كفاءة السوق حول املعلومات وأسعار السوق .وهناك أنواع خمتلفة من
املعلومات اليت تؤثر يف القرارات االستثمارية وأسعار األسهم .ويصنف األكادمييون املعلومات يف
ثالث جمموعات:
 .1معلومات عن األسعار السابقة وحجمها.
 .2معلومات عامة عن الشركات واالقتصاد.
 .3معلومات خاصة بالشركات.
استناداً إىل جمموعات املعلومات املختلفة أعاله ،تنقسم فرضية كفاءة السوق إىل ثالثة مناذج
أو أشكال على أساس استجابة السعر جملموعات املعلومات .والنماذج الثالثة لكفاءة السوق هي
ما يلي:

 منوذج الكفاءة الضعيفة
تقول فرضية كفاءة السوق يف النموذج ضعيف الكفاءة أن أسعار األسهم اليوم تعكس بشكل
كامل مجيع املعلومات الواردة يف العمليات السابقة (التارخيية) للسهم .وتشمل معلومات
العمليات أو الصفقات األسعار واألحجام .إن استخدام اجتاهات وأمناط األسعار املاضية أو
أحجامها يف التنبؤ باألسعار املستقبلية لن يؤدي إىل أرباح غري عادية .وهناك مستثمرون
يتخذون قرارات استثمارية من خالل النظر يف أمناط السعر السابقة ،ويبنون توقعات لألسعار
يف املستقبل استناداً إىل بع

حتليالت االجتاهات ،ووفقاً لنموذج السوق ذات الكفاءة الضعيفة،

لن يتمكن هؤالء املتداولون بطريقة متسقة من التغلب على السوق باستخدام التحليل الفين
لألسعار السابقة (التارخيية) وإن ابتسم احلظ هلم يف بع

األحيان؛ فقد أظهرت الدراسات أن

أسعار األسهم يف معظم األسواق املتقدمة هي على منط النموذج ضعيف الكفاءة ،يف حني أن
األسواق النامية تقع يف درجات متفاوتة من الكفاءة.
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 منوذج الكفاءة شبه القوية
يشري منوذج الكفاءة شبه القوي إىل أن مجيع املعلومات العامة املعلنة قد أخذتها أسعار األسهم
احلالية يف االعتبار .وكذلك يفرتض ضمناً أن مجيع املعلومات اجلديدة قد دخلت فوراً وبدقة
يف أسعار األسهم .وتشمل املعلومات العامة مجيع ما تفصح عنه الشركات؛ مثل أرباحها ،وأرباح
األسهم ،والتغريات يف رأس املال ،وعمليات االستحواذ ،وغريها .وتشمل املعلومات العامة أيضاً
املعلومات غري اخلاصة بالشركة؛ كالتقارير االقتصادية ،والتضخم ،وأسعار الفائدة،
والضرائب ،والناتج احمللي اإلمجالي ،والصادرات والواردات ،وأخبار العامل ،وغريها.
إن أثر منوذج الكفاءة شبه القوية لفرضية كفاءة السوق يتجلى يف أن املتداول الذي يدرس
األرقام احملاسبية املنشورة –مثالً  -ال ميكن أن يتوقع حتقيق أرباح غري عادية .وباملثل ،ينبغي
أال يتوقع من يتداول على أساس أخبار الشركات اليت تظهر يف الصحف اليومية ،أن يتمكن من
حتقيق عوائد أعلى من املعتاد .باختصار ،إذا كانت السوق ذات كفاءة شبه قوية ،فال ميكن
استخدام التحليل األساسي وال الفين لتحقيق مكاسب متفوقة.

 منوذج الكفاءة القوية
يقول منوذج الكفاءة القوية لفرضية كفاءة السوق إن مجيع املعلومات يف السوق -سواءٌ عامة
أو خاصة  -قد تضمنت أو انعكست يف أسعار األسهم احلالية .وال ميكن حتى للمعلومات
الداخلية أن تعطي املستثمر ميزة تنافسية .ومن الواضح أن هذا املستوى من الكفاءة يصعب
حتقيقه يف العامل الواقعي .وقد أظهرت الدراسات أن األشخاص الذين يتداولون بناءً على
معلومات خاصة ،ميكن أن حيققوا عوائد فائقة .ولذا حتظر األنظمة والقوانني التداول بنا ًء
على معلومات داخلية ،حتى يكون مجيع املستثمرين يف نفس املستوى.
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 4.3.3أمناط سلوك األسهم ()Anomalies
اهلدف التعليمي  – 4.3.3فهم معنى أمناط سلوك األسهم واألمناط املشرتكة بني أسواق
األسهم حول العامل
إن أمناط سلوك السوق ( )anomaliesتعين االجتاهات واألدلة املنهجية املوجودة يف أسعار
األسهم اليت هي على النقي

من مفهوم كفاءة السوق .ومن بني األمناط املشرتكة املوجودة

يف األسواق املتقدمة واألسواق النامية ما يلي:
 أثر يناير :وجد الباحثون أن عوائد األسهم يف شهر يناير تكون دائماً أعلى من غريه من
الشهور .اُكتشف هذا السلوك أوالً يف السوق األمريكية ،ولكن الباحثني يف أجزاء أخرى
من العامل سجلوا أيضاً نتائج مماثلة.
 أثر يوم االثنني :تبني أن عوائد يوم االثنني (اليت هي يف األساس عوائد ثالثة أيام مبا
فيها عطلة نهاية األسبوع) تكون دائماً أقل من األيام األخرى يف األسبوع.
 الشركات الصغرية :وجد الباحثون أن الشركات ذات الرمسلة الصغرية توفر عائداً
ال حبسب املخاطر أعلى من الشركات الكبرية.
معد ً
 التأثريات األخرى :وجدت بع

الدراسات أن الشركات ذات مكررات الرحبية

املنخفضة تتفوق يف األداء على الشركات ذات مكررات الرحبية العالية .وخلصت
الدراسات أيضاً إىل أن الشركات املنخفضة يف نسبة القيمة السوقية إىل القيمة
الدفرتية ،تتفوق يف األداء على الشركات املرتفعة يف نسبة القيمة السوقية إىل
الدفرتية .وكذلك متثل العوائد املعدلة اإلجيابية على األسهم اجملزأة ،واألسهم
املمنوحة ،سلوكاً سوقياً شاذاً .إضافةً إىل ذلك ،وجد الباحثون آثاراً تقوميية أخرى
مثل مفعول مطلع الشهر ،ومفعول مطلع العام.
هناك ما يدعو لتوخي احلذر يف هذا السياق؛ فعلى الرغم من أن األمناط املذكورة أعاله ذات
أهمية إحصائية ،إال أنها ال تعين أن مبقدور املستثمرين حتقيق عوائد غري عادية ومتسقة من
خالل التداول بناءً على هذه األمناط؛ ألنه لو كان هذا هو احلال ،ستختفي األمناط عندما
يضع كثري من املستثمرين إسرتاتيجياتهم لالستفادة منها.
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 5.3.3آثار السياسات
اهلدف التعليمي  – 5.3.3التعرف على أدوار صناع السياسات يف تعزيز كفاءة السوق
توفر كفاءة السوق أرضية تنافس متساوية للمستثمرين كافة؛ ألن كل مستثمر يتخذ
قرارات استثمارية استناداً إىل نفس اجملموعة من املعلومات ،وتتاح كل املعلومات اجلديدة على
الفور جلميع املستثمرين .ولذلك جيب أن تكون هناك سياسات مناسبة لضمان إعالن
الشركات املعلومات اجلوهرية يف الوقت املناسب وبشكل كامل .كذلك جيب وضع سياساتٍ
متنع املمارسات غري العادلة يف السوق ،والتداول بناءً على معلومات داخلية ،والتالعب بالسوق.
إضافة إىل ذلك ،جيب على اجلهات التنظيمية والرقابية ،واملشاركني يف السوق ،تعزيز بيئة
سوقية نشيطة ،يسعى فيها العديد من البائعني واملشرتين للبحث عن املعلومة والتداول بنشاط
يف السوق.

 6.3.3إسرتاتيجية االستثمار يف سوق كفؤة
اهلدف التعليمي  – 6.3.3التعرف على اإلسرتاتيجيات االستثمارية املناسبة لسوقٍ كفؤة
بالرغم من وجود استثناءات لنظرية كفاءة السوق ،إال أنه بالنسبة إىل كثري من الناس ممن
لديهم القليل من املعرفة ،وتكاليف حبث عالية ،وتكاليف عمليات أعلى ،فإن من احلكمة
افرتاض أن األسواق قريبة من الكفاءة اقتصادياً .كذلك من احلكمة للمستثمرين األفراد (أو
حتى بع

مديري احملافظ غري الضليعني) اعتبار أنفسهم متعاملني يف سوق كفؤة .هناك

إسرتاتيجيات مناسبة لسوق كفؤة إىل حد ما؛ منها:
 التنويع  -أضف تشكيلة متنوعة من األوراق املالية ،خاصة تلك اليت تكون األقل
ارتباطاً بالسوق؛ فالتنويع يؤدي إىل احلد من خماطر احملفظة دون التضحية بالعوائد
املتوقعة.
 اختيار توزيع مناسب لألصول .وميكن حتقيق ذلك من خالل احلساب العلمي لتحقيق
كفاءة توزيع األصول ،أو ببساطة قم بتوزيع متساوٍ جلميع األصول.
 مراجعة احملفظة حسب ومتى ما تقتضي الضرورة .اشرع يف إسرتاتيجية الشراء
واالحتفاظ بعمليات حمدودة؛ إذ إن تكرار التداول حيمّل املزيد من تكاليف العمليات
ويقلل األرباح.
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أسئلة للمراجعة
.1

ما املقصود مبؤشر سوق األسهم ،وما دوره؟

.2

صف األساليب املختلفة لوزن مؤشرات األسهم.

.3

صف آليات حتديد األسعار من خالل تفاعل العرض والطلب يف سوق األسهم.

.4

ما العوامل الرئيسة اليت تؤثر يف العرض والطلب على األسهم؟ وما العوامل احملددة اليت
تؤثر يف أسعار سوق األسهم؟

.5

كيف تؤثر عوامل غري خاصة بالشركة يف أسعار سوق األسهم؟

.6

كيف ميكن للتغيريات يف سعر الفائدة واألحداث العاملية وغريها أن تؤثر يف أسعار
األسهم؟

.7

ما املقصود بكفاءة سوق األسهم؟ صف دور املعلومات يف حتديد أسعار السوق.

.8

ما اآلثار املرتتبة لكفاءة السوق يف املستثمر؟

.9

صف النماذج أو األشكال الثالثة لكفاءة السوق.

 .11ماذا يُقصد بأمناط سلوك السوق؟ صف بع

أمناط سلوك السوق األكثر شيوعًا

وآثارها يف املستثمرين.
 .11ما اإلسرتاتيجيات االستثمارية املقرتحة يف سوق كفؤة؟

عينة من أسئلة اخليارات املتعددة
 .1نقلت إحدى شبكات األخبار أن مؤشر متوسطات"داو جونز" الصناعي قفزت مبقدار 1511
نقطة من  11,111إىل  11,511يف شهر يناير .هذا يعين ...............
أ)

كل أسعار أسهم بورصة نيويورك ارتفعت بنسبة  %5لكل منها.

ب)

قيمة الشركات يف بورصة نيويورك ارتفعت بنسبة  %5لكل منها.

ج)

مجيع أسعار مكونات مؤشر داو جونز الصناعي ارتفعت بنسبة  %5لكل منها.

د)

متوسط مكونات مؤشر "داو جونز" الصناعي املوزون بالسعر ارتفع بنسبة .%5

 .2ما نظام الوزن املستخدم الحتساب مؤشر أسهم يعطي اعتباراً نسبياً أك ر للتغريات يف
قيمة األسهم للشركات ذات الرمسلة الصغرية؟
أ)

وزن القيمة.

ب)

الوزن املتساوي.

ج)

الوزن السعري.

د)

الوزن األساسي.
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 .3يف ما يلي األسباب احملتملة اليت جتعل لزيادة أسعار الفائدة تأثريًا سلبيًا يف سوق األسهم:
أ)

اخنفاض يف اإلنفاق االستهالكي نتيجة الرتفاع تكلفة التمويل.

ب)

تصبح املدخرات أكثر جاذبية نظراً إىل زيادة أسعار الفائدة.

ج)

ال للمضاربة.
مع اخنفاض القوة الشرائية ،يصبح املستثمرون أكثر مي ً
 - 0أ فقط
 - 8ب فقط
 - 3أ و ب فقط
 - 4أوبوج

 .4إذا كانت السوق تتسم بالكفاءة ،فإن لذلك املضامني التالية:
أ)

تغريات األسعار عشوائية؛ ألن ورود املعلومات عشوائي.

ب)

ال ميكن ألحد تقديم توقعات صحيحة لألسعار باستمرار.

ج)

أدوار حملل األسهم ليست ذات صلة.
 - 0أ و ب فقط
 - 8أ و ج فقط
 - 3ب و ج فقط
 - 4أوبوج

 .5يشري مفعول يوم االثنني يف أسعار األسهم إىل نتائج البحوث بأنه بصفة عامة يف معظم
األسواق حول العامل.............................. ،
أ)

يكون متوسط العائدات اليومية ليوم االثنني أقل إحصائياً من عائدات األيام األخرى
يف األسبوع.

ب)

متوسط العائدات اليومية ليوم االثنني أك ر إحصائيا من عائدات األيام األخرى يف
األسبوع.

ج)

متوسط حجم التداول اليومي ليوم االثنني أقل إحصائياً من حجم التداول يف األيام
األخرى من األسبوع.

د)

متوسط حجم التداول اليومي ليوم االثنني أك ر إحصائيا من حجم التداول يف
األيام األخرى من األسبوع.
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الفصل الرابع
منهج املالية السلوكية
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة
التعليمية للمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف
تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار يسبق النص.

مـقدمـة
 1.4ما املقصود مبنهج املالية السلوكية؟
 2.4اإلرساء أو االرتباط الوثيق
 3.4احملاسبة الذهنية
 4.4مغالطة املقامرين
 5.4سلوك القطيع
 6.4ردّ الفعل املفرط
 7.4نظرية التوقع واالحتماالت ()Prospect Theory
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مـقدم ـة
لقد أحرزت النظريات االقتصادية واملالية تقدماً كبرياً يف تفسري سلوك اإلنسان عندما يواجه
خيارات وحاالت عدم يقني ،لكن مثة العديد من احلاالت اليت ال تكون فيها هذه النظريات
التقليدية قادرة على تقديم تفسريات مرضية .على سبيل املثال :اكتشف الباحثون أنواعًا
خمتلفة من سلوك السوق ال تتسق مع فكرة السوق الكفؤة ،وهي ما يسمى بأمناط سلوك
السوق أو األسهم ( ،)market anomaliesحيث ال تستطيع النظريات احلالية
تفسريها.وبدأنا مؤخراً نرى نظريات نفسية يستعان بها إليضاح العناصر السلوكية يف اختاذ
القرارات املالية ،وتفسري ما يسمى السلوك غري العقالني .ومن هنا نشأ منهج "املالية
السلوكية" .حياول منهج املالية السلوكية االستعانة بالنظريات النفسية السلوكية واملعرفية
يف عملية صنع القرار املالي .وبالتأكيد يساعد التعرف على خمتلف جوانب املالية السلوكية
املتعاملني باألسهم على التعامل مع املشاعر واملواقف املختلفة للمستثمرين اليت تبدو غري
منطقية من وجهات النظر التقليدية.

 1.4ما املقصود مبنهج املالية السلوكية ()Behavioral Finance؟
اهلدف التعليمي  –1.4فهم معنى منهج املالية السلوكية وكيف يؤثر على قرارات االستثمار
يفرتض علم االقتصاد التقليدي أن البشر معظمو ثروة عقالنيون .ويربط علم االقتصاد
"املنفعة أو املنافع" باستهالك األصول ومراكمتها .ففي جمال االستثمارات ،يفرتض أن
املستثمرين يتصرفون تصرف "اإلنسان االقتصادي" ،أي وفق املبادئ االقتصادية الرشيدة ،فهم
يسعون دائماً إىل تعظيم منافعهم من خالل تعظيم العوائد وتقليص املخاطر .فزيادة الثروة
عندهم خري من نقصانها .القت هذه االفرتاضات قبوالً واسعاً فرتةً من الوقت واتبعها بإذعان
األكادمييون واملمارسون املهنيون .لكن مع مرور الوقت ،بدأ الناس يرون أموراً شاذة وتصرفات
وسلوكيات ال ميكن تفسريها ضمن حدود علم االقتصاد التقليدي؛ فهناك حاالت كثرية تؤثر
فيها العاطفة واحلالة النفسية يف قراراتنا ،وتؤدي بنا إىل التصرف بطرق غري متوقعة أو غري
عقالنية .لذلك عكف بع

األكادمييني على استقراء النفسية البشرية لتفسري السلوكيات

اليت تبدو غري عقالنية .وهذا منشأ ما يسمى اآلن مبنهج "املالية السلوكية" .ويُعدّ منهج املالية
السلوكية حقالً جديداً نسبياً جيمع بني علم االقتصاد والنظريات النفسية لتقديم تفسريات
الختاذ الناس قرارات مالية غري عقالنية .إن االختالف األساسي بني املالية التقليدية واملالية
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السلوكية هو أن األوىل حتاول تفسري تصرفات "اإلنسان االقتصادي" ،يف حني تسعى األخرية
إىل تفسري تصرفات "اإلنسان" من زاوية نفسية.
ثالثة من أك ر املساهمني يف جمال املالية السلوكية هم علماء نفس؛ "دانيال كانيمان"،
و"آموستفريسكي" ،واخلبري االقتصادي "ريتشارد ثالر" .نشر "كانيمان"و"تفريسكي"أعماهلما يف
عام 1979م حول نظرية التوقع واالحتماالت ( )prospect theoryوجتنب اخلسارة اليت
تؤكد أن الناس ينظرون إىل املكاسب واخلسائر بشكل خمتلف .ويف عام 1985م ،نشر "ثالر" مع
"دي بونت" ورقة تأسيسية حول ردود الفعل السوقية لسوق األسهم يف الواليات املتحدة .وكثرياً
ما يُنسب الفضل لـ "ثالر" عن عمله يف تطبيق النظريات النفسية يف جمال املالية اليت مهدت
الطريق للمزيد من الدراسات املالية السلوكية.

 2.4اإلرساء أو االرتباط الوثيق ()Anchoring
اهلدف التعليمي  – 2.4فهم سلوك "اإلرساء أو االرتباط الوثيق" يف اختاذ القرارات املالية
وكيفية جتنب أثره السليب
ُيقصد "باإلرساء أو االرتباط الوثيق" عموماً ميل املرء إىل ربط أو تعليق أفكاره بنقطة مرجعية،
ومن ثم استخدام هذه النقطة أساساً لعملية اختاذ القرار ،فتصبح النقطة املرجعية مبنزلة
املرساة ،ويكون الشخص معلقاً بهذه املرساة على الرغم من أنها قد ال تكون هلا أي عالقة
باملشكلة أو املسألة املعنية .وعلى مستوى االستثمار ،يشري اإلرساء أو االرتباط الوثيق إىل ميل
املستثمرين إىل اعتماد قراراتهم على اعتقاد معني أو على معلومات جديدة معينة عن الشركة.
على سبيل املثال :رمبا يرتفع سهم ما إىل مستوى استثنائي بسبب بع
ذلك بفرتة وجيزة ،حتدث تغريات أساسية فينخف

األخبار املؤاتية ،وبعد

السهم بصورة حادة .قد يهرع بع

املستثمرين إىل شراء أسهم هذه الشركة ،ظنًا منهم أن هذه االخنفاض جمرد ظاهرة مؤقتة .يف
هذه احلالة ،يقوم املستثمرون باإلرساء أو الربط يف أذهانهم على هذا املستوى "العالي" الذي
حققه السهم مؤخراً ،فيعتقدون أن تراجع السعر ميثل فرص ًة لشراء السهم بسعر منخف .
وإليضاح مفهوم اإلرساء (االرتباط الوثيق) ،لنفرتض أن شركة ( )XYZأبرمت عقداً لتوريد
منتجاتها إىل أحد كبار املشرتين يف اخلارج .أدى هذا األمر إىل ارتفاع سعر سهمها ،ولنقل من
 31رياالً إىل  71رياالً للسهم .لكن نظراً إىل بع
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األسباب ،ألغي العقد فرتاجع سعر السهم

إىل زهاء  41رياالً .أدرك بع

املستثمرين أن أسباباً اقتصادية وراء هذا التغري اجلذري يف

السعر ،غري أن مستثمرين آخرين قد خيتارون "إرساء أو ربط" اعتقادهم باملستوى العالي الذي
حققه السهم مؤخراً ،ومن ثم يفرتضون أن هبوط السعر جمرد ظاهرة مؤقتة ،فيستمرون بشراء
السهم ظناً منهم أنه ما زال صيداً طيباً .إن هذا اخلطأ يف احلكم يرجع إىل تأثر أذهانهم
مبفهوم اإلرساء (االرتباط الوثيق).
ولكي يتالفى املستثمر الوقوع يف خطأ اإلرساء ،ينبغي عليه أال يضع يف اعتباره إال املعلومات ذات
العالقة عند اختاذه قرارات االستثمار؛ أي أنه جيب على املستثمر تقييم الشركات من زوايا
عدة ،وليس جمرد االعتماد على مالحظة أو مالحظتني.

 3.4احملاسبة الذهنية ()Mental Accounting
اهلدف التعليمي  – 3.4فهم سلوك "احملاسبة الذهنية" يف اختاذ القرارات املالية وكيفية
جتنب أثره السليب
يشري مفهوم احملاسبة الذهنية أو التمييزية إىل سلوك معني عند الناس ،جيعلهم ينشئون
حسابات منفصلة يف أذهانهم ،وتشري هذه احلسابات إىل مصادر املال املختلفة أو استخداماته
املختلفة .تفرتض هذه النظرية أن هذه احلسابات غري قابلة للنقل أو التحويل ،وهي منفصلة
متاماً بعضها عن بع  .وتعتمد النظرية أيضاً على افرتاضٍ يقول إن األفراد خيصصون
مستويات استخدام خمتلفة لكل حساب ،مما يؤدي إىل اختاذ قراراتٍ خمتلفة أو ارتكاب
سلوكياتٍ متباينة .على سبيل املثال :توضع األموال اليت مصدرها الراتب يف حساب ذهين
واحد ،وتوضع األموال املتحصلة من دخل اإلجيار يف حساب ذهين آخر .وبناءً على هذا التقسيم
للحسابات ،تُستخدم األموال من الراتب ملصاريف املنزل واألسرة ،أما األموال من اإلجيارات
فتُستخدم يف األنشطة الرتوحيية .وبالتالي يصبح الناس مبذرين يف اإلنفاق الرتوحيي .وهذا
ري خاطئ ،إذ املال من أي مصدر كان هو نفسه وال ينبغي أن يصرف بطريقة غري مناسبة.
تفك ٌ
ومن األمثلة األخرى :يقسم بع

املستثمرين استثماراتهم بني حمفظة استثمارية آمنة،

وحمفظة خمصصة للمضاربة .ويقنعون أنفسهم بأنهم يستطيعون حتمل خسارة املال يف
حمفظة املضاربة ،فيصبحون متهورين جداً يف استثمار أمواهلم .لكن هؤالء املستثمرين
سيكونون حذرين ودقيقني عند استثمار حساباتهم االستثمارية .ومن الواضح أن هنالك عدم
اتساق يف تصرفات الناس الذين ميارسون احملاسبة الذهنية .إن مشكلة احملاسبة الذهنية ،على
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الرغم من كل اجلهد والعمل املبذول لفصل احملافظ ،تكمن يف أن إمجالي ثروة املستثمرين
سيكون نفسه وكأن املال حمفوظ يف حمفظة واحدة فقط.

 4.4مغالطة املقامر ()Gambler’s Fallacy
اهلدف التعليمي  – 4.4التعرف على مفهوم سلوك "مغالطة املقامر" يف اختاذ القرارات املالية
وكيفية جتنب أثره السليب
لو أنك رميت قطعة نقود معدنية مخس مرات ،فاستقرت على صورة الوجه األول يف املرات
اخلمس كلها ،فما فرصة ظهور الوجه األول يف الرمية القادمة؟ اجلواب .%51 :إن حقيقة
ظهور الوجه األول مخس مرات على التوالي ال جيعل احتمال ظهور نفس الوجه مرة أخرى
أكثر من أو أقل من  %51يف الرمية القادمة .يشري مفهوم "مغالطة املقامر" إىل أنه بعد رؤية
الوجه األول مخس مرات ،تضعف فرصة رؤيته يف املرة القادمة ،وبالتالي يراهن املستثمر على
ظهور الوجه الثاني .بعبارة أخرى ،يعتقد الفرد خطأً أن حدثاً عشوائياً معيناً من غري احملتمل
أن يقع بعد حدث ما أو سلسلة من األحداث .إن هذا النمط من التفكري غري صحيح؛ ألن
األحداث املاضية ال تغري من احتمال وقوع أحداث معينة يف املستقبل ،ذلك ألن كل حدث
مستقل عن اآلخر.
على صعيد تداول األسهم ،يرى املستثمر الذي خيتار سهماً راحباً أن سعر سهمه يرتفع مدة
مخسة أيام متتالية ،ويشعر أنه ينبغي له تسييل السهم ،معتقداً أن فرصة ارتفاع سعر السهم
ستقل يف اليوم التالي ،وهنا تدخل مغالطة املقامر .افرتاض أن هناك فرصة  51- 51أن سعر
السهم سوف يرتفع أو ينخف  ،جملرد أن السعر ارتفع على مدى مخسة أيام متتالية ال يعين أنه
من غري املرجح أن يرتفع يف اليوم التالي .من املهم أن ندرك أنه يف حالة األحداث املستقلة تبقى
احتماالت حدوث أي نتيجة حمددة يف الفرصة املقبلة هي نفسها بغ

النظر عما يسبقها.

وعلى العكس ،قد يتمسك املستثمرون بالسهم الذي هبط يف جلسات متعددة؛ ألنهم يظنون أن
من "غري احملتمل" أو ال يرجح استمرار االخنفاض .ميكن أن يبني مفهوم مغالطة املقامر– إىل
حدٍ ما – سبب تسييل املستثمرين ألسهمهم الراحبة بسرعة ،ومتسكهم باألسهم اخلاسرة فرتةً
طويلةً جداً.
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وللتغلب على مغالطة املقامر ،على املستثمرين أن يتذكروا أن سوق األسهم ليست مكاناً
للمقامرة ،وأن تغريات األسعار ليست لعبة حظ أو فرص ،بل تعتمد على أسباب اقتصادية متينة.
وينبغي للمستثمرين قبل اختاذ قرار االستثمار أن يضعوا العوامل االقتصادية اليت تؤثر يف
أسعار األسهم بعني االعتبار.

 5.4سلوك القطيع ()Herd Behavior
اهلدف التعليمي  – 5.4التعرف على مفهوم "سلوك القطيع" يف اختاذ القرارات االستثمارية
وكيفية جتنب أثره السليب
يع ر سلوك القطيع عن ميل األفراد التباع تصرفات اجملموعة ،مع أنهم على الصعيد الفردي
قد ال يتخذون اخليار نفسه .أولئك الذين ينساقون وراء اجلموع واقعون حتت تأثري تفكريهم
النفسي أنه من غري الوارد أن تكون كل هذه اجلموع من الناس خمطئة .السبب الثاني هو شعور
املرء باالرتياح عندما يكون لديه حس االنتماء إىل اجملموعة.
ُيعدّ سلوك القطيع أمراً شائعاً جداً يف أسواق األسهم ،فقد مير زمانٌ يتلهف فيه الناس على
أنواعٍ معينة من األسهم؛ كأسهم ما يسمى بشركات "الدوت كوم" ( dotcom
( )companiesوهي شركات تدير أعماهلا يف املقام األول على االنرتنت) مثالً يف أواخر
التسعينيات امليالدية ،إذ ركب اجلميع املوجة لشراء هذه األسهم .بعدها حدث ما ال مفر منه؛
ألن زيادة الطلب سوف تدفع األسعار أكثر فأكثر إىل األعلى ،حتى تنفجر الفقاعة يف النهاية.
يف بع

األحيان ،متر سوق األسهم مبوجة صاعدة ،فعندما تكون هذه املوجة قوية ،يشرتي

اجلميع ببساطة أي سهم من األسهم وجينون األرباح .حينئذٍ يصبح القطيع أك ر فأك ر،
ويصبح التدافع أقوى فأقوى ،وكأن ليس مثة نهاية هلذا االجتاه .بيد أن هناك نهاية هلذا
االجتاه ،وآخر املنضمني إىل القطيع هم من سيتضرر أكثر.
جيدر باملستثمر عموماً أن يبتعد عن القطيع ،إذ يتعني على املرء أحياناً أن يعاكس ويقاوم
التيار أو يناقضه .فمجرد أن اجلميع حلقوا الركب ال يعين بالضرورة أنهم مصيبون .عندما
تكون املسألة متعلقة باالستثمار ،فال بديل عن البحث والنظر والتأني قبل اختاذ أي قرار
استثماري.
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 6.4رد الفعل املفرط
اهلدف التعليمي  – 6.4التعرف على مفهوم سلوك "رد الفعل املفرط" يف اختاذ القرارات
االستثمارية وكيفية جتنب أثره السليب
لقد بات أمراً واقعاً أن يكون لسوق األسهم ردّ فعل مفرط جتاه املعلومات اجلديدة .هذه الظاهرة
ُوثّقت أول مرة يف دراسة لكل من "دي بونت" و"ثالر" (1985م ،) 1إذ توصل الباحثان إىل أن
املستثمرين يفرطون يف ردّ الفعل جتاه األخبار السلبية ،مما يدفع أسعار األسهم إىل اهلبوط
بشكل غري متناسب .وبعد فرتة من الزمن ،ترتد األسعار ،ألن املستثمرين استنتجوا اآلن أن تلك
األسهم مقيمة بأقل مما تستحق .وحيدث العكس متاماً مع األخبار اإلجيابية ،فاملستثمرون هنا
أدركوا أخرياً أن حدة انفعاهلم مل تكن م ررة أبداً .واكتشفت دراسات أخرى أن السوق تفرط يف
ردّ فعلها جتاه إعالنات الشركات؛ كعمليات االستحواذ واالندماج ،وحقوق االكتتاب اخلاص،
وإصدارات أسهم املنح .وقد يكون هنالك عدة أسباب تساهم يف رد الفعل املفرط منها:
 )1عدم قدرة السوق على اخلروج بتقييم دقيق ملدى تأثري املعلومات يف قيمة األسهم ،أو أن
العواطف تغلب املستثمرين ،فيبالغون يف تقدير أثر املعلومات ،وهذا بالطبع ال يتسق
مع كفاءة السوق.
 )2رمبا تكون اإلعالنات مشوبة بشيءٍ من التزييف أو التالعب أو التحريف ،مما يؤدي إىل
ردّ فعل مفرط؛ كأن يكون لإلعالن ن رة احلماسة الشديدة أو طابع التضخيم
والتهويل.
 )3ميكن أن توجد عناصر سلوك القطيع وراء اإلسراع لشراء أو بيع األسهم املتأثرة.
بعدما عرف املستثمر أن املبالغة يف رد الفعل أمر سائد يف سوق األسهم ،عليه توخي احلذر
والتأني يف تقييم املعلومات اجلديدة ،وأال يتأثر وينساق خلف العواطف وغرائز القطيع ،وجيب
أن يكون لديه حس واقعي وموضوعي ،وأن ينظر ويبحث أين يضع استثماراته ،ويقيم املعلومات
مررًا وتكرارًا قبل الشروع باالستثمار.

1

Werner De Bondt and Richard Thaler, 1985, Does the Market Overreact?, Journal of Finance, 40(3) (July
1985), 793-805.
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 7.4نظرية التوقع واالحتماالت ()Prospect Theory
اهلدف التعليمي ( 7.4أ)– معرفة معنى "نظرية التوقع واالحتماالت" واختالفاتها عن نظرية
املنفعة التقليدية
اهلدف التعليمي ( 7.4ب)– معرفة كيف تؤثر "نظرية التوقع واالحتماالت" يف القرارات
املالية واالستثمارية
اهلدف التعليمي ( 7.4ج)– معرفة معنى "أثر التصرف" يف سلوك املستثمرين والسبل املمكنة
لتخفيف أثره
تقرتح نظرية التوقع واالحتماالت أن الناس يقيّمون املكاسب واخلسائر بشكل خمتلف،
وجيعلون قراراتهم تعتمد على املكاسب املتصورة ،وليس اخلسائر املتصورة .2فإذا أُعطي
شخص ما خيارين متساويني من حيث القيمة النقدية ،لكن أحدهما يع ر عن مكاسب ممكنة،
واآلخر عن خسائر ممكنة ،فإن الشخص يتأثر وخيتار األول.ولتوضيح هذه النقطة ،لنفرتض أن
أمامك اخليارين التاليني:
 اخليار األول (خ :)1كسب  511ريال.
 اخليار (خ :)2كسب  1111ريال ،ثم يف ما بعد خسارة  511ريال.
عند االختيار بني (خ )1و(خ ،)2تتنبأ نظرية التوقع واالحتماالت أن يفضل الناس اخليار األول
(خ )1على اخليار الثاني (خ .)2وفقاً لنظرية التوقع واالحتماالت ،ينجم عن اخلسائر أثر
عاطفي أك ر من أثر نفس املقدار من املكاسب؛ ففي اخليار الثاني (خ ،)2خسارة  511ريال
تعين الشعور "بأمل" ال يعوضه الشعور "بسعادة" االحتفاظ بـ  511ريال.
توضح نظرية التوقع واالحتماالت أيضاً حدوث"أثر التصرف" ( ،)disposition effectوهو
ميل املستثمرين للتمسك باألسهم اخلاسرة فرتةًَ أطول مما ينبغي ،وبيع األسهم الراحبة أسرع
مما ينبغي.
ولتوضيح أثر التصرف ،لنقل إنك اشرتيت للتو  111سهم من أسهم شركة ( )ABCبـ 51
رياالً للسهم ،فدفعت  5111ريال مقابلها .لنفرتض أنك بعد أسبوع واجهت السيناريوين
2

Daniel Kahneman; Amos Tversky (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,
Econometrica, Vol. 47, No. 2. (Mar., 1979), 263-292.
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التاليني:
 السيناريو (أ) :ارتفاع سعر شركة ( )ABCإىل  52رياالً للسهم ،فيكون مكسبك على
الورق  211ريال.
 السيناريو (ب) :اخنفاض سعر شركة ( )ABCإىل  48رياالً للسهم ،فتكون خسارتك
على الورق  211ريال.
ما احتمال (بالنسبة املئوية) أن تبيع سهمك يف كل من السيناريوين أعاله؟ إذا كان احتمال
البيع يف السيناريو (أ) أك ر من احتمال البيع يف السيناريو (ب) ،فستكون واقعاً حتت تأثري أثر
التصرف.
عندما يرتفع سعر السهم ،يكسب املستثمرون من استثماراتهم .ويشعرون بقدر معني من
"السعادة" .وإذا مل يبيعوا السهم وجينوا األرباح ،يواجههم احتمال تراجع السعر وخسارة املكسب،
مما يعين أنهم سيعانون "األمل" .توضح نظرية التوقع واالحتماالت أنه يف هذا الوضع ،تهيمن
"السعادة" النابعة من املكسب ،فيميل املستثمر للبيع وجين الربح .وهذا ميثل منط سلوك جتنب
املخاطر ،وهذا يعلل سبب تسمية نظرية التوقع واالحتماالت بنظرية "جتنب املخاطر" أيضاً.
ويف املقابل ،لو كان لدى املستثمر سهم خاسر ،فسوف يشعر "باألمل" ،غري أن هنالك احتماالً
أن يرتفع السعر ،وهذا ميثل شعوراً "بالسعادة" .تتوقع نظرية التوقع واالحتماالت أن شعور
"السعادة" يهيمن على الوضع ،ولذا يتمسك املستثمر بالسهم اخلاسر.
يعكس كال السيناريوهني السابقني أثر التصرف بصورة عملية ،إذ قد يؤدي إىل قرارات غري
عقالنية .وعلى املستثمرين أن يدركوا هذا األثر النفسي الذي يؤثر يف قراراتهم ،وينبغي هلم أن
يضفوا العقالنية واملوضوعية على قراراتهم .وجيب نصح املستثمرين أن يقوموا دائماً بالبحث
والدراسة وتقييم استثماراتهم .فإذا كان السهم يف اجتاه صاعد ،فينبغي أال يباع إال إذا اعتقد
املستثمر أن هذا السهم قد وصل إىل طاقته أو حده الكامل .لكن إذا تراجع السهم ،فمن احلكمة
أن يبيع مبكرًا لكي يتجنب حتمل خسائر أك ر.
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أسئلة للمراجعة
.1

ما املالية السلوكية؟ وكيف نشأت؟

.2

ما االختالفات األساسية بني املالية التقليدية واملالية السلوكية؟

.3

صف مفاهيم اإلرساء (االرتباط الوثيق) ،واحملاسبة الذهنية ،ومغالطة املقامر ،وسلوك القطيع ،وردّ
الفعل املفرط ،يف سياق منهج املالية السلوكية ،وكيف ميكن تفادي آثارها السلبية؟

.4

ما نظرية التوقع واالحتماالت؟ وكيف ختتلف عن نظرية املنفعة التقليدية؟

.5

كيف تؤثر نظرية التوقع واالحتماالت يف القرارات املالية واالستثمارية؟

.6

ما "أثر التصرف" يف سلوك املستثمرين؟ اذكر السبل املمكنة لتخفيف أثره.

.7

اشرح كيف حتاول مفاهيم خمتلفة يف منهج املالية السلوكية ت رير سبب ميل املستثمرين لبيع
األسهم الراحبة بسرعة كبرية ،والتمسك باألسهم اخلاسرة فرتة طويلة؟

عينة من أسئلة اخليارات املتعددة
 .1أي األسباب التالية ال يعد سبباً من أسباب نشوء منهج املالية السلوكية؟
أ)

إخفاق املالية التقليدية يف تقديم تفسري مرضٍ لتصرفات "الرجل االقتصادي" وفق املبادئ
االقتصادية.

ب)

بدأ الناس يرون حاالت شاذة وسلوكيات ال ميكن تفسريها ضمن حدود املالية التقليدية.

ج)

تفرتض املالية التقليدية أن الناس عقالنيون يسعون إىل لتحقيق أقصى منفعة ،وقد وُجد أن
هذا صحيح يف كثري من اخليارات املالية.

د)

بدأ بع

األكادمييني استقراء علم النفس لشرح السلوكيات اليت تبدو غري عقالنية بالنسبة

إىل علم املالية احلديثة.
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" .2عندما خيسر السهم ،يعاني املستثمرون من صورة من صور "األمل" ،ولكن بالتمسك به ،هناك أمل
يف ارتفاع األسعار ،األمر الذي يُعدّ صورة من صور "السعادة" .هذا التفسري مليل املستثمرين للتمسك
باألسهم اخلاسرة فرتة طويلة ،طُرح من خالل  .................يف منهج املالية السلوكية.
أ)

نظرية التوقع واالحتماالت.

ب)

مفهوم اإلرساء.

ج)

مفهوم مغالطة املقامر.

د)

مفهوم سلوك القطيع.

 .3يعتقد املستثمرون أنه ينبغي هلم تسييل السهم بعد ارتفاعه يف سلسلة من جلسات التداول املتتالية؛
ألنهم ال يظنون أن من املرجح أن يستمر السهم يف الصعود .هذا التفسري مليل املستثمرين لبيع
األسهم الراحبة بسرعة كبرية ،قُدّم من خالل ..................يف منهج املالية السلوكية.
أ)

مفهوم اإلرساء.

ب)

مفهوم مغالطة املقامر.

ج)

نظرية التوقع واالحتماالت.

د)

مفهوم سلوك القطيع.

 ....................... .4هو/هي ميل األفراد التباع تصرفات اجملموعة ،بالرغم من أن معظم الناس على
الصعيد الفردي ،ال يتجهون بالضرورة للخيار نفسه.
أ)

مغالطة املقامر.

ب)

اإلرساء.

ج)

سلوك القطيع.

د)

أثر املوجة.

ُ .5تعرف نظرية التوقع واالحتماالت يف املالية السلوكية أيضاً باسم.......................
أ)

نظرية تعظيم املنفعة.

ب)

نظرية جتنب املخاطر.

ج)

نظرية التوقع العقالني.

د)

نظرية النفور من اخلسارة.
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الفصل اخلامس
تقييم األوراق املالية

األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة
التعليمية للمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف
تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار يسبق النص.

مـقدمـة
1.5

تقييم األوراق املالية ذات الدخل الثابت

0.0.5

ما األوراق املالية ذات الدخل الثابت؟

8.0.5

أنواع السندات

3.0.5

مصطلحات السندات

4.0.5

تقييم السندات

50005

نظريات تقييم السندات

6.005

اهليكل الزمين ألسعار الفائدة

2.5

تقييم األسهم

0.8.5

القيمة اجلوهرية

8.8.5

منوذج خصم التوزيعات

3.8.5

نسبة السعر إىل الربح (مكرر األرباح)

4.8.5

تقييم التدفقات النقدية
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مـقدمـة
يتمحور هذا الفصل حول تقييم األوراق املالية ،ونركز يف هذا املقام على نوعني من األوراق املالية:
األوراق املالية ذات الدخل الثابت ،واألسهم .إن أساس تقييم األوراق املالية أو أي أصل من األصول
هو التدفقات النقدية .تبدأ عملية التقييم األساسية أوالً باحلصول على تقديرات التدفقات
النقدية لألصل ،ثم خصم التدفقات النقدية إىل الوقت احلاضر ،وذلك باستخدام معدل خصمٍ
مناسب .ويسمى معدل اخلصم هذا معدل العائد املطلوب على األوراق املالية .لكل ورقة مالية
معدل عائد مطلوب خاص بها ،يعتمد بصورة رئيسة على املخاطر املرتبطة بالورقة املالية .نتناول
يف هذا الفصل موضوع تقييم كل من األوراق املالية ذات الدخل الثابت ،واألسهم .إن اخلطوات
األساسية يف عملية التقييم متشابهة يف احلالتني كلتيهما ،ولكنها ختتلف يف حساب املعدالت
املطلوبة لعوائد التدفقات النقدية .بالنسبة إىل األوراق املالية ذات الدخل الثابت ،تُعدّ عمليات
حساب كل من معدالت العائد املطلوبة والتدفقات النقدية سهلة نوعاً ما ومباشرة،يف حني ُتعدّ
تقديرات معدالت العائد املطلوبة والتدفقات النقدية لألسهم معقدة بع

الشيء بسبب طبيعتها

احملفوفة باملخاطر.

 1.5تقييم األوراق املالية ذات الدخل الثابت
 1.1.5ما األوراق املالية ذات الدخل الثابت؟
اهلدف التعليمي  – 1.1.5فهم معنى األوراق املالية ذات الدخل الثابت ومساتها العامة
إن األوراق املالية ذات الدخل الثابت هي يف معظمها أدوات أو أوراق دين .وميكن تعريف األوراق
املالية ذات الدخل الثابت بأنها فئة من فئات األوراق املالية ،تعطي دخالً ثابتاً ومنتظماً حلامل
الورقة على مدى عمر الورقة املالية ،إضافةً إىل دفعة أخرية (اسرتداد) يف تاريخ االستحقاق.
ُيعدّ السند أهم ورقة مالية وأكثرها هيمنة يف األوراق املالية ذات الدخل الثابت ،وميكن إصداره
من قبل احلكومة ،ويف هذه احلالة يسمى سنداً حكومياً ،أو من قبل الشركات ،ويسمى سند
شركة ،أو أداة دين خاصة .وتتشاطر السندات احلكومية وسندات الشركات مسات متشابهة من
حيث التدفقات النقدية ،ويتم تقييمها بطريقة متماثلة.
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 2.1.5أنواع السندات
اهلدف التعليمي  – 2.1.5معرفة األنواع املختلفة من السندات
هناك أنواع كثرية من السندات يف األسواق الناضجة واملتقدمة ،ويف ما يلي إشارة إىل بعضها.
 السندات ذات املعدل (سعر الفائدة) الثابت ( :)Fixed Rate Bondsهذا النوع هو
أكثر أنواع السندات شيوعاً .عندما تُذكر السندات بدون أي مسات حمددة تشري إىل أي
أمور أخرى ،نستطيع القول عرفاً إنها تعين السندات ذات الدخل الثابت .هذا النوع يقدم
دفعة فائدة ثابتة (على الكوبون) يف كل فرتة (عادةً نصف سنوية أو سنوية) على مدى
عدد معني من السنوات ،إىل حني موعد االستحقاق .وعندما حيني موعد االستحقاق ،تُرد
السندات ذات الدخل الثابت املبلغ األصلي.
 السندات القابلة للتحويل ( :)Convertible Bondsتقدم هذه السندات خياراً
حلاملي السندات يتيح هلم حتويلها إىل أسهم يف الشركة بعد مضي وقت معني حتدده
اجلهة املصدرة للسند .ومع إضافة هذا اخليار ،تصدر هذه السندات عادةً بسعر كوبون
منخف .
 السندات القابلة لالستدعاء ( :)Callable Bondsتباع هذه السندات مع خيار
صدر أن خيتار استدعاء وإنهاء السند (أي دفع القيمة
استدعاء اإلصدار ،إذ جيوز للمُ ْ
األصلية) يف وقتٍ يسبق تاريخ االستحقاق األصلي للسند .وقد يقوم املصدر باستدعاء
السند إذا اخنفضت أسعار الفائدة يف السوق بشكل كبري دون سعر الكوبون ،ويعيد متويل
الدين بسعر أقل.
 السندات ذات السعر العائم ( :)Floating Rate Notesتدفع هذه السندات فائدة
متغرية تتذبذب مع تقلب أسعار الفائدة يف السوق ،ويبقى املبلغ األصلي كما هو.
 السندات ذات اإليراد املرتفع ( :)High Yield Bondsهي تلك السندات اليت تدفع
معدالت فائدة أعلى من السندات العادية ،لكن احتمال التخلف عن الدفعات يف السندات
كبري .وتصنف هذه السندات دون "مرتبة االستثمار" ،ويطلق عليها أيضاً اسم "السندات
الرديئة" (.)junk bonds
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 السندات الصفرية ( :)Zero Coupon Bondsال تدفع السندات الصفرية أي فوائد
على الكوبونات ،ولذا يكون سعرها منخفضاً جداً .وحيصل املستثمر على املبلغ األصلي
حينما يستحق السند.

 3.1.5مصطلحات السندات
اهلدف التعليمي  – 3.1.5معرفة املصطلحات املختلفة املتعلقة بتسعري السندات
بادئ ذي بدء ،من املهم أن نعرف املصطلحات األساسية املرتبطة بتقييم السندات ،وهي:

السند
صدرة (حكومات أو شركات) األموال من املستثمرين فرتةً
هو أداة دين تقرتض مبوجبها جهة مُ ْ
حمددةً من الوقت بسعر فائدة ثابت .وتصدر احلكومات والشركات السندات بهدف مجع املال
لتمويل مشاريعها وأنشطتها املختلفة.

عقد إصدار السند ()Bond Indenture
هو عقد مكتوب بني مصدر السندات ومشرتيها يتضمن جمموعة من األحكام يلزم مصدر السند
اتباعها حلماية حقوق محلة السندات .ويشمل عقد إصدار السند مواصفات السندات كتاريخ
االستحقاق ،ومعدل الفائدة عليه ،والقيمة االمسية.

القيمة االمسية ()Par or Face Value
هي مبلغ بالدوالر (أو أي عملة) خيصص للورقة املالية ،اليت هي السند يف هذا السياق .ومبا أن
السندات تصدر عادة ً بقيمة امسية ،متثل هذه القيمة االمسية القيمة األصلية املدفوعة مقابل
كل سند ،ويُدفع هذا املبلغ عند االستحقاق .وجتدر اإلشارة إىل أن القيمة االمسية لسندات
الشركات يف الواليات املتحدة ،تكون يف العادة  1,111دوالر.

سعر فائدة القسيمة (الكوبون) ومدفوعاتها
إن سعر فائدة القسيمة هو سعر الفائدة املذكور على السند عند إصداره .أما مدفوعات القسيمة
فهي السداد النقدي لسعر الفائدة على القسيمة .على سبيل املثال :إذا كان هناك سند بقيمة
 1,111دوالر وسعر فائدة القسيمة  %7فإنه يدفع  71دوالراً سنوياً ،أو  35دوالراً كل ستة أشهر.
وعادةً ما تدفع القسيمة كل نصف سنة.
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تاريخ االستحقاق ()Maturity Date
يشري تاريخ االستحقاق إىل حياة أو عمر السند الذي يتسلم املستثمر خالله دفعات الفائدة
الدورية .ففي تاريخ االستحقاق يصبح املبلغ األصلي للسند حاالً ويُدفع للمستثمر.

العائد حتى تاريخ االستحقاق ()YTM
هو معدل العائد املتوقع على السند إذا مت االحتفاظ به حتى تاريخ استحقاقه .يأخذ حساب
العائد حتى تاريخ االستحقاق بعني االعتبار سعر السوق احلالي ،والقيمة االمسية ،وسعر فائدة
القسيمة ،وفرتة االستحقاق .وميكن اعتبار العائد حتى االستحقاق معدل العائد املطلوب على
السند .ويُعدّ حساب العائد حتى االستحقاق معقداً وينطوي على طريقة التجربة واخلطأ ،ويف
الوقت احلالي ،بات حسابه سهالً باستخدام اآلالت احلاسبة املالية أو برامج احلاسوب.

تصنيف السند ()Bond Rating
يع ر تصنيف السند عن جودته االئتمانية؛ أي درجة األمان أو السالمة والثقة من ناحية الوفاء
بوعد الدفع يف الوقت احملدد .يُعطى السند األكثر أماناً أعلى تصنيف ،ويُرمز له باحلروف
اإلجنليزية ( ،)AAAوحيصل السند األقل أماناً على أدنى درجات التصنيف ،وهي ( ،)Cمع وجود
جمموعة من األحرف األخرى بني التصنيفني .وتصدر هذه التصنيفات مؤسسات تصنيف
متخصصة ،من أشهرها "موديز" و "ستاندرد آند بورز" ( )Moody’sو( Standard and
.)Poor’s

 4.1.5تقييم السندات
اهلدف التعليمي ( 4.1.5أ)– معرفة وفهم طريقة حساب قيمة السند
اهلدف التعليمي ( 4.1.5ب)– معرفة كيفية تقدير التدفقات النقدية للسند
اهلدف التعليمي ( 4.1.5ج)– معرفة طريقة تقدير معدل العائد املطلوب على السند
تقدّر قيمة السند من خالل إجياد جمموع التدفقات النقدية املخصومة للسند .وتسمى هذه
القيمة بالقيمة اجلوهرية ( ،)intrinsic valueوهي متثل فعلياً القيمة احلالية للتدفقات
النقدية املتوقعة .وللحصول على القيمة اجلوهرية للسند ،على املستثمر أن خيصم نوعني من
التدفقات النقدية املرتبطة بالسند؛ األول هو دفعات الفائدة الدورية ،والثاني هو املبلغ األصلي
(دفعة واحدة) الذي يًدفع حني االستحقاق .وينبغي التنويه أن القيمة اجلوهرية للسند ال تكون يف
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العادة كسعر السوق .يف احلقيقة ،جيب مقارنة القيمة اجلوهرية مع سعر السوق لتحديد ما إذا
كان السند يصلح لالستثمار أم ال.

طريقة حساب التدفقات النقدية
تبدو التدفقات النقدية املعتادة ألي سند كما يف الشكل التالي:

cn+Fn

…

c3

c2

c1

P0

حيث:
 =P0السعر الحالي للسند (سعر الشراء الذي يدفعه المستثمر لالستثمار في السند)

 =ctمدفوعات الفائدة المحصلة = n( n ...،0 ،5 = t ،عدد مدفوعات الفائدة)
 = Fnآخر دفعة محصلة = القيمة االسمية للسند

 = nعدد الفترات حتى تاريخ االستحقاق
حساب قيمة السند

قيمة السند تساوي إمجالي القيمة احلالية للتدفقات النقدية:
قيمة السند

=القيمة الحالية للقسائم (الكوبونات)  +القيمة الحالية للقيمة االسمية
= )[pv(c1) +pv(c2)+pv(c3)+ … + pv(cn)]+PV(Cn

هناك معادلة أقصر هي:


F

t
) (1  r

القيمة الحالية
للقيمة االسمية

1

1
 (1  r) t
Bond Value  C 
r


القيمة الحالية
لمدفوعات القسيمة

حيث  = Cمدفوعات القسيمة = r ،العائد حتى تاريخ االستحقاق (أو معدل العائد املطلوب)= t ،
سنوات حتى تاريخ االستحقاق = F ،القيمة االمسية للسند .تفرتض املعادلة أعاله أن دفعات
القسيمة سنوية .أما إذا كانت نصف سنوية ،فتُقسم  Cو  rعلى  ،2وتُضرب  tيف .2
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تقدير معدل العائد املطلوب
إن سعر السند يف السوق هو القيمة احلالية ( )PVجلميع تدفقاته النقدية املستقبلية املوعودة،
خمصومة باستخدام معدل العائد املطلوب .وتثبت التدفقات النقدية للسند .وهلذا ال تتذبذب
أسعار السندات كما تتذبذب أسعار األسهم .غري أن هنالك خماطر مرتبطة بالسندات ،وجيب أن
تأخذ معدالت العوائد املطلوبة على السندات هذه املخاطر باالعتبار .وأهم هذه املخاطر هو خطر
التخلف عن السداد ،الذي يشري إىل احتمال عجز اجلهة املصدرة للسند عن الوفاء بدفع فائدة
الكوبون ،وكذلك القيمة األصلية للسند.
إن معدل العائد على األوراق املالية احلكومية قصرية األجل يُعدّ عادةً معدالً بال خماطر؛ ألن
احتمال التخلف أو العجز عن السداد يكاد يكون معدوماً .أما بالنسبة إىل سندات الشركات،
فيجب تضمني عالوة التخلف عن السداد يف العوائد املطلوبة .وتشمل العوامل احملددة لعالوة
التخلف القوة املالية للمصدر ،ومواصفات السند املذكورة يف عقد إصدار السند .وميكن استخدام
تصنيفات السندات اليت تصدرها مؤسسات التصنيف أيضًا لتحديد عالوة التخلف للسند.

مثال رياضي
إذا كان لدى شركة ( )XYZسندات مصدرة بسعر فائدة  ٪11تدفع سنوياً ،وفرتة استحقاق 11
سنوات ،وتبلغ القيمة االمسية للسندات  1,111دوالر .ويقدر العائد حتى تاريخ االستحقاق بـ.٪8
احسب القيمة اجلوهرية للسند.
ال بتقدير التدفقات النقدية على خط زمين:
نقوم أو ً
11
دفع ـ ـ ـة الفائدة

3

… 111

111

2

111

القيمة األمسية عند االستحقاق 1111
نستخدم الصيغة المختصرة لحساب قيمة السند:
قيمة السند

= القيمة الحالية للدخل السنوي  +القيمة الحالية للمبلغ اإلجمالي
37

= )3.79( ÷ 3777 + 7.79 ÷]37)3.79(÷ 3-3[ 377
= 3311.27 = 121.38 + 203.73
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1

1

111

P1

إن القيمة احملسوبة (أو القيمة اجلوهرية) للسند هي  1,134.21دوالراً .هذه القيمة أك ر من
القيمة االمسية ،وهذا حيدث ألن سعر اخلصم (العائد حتى تاريخ االستحقاق) وهو  %8أقل من
سعر فائدة القسيمة البالغ .%11
يف املثال السابق ،لو كانت دفعة القسيمة تسدد بصفة نصف سنوية بدالً من أن تكون سنوية،
فسنضطر إىل تعديل معدل اخلصم إىل  ،%4ودفعة الفائدة إىل  51دوالراً ،وعدد دفعيات الفائدة
إىل  ،21عندئ ٍذ ستكون قيمة السند:
قيمة السند

= القيمة الحالية للدخل السنوي  +القيمة الحالية للمجموع النهائي

= )3.71( ÷ 3777 + 7.71 ÷]27)3.71(÷ 3-3[ 27

27

= 3312.87 = 122.18 + 208.23

ويوجد حالياً آالت حاسبة مالية تقوم حبساب قيمة السندات ،مع مراعاة سعر الفائدة ،وفرتة
االستحقاق ،والعائد حتى تاريخ االستحقاق .وميكن لآلالت احلاسبة أيضاً حساب العائد حتى
تاريخ االستحقاق ،مع األخذ باالعتبار السعر احلالي ،ومدفوعات الفائدة ،واستحقاق السند.

 5.1.5نظريات تقييم السندات
اهلدف التعليمي  – 5.1.5فهم نظرية تقييم السندات والعالقة بني قيم السندات واملتغريات
اليت حتدد القيمة
من الناحية النظرية ،ليست قيم السندات سوى جمموع التدفقات النقدية املخصومة .ومبا أن
التدفقات النقدية ثابتة لكل سند ثابت السعر ،فإن املتغري الوحيد الذي حيتاج املستثمرون إىل
تقديره هو معدل العائد املطلوب .وت رر عالقات تسعري السندات املشار إليها أدناه العالقات بني
القيمة احملسوبة للسند (القيمة اجلوهرية للسندات) واملتغريات اليت تدخل يف حتديد قيمة
السند .ويف السوق ذات الكفاءة ،ينبغي أن تعكس أسعار السوق قيم السندات بصورة عادلة.
- 1

العالقة بني سعر فائدة القسيمة ( ،)rcوالعائد حتى تاريخ االستحقاق ،YTM

وأسعار السندات:
) If YTM >rc, P0< par value (discount bond
 If YTM = rc, P0 = par value
) If YTM <rc, P0> par value (premium bond
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 - 2ترتبط أسعار السندات ارتباطاً عكسياً بالعائد حتى تاريخ االستحقاق .وهو املعدل اليت
ختصم منه التدفقات النقدية املستقبلية إىل القيمة احلالية .وكلما ارتفعت نسبة
اخلصم ،قلت القيمة احلالية للسند.
ُ - 3تعدّ السندات طويلة األجل أكثر حساسية سعرية جتاه أي تغري يف العائد حتى تاريخ
االستحقاق من السندات قصرية األجل.
 - 4بينما تزداد احلساسية السعرية للسندات مع اقرتاب االستحقاق ،تزداد احلساسية
مبعدل متناقص.
ُ - 5تعدّ السندات ذات الفائدة العالية أقل حساسية سعرية جتاه أي تغري يف العائد حتى
تاريخ االستحقاق من السندات ذات الفائدة املنخفضة.

 6.1.5اهليكل الزمين ألسعار الفائدة
اهلدف التعليمي  – 6.1.5معرفة السلوكيات املختلفة واملمكنة ألسعار الفائدة خالل الفرتات
الزمنية ،وكيفية اختالف أسعار الفائدة على أساس فرتة االستحقاق لألدوات االستثمارية
يشري اهليكل الزمين ألسعار الفائدة ،واملعروف أيضاً باسم "منحنى العائد" ( ،)yield curveإىل
العالقة بني أسعار الفائدة والفرتة حتى تاريخ استحقاق ورقة الدين املالية .يف سياق تقييم
السندات ،ميثل منحنى العائد رمساً بيانياً يبني العائد حتى االستحقاق لفرتات استحقاق
خمتلفة ابتداءً من تاريخ معني .وميكن أن تأخذ منحنيات العائد ثالثة أشكال خمتلفة :منحنى
العائد التصاعدي (املائل إىل األعلى) ،ومنحنى العائد األفقي (املستقيم) ،ومنحنى العائد
التنازلي (املائل إىل األسفل أو املقلوب).
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منحنى العائد التصاعدي ( –)Upward sloping yield curveهذا املنحنى أكثر األنواع
شيوعاً ،ويُعدّ املنحنى الطبيعي .ويوضح منحنى العائد التصاعدي أن أسعار الفائدة طويلة األجل
أعلى من أسعار الفائدة قصرية األجل .وهذا أمر منطقي يف ظل الوضع االقتصادي العادي ،إذ
يتوقع املستثمرون عوائد أعلى من األوراق املالية طويلة األجل ذات الدخل الثابت ،مقارنةً
بنظريتها قصرية األجل .وهذا توقع طبيعي للسوق؛ ألن السندات قصرية األجل حتمل عموماً
خماطر أقل من السندات طويلة األجل ،إذ تكثر حاالت عدم التيقن كلما تقدم استحقاق السند
أكثر فأكثر إىل املستقبل .يوضح الشكل  1- 5منحنى العائد التصاعدي.

الوقت إىل االستحقاق
الشكل  :1- 5منحنى العائد التصاعدي
منحنى العائد األفقي (المستقيم) ( –)Flat yield curveيشري هذا املنحنى إىل أن أسعار الفائدة
طويلة األجل تساوي أسعار الفائدة قصرية األجل .وهو أمر ال حيدث كثرياً ،لكن قد حيدث يف
مرحلة انتقالية من الدورة االقتصادية ،حيث تكون أسعار الفائدة املستقبلية غري مؤكدة متاماً،
مع قوة احتمال اخنفاضها .ففي هذا الوضع ،من احلكمة للمستثمرين أن يضعوا أمواهلم يف
الورقة املالية ذات الدخل الثابت األقل خطورة ،أو يف الورقة املالية ذات التصنيف االئتماني األعلى.
يوضح الشكل  2- 5منحنى العائد األفقي (املستقيم).
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الوقت إىل االستحقاق
الشكل  :2- 5منحنى العائد األفقي (املستقيم)
منحنى العائد التنازلي ( –)Downward sloping yield curveإن منحنى العائد التنازلي أو
املقلوب ( )invertedأمرٌ نادر احلدوث حقاً ،إذ يظهر هذا الشكل من املنحنيات عندما تكون
أسعار الفائدة طويلة األجل أقل من أسعار الفائدة قصرية األجل .وهذا ميكن أن حيدث يف وضع
اقتصادي مقبل على كساد خطري ،وبالتالي يتوقع أن ترتاجع أسعار الفائدة بصورة كبرية يف
املستقبل .وسريغب املستثمرون يف االستثمار يف األوراق املالية طويلة األجل بالسعر احلالي ،عندما
يظنون أن الوضع سيزداد سوءاً إذا انتظروا .يوضح الشكل  3- 5منحنى العائد التنازلي أو
املقلوب.

الوقت إىل االستحقاق
الشكل  :3- 5منحنى العائد التنازلي
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 2.5تقييم أوراق امللكية املالية
ُيقصد بأوراق امللكية املالية األسهم العادية واألسهم املمتازة .وعلى الرغم من أن هناك اختالفات
بينهما من حيث دفع التوزيعات وغريها من احلقوق ،إال أن طريقة التقييم متشابهة لكل من
األسهم العادية واملمتازة .وتعتمد قيمها على التدفقات النقدية املتوقعة منها ،خمصومة إىل
القيمة احلالية مبعدل خصم مناسب .ونركز مبحثنا يف هذا القسم على تقييم األسهم العادية.
وميكن بسهولة اشتقاق تقييم األسهم املمتازة من تقييم األسهم العادية.

 1.2.5القيمة اجلوهرية
اهلدف التعليمي  – 1.2.5التعرف على معنى القيمة اجلوهرية للورقة املالية
عندما نقيّم سهماً ما ،فنحن يف الواقع نقوم بتقدير قيمته اجلوهرية .ال تكون القيمة اجلوهرية
يف العادة هي نفس سعر السوق للسهم؛ فليس هنالك يف أي وقت من األوقات سوى سعر سوق
واحد ،وقد ال يكون هذا إمجاع السوق على القيمة اجلوهرية للسهم ،بل يعكس يف الغالب سعر
اتفاق البائع واملشرتي على إجراء تلك الصفقة.

 2.2.5منوذج خصم التوزيعات
اهلدف التعليمي ( 2.2.5أ)– معرفة معنى منوذج خصم التوزيعات يف تقدير قيمة السهم
اهلدف التعليمي ( 2.2.5ب)– معرفة كيفية تقدير معدل العائد املطلوب للسهم العادي
اهلدف التعليمي ( 2.2.5ج)– معرفة كيفية تقييم السهم بناءً على افرتاضات خمتلفة لنمو
التوزيعات
استناداً إىل االفرتاض الذي يقول بأن قيمة أي أصل تساوي القيمة احلالية جلميع تدفقاته
النقدية املستقبلية ،فإن قيمة السهم تساوي القيمة احلالية جلميع توزيعاته املستقبلية .وحلساب
القيم احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية ،حنتاج إىل معدل خصم ،وهو -يف هذا السياق -
يساوي معدل العائد املطلوب على السهم .وميكن التعبري عن صيغة تقييم السهم على النحو
اآلتي:
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]P0 = Dt[1/(1+k)t
حيث  Dtهي التوزيعات المتوقعة في سنة ( ،)tو( )kهو معدل العائد المطلوب مقابل مخاطر
الشركة .والستخدام هذا النموذج نحن في حاجة إلى ( )5معدل العائد المطلوب المناسب ،و()0
تقديرات التوزيعات المستقبلية.
تقدير معدل العائد المطلوب

هناك طرق خمتلفة للتوصل إىل معدل العائد املطلوب لألسهم .إن املبدأ األساسي هو تقدير
معدلٍ يعكس خماطر األسهم ،ويشري هذا املعدل أساساً إىل احلد األدنى الذي يقبله املستثمرون
من أجل االستثمار يف السهم .فكلما ارتفعت املخاطر ،ارتفع املعدل ،والعكس صحيح .وتوجد طرق
علمية منهجية لتقدير املعدل؛ مثالً باستخدام طريقة منوذج تسعري األصول الرأمسالية
( .)CAPMإن النقاشات حول هذا النموذج معقدة بع

الشيء ،وتتعدى نطاق هذا الكتاب ،غري

أن املعادلة النهائية للنموذج يسرية وسهلة االستخدام .وميكن التعبري عن منوذج تسعري األصول
الرأمسالية كما يلي:

)

(

يف املعادلة أعاله ،ميثل ( )kمعدل العائد املطلوب على الورقة املالية ،و()rfاملعدل اخلالي من
املخاطر ،أما ( )βفمقياس بيتا ( )betaملخاطر الشركة ،و(

) معدل العائد للسوق .ويكون

املعدل اخلالي من املخاطر عادةً معدل سندات اخلزانة قصري األجل ،و(

) ميثلها مؤشر السوق

(كمؤشر إس آند بي  511أو تاسي) .وميكن احلصول على ( )βمن مزود قواعد بيانات معت ر
كقاعدة "بلومبريغ" .ويعرف املصطلح بني القوسني) ،(rm-rfبعالوة خماطر السوق ،وهو عائد
السوق املتوقع فوق معدل املعدل اخلالي من املخاطر .أما بيتا ( )βفهو مقياسٌ للمخاطر ،إذ
يقيس درجة حترك السهم املصاحبة حلركة السوق ،فقيم بيتا املرتفعة تعين وجود خماطر
عالية ،واخنفاض قيم بيتا تعين تدني املخاطر .ولذا يتطلب السهم الذي حيمل قيمة بيتا مرتفعة
معدل عائدٍ على املخاطر أعلى مقارنة من السهم الذي حيمل قيمة بيتا منخفضة .وبعبارة أبسط،
يشري منوذج تسعري األصول الرأمسالية إىل أن معدل العائد املطلوب ألي أصل يساوي املعدل
اخلالي من املخاطر زائداً عالوة خماطر السوق املرفوعة أو املخفضة حبسب درجة خطورة ذلك
األصل كما مت قياسه ببيتا.
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مثال
احسب معدل العائد املطلوب للشركات  C ، B ، Aاليت هلا قيم (بيتا)  1.8و  1.2و ،1.6
على التوالي ،آخذًا بعني االعتبار أن املعدل اخلالي من املخاطر هو  ،%3وعالوة السوق .%11
اجلواب:
الشركة  :Aمعدل العائد المطلوب (.%11 = )%11( 1.8 + %3 = )k
الشركة  :Bمعدل العائد المطلوب (.%15 = )%11( 1.2 + %3 = )k
الشركة  :Cمعدل العائد المطلوب (.%19 = )%11( 1.6 + %3 = )k

هناك طريقة أبسط باستخدام التقديرات الذاتية .إن أحد األساليب الذاتية هو استخدام متوسط
عوائدالسوق كمعدل أساس .ومن ثم يتم تعديل هذا املعدل صعوداً أو هبوطا بناءً على تقدير
ذاتي عما إذا كانت الورقة املالية أكثر أو أقل خماطر من السوق .إذا رأينا أن خماطر الورقة
املالية ضعف خماطر السوق (تقلبات األسعار ضعف تقلب أسعار السوق) ،فإن العائد املطلوب
سيكون تقريباً ضعف عائد السوق .أما إذا رأينا أن نسبة تذبذب الورقة املالية أكثر بـ %51من
السوق ،فإن عائدها املطلوب يكون كذلك أكثر بـ %51من السوق.
مثال
حياول أمحد تقدير العوائد املطلوبة للشركات الثالث املذكورة أعاله ،وقد توصل
بطريقة ذاتية إىل أن نسبة التقلب (كدليل على املخاطر) للشركات  Aو  Bو  Cهي على
التوالي  %81أعلى من السوق ،و %21أعلى من السوق و %51أعلى من السوق .وباعتبار أن
متوسطات عائد السوق هي قرابة  %13سنوياً ،فإن تقديراته ملعدل العائد املطلوب هي ما
يلي:
الشركة  :Aمعدل العائد المطلوب (%11.4 = )%13( 1.81 = )k
الشركة  :Bمعدل العائد المطلوب (%15.6 = )%13( 1.21 = )k
الشركة  :Cمعدل العائد المطلوب (%19.5 = )%13( 1.51 = )k
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دفع توزيعات األرباح
لنفرتض أن سهماً عادياً يدفع توزيعات ،سيبدو شكل التدفق النقدي للسهم كما يلي:

d(t+1) d(t+2) ….

dt

…

d3

d2

d1

P0

تظهر يف الشكل أعاله التوزيعات السنوية اليت تُدفع كل سنة حلامل السهم على مدى املستقبل
املنظور .وينص مبدأ التقييم على أننا سنحصل على القيمة احلالية جلميع األرباح املستقبلية.
كل من التوزيعات املستقبلية أمر مستحيل وغري الزم .علينا أن نضع افرتاضات
ٍّ
ولكن حساب
معينة لسلوك التوزيعات لكي حنل معادلة التقييم.

 )1منوذج النمو الثابت()Constant Growth Model
لنفرتض أنه من املتوقع أن تنمو األرباح بنسبة مئوية ثابتة حبسب الفرتة ،ولنقل  %gسنوياً إىل
ماال نهاية.

ملن لديهم إملام حبساب التفاضل والتكامل ،متثل املعادلة أعاله سلسلة هندسية .وبعد استخدام
بع

العمليات الرياضية ،ميكن تبسيط جمموع السلسلة يف املعادلة البسيطة التالية:

يف هذه املعادلة ،متثل ( )P0القيمة اجلوهرية ،و( )D0آخر توزيع مت دفعه ،و( )D1التوزيع التالي،
و( )kمعدل العائد املطلوب ،و( )gمعدل منو األرباح الثابت.
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مثال
تدفع شركة  Aتوزيعات بصورة منتظمة ،وارتفعت توزيعاتها السنوية مبعدل ثابت قدره %5
إىل ماال نهاية .وكان آخر توزيع دُفع هو مبلغ ريا ل واحد ( ،)1.11علماً أن معدل العائد
املطلوب على السهم  .%12ما القيمة احلالية للسهم؟
)P0 = D1/(k-g) = D0(1+g)/(k-g
)= 1.00(1.05)]/(.12-.05
= 15.00

 )2النمو الصفري ()Zero Growth
كحالة خاصة ،إذا كانت التوزيعات ثابتة على توالي السنني( ،مما يعين أن معدل منو األرباح
 ،)1.1تُختزل املعادلة أعاله إىل ما يلي:
P0 = D/k

يبدو أن منو التوزيعات الصفري من مسات األسهم املمتازة أيضاً .ولنتذكر أن توزيعات األسهم
املمتازة هلا مقادير ثابتة ،ولذا متثل توزيعات ثابتة ذات منو صفري .وبالتالي تنطبق نفس املعادلة
عاليه عند تقييم أي سهم ممتاز.
مثال
تدفع شركة  Bتوزيعات ثابتة تبلغ رياالً واحدًا للسهم الواحد سنوياً .وباعتبار معدل
العائد املطلوب هو  ،%12ما القيمة احلالية للسهم؟ (اجلواب 8.33 :رياالت)

منو التوزيعات غري الثابت ()Non-constant Growth of Dividend
حيسن بنا االعرتاف أن افرتاض منو األرباح بشكل ثابت ليس واقعياً متاماً يف العامل احلقيقي،
وكذلك افرتاض منو األرباح الصفري .إمنا األكثر واقعية هو افرتاض منو األرباح بشكل غري
ثابت .يف هذه احلالة ،نفرتض أن الشركات توزع أرباحاً لألسهم تنمو مبعدالت سنوية خمتلفة
لبضع سنني ،ومن بعد ذلك تستقر يف حالة من النمو املستمر .تكون قيمة السهم يف هذه احلالة
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جمموع القيمة احلالية لألرباح املوزعة خالل فرتة النمو غري الثابت والقيمة احلالية لألرباح
املوزعة خالل فرتة النمو املستمر.
= P0القيمة الحالية لألرباح الموزعة خالل فترة النمو غير الثابت
+
القيمة الحالية لألرباح الموزعة خالل فترة النمو الثابت

القيمة الحالية لألرباح الموزعة

القيمة الحالية لألرباح الموزعة خالل فترة النمو غير

خالل فترة النمو الثابت

الثابت

مثـال
إن شركة ( (RSTشركة فتية بدأت للتو عملياتها التجارية ،وتتوقع أن تشهد منواً استثنائياً
يف السنوات الثالث األوىل بنسبة  ،%21و ،%51و %25على التوالي .ومن بعد ذلك تتوقع
معدل منو طبيعي بنسبة  .%8وكان آخر توزيع قد بلغ رياالً واحداً سعودياً ،ومعدل العائد
املطلوب على السهم هو  .%15احسب قيمة سهم الشركة.
اإلجابة

لحل هذه المسألة ،ال يمكننا استخدام المعادلة المختصرة أعاله خالل فترة النمو غير الثابت،
ولكن بدالً من ذلك علينا أن نحسب القيم الحالية لكل عملية دفع توزيعات كل على حدة.
ابتداء من السنة الرابعة) ،نطبق معادلة النمو الثابت
وعندما يصبح نمو األرباح ثابتاً (أي
ً
للحصول على السعر في نهاية السنة الثالثة ) (P3ثم نخصم ) (P3للحصول على قيمته

الحالية.
)P0 = pv(d1) + pv(d2) + pv(d3) + PV(P3
= 1.0(1.2)/1.15 + 1.0(1.2)(1.5)/1.152 + 1.0(1.2)(1.5)(1.25)/1.153 +
)1.0(1.2)(1.5)(1.25)(1.08)/(.15-.08)(1/1.153
= 1.043 + 1.361 + 1.480 + 22.827
= 26.71

 3.2.5نسبة السعر إىل الربح (مكرر األرباح) ()P/E Ratio
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اهلدف التعليمي ( 3.2.5أ)– معرفة معنى نسبة السعر إىل الربح أو ما يسمى مبكرر األرباح
اهلدف التعليمي ( 3.2.5ب)– معرفة كيفية استخدام نسبة السعر إىل الربح يف تقييم األسهم
واستخدامها يف قرارات االستثمار
إن نسبة السعر إىل أرباح الشركة هي النسبة اليت حنصل عليها من خالل قسمة السعر احلالي
للسهم على أرباح الشركة للسهم الواحد .وهذا أيضاً يعرف بنموذج التقييم النسيب .لكن من
الناحية النظرية ،نسبة السعر إىل أرباح الشركة ليست منوذج تقييم ،بل هي جمرد مقياس نسيب
ملستوى أرباح الشركات .ويطلق أحياناً على هذه النسبة "مضاعف األرباح"؛ ألنها تقيس عدد مرات
ضرب أرباح الشركة للسهم الواحد من أجل الوصول إىل السعر احلالي للسهم.وهذه النسبة هي
ما يلي:
PER = P0/EPS

في المعادلة أعاله ،يكون ( )P0سعر السوق الحالي ،و( )EPSآخر أرباح معلنة لكل سهم .أما
( )PERفهي نسبة السعر إلى أرباح الشركة ،وكذلك تمثل "السعر" الذي يرغب السوق في دفعه
مقابل  5دوالر من أرباح الشركة .واذا كانت نسبة السعر إلى أرباح الشركة مرتفعة ،فإن هذا
يعني أن الناس مستعدون لدفع ثمن مرتفع مقابل أرباح الشركة ،مقارنةً بالشركات ذات نسبة
مكرر األرباح المنخفضة .لماذا بعض أرباح الشركات أعلى قيمةً من غيرها؟ تكمن اإلجابة في
األرباح المستقبلية ،فالمستثمرون على استعداد لدفع ثمن مرتفع مقابل توقع ارتفاع األرباح
المستقبلية.
بناء على
وألغراض التقييم ،يحسب المحلل نسبة السعر إلى أرباح الشركة (مكرر األرباح) ً

األرباح الحالية وسعر السوق الحالي ،ومن ثم يضرب مكرر األرباح في األرباح المتوقعة .على
سبيل المثال :إذا كانت األرباح المتوقعة في العام القادم( ،)e1فسيكون السعر المتوقع ( )P1في
المعادلة التالية ،بافتراض أن نسبة السعر إلى أرباح الشركة الحالية هي المضاعف الصحيح
للسهم.
P1 = PER0 x e1

يستخدم معظم املستثمرين نسبة السعر إىل أرباح الشركة لتحديد قرار االستثمار (شراء ،بيع،
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انتظار) .عادةً ما يتم التحليل لنسبة السعر إىل أرباح الشركة على مدى فرتة زمنية؛ لتتبع ما إذا
كانت النسبة آخذة يف االخنفاض (قرار شراء) أو غري ذلك .وميكن أيضاً مقارنة نسبة السعر إىل
أرباح الشركة ألحد األسهم مع النسبة اخلاصة بأسهم أخرى يف نفس جمال األعمال (النتقاء
األسهم).
مثال
يقدم أحد الباحثني التقرير التالي عن نسبة السعر إىل أرباح الشركة احلالية واملتوقعة لثالث
شركات سيارات ،وكذلك متوسط الصناعة .ويتم احلصول على نسبة السعر إىل أرباح
الشركة املستقبلية عن طريق قسمة السعر احلالي على األرباح املتوقعة للسهم الواحد (الحظ
أننا لسنا بصدد التنبؤ مبكرر األرباح املستقبلي باستخدام األسعار املستقبلية ،بل حنافظ على
السعر احلالي ثابتاً ونرى ما حيدث ملكرر األرباح مع التغريات يف األرباح املستقبلية) .واستناداً إىل
أرقام نسبة السعر إىل أرباح الشركة ،ماذا تكون توصيتك لعمالئك؟
اسم الشركة

السنة
الحالية

5 x 00

0 x 00

3 x 00

4 x 20

سيارات الراحة

15.5

14.0

12.0

10.0

6.0

سيارات النخبة

12.5

12.0

11.5

10.0

8.0

سيارات الرفاهية

8.0

8.5

10.0

12.0

15.0

متوسط الصناعة

12.0

11.5

11.2

10.7

9.7

اإلجابة

ُتعدّ سيارات الراحة وسيارات النخبة مرشحتان جيدتان "للشراء"؛ ألن اخنفاض نسبة السعر إىل
أرباح الشركة يعين زيادة يف األرباح املستقبلية .وبني الشركتني ،تُعدّ سيارات الراحة ذات
احتماالت أعلى؛ ألن معدل منو أرباحها أك ر من سيارات النخبة .ومع أن سيارات الرفاهية يف
الوقت الراهن "أرخص" من حيث نسبة السعر إىل األرباح (مكرر األرباح) ،يبدو أن أرباحها
املستقبلية آخذة يف االخنفاض ،وبالتالي فهي مرشح حمتمل "للبيع".

 4.2.5تقييم التدفقات النقدية
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اهلدف التعليمي  – 4.2.5معرفة املبدأ األساسي للتقييم باستخدام التدفقات النقدية احلرة
اليت حتققها الشركة
إن تقييم التدفقات النقدية أو تقييم 'التدفق النقدي احلر" هو األكثر تطوراً وتعقيداً من بني
األساليب الثالثة اليت نوقشت يف هذا الفصل .ميثل التدفق النقدي احلر النقد الذي تستطيع
الشركة حتقيقه بعد تنحية املال الالزم لصيانة قاعدة أصوهلا أو توسيعها .إن التدفق النقدي
احلر مهم؛ ألنه يسمح للشركة باقتناص الفرص اليت تعزز قيمة حقوق املساهمني .هذا النموذج
هو األقرب إىل مبدأ تقييم األصول؛ ألنه يستخدم التدفقات النقدية أساساً لتقييم الشركات
بدالً من استخدام أرقام أرباح الشركة .وينطوي جوهر النموذج على تقدير التدفقات النقدية
احلرة املستقبلية التشغيلية للشركة ،ومن ثم خصم التدفقات النقدية إىل القيمة احلالية
باستخدام معدل العائد املطلوب املناسب للحصول على القيمة اإلمجالية للشركة .وبعد طرح
القيمة احلالية للديون ،يكون املبلغ املتبقي هو القيمة املنسوبة إىل األسهم.
إن التدفقات النقدية احلرة العاملة ( )OFCFهي النقد الناجم عن العمليات ،الذي يُنسب إىل
مجيع ممولي رأس املال يف هيكل رأمسال الشركة .وهذا يشمل مقدمي الديون (القروض)
وكذلك األسهم .وحتسب التدفقات النقدية احلرة العاملة عن طريق أخذ أرباح الشركة قبل
سداد الفوائد والضرائب وتعديلها وفق نسبة الضريبة ،ثم إضافة قيمة االهتالك ،واستبعاد
املصروفات الرأمسالية ،والتغري يف رأس املال العامل ،والتغريات يف األصول األخرى .وهنا املعادلة
الفعلية:
OFCF = EBIT(1-T) + Depreciation - CAPEX - ∆ WC - ∆ other assets

التدفقات النقدية احلرة العاملة = أرباح الشركة قبل سداد الفوائد والضرائب ( – 1نسبة
الضريبة على الشركة)  +اهتالك األصول – املصروفات الرأمسالية – التغري يف رأس املال
العامل – أي تغريات يف أصول أخرى.
حيث:

 = EBITاألرباح قبل سداد الفوائد والضرائب
 = Tنسبة الضريبة على الشركة

 = CAPEXالمصروفات الرأسمالية

 = ∆ WCالتغيرات في رأس المال العامل
بعد احلصول على التدفقات النقدية احلرة العاملة للعام احلالي ،فإن املهمة التالية هي إجراء
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توقعات للتدفقات النقدية .وهذه عملية مشابهة إلجراء توقعات التوزيعات النقدية عندما كنا
نتناول منوذج تقييم التوزيعات .وجلعل النموذج قابالً للحل ،جيب علينا وضع افرتاضات لنمو
التدفقات النقدية املستقبلية ،مثالً :منو ثابت أو فرتة منو متغري يليها منو ثابت .وعند احلصول
على توقعات التدفق النقدي ،ميكننا بعد ذلك تطبيق عملية اخلصم للحصول على القيمة
احلالية للشركة.

) ( NCFt
(1  k ) t

Vo  

مثال – تقييم التدفقات النقدية مع فترة نمو على مرحلتين

إن شركة ( )XYZتعمل منذ سنتني وتشهد حاليا منواً عاليا بنسبة  %11سنوياً .وتتوقع
اإلدارة أن يستمر النمو املرتفع مدة  4سنوات أخرى ،وبعد ذلك سوف تنمو مبعدل الصناعة
الطبيعي بنسبة  % 5سنوياً على مدى املستقبل املنظور .ولقد مت حساب التدفقات النقدية
احلرة العاملة للسنة احلالية واليت بلغت  111مليون ريال .ولدى الشركة  51مليون سهم
مصدر ،ويبلغ إمجالي الديون القائمة عليها حنو  511مليون ريال .وتقدر تكلفة املتوسط
املرجح لرأس املال (تؤخذ كمعدل العائد املطلوب) ينحو  .%12احسب قيمة السهم الواحد
هلذه الشركة.
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اإلجابة
إن هذه املشكلة تشابه بطريقة أو بأخرى منوذج منو التوزيعات غري الثابت .علينا أن حنسب
القيم احلالية للتدفقات النقدية للسنوات الثالث األوىل لكل سنة على حدة ،ومن ثم نطبق
منوذج النمو الثابت يف السنة الرابعة .ولتجنب االلتباس من األفضل جعل احلساب يف جدول.
السنة

الرمز

)1 + g(t

عامل
التدفقات النقدية الحرة
القيمة
العاملة OFCFt
الحالية

القيمة الحالية للتدفقات
النقدية

1

OFCF1

.1.0

..0100

.1.0

1210.

2

OFCF 2

.10.

.0.100

.105

19169

3

OFCF 3

.133

.331.0

.160

16146

OFCF 4

.169

.6916.

.154

13105

.53143
)(0.12 – 0.5
= 2196.15

.154

4

القيمة الحالية
للتدفقات النقدية
الحرة العاملة في
السنة الرابعة
إجمالي القيمة الحالية للتدفقات النقدية

.315191

.4421.5

تبيّن حساباتنا أعاله أن القيمة اإلمجالية للشركة هي  1,778.15مليون ريال .وبطرح
مبلغ الدين  511مليون ريال ،يبقى لدينا  1,278.15مليون ريال قيمة األسهم اليت ترتجم
ال للسهم الواحد.
لـ  25.56ريا ً
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أسئلة للمراجعة
 .1ما األوراق املالية ذات الدخل الثابت؟ صف خصائصها العامة.
 .2صف خمتلف املصطلحات املتعلقة بتسعري السندات.
 .3كيف يتم تقييم السندات؟ ما معادلة قيمة السندات وكيف تُستخدم حلساب قيمة السند؟
 .4صف النظريات املختلفة لتسعري السندات.
 .5ما املقصود باهليكل الزمين ألسعار الفائدة؟ وما السلوكيات املختلفة ألسعار الفائدة ع ر الزمن؟
 .6ما القيمة اجلوهرية للورقة املالية؟
 .7صف مناذج خصم التوزيعات املستخدمة يف تقدير قيمة السهم؟
 .8كيف تقدر معدل العائد املطلوب للسهم العادي؟
 .9ماذا يُقصد بنسبة السعر إىل أرباح الشركة (مكرر األرباح)؟ صف كيفية استخدامها الختاذ قرارات
االستثمار؟
 .11صف األساليب األساسية للتقييم باستخدام التدفقات النقدية احلرة اليت حتققها الشركة.

عينة من أسئلة اخليارات املتعددة
 .1أي من اخلصائص التالية هو من مسات سندات الشركات؟
أ)

ال يوجد تاريخ استحقاق ثابت.

ب)

توفر دخالً منتظما للمستثمرين.

ج)

تدفقاتها النقدية ثابتة.

د)

تُعدّ معرضة ملخاطر التخلف عن السداد.
 - 0أ و ب و ج فقط.
 - 8أ و ب و د فقط.
 - 3ب و ج و د فقط.
 - 4أ و ب و ج و د.
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 .2يتميز سند  Aبفرتة استحقاق  5سنوات مع فائدة قسيمة  .%7أما سند  Bفيتميز بفرتة استحقاق
 11سنوات مع فائدة قسيمة  .%9كال السندين حيقق نفس العائد حتى تاريخ االستحقاق ،لكن
سند  Aيباع حالياً بسعر خصم ،يف حني أن سند  Bيباع بعالوة .أي العبارات التالية صحيحة حول
العائد حتى تاريخ االستحقاق للسندين؟
أ)

العائد حتى تاريخ االستحقاق أقل من .%7

ب)

العائد حتى تاريخ االستحقاق بني  %7و.%9

ج)

العائد حتى تاريخ االستحقاق أكثر من .%9

د)

ال شيء مما ذُكر أعاله.

 .3يف سياق اهليكل الزمين ألسعار الفائدة ،يعين منحنى العائد التنازلي:
أ)

أسعار الفائدة طويلة األجل أعلى من أسعار الفائدة قصرية األجل.

ب)

أسعار الفائدة طويلة األجل أقل من أسعار الفائدة قصرية األجل.

ج)

أسعار الفائدة طويلة األجل هي نفس أسعار الفائدة قصرية األجل.

د)

ال شيء مما سبق.

 .4احسب القيمة اجلوهرية لسهم تنمو أرباحه مبعدل ثابت  %5سنويا وكان آخر ربح موزع1ريال ،مع
معدل العائد املطلوب  %11ونسبة أرباح بال خماطر %4؟
أ)

21.00رياالً.

ب)

 20.00رياالً.

ج)

 17.50رياالً.

د)

 16.67رياالً.
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 .5أي من العبارات التالية غري صحيحة حول نسبة السعر إىل أرباح الشركة (مكرر األرباح)؟
أ)
ب)

يقيس عدد املضاعفات على أرباح الشركة اليت ميكن أن يدفعها السوق مقابل السهم.
يُعدّ السهم الذي تكون فيه نسبة السعر إىل أرباح الشركة مرتفعة أكثر "كلفة" من اآلخر
الذي نسبته منخفضة.

ج)

يتوقع املستثمرون عموماً من السهم الذي تكون فيه نسبة السعر إىل أرباح الشركة منخفضة
حتقيق قدر أك ر من العوائد يف املدى البعيد من سهم تكون فيه نسبة السعر إىل أرباح
الشركة عالية.

د)

يُعدّ السهم الذي يُظهر ازدياداً يف نسبة السعر إىل أرباح الشركة يف السنوات املقبلة ،خيار شراء
جيد ألن األرباح آخذة يف االرتفاع.
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الفصل السادس
حتليل األسهم
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية
للمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا
اهلدف يف إطار يسبق النص.

مـقدمـة
1.6

ما املقصود بتحليل األسهم؟

2.6

التحليل األساسي

00806

طريقة التحليل التنازلي "من أعلى إىل أسفل"

80806

طريقة التحليل التصاعدي "من أسفل إىل أعلى"

3.6

التحليل الفين

4.6

أدوات التحليل الفين

00406

االجتاهات

80406

الدعم واملقاومة

30406

حتليل احلجم

40406

استخدام الرسوم البيانية

50406

أمناط الرسوم البيانية

 5.6التحليل األساسي مقابل التحليل الفين
 00506أوجه االختالف بني التحليل األساسي والتحليل الفين
 80506أفضلية التحليل األساسي (وجهة نظر احملللني األساسيني)
 30506أفضلية التحليل الفين (وجهة نظر احملللني الفنيني)
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مـقدمـة
يتعني على املستثمرين اجلادين حتليل األسهم (أو ما يسمى أحيانا "حتليل الشركات") يف
جمرى قيامهم بالعملية االستثمارية .هذا التحليل هو أيضاً جزء كبري من النشاط البحثي يف
منظمات الوسطاء/املتعاملني .إن من املهم جداً للوسيط/املتعامل فهم كيفية إجراء حتليالت
الشركة من أجل فهم أساس تقييم التقارير البحثية وتقديم التوصيات بشأنها .نوضح يف هذا
الفصل األسلوبني األكثر شيوعاً لتحليل وتقييم الشركات ،وهما :التحليل األساسي ،والتحليل
الفين .يستمد التحليل األساسي قيم الشركة من أرباحها وتدفقاتها النقدية املتوقعة بناءً على
حتليالت عوامل الشركة األساسية؛ مثل قوة سوق منتجات الشركة ،والوضع املالي للشركة،
واألوضاع االقتصادية السائدة .أما التحليل الفين على الصعيد اآلخر ،فيتخذ القرار االستثماري
بناءً على قواعد خمتلفة بدراسة التغريات يف أسعار األسهم .هناك خالف ال نهاية له حول أي
األسلوبني أفضل ،بيد أن لكل منهما مزاياه اخلاصة يف مساعدة املستثمرين يف قراراتهم
االستثمارية.

 1.7ما املقصود بتحليل األسهم؟
اهلدف التعليمي  – 1.6فهم معنى حتليل األسهم والغرض منه وأساليبه العامة
يشري حتليل األسهم إىل عملية تقييم سهم معني ألغراض التداول أو االستثمار .إن النتيجة
النهائية لتحليل األسهم هي تقديم التوصيات للمستثمرين حول األسهم اليت يتم حتليلها،
فأحياناً تقدم توصيات واضحة؛ كشراء أو بيع أسهم بعينها ،وأحياناً تكون هذه التوصيات
موضوعية نوعًا ما ،فيُرتك األمر للمستثمر يف التفسري واختاذ القرار.
هناك أسلوبان أساسيان لتحليل األسهم :التحليل األساسي والتحليل الفين .وخيتلف هذان
النوعان من التحليل كثرياً يف فلسفتهما وأسلوبهما ،على الرغم أن هدفهما املشرتك هو تقديم
املشورة للمستثمرين .حياول احملللون األساسيون حتديد القيمة اجلوهرية للسهم بناءً على
العوامل األساسية ،ومنها رحبية الشركة ،والتدفقات النقدية .عند تقييم رحبية الشركة
والتدفقات النقدية يأخذ احملللون األساسيون بعني االعتبار تأثري العوامل االقتصادية ،وعوامل
الصناعة ،إضافة إىل نقاط القوة والضعف لدى الشركة واليت تشمل حتليل سوق منتجاتها
والتحليل املالي.
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أما التحليل الفين يف املقابل ،فريكز على دراسة أسعار السوق التارخيية أو السابقة للتنبؤ باجتاه
أسعار األسهم يف املستقبل .ويستخدم احملللون الفنيون أدوات وأساليب خمتلفة من أجل اخلروج
بآراء حول اجتاهات األسعار املستقبلية للشركات اليت حيللونها .وتشمل هذه األدوات بشكل
رئيس الرسوم البيانية لألسعار واملتوسطات املتحركة .وال يلجأ احملللون الفنيون إىل تقييم
األسهم ،وبالتالي ال يهمهم ما إذا كان السهم مسعراً بأقل أو أكثر مما يستحق ،لكن ما يهمهم
حقاً هو التحركات واالجتاهات السعرية.
إن حتليل األسهم هو أسلوب من أساليب املستثمرين واملتداولني يف اختاذ قرارات الشراء والبيع.
فمن خالل دراسة وتقييم البيانات املاضية والراهنة ،حياول املستثمرون واملتداولون احلصول على
قدم سبق يف األسواق من خالل اختاذ قرارات مطلعة .غري أن هذين النوعني من التحليالت
خمتلفان متاماً يف ما يبدو يف فلسفاتهما وطرقهما وبوجه عام ال يتوافقان بعضهما مع بع ؛ إذ
من ناحية ،يؤكد التحليل األساسي أن أسعار السوق عادةً ما تكون "صحيحة" بناءً على القيمة
األساسية للشركة .ومع ذلك ،قد حتدث احنرافات قصرية املدى نتيجة ملعلومات جديدة تؤدي
إىل اختالل التوازن بني العرض والطلب على األسهم .وميكن حتقيق مكاسب من خالل تداول
الورقة املالية املقيمة بغري قيمتها ثم انتظار تنبه السوق "خلطئه" ،وإعادة تسعري السهم.
أما التحليل الفين -من ناحية أخرى  -فيؤكد أن مجيع املعلومات املتعلقة باألسعار اجلارية
هي منعكسة بالفعل يف أسعار السهم اجلارية والتارخيية .إن استجابات املستثمرين العاطفية
لتحركات األسعار تؤدي إىل أمناط بيانية لألسعار ميكن مالحظتها .وال يهتم التحليل الفين
مبا""قيمة" السهم ،إمنا يهتم فقط باجتاه األسعار .ويستمد توقعات السعر من مستخلصات
أمناط األسعار التارخيية.

 2.6التحليل األساسي
اهلدف التعليمي ( 2.6أ)– فهم معنى التحليل األساسي لألوراق املالية (األسهم)
اهلدف التعليمي ( 2.6ب)– معرفة أساليب إجراء التحليل األساسي لألوراق املالية
إن التحليل األساسي هو وسيلة لتقييم السهم بقياس قيمته اجلوهرية من خالل إجراء حتليل
منهجي للعوامل االقتصادية ،وعوامل الصناعة ،والعوامل اخلاصة بالشركات .واهلدف النهائي
من أداء التحليل األساسي هو تقديم قيمة تقديرية للورقة املالية ميكن للمستثمر مقارنتها
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بسعرها احلالي يف السوق؛ لتحديد ما إذا كانت مسعرة بأقل من قيمتها ،أو بأكثر من قيمتها،
أو أن السوق قد وضع سعرًا صحيحًا هلا.
هناك طريقتان إلجراء التحليل األساسي :طريقة التحليل التنازلي "من أعلى إىل أسفل"،
وطريقة التحليل التصاعدي "من أسفل إىل أعلى" .ويف ما يلي إيضاحٌ هلاتني الطريقتني.

 1.2.6أسلوب التحليل التنازلي "من أعلى إىل أسفل"
تبدأ طريقة أو أسلوب التحليل التنازلي من النظر إىل الصورة الكبرية (التحليل االقتصادي
العاملي والوطين) ،ثم تنتقل إىل صورة أصغر (حتليل الصناعة) ،ثم إىل الشركة املعينة (حتليل
الورقة املالية والشركة) .ويتم إجراء التحليل األساسي التنازلي يف ثالث خطوات؛ إذ يبدأ من
التحليل االقتصادي العام للبلد ،يليه حتليل الصناعة اليت تنتمي إليها الشركة املعينة ،ومن ثم
تقريب العدسة لتحليل الشركة نفسها .وتظهر اخلطوات بيانياً يف الشكل .1- 6
تحليل االقتصاد

تحليل الصناعة

تحليل الشركة

الشكل  :1- 6التحليل األساسي التنازلي (من أعلى إىل أسفل)

اخلطوة  :1حتليل االقتصاد
االقتصاد العاملي :ابتداءً بالصعيد العاملي ،ينظر احمللل إىل أبرز األحداث العاملية اليت هلا أبعاد
على االقتصادين العاملي واإلقليمي؛ فعلى سبيل املثال :ميكن أن يبدأ احمللل باقتصاد الواليات
املتحدة ويتناول أثره يف األسواق األخرى ،وذلك بطرح أسئلة مثل :هل هناك تغري يف أسعار
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الفائدة يف الواليات املتحدة؟ هل هناك بع

السياسات املؤدية إىل التوسع يف اإلنفاق

االستهالكي؟ ومبا أن االقتصادات األوروبية والواليات املتحدة هي أك ر الدول املستوردة يف
العامل ،فإن لتوسعها أو انكماشها االقتصادي آثاراً مباشرة يف البلدان املصدرة.
االقتصاد احمللي :ينتقل احمللل من االقتصاد العاملي إىل النظر إىل االقتصاد احمللي الذي يشمل
كالً من االقتصاد الوطين واالقتصاد اإلقليمي ،فيقوم بتحليل عوامل كالتعاون اإلقليمي،
والسياسات اإلقليمية ،والدورات االقتصادية ،والسياسات احلكومية ،واإلنفاق احلكومي،
والتضخم ،وأسعار الفائدة ،والتوظيف ،واالستهالك ،وبيانات الصادرات الواردات ،وغريها .ويتم
تقييم تأثرياتها العامة يف خمتلف الصناعات.
وأهم ما يقوم به احمللل هو ربط األوضاع االقتصادية بالصناعات والشركات احملددة اليت يراد
حتليلها .وميكن حتليل بع

االجتاهات ع ر السنوات املاضية؛ من أجل الوصول إىل تنبؤ جيد

بشأن االجتاهات املستقبلية .وميكن استخدام أرقام الناتج احمللي اإلمجالي

-على سبيل

املثال  -كمؤشر لدورة األعمال التجارية وكيفية ارتباطها بأداء الصناعة والشركة.

اخلطوة  :2حتليل الصناعة والقطاع
على مستوى القطاع :ال يؤدي كل قطاع صناعي أو يستجيب بطريقة مماثلة للتغريات يف
االقتصاد الوطين .هناك عوامل معينة هلا أثر أك ر يف صناعات معينة وأقل يف أخرى؛ فعلى
سبيل املثال؛ سيكون للزيادة يف الرسوم اجلمركية على استرياد السيارات أثر سليب يف شركات
السيارات ،يف حني أن ختفي

التعرفة اجلمركية على مواد البناء قد يؤدي إىل التوسع يف

صناعات البناء .وإذا قررت احلكومة خف

أسعار الفائدة ،يتمكن املزيد من املستهلكني من

اقرتاض املال ،وهذا قد يؤدي إىل التوسع يف صناعات السلع االستهالكية املعمرة والعقارات .وقد
تقدم احلكومة أيضاً حوافز معينة لقطاع التقنية من شأنها أن تعطي دفعة قوية لشركات
التقنية الفائقة.
على مستوى الصناعة :قد يتألف قطاع واسع من عدة صناعات حمددة .وإذا اقرتبنا أكثر ،رمبا
جند أن صناعات خمتلفة يف قطاع معني سوف تتأثر بطرق خمتلفة جراء حمفز اقتصادي؛ على
سبيل املثال :يتكون قطاع السلع االستهالكية املعمرة من صناعات تنتج وتبيع األثاث ،والسيارات،
واألدوات الرياضية ،واأللعاب ،واألجهزة املنزلية ،ولوازم املطابخ ،وغريها .وبالتالي سيؤثر اخنفاض
أسعار الفائدة مثالً يف خمتلف السلع املعمرة بشكل متباين.
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ميكن للمحلل أن يركز على اجلوانب التالية عند إجراء حتليل الصناعة :نقل التقنية،
االستثمارات األجنبية املباشرة ،طبيعة املنافسة يف الصناعة ،األسواق الداخلية واخلارجية ،توافر
األيدي العاملة املاهرة واخل رات ،السياسات والتنظيمات احلكومية ،وكذلك حساسية الصناعة
جتاه خمتلف الظروف االقتصادية.

اخلطوة  :3حتليل الشركة والورقة املالية (السهم)
على مستوى الشركة :يف هذا املستوى ،نقرّب العدسة حنو الشركات املختارة كل على حدة
ضمن هذه الصناعة .فإذا كان هناك الكثري من الشركات العاملة يف الصناعة ،خيتار احمللل
عدداً منها إلجراء التحليل؛ كبع

الشركات الرائدة يف هذه الصناعة مثالً .لكن السؤال املهم:

أي شركة من هذه الشركات ستكون أكثر جاذبية لالستثمار؟ سيلقي احمللل نظرةً فاحصةً
على كيفية أداء كل شركة وتوقعات أدائها املستقبلي .ولذا يركز احمللل يف مستوى حتليل
الشركات على منطقتني :حتليل سوق منتجات الشركة ،والتحليل املالي.
على صعيد حتليل سوق منتجات الشركة ،ميكن أن يركز احمللل على أسهم السوق ،واملنافسة،
وقوة املنتجات ،وتفضيالت املستهلك ،ونقاط قوة اإلدارة ،والسياسات احلكومية ،وغريها .ويُعدّ
حتليل سوق منتجات الشركة ذا أهمية خاصة يف أوضاع املنافسة غري العادلة إذ يتعني على
الشركات التفريق بني منتجاتها ومنتجات منافسيها.
أما على مستوى التحليل املالي ،فسيمعن احمللل يف النظر يف أداء الشركة من ناحية إدارة
مواردها املالية .وميكن أن يتم هذا بإجراء التحليل املالي الذي يشمل يف العادة :حتليل النسب
املالية ،وحتليل التدفقات النقدية ،والتحليل النسيب للقوائم املالية .وعادةً ما تكون املعلومات
الالزمة للتحليل املالي موجودة يف التقارير السنوية للشركات .ويُطلعنا التحليل املالي على
نقاط القوة والضعف يف املركز املالي للشركة .وميكن للمحلل أيضاً إجراء توقعات للمتغريات
الالزمة ألغراض التقييم ،مثل :توقعات أرباح الشركة ،وتوزيعات األسهم ،والتدفقات النقدية،
وتكلفة رأس املال.
على مستوى السهم :وهذه هي اخلطوة األخرية من خطوات أسلوب التحليل التنازلي لتقييم
الورقة املالية (السهم) .يتم يف هذه اخلطوة تقدير قيمة الشركة واألسهم للتوصل إىل القيمة
اجلوهرية (أو النظرية) للشركة .وميكن استخدام مناذج تقييم خمتلفة هلذا الغرض؛ مثل:
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منوذج خصم توزيعات األرباح ،ومنوذج التدفقات النقدية احلرة ،ومنوذج نسبة السعر إىل األرباح
(مكرر األرباح) ،وغريها .يف هذا املستوى ،خيرج احمللل باملشورة والتوصيات االستثمارية
للمستثمرين حول الشركات اليت مت حتليلها.

 2.2.6أسلوب التحليل التصاعدي "من أسفل إىل أعلى"
يُعدّ التحليل التصاعدي األسلوب املقابل ألسلوب التحليل التنازلي .يف هذه الطريقة يبدأ
التحليل من مستوى الشركة ويصعد إىل مستوى الصناعة ثم االقتصاد .إن الرتكيز هنا ينصبّ
ال على الشركة وتغفل أحياناً مستويات الصناعة واالقتصاد .يبحث احمللل الذي يستخدم هذا
فع ً
األسلوب عن األسهم معتمداً على بع

اخلصائص كأرباح الشركة ،ونسبة السعر إىل األرباح

(مكرر األرباح) ،ونسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية ،والتوزيعات ،والقيمة االقتصادية
املضافة ،واإلسرتاتيجيات بعيدة األمد ،وغري ذلك.
إن مسألة االختيار بني اخلصائص تعتمد على الشخص الذي يقوم بالتحليل ،فبع
يعتقدون أن ذلك السهم ذا مكرر األرباح املنخف

احملللني

جيد لالستثمار ،وبالتالي خيتارون األسهم

بناءً على مكررات أرباحها .يف حني خيتار مستثمرون آخرون

-ولرمبا كانوا من متجنيب

املخاطر  -الشركات الكبرية واملستقرة ذات عوائد التوزيعات اجليدة .غري أن هناك فريقاً آخر
يستخدم نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية أساساً لالختيار .وهنالك أيضاً مستثمرون
يستخدمون قواعد متعددة ليختاروا فقط الشركات اليت تتجاوز مجيع معايري ترشيحهم.
ويقارن احمللل الذي يتبع أسلوب التحليل التصاعدي الشركات بناءً على هذه املعايري األساسية.
ومادامت الشركات قوية يف هذه اجلوانب ،فإن دورة األعمال التجارية أو ظروف الصناعة العامة
ليست مدعاة اهتمام.
ولتعزيز حتليل املعايري املالية ،حيلل احمللل التصاعدي أيضاً قوة سوق منتجات الشركة .إن
حتليل املعلومات كمنتجات الشركة ،وموقفها التنافسي ،ومكانتها املالية ،يقودنا إىل تقدير
أرباح الشركة املمكنة ،ومن ثم تقدير قيمتها اجلوهرية يف نهاية املطاف.
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 3.6التحليل الفين
اهلدف التعليمي ( 3.6أ)– فهم معنى التحليل الفين وبع

األدوات اليت يستخدمها احملللون

الفنيون
اهلدف التعليمي ( 3.6ب)– معرفة فلسفات التحليل الفين وافرتاضاته
للتحليل الفين أسلوب مغاير متاماً يف تناول االستثمارات مقارنةً بالتحليل األساسي؛ ففي تداول
األسهم ،يُعدّ التحليل الفين دراسة ملختلف املؤشرات يف حماولة للتنبؤ بتحركات أسعار األسهم
يف املستقبل .فعند إجراء حتليل فين ،تُستخدم األرقام والرسوم البيانية وخطوط املتوسط
املتحرك مع املؤشرات الفنية للبحث عن أمناط معينة يف حركة األسعار ،ورصد وتأكيد تلك
األمناط يف أقرب وقت ممكن .ويعتقد احملللون الفنيون اعتقاداً قوياً أن التاريخ يعيد نفسه ،وأن
أي أمناط للسهم ظهرت يف املاضي ،سوف تظهر مرة أخرى يف املستقبل .إن التحدي هنا هو أن
يعوّدوا أعينهم على ملح منطٍمعني ،وهذا أمر قد ال يتقنونه إتقانًا تاماً يف بع

األحيان.

يستخدم التحليل الفين بيانات السوق املنشورة اليت تشمل بشكل رئيس سعر السهم ،ومؤشر
السوق ،وحجم التداول .ويعتقد احملللون الفنيون أن أفضل مصدر للمعلومات هو بيانات السوق
حبد ذاتها ،إذ تتضمن األسعار السابقة معلومات غنية ومفيدة عن اجتاهها يف املستقبل .ومن
خالل دراسة التحركات السعرية  ،وحجم التداول ،يستطيع احملللون الفنيون تقديم
االستنتاجات بشأن قوة العرض والطلب على األسهم.
يعتقد احملللون الفنيون أن األسعار تتكيف تبعاً للمعلومات اجلديدة بصورة تدرجيية .ومع تكيف
السهم من مستوى توازنه القديم إىل مستوى التوازن اجلديد ،مييل السعر إىل التحرك يف اجتاه
معني .ونتيجةً لذلك يستطيع أولئك الذين رصدوا هذا االجتاه يف بدايته التداول بصورة
مرحبة يف السوق .وال حيرص الفنيون على أسباب التغري يف أسعار األسهم ،بل إن ما يهمهم أكثر
هو طبيعة وسلوك األسعار.
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 4.6أدوات التحليل الفين
اهلدف التعليمي  – 4.6معرفة بع

األدوات الشائعة اليت يستخدمها احملللون الفنيون

لتداول األسهم
هناك أنواع كثرية من األدوات املختلفة اليت تستخدم يف التحليل الفين ،وأهم هذه األنواع هي:
حتليل االجتاهات ،وخطوط الدعم واملقاومة ،وحتليل احلجم ،وحتليل أمناط الرسوم البيانية،
واملتوسطات املتحركة ،واملؤشرات العامة ،ومؤشرات التذبذب .ويبدو أن حتليل الرسوم البيانية هو
النوع األكثر شعبية واهتماما ًمن بني أنواع التحليل الفين .ويُطلق عرفاً على الذين جيرون
حتليل الرسوم البيانية اسم "حمللو الرسوم البيانية" ( .)chartistsنقدم يف ما يلي شرحاً
موجزاً لتحليل الرسوم البيانية.

 3.1.2االجتاهات
بالنسبة إىل احمللل الفين" ،االجتاه هو الصديق" ( .)Trends are friendsويُقصد باالجتاه
يف أسعار األسهم حترك األسعار باجتاه معني .ولالجتاه عنصران :االجتاه والطول .ويشري االجتاه
إىل ما إذا كان التحرك إىل األعلى (صعود السعر) أم إىل األسفل (هبوط األسعار) أو أفقياً
(استقرار األسعار) .ويشري طول االجتاه إىل عنصر الزمن ،وميكن تصنيف االجتاهات إىل :اجتاه
قصري األجل ،أو متوسط األجل ،أو طويل األجل (وهو االجتاه الرئيس) .ويُعدّ االجتاه قصري
األجل عموماً إذا كان أقل من شهر ،واالجتاه املتوسط األجل قد ميتدّ من شهرٍ إىل ستة أشهر.
أما االجتاه طويل األجل فرمبا ميتد من ستة أشهر إىل أكثر من سنة.
يف االجتاهات السعرية ،ميكن أن يتكون االجتاه طويل األجل من عدة اجتاهات متوسطة ،غالباً ما
تتحرك يف عكس االجتاه الرئيس .وإذا كان االجتاه الرئيس صاعداً ،وهناك تصحيح تنازلي يف
حركة السعر ،يتبعها استمرار يف االجتاه الصاعد ،عُدّ التصحيح اجتاهاً متوسطاً أو متوسط
األجل .ويشري التصحيح إىل سلوك السعر لتصحيح نفسه من ردة فعل مفرطة حمتملة ،إما
صعوداً أو هبوطاً .و ُتعدّ االجتاهات قصرية األجل مكونات لكل من االجتاهات الرئيسة واملتوسطة
(انظر الشكل .)2- 6
إن عملية رصد االجتاهات صعبة وشائكة ،ومن املمكن أيضاً أن يرى حمللون خمتلفون اجتاهات
خمتلفة يف نفس الرسم البياني لألسعار .ويف معظم األوقات ،ال تتحرك األسعار بصورة سلسة
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تسلك فيها اجتاهاً ما ،بل تتحرك يف سلسلة من االرتفاعات (القمم) واالخنفاضات (القيعان).
وإذا ما جُمعت هذه القمم والقيعان مع بعضها فإنها ميكن أن تشكل اجتاهاً .على سبيل املثال،
يصنف االجتاه الصاعد على أنه سلسلة من القمم املرتفعة والقيعان املرتفعة ،يف حني يعكس
االجتاه النازل اجتاهاً مكوناً من القيعان املنخفضة والقمم املنخفضة.

اتجاه قصير األجل
اتجاه متوسط األجل
السعر

اتجاه طويل األجل
الزمن

الشكل  :2- 6أطوال االجتاه
من املهم فهم وحتديد االجتاهات حبيث ميكنك التداول معها ال ضدها .وهناك مقولتان مهمتان
يف التحليل الفين هما )" (trend is friendاالجتاه هو الصديق" و (don’t buck the
) trendأي "ال خترج عن االجتاه أو ال تقاوم التيار"،وتدالن على أهمية حتليل االجتاه
للمتداولني بالطريقة الفنية.

 2.4.6الدعم واملقاومة
الدعم واملقاومة هما خطان وهميان أو خياليان حيددان احلدود الدنيا والعليا حلركة األسعار
على التوالي يف اجتاه معني .ختيل أنه على مدى فرتة من الزمن ،ولنقل أسبوعاً أو شهراً أو عدة
أشهر ،حترّك سعر سهم معني صعوداً ونزوالً ضمن مستويات عليا ودنيا معينة .يسمى املستوى
األدنى خط الدعم ،ويسمى املستوى األعلى خط املقاومة .وخط الدعم هو مستوى السعر الذي
نادراً ما يهبط السهم دونه ،أما خط املقاومة فهو مستوى السعر الذي نادراً ما يتجاوزه السهم
(انظر الشكل .)3- 6
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المقاومة

السعر

الدعم

الزمن

الشكل  :3- 6الدعم واملقاومة
إن مستويات الدعم واملقاومة هلا أبعاد مهمة تؤثر يف سلوك السوق .عندما تكون األسعار قريبة
من مستوى الدعم ،يعتقد املتداولون أن األسعار منخفضة مبا يكفي ،فيتحركون لشراء السهم،
ظنًا منهم أنه سيغري اجتاهه من النزول إىل الصعود .وبالتالي سيكون هناك مشرتون أكثر من
الباعة ،وستبدو السوق "داعمة" للسعر ،فتمنعه من االخنفاض أكثر .ومع زيادة الطلب ،ينشأ
احتمال كبري أن يعكس السعر مساره ويسلك اجتاهاً صاعداً .وعلى النقي

من ذلك ،عندما

تقرتب األسعار من مستوى املقاومة ،يبدأ املتداولون بالبيع وجين األرباح ،فيكون هناك باعة
أكثر من املشرتين ،وتبدو السوق "مقاومة" لالجتاه ،فتمنعه من االرتفاع أكثر .ومع زيادة ضغط
البيع ،هناك فرص كبرية أن يعكس السعر اجتاهه ويتحول إىل االجتاه النازل.
أحياناً عندما تكون األسعار قريبة من خطوط االجتاه ،يتسابق املتداولون ويدفعون األسعار إىل
ما وراء تلك اخلطوط .وعندما حيدث هذا ،نقول أن السيكولوجية وراء حتركات السهم قد
تغريت ،ويف هذه احلالة قد تنشأ مستويات جديدة من الدعم واملقاومة .ويعكس الشكل 4- 6
مثاالً لتحول مستوى الدعم ليصبح مستوى مقاومة جديد .حيدث هذا األمر عندما جي ر تغري
أساسي يف قوى العرض والطلب السعر على كسر مستوى الدعم.
يستطيع املتداولون الفنيون االستفادة من قدرتهم يف رصد اجتاهات األسعار ألنهم على األرجح
قادرون على حتديد نقاط االنعكاس الجتاه السعر .إضافةً إىل ذلك ،إن معرفة حدود حتركات
السعر ميكن أن تساعدهم على توقيت تداوهلم على حنو مثالي .لكن إذا مل يصيبوا يف تفسري
القوى الكامنة وراء االجتاه ،فقد تكون توقعاتهم خاطئة.
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القاومة
السعر

الدعم

الزمن

الشكل  :4- 6تغري مستوى الدعم ليصبح مستوى مقاومة

 3.4.6حتليل احلجم
إن احلجم هو ببساطة عدد األسهم املتداولة خالل اليوم ،أو أي فرتة معينة من الزمن .ويعكس
احلجم اهتمام السوق بسهم معني ،أي ما إذا كان هناك الكثري من املشرتين والباعة يشاركون
يف السهم .وعادة ما تظهر املعلومات عن حجم التداول (أو الكمية املتداولة) يف اجلزء السفلي من
الرسم البياني السعري على شكل أعمدة كما يف الشكل .5- 6

السعر

الحجم
الزمن

الشكل  :5- 6السعر واحلجم
تؤدي معلومات احلجم دوراً داعماً يف التحليل الفين ،فالتحرك السعري املصحوب حبجم كبري
يعول عليه أكثر من نفس التحرك املصحوب حبجم ضئيل .ويصبح االعتماد أك ر على
التغريات السعرية اليت تؤدي إىل اجتاهات معينة أو تكوين رسم بياني معني عندما تكون أحجام
149

التداول عالية .ويرجع سبب ذلك إىل أن التغريات السعرية نامجة عن املشاركة النشيطة لكثري
من املتداولني ،مما جيعل االعتماد على صفقات السوق أك ر .إن استدامة حجم التداول تعد
اعتباراً مهماً أيضاً عند النظر إىل موثوقية التحركات السعرية .ولذا -إضافة إىل البحث عن
حترك سعري كبري  -سيدرس احمللل الفين أيضاً حجم التداول لكي يتأكد من مصداقية
احلركة.

 4.4.6الرسوم البيانية
هي رسم يستخدم اخلطوط واألعمدة وغريها من الرموز واجملسمات األخرى لينقل املعلومات
إلينا .يف التحليل الفين لألسهم ،يُعدّ الرسم البياني ببساطة عرضاً صورياً لسلسلة من األسعار
خالل إطار زمين حمدد .على سبيل املثال :ميكننا إعداد رسم بياني يُظهر أسعار اإلغالق اليومية
لسهم معني خالل فرتة عام واحد ،إضافةً إىل حجم التداول اليومي املصاحب له .باستخدام هذا
الرسم البياني نستطيع النظر يف طبيعة التحركات ،واالجتاهات ،والتشكيالت السعرية ،إن
وجدت.
وقبل الشروع يف حتليل الرسم البياني ،البد للمرء أن يعي ثالثة جوانب :املقياس الزمين،
واملقياس السعري ،والنقطة السعرية املستخدمة .عادةً ما يكون املقياس الزمين على طول احملور
األفقي ،وينبغي أن حيدد بشكل واضح ما إذا كانت املقاييس الزمنية املستخدمة للتداول هي
يومية ،أو أسبوعية ،أو شهرية ،أو ربعية ،أو غري ذلك .أما املقياس السعري فيكون على احملور
العمودي ،ويشري عادةً إىل سعر السهم .وتشري النقطة السعرية إىل نوع األسعار املستخدمة يف
الرسم البياني ،إذ تكون يف معظم األحيان سعر اإلغالق .بيد أنه أصبح من الشائع جداً يف وقتنا
الراهن أن نرى رسوماً بيانية بأربعة أسعار ليوم واحد ،فضالً عن حجم التداول ،وهي :سعر
االفتتاح ،وسعر اإلغالق ،وأعلى سعر يف اليوم ،وأدنى سعر يف اليوم.
هناك أربعة أنواع رئيسة من الرسوم البيانية اليت يستخدمها املستثمرون واملتداولون بناءً على
املعلومات اليت يبحثون عنها ومستويات مهارتهم اخلاصة .وأنواع الرسوم البيانية هي :الرسم
البياني اخلطي ،ورسم األعمدة ،ورسم الشموع ،ورسم النقط واألرقام.



الرسم البياني اخلطي
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ُيعدّ الرسم البياني اخلطي أبسط الرسوم البيانية األربعة ،إذ يكون برسم خطوط مستقيمة
لرتبط سعر ما بالسعر التالي ،ولنقل ربط سعر إغالق أحد األيام بسعر اإلغالق لليوم التالي،
وهكذا على مدى فرتة زمنية معينة .ويستطيع املرء باستخدام هذا الرسم البياني ،حماولة رصد
االجتاهات والتشكيالت إن وُجدت .وتستخدم مجيع الرسوم البيانية اخلطية تقريباً أسعار اإلغالق
وال تتضمن معلوماتٍ عن أسعار االفتتاح ،أو األسعار العليا والدنيا اليومية .وتُعدّ أسعار اإلغالق
أهم األسعار مقارنةً بأسعار االفتتاح ،أو األسعار العليا والدنيا لليوم ،وهذا يعلل سبب االقتصار
على استخدامها كقيمة وحيدة يف الرسوم البيانية اخلطية .ويوضح الشكل  6- 6الرسم
البياني اخلطي األساسي.

السعر

الزمن

الشكل  :6- 6رسم بياني خطي



رسم األعمدة

يقدم الرسم البياني الذي يستخدم األعمدة معلوماتٍ أكثر مقارنة بالرسوم البيانية اخلطية.
ميثل كل يوم بعمود متعامد .تُرسم األعمدة اليومية على الرسم البياني لتتابع التحركات
السعرية بشكل يومي .يبني الشكل ( 7- 6أ) نسخة موسعة من العمود اليومي ،حيث حيمل هذا
العمود املعلومات التالية:
 ارتفاع العمود خي رنا بأعلى وأدنى األسعار لليوم.
 الشرطة األفقية القصرية على يسار العمود متثل سعر االفتتاح.
 الشرطة األفقية القصرية على ميني العمود متثل سعر اإلغالق.
151

وميكن استخدام األلوان لزيادة التأثري املرئي للرسم البياني .العمود األسود يعين أن هنالك زيادة
سعرية لليوم؛ أي أن سعر اإلغالق أعلى من سعر االفتتاح .أما العمود األمحر فيعين وجود تراجع
يف السعر
ال لرسم األعمدة.
لليوم؛ أي أن سعر اإلغالق أقل من سعر االفتتاح .ويوضح الشكل ( 7- 6ب) مثا ً

 Priceأعلى سعر
Highest

Priceاالفتتاح
سعر
Opening

سعر اإلغالق
Closing
Price

Lowest
 Priceأدنى سعر

الشكل ( 7- 6أ) :استخدام "األعمدة" يف الرسم البياني

السعر

الزمن

الشكل ( 7- 6ب) :رسم بياني باألعمدة
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رسم الشموع

يتشابه رسم الشموع مع رسم األعمدة من ناحية املعلومات اليت حيمالنها ،لكن تأثريه البصري أك ر
وأوضح .فبدالً من األعمدة ،تُرسم مشعة لتنقل معلومات السعر اليومية ،حيث يعكس طول الشمعة
الفرق بني سعري االفتتاح واإلغالق لليوم .فإذا كان سعر اإلغالق أعلى من سعر االفتتاح ،فستتشح
الشمعة باللون األسود ،لكن إذا كان سعر اإلغالق أدنى ،فلن تتشح بأي لون .وإذا ما استُخدمت األلوان،
ستتلون االرتفاعات السعرية باللون األزرق ،قي حني تتخذ االخنفاضات السعرية من األمحر لوناً هلا.
ومتثل اخلطوط الرفيعة يف أعلى وأسفل العمود (عمود الشمعة) أعلى األسعار وأدنى األسعار لليوم،
وتسمى "الظل" .ويوضح الشكل ( 8- 6أ) مثاالً للشمعة اليومية ،أما الشكل ( 8- 6ب) فيبني مثاالً
للرسم البياني املعتمد على الشموع.
أعلى سعر
سعر اإلغالق

سعر االفتتاح
أدنى سعر

الشكل ( 8- 6أ) :استخدام"الشمعة" يف رسم الشموع

السعر

الزمن

الشكل ( 8- 6ب) :رسم بياني بالشموع
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رسم النقاط واألشكال

مت تطوير الرسم البياني املعتمد على النقاط واألشكال قبل أكثر من مئة عام ،وكان أحد أقدم
أساليب التحليل الفين .ويُعدّ هذا النوع من الرسوم البيانية معقداً بع

الشيء ،ويرتك مساحة

أك ر للقواعد والتفسريات الشخصية .وال ينقل هذا الرسم عامل الزمن بصورة كافية،
ويتجاهل احلجم .ويشار إىل التحركات السعرية بـ ( )Oلتدل على ارتفاع السعر ،أو ( )Xللداللة
على اخنفاض السعر ،علماً أنه ال يرصد مجيع التغريات السعرية .ويقرر حملل الرسم كم عدد
الـ ( )Oوالـ ( )Xاملتتالية اليت ستمثل انعكاس االجتاه ،ويف هذه احلالة تتشكل سلسلة جديدة.
ال للرسم البياني بالنقاط واألشكال.
ويبني الشكل  9- 6مثا ً

السعر

الزمن

الشكل  :9- 6رسم النقاط واألشكال

 5.4.6أمناط الرسوم البيانية
عندما يتم رسم الرسوم البيانية لتُظهر التحركات السعرية على مر الزمن ،يبدأ الناس برؤية
أمناط تشكلها هذه الرسوم البيانية .يعتقد الفنيون أن هذه األمناط تعيد نفسها مع مرور الوقت.
تبدو بع

األمناط قابلة لالعتماد عليها نوعاً ما يف تشكيلها ،وهذا يقود احمللل لوضع الثقة يف

استخدام النمط من أجل إسرتاتيجيات التداول .ويكمن التحدي هنا يف رصد النمط والتأكد
منه يف الوقت املناسب لكي يعطي إشارات الشراء والبيع .لكن ينبغي توخي احلذر؛ إذ إن وجود
األمناط أمرٌ غري مؤكد ،والتعرف عليها يعتمد كثرياً على األحكام الذاتية وخيال احمللل للرسم
البياني.
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يتعامل احملللون للرسوم البيانية مع منطني رئيسني :االنعكاس واالستمرار .يشري منط االنعكاس
إىل أن اجتاهاً مسبقاً سينعكس عند اكتمال النمط .أما منط االستمرار يف املقابل ،فيشري إىل أن
االجتاه سيستمر مبجرد اكتمال النمط .وميكن العثور على هذه األمناط يف الرسوم البيانية ألي
إطار زمين .ويف هذا القسم ،نستعرض بع

أمناط الرسوم البيانية األكثر شيوعاً ،اليت يُجهد

الفنيون عيونهم من أجلها ،مثل :الرأس والكتفني ،والقمم والقيعان املزدوجة ،والقمم والقيعان
الثالثية ،والقاع املستدير (الصحن أو الطبق) ،والفنجان والعروة .وتعت ر كل هذه األمناط
أمناطاً عكسية ،ما عدا األخري منها – الفنجان والعروة فيعد منط استمرار.



الرأس والكتفان ()Head and Shoulders

ميكن أن يُعدّ أحد أكثر األمناط البيانية شعبية واعتماداً يف التحليل الفين ،وهو من األمناط
االنعكاسية .ولنمط الرأس والكتفان أربعة أجزاء رئيسة :الكتفان ،والرأس ،وخط الرقبة .ويكثر
االعتماد على هذا النمط يف االجتاه الصاعد (قمة الرأس والكتفني) مقارنةً باالعتماد عليه يف
االجتاه اهلابط ،حيث يسمى يف هذا االجتاه "قاع الرأس والكتفني" أو منط "الرأس والكتفني
املقلوبة".
بالنسبة إىل منط قمة الرأس والكتفني ،متثل ارتفاعات األكتاف مستويات املقاومة املتوسطة،
وميثل خط الرقبة مستوى الدعم .ومبا أن هذا منطٌ عكسي ،يسبق قمة الرأس والكتفني اجتاه
صاعد طويل األجل ،وميثل الرأس والكتفان معاً التشكيل أو الشكل الذي يعطي إشارة إىل دخول
االجتاه اهلابط الطويل .ولتأكيد هذا النمط ،جيب أن حيدث االجتاه الصاعد طويل األجل
ويصل إىل الكتف األيسر ،وهو نقطة املقاومة األوىل .بعد ذلك يتحرك السعر هبوطاً إىل مستوى
دعم خط الرقبة ،قبل أن يرتد صعوداً إىل الرأس ،ثم يهبط مرة أخرى إىل دعم خط الرقبة
األمين ،ثم يصعد جمدداً إىل الكتف األمين ،ثم يهبط مرة أخرى باجتاه مستوى دعم خط الرقبة.
ويأتي التأكيد عندما ينكسر خط الرقبة بعد الكتف األمين .إذا صاحب هذا حجم تداول كبري،
فيمكن التعويل كثرياً على هذا االجتاه.
حيدث العكس يف منط الرأس والكتفني املقلوب ،إذ يسبق هذا النمط اجتاه هابط طويل األجل،
مما يأذن حبلول االنعكاس ،لكنه ما زال ينتظر .ويتأكد االجتاه الصاعد مبجرد اكتمال الرأس
والكتفني يف الشكل املقلوب ،ويُخت ر خط الرقبة حبجم كبري .وتظهر قمة وقاع الرأس والكتفان
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يف الشكلني ( 11- 6أ) و ( 11- 6ب) على التوالي.
رأس
Head

Shoulder
كتف

Shoulder
كتف

الشكل ( 11- 6أ) :منط قمة الرأس والكتفني (العادي)

Shoulder
كتف

Shoulder
كتف
Head
رأس

الشكل ( 11- 6ب) :منط قاع الرأس والكتفني (املقلوب)



القمم والقيعان املزدوجة (القمتان والقاعان) ( Double Tops and
)Bottoms

يُعدّ منط القمم والقيعان املزدوجة منط انعكاس معروف يف الرسوم البيانية لألسعار .تتكون
القمتان من ارتفاعني متساويني يف الطول تقريباً مع نقطة اخنفاض متوسطة .إن شرط منط
القمتني أو القاعني أن يسبقه اجتاه طويل األجل .بالنسبة إىل منط القاعني ،يسبق هذا النمط
اجتاه هابط طويل ،حيث يشري إىل حلول االنعكاس .وعند نقطة معينة ،مير هذا االجتاه مبستوى
دعم ،فيعكس نفسه إىل ارتفاع متوسط ،حيث ينشأ مستوى مقاومة ويدفع السعر إىل األسفل.
ومبجرد أن يصل إىل مستوى الدعم ،يعكس االجتاه مساره صعوداً .وعند هذه النقطة ،إذا كان
االنعكاس مصحوبًا حبجم تداو ٍل كبري ،فمن املرجح أن يستمر االجتاه الصاعد فرتة طويلة.
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ويتم حتليل منط القمتني بنفس الطريقة ،إذ يسبقه أوالً اجتاه صاعد طويل األجل ،وخيت ر
نقطيت مقاومة .وبعد حماولتني غري ناجحتني لدفع السعر إىل األعلى ،ينعكس االجتاه ويتجه
السعر إىل اهلبوط .ويوضح الشكالن ( 11- 6أ) و ( 11- 6ب) أمناط القمتني والقاعني على
التوالي.
القمة الثاني

القمة األولى

الشكل ( 11- 6أ) :منط القمتني

القاع الثاني

القاع األول

الشكل ( 11- 6ب) :منط القاعني



القمم والقيعان الثالثية ()Triple Tops and Bottoms

هي نوع آخر من األمناط البيانية االنعكاسية يف حتليل الرسم البياني .يشبه هذا التشكيل منط
الرأس والكتفني ،لكن القمة الوسطى أو الغور األوسط ال يكونان أعلى أو أقصر من القمتني أو
الغورين الواقعني عن اليمني وعن الشمال .إذا التبس األمر على احمللل (وهذا غري وارد) وظن أن
القمم الثالثية هي رأس وكتفان ،فلن يكون هناك أخطاءٌ جسيمة يف التداول؛ ألن النمطني
كليهما عند حتققهما سيؤديان إىل إسرتاتيجيات تداول متشابهة.
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على أي حال ،ميكن اخللط بسهولة أيضاً بني منط القمم والقيعان الثالثية ،ومنط القمتني
والقاعني األكثر انتشاراً .إن هذا اللبس قد يكلف الكثري؛ ألن املتداول سيتخذ مراكز خاطئة
ظناً منه أن هذا النمط هو منط القمتني والقاعني ،فيتفاجأ مبواجهة انعكاس سعري فوري.
ولكي يتجنب املتداول هذا اخلطأ ،جيب عليه أن يشد من انتباهه لالجتاه بعد القمة الثانية أو
الغور الثاني لريى إن كان هنالك انعكاس آخر عند خطوط الدعم أو املقاومة .ويبني الشكالن
( 12- 6أ) و ( 12- 6ب) أمناط القمم والقيعان الثالثية على التوالي.
القامة الثالثة

القمة الثانية

القمة األولى

الشكل ( 12- 6أ) :قمم ثالثية

القاع الثالث

القاع الثاني

الشكل ( 12- 6ب) :قيعان ثالثية

158

القاع األول



القاع املستدير (الصحن أو الطبق) ()Rounding Bottom

إن القاع املستدير أو الطبق هو منط انعكاس طويل األجل يف اجتاه السعر .وُيعدّ هذا النمط
مناسباً أكثر لتحليل األسعار على املدى البعيد ،باستخدام البيانات األسبوعية مثالً .ويُعتقد أن
هذا النمط يراوح بشكل تقليدي بني بضعة أشهر إىل بضع سنني .ويتكون من عنصرين :اجلانب
النازل من الطبق ،واجلانب الصاعد .وكما هي احلال مع كل األمناط االنعكاسية ،جيب أن
يسبق القاع املستدير أو الطبق اخنفاض سعري طويل األجل ،يليه منط القاع املستدير الذي
يستغرق وقتاً حتى يتشكل .ثم يصعد االجتاه حنو اجلانب األمين من الطبق .وحيدث التأكيد
عندما يكتمل شكل الطبق .وقد يكون هناك يف اجلانب العلوي األمين من الطبق شيءٌ من
التماسك  ،قبل أن يتجه السعر إىل األعلى .مرة أخرى ،إذا صاحب الكسر حركة تداول نشيطة،
فيمكن االعتماد أكثر على االجتاه الصاعد .لكن نظراً إىل طبيعة األجل الطويل هلذا النمط،
وقلة إشارات التأكيد الواضحة ،كالعروة مثالً يف منط الفنجان بعروة (انظر الشكل أدناه) ،فإنه
من الصعب التداول بناءً على هذا النمط.

القاع المستدير
السعر

الزمن

الشكل  :13- 6القاع املستدير
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الفنجان والعروة ()Cup and Handle

إن منط الفنجان والعروة منط استمرار صاعد وحيدث على اجتاه السعر الصاعد .وسبب تسميته
بالفنجان والعروة يعزى إىل أن الشكل العام حلركة السعر يشبه الفنجان أو القدح بعروته على
اليمني .وجيب أن يسبق هذا النمط اجتاه صاعد طويل األجل قبل أن مير بتصحيح عند نقطة
معينة .ويأخذ هذا التصحيح شكل القاع املستدير بالتحرك ببطء إىل األسفل ثم إىل األعلى.
وجيب على املتداول أن يتأكد من تشكل الفنجان بصورة كافية مع القاع املستدير ،إذ إن هذا
يشري إىل متاسك قوى العرض والطلب لتستجمع زمخاً صاعداً .وجيب أن يكون يف أعلى
الفنجان "عروة" متثل انكسار قصري يف االجتاه الصاعد .ومبجرد أن يتأكد الفنجان وعروته،
يستطيع املتداول البدء بالتداول ليستفيد من النمط الصاعد املستمر .لكن نظراً إىل طبيعة هذا
االجتاه طويلة األجل ،قد تشوبه ريبة أك ر .يوضح الشكل  14- 6أدناه منط الفنجان والعروة.

الفنجان والعروة

السعر

العروة
الفنجان
الزمن

الشكل  :14- 6الفنجان والعروة
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 5.6التحليل األساسي مقابل التحليل الفين
 1.5.6أوجه االختالف بني التحليل األساسي والتحليل الفين
اهلدف التعليمي  :1- 5- 6فهم االختالفات بني حتليلي األسهم األساسي والفين
يؤمن احملللون األساسيون بكفاءة السوق ،وأن أسعار السوق صحيحة بوجه عام يف ما تعكسه من
قيم أساسية للشركات ،إال أنهم يعتقدون أن االحنرافات على املدى القصري تظهر بسبب وصول
معلومات جديدة من شأنها أن تغري التوازن بني العرض والطلب .وميكن جين األرباح باستغالل
فرص االحنرافات قصرية املدى بسرعة قبل أن جتد السوق توازناً جديداً .وعلى الطرف اآلخر،
يعتقد احملللون الفنيون أن األسعار السابقة حتتوي على معلومات كثرية عن األسعار املستقبلية.
كذلك يعتقدون أن املستثمرين يتأثرون كثرياً بالعواطف وبتصرفات املستثمرين اآلخرين،
وهذه األمور تنعكس يف حتركات أسعار السوق .وبشكل عام ،ال يأخذ احملللون الفنيون قيمة
السهم بعني االعتبار ،فاهتمامهم منصب على اجتاه السعر.
يعتقد احملللون األساسيون أن كل املعلومات اجلديدة تنعكس فوراً وبصورة صحيحة يف أسعار
السوق ،يف حني يعتقد احملللون الفنيون أن املعلومات تستغرق وقتاً حتى تنعكس يف أسعار األسهم.
كذلك يعتقد احملللون الفنيون أن املعلومات اجلديدة تستغرق وقتاً قبل أن تندمج متاماً يف
األسعار؛ وذلك ألن بع

املستثمرين يتلقون املعلومات قبل غريهم .ولذا حتتاج السوق إىل بع

الوقت حتى تستوعب املعلومات اجلديدة بالكامل .وهلذا السبب ،يعتقد احملللون الفنيون أن
األسعار تتحرك يف اجتاهات ميكن تستمر فرتاتٍ طويلة.
يتخذ احملللون األساسيون القرارات االستثمارية بتقدير القيمة األساسية أو القيمة اجلوهرية
للسهم من خالل حتليل االقتصاد والصناعة والشركة .بعد ذلك يقارنون القيمة اجلوهرية
بسعر السوق ،ثم يقومون بالتصرف املناسب .أما احملللون الفنيون ،فيتخذون القرارات
االستثمارية بالنظر يف بيانات السوق السابقة من أجل التنبؤ باجتاهات األسعار .ويرصدون
االجتاهات واألمناط يف حتركات األسعار ،ثم يتخذون التصرفات املناسبة ليحققوا األرباح من
االجتاهات واألمناط.
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 2.5.6أفضلية التحليل األساسي (وجهة نظر احملللني األساسني)
اهلدف التعليمي  – 2.5.6معرفة ملاذا يعتقد احملللون األساسيون أن التحليل األساسي أفضل
من التحليل الفين
يعتقد احملللون األساسيون أن حتليلهم يعتمد على النظرية املالية السليمة واألسباب
االقتصادية .إن قيمة السهم تعتمد على أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية .فإذا كان من املتوقع
ارتفاع األرباح وزيادة التدفقات النقدية ،فسوف يرتفع سعر السهم.
ويعتقد احملللون األساسيون أيضاً أن السوق عقالنية وكفؤة .فإذا كان هنالك معلومات
جديدة ،فستنعكس تلك املعلومات بسرعة يف أسعار األسهم .وألن املعلومات ترد السوق بصورة
عشوائية ،ينبغي أن تتحرك األسعار بصورة عشوائية أيضاً ،وينبغي أال يكون هناك اجتاه يف سعر
السوق .فأي اجتاه يزعمه احمللل الفين ما هو إال وهم.

 3.5.6أفضلية التحليل الفين (وجهة نظر احملللني الفنيني)
اهلدف التعليمي  – 3.5.6معرفة ملاذا يعتقد احملللون الفنيون أن التحليل الفين أفضل من
التحليل األساسي
وفقاً للمحللني الفنيني ،قد حيقق احملللون األساسيون أرباحاً عظيمة إذا حظوا بفرصة احلصول
على املعلومات اجلديدة قبل اآلخرين ،واستطاعوا معاجلة هذه املعلومات بصورة سريعة
وصحيحة .وال يظن احملللون الفنيون أن الكثري من املستثمرين ميلكون هذه القدرة .إضافة إىل
ذلك ،يعتقد احملللون الفنيون أيضاً أن احملللني األساسيني قد يصعب عليهم أحياناً توقيت
تصرفاتهم وقراراتهم ،حتى لو تعرفوا بشكل صحيح على األسهم املسعرة بأعلى أو أقل من قيمتها.
يعتقد احملللون الفنيون أن إجراء التحليل األساسي ليس مهمة سهلة ،وليس هنالك ما يضمن
دقته .إن معلومات االقتصاد والصناعة ذاتية بع

الشيء ،والقوائم املالية ليست دقيقة مبا فيه

الكفاية .ويرى احملللون الفنيون أنفسهم متميزين؛ ألنهم ال يعتمدون على هذه املصادر
للمعلومات.
ال حيتاج احملللون الفنيون إال إىل التعرف على حركة تتجه حنو قيمة توازن جديدة ألي سبب
من األسباب (وال يلزمهم معرفة السبب) .إضافة إىل ذلك ،ألنهم ال يستثمرون حتى يتأكد
االجتاه أو النمط احملدد ،فإنهم يزعمون أن هلم اليد العليا من حيث توقيت وتوقع االجتاهات
السعرية ،وهذا كل ما يهمهم لتحقيق الربح يف تداول األسهم.
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أسئلة للمراجعة
.0

ماذا يعين حتليل األسهم؟ وما أغراضه وأساليبه العامة؟

.8

ما املقصود باألسلوب األساسي يف حتليل األسهم؟

.3

صف طريقيت التحليل التنازلي "من أعلى إىل أسفل" و التحليل التصاعدي "من أسفل
إىل أعلى" يف إجراء التحليل األساسي لألسهم.

.4

ما املقصود بالتحليل الفين؟

.5

صف األدوات املختلفة اليت يستخدمها احملللون الفنيون.
الفلسفات واالفرتاضات اليت تستخدم عموماً من قبل احملللني الفنيني.

.6

اذكر بع

.7

ما االختالفات املهمة بني التحليل األساسي والتحليل الفين؟

.2

كيف يدافع احملللون األساسيون والفنيون عن أسلوب كل منهم وي ررونه؟

عينة من أسئلة اخليارات املتعددة
 .1يُجرى التحليل األساسي التنازلي(من أعلى إىل أسفل) يف ثالث خطوات رئيسة هي :حتليل
االقتصاد ،وحتليل الصناعة و ............................
أ)

حتليل الشركة.

ب)

حتليل السوق.

ج)

حتليل الورقة املالية.

د)

حتليل املنافسة.

 .2أي األدوات التالية ليست من األدوات اليت يستخدمها احملللون الفنيون؟
أ)

املعادالت.

ب)

االجتاهات.

ج)

الرسوم البيانية .

د)

األمناط.
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 .3أي العبارات التالية ال تتعلق بـ "الدعم واملقاومة" يف سياق التحليل الفين لألسهم؟
أ)

الدعم هو احلد األدنى واملقاومة هي احلد األعلى لتحركات السعر.

ب)

الدعم هو مستوى سعري نادراً ما يهبط سعر السهم دونه.

ج)

املقاومة هي مستوى سعري نادرًا ما يرتفع سعر السهم فوقه.

د)

مستويات الدعم هي املستويات اليت يكون عندها كثري من املتداولني على استعداد
لبيع السهم.

 .4يف سياق التحليل الفين لألسهم ،ما نوع النمط الظاهر يف الرسم البياني التالي؟

أ)

قمتان.

ب)

قمم ثالثية.

ج)

رأس وكتفان.

د)

قمة مستديرة.
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 .5أي العبارات التالية ميكن اعتبارها من م ررات استخدام التحليل األساسي لألسهم بدالً
من التحليل الفين؟
أ)

يعتقد احملللون األساسيون أن حتليلهم يقوم على نظرية مالية وأسباب اقتصادية
سليمة.

ب)

تعتمد قيمة الورقة املالية على تدفقاتها النقدية .إذا كان من املتوقع ارتفاع
التدفقات النقدية يف املستقبل ،ترتفع قيمتها احلالية ،والعكس بالعكس.

ج)

نظرًا إىل املرونة احملاسبية الكبرية ،ال تعد القوائم املالية دقيقة مبا فيه الكفاية
لالعتماد عليها يف حتليل موثوق به لألسهم.

د)

ألن املعلومات ترد السوق بطريقة عشوائية ،فإن تغريات األسعار عشوائية وينبغي أن ال
يكون هناك اجتاه يف أسعار السوق.
 - 0أ و ب و ج فقط
 - 8أ و ب و د فقط
 - 3أ و ت و د فقط
-3

أ و ب و ج و د.
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الفصل السابع
إجراءات الشركات
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة
التعليمية للمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف
تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار يسبق النص.
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مقدمة
ميكن تعريف إجراءات الشركات بأنها اجملريات اليت جتلب تغريات جوهرية للشركات وتؤثر يف
قيمها .وإجراءات الشركات هي قرارات جملس اإلدارة بشأن قضايا رئيسة ختص الشركة،
وتتطلب موافقة املساهمني يف االجتماع العام للجمعية العمومية .ومن بني أمثلة إجراءات
الشركات :توزيعات األرباح ،وإصدارات حقوق االكتتاب ،وإصدار أسهم املنحة ،وعمليات
االندماج واالستحواذ ،وحتويل األصول ( .)Spin – offsيبحث هذا الفصل إجراءات
الشركات املختلفة وانعكاساتها على قيم األسهم والقرارات االستثمارية للمستثمرين .ويُعدّ
الفصل مهماً للوسطاء/املتعاملني ألنهم حباجة إىل معرفة معنى هذه اإلجراءات وكيف
يفرتض أن تكون استجابة السوق هلا .ويبحث القسم األول قضايا تتعلق بتوزيع أرباح األسهم،
وهو قرار مهم جداً لبع

أنواع املستثمرين .وتليه مناقشات حول قرارات تغيريات رأس املال،

مثل :إصدار حقوق االكتتاب  ،وإصدار أسهم املنحة ،وجتزئة األسهم .ويناقش القسم الذي يليه
عمليات االندماج واالستحواذ وغريها من األمور ذات العالقة .أما القسم األخري فيتناول عملية
الطرح األولي العام ،وهي عملية مهمة للشركات اليت تريد التوجه لإلدراج العام يف السوق
املالية.

 3.0توزيعات األرباح
 1.1.7ما املقصود بالتوزيعات؟
اهلدف التعليمي ( 1.1.7أ)– معرفة معنى التوزيعات والفرق بني التوزيعات النقدية
والتوزيعات السهمية
اهلدف التعليمي ( 1.1.7ب)– فهم معنى مصطلحات التوزيعات املختلفة
عندما نناقش التوزيعات وسياسة التوزيعات ،فنحن نتحدث فعالً عن التوزيعات على األسهم
العادية ،أما توزيعات األسهم املمتازة فليست مسألة كبرية نظراً إىل ثباتها وضمانها .إن
توزيعات األرباح (أو األرباح املوزعة أو التوزيعات اختصاراً) هي عملية توزيع جزء من أرباح
الشركة على حاملي أسهمها .وال تلزم الشركات بدفع التوزيعات ،فلإلدارة صالحية الدفع أو
عدم الدفع حبسب ما تراه مناسباً ،فضالً على أن اختاذ قرار التوزيع يتطلب موافقة املساهمني
يف اجتماع اجلمعية العمومية .وتدفع معظم الشركات اآلمنة واملستقرة أرباحاً ملساهميها.
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ونادراً ما توزع الشركات ذات النمو املرتفع أرباحاً لألسهم؛ ألن مجيع أرباحها يعاد استثمارها
للمساعدة على استمرار معدل منو أعلى من املتوسط.
وهناك نوعان من التوزيعات :التوزيعات النقدية ،والتوزيعات السهمية .فالتوزيعات النقدية
مباشرة ،إذ يوزع مقابل كل سهم مملوك مبلغ معني من املال على كل مساهم .وبالتالي ،إذا
كان املستثمر ميلك  111سهماً ،ومقدار التوزيعات النقدية هو  0.50ريال للسهم ،يتلقى
املالك شيكاً بقيمة  50رياالً .وعندما يتم إعالن وإصدار التوزيعات النقدية ،يتأثر سهم
الشركة؛ ألن القيمة اإلمجالية ألسهم الشركة (األرباح احملتجزة ورأس املال املدفوع)
تنخف .
أما التوزيعات السهمية فهي توزيع أسهم الشركة بدالً من األموال النقدية .مثالً :إذا كانت
أرباح السهم  %11فذلك يعين أن مقابل كل  11أسهم مملوكة ،حيصل حامل األسهم على
سهم إضايف .وإذا كان لدى الشركة  1,111,111سهم مصدرة ،فإن توزيع األسهم سوف يزيد
أسهم الشركة املصدرة إىل ما جمموعه  1,111,111سهم.

مصطلحات التوزيعات
يف ما يلي مصطلحات خمتلفة تتعلق بالتوزيعات ويكثر استخدامها يف السوق املالية.
تاريخ اإلعالن ( :)Declaration dateهو اليوم الذي يعلن فيه أعضاء جملس اإلدارة
قرار الشركة بدفع مبلغ معني من التوزيعات .يف هذا التاريخ ،يعلن اجمللس أيضاً موعد
التسجيل ،واستحقاق ربح األسهم ،وتاريخ الدفع.
السهم ذو التوزيعات املرتاكمة ( :)Cum-dividendيشري املصطلح إىل السهم الذي
حيمل استحقاق أرباح .وحيق للمشرتي الذي يشرتي سهماً ذا أرباح مرتاكمة احلصول على
التوزيعات .ويُتداول السهم مع الربح املوزع حتى تاريخ السهم بدون حصة أرباح (ex-
 ،)dividendعندما ُيتداول السهم بدون احلق يف التوزيعات.
السهم بدون حصة التوزيعات ( :)Ex-dividendيشري املصطلح أن السهم يتداول بدون
حصة يف التوزيعات .ويشري بالتحديد إىل أن السهم يُتداول من دون احلق يف احلصول على
التوزيعات احلالية .عند إعالن التوزيعات يتم حتديد تاريخ السهم بدون حصة التوزيعات .ويف
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ذلك التاريخ ،يُتداول السهم دون احلق يف التوزيعات .وبعبارة أخرى ،هذا هو التاريخ الذي
يصبح فيه السهم بال أرباح موزعة .ويتلقى حاملو األسهم احلاليني التوزيعات حتى لو باعوا
اآلن أسهمهم ،وال يتسلم أي شخص يشرتي السهم اآلن التوزيعات.
تاريخ التسجيل ( :)Record Dateلتسلم األرباح ،جيب أن يكون حاملو األسهم مسجلني
يف سجالت مساهمي الشركة عند أو قبل تاريخ استحقاق ربح األسهم ،وذلك يف العادة بعد
يومي تداول من تاريخ السهم بدون حصة التوزيعات .وابتداءً من هذا التاريخ ،ال يتلقى
املساهمون غري املسجلني أرباحاً.
تاريخ الدفع ( :)Payment Dateهو اليوم الذي تصدر وترسل فيه شيكات التوزيعات
بال ريد للمساهمني املسجلني يف الشركة ابتداءً من تاريخ التسجيل.
عائد األرباح ( :)Dividend yieldيُحتسب بقسمة التوزيعات لكل سهم على سعر السوق
احلالي للسهم .ويُعدّ عائد األرباح أحد أشكال العوائد إىل املساهمني ،إضافةً إىل املكاسب
الرأمسالية اليت يتم احلصول عليها من جراء ارتفاع السعر عندما تباع األسهم.
نسبة التوزيعات ( :)Dividend payout ratioكثرياً ما يشار إليها بسياسة
التوزيعات اخلاصة بالشركة ،وهي نسبة أرباح الشركة املدفوعة حلاملي األسهم على شكل
توزيعات(أرباح موزعة) .وتُحتسب بقسمة التوزيعات السنوية للسهم على أرباح الشركة لكل
سهم أو ما يساويها بقسمة أرباح األسهم على صايف الدخل.
التوزيعات السهمية ( :)Stock Dividendsبدالً من أن توزع الشركة توزيعات أرباح
نقدية على مساهميها ،قد تعلن توزيعات سهمية ،يتم فيها توزيع أسهم على املساهمني جماناً،
فيحصل املساهمون على أسهم إضافية ،ال نقدية.

 2.1.7تأثري توزيعات األرباح يف أسعار األسهم
اهلدف التعليمي  – 2.1.7معرفة أثر التوزيعات يف أسعار األسهم
ماذا حيدث لسعر السهم عندما تدفع الشركة توزيعات نقدية؟ عندما يتم توزيع أرباح األسهم،
يهبط سعر السهم يف تاريخ استحقاق التوزيع .وإذا دُفعت التوزيعات النقدية ،ينخف
الشركة ،وتنخف

رأس مال

قيمة السهم تبعاً لذلك .ويف حال عدم وجود ضريبة ،ينبغي أن يرتاجع
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سعر السهم يف تاريخ عدم استحقاقه أرباحاً بنفس مبلغ التوزيعات املدفوعة بالضبط .فإذا كان
سعر السهم مع حق الربح املوزع هو  21رياالً ومت دفع توزيعات مبقدار0.50ريال للسهم ،جيب
أن ينخف

السعر إىل  19.50رياالً يف افتتاح يوم التداول الذي مل يعدْ للسهم فيه حق

التوزيعات .وهذا التعديل السعري ليس من فعل الشركة ،بل هو يقبل قوى السوق اليت حتدد
األسعار .ونتيجةً لعوامل السوق املختلفة ،قد ال يكون اخنفاض السعر بنفس مبلغ التوزيعات
بالضبط .وهناك أيضاً من يرى أن سعر السوق ينخف

بنسبة أقل من مبلغ التوزيعات ألن

حاملي األسهم خيصمون تأثري الضريبة يف أرباح األسهم.
أما يف حالة التوزيعات السهمية ،فإن سعر السهم كذلك يرتاجع ألن رأمسال (حقوق مالك)
الشركة اآلن مقسم على عدد أك ر من األسهم .ويكون حجم اخنفاض األسعار متناسباً
تقريباً مع التوزيعات السهمية املعلنة .بيد أن هناك من يرى أن اخنفاض األسعار يكون أقل
تناسباً بسبب الضرائب على مكاسب رأس املال اليت يتعني على حاملي األسهم دفعها إذا باعوا
أسهمهم.

 3.1.7األرباح كأداة داللية
اهلدف التعليمي ( 3.1.7أ)– فهم أن الشركات قد تستخدم إعالن التوزيعات كإشارة للسوق
بشأن رحبية الشركة يف املستقبل
اهلدف التعليمي ( 3.1.7ب)– فهم التأثري املتصور لتغريات التوزيعات على أسعار األسهم
ميكن استخدام إعالن التوزيعات النقدية كإشارة وداللة عن السوق .ولفهم السمة الداللية
للتوزيعات ،تأمل هاتني املالحظتني؛ أوالً :ينبغي أن يكون ما متلكه إدارة الشركة من معلومات
عن الشركة أكثر مما لدى املستثمرين يف السوق ،لذا من املنطقي أن نفرتض أن اإلدارة أكثر
دراية بشأن رحبية الشركة يف املستقبل مقارنةً بعامة املستثمرين .ثانياً :أظهرت الدراسات أن
معظم املديرين يفضلون سياسة التوزيعات املستقرة ،وال يغريون يف العادة سياسة التوزيعات إال
إذا حدثت تغريات أساسية يف الشركة حبيث تؤثر يف رحبيتها على املدى الطويل.
بالنظر إىل احلقيقتني أعاله ،عندما تعلن شركة زيادة التوزيعات ،فإن السوق تفسر ذلك على
أنه إشارة من اإلدارة إىل أن أداء الشركة يف املستقبل سيتحسن .وبسبب هذا التوقع ،ستدفع
السوق أسعار األسهم إىل األعلى .ومن ناحية أخرى ،إذا أعلنت الشركة تقليصاً يف التوزيعات،
فسيفهم ذلك كإشارة سلبية ،فيتعدل سعر السهم نزوالً .ومع ذلك ،ينبغي التنبه على أن
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العالقة بني التوزيعات وسعر السهم املوضحة يف هذا القسم هي جمرد فرضية أو تنبؤ حمتمل.
قد يكون هناك استثناء هلذه العالقة ،لكن العديد من الدراسات يف األسواق املتقدمة وكذلك
النامية ،تظهر نتائج تنسجم مع نظرية األداة الداللية.

 4.1.7دفع أرباح األسهم أم عدم دفعها؟
اهلدف التعليمي (4.1.7أ)– معرفة النظريات األساسية لدفع التوزيعات
اهلدف التعليمي ( 4.1.7ب)–معرفة األسباب اليت جتعل الشركات تدفع توزيعات أو حتجم
عن ذلك
اهلدف التعليمي ( 4.1.7ج)–معرفة احلجج املؤيدة واملعارضة لدفع التوزيعات
هل ينبغي أن تدفع الشركة توزيعات أم ال؟ ظلت هذه القضية مستعصية احلل منذ أن ابتكر
اإلنسان التوزيعات .هناك ثالثة آراء حول هذه املسألة؛ الرأي األول ألنصار التوزيعات الذين
يصرون على أنها مرغوب فيها وأن الشركات اليت تدفع توزيعات تكون قيمها السوقية أك ر من
شركات مماثلة ال تدفع توزيعات .والرأي الثاني فهو على العكس متاماً من الرأي األول،
ويستخدم حجة الضرائب ،إذ يرى أن التوزيعات غري مرغوب فيها ،وتؤدي إىل تدهور القيمة ،ومبا
أن التوزيعات خاضعة للضريبة ،يكون املساهمون أفضل حاال برتك األرباح حتتفظ بها
الشركات لتوسيع األعمال التجارية اليت من شأنها أن تؤدي إىل زيادة يف قيمة الشركة .أما
الرأي الثالث فريي أن ال عالقة للتوزيعات بقيمة الشركة.
وللتضارب بني هذه اآلراء ،بات من الصعب اخلروج بسياسة توزيعات أرباح مالئمة للشركات.
لذا ال غرابة أن جند على املستوى العملي أن بع

الشركات تدفع توزيعات ،وأخرى ال تدفع.

ويزعم احملللون االستثماريون أن شركات النمو ال تدفع يف العادة أي توزيعات ألنها حتتاج إىل
األرباح لتمويل منوها السريع .ولكن بالنسبة إىل الشركات املستقرة اليت تشهد حالة منو
طبيعي ،ورمبا تفتقر إىل الفرص االستثمارية اجليدة ،قد يكون من األفضل حلاملي األسهم
احلصول على توزيعات .غري أن هذا قد يبدو جمرد حجة منطقية وال يستند إىل م ررات
اقتصادية قطعية.
لننتقل للمساهمني ونطرح هذا السؤال :هل يفضلون التوزيعات؟ على أساس النظرية
االقتصادية التقليدية لعوامل اإلنتاج ،حيق للمساهمني ،مبا أنهم يؤدون دور مقدمي رؤوس
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األموال واملؤسسني ،شكالن من أشكال املكافأة؛ األول :هو مكافأة لرأس املال على شكل فوائد أو
توزيعات .والثاني :مكافأة لروح املبادرة وحتمل املخاطر ،وهي أرباح قد توزع أو ال توزع على شكل
توزيعات .ومبا أن املستثمرين احلقيقيني هم أولئك الذين يريدون االحتفاظ حبصصهم على
املدى الطويل ،فسيكون الدخل الوحيد من استثمارهم على شكل توزيعات نقدية .لكن ميكن
القول إن أي زيادة يف قيمة الشركة هي مكافأة أيضاً للمساهمني .لذا من الناحية النظرية،
ليس هنالك يف احلقيقة جواب واضح ملسألة تفضيل املستثمرين للتوزيعات أم عدم تفضليها.

حجج مؤيدة للتوزيعات
 التوزيعات هي مكاسب أو أرباح مت احلصول عليها من خالل القيام بأعمال جتارية.
ويستحق املكاسب مقدمو رؤوس األموال من أجل االضطالع باألعمال .وبالتالي
فاألرباح هي من حق املساهمني.
 تُعدّ مدفوعات التوزيعات املنتظمة و"العالية" حسماً حلالة عدم التيقن .وهذه هي فكرة
"عصفور يف اليد خري من اثنني على الشجرة" .إذا مل ُتدفع التوزيعات ،فإنها تصبح
جزءاً من رأمسال الشركة املستخدم لتمويل التوسع يف األعمال اليت ختضع لعدم
التيقن يف العوائد.
 وكذلك تُعدّ التوزيعات جذابة للمستثمرين الذين يتطلعون إىل تأمني دخل جارٍ.
 هناك العديد من الدراسات اليت وجدت أن أسعار األسهم تتأثر بقرار إدارة الشركات
زيادة أو تقليص توزيع األرباح؛ إذ تتأثر سلباً الشركات اليت هلا تاريخ طويل من دفع
التوزيعات املستقرة إذا خفضت أو ألغت توزيعات األرباح .وتتأثر هذه الشركات إجيابياً
بزيادة توزيعات األرباح أو تقديم دفعات إضافية من التوزيعات نفسها .وعالوة على
ذلك ،تتحول النظرة للشركات اليت ليس هلا تاريخ معروف بتوزيع األرباح إىل نظرة
استحسان عندما تعلَن توزيعات.

حجج معارضة للتوزيعات
 يشعر بع

احملللني املاليني أن سياسة توزيع األرباح ال عالقة هلا باملوضوع؛ ألن

املستثمرين لديهم القدرة على إجياد توزيعات "حملية الصنع" .وتعين ببساطة أن
الشركات إذا كانت ال تدفع أرباحاً موزعة عن األسهم ،فإن بإمكان املساهمني بيع جزء
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من أسهمهم للحصول على الدخل الذي يرغبون فيه.
 إن املستثمرين يف األسهم يستثمرون مع معرفة تامة بأن الدخل (التوزيعات) ليس
مضموناً .ولو كانوا يفضلون استثماراً يوفر دخالً مستقراً لتوجهوا للسندات بدالً من
األسهم.
 نظراً إىل حقيقة أن هناك يف معظم الدول ضريبة على دخل التوزيعات ،مثة من يقول
إن املساهمني يف حال أفضل دون احلصول على التوزيعات .دع الشركة تُعِ ْد استثمار
األرباح ملزيد من التوسعُ ،يرتجم إىل زيادة يف قيمة الشركة.
 بدالً من دفع توزيعات نقدية ،ميكن للشركة أن تدفع ملساهميها يف أشكال خمتلفة،
منها إعادة شراء أسهمها ،واالضطالع باملزيد من املشاريع املرحبة ،واالستحواذ على
شركات جديدة ،وإعادة االستثمار يف أصول مالية.

 2.7تغريات رأس املال
 1.2.7إصدار حقوق االكتتاب ()Rights Issue
اهلدف التعليمي (1.2.7أ)– فهم معنى إصدار حقوق االكتتاب والغرض منه
اهلدف التعليمي (1.2.7ب)– معرفة ما جيب أن يقوم به حاملو األسهم عند تلقيهم عرضًا
بأسهم حقوق
اهلدف التعليمي (1.2.7ج)– معرفة ما ميكن أن حيدث ألسعار السهم عندما يُتداول بدون
حق اإلصدار

ما املقصود بإصدار حقوق االكتتاب؟
إن إصدار حقوق االكتتاب هو طرح أسهم جديدة للمساهمني احلاليني؛ لغرض حشد رأمسال
إضايف .وهذا يزيد من عدد األسهم املصدرة وكذلك رأمسال الشركة املدفوع .ويُطلق عليه
إصدار "حقوق"؛ ألن ذلك حق من حقوق املساهمني مبوجب النظام األساسي للشركات،
خيوهلم احلصول على أي إصدارات جديدة من األسهم العادية من أجل احملافظة على نسب
متلكهم يف الشركة ،ويسمى هذا احلق "حق األولوية" .وتُطرح اإلصدارات اجلديدة عادةً خبصم
من سعر السوق .ويطلق على اإلصدارات اجلديدة "طروحات أسهم معززة" ( seasoned
 ،)equity offeringsوجيب التفريق بينها وبني "الطرح األولي" ()initial offering
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لالكتتاب؛ فطرح األسهم املعزز هو عرض بيع أسهم جديدة من قبل شركة مدرجة يتداول
اجلمهور أسهمها يف السوق ،يف حني يع ر الطرح األولي لالكتتاب عن عرض بيع أسهم جديدة
من قبل شركات يف طور التحول إىل شركات مساهمة عامة.

حقوق املساهمني
عندما يكون هناك إصدار حلقوق اكتتاب ،يكون للمساهمني احلاليني حق شراء عدد حمدد
من األسهم اجلديدة للشركة بسعر حمدد .فإذا كانت نسبة األسهم اجلديدة  %21من األسهم
احلالية ،حيق جلميع املساهمني احلصول على زيادة نسبتها  %21على األسهم اليت حبوزتهم،
وعليه حيق للمساهم الذي لديه  1,111سهم شراء  211سهم جديد بالسعر املقرر .عندما
ُتطرح األسهم اجلديدة للمساهم ،يكون لديه خياران :إما أخذ الطرح لشراء األسهم اجلديدة ،أو
عدم أخذه وترك مدة حق االكتتاب تنتهي .يف الظروف العادية ،من احلكمة للمساهم شراء
األسهم اجلديدة ألنها تُطرح بسعر خمصوم .وميكن أحياناً يف بع

األسواق فصل حقوق

اإلصدار من السهم األصلي ،وبيعه بشكل مستقل .وألن الشركة حتصل على األموال النقدية
من املساهمني ،يطلق أحياناً على عملية إصدار حقوق االكتتاب "طلب أو استدعاء النقد"
).(cash call
وقد يتعهد إصدارات حقوق االكتتاب جهة ضامنة للتغطية .ويكمن دور متعهد التغطية
( )underwriterيف ضمان حشد أو مجع املال املطلوب للشركة .وتتطلب شروط التعهد
عادةً من اجلهة الضامنة تغطية أي أسهم مطروحة مل يشرتها املساهمون.

أثر إصدار حقوق االكتتاب يف أسعار السهم
عند إعالن إصدار حقوق االكتتاب ،تعلن الشركة نسبة احلق وتاريخ انتهاء احلق ( ex-right
 .)dateولقد وثقت العديد من الدراسات يف خمتلف األسواق زيادةً يف أسعار األسهم يف تاريخ
إعالن إصدار حقوق االكتتاب .ورمبا يكون سبب الزيادة يف األسعار عائداً إىل االعتقاد أن رأس
املال اجلديد سيوظف توظيفاً جيداً ويزيد من رحبية السهم .ومع ذلك ،يف تاريخ انتهاء احلق،
ال بد أن يكون هناك تعديل اخنفاضي طفيف يف أسعار األسهم بسبب طرح األسهم اجلديدة
بسعر خمصوم.
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 2.2.7إصدار أسهم منحة (جمانية) ()Bonus Issue
اهلدف التعليمي ( 2.2.7أ)– فهم معنى إصدار أسهم منحة وأوجه التشابه واالختالف بينها
وبني التوزيعات السهمية
اهلدف التعليمي ( 2.2.7ب)– فهم استجابة السوق احملتملة عند إعالن إصدار أسهم منحة
ويف تاريخ انتهاء حق احلصول على أسهم املنحة

ما املقصود بإصدار أسهم منحة؟
إن إصدار أسهم منحة هو تقديم أسهم جديدة جمانية للمساهمني احلاليني .وتسمى عملية
اإلصدار يف بع

األحيان "ختصيص أسهم جمانية" أو "توزيع أسهم جمانية" ( scrip

 .)issueويتم إصدار أسهم جديدة للمساهمني بالتناسب مع ما ميلكون من أسهم .على سبيل
املثال ،قد تعطي الشركة سهماً واحداً جمانياً مقابل كل مخسة أسهم .ومبا أن هذه األسهم
جمانية تعطى للمساهمني دون أي مدفوعات نقدية ،فليس هلا أي تأثري يف ثروة املساهمني
اإلمجالية .بهذا املعنى يكون إصدار األسهم اجملانية مشابهاً للتوزيعات السهمية ،لكن هناك
اختالف يف املعاجلة احملاسبية حلسابات الرمسلة،إذ ُيعدّ إصدار أسهم املنحة عملية رمسلة
حلساب احتياطي األسهم ،يف حني تؤدي التوزيعات السهمية إىل حتويل من حساب األرباح
احملتجزة إىل احلسابات الرأمسالية.
ميكن أن تقرر الشركة إعالن إصدار أسهم منحة عندما تكون هناك تراكمات كبرية يف
حسابات االحتياطيات نتيجةً لعملية إعادة تقييم األصول .وبالتالي ،من خالل إصدار أسهم
منحة ،ترمسل الشركة االحتياطيات املرتاكمة .ومع أن إصدار أسهم منحة يزيد رأس املال
املدفوع للشركة ،إال أنه ال يشكل أي زيادة يف أموال املساهمني؛ ألن العملية ليست سوى نقل
األموال من االحتياطيات إىل حساب رأس املال املدفوع.

أثر إصدار أسهم املنحة يف أسعار األسهم
يُعدّ اإلصدار اجملاني توزيعاً ألسهم إضافية جمانية على املساهمني احلاليني ،ويزيد هذا
اإلصدار من عدد األسهم املصدرة ،غري أن إمجالي حقوق ملكية الشركة وثروة املساهمني ال
تتغري .وعادةً ما يرد ذكر أسهم املنحة بشكل نسبة ،مثالً  ،1:2وتعين سهم جديد مقابل كل
سهمني .وهذا يزيد عدد األسهم املصدرة بنسبة  .%51وحيدث اخنفاض سعري يف يوم انتهاء
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احلق يف السهم اجملاني بسبب ارتفاع عدد األسهم .فإذا كانت نسبة اإلصدار  ،1:2ينبغي أن
يرتاجع سعر السهم بنحو  %33يف يوم انتهاء احلق .وإذا كانت النسبة  ،1:3يكون السعر يف يوم
االنتهاء أقل بنسبة  %25من سعر السهم عندما كان مصحوبًا حبق املنحة.
من الناحية النظرية ،يعد إصدار أسهم املنحة (مثل التوزيعات السهمية) ليس شيئاً ذا قيمة
للمساهمني .إن عملية إصدار األسهم اجملانية تتم لكي ترمسل الشركة حساب احتياطياتها
الرأمسالية املرتاكمة ،غري أن العديد من الدراسات التجريبية وجدت استجابة سوقية إجيابية
إلعالن إصدار أسهم املنحة .ويعللون الزيادة يف األسعار بأنها قد تكون نتيجة توقعات السوق بأن
إمجالي التوزيعات سيزداد يف املستقبل بسبب الزيادة يف عدد األسهم .ويتوقع املستثمرون بقاء
التوزيعات املستقبلية كما هي ،أو أنها حتى إذا اخنفضت فلن يكون االخنفاض بقدر الزيادة يف
عدد األسهم.

 3.2.7جتزئة األسهم ()Stock Split
اهلدف التعليمي ( 3.2.7أ)– معرفة معنى جتزئة األسهم وأسبابها
اهلدف التعليمي ( 3.2.7ب)– معرفة األثر احملتمل إلعالن جتزئة السهم يف األسعار وتعديل
السعر من الناحية النظرية يف تاريخ انتهاء التجزئة
اهلدف التعليمي ( 3.2.7ج)– معرفة معنى التجزئة العكسية لألسهم والغرض منها

ما املقصود بتجزئة األسهم؟
كما يوحي االسم ،هي جتزئة كل سهم من األسهم املصدرة للشركة .عندما جتزئ الشركة
أسهمها ال يتغري من األمر شيء سوى عدد األسهم املصدرة وقيمتها االمسية .على سبيل املثال،
ال
عملية جتزئة مبعدل  2( 1:2مقابل  )1تعين أن املساهم سيكون لديه اآلن سهمان جديدان بد ً
من السهم القديم .وستُخصم اآلن القيمة االمسية لكل سهم إىل النصف .وال تنطوي العملية
على أي مدفوعات نقدية .يبقى إمجالي قيمة األسهم كما كان ،لكن يُقسم أيضاً سعر السهم
إىل النصف .ال تُعدّ جتزئة األسهم يف الواقع حدثاً ،مما يعين أنها ال تؤثر يف سهم الشركة ،أو
قيمتها السوقية.
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الغرض من جتزئة األسهم
ملاذا تقوم الشركات بتجزئة أسهمها؟ يعزى ذلك إىل أسباب السيولة .إن األساس املنطقي وراء
جتزئة السهم هو ببساطة خف

سعر تداوله من أجل تشجيع التداول على السهم بشكل

أنشط .قد تلجأ اإلدارة يف الشركات اليت يُتداول سهمها بسعر مرتفع للغاية ،خارج متناول
كثري من املستثمرين ،إىل جتزئة السهم خلف

السعر إىل نطاق تداول بأسعار معقولة.

ينجم عن عملية التجزئة مبعدل  2مقابل  1يف املثال أعاله أمران )1( :اخنفاض سعر السهم
جيعله أكثر جاذبية جملموعة أوسع من املستثمرين ،و( )2زيادة عدد األسهم املصدرة املتاحة يف
السوق املالية سيزيد من حريتها؛ أي جيعل أسهم الشركة أكثر توافراً للمشرتين املهتمني.
وعلى الرغم من أن القيمة السوقية للشركة ال تتغري نظرياً ،إال أن زيادة السيولة وارتفاع
الطلب على السهم يدفعان عادةً سعر السهم إىل األعلى.

التجزئة العكسية لألسهم ()Reverse Stock Split
رمبا ترغب الشركة اليت يكون سعر سهمها منخفضاً للغاية رفع السعر إىل نطاق تداول مرغوب
فيه من خالل إجراء "جتزئة عكسية للسهم" ،وذلك نقي

جتزئة السهم العادية متاماً .إذا

كان سعر السهم رياالً وتعرض لتجزئة عكسية مبعدل  1مقابل  ،)11:1( 11يتعني على مالكي
السهم استبدال  11من أسهمهم القدمية مقابل سهم واحد جديد ،ويرتفع السعر مثالً من ريال
للسهم الواحد إىل 11رياالت .وقد تقرر الشركة استخدام التجزئة العكسية لتجنب وصم
سهمها "بسهم السنت أو القرش" أو األسهم منخفضة القيمة ( .)Penny Stockويف أحيان
أخرى ،قد تستخدم الشركات التجزئة العكسية إلبعاد صغار املستثمرين.

 3.7عمليات االندماج واالستحواذ ()Mergers and Acquisitions
 1.3.7ما املقصود بعمليات االندماج واالستحواذ؟
اهلدف التعليمي  – 1.3.7فهم معنى عمليات االندماج واالستحواذ وأوجه االختالف بينهما
إن عمليات االندماج واالستحواذ أو املعروفة باالختصار اإلجنليزي الشهري " "M & Aهي
عمليات ضم ودمج الشركات .حيدث االندماج عندما تتفق شركتان على االحتاد معاً واملضي
قدماً كشركة واحدة جديدة ،بدالً من بقائهما منفصلتني من حيث امللكية والتشغيل.
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ويستبدل بأسهم الشركتني سهم الشركة اجلديدة.
أما االستحواذ فيحدث عندما تستحوذ شركة على أخرى وتشرتيها ،وتنصب نفسها بوضوح
مالكاً جديداً .وختتفي الشركة املستهدفة و"تبتلع" الشركة املشرتية أعماهلا ،وتستمر أسهم
املشرتي يف التداول .وغالباً ما تكون عمليات االستحواذ ودية ،إذ تشعر مجيع األطراف بالرضا
عمليات االستحواذ "غري الودية" أو العدائية.

عن الصفقة ،بالرغم من أن هناك أيضاً بع

ويسمى االستحواذ "العدائي" أحياناً "السيطرة" .تستطيع الشركة ،يف عملية االستحواذ ،شراء
األخرى نقداً ،أو باألسهم ،أو مبزيج من االثنني.
أما يف عملية "االستحواذ العكسي" ،فتقوم شركة خاصة قوية وحمققة لألرباح باالندماج مع أو
االستحواذ على شركة مدرجة عادة ما تكون ذات أعمال أو أصول حمدودة .وتصبحان معاً
شركة جديدة ذات أسهم مدرجة .وميكنهما بعد ذلك إصدار أسهم جديدة حلشد رأمسال
إضايف .هذا الطريق املختصر حنو السوق املالية رمبا تتخذه شركة خاصة لديها آفاق
مستقبلية قوية وحريصة على حشد متويل جديد من السوق املالية ،وليس لديها الص ر
لالنتظار واستيفاء املعايري املطلوبة لإلدراج.
وبغ

النظر عن الفئة أو اهليكل ،إن جلميع عمليات االندماج واالستحواذ هدفاً مشرتكا

واحدا :هو خلق تآزر أو تضافر تشغيلي جيعل قيمة الشركتني جمتمعتني أك ر من جمموع
قيمة اجلزأين منفصلني .ويعتمد جناح عملية االندماج أو االستحواذ على مدى حتقق هذا
التآزر.

 2.3.7مصادر التآزر والوفورات ()Synergy
اهلدف التعليمي – 2.3.7التعرف على معنى التآزر و الوفورات ومصادره يف عمليات االندماج
واالستحواذ
يشري مفهوم التآزر إىل الفكرة اليت تنص على أن قيمة شركتني جمتمعتني أك ر من جمموع
قيمة كل منهما على حدة .ويع ر البع

عنها بـ  5=2+2أو  .)A+B(>ABويكمن املبدأ

األساسي وراء عمليات االندماج أو االستحواذ يف خلق قيمة للمساهم تفوق جمموع الشركتني
األصليتني .ومن املصادر الشائعة للتآزر ما يلي:

178

 الكفاءة التشغيلية :بعد االندماج ،ال حاجة إىل رئيسني تنفيذيني ،وجمموعيت إدارة
عليا ،وكادرين من العمال كما كان من قبل .سوف يتم اختيار املوظفني املختصني
واألكثر إنتاجية فقط يف الشركة اجلديدة .وسوف يكون هناك توفري كبري يف نفقات
املوارد البشرية .إضافة إىل أن املوظفني الباقني مت انتقاؤهم على أساس اجلدارة ،مما
يعين تعزيز اإلنتاجية.
 اقتصاديات الحجم :سيتم استغالل التكاليف الثابتة كأنظمة التشغيل ،وأنظمة تقنية
املعلومات ،وبع

األصول الثابتة بشكل أفضل .وهذا يؤدي إىل الطاقة اإلنتاجية

الفائضة .فعند الشراء ،ميكن أن توفر الطلبات الكبرية التكاليف على الشركة،
وكذلك عند تقديم طلبات أك ر ،يكون لدى الشركات قدرة أك ر على التفاوض
مع املوردين.
 اكتساب تقنية جديدة :من أجل احلفاظ على القدرة التنافسية ،يتعني على الشركات
البقاء يف صدارة التطورات التقنية وتطبيقاتها التجارية .وميكن لشركة كبرية من
خالل شراء شركة أصغر حجماً ذات تقنيات فريدة من نوعها أن حتافظ على امليزة
التنافسية أو تطورها.
 تحسين الوصول إلى األسواق والبروز في الصناعة :أحياناً يكون من السهل والسريع
الدخول إىل سوق جديدة عن طريق االستحواذ على شركة تعمل أصالً يف تلك
السوق .فقد يؤدي االندماج إىل توسيع نطاق الشركتني يف التسويق والتوزيع ،مما
مينحهما فرصة حتقيق مبيعات جديدة .كذلك ميكن لالندماج أن حيسّن مكانة
الشركة يف قطاع االستثمار ،مما يسهل عملية حشد املال من أجل التوسع.

 3.3.7أنواع االندماج
اهلدف التعليمي  :3- 3- 7معرفة األنواع املختلفة من االندماج.
هناك أنواع خمتلفة من عمليات االندماج؛ مثل:
 االندماج األفقي ( :)Horizontal mergerوحيدث بني شركتني يف تنافس مباشر
وتشرتكان يف نفس خطوط اإلنتاج واألسواق .وهذا مصدر مهم من مصادر اقتصاديات
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احلجم .ومتنع قوانني مكافحة االحتكار يف بع

البلدان هذا النوع من االندماج؛ ألنه

يقلل من املنافسة.
 االندماج العمودي ( :)Vertical mergerوحيدث بني شركة عميلة والشركة
املسيطرة أو الشركة املوردة والشركة املسيطرة .على سبيل املثال :ختيل أن مو ّرد
كأس البسكويت يندمج مع صانع اآليس كريم ،أو أن تندمج شركة إنشاء مع منتج
اإلمسنت .هذه االندماجات هي اندماجات يف سلسلة املنتج ،وتفضي إىل توفري
التكاليف والكفاءة التشغيلية.
 االندماج التوسعي في أكثر من سوق واحدة (:)Market-extension merger

وحيدث بني شركتني تبيعان نفس املنتجات يف أسواق خمتلفة .وهذا االندماج يوسع
حصة الشركتني يف السوق ،ويعود بالفائدة على شكل مشاركة النفقات والسيطرة
على السوق.
 االندماج التوسعي في أكثر من منتج ( :)Product-extension mergerوحيدث
بني شركتني تبيعان منتجات خمتلفة لكنها مرتبطة بعضها ببع

يف السوق نفسه.

 االندماج المختلط غير المتجانس ( :)Conglomerationوحيدث بني شركتني ليس
بينهما جماالت عمل مشرتكة .وإمنا يكون يف هذا االندماج بع

العناصر من توفري

التكاليف واقتصاديات احلجم ،لكن قد يواجه صعوبات بسبب وجود اختالفات يف
إسرتاتيجيات سوق املنتج.
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 4.3.7جتزئة الشركات وفصلها
اهلدف التعليمي ( 4.3.7أ)– معرفة الطرق املختلفة إلعادة تنظيم الشركات من خالل
التقسيم
اهلدف التعليمي ( 4.3.7ب)– فهم األساليب املختلفة لتقسيم الشركات :البيع بالتصفية
(بيع جزء من األصول) ،واقتطاع األسهم (طرح إحدى الشركات التابعة لالكتتاب العام)،
والعزل (حتويل األصول)
اهلدف التعليمي ( 4.3.7ج)– معرفة خمتلف مزايا وعيوب تقسيم الشركات
يف الوقت الذي تأسر فيه عمليات االندماج واالستحواذ خميلة العديد من املستثمرين
والشركات ،تبدو فكرة التحول إىل كيان أصغر أمراً غري وارد .بيد أن تقسيم الشركات؛ مثل
البيع بالتصفية(بيع جزء من األصول) ،واقتطاع األسهم (طرح إحدى الشركات التابعة
لالكتتاب العام) ،والعزل (حتويل األصول) ،قد تكون خيارات جذابة جداً للشركات
ومساهميها.

بيع جزء من األصول أو البيع بالتصفية ()Sell-off
إن عملية بيع جزء من األصول هي عملية البيع املباشر لشركة تابعة ،و ُتعرف أيضاً بالتفكيك
أو التخلص من االستثمارات ( .)Divestitureعندما تدرك الشركة األم أن إحدى شركاتها
التابعة العاملة يف خط جتاري آخر تستطيع العمل بصورة مستقلة ،فقد تقوم الشركة األم
ببيع هذه الشركة التابعة لكي تركز على جمال عملها األساسي األصلي ،عالوةً على أن
الشركة األم تستطيع أيضاً االستفادة من عائدات بيع الشركة التابعة

طرح إحدى الشركات التابعة لالكتتاب العام أو اقتطاع األسهم ( Equity
)Carve-out
حتوّل يف هذه احلالة الشركة األم شركة تابعة إىل شركة عامة من خالل طرح أسهمها
لالكتتاب العام ،وحتتفظ الشركة األم حبصة مسيطرة على الشركة اجلديدة .وهذه
اإلسرتاتيجية ميكن أن تتخذها الشركة األم عندما جتد أن إحدى شركاتها التابعة تنمو
بشكل أسرع وحتصد تقييمات أعلى من الشركات األخرى اليت متلكها .ويتولد عن عملية طرح
الشركة التابعة (اقتطاع أسهمها) مبالغ نقدية؛ ألن أسهمها تباع للجمهور.
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حتويل األصول أو العزل ()Spin-off
حتدث عملية حتويل األصول (العزل) عندما تتحول إحدى الشركات التابعة إىل كيا ٍن
مستقل ،ولكن ليس من خالل بيع األسهم ،بل عن طريق توزيع أسهم جمانية على شكل توزيعات
سهمية ،وال يتولد عنها أي مبالغ نقدية .إذً حشد املال ليس هو هدف عملية العزل .وكما يف
عملية طرح شركة تابعة لالكتتاب العام (اقتطاع األسهم) ،تصبح الشركة التابعة كيانًا
قانونياً مستقالً بإدارة خاصة وجملس إدارة مستقلني .وعادةً ينجم عن عمليات حتويل األصول
أو العزل شركات تابعة سليمة ماليًا ومزدهرة.

مزايا انقسام الشركات
 إن األساس املنطقي خلف تقسيم الشركات هو أن "األجزاء أك ر من الكل" .وميكن أن
يساعد هذا الشركة األم على حشد أموال إضافية .كذلك ميكن لالنفصال أن
حيسن تقييم كالً من الشركتني؛ ألن الشركة األم و الشركة التابعة أصبحتا أكثر
تركيزاً اآلن على أعماهلما اخلاصة.
 عندما تعمل الشركات ككيانات مستقلة ،حيصل املساهمون على معلومات أفضل عن
هذه الوحدات التجارية؛ ألنها تصدر اآلن قوائم مالية وإعالنات مستقلة .وهذا مفيد
بشكل خاص عندما يكون جمال الشركة األم التقليدي خيتلف عن جمال الشركة
املنفصلة .ومع اإلفصاح عن قوائم مالية مستقلة ،يكون مبقدور املستثمرين إجراء
تقييم أفضل للشركة األم والشركة اجلديدة كل على حدة.
 إن فصل شركة تابعة عن الشركة األم قد يقلل من املنافسة الداخلية على أموال
الشركة.
 بالنسبة إىل املوظفني يف الكيان املستقل اجلديد ،هناك أسهم متداولة يف السوق
لتحفيزهم ومكافأتهم .وال تشكل غالباً خيارات األسهم يف الشركة األم حافزاً ملديري
الشركات التابعة وموظفيها؛ ذلك ألن جهودهم غالباً ما تكون مدفونة يف أداء
الشركة اإلمجالي.
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مساوئ انقسام الشركات
 تصبح الشركات أصغر بعد االنفصال ،ولكونها صغرية قد تواجه صعوبات يف مجع
األموال يف السوق املالية ،وخاصة بالنسبة إىل الشركات التابعة.
 تصبح الشركة األم اآلن أصغر ،وتزول املخاطر اليت تنتج من تضمني الشركة يف
حمفظة مؤشر كبري .عالوة على ذلك ،قد يصعب على كل من الشركتني (األم
واجلديدة) جذب املؤسسات االستثمارية.
 إن العمل كشركات منفصلة يعين االزدواجية يف التكاليف الرأسية ،وهذا نقي

أثر

االندماج .بعبارة أخرى :التآزر الذي متتعت به الشركة يف السابق يكون قد زال اآلن.

 4.7الطرح األولي لالكتتاب العام )(IPO
 1.4.7ما املقصود بالطرح األولي لالكتتاب العام؟
اهلدف التعليمي  – 1.4.7معرفة املقصود بالطرح األولي لالكتتاب العام والغرض منه
يشري الطرح األولي لالكتتاب العام إىل عملية البيع األوىل ألسهم الشركة للجمهور .إذا
كانت الشركة مل تصدر قبل ذلك أسهماً للجمهور ،وهذه هي املرة األوىل اليت تفعل فيها
ذلك ،فإن هذا يعرف بالطرح األولي لالكتتاب العام ( .)IPOوقد يطلق عليه أيضا "إصدار
جديد غري معزز" للتفريق بينه وبني "إصدار جديد معزز" الذي يعين طرح أسهم جديدة بواسطة
شركة مدرجة أصالً يف السوق.
تنقسم الشركات إىل فئتني واسعتني :خاصة وعامة .وتنشأ الشركة يف العادة أول ما تنشأ
شركة خاصة من قبل أعضائها املؤسسني .وتكون أسهم الشركة اخلاصة مملوكة لقلة من
املساهمني الذين عادةً ما يكونون أفراد عائلة أو شركاء مقربني .وميلك القطاع اخلاص معظم
الشركات الصغرية كما ميلك بع

الشركات الكبرية .وال جتد الشركات اخلاصة مدرجة

يف السوق وال تباع أسهمها للجمهور.
عندما تك ر أي شركة خاصة قد يأتي وقت حتتاج فيه إىل التحول إىل شركة عامة من أجل
حشد املزيد من رأس املال من السوق املالية .ويف عملية التحول إىل شركة مساهمة عامة ،جيب
إصدار أسهم جديدة .ويسمى هذا الطرح لألسهم اجلديدة ،إضافة إىل طرح جزء من أسهم
األعضاء املؤسسني" ،طرح أولي لالكتتاب العام" .وعند جناح عملية الطرح ،تدرج أسهم
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الشركة يف سوق األسهم للتداول العام .وهلذا السبب يطلق أيضاً على عملية االكتتاب
"التحول إىل شركة مساهمة عامة".
حتتوي الشركات املساهمة العامة على آالف أو ماليني املساهمني وختضع لقواعد ولوائح
حازمة .وجيب أن يكون لديها جملس إدارة وجيب أن تلتزم بقواعد صارمة حول رفع التقارير
واإلفصاح .وخيضع أداء الشركة وأنشطتها لرقابة وثيقة ورصد وحتليل من قبل السلطات
التنظيمية واملستثمرين .ومن منظور املستثمر ،أكثر ما يثري االهتمام بشأن شركة عامة هو
إتاحة أسهمها للتداول يف سوق مفتوحة ،حيث ميكن ألي شخص مؤهل ميلك مبلغاً نقدياً
شراء األسهم ليصبح أحد مالك الشركة.

 2.4.7فوائد التحول إىل شركة عامة مدرجة
اهلدف التعليمي  :2- 4- 7معرفة الفوائد املختلفة لتحول شركة خاصة إىل شركة عامة
مدرجة.
إن السبب الرئيس لتحول شركة خاصة إىل شركة عامة هو حشد املزيد من األموال يف السوق
املالية .وميكن للشركة زيادة رأمساهلا من خالل االقرتاض (من املصارف أو من إصدار سندات
دين خاصة) ،أو من خالل إصدار أسهم .إن هناك حدوداً لالقرتاض املصريف ،ولذلك يُعدّ إصدار
األوراق املالية للجمهور على شكل سندات أو أسهم ،أكثر الطرق شيوعا جلمع رأس املال.
ويتحقق هذا بأن تصبح الشركة أوالً شركة عامة وتدرج أسهمها يف البورصة .ويفتح تداول
أسهم الشركة من اجلمهور أبواباً مالية كثرية:
 ميكن للشركات العامة احلصول على أسعار فائدة أفضل عندما تصدر سندات دين.
 ما دام هنالك طلب يف السوق ،ميكن للشركة العامة إصدار املزيد من األسهم.
 لذلك ،تكون عمليات االندماج واالستحواذ أسهل؛ ألن األسهم ميكن إصدارها كجزء
من الصفقة.
 إن التداول يف األسواق املفتوحة يعين سيولة .وهذا جيعل من املمكن تنفيذ أشياء من
قبيل خطط متلك املوظفني لألسهم ،مما يساعد على اجتذاب أفضل املواهب.
إضافة إىل ذلك ،إن كون الشركة مدرجة يف السوق املالية يضفي عليها قدراً كبرياً من
املكانة؛ وذلك ألن الشركات جيب أن تفي مبختلف متطلبات ومعايري اإلدراج قبل املوافقة على
إدراجها .وعندما تدرج ،تكون عرضة للتدقيق املستمر من قبل السلطات ومجهور املستثمرين.
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 3.4.7عملية الطرح األولي لالكتتاب العام
اهلدف التعليمي  – 3.4.7فهم عملية االكتتاب العام
عندما ترغب شركة يف التحول إىل شركة عامة مدرجة ،فإن أول ما تقوم به هو االستعانة
بأحد املصارف االستثمارية إلدارة إصدار األسهم اجلديدة .وتسمى عملية االضطالع مبهمة إدارة
إصدار األسهم اجلديدة "التعهد بالتغطية" ( ،)underwritingوتكون بواسطة مصرف
استثماري يسمى "الضامن أو متعهد التغطية" .وميكن أن يُعدّ متعهد التغطية وسيطاً بني
الشركات ومجهور املستثمرين ،وهو يضطلع مبهام عملية التسجيل ،وحتديد سعر الطرح،
وإعداد نشرة اإلصدار ،وتسويق األسهم اجلديدة ،وإدارة طلبات االكتتاب وتسجيل املساهمني.
صدِر) واملصرف االستثماري (متعهد التغطية)
إن اتفاقية تغطية االكتتاب بني الشركة (املُ ْ
تقوم على أساس "االلتزام الراسخ" أو "بذل قصارى اجلهد" .يف االلتزام الراسخ ،يضمن متعهد
التغطية حشد املبلغ املطلوب من خالل شراء الطرح بأكمله وإعادة بيعه بعد ذلك على
اجلمهور .ويف هذا األسلوب ،يتحمل متعهد التغطية خماطر املخزون كافة ويكون مسؤوالً عن
أي أسهم غري مبيعة من الكمية املطروحة (املخزون).
أما يف اتفاقية بذل قصارى اجلهد ،فيعمل متعهد التغطية وكيالً للشركة املصدرة ،لكنه ال
يضمن بيع الكمية كلها ،بل يتعهد أن يبذل أقصى ما بوسعه لبيع األسهم اجلديدة ،ومع ذلك،
إذا مل يستطع بيع مجيع األسهم ،فإنه غري مسؤول عن أي خمزون مل يبع.
وإذا كان متعهد التغطية غري قادر على حتمل كل املخاطر اخلاصة بالطرح -رمبا بسبب
ضخامة الكمية املطروحة  -فيمكنه أن يشكل احتاداً أو ائتالفاً مكوناً من عدة متعهدين ،ويقود
هذا االحتاد متعهد تغطية واحد ،ويبيع اآلخرون جزءاً من اإلصدار.
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 4.4.7عملية االكتتاب العام يف السوق املالية السعودية
اهلدف التعليمي  – 4.4.7فهم عملية الطرح األولي لالكتتاب العام إلدراج السهم يف سوق
األسهم السعودية
يبحث هذا القسم عملية الطرح األولي لألسهم العادية اجلديدة اخلاصة بالشركات اليت
ترغب يف التحول إىل مساهمة عامة مدرجة يف السوق املالية السعودية.
تستعني الشركة الراغبة يف التحول إىل شركة عامة مدرجة مبصرف استثماري يدير عملية
االكتتاب .وتقع وظيفة املصرف االستثماري ضمن صالحية األشخاص املرخص هلم؛ وذلك
بأداء مهمة ترتيب العملية ،واالضطالع بدور املستشار املالي للشركة املصدرة .وينفذ املستشار
املالي العملية الالزمة حسبما تتطلبها القوانني واللوائح اليت تنظم عملية طرح أسهم جديدة.
وجيب احلصول على موافقة هيئة السوق املالية قبل طرح األسهم اجلديدة للجمهور.
ُيعِدّ املستشار املالي "طلب تسجيل وموافقة على اإلدراج" والوثائق الداعمة الالزمة حسبما
تقتضيه قواعد التسجيل اإلدراج ليتقدم به إىل هيئة السوق املالية .وتشمل هذه الوثائق -من
بني أمور أخرى  -تقريراً مالياً وقانونياً للعناية الواجبة ،وتقارير مالية مدققة سابقة للشركة
(ملدة ال تقل عن ثالث سنوات) ،ونشرة اإلصدار وحتتوي نشرة اإلصدار على معلومات حول
الطرح ،ومعلومات الشركة مثل اخللفية التارخيية ،واألنشطة التجارية ،وفريق اإلدارة،
واستخدامات حصيلة مبالغ االكتتاب ،وجملس اإلدارة ،وكبار املساهمني.
وعند املوافقة على الطلبُ ،يعِدّ املستشار املالي نشرة اإلصدار األولية ) (red herringمتهيداً
للجولة الرتوجيية وبناء سجل أوامر االكتتاب .وتتطابق نشرة اإلصدار األولية مع نشرة
اإلصدار العادية ،غري أنها ال حتتوي على سعر الطرح .وبعد إجناز نشرة اإلصدار األولية ،يقوم
املستشار املالي جبولة تروجيية ،مستهدفاً املؤسسات االستثمارية لبدء عملية بناء سجل أوامر
االكتتاب .وتفرض هيئة السوق كحد أدنى نسبة  %111تغطية ألسهم الطرح يف عملية بناء
سجل األوامر .وحيدد السعر األعلى يف تغطية  %111سعر الطرح العام .ومن حيث عدد األسهم
املطروحة ،تفرض قواعد التسجيل واإلدراج أال يقل ما يطرح للجمهور (املستثمرين األفراد) عن
 %31من أسهم الشركة املصدرة.
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وعند االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر وفحصها ومراجعتها من قبل هيئة السوق املالية،
يعلن املستشار املالي للجمهور التغطية املؤسساتية من خالل إعالن سعر الطرح ،واحلد األدنى
واحلد األقصى لكمية الطلب ،وقائمة املؤسسات املستلمة (وهي األشخاص املرخص هلم
واملصارف جتارية املشاركة) .وميكن إجراء اكتتاب األفراد ع ر أجهزة الصراف اآللي ،إضافة
إىل اهلاتف املصريف ،واإلنرتنت ،أو عن طريق ملء النماذج الورقية .ويفتح التقديم يف العادة ملدة
 7أيام تقوميية .ويتم إدراج األسهم اجلديدة للتداول العام يف غضون حنو  7أيام بعد
التخصيص.

 5.4.7ما بعد االكتتاب واإلدراج
اهلدف التعليمي ( 5.4.7أ)– معرفة ملاذا يُعدّ سعر أسهم االكتتابات العامة أقل من قيمتها
احلقيقية بشكل عام
اهلدف التعليمي ( 5.4.7ب)– فهم أن االكتتابات العامة تشكل استثماراً جيداً يف معظم
احلاالت
تطرح االكتتابات العامة
"التخفي

-يف كل أسواق األسهم تقريباً  -بسعر خصم .ويُعدّ هذا

يف السعر" ضرورياً كشكل من أشكال التعوي

للمستثمرين عن أخذ خماطر

إضافية؛ ألن الشركة غري معروفة يف ذاك الوقت .وكذلك يُع ّد هذا التسعري املنخف

ضرورياً

من أجل ضمان جناح الطرح العام؛ أي ضمان االكتتاب الكامل يف مجيع األسهم .وبسبب هذا
التسعري املنخف  ،ال يستغرب أن يفتتح سعر السهم بعالوة فور بدئه التداول العام يف سوق
األسهم .أولئك الذين جنحوا يف شراء السهم خالل مرحلة االكتتاب حيققون عوائد غري
عادية يف يوم اإلدراج وكثري منهم بالفعل يسيّل أرباحه يف اليوم األول وخيرج.
ملنع حدوث بيع مجاعي يكون له أثر سليب يف سعر السهم اجلديد ،يقوم متعهد التغطية أحياناً
جبعل مسؤولي الشركة وموظفيها يوقعون اتفاقية جتميد أو عدم بيع .وتُعدّ اتفاقيات
التجميد عقوداً ملزمة قانونياً بني متعهدي التغطية ومنسوبي الشركة ،متنعهم من بيع أي
سهم من األسهم فرتةً حمددةً من الزمن .وميكن أن تراوح الفرتة من ثالثة أشهر إىل  24شهراً.
وتعد فرتة تسعني يوماً هي احلد األدنى املنصوص عليه مبوجب القاعدة  144من قانون
الواليات املتحدة ،لكن اتفاقية التجميد اليت حيددها متعهدو التغطية قد تكون أطول .وعندما
تنتهي فرتة التجميدُ ،يسمح جلميع منسوبي الشركة ببيع أسهمهم.
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ومن املالحظ أنه ال يوجد يف السوق احمللية فرتات جتميد تُفرض على أي نوع من املساهمني
ممن مت ختصيص أسهم اكتتاب لصاحلهم .يستطيع املساهمون من أفراد ومؤسسات بيع
أسهمهم يف اليوم األول من اإلدراج أو أي يوم آخر متى شاؤوا .ومع ذلك ،خيضع بيع األسهم من
قبل مساهمني مؤسسني لقيود معينة.
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أسئلة للمراجعة
.0

ما املقصود بالتوزيعات؟ ما الفرق بني التوزيعات النقدية والتوزيعات السهمية؟ ما آثار التوزيعات
يف أسعار األسهم؟

.8

صف املصطلحات املختلفة ذات الصلة بالتوزيعات .ما النظريات األساسية املتعلقة بسياسة
التوزيعات؟

.3

ما املقصود بإصدار حقوق االكتتاب اخلاصة؟ ملاذا تُصدر الشركات حقوق اكتتاب خاص؟ ما
اإلجراء الذي ميكن للمساهم اختاذه عند تلقيه حق اكتتاب خاص؟

.4

ما املقصود بإصدار أسهم منحة؟ صف أوجه التشابه واالختالف بينها وبني التوزيعات السهمية.

.5

ما املقصود بتجزئة األسهم؟ ملاذا تقوم الشركة بتجزئة أسهمها؟ ما األثر احملتمل إلعالن جتزئة
األسهم يف أسعار السهم؟

.6

اشرح ما قد حيدث ألسعار السهم عندما حيل تاريخ انتفاء حقه يف التوزيعات ،وانتفاء حقه يف
حقوق االكتتاب اخلاص ،وانتفاء حقه يف أسهم املنحة ،وتاريخ ما بعد التجزئة؟

.7

ما املقصود باالندماج ،وما املقصود باالستحواذ؟ صف أوجه االختالف الرئيسة بني العمليتني.

.2

ما معنى التآزر يف سياق عمليات االندماج واالستحواذ؟ وما مصادر التآزر الشائعة؟

.9

صف األنواع املختلفة من االندماج وأبعادها التآزرية؟

 .01صف األساليب املختلفة لتقسيم الشركات مثل بيع جزء من األصول ،وطرح إحدى الشركات
التابعة لالكتتاب العام ،وحتويل األصول .وما مزايا ومساوئ تقسيم الشركات؟
 .00ما املقصود بالطرح األولي لالكتتاب العام؟ صف بع

الفوائد الرئيسة لتحول شركة خاصة

إىل شركة عامة مدرجة؟
 .08صف عملية الطرح األولي لالكتتاب العام بصورة عامة .وصف عملية الطرح األولي لالكتتاب
العام يف السوق املالية السعودية.
 .03ملاذا تكون عمليات الطرح األولي لالكتتاب العام ذات سعر خمف
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يف العادة؟

عينة من أسئلة اخليارات املتعددة
 .1عندما تدفع شركة توزيعات نقدية ،ماذا حيدث لسعر سهمها يف تاريخ انتفاء حق التوزيعات؟
أ)

يبقى السعر دون تغيري؛ ألن التوزيعات مدفوعة من املكاسب.

ب)

ينخف

السعر مبا يساوي مبلغ التوزيعات املدفوع.

ج)

يرتفع السعر؛ ألن املستثمرين يفضلون التوزيعات.

د)

يعتمد األمر على مقدار التوزيعات املدفوعة ،فقد يرتاجع سعر السهم ،أو يرتفع ،أو يبقى دون
تغيري.

 .2لديك  111سهم من أسهم شركة ) .(ABCإذا أصدرت الشركة أسهم منحة بنسبة  ،1:4كم
سهماً من أسهم شركة ) (ABCمتلك بعد التوزيع؟
أ)
ب)
ج)
د)

81
85
081
085

 .3أي من العبارات التالية ال حيتمل أن تكون مصدراً من مصادر التآزر يف عمليات االندماج
واالستحواذ؟
أ)

تبين ثقافة العمل األفضل بني الشركتني.

ب)

حتقيق اقتصاديات احلجم يف العمليات.

ج)

اجلمع بني اخل رة واملوارد اجلديدة.

د)

القضاء على وقت االنتظار يف سلسلة التوريد.
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 .4إن عمليات تقسيم الشركات هي النقي

املقابل لعمليات االندماج واالستحواذ .وتشمل املساوئ

الرئيسة لتقسيم الشركات ما يلي:
أ)

تقسيم الشركة نفسها إىل وحدات أصغر قد يفقدها التآزر الذي كان لديها ككيان أك ر.

ب)

تكون الشركات بعد االنفصال أصغر ورمبا تواجه صعوبات يف جذب التمويل من السوق.

ج)

كلما صغر حجم الشركة قلّ متثيلها يف املؤشرات الرئيسة ،مما جيعل جذب اهتمام املؤسسات
االستثمارية أكثر صعوبة.
 - 0أ و ب فقط
 - 8أ و ج فقط
 - 3ب و ج فقط
 - 4أ و ب و ج.

 .5أي العبارات التالية ليست مسة من مسات شركة عامة مدرجة؟
أ)

حتتاج إىل قاعدة رأمسالية كبرية ميكن حشدها من خالل السوق املالية.

ب)

هناك رقابة وثيقة على أدائها وأنشطتها من قبل السلطات التنظيمية.

ج)

قد تكون األسهم مملوكة بالكامل من قبل أُسَر األعضاء املؤسسني أو شركائهم املقربني.

د)

تكون األسهم يف العادة مدرجة يف سوق األسهم للتداول العام.
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اجلزء الثاني :التشريعات املنظمة لعمل الوسطاء/املتعاملني
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الفصل الثامن
نظــام الســوق املالــية
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.

املقدمة
األوراق املالية

1.8
00002

األدوات اليت متثل "أوراقا مالية"

80002

األدوات اليت ال متثل "أوراقا مالية"

هيئة السوق املالية

2.8
00802

أهداف اهليئة

اجلهات السعودية األخرى

3.8
00302

السوق املالية السعودية

80302

جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية

30302

مركز إيداع األوراق املالية "املركز"

تنظيم الوسطاء

4.8
00402

متطلبات الوسطاء

80402

نشاطات الوسيط

30402

سلطة السوق املالية على الوسطاء

اإلفصاح

5.8
00502

اإلفصاح يف نشرة اإلصدار

6.8

تنظيم الشراء والعرض املقيد لألسهم

7.8

العقوبات واألحكام اجلزائية للمخالفات (عام)
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املقدمة
يعاجل هذا الباب اجلوانب القانونية ملعامالت السوق املالية يف اململكة العربية السعودية .وقد مت إصدار
نظام السوق املالية الذي مبوجبه أنشئت هيئة السوق املالية (اهليئة)والسوق املالية السعودية (السوق)
وجلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية (اللجنة).

 1.8األوراق املالـية
 1.1.8األدوات اليت متثل " أوراقا مالية"
هـدف تعليمــي  –1.1.8معرفـة مــا املقصـود بــاألوراق املاليـة املشــار إليهـا يف نظــام السـوق املاليــة (الفصــل
األول  ،املادة )2
حبسب نظام السوق املالية ،فإن املقصود باألوراق املالية ما يأتي:
 أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول
 أدوات ال ــدين القابل ــة للت ــداول ال ــيت تص ــدرها الش ــركات أو احلكوم ــة أو اهليئ ــات العام ــة أو املؤسس ــات
العامة.
 الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار.
 أي أدوات متثل حقوق مشاركة يف األرباح ،وأي حقوق يف توزيع األصول .
 أي حق ــوق أخ ــرى أو أدوات ي ــرى جمل ــس اهليئ ــة تض ــمينها واعتماده ــا ك ــأوراق مالي ــة ،إذا رأى يف ذل ــك
حتقيقاً لسالمة السوق أو محاية املستثمرين.

 2.1.8األدوات اليت ال متثل " أوراقاً مالية"
هدف تعليمي  –2.1.8معرفة األدوات الـيت اسـتبعدت مـن املقصـود " بـاألوراق املاليـة" ،وبالتـالي ال تنـدرج
ضمن أحكام نظام السوق املالية (لفصل األول ،املادة ) 3

هنالك أدوات مالية معينة استُبعدت من املقصود "باألوراق املالية":
 األوراق التجارية مثل الشيكات والكمبياالت وسندات األمر واالعتمادات املستندية واحلواالت النقدية.
 األدوات اليت تتداوهلا البنوك حصراً يف ما بينها.
 بوالص التأمني.
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 أي حقوق أو أدوات تُعدّ أوراقـاً ماليـة يـرى جملـس اهليئـة عـدم معاملتهـا كـأوراق ماليـة ،إذا رأى اجمللـس
عدم ضرورة معاملتها كأوراق مالية بنا ًء على مقتضيات سالمة السوق أو محاية املستثمرين.

 2.8هيئة السوق املالية
 1.2.8أهداف اهليئة
هدف تعليمي –1.2.8فهم حدود مسئوليات هيئة السوق املالية يف ضوء نظام السوق املالية ،واملهـام الـيت
ميكنها القيام بها من أجل حتقيق تلك األهداف (لفصل الثاني ،املادة ) 5

أنشــئت اهليئــة مبوجــب نظــام الســوق املاليــة .وتُع ـدّ اهليئــة اجلهــة املن ـوط بهــا إصــدار اللــوائح والقواعــد
والتعليمات واألوامر األخرى وتطبيق أحكام هذا النظام.
ومن أجل حتقيق هذه األهداف نيط باهليئة القيام مبا يأتي:
 - 1تنظيم السـوق املاليـة وتطويرهـا والعمـل علـى تنميـة وتطـوير أسـاليب األجهـزة واجلهـات العاملـة يف
تــداول األوراق املاليــة ،وتطــوير اإلجــراءات الكفيلــة باحلــد مــن املخــاطر املرتبطــة مبعــامالت األوراق
املالية.
 - 2تنظيم إصدار األوراق املالية ومراقبتها وتداوهلا.
 - 3تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات اجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة وإشرافها.
 - 4محاية املواطنني واملسـتثمرين يف األوراق املاليـة مـن املمارسـات غـري العادلـة أو غـري السـليمة ،أو الـيت
تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تالعب.
 - 5العمل على حتقيق العدالة والكفاية والشفافية يف معامالت األوراق املالية.
 - 6تنظ ــيم ومراقب ــة اإلفص ــاح الكام ــل ع ــن املعلوم ــات املتعلق ــة ب ــاألوراق املالي ــة واجله ــات املص ــدرة هل ــا،
وتعامالت األشخاص املطلعني وكبار املساهمني واملستثمرين فيها ،وحتديـد وتـوفري املعلومـات الـيت
جيب على املشاركني يف السوق اإلفصاح عنها حلاملي األسهم واجلمهور.
 - 7تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة لألسهم.
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 3.8اجلهات السعودية األخرى
 1.3.8السوق املالية السعودية
هدف تعليمي  –1.3.8معرفة أهداف السوق املالية (الفصل الثالث ،املادة )21

إن السوق املالية اليت أنشئت يف اململكة العربية السعودية لتداول األوراق املالية (السوق املاليـة السـعودية أو
السوق (تداول) ) هي اجلهة الوحيدة املصرح هلا مبزاولة العمل يف تداول األوراق املاليـة يف اململكـة .وتشـمل
أهداف السوق ما يلي:
 - 1التأك ــد م ــن عدال ــة متطلب ــات اإلدراج وكفايته ــا وش ــفافيتها ،وقواع ــد الت ــداول ،وآليات ــه الفني ــة،
ومعلومات األوراق املالية املدرجة يف السوق.
 - 2تــوفري قواعــد وإجــراءات ســليمة وســريعة وذات كفــاءة للتســوية واملقاصــة مــن خــالل مركــز إيــداع
األوراق املالية.
 - 3وضع معايري مهنية للوسطاء ووكاالتهم وتطبيقها.
 - 4التحقق من قوة ومتانة األوضاع املالية للوسطاء من خالل املراقبـة الدوريـة لضـمان مـدى التـزامهم
مبعــايري كفايــة رأس املــال ووضــع الرتتيبــات املناســبة حلمايــة األمــوال واألوراق املاليــة املودعــة لــدى
شركات الوساطة.

 2.3.8جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية
هدف تعليمي  –2.3.8فهم طبيعة عمل جلنة الفصل يف منازعات األوراق املاليـة ( الفصـل الثالـث  ،املـادة
)25
أنشأت اهليئة جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية .وكما يـدل عليـه امسهـا ،فـإن مهمـة اللجنـة تتمثـل
يف النظــر يف الــدعاوى والشــكاوى ذات العالقــة باملنازعــات الــيت تقــع يف نطــاق أحكــام نظــام الســوق املاليــة
ولوائحه التنفيذية ولوائح اهليئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما يف احلق العام واحلق اخلـاص .وللّجنـة
الصالحيات الالزمة الستدعاء الشهود ،وإصدار األوامر والقرارات ،وفرض العقوبات ،واألمر بتقـديم األدلـة
والوثائق من أجل تسوية القضايا والشكاوى.
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وتشــمل اختصاصــات اللجنــة النظــر يف الــتظلم مــن القــرارات و اإلجــراءات الصــادرة عــن اهليئــة أو الســوق.
وحيق للّ جنة إصـدار قـرار بـالتعوي

وطلـب إعـادة األوضـاع إىل مـا كانـت عليـه ،أو إصـدار قـرار آخـر يكـون

مناسباً ويضمن حق املتضرر.
تتكون اللجنة من مستشارين قانونيني متخصصني يف األسـواق املاليـة وفقـه املعـامالت ويتمتعـون بـاخل رة
يف القضــايا التجاريــة واملاليــة .ويعــني أعضــاء اللجنــة بقــرار مــن جملــس اهليئــة لفــرتة ثــالث ســنوات قابلــة
للتجديد .غري انه جيب أال تكون ألعضاء اللجنة مصلحة مالية أو جتاريـة مباشـرة أو غـري مباشـرة أو صـلة
قرابة حتى الدرجة الرابعة بأصحاب الشكوى أو الدعوى املرفوعة أمام اللجنة.
وعلى اللجنة أن تباشر النظـر يف الشـكاوى أو الـدعوى خـالل مـدة ال تزيـد علـى أربعـة عشـر يومـاً مـن تـاريخ
إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة .ولكـن ال جيـوز إيـداع أي شـكوى أو صـحيفة دعـوى لـدى اللجنـة قبـل
إيداعها أوال لدى اهليئة ،وما مل مي

على ذلك مدة تسعني يوماً من تاريخ إيداعها إال إذا أخطرت اهليئة

مقدم الشكوى أو الدعوى جبواز اإليداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه املدة .
وجيوز اإلثبات يف قضايا األوراق املالية جبميع طرق اإلثبات ،مبا فيها البيانات اإللكرتونية أو الصـادرة عـن
احلاسوب ،وتسجيالت اهلاتف ،ومراسالت جهاز الفاكسميلي ،وال ريد اإللكرتوني.
تنفَّــذ القــرارات النهائي ــة الــيت تص ــدر عــن اللجنــة ،بن ــاءً علــى طل ــب اهليئــة أو الســوق ،ع ــن طريــق اجله ــة
احلكومية (ذات االختصاص) واملخولة تنفيـذ األحكـام القضـائية .ويف حالـة الشـكاوى الـيت ينـتج عـن البـت
فيها تعوي

أو أضرار يتم دفعها لطرف آخر ،يتعني تنفيذها من قبل األطراف على النهج املتبع يف تنفيـذ

األحكام القضائية يف الدعاوى املدنية.
يكون استئناف قرارات اللجنة خالل  31يوماً مـن تـاريخ إبالغهـا .ويـتم االسـتئناف أمـام جلنـة االسـتئناف،
اليت تتكون من ثالثة أعضاء ميثلون وزارة املالية ،ووزارة التجارة والصناعة وهيئة اخل راء مبجلس الوزراء.
و يعني أعضاء اللجنة لفرتة ثـالث سـنوات قابلـة للتجديـد .وتعـد قـرارات جلنـة االسـتئناف نهائيـة ،مـع حـق
جلنــة االســتئناف يف رف ـ

النظــر يف القــرارات الــيت تصــدرها جلنــة الفصــل يف منازعــات األوراق املاليــة ،أو

تأكيد تلك القرارات ،أو إعـادة النظـر يف الشـكوى أو الـدعوى مـن جديـد اسـتنادا إىل املعلومـات الثابتـة يف
ملف الدعوى أمام جلنة الفصل ،وفقاً لتقديرها.
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 3.3.8مركز إيداع األوراق املالية " املركز "
هدف تعليمي  –3.3.8فهم طبيعة ومهام مركز إيداع األوراق املالية (الفصل الرابع ،املادة )27 ،26
هدف تعليمي  –4.3.8ما يقوم به املركز يف حالـة اخلطـأ أو االعتقـاد بوجـود خطـأ يف املعلومـات الـيت يف
سجالته (الفصل الرابع ،املادة )27
مركــز إيــداع األوراق املاليــة (املركــز) إدارة أنشــأها جملــس إدارة الســوق املاليــة .وه ـو اجلهــة الوحيــدة يف
اململكــة املصــرح هلــا مبزاولــة عمليــات إيــداع األوراق املاليــة الســعودية املتداولــة يف الســوق ونقلــها وتســويتها
ومقاصتها وتسجيل ملكيتها.
إن املركز هو اجلهة الوحيدة لتسجيل مجيع حقوق ملكية األوراق املالية املتداولة يف السوق .وتعد القيـود
املدون ــة يف الســجالت النهائي ــة للمرك ــز دل ــيالً وإثباتــاً قاطع ــا عل ــى ملكي ــة األوراق املبين ــة فيه ــا واألعب ــاء
واحلقوق املتعلقة بها ،ويصدر املركز إشعاراً بالتسجيل بناءً على الطلب املستمر ،ويقدم املركـز كـذلك
تقارير دورية حلملة األوراق املالية عن األوراق املالية اململوكة هلم واملسجلة يف سجالت املركز.
وتُعدّ سرية ملكية األوراق املالية يف املركز بالغة األهميـة ،وحيظـر علـى مـوظفي املركـز والسـوق ومـدققي
حســاباتهم ومستشــاريهم وخــ رائهم إفشــاء أي معلومــات عــن مــالكي األوراق املاليــة إال يف حــدود القواعــد
التشــغيلية الص ــادرة ع ــن املركــز ،ويق ــوم املرك ــز بتســهيل عملي ــة تص ــحيح األخطــاء ال ــواردة يف البيان ــات
املسجلة يف املركز .وجيب على من يعتقد بوجود خطأ يف املعلومـات الـيت مت إدخاهلـا يف السـجل يسـتدعي
تصحيح السجل أو تعديله ،أن يتقدم بطلب خطي إىل مدير املركـز (أو مـن يعينـه املـدير لتلقـي مثـل هـذه
الطلبــات) .وال يــتم هــذا التصــحيح أو التعــديل أال بعــد إخطــار الشــخص (أو األشــخاص) الــذين حيــددهم
السجل حاليا كمالك هلذه األوراق املالية ومنحهم فرصة كافية للتعليق.

 4.8تنظيم الوسطاء
 1.4.8متطلبات الوسطاء
هــدف تعليمــي  –1.4.8معرفــة متطلبــات الشــخص الــذي يرغــب يف ممارســة أعمــال الوســاطة (الفصــل
اخلامس ،املادة )31
العمل يف جمال الوساطة لـيس متاحـاً ألي شـخص .ويقتصـر عمـل الوسـاطة علـى مـن يكـون حاصـالً علـى
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ترخيص ساري املفعـول ويعمـل وكـيالً لشـركة مسـاهمة مـرخص هلـا يف ممارسـة أعمـال الوسـاطة ،مـا مل
يكن ذلك الشخص قد استثين من تلك املتطلبات.

 2.4.8نشاطات الوسيط
هــدف تعليمــي –2.4.8معرفــة النشــاطات الــيت ميكــن أن يقــوم بهــا الوســيط (الفصــل  -اخلــامس ،املــادة
)32
بين ــت امل ــادة  32م ــن نظ ــام الس ــوق املالي ــة املقص ــود بالوس ــيط ،وأوض ــحت أن ــه ش ــركة مس ــاهمة تعم ــل يف
الوساطة وتقوم بكل أو واحد من األعمال اخلمسة التالية:
 - 1تعمل بصفة جتارية وسيطاً يف تداول األوراق املالية مبا فيها احلفظ.
 - 2تنفذ صفقات األوراق املالية لصنع سوق فيها.
 - 3حيازة أو طرح األوراق املالية نيابةً عن مصدرها ،أو من ينوب عنه.
 - 4الوساطة لرتتيب عقود تبادل العملة واألوراق املالية.
 - 5تقديم عرض لآلخرين بصفة جتارية ،للحصول على أصول مالية يف صورة أوراق مالية.

 3.4.8سلطة السوق املالية على الوسطاء
هدف تعليمي  – 3.4.8فهم صالحيات السوق املالية للقيام بالتحقيق والتفتيش على الوسطاء املرخص
هلم ،أو وكالئهم (الفصل اخلامس ،املادة )35

للسوق املالية احلق يف القيام بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كونه
خالف أو خيالف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن خيالف لوائح السوق وتعليماتها .وتشمل
صالحيات السوق صالحية طلب األشخاص للشهادة واملستندات والسجالت والوثائق اليت ترى السوق أنها
ضرورية أو هلا عالقة بالتحقيق .وجيوز للسوق كذلك أن تطلب حضور الشهود ،ومعاينة السجالت يف
أي مكان توجد فيه هذه السجالت .ومتارس السوق صالحيتها بالتفتيش والتحقيق من خالل احلصول
على قرار باالستدعاء واالستجواب والتفتيش من جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية .وعلى جلنة
الفصل االستجابة لطلب السوق إصدار قرار االستدعاء واالستجواب ما مل يثبت لديها أن الطلب مشوب
بالتعسف ،أو سوء استخدام السلطة.
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 5.8اإلفصاح
 1.5.8اإلفصاح يف نشرة اإلصدار
هــدف تعليمــي  –1.5.8معرفــة املعلومــات والقــوائم الــيت جيــب أن تتضــمنها نشــرة إصــدار األوراق املاليــة
(الفصل السابع ،املادة )42

جيــب علــى مُصْـدِر األوراق املاليــة أن يقــدم نشــرة إصــدار إىل اهليئــة العتمادهــا .وتطلــب اهليئــة أن تتضــمن
نشرة اإلصدار املعلومات والبيانات التالية:
 - 1وصفًا كافيا للمصدر وطبيعة عمله واألشخاص القائمني على إدارة العمل (أعضاء جملس اإلدارة،
واملديرين التنفيذيني ،وكبار املوظفني) واملساهمني الرئيسيني.
 - 2وصـفًا كافيـاً لــألوراق املاليــة املزمــع إصــدارها ،مـن حيــث العــدد والســعر واحلقــوق املتعلقــة بهــا ،وأي
أولويــات أو ا متيــازات تتمتــع بهــا أوراق ماليــة أخــرى للمصــدر إن وجــدت .وجيــب أن يشــمل الوصــف
كيفية صرف حصيلة اإلصدار ،والعموالت اليت سيتقاضاها األشخاص املعنيون باإلصدار.
 - 3بيان ـاً واضــحاً عــن ا ملركــز املــالي للمصــدر وأي معلومــات ماليــة ذات أهميــة مبــا يف ذلــك امليزانيــة
وحساب األرباح واخلسائر وبيانات التدفقات النقدية املدققة من قبل مراجع حسابات.
 - 4أي معلوم ــات أخ ــرى تطلبه ــا اهليئ ــة أو تس ــمح باحلص ــول عليه ــا حس ــب م ــا ت ــراه ض ــرورياً ملس ــاعدة
املستثمرين ومستشاريهم على اختاذ قراراتهم االسـتثمارية حـول االسـتثمار يف األوراق املاليـة املزمـع
إصدارها.

 6.8تنظيم الشراء والعرض املقيد لألسهم
هدف تعليمي  –1.6.8فهم الشراء املقيد لألسهم ( الفصل التاسع ،املادة  52و )54
هدف تعليمي  –2.6.8فهم عرض شراء األسهم املقيدة ( الفصل التاسع ،املادة  52و)54

للهيئة الصالحيات الالزمة لتنظيم عمليات الشراء املقيد لألسهم وعمليات العرض املقيد لألسهم.
فالشراء املقيد لألسهم هو شراء أسهم يرتتب عليه متلك املشرتي -أو من يتصرفون باالتفاق معه  -أو
سيطرتهم على نسبة  %11أو أكثر من أسهم شركة من ذات الفئة من أسهم الشركة املعينة.
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أما العرض املقيد ل ألسهم فيتمثـل يف توجيـه إعـالن عـام يعـرض املعلـن مبقتضـاه شـراء أسـهم تتمتـع حبـق
التصــويت إذا تســببت الكميــة املشــرتاة يف زيــادة ملكيــة مقــدم العــرض إىل  %11أو أكثــر مــن فئــة األســهم
املعينة .ويشمل القيد أيضـاً األسـهم الـيت ميلكهـا آخـرون تسـيطر علـيهم اجلهـة مقدمـة العـرض ،أو آخـرون
يتصرفون باالتفاق والتنسيق معها.
وهنالك بع

القواعد اليت تطبق يف حالة قيام أي شخص بزيادة ملكيته يف أسهم شركة من

الشركات عن طريق شراء مقيد لألسهم ،أو عرض مقيد لألسهم لزيادة حصة ملكيته ،حبيث يصبح هذا
الشخص أو من يتصرفون باالتفاق معه مالكني لنسبة مخسني باملئة ( )%51أو أكثر من فئة معينة من
األسهم اليت تتمتع حبق التصويت واملدرجة يف السوق .و يف هذه احلالة حيق جمللس اهليئة أن يصدر أمراً
خالل ستني يوما بأن يقدم ذلك الشخص عرضاً لشراء األسهم املتبقية اليت ال ميلكها من الفئة نفسها،
ويقوم اجمللس بتحديد شروط العرض ،مع أنه ال يلزم طالب الشراء بتقديم عرض الشراء بسعر يزيد
على أعلى سعر دفعه لشراء األسهم خالل االثين عشر شهراً السابقة.

 7.8العقوبات واألحكام اجلزائية للمخالفات (عام)
هدف تعليمـي  – 7.8معرفـة العقوبـات الـيت ميكـن أن تصـدر عـن جلنـة الفصـل يف منازعـات األوراق املاليـة
ألي خمالفات ألحكام النظام أو اللوائح أو القواعد اليت تصـدرها اهليئـة ،أو لـوائح السـوق املاليـة ( الفصـل
العاشر ،املادة )59
إضافةً إىل العقوبات واجلزاءات يف ما خيـص التالعـب وتـداول املطلعـني ،للهيئـة احلـق يف رفـع دعـاوي أمـام
جلنــة الفصــل منازعــات األوراق املاليــة .ف ـإذا تــبني للهيئــة أن شخص ـاً قــد قــام بأعمــال أو ممارســات تشــكل
خمالفة ألحكام النظام أو اللوائح أو القواعـد الـيت تصـدرها اهليئـة ،أو لـوائح السـوق املاليـة ،فلـها احلـق يف
إقامة دعوى أمام اللجنة من أجل استصدار قرار بالعقوبة املناسبة ،وتشمل العقوبات ما يلي:
 - 1إنذار الشخص املعين.
 - 2إلزام الشخص املعين بالتوقف أو االمتناع من القيام بالعمل موضوع الدعوى.
 - 3إل ــزام الش ــخص املع ــين باخت ــاذ اخلط ــوات الض ــرورية لتجن ــب وق ــوع املخالف ــة أو اخت ــاذ اخلط ــوات
التصحيحية الالزمة ملعاجلة نتائج املخالفة.
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 - 4تعــوي

األشــخاص الــذين حلقــت بهــم أضــرار نتيجــة للمخالفــات املرتكبــة ،أو إلــزام املخــالف بــدفع

املكاسب اليت حققها نتيجة هذه املخالفة إىل حساب اهليئة.
 - 5تعليق تداول الورقة املالية.
 - 6منـع الشــخص املخـالف مــن مزاولـة الوســاطة ،أو إدارة احملـافظ  ،أو العمــل مستشـار اســتثمار للفــرتة
الزمنية الالزمة لسالمة السوق ومحاية املستثمرين.
 - 7احلجز والتقييد على املمتلكات.
 - 8املنع من السفر.
 - 9املنع من العمل يف الشركات اليت تتداول أسهمها يف السوق.
وجيوز للهيئة -إضافة للعقوبات املذكورة عاليه  -أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية باألشـخاص
املسؤولني عن خمالفة متعمدة ألحكام هذا النظام أو اللوائح أو القواعد اليت تصدرها اهليئة .وكبديل ملـا
تقــدم جيــوز للمجلــس فــرض غرامــة ماليــة علــى كــل شــخص مســؤول عــن خمالفــة هــذا النظــام ولوائحــه
وقواعد اهليئة ولوائح السوق .وجيب أال تقل الغرامة املالية ( سواء أفرضت من قبل اجمللس أم اللجنة) عن
عشرة آالف ( )11111ريال وأال تزيد على مئة ألف ( )111111ريال عن كل خمالفة مت ارتكابها.
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أسئلة املراجعة
 .0ما األدوات اليت يشار إليها بـ "األوراق املالية" يف نظام السوق املالية؟
 .8ما املسؤوليات الرئيسة هليئة السوق املالية؟
 .3ما األهداف الرئيسة للسوق املالية السعودية (تداول)؟ صف صالحية السوق يف مـا يتعلـق بـإجراء
التحقيقـ ــات وعمليـ ــات التفتـ ــيش علـ ــى شـ ــركات الوسـ ــاطة املرخصـ ــة (الوسـ ــطاء املرخصـ ــني) أو
وكالئها.
 .4ما مهام جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية؟
 .5بيّن مهام مركز إيداع األوراق املالية.
 .6ما الشروط املطلوبة من الشخص الذي يرغب يف ممارسة أعمال الوساطة؟
 .7اذكر األنشطة اليت ميكن للوسيط مزاولتها.
 .2ما املعلومات والقوائم اليت جيب أن تشتمل عليها نشرة إصدار األوراق املالية؟
 .9ما املقصود بـ "الشراء املقيد لألسهم" و"العرض املقيد لشراء لألسهم"؟
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منوذج أسئلة اخليارات املتعددة
 .1وفق نظام السوق املالية ،أي مم ا يلي يعرف كأوراق مالية:
.i

أسهم الشركات.

.ii

سندات الشركات واحلكومات.

.iii

الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار.

.iv

حقوق األولوية.

(أ)  iفقط.
(ب)  iو  iiفقط.
(ج)  iو  iiو  iiiفقط.
(د)  iو iiو  iiiو .iv

 .2أي مما يلي ال يعد من مسؤوليات هيئة السوق املالية (اهليئة) حبسب ما نص عليه نظام السوق
املالية؟
(أ) تنظيم وتطوير سوق األوراق املالية السعودية.
(ب) محاية املواطنني واملستثمرين يف األوراق املالية من املمارسات غري السليمة وغري العادلة.
(ج) السعي إىل حتقيق العدالة والكفاءة والشفافية يف النشاطات االقتصادية.
(د) تنظيم ومراقبة ممارسات إفصاح الشركات املدرجة.

 .3ينص نظام السوق املالية على تأسيس "السوق املالية السعودية" حبيث تكون هي اجلهة الوحيدة
املصــرح هلــا مبزاولــة العمــل يف تــداول األوراق املاليــة يف اململكــة .أي ممــا يلــي يُع ـدّ مــن األهــداف
احملددة هلذه كما نص النظام؟
.i

التأكد من عدالة متطلبات اإلدراج وكف ايتها وشفافيتها ،وقواعد التداول.

.ii

توفري قواعد وإجراءات سليمة وسريعة وذات كفاءة للتسوية واملقاصة.

.iii

وضع معايري مهنية للوسطاء ووكالئهم وتطبيقها.

.iv

التأكد من املتانة والسالمة املالية للمؤسسات االستثمارية.

(أ)  iو  iiو  iiiفقط.
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(ب)  iو  iiو  ivفقط.
(ج)  iiو  iiiو  ivفقط.
(د)  iو iiو  iiiو .iv

 .4عرف نظـام السـوق املاليـة الوسـطاء بـأي شـركة مسـاهمة تعمـل بصـفة جتاريـة وتقـوم بأنشـطة
حمددة .أي مما يلي ليس من هذه األنشطة؟
(أ) العمل كأمني حفظ لألوراق املالية.
(ب) إدارة احملافظ االستثمارية للعمالء.
(ج) فتح حسابات لتداول األوراق املالية.
(د) التعامل يف األوراق املالية للحساب اخلاص بهدف حتقيق األرباح.

صدِ ر األوراق املالية تقديم نشرة إصدار مصدقة من
 .5ينص نظام السوق املالية على أنه جيب على مُ ْ
هيئة السوق املالية .أي مما يلي ليس من احملتويات املطلوبة يف نشرة اإلصدار؟
(أ)

وصف كافٍ لـألوراق املاليـة املزمـع إصـدارها ،مـن حيـث العـدد والسـعر واحلقـوق املتعلقـة
بها ،وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها.

(ب) بيــان واضــح عــن املركــز املــالي للمصــدر وأي معلومــات ماليــة ذات أهميــة مبــا يف ذلــك
امليزانيــة وحســاب األربــاح واخلســائر وبيانــات التــدفقات النقديــة املدققــة مــن قبــل مراجــع
حسابات.
ت ألداء الشركة املالي مبا يف ذلك العوائد املتوقعة للمستثمرين.
(ج) بيان يتضمن توقعا ٍ
(د)

وصف كافٍ للمصدر وطبيعة عملـه واألشـخاص القـائمني علـى إدارة العمـل واملسـاهمني
الرئيسيني.
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الفصل :التاسع
الئحة أعمال األوراق املالية
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.

املقدمة
1.9

ممارسة نشاط األوراق املالية
 00009نشاط األوراق املالية
 80009ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة
 30009األشخاص املخولون ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة

2.9

إعالنات األوراق املالية
 00809تعريف إعالنات األوراق املالية
 80809دور األشخاص املرخص هلم
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املقدمة
أصــدر جملــس هيئــة الســوق املاليــة الئحــة أعمــال األوراق املاليــة بتــاريخ  28يونيــو 2115م املوافــق لـ ـ 21
مجادى األوىل 1426هـ بناءً على نظام السوق املالية.

 1.9ممارسة نشاط األوراق املالية
 1.1.9نشاط األوراق املالية
هدف تعليمي  –1.1.9فهم النشاطات اخلمسة الرئيسة الـيت متثـل نشـاط أعمـال األوراق (البـاب الثـاني،
املادة )3 ،2
يعرّف نشاط األوراق املالية بأنه أي نشاط من النشاطات التالية:
 التعامــــل :وميكـ ــن أن يكـ ــون بصـ ــفة أصـ ــيل أو وكيـ ــل ويشـ ــمل التعامـ ــل البيـ ــع والشـ ــراء أو إدارة
االكتتاب يف األوراق املالية أو التعهد بتغطيتها.
 الترتيــب :ويشــمل قيــام أشــخاص بتقــديم وتعريــف أطــراف بعضــها بــبع

يف مــا يتعلــق بأعمــال

األوراق املالية ،أو تقديم االستشارات يف ما خيص متويل الشركات ،أو القيام بأي شكل من أجل
تنفيذ صفقات ذات عالقة باألوراق املالية.
 اإلدارة :وذلــك يف حالــة قيــام أشــخاص بــإدارة أوراق ماليــة لآلخــرين ،علــى أن يكــون للمــدير حــق
التصرف حسبما يراه مناسباً.
 تقــديم المشــورة :تقــديم املشــورة بواســطة شــخص لشــخص آخــر حــول مزايــا وخمــاطر تعاملــه يف
ورقة مالية معينة ،أو حول ممارسة أي حقوق أو تعامل توفره الورقة املالية.
 الحفــظ :وتشــمل حفــظ أصــول عائــدة لشــخص آخــر وتشــمل أوراق ـاً ماليــة ،مبــا يف ذلــك القيــام
باإلجراءات اإلدارية الالزمة.

 2.1.9ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة
هدف تعليمي  – 2.1.9فهم املعايري اليت يصنف على ضوئها الشخص كممـارس ألعمـال األوراق املاليـة
يف اململكة العربية السعودية (ا الباب الثاني ،املادة )4
ُيع ـدّ الشــخص ممارس ـاً ألعمــال األوراق املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية إذا اشــتغل يف نشــاط األوراق
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املالية من مكان عمل دائم يف اململكة .وينطبق هذا التعريف يف احلالتني التاليتني:
 - 1إذا مارس ذلك النشاط أو أعمال األوراق املالية عموماً يف اململكة ،أو
 - 2إذا مارس ذلك النشاط مع شخص أو حلساب شخص يف اململكة.

 3.1.9األشخاص املخولون ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة
هــدف تعليمــي  –3.1.9فهــم فئــات األشــخاص الــذين ميكــنهم ممارســة أعمــال األوراق املاليــة يف اململكــة
العربية السعودية (الباب الثاني ،املادة  ،5ملحق )1

األشخاص املصرح هلم مبمارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة هم فقط األشخاص الذين رخص هلم مـن
قبــل اهليئ ــة (يش ــار هل ــم عمومــاً باألش ــخاص املــرخص هل ــم) أو األش ــخاص املس ــتثنون م ــن احلص ــول عل ــى
ترخيص .
ويكون الشخص المستثنى واحدا من التالي:

 - 1حكومة اململكة العربية السعودية.
 - 2مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما).
 - 3السوق املالية السعودية وأي سوق مالية أخرى تقرها اهليئة.
 - 4مركز اإليداع.
 - 5أي هيئة أو وكالة دولية معرتف بها من هيئة السوق املالية.
إض ــافة إىل ذل ــك ،يس ــتثنى األش ــخاص املمارسـ ـون لنش ــاطات اإلعس ــار م ــن خ ــالل قي ــامهم بنش ــاطاتهم،
وكذلك تستثنى شركات التـأمني يف مـا يتعلـق بنشـاطها التـأميين الـذي خيضـع لرقابـة مؤسسـة النقـد
(ساما) ،فضالً على سلطة هيئة السوق املالية يف منح االستثناء آلخرين.
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 2.9إعالنات األوراق املالية
 1.2.9تعريف إعالنات األوراق املالية
هــدف تعليمــي  –1.2.9معرفــة املعــايري الواجــب توافرهــا يف نشــاط اتصــال كــي يصــنف كــإعالن أوراق
مالية (الباب الثالث ،املادة )16
اإلعــالن عــن أوراق ماليــة يعــين أي إعــالن شــفهي أو كتــابي أو إلكرتونــي أو إذاعــي يــتم يف ســياق النشــاط
التجــاري بغــرض دعــوة شــخص أو تشــجيعه علــى التعامــل يف األوراق املاليــة والقيــام بــإعالن أو اإلشــارة إىل
وضع إعالن يشمل أي ترتيب لعمل أو وضع أو إرسال إعالن عن األوراق املالية ،فيمـا عـدا إذا قـام بـدور ممـرر
للمعلومات دون القدرة على تعديل احملتويات.

 2.2.9دور األشخاص املرخص هلم
هــدف تعليمــي  –2.2.9معرفــة دور الشــخص املــرخص لــه يف وضــع أو إرســال إعــالن أوراق ماليــة (البــاب
الثالث ،املادة ) 17
ُيحظر وضع أو إرسال إعالنات عن أوراق مالية يف اململكة ما مل يكن الشخص املعلن مرخصاً له بـذلك أو
إذا كانت حمتويات اإلعالن عن األوراق املالية معتمدة من شخص مرخص له.
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أسئلة املراجعة
 .0اذكر األنشطة اخلمسة اليت متثل "أعمال األوراق املالية"؟
ال ألعمال األوراق املالية يف اململكة العربية
 .8بني املعايري اليت جيب توافرها حتى يُعدّ الشخص مزاو ً
السعودية.
 .3ما املعايري اليت جيب توافرها يف أي نوع من التواصل لكي يُعدّ إعالن أوراق مالية؟

منوذج أسئلة اخليارات املتعددة
 .1حتدد الئحة األشخاص املرخص هلم مخسة أنشطة متثل أعمال األوراق املالية ،وهي :التعامل يف
األوراق املالية بصفة أصيل ووكيل ،وإدارة األوراق املالية ،وتقديم خدمات حفـظ األوراق املاليـة،
وتقديم املشورة بشأن األوراق املالية وحقوقها ،و..............
(أ) تسوية صفقات األوراق املالية.
(ب) ترتيب صفقات متويل الشركات.
(ج) إقراض األوراق املالية.
(د) تقديم القروض للصفقات بهامش التغطية.

 .2اإلعــالن عــن األوراق املاليــة هــو أي إعــالن شــفهي أو كتــابي أو إ لكرتونــي أو إذاعــي يــتم يف ســياق
النشاط التجاري بغرض ..................
(أ) دعوة أي شخص لالستفادة من خدمات هيئة السوق املالية.
(ب) الرتويج للخدمات اليت تقدمها السوق املالية.
(ج) دعوة أي شخص لالستفادة من خدمات الشخص املرخص له.
(د) دعوة أي شخص للتعامل يف أنشطة األوراق املالية.

210

الفصل العاشر
الئحة األشخاص املرخص هلم (عملية الرتخيص)
األهداف التعليمية

قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.
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 3.37املبادئ
 3.3.37األحد عشر مبدأً
هدف تعليمي  – 1.1.11معرفة املبادئ اليت تقرر بصفة عامة االلتزامات األساسية لألشـخاص املـرخص
هلم (الباب الثاني ،املادة )5
حتــدد الئحــة األشــخاص املــرخص هلــم الصــادرة عــن جملــس هيئــة الســوق املاليــة املبــادئ الــيت جيــب علــى
الشخص املرخص االلتزام بها .والقصـد مـن هـذه املبـادئ تشـكيل مفهـوم عـام ملعـايري السـلوك املطلوبـة مـن
األشخاص املرخص هلم .وهذه املبادئ هي:
 - 1النزاهة :يتوقع من األشخاص املرخص هلم ممارسة أعماهلم بنزاهة.
 - 2املهــارة والعنايــة واحلــرص :يتوقــع مــن األشــخاص املــرخص هلــم ممارســة أعمــاهلم مبهــارة وعنايــة
وحرص.
 - 3فعاليــة اإلدارة واملر اقبــة :يتوقــع مــن األشــخاص املــرخص هلــم اختــاذ كــل مــا هــو كفيــل بتنظــيم
شؤونهم مبسؤولية وفعالية مع اعتماد نظم وسياسات مالئمة إلدارة املخاطر.
 - 4الكفاية املالية :جيب أن حيتفظ األشخاص املرخص هلم مبوارد مالية كافية حبسب القواعـد الـيت
حتددها اهليئة.
 - 5الســلوك املالئــم يف الســوق :جيــب علــى األشــخاص املــرخص هلــم االلتــزام مبعــايري ســلوك مالئمــة يف
السوق.
 - 6محاية أصول العمالء :جيب على األشخاص املرخص هلم ترتيب احلماية الكافية ألصـول عمالئهـم
عندما تقع حتت عهدتهم.
 - 7التعــاون مــع هيئــات الرقابــة واإلشــراف :ويشــمل هــذا املبــدأ اإلفصــاح للهيئــة عــن أي حــدث أو تغــيري
جوهري يف عمليات الشخص املرخص له أو يف هيكله التنظيمي.
 - 8التواصل مع العمالء :جيب أن يولي األشخاص املرخص هلـم عنايـ ًة فائقـةً الحتياجـات العمـالء مـن
املعلومات ،وتزويدهم باملعلومات بصورة واضحة وعادلة وغري مضللة.
 - 9مراعاة مصاحل العمالء األفراد :ويتوقع معاملة العمالء بإنصاف وعدل ومراعاة مصاحلهم.
 - 11عــدم تضــارب املصــاحل :جيــب علــى األشــخاص املــرخص هلــم معاجلــة تضــارب املصــاحل بيــنهم وبــني
عميل وعميل آخر بإنصاف.
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 - 11املالءمــة للعمــالء :جيــب علــى األشــخاص املــرخص هلــم احلــرص علــى التأكــد مــن مــدى مالءمــة
مشورتهم وقراراتهم ألي عميل يقدمون خدمات املشورة إليه واختاذ القرار نيابة عنه.

 2.11الرتخيص
 3.2.37متطلبات الرتخيص
هدف تعليمي  – 1.2.11معرفة املتطلبات اليت جيب علـى مقـدم الطلـب اسـتيفاؤها عنـد طلـب تـرخيص
ممارسة أعمال األوراق املالية (الباب الثاني ،املادة )6
ُيقصــد مبقــدم طلــب الرتخــيص الشــخص الــذي يقــدم طلب ـاً للحصــول علــى تــرخيص يف ممارســة أعمــال
األوراق املالية .وجيوز تقديم طلب الرتخيص من مؤسسـي مقـدم الطلـب أو الشـركاء املسـيطرين عليـه إذا
مل يــتم تأسيســه بعــد .وجيــب تقــديم طلــب الرتخــيص عل ـى منــوذج الطلــب الــذي حت ـدده اهليئــة وأن يكــون
مصحوباً باملعلومات واملستندات املطلوبة.
وجيب على مقدم الطلب أن يبني للهيئة اآلتي:
 - 1أنه قادر ومالئم للقيام بنوع وحجم أعمال األوراق املالية موضـوع طلـب الرتخـيص ،حبسـب القواعـد
اليت حتددها اهليئة.
 - 2أنــه ميلــك اخلــ رات واملــوارد الكافيــة ملمارســة نــوع أعمــال األوراق املاليــة موضــوع طلــب الرتخــيص
حبسب القواعد اليت حتددها اهليئة.
 - 3أنه لديه اخل رات اإلدارية والنظم املالية وسياسات ونظـم إدارة املخـاطر واملـوارد التقنيـة واإلجـراءات
والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية ملمارسـة نـوع أعمـال األوراق املاليـة
موضوع طلب الرتخيص.
 - 4أن يكون أعضاء جملس إدارته ومسؤولوه وموظفوه ووكالؤه الذين سيمارسون أعمال األوراق املاليـة
موضــوع طلــب الرتخــيص يتمتعــون ب ـاملؤهالت واملهــارات واخلــ رات الضــرورية الــيت حتــددها اهليئــة
ويتصفون باألمانة والنزاهة ملمارسة تلك األعمال.
ويشــرتط ملمارســة أعمــال التعامــل واحلفــظ واإلدارة ،أن يكــون مقــدم الطلــب مؤسس ـًا يف اململكــة وأن يكــون
واحداً من التالي:
(أ)

شركة تابعة لبنك حملي.

(ب) شركة مساهمة.
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(ج)

شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية متارس أعمال اخلدمات املالية.

(د)

شركة تابعة ملؤسسة مالية أجنبية مرخص هلا حبسب نظام مراقبة البنوك.

وجيــب أن يكــون مقــر مقــدم الطلــب وإدارتــه يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وأال يقــل رأمســال مقــدم الطلــب
املدفوع عن اآلتي:
 - 1التعامل واحلفظ :مخسون مليون ريال.
 - 2اإلدارة :عشــرون مليــون ريــال إلدارة صــناديق االســتثمار وإدارة حمــافظ العمــالء ،ومخســة ماليــني
ريال إلدارة صناديق االستثمار اخلاصة غري العقارية وإدارة حمافظ املستثمرين ذوي اخل رة.
 - 3الرتتيب :مليونا ريال.
 - 4تقديم املشورة :أربعمائة ألف ريال.
وإذا كــان ملقــدم الطلــب روابــط وثيقــة مــع شــخص آخــر ،فيجــب أن تقتنــع اهليئــة بنزاهــة ذلــك الشــخص
ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسالمة وضعه املالي ،وأن تلك الروابط الوثيقة ال تعوق فاعليـة
اإلشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه الالئحـة .أخـرياً جيـب علـى مقـدم طلـب الرتخـيص
إرفاق طلبه باملقابل املادي الذي حتدده اهليئة.

 2.2.37معايري القدرة واملالءمة
هدف تعليمي  – 2.2.11معرفة املعايري املستخدمة لتحديد مـدى قـدرة ومالءمـة مـوظفي مقـدم الطلـب
ومسؤوليه ووكالئه للقيام مبمارسة أعمال األوراق املالية املرخص له يف ممارستها (الباب الثالث ،املادة )9
بعـد احلصــول علـى الرتخــيص مـن اهليئــة ،يشــرتط أن يبقـى الشــخص املـرخص لــه قـادراً ومالئمـاً ملمارســة
أعمال األوراق املالية املرخص له يف ممارستها .وهذا الشرط ضروري الستمرار سريان الرتخيص.
وتشكل مهارات املوظفني والوكالء التابعني للشخص املرخص له وخ راتهم ومؤهالتهم ونـزاهتهم عوامـل
مهمة يف حتديد مدى قدرة ومالءمة الشركة .ويتم تقويم هذه املهارات واخل رات واملؤهالت والنزاهـة بنـا ًء
على املعايري التالية:
 - 1توافر املؤهالت واخل رات املهنية الكافية للقيام مبسـؤولياتهم مبـا يف ذلـك الدرايـة واملهـارات الفنيـة
املناسبة.
 - 2التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القـرارات السـليمة مبـا يتناسـب مـع الوظـائف الـيت
يشغلونها.
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 - 3القيام مبسؤولياتهم حبرص ومحاية مصاحل العمالء وفقاً للوائح التنفيذية للهيئة.
 - 4مل يسبق هلم ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل بالنزاهة واألمانة.
 - 5مل يسبق هلم انتهاك أو خمالفة أي قوانني أو أنظمة أو لـوائح تنطبـق علـى أعمـال األوراق املاليـة ،أو
تهدف إىل محاية املستثمرين.

 1.2.37االحتفاظ بالسجالت
هــدف تعليمــي  – 3.2.11معرفــة متطلبــات حفــظ الســجالت مــن جانــب الشــخص املــرخص لــه (البــاب
الثالث ،املادة )16
جيب على الشخص املرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عـن أعمـال األوراق املاليـة الـيت يقـوم بهـا
إلثبات التزامه بالئحة األشخاص املرخص هلم ،واالحتفاظ بهذه السجالت فرتة عشر سنوات ،ما مل حتدد
اهليئة فرتة زمنية أخرى .وميكن حفظ السجالت يف أي شكل وبأي وسيلة ،على أن تكـون قابلـة لالسـتخراج
بشــكل مطبــوع .وميكــن للهيئــة معاينــة ســجالت الشــخص املــرخص لــه مباشــرة أو مــن خــالل شــخص تعينــه
هلذا الغرض.
عند طلب عميل حالي أو سابق سجالت حمتفظ بهـا خـالل فـرتة احلفـظ النظاميـة ،جيـب علـى الشـخص
املرخص له خالل فرتة زمنية معقولة توفري أي من اآلتي:
 - 1أي مواد أو سجالت مكتوبة تتعلق بذلك العميل قام الشـخص املـرخص لـه بإرسـاهلا ،أو كـان عليـه
إرساهلا إىل العميل مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم.
 - 2نسخ من أي مراسالت تلقاها من ذلك العميل ،أو أرسلها إليه تتعلق بأعمال األوراق املالية.

 3.11األشخاص املسجلون
 3.1.37الوظائف واجبة التسجيل
هــدف تعليمــي  – 1.3.11معرفــة الوظــائف واجبــة التســجيل والــيت يؤديهــا األشــخاص املســجلون (البــاب
الرابع ،املادة )19
ح ــددت اهليئ ــة وظ ــائف رئيس ــية معين ــة يف األش ــخاص امل ــرخص هلـ ـم جي ــب أداؤه ــا م ــن قب ــل األش ــخاص
املس ــجلني ،ل ــذلك تع ــرف ه ــذه الوظ ــائف بالوظ ــائف واجب ــة التس ــجيل ،وتع ــد الوظ ــائف التالي ــة واجب ــة
التسجيل:


الرئيس التنفيذي أو عضو جملس اإلدارة املنتدب.
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املدير املالي.



أعضاء جملس اإلدارة أو الشركاء.



كبار التنفيذيني أو املديرين.



مسؤول املطابقة وااللتزام.



مسؤول التبليغ عن غسل األموال.



وظــائف تق ــديم اخل ــدمات للعم ــالء ،مب ــا يف ذل ــك من ــدوبو املبيع ــات ،ومستش ــارو االس ــتثمار وم ــديرو
احملافظ االستثمارية ومتخصصو متويل الشركات.

 2.1.37متطلبات التسجيل
هدف تعليمي  – 2.3.11معرفة املتطلبات العامة للتسجيل ،إضافة إىل إجراءات وصالحيات اهليئة يف
التعامل مع طلبات التسجيل (الباب الرابع ،املادتان  21و)22
تشرتط الالئحة أن جيتاز مقدم طلب التسجيل االختبارات التأهيلية اليت تطلبها اهليئة ما مل تعفه
اهليئة من ذلك .تضع اهليئة متطلبات االختبار للوظائف واجبة التسجيل ،واإلرشادات العامة املتعلقة
باملؤهالت املقبولة ،وشروط اإلعفاء من االختبارات املطلوبة.
وعند النظر يف طلب التسجيل ،جيوز للهيئة اختاذ أي من اإلجراءات التالية:


إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.



طلب حضور الشخص املرخص له أو مقدم طلب التسجيل أمام اهليئة لإلجابة عن أي
أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن هلا عالقة بالطلب.



طلب تقديم معلومات إضافية.



التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب.

تقوم اهليئة بدراسة طلب التسجيل ،وجيوز هلا بعد دراسة الطلب وبناءً على تقديرها املوافقة على طلب
التسجيل ،أو املوافقة عليه بالقيود والشروط اليت تراها مناسبة ،أو رفضه مع بيان األسباب.

 1.1.37مسؤوليات األشخاص املسجلني
هدف تعليمي  – 3.3.11معرفة مسؤوليات الشخص املسجل (الباب الرابع ،املادة )24
جيب على الشخص املسجل االلتزام باملبادئ الواردة يف املادة اخلامسة من الباب الثاني من الئحة
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األشخاص املرخص هلم (فضالً راجع الفقرة  1- 1- 11من هذا الدليل).
ويشرتط أن يكون الشخص املسجل شخصاً مقيماً يف اململكة العربية السعودية من أجل أداء الوظائف
واجبة التسجيل لدى الشخص املرخص له،ما مل تستثنه اهليئة من ذلك.

 1.1.37إلغاء التسجيل
هدف تعليمي  – 4.3.11معرفة األحكام املتعلقة بإلغاء التسجيل (الباب الرابع ،املادة )25
يف حالة إلغاء التسجيل جيب على الشخص املرخص له التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً عن أداء
أي وظيفة واجبة التسجيل.
وحيق للشخص املسجل الذي تشطب اهليئة امسه من السجل التظلم إىل جلنة الفصل يف منازعات
األوراق املالية ،غري أن الشخص املسجل الذي ألغي تسجيله يظل خاضعاً لسلطة اهليئة مدة سنتني من
تاريخ إلغاء تسجيله يف ما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله .ويف حال فتح حتقيق أو
اختاذ أي إجراءات خالل هذه الفرتة ،يبقى الشخص املسجل خاضعاً لسلطة اهليئة حتى انتهاء التحقيق
أو اإلجراءات.
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أسئلة املراجعة
 .0اذكر املبادئ املنظمة لعمل األشخاص املرخص هلم.
 .8ما متطلبات الرتخيص؟
 .3ما املعلومات املطلوبة يف طلب الرتخيص؟
 .4ما املعايري احملددة ملدى "قدرة ومالءمة" الشخص املرخص له للقيام بأعمال األوراق املالية؟
 .5ما األحكام اخلاصة بسحب وإلغاء الرتخيص؟
 .6بيّن خمتلف متطلبات اإلشعار اليت جيب على الشخص املرخص له االلتزام بها.
 .7اشرح عملية تقديم الطلب للحصول على صفة "الشخص املسجل".
 .2ما املقصود بـ "الوظائف واجبة التسجيل"؟ وما الوظائف واجبة التسجيل لدى األشخاص
املرخص هلم؟
 .9صف املسؤوليات الرئيسة للشخص املسجل؟

منوذج أسئلة اخليارات املتعددة
 .1أي مما يلي ال يُعدّ من املبادئ األحد عشر الواردة يف الئحة األشخاص املرخص هلم ،واليت جيب
على األشخاص املرخص هلم كافة االلتزام بها؟
(أ) ممارسة أنشطة األعمال بنزاهة.
(ب) االلتزام مبتطلبات العمالء.
(ج) ممارسة األعمال مبهارة وحرص وعناية.
(د) التقيد بسلوكيات السوق املالئمة.

 .2أحد املبادئ األحد عشر اليت نصت عليها الئحة األشخاص املرخص هلم عند ممارسة أعمال
األوراق املالية هو "عدم تضارب املصاحل" ،ويعين:
.i

التضارب بني مصلحة أحد األشخاص املرخص هلم وشخص آخر مرخص له.

.ii

التضارب بني مصاحل الشخص املرخص له وعمالئه.

.iii

التضارب بني مصلحة أحد العمالء وعميل آخر لدى نفس الشخص املرخص له.
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(أ)  iو  iiفقط.
(ب)  iو  iiiفقط.
(ج)  iiو  iiiفقط.
(د)  iو iiو  iiiفقط.

 .3أحد املتطلبات اليت تفرضها الالئحة على الشخص املرخص له للمحافظة على الرتخيص لكي
يستمر مبمارسة أعمال األوراق املالية ،هو أن يستويف معايري "القدرة واملالءمة" واليت تتضمن
اآلتي:
.i

توافر املؤهالت واخل رات املهنية الكافية.

.ii

القيام باملسؤوليات حبرص حلماية مصاحل العمالء.

.iii

مل يسبق له ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل بالنزاهة أو األمانة.

.iv

التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القرارات السليمة.

(أ)  iو  iiو  iiiفقط.
(ب)  iو  iiو  ivفقط.
(ج)  iiو  iiiو  ivفقط.
(د)  iو iiو  iiiو .iv
 .4تنص الئحة األشخاص املرخص هلم على أن "وظائف تقديم اخلدمات للعمالء" تُعدّ من
الوظائف واجبة التسجيل اليت جيب أداؤها من قبل األشخاص املسجلني .ويف هذا اإلطار" ،تشمل
وظائف تقديم اخلدمات للعمالء" مندوبو املبيعات ،ومستشارو االستثمار ،ومديرو احملافظ
االستثمارية ،ومتخصصو متويل الشركات ،و ...............
(أ) الوسطاء واملتعاملون.
(ب) مديرو التمويل.
(ج) مديرو التسويق.
(د) موظف مكافحة [غسل األموال.
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الفصل احلادي عشر
الئحة األشخاص املرخص هلم (ممارسة األعمال)
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.

1.11

ممارسة األعمال

000000
800000
300000
400000

اهلدايا واحلوافز
ترتيبات العمولة اخلاصة
سرية املعلومات
الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات

2.11

قبول العمالء

008000
808000
308000
408000

تصنيف العمالء
نظام مكافحة غسل األموال
شروط تقديم اخلدمات للعمالء
متطلبات اعرف عميلك

3.11

العالقة مع العمالء

003000
803000
303000
403000
503000

واجبات األمانة
تضارب املصاحل
التعامالت املنطوية على خماطر
إقراض العمالء
اهلامش

4.11

تقديم التقارير للعمالء

004000
804000
304000
404000
504000

إشعار تنفيذ الصفقات
التقارير الدورية
متطلبات حفظ سجالت الصفقات
التعامالت الشخصية للموظفني
االتصاالت اهلاتفية
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 1.11ممارسة األعمال
 3.3.33اهلدايا واحلوافز
هدف تعليمي  – 1.1.11فهم احلدود واحملظورات يف تقديم وقبول اهلدايا واحلوافز (الباب اخلامس،
املادة )27

ُيحظر على الشخص املرخص له تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز.
ويف املقابل يُحظر على الشخص املرخص له قبول هدايا أو حوافز إذا كان ذلك يؤدي إىل تعارض بشكل
جوهري مع أي واجب يكون ملزماً به جتاه العميل.
وتَ ُعدّ اهليئة أي هدية أو حافز يعطيه أو يتلقاه أي تابع لشخص مرخص له أو طرف ثالث بتوجيه من
الشخص املرخص له ،هو حافز أعطاه أو تلقاه الشخص املرخص له نفسه.
وحتسباً حلدوث تعارض مستقبلي ،حرصت الالئحة على منع الشخص املرخص له من املشاركة (أو
عرض املشاركة) يف أي خسائر تعرض هلا العميل.

 2.3.33ترتيبات العمولة اخلاصة
هدف تعليمي  – 2.1.11فهم احلاالت اليت ميكن فيها للشخص املرخص له الدخول يف ترتيبات عمولة
خاصة (الباب اخلامس ،املادة )28
يعرّف ترتيب العمولة اخلاصة بأنه الرتتيب الذي يتلقى مبوجبه الشخص املرخص له سلعاً أو خدمات
إضافةً إىل خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة تُدفع مقابل الصفقات اليت توجه من خالل
ذلك الوسيط.
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وجيوز الدخول يف ترتيبات العمولة اخلاصة من جانب شخص مرخص له فقط إذا توافرت الشروط
التالية:
 - 1إذا قدم الوسيط أفضل شروط تنفيذ للشخص املرخص له.
 - 2إذا جاز اعتبار أن السلع أو اخلدمات اليت يتلقاها الشخص املرخص له -بشكل معقول -
ملنفعة عمالء الشخص املرخص له.
 - 3إذا صرح الشخص املرخص له يف شروط تقديم اخلدمات لعمالئه بأنه ميكن أن حيصل على
عمولة خاصة.
 - 4إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة ملقدم السلع أو اخلدمات معقوالً يف تلك الظروف.

 1.3.33سـرية املعلومات
هدف تعليمي –3.1.11فهم االستثناءات لواجب الشخص املرخص له باحملافظة على سرية معلومات
العميل (الباب اخلامس ،املادة )29
ُيطلب عادة من الشخص املرخص له احملافظة على سرية املعلومات اليت حيصل عليها من العمالء ،لكن
هناك أربع حاالت يسمح فيها باإلفصاح عن هذه املعلومات:
 - 1إذا وافق العميل على اإلفصاح عنها.
 - 2إذا كان اإلفصاح عنها مطلوباً مبوجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو األنظمة املتبعة يف اململكة.
 - 3إذا كان اإلفصاح عنها ضروريا بدرجة معقولة ألداء خدمة معينة للعميل.
 - 4إذا مل تُعدْ املعلومات سرية.
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 1.3.33الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات
هدف تعليمي  –4.1.11معرفة خصائص واستخدامات الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات (الباب
اخلامس ،املادة )31
حبكم طبيعة عملها ،حتصل بع

إدارات الشركة املرخص هلا (مثل إدارة متويل الشركات) على

معلومات سرية أو داخلية أثناء تأدية عملها .والرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات عبارة عن سياسات
وإجراءات مكتوبة يقصد منها التأكد أن هذه املعلومات متاحة فقط للموظفني املخولون تسلمها ،وليس
ألقسام الشركة األخرى؛ مثل موظفي التداول ومستشاري االستثمار.
تشرتط الئحة األشخاص املرخص هلم على الشركات اليت تقدم خدمات متويل الشركات ،وأيضاً تقدم
خدمات أخرى مثل التداول وتقديم االستشارات وإدارة األوراق املالية  -وضع ترتيبات واقية من تسرب
املعلومات.
وإضافة إىل ذلك ،تضمنت الئحة األشخاص املرخص هلم أن الشخص املرخص له ال يكون خمالفاً
لالئحة سلوكيات السوق إذا كان يتعامل أو يقدم املشورة يف ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية
عندما تكون إدارة أخرى لدى الشخص املرخص له حاصلة على املعلومات الداخلية ،إذا توفرت الشروط
اآلتية:
 - 1إذا وضع الشخص املرخص له ترتيبات للوقاية من تسرب املعلومات تتناسب مع طبيعة وحجم
أعماله يف األوراق املالية.
 - 2إذا طبّق الشخص املرخص له الرتتيب الواقي من تسرب املعلومات وحافظ عليه فعلياً.
 - 3أال يكون أي من األفراد الذين يقومون بنشاط التعامل أو تقديم املشورة على علم باملعلومات
الداخلية ،أو حصل على مشورة بشأن نشاط التعامل أو نشاط تقديم املشورة من شخص مطلع
على املعلومات الداخلية.
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 2.11قبول العمالء
 3.2.33تصنيف العمالء
هدف تعليمي  – 1.2.11فهم الفئات الثالث للعمالء (الباب اخلامس ،املادة .)36
قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع أي عميل أو حلسابه ،جيب على الشخص املرخص له تصنيف العميل
على إحدى الفئات اآلتية:
 - 1عميل فرد.
 - 2عميل تنفيذ فقط.
 - 3طرف نظري.
عميل التنفيذ فقط هو العميل الذي يقتصر تعامل الشخص املرخص له معه بصفته وكيالً له وفقاً
للتعليمات اليت يتلقاها منه وال يقدم له أي مشورة .وال جيوز للشخص املرخص له تصنيف أي عميل
على أكثر من فئة من الفئات الثالث املذكورة ،وجيب عليه إعداد سجل تصنيف يتضمن معلومات
كافية لتأييد ذلك التصنيف.

 2.2.11نظام مكافحة غسل األموال
هدف تعليمي  – 2.2.11معرفة وجوب التزام الشخص املرخص له بكل متطلبات نظام مكافحة غسل
األموال ،والقواعد واللوائح ذات العالقة (الباب اخلامس ،املادة )37
قبل ممارسة أعمال األوراق املالية مع أي عميل أو حلسابه ،جيب على الشخص املرخص له التأكد من
استيفائه جلميع التزاماته مبوجب نظام مكافحة غسل األموال ،وقواعد ولوائح مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب السارية يف اململكة.
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 3.2.11شروط تقديم اخلدمات للعمالء
هدف تعليمي  – 3.2.11معرفة متطلب تزويد الشخص املرخص له عميله بشروط تقديم اخلدمات،
والغرض األساسي من ذلك ومتطلبات حفظ السجالت (الباب اخلامس ،املادة )38
قبل ممارسة الشخص املرخص له أي أعمال أوراق مالية مع العميل أو حلسابه ،جيب عليه تزويد عميله
بشروط تقديم اخلدمات له .وحتدد شروط تقديم اخلدمات بتفصيل كافٍ أسس ممارسة أعمال األوراق
املالية مع العميل أو حلسابه.
يبدأ سريان مفعول شروط تقديم اخلدمات فور احلصول على نسخة موقعة من العميل لوثيقة تقديم
اخلدمات .ويضم ملحق الئحة األشخاص املرخص هلم احملتويات املطلوبة يف شروط تقديم اخلدمات له.
وجيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل لشروط تقديم اخلدمات اليت يزود بها العميل ،وأي
تعديالت الحقة لتلك الشروط.

 4.2.11متطلبات اعرف عميلك
هدف تعليمي  – 4.2.11معرفة متطلبات "اعرف عميلك" والتفاصيل األساسية للمعلومات اليت جيب
االحتفاظ بها (الباب اخلامس ،املادة )39
توجب الالئحة على الشخص املرخص له قبل أن يتعامل أو يقدم املشورة أو اإلدارة حلساب العميل،
احلصول على معلومات من العميل .وتشمل هذه املعلومات وضع العميل املالي ،وخ رته يف جمال
االستثمار ،وأهدافه االستثمارية املتعلقة باخلدمات اليت يتم تقدميها .وهناك حد أدنى من املعلومات
املتضمنة يف ملحق الئحة األشخاص املرخص هلم  -جيب احلصول عليه كشرط مسبق لتقديم
اخلدمات للعميل .وإذا رف

العميل تقديم املعلومات املطلوبة ،فال جيوز للشخص املرخص له التعامل

معه أو تقديم املشورة له أو اإلدارة حلسابه.
والحتمال تغيّر ظروف العميل ،جيب على الشخص املرخص له أن يطلب من عميله حتديث املعلومات
املطلوبة مرة واحدة كل ثالث سنوات حبد أدنى .كذلك جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ
بسجل جلميع املعلومات اليت حيصل عليها من العميل مبوجب قواعد"اعرف عميلك".
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 3.11العالقة مع العمالء
 3.1.33واجبات األمانة

هدف تعليمي  – 1.3.11معرفة التفاصيل األساسية لواجبات األمانة اليت يلزم بها الشخص املرخص له
جتاه عمالئه (الباب اخلامس ،املادة  ،41وامللحق )4- 5
يكون الشخص املرخص له ملزماً بواجبات األمانة التالية جتاه عمالئه:
 اإلخالص :جيب على الشخص املرخص له التصرف يف مجيع األحوال حبسن نية وملصلحة العميل
الفرد.
 تضارب املصاحل :جيب على الشخص املرخص له االلتزام باملبدأ العاشر الذي ينص على معاجلة
تضارب املصاحل بينه وبني عمالئه وبني عميل وآخر بعدالة.
 عدم وجود أي أرباح سرية :جيب على الشخص املرخص له عدم استخدام ممتلكات أو معلومات أو فرص
العميل ملنفعته اخلاصة ،أو ملنفعة أي شخص آخر ،إال بعد أن يفصح للعميل بشكل تام عن ذلك
وحيصل على موافقته.
 العناية واملهارة واحلرص :يلتزم الشخص املرخص له جتاه العميل بواجب ممارسة العناية واملهارة
واحلرص اليت ميارسها يف الظروف نفسها أي شخص مرخص له ميلك املعرفة واخل رة املتوقعة.
 2.1.33تضارب المصالح

هدف تعليمي  –2.3.11فهم مسؤوليات الشخص املرخص له جتاه أي تضارب يف املصاحل بينه وبني
عمالئه (الباب اخلامس ،املادة )41
عالوة على واجبات األمانة املذكورة أعاله ،تقدم الئحة األشخاص املرخص هلم تفصيالً إضافياً عن
تضارب املصاحل ،فقد تضمنت الالئحة أنه جيب على الشخص املرخص له التأكد من رعايته ملصاحل
عميله يف مجيع األوقات ،وعدم تأثري أي تضارب بني مصاحله ومصاحل عميله على الصفقات ،واخلدمات
اليت يقدمها الشخص املرخص له لعميله.
إذا كان هناك تضارب قائم أو حيتمل قيامه بني مصاحل الشخص املرخص له وصفقة لعميله ،فيجب
على الشخص املرخص له اإلفصاح للعميل كتابياً عن ذلك ،ولكن يف املقابل ال جيب على الشخص
املرخص له اإلفصاح عن وجود تضارب يف املصاحل إذا كان اإلفصاح بتلك املعلومات يُعدّ إفصاحاً عن
معلومات داخلية ،ويف مثل هذه احلالة جيب على الشخص املرخص له اختاذ اخلطوات املعقولة لضمان
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املعاملة العادلة للعميل .ويف حالة وجود تضارب بني مصلحة شخص مرخص له ومصلحة العميل يف أي
صفقة ،جيب على الشخص املرخص له أن يدفع للعميل أي خسارة يتحملها العميل نتيجة لذلك
التضارب إال إذا:
 - 1كان الشخص املرخص له قد أفصح للعميل عن تضارب املصاحل.
 - 2وافق العميل كتابياً على مواصلة الشخص املرخص له بالرغم من ذلك التضارب.

3.3.11فهم املخاطر
هدف تعليمي  –3.3.11فهم القيود على تعامالت الشخص املرخص له مع عمالئه (الباب اخلامس ،املادة
)42
على الشخص املرخص له عدم التعامل ،أو تقديم املشورة ،أو اإلدارة حلساب عميل ،أو احلصول على ضمان
حلسابه من عميل ،ما مل يكن قد اختذ خطوات معقولة لتمكني العميل من فهم طبيعة املخاطر املتعلقة
بنوع الصفقة اليت سي رمها العميل.
إضافة إىل ذلك ،عندما يتم التعامل أو تقديم املشورة أو إدارة حساب لعميل ما ،فهنالك متطلبات
حمددة حول اإلفصاح عن املخاطر جملموعتني من األوراق املالية:
 - 1للمشتقات أو األوراق املالية مشروطة االلتزام ،أو صناديق االستثمار غري املخصصة لألفراد ،ما مل
يبلغ العميل بطبيعة ومدى املخاطر املتعلقة بتلك األوراق املالية.
 - 2لألوراق املالية غري القابلة للتحويل الفوري إىل سيولة أو األوراق املالية للمضاربة ،وفيها أيضاً يتم
إبالغ العميل بطبيعة ومدى املخاطر املتعلقة بتلك األوراق املالية ،مبا يف ذلك أي صعوبات يف
حتديد قيمتها.

 4.3.11إقراض العمالء
هدف تعليمي  – 4.3.11فهم الظروف اليت ميكن على ضوئها للشخص املرخص له تقديم قروض مالية
أو منح تسهيالت ائتمانية للعميل (الباب اخلامس ،املادة )44
ال يُسمح للشخص املرخص له بإقراض أموال أو تقديم تسهيالت ائتمانية لعميل يف ما يتعلق بأعمال
أوراق مالية ،وال جيوز له ترتيب قيام شخص آخر بذلك ،إال يف احلاالت اليت:
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 قام فيها الشخص املرخص له بتقويم وتوثيق الوضع املالي للعميل بناءً على املعلومات اليت يفصح
عنها ذلك العميل.
 اقتنع فيها الشخص املرخص له بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيالت االئتمانية مناسبة للعميل.
 وافق العميل فيها سلفاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيالت االئتمانية وتفاصيل املبلغ وأي
مصاريف يتم تقاضيها.
ال ينطبق احلظر على اإلقراض إذا قام الشخص املرخص له بتسوية صفقة يف حالة عجز أو تأخر العميل
عن السداد ،أو دفع الشخص املرخص له مبلغاً للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إىل العميل خالل فرتة
ال تزيد على مخسة أيام.

 5.3.11اهلامش
هدف تعليمي  – 5.3.11فهم احلاالت اليت ميكن فيها للشخص املرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية
أو منح قرض أو تسهيل ائتماني لتغطية دفعات هامش (الباب اخلامس ،املادة )45
ال جيوز للشخص املرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو حلسابه ما مل يكن العميل قد
وافق يف وثيقة تقديم اخلدمات على شروط تقديم اخلدمات اليت جيب أن تنص بالتحديد على اآلتي:
 - 1الظروف اليت جيوز فيها أن يُطلب من العميل توفري هامش التغطية.
 - 2تفصيل لطريقة توفري هامش التغطية.
 - 3تفصيل للخطوات اليت حيق للشخص املرخص له اختاذها إذا عجز العميل عن توفري هامش
التغطية املطلوب ،مبا يف ذلك طرق إبالغ العميل بطلب التغطية.
 - 4إمكانية أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إىل قيام الشخص املرخص له
بإغالق مركز العميل االستثماري بعد فرتة زمنية حيددها الشخص املرخص له .وللشخص
املرخص له احلق يف إغالق املركز االستثماري يف مجيع األحوال بعد مرور مخسة أيام على عجز
العميل عن الوفاء.
 - 5احلاالت األخرى -عدا العجز عن توفري هامش التغطية  -ميكن أن تؤدي إىل إغالق مركز
العميل االستثماري دون إبالغه سلفاً بذلك.
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جيوز تقديم تسهيالت ائتمانية للعمالء ألغراض هامش التغطية إذا مت القيام بتقييم ائتماني للعميل
(بواسطة موظف مستقل عن قسم التداول أو التسويق) وحصل الشخص املرخص له على املوافقة
السابقة للعميل.
وإضافة إىل ذلك ،جيب على الشخص املرخص له أن يطلب من العميل سداد هامش تغطية ال يقل عن
 %25من قيمة الصفقة قبل تنفيذها ،وأن يتخذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل على دراية
مبخاطر صفقات هامش تغطية ،مع مراقبة اهلامش بشكل يومي للتأكد من أنه يبقى مساوياً للحد
األدنى للنسبة املئوية البالغة  %25من القيمة احلالية للمركز االستثماري.
وحتتفظ اهليئة لنفسها حبق حتديد نسبة أعلى هلامش التغطية ألي ورقة مالية أو جمموعة (فئة) أوراق
مالية .ويطلب الشخص املرخص له بدوره من العميل توفري تلك النسبة احملددة هلامش التغطية .وجيوز
للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية أو جمموعة (فئة) أوراق مالية حسب ما تراه
مناسباً.
وجيب أن يكون هامش التغطية الذي على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة هامش تغطية يف سوق
منظمة مساوياً ملبلغ أو قيمة ال تقل عن احلد األدنى املطلوب هلامش التغطية يف السوق املعنية أو غرفة
املقاصة .وجيب أن يكون هامش التغطية إما نقداً ،أو على شكل مراكز استثمارية يف أوراق مالية مدفوعة
القيمة بالكامل أو بضمان آخر مقبول.

 4.11تقديم التقارير للعمالء
 1.4.11إشعار تنفيذ الصفقات
هدف تعليمي  – 1.4.11معرفة املتطلب املتمثل يف وجوب أن يرسل الشخص املرخص له إشعار تنفيذ
صفقة عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية لصاحل عميل ( الباب اخلامس ،املادة )47
على الشخص املرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع عميل أو حلسابه أن
يرسل وبشكل فوري إىل العميل إشعاراً بتنفيذ تلك الصفقة .وجيب أن حيوي إشعار تنفيذ الصفقة
معلومات حمددة تضمنها ملحق خاص بالئحة األشخاص املرخص هلم.
ال جي ب إرسال إشعار تنفيذ الصفقة إذا كان الشخص املرخص له يتصرف بصفته مديراً ،وقام العميل
بالتأكيد كتابةً على عدم اشرتاط احلصول على إشعار مكتوب لتنفيذ الصفقات.
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 2.4.11التقارير الدورية
هدف تعليمي  – 2.4.11معرفة املتطلب الذي ينص على وجوب قيام الشخص املرخص له الذي يتصرف
كمدير لصاحل عميل  -بإرسال تقارير تقييم دورية لذلك العميل ( الباب اخلامس ،املادة )48
على الشخص املرخص له الذي يتصرف بصفته مديراً حلساب عميل أن يرسل تقرير تقييم كل ثالثة
أشهر على األقل عن األوراق املالية /أو األرصدة النقدية املتعلقة باألوراق املالية اليت حيتوي عليها حساب
العميل .وجيب أن تستويف تقارير التقييم حداً أدنى من املعلومات نص عليه ملحق خاص بالئحة
األشخاص املرخص هلم.

 3.4.11متطلبات حفظ سجالت الصفقات
هدف تعليمي  – 3.4.11معرفة متطلبات حفظ السجالت للصفقات اليت ينفذها الشخص املرخص له
لعمالئه وحلسابات عمالئه ( الباب اخلامس ،املادة )49
على الشخص املرخص له إعداد وحفظ سجالت صحيحة لكل صفقة ينفذها .وجيب أن تكون هذه
السجالت حديثة يف مجيع األوقات وكافية إلثبات االلتزام بالئحة األشخاص املرخص هلم.
وجيب أنه يتوفر يف سجالت حسابات عمالء الشخص املرخص ما يلي:
 - 1توضح بشكل دقيق ويف مجيع األوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم مجيع
العمالء جمتمعني.
 - 2حتتوي على املعلومات الضرورية لتمكني الشخص املرخص له من إعداد كشف بأصول
وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات اليت يتم تنفيذها حلساب العميل.
 - 3حتدد مجيع أموال العميل وأصول العميل اليت يكون الشخص املرخص له أو أمني احلفظ
مسؤوالً عنها.
كذلك جيب أن حتتوي سجالت الشخص املرخص له على اآلتي:
 - 1تفصيل جلميع األوامر اليت أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية.
 - 2تفصيل جلميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية اليت قام بها الشخص املرخص له للعميل ،أو
قام الشخص املرخص له بتنفيذها حلسابه اخلاص.
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 - 3سجل بالدخل واملصاريف لكل عميل مع شرح لطبيعتها.
 - 4تفاصيل مجيع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل.
 - 5سجل بالنقد واألوراق املالية املوجودة يف حساب كل عميل.
 - 6سجل بأموال العميل وأصول العميل.

 4.4.11التعامالت الشخصية للموظفني
هدف تعليمي  – 4.4.11فهم التعامالت الشخصية للموظفني وأثرها يف الشخص املرخص له وموظفيه
(الباب اخلامس ،املادة )51
تضع الئحة األشخاص املرخص هلم بع

القيود على التعامالت الشخصية ملوظفي الشخص املرخص

له .وعلى هؤالء املوظفني أال يقوموا عن علم بأي من التصرفات اآلتية:
 - 1أن يكونوا طرفاً يف أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عمالء الشخص املرخص له طرفاً فيها.
 - 2فتح حساب تداول لدى شخص آخر مرخص له ،إال إذا كان الشخص املرخص له الذي يعمل
لديه املوظف ال يقدم خدمة مشابهة ملا يقدمه الشخص املرخص له اآلخر.
إضافة إىل ذلك ،جيب على أي موظف تابع لشخص مرخص له أن يفصح ملسؤول املطابقة وااللتزام عن
مجيع صفقات األوراق املالية اليت يقوم بتنفيذها من خالل شخص آخر مرخص له.
وجيب على مسؤول املطابقة وااللتزام أن يضع اإلجراءات املناسبة ملراقبة تعامالت املوظفني الشخصية يف
األوراق املالية مبا يكفل االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية .وجيب كذلك وضع اإلجراءات مبا يتفق
مع األحكام املوضحة يف ملحق الئحة األشخاص املرخص هلم.

 5.4.11االتصاالت اهلاتفية
هدف تعليمي  – 5.4.11معرفة التزامات األشخاص املرخص هلم إذا قاموا بإجراء أو قبول مكاملات
هاتفية من أو إىل عمالئهم تتعلق بأعمال األوراق املالية ( الباب اخلامس ،املادة )51
إذا رغب الشخص املرخص له يف قبول أوامر هاتفية من عمالئه تتعلق بأعمال األوراق املالية ،فعليه
تسجيل تلك املكاملات .وجيب عليه أيضاً إخطار عمالئه احملتملني بتسجيل هذه املكاملات اهلاتفية.
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وجيب االحتفاظ بتسجيل املكاملات اهلاتفية مدة ثالث سنوات من تاريخ إجراء املكاملة .أما إذا كانت املكاملة
اهلاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل ،أو حتقيق نظامي ،فيجب االحتفاظ بالتسجيل إىل حني التوصل إىل
تسوية تامة للنزاع أو االنتهاء من التحقيق.
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أسئلة املراجعة
.0

ما القيود املتعلقة بتقديم وقبول اهلدايا أو احلوافز بني الشخص املرخص له وعمالئه؟

.8

ما املقصود بالعمولة اخلاصة؟ وما األحوال اليت تسمح للشخص املرخص له بالدخول يف
ترتيبات العمولة اخلاصة مع عمالئه؟

.3

وضّح بع

.4

اذكر بع

االستثناءات لواجب الشخص املرخص له باحملافظة على سرية معلومات العمالء.
االلتزامات األساسية مبوجب نظام مكافحة غسل األموال واللوائح والقواعد ذات

العالقة يف ما خيص ممارسة أعمال األوراق املالية مع أي عميل.
.5

ما املقصود بـ "الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات" ؟ وما مدى ارتباطها مبنع التداول بنا ًء
على املعلومات الداخلية يف منظمة الشخص املرخص له؟

.6

ما املتطلبات الواجبة على الشخص املرخص له يف ما يتعلق بإرسال إعالنات األوراق املالية إىل
اجلمهور؟

.7
.2

اذكر األنواع الثالثة املختلفة لتصنيف العميل .وما املقصود بـ "الطرف النظري"؟
اذكر بع

الشروط واألحكام ذات العالقة اليت جيب تضمينها االتفاقية بني الشخص املرخص

له وعمالئه.
.9

اذكر بع

املعلومات األساسية اليت ينبغي طلبها من العمالء كجزء من عملية "اعرف

عميلك"؟
 .01ما معنى مصطلح "واجب األمانة" ()fiduciary؟ وما واجبات األمانة األربعة اليت تلزم
الشخص املرخص له جتاه عمالئه؟
 .00صف مسؤوليات الشخص املرخص له جتاه أي تضارب يف املصاحل بينه وبني عمالئه.
 .08ما العوامل اليت جيب على الشخص املرخص له أخذها يف اعتباره عند حتديد مدى مالءمة
املشورة أو الصفقة للعميل؟
 .03ما الظروف اليت يُسمح يف ظلها للشخص املرخص له بإقراض األموال أو تقديم تسهيالت
ائتمانية لعمالئه؟
 .04ما الشروط واألحكام اليت جيب االتفاق عليها بني الشخص املرخص له وعمالئه قبل إبرام أي
صفقة بهامش تغطية؟
 .05متى جيب أن ترسل تقارير التقييم الدوري للمحافظ االستثمارية إىل العمالء؟ وما املعلومات
الواجب توافرها يف هذه التقارير؟
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 .16بيّن القواعد الرئيسة املتعلقة بالتعامل الشخصي ملوظفي الشخص املرخص له.

منوذج أسئلة اخليارات املتعددة
 .1تنص الئحة األشخاص املرخص هلم على أنه يُحظر على األشخاص املرخص هلم تشجيع
العميل على إبرام أي صفقة عن طريق:
.i

عرض اهلدايا على للعميل.

.ii

توجيه شخص آخر ليقدم هدايا للعميل.

.iii

عرض املشاركة يف خسائر وأرباح العميل.
(أ)  iفقط.
(ب)  iو  iiفقط.
(ج)  iو  iiiفقط.
(د)  iو iiو .iii

 .2جيب على الشخص املرخص له أن حيافظ دائماً على سرية املعلومات اليت حيصل عليها من
العمالء ،إال إذا:
.i

وافق العميل على اإلفصاح عنها.

.ii

كان اإلفصاح عنها مطلوبًا مبوجب نظام السوق املالية.

.iii

كان اإلفصاح عنها ضرورياً بدرجة معقولة ألداء خدمة معينة للعميل.

.iv

مل يكن هناك تضارب يف املصاحل ناشئ عن اإلفصاح عن هذه املعلومات.

(أ)  iو  iiو  iiiفقط.
(ب)  iو  iiiو  ivفقط.
(ج)  iiو  iiiو  ivفقط.
(د)  iو iiو  iiiو .iv
 .3تنص الئحة األشخاص املرخص هلم على أن الشخص املرخص له ال يُعدّ خمالفاً لالئحة إذا
كان يتعامل أو يقدم املشورة يف ورقة مالية عندما تكون إدارة ثانية متلك معلومات داخلية ،إذا:
.i

مل يكن هناك تضارب يف املصاحل ناتج عن املعلومات الداخلية.

.ii

وضع الشخص املرخص له الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات.
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.iii

طبّق الشخص املرخص له الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات وحافظ عليها فعلياً.

.iv

مل يتلقَ موظفو التعامل أو تقديم املشورة أي نصيحة أو استشارة من أولئك الذين
ميلكون املعلومات الداخلية.

(أ)  iو  iiو  iiiفقط.
(ب)  iو  iiiو  ivفقط.
(ج)  iiو  iiiو  ivفقط.
(د)  iو iiو  iiiو .iv

 .4إذا كان هناك تضارب يف املصاحل بني الشخص املرخص له والعميل يف أي صفقة ،فإنه جيب
على الشخص املرخص له أن يدفع للعميل أي خسارة يتحملها العميل نتيجةً لذلك التضارب
إال إذا:
.i

أفصح الشخص املرخص له للعميل عن تضارب املصاحل قبل الصفقة.

.ii

وافق العميل كتابيًا على مواصلة الشخص املرخص له بالرغم من ذلك التضارب.

.iii

حصل الشخص املرخص له على موافقة اهليئة للشروع يف الصفقة.

(أ)  iفقط.
(ب)  iو  iiفقط.
(ج)  iو  iiiفقط.
(د)  iو iiو .iii

 .5تنص الئحة األشخاص املرخص هلم يف ما يتعلق بالصفقات بهامش التغطية  -على أنه جيب
على الشخص املرخص له أن يطلب هامشاً أولياً ال يقل عن  ............ويضمن وجود هامش ال
يقل عن ..............
(أ)

.%85 ،%85

(ب)

.%31 ،%41

(ج)

.%51 ،%51

(د)

ليس مما سبق.
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الفصل الثاني عشر
الئحة األشخاص املرخص هلم (متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية)
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.

1.12

النظم واإلجراءات الرقابية

2.12

أموال وأصول العمالء

 000.08توزيع املسؤوليات
 800.08وضع النظم واإلجراءات الرقابية واإلشراف عليها
 300.08املراجعة من قبل اجلهاز اإلداري
 400.08املطابقة وااللتزام
 5.0.08تكليف جهات خارجية
 6.0.08املراجعة واملعاينة
 7.0.08تسوية الشكاوى
 2.0.08املوظفون
 9.0.08استمرارية األعمال
 01.0.08إتاحة السجالت
008.08
808.08
308.08
408.08
5.8.08
6.8.08
7.8.08
2.8.08
9.8.08

متطلبات الفصل
أموال العمالء
االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك
الدفع وسحب أموال العمالء
األموال اليت مل تعُ ْد أموال عمالء
العمولة
السجالت وتقرير مراجع احلسابات
التأكيد بشأن أرصدة حسابات العمالء
التسويات اخلاصة حبسابات العمالء
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قواعد أصول العمالء

3.12
003.08
803.08
303.08
403.08
503.08

أصول العمالء والفصل
ملكيات حسابات أصول العمالء
حفظ وتسجيل أصول العمالء
إقراض أوراق مالية عائدة لعميل
تقييم أمني احلفظ
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 1.12النظم واإلجراءات الرقابية
 1.1.12توزيع املسؤوليات
هدف تعليمي  – 1.1.12معرفة اإلجراءات املناسبة اليت جيب أن يتخذها الشخص املرخص له
للمحافظة على توزيع واضح ومالئم للمسؤوليات الرئيسة بني مديريه أو شركائه أو إدارته العليا (الباب
السادس ،املادة )53
جيب على الشخص املرخص له وضع الرتتيبات املناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح واملالئم
للمسؤوليات الرئيسة بني أعضاء جملس إدارته أو شركائه وإدارته العليا.
تقع على عاتق الرئيس التنفيذي مسؤولية اإلشراف على وضع النظم واإلجراءات الرقابية للشخص
املرخص له وتنفيذها .بعبارة أخرى ،ينبغي أن يكون هناك هيكل تنظيمي لكيان الشخص املرخص له
ُيظهر بوضوح خطوط الصالحية واملسؤولية ،وأن الوظائف املهمة يرتأسها كبار املديرين أو الشركاء أو
أعضاء جملس اإلدارة.

 2.1.12وضع النظم واإلجراءات الرقابية واحملافظة عليها
هدف تعليمي  – 2.1.12معرفة أن الشخص املرخص له ملزم بوضع النظم واإلجراءات الرقابية
املناسبة لعمله واحملافظة عليها( .الباب السادس ،املادتان  54و)55
جيب على الشخص املرخص له وضع النظم واإلجراءات الرقابية املناسبة ألعماله واحملافظة عليها.
وجيب أن تكون النظم واإلجراءات الرقابية مبنية على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال الشخص
املرخص له ،وتنوع عملياته ،وعدد صفقاته وقيمتها ،ودرجة املخاطرة املتعلقة بكل جمال من جمال
عملياته.
وجيب أن تشتمل هذه النظم واإلجراءات الرقابية كح ٍد أدنى على اآلتي:
 توزيع املسؤوليات وخطوط التسلسل اإلداري داخل املنظمة.
 سياسات ونظم إدارة املخاطر.
 إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 دليل املطابقة وااللتزام.
 برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.
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 قواعد السلوك.
 دليل اإلجراءات التشغيلية.
 دليل وخطط متابعة األعمال.

 3.1.12املراجعة من قبل اجلهاز اإلداري
هدف تعليمي  – 3.1.12معرفة أن اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له ملزم بإجراء مراجعة منتظمة
لتوزيع املسؤوليات ،والنظم واإلجراءات الرقابية (الباب السادس ،املادة )56
جيب على اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له إجراء مراجعة منتظمة لتوزيع املسؤوليات لدى الشخص
املرخص له ولنظمه وإجراءاته الرقابية ،مرة واحدة سنوياً على األقل.
وجيب على اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له مراقبة سرعة إجناز القضايا اليت يتبني من نتيجة
املراجعة أنها حتتاج إىل اختاذ إجراءات .وينبغي إعداد تقرير عن كل مراجعة ،واالحتفاظ مبحاضر
املراجعة مدة عشر سنوات.

 4.1.12املطابقة وااللتزام
هدف تعليمي  – 4.1.12معرفة وجوب تأسيس وظيفة املطابقة وااللتزام لدى الشخص املرخص له
(الباب السادس ،املادة )57
لضمان فعالية وظيفة املطابقة وااللتزام لدى الشخص املرخص له ،يكون اجلهاز اإلداري للشخص
ال عن اإلشراف على اآلتي:
املرخص له مسؤو ً
(أ) التأكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتمكني الشخص املرخص له من االلتزام
بالنظام ولوائحه التنفيذية ومجيع املتطلبات النظامية األخرى السارية املفعول.
(ب) التأكد من حصول مسؤول املطابقة وااللتزام واإلدارة التابعة له على املوارد املناسبة
وصالحية االطالع على مجيع سجالت الشخص املرخص له.
(ج) وضع وتنفيذ ومتابعة وحفظ دليل املطابقة وااللتزام وبرنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.
(د) وضع قواعد السلوك وضمان االلتزام بها.
(ه) إعداد التقارير واإلشعارات اليت جيب تقدميها للهيئة ،وإجراءات تقديم التقارير للجهاز
اإلداري حول قضايا املطابقة وااللتزام.

239

وجتدر اإلشارة إىل أنه جيوز للهيئة يف أي وقت مراجعة مدى مالءمة ترتيبات املطابقة وااللتزام اليت
يتبعها الشخص املرخص له.

 5.1.12تكليف جهات خارجية
هدف تعليمي  – 5.1.12فهم نطاق الوظائف اليت ميكن للشخص املرخص له تفويضها إىل طرف
خارجي ،والضوابط اإلشرافية على هذا الرتتيب (الباب السادس ،املادة )59
جيوز للشخص املرخص له تكليف جهة خارجية بأداء وظائف حمددة تتعلق باملطابقة وااللتزام وغريها
من الوظائف ،وذلك بعد بذل احلرص الواجب عند اختيار جهة خارجية ألداء وظائف معينة.
إن تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل الشخص املرخص له  -ال يقلل من االلتزامات النظامية
املرتبطة مبسؤول املطابقة وااللتزام أو جلنة املطابقة وااللتزام التابعني للشخص املرخص له.

 6.1.12املراجعة واملعاينة
هدف تعليمي  – 6.1.12معرفة متطلبات املراجعة املنتظمة لدفاتر وحسابات الشخص املرخص له
وغريها من السجالت املرتبطة بأعمال األوراق املالية (الباب السادس ،املادة )62
جيب أن يقوم املراجع الداخلي واحملاسب القانوني اخلارجي للشخص املرخص له مبراجعة دفاتره
وحساباته وسجالته األخرى املتعلقة بأعمال األوراق املالية مرة واحدة سنوياً على األقل .وجيب االحتفاظ
جبميع احلسابات والسجالت وشروط تقديم اخلدمات واالتفاقيات األخرى اليت يكون الشخص املرخص
له طرفًا فيها للمدة احملددة بعشر سنوات وجيب أن يتاح للمراجع الداخلي وللمحاسب القانوني اخلارجي
االطالع عليها.

 7.1.12تسوية الشكاوى
هدف تعليمي  – 7.1.12فهم مدى أهمية عملية التعامل املناسب مع شكوى العميل (الباب السادس،
املادة )63
جيب أن يكون لدى الشخص املرخص له إجراءات مكتوبة لضمان معاجلة الشكاوى اليت يتلقاها من
العمالء بالطريقة املناسبة وبأسرع وقت ،فضالً على اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة والفورية
املتعلقة بالشكاوى .وإذا كانت الشكوى ناجتة عن تصرف طرف ثالث يعمل لدى الشخص املرخص له أو
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أوصى به الشخص املرخص له ،فعلى الشخص املرخص له التدخل ملصلحة العميل وبذل قصارى جهده
لتسوية الشكوى.
وعلى الشخص املرخص له وضع إجراءات تسوية الشكاوى ليضمن إحاطة كل موظف يعمل مع العمالء
بهذه اإلجراءات ،وإجراء التحقيق الفوري والكامل يف الشكوى من قبل مسؤول تابع للشخص املرخص له،
شريطة عدم وجود أي عالقة له باملسألة موضوع الشكوى ،فضالً على حفظ سجل بالشكاوى املكتوبة
وتوثيق اإلجراءات املتخذة حياهلا.

 8.1.12املوظفــون
هدف تعليمي  – 8.1.12معرفة أن الشخص املرخص له ملزم بوضع إجراءات كافية لتوظيف وتدريب
املوظفني واإلشراف عليهم وضمان انضباطهم (الباب السادس ،املادة .)65
على الشخص املرخص له وضع إجراءات كافية لتوظيف وتدريب املوظفني واإلشراف عليهم وضمان
انضباطهم ،حتى يضمن استقطابه ملوظفني حاصلني على مؤهالت تتناسب مع وظائفهم ويتصفون
بالنزاهة.
وجيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل ألمساء املوظفني وخمالفاتهم الذين يتخذ الشخص
املرخص له إجراءات تأديبية حبقهم تتعلق بأي إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية ،أو أي سلوك آخر
ميكن أن يؤثر يف أداء األوراق املالية للشخص املرخص له ،واإلجراء الذي مت اختاذه لعقاب املوظف.
كذلك جيب على الشخص املرخص له تدريب موظفيه بشكل دوري وأن يشمل التدريب اطالعهم على
كل ما يستجد يف النظام ولوائحه التنفيذية ،واألنظمة األخرى ذات العالقة بأعمال الشخص املرخص
له ،وأن جيرى هذا التدريب مرة واحدة كل سنة على األقل.
ويلزم الشخص املرخص له أيضاً باالحتفاظ بسجالت مناسبة ملوظفيه تشمل إجراءات توظيفهم
وخ راتهم ومؤهالتهم مدة ال تقل عن عشر سنوات بعد تاريخ التحاق املوظف بالعمل لدى الشخص
املرخص له.
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 9.1.12استمرارية العمل
هدف تعليمي  – 9.1.12معرفة أنه جيب على الشخص املرخص له ضمان استمرار عمله ،والوفاء
بالتزاماته النظامية يف حالة توقف أنشطته بصورة غري متوقعة (الباب السادس ،املادة )66
تولي الئحة األشخاص املرخص هلم أهمية ك رى ملسألة استمرارية األعمال ،لذا ينبغي للشخص
املرخص له وضع الرتتيبات املناسبة لضمان قدرته على االستمرار يف العمل والوفاء بالتزاماته النظامية
عند حدوث توقف غري متوقع ألعماله آخذاً يف االعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله .وجيب توثيق
هذه الرتتيبات وحتديثها بشكل منتظم واختبارها للتأكد من فعاليتها.وجيب االحتفاظ بالسجالت
املناسبة ذات العالقة بالرتتيبات اخلاصة باستمرارية العمل مدة عشر سنوات بعد التوقف عن استخدامها
أو تعديلها.

 11.1.12إتاحة السجالت
هدف تعليمي  – 11.1.12معرفة مدى أهمية عملية إتاحة واستعادة السجالت الفعالة ،والقدرة على
تقدميها للهيئة ملعاينتها عند طلبها (الباب السادس ،املادة )67
جيب أن تكون مجيع السجالت اليت جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بها مبوجب نظام السوق
املالية ولوائحه التنفيذية متاحة ملعاينتها من قبل اهليئة.

 2.12أموال وأصول العمالء
 1.2.12متطلبات الفصل
هدف تعليمي  – 1.2.12فهم متطلبات الفصل يف ما يتعلق باألصول اخلاصة بالشخص املرخص له،
وأصول عمالئه ،وأثر الفصل (الباب السابع ،املادتان  69و)71
جيب على الشخص املرخص له فصل أمواله وأصوله عن أموال العميل وأصول العميل ،وأن تُستخدم
أموال العميل وأصوله ملصلحة عمالء الشخص املرخص له فقط .وتُعدّ أموال العميل وأصول العميل
املفصولة حمفوظةً لصاحل عمالء الشخص املرخص له ،وال تُعدّ أصوالً عائدة للشخص املرخص له .وال
يتمتع دائنو الشخص املرخص له بأي حق يف أي مطالبة أو مستحقات يف األموال أو األصول املفصولة.
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 2.2.12أموال العمالء
هدف تعليمي  – 2.2.12فهم ما يُعدّ ماالً للعميل ،ومتى ال يصبح ماالً للعميل (الباب السابع ،املادتان
 71و)72
تُعدّ مجيع األموال  -باستثناء تلك األموال املستحقة والواجبة السداد فوراً إىل حساب الشخص
املرخص له اخلاص (مبا يف ذلك األتعاب والعموالت املستحقة بشكل نظامي للشخص املرخص له) -
اليت يتسلمها أي شخص مرخص له من عميل أو نيابة عنه يف سياق قيامه بأعمال األوراق املالية أموال
عميل.
وجيب فصل أموال العميل واالحتفاظ بها يف حساب العميل بشكل منفصل عن أصول الشخص املرخص
له .وتعامل مجيع األموال املدفوعة يف حساب عميل من قبل الشخص املرخص له كأموال العمالء.
ويُحتفظ يف حساب العميل بأموال العميل فقط ،ما مل تكن األموال مطلوبة لفتح حسابه أو اإلبقاء عليه
مفتوحاً أو كانت يف احلساب بشكل مؤقت .وجيوز للشخص املرخص له حتويل أموال عميل إىل شخص
آخر ألغراض تسوية صفقة أوراق مالية أُبرمت مع أو من خالل ذلك الشخص اآلخر أو لتقديم ضمان
لعميل .وال تُعدّ األموال أموال عميل إذا كانت مستحقة وواجبة السداد فوراً للشخص املرخص له؛ مثل
األتعاب والعموالت املستحقة بشكل نظامي للشخص املرخص له.

 3.2.12االحتفاظ بأموال العميل لدى البنك
هدف تعليمي  – 3.2.12معرفة وجوب االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك حملي ،والتنظيمات
اخلاصة بتقييم املخاطر ،والبنوك اخلارجية ،والتأكيد احملدد من قبل البنك (الباب السابع ،املادتان 73
و)74
جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بأموال العميل يف حساب عميل لدى بنك حملي .وجيب عليه
تقويم خماطر البنك احمللي قبل فتح حساب عميل لديه ،وحتديد مدى ضرورة فتح حسابات للعميل يف
أكثر من بنك .وجيوز للشخص املرخص له فتح حساب عميل لدى بنك حملي ضمن جمموعته على
أن خيطر عميله بنيته تلك وعدم اعرتاض العميل.
وجيوز االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك خارجي على أن يكون ذلك ضرورياً لتسوية صفقة أوراق
مالية خارج اململكة .وجيوز دفع أرباح أو دخل آخر يتم تسليمه لصاحل عميل الشخص املرخص له خارج
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اململكة حلساب باسم الشخص املرخص له لدى بنك خارجي على أن حتوَّل تلك املبالغ حلساب العميل،
أو تُدفع للعميل خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ اإلشعار بتسلم تلك املبالغ ،وجيب على
الشخص املرخص له إبالغ عميله بأنه سيحتفظ بأموال العميل لدى بنك خارج اململكة .وتنطبق نفس
الشروط السارية على البنوك احمللية على احلسابات لدى البنوك اخلارجية.
جيب على الشخص املرخص له أن حيصل خالل  21يوماً من تاريخ فتح حساب العميل  -على تأكيد
كتابي من البنك احمللي الذي فُتح حسابُ العميل لديه ،متضمناً اآلتي:
(أ) أن حساب العميل سوف حيتوي على أموال العميل وليس على أموال عائدة للشخص
املرخص له.
(ب) أن البنك احمللي لن ينفذ أي حق أو مطالبة تكون لديه ضد الشخص املرخص له على
أموال موجودة يف حساب العميل ،ولن جيمع بني حساب العميل وأي حساب آخر.
وإذا مل يتسلم الشخص املرخص له التأكيد املشار إليه آنفاً خالل العشرين يوماً املنصوص عليها ،فعليه
سحب مجيع األموال املوجودة يف احلساب ،وإيداعها يف حساب العميل لدى بنكٍ حملي آخر.

 4.2.12الدفع وسحب أموال العمالء
هدف تعليمي  – 4.2.12فهم ما جيب على الشخص املرخص له عندما يتسلم أموال العميل (الباب
السابع ،املادة .)75
ما مل يُنص على خالف ذلك ،جيب على الشخص املرخص له عندما يتسلم أموال عميل أن يودعها يف
حساب العميل خالل فرتة ال تتجاوز اليوم التالي بعد تسلمها .وإذا كانت احلوالة تتكون جزئياً من أموال
العميل وأموال أخرى ،فيجب دفعها يف حساب العميل .وجيب حتويل اجلزء من احلوالة الذي ليس له من
حساب العميل بأسرع وقت ممكن.
وجيوز االحتفاظ بأموال العميل بعملة خمتلفة عن العملة اليت تسلمها الشخص املرخص له.
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 5.2.12األموال اليت مل تعُدْ أموال عمالء
هدف تعليمي  – 5.2.12فهم ما ال يُعدّ أموال عمالء (الباب السابع ،املادة )76
ال تصبح األموال أموال عميل وال يكون الشخص املرخص له مسؤوالً عنها إذا مت:
(أ) دفعها للعميل.
(ب) دفعها لطرف ثالث بناءً على تعليمات العميل.
(ج) إيداعها يف حساب مصريف باسم العميل.
(د) سدادها للشخص املرخص له نفسه ،إذا كان املبلغ مستحقاً وواجب السداد للشخص املرخص
له.

 6.2.12العــمول ــة
هدف تعليمي  – 6.2.12معرفة أن ليس مثة عمولة تُدفع للعميل يف ما يتعلق بأموال العميل املودعة يف
حساب العميل (الباب السابع ،املادة )77
متنع الئحة األشخاص املرخص هلم دفع أي عمولة للعميل بشأن أموال العميل املودعة يف حساب العميل.

 7.2.12السجالت وتقرير مراجع احلسابات
هدف تعليمي  – 7.2.12معرفة أنه جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجالت كافية لتعكس
التزامه بقواعد أموال العمالء من هذه الالئحة (الباب السابع ،املادة )78
جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجالت كافية لتوضيح التزامه بقواعد أموال العمالء من
هذه الالئحة .وجيب على مراجع حسابات الشخص املرخص له التأكد من التزام الشخص املرخص له
بقواعد أموال العمالء بشكل سنوي ،وإعداد تقرير بذلك كجزء من مراجعته للشخص املرخص له.

 8.2.12التأكيد بشأن أرصدة حسابات العمالء
هدف تعليمي  – 8.2.12فهم التزامات األشخاص املرخص هلم املتعلقة بتأكيد األرصدة يف حسابات
العمالء (الباب السابع ،املادة )79
جيب على الشخص املرخص له التأكد بشكل يومي من أن الرصيد اإلمجالي يف مجيع حسابات عمالئه
يف نهاية عمل اليوم السابق ال يقل عن متطلبات أموال العمالء احملسوبة وفقاً ملا تقرره اهليئة .وعليه
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التأكد من دفع أي نقص يف حساب العميل  -يف موعد أقصاه نهاية عمل اليوم الذي يتم فيه احلساب،
وسحب أي فائ

خالل الفرتة الزمنية نفسها.

 9.2.12التسويات اخلاصة حبسابات العمالء
هدف تعليمي  – 9.2.12فهم التزامات الشخص املرخص له املرتبطة بتسوية حساب كل عميل مع
األرصدة لدى البنوك (الباب السابع ،املادة )81
جيب على الشخص املرخص له تسوية ما يلي مرة واحدة على األقل كل سبعة أيام:
(أ) رصيد حساب كل عميل كما هو مسجل لدى الشخص املرخص له مع رصيد ذلك
احلساب كما يظهر يف كشف احلساب أو يف أي منوذج تأكيد آخر صادر عن البنك
احمللي.
(ب) الرصيد لكل حساب صفقة عميل لدى األسواق وغرف املقاصة والسماسرة الوسطاء،
ووكالء التسوية ،واألطراف النظرية ،حسبما هو مسجل لدى الشخص املرخص له ،مع
رصيد ذلك احلساب كما يظهر يف الكشف أو يف أي منوذج تأكيد آخر صادر عن الشخص
الذي يكون احلساب مفتوحاً لديه.
(ج) سجالته للضمانات اليت تسلمها من العمالء مع كشف الضمانات ،أو أي منوذج تأكيد
آخر صادر عن الشخص الذي يكون الضمان مودعًا لديه.
وجيب على الشخص املرخص إجراء التسويات املشار إليها أعاله خالل عشرة أيام من التاريخ الذي تشمله
التسوية .ويف حالة اكتشاف أي فروقات يف أي من التسويات آنفة الذكر ،جيب على الشخص املرخص
له أن يقوم بتصحيحها بأسرع وقت ممكن ويف مجيع األحوال مبا ال يتجاوز ثالثة أيام .وجيب على
الشخص املرخص له إبالغ اهليئة بأسرع وقت ممكن إذا تعذر عليه إجراء أي من التسويات املطلوبة
مبوجب األحكام املنصوص عليها يف هذا الفصل.
وإذا تعذر على الشخص املرخص له تصحيح فرق ناتج عن تسوية ،وأظهرت السجالت اليت يراجعها
الشخص املرخص له خالل التسوية أنه قد حيتاج إىل مبلغ أك ر من املال املوجود يف حسابات العمالء
املعينني أو إىل ضمان يزيد على املوجود يف الواقع ،وجب على الشخص املرخص له ،وحتى يتم التوصل
إىل تصحيح نهائي ،افرتاض أن السجالت صحيحة وأن يدفع الفرق من ماله اخلاص يف حساب العميل
وأن َيعُدّ املبلغ املدفوع أموال عميل.
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 3.12قواعد أصول العمالء
 1.3.12أصول العمالء والفصل
هدف تعليمي  – 1.3.12فهم ماهية أصول العمالء واحلاجة إىل الفصل (الباب السابع ،املادتان 82و
)83
أصول العمالء هي مجيع األصول اليت تشتمل أو ميكن أن تشتمل على أوراق مالية حيتفظ بها الشخص
املرخص له بالنيابة عن عمالئه وذلك عدا النقود والضمانات اليت تنطبق عليها الفقرة (ب) من املادة
( )83من هذه الالئحة .وعلى غرار أموال العمالء ،جيب فصل أصول العمالء ،وال جيوز للشخص املرخص
ال من اهليئة على ترخيص لتقديم خدمات احلفظ.
له االحتفاظ بأصول العمالء ما مل يكن حاص ً
وجيب على الشخص املرخص له فصل أصول العمالء اليت حيتفظ بها عن األصول اخلاصة به ،وال جيوز
له استخدام أصول العمالء حلسابه اخلاص أو حلساب عميل آخر دون احلصول على موافقة سابقة من
العميل الذي تعود له األصول .وتشمل أصول العميل الضمان الذي يتم احلصول عليه على سبيل الرهن
للوفاء بالتزام ناشئ عن ذلك الرهن إىل أن يتم استخدامه للوفاء بذلك االلتزام.

 2.3.12ملكيات حسابات أصول العمالء
هدف تعليمي  – 2.3.12فهم متطلب أن استخدام أمساء احلسابات لتسجيل أصول العميل يوضح أن
تلك األصول تعود ملكيتها للعميل (الباب السابع ،املادة )84
يف حال تسجيل أصول عميل يف حساب لدى الشخص املرخص له ،عليه التأكد من أن اسم احلساب
يوضح أن تلك األصول عائدة للعميل ،وأنها مفصولة عن األصول العائدة للشخص املرخص له .وجيب
على الشخص املرخص له -عندما تكون أصول العميل مسجلة يف حساب لدى أمني حفظ ،حملي أو
خارجي  -أن يطلب من أمني احلفظ أن يوضح يف اسم احلساب أن أصول العميل عائدة لعميل واحد أو
أكثر من عمالء الشخص املرخص له وأنها مفصولة.
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 3.3.12حفظ وتسجيل أصول العمالء
هدف تعليمي  – 3.3.12فهم اللوائح املرتبطة حبفظ وتسجيل أصول العمالء (الباب السابع ،املادة )85
جيب االحتفاظ باألوراق املالية اليت ميكن إيداعها لدى مركز اإليداع يف حساب باسم العميل املعين لدى
مركز اإليداع .وجيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسند ملكية أصول العميل إما حبيازته
الفعلية ،أو لدى أمني حفظ يف حساب خمصص ألصول العميل.
إذا قام الشخص املرخص له بتدوين أو تسجيل ملكية أصل العميل جيب التأكد من تسجيله أو تدوينه
باسم العميل ،ما مل يكن العميل شخصاً مرخصاً له يتصرف نيابة عن عميل له ،ويف تلك احلالة جيب
تسجيل األصل باسم عميل ذلك الشخص املرخص له.
إذا كان األصل ورقة مالية مت امتالكها خارج اململكة ،فيمكن تسجيل أو تدوين ملكيته باسم أمني حفظ
خارجي ،أو باسم الشخص املرخص له ،شرط أن يكون الشخص املرخص له قد اقتنع أنه من غري املمكن
تسجيل أو تدوين ملكية األصل باسم العميل .وجيب على الشخص املرخص له احلصول على موافقة
العميل الكتابية السابقة على تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم أمني حفظ خارجي أو باسم
الشخص املرخص له وإشعار العميل كتابياً بأي نتائج سلبية قد تنتج بسبب تسجيل أو تدوين أصول
العميل بغري امسه.

 4.3.12إقراض أوراق مالية عائدة لعميل
هدف تعليمي  – 4.3.12فهم الظروف واحلاالت اليت جيوز فيها للشخص املرخص له إقراض أوراق
مالية خاصة بالعميل (الباب السابع ،املادة )86
ال جيوز للشخص املرخص له إقراض أوراق مالية عائدة لعميل أو ممارسة نشاطات إقراض من هذا النوع
مع عميل ،إال بعد موافقة العميل على ذلك صراحة وكتابياً .وجيب أن يكون أي نشاط إقراض ألوراق
مالية خاضعاً لشروط وأحكام مناسبة ،كما مت االتفاق عليه يف اتفاقية شروط تقديم اخلدمات بني
الشخص املرخص له والعميل.
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 5.3.12تقويم أمني احلفظ
هدف تعليمي  – 5.3.12فهم متطلب إجراء تقويم ألمناء احلفظ (الباب السابع ،املادة )87
إن الشخص املرخص له ملزمٌ بـ"واجب احلرص جتاه العميل" عند اختاذ قرار بشأن مكان االحتفاظ
بأصول العميل أو تقديم توصية للعميل بذلك .وعلى الشخص املرخص له إجراء تقييم للمخاطر قبل
تقديم التوصية أو اختاذ قرار االحتفاظ بأصول عميل لدى أمني حفظ للتأكد من توافر ترتيبات
مناسبة لدى أمني احلفظ حلماية األصول ،وخضوع أمني احلفظ للمعايري النظامية املناسبة .وجيب
على الشخص املرخص له إجراء ذلك التقويم كلما كان ضرورياً للتأكد من استمرار استيفاء
متطلبات هذه الفقرة بشكل مستمر.
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أسئلة املراجعة

.0

ملاذا يُعدّ التوزيع الواضح واملالئم للمسؤوليات الرئيسة بني أعضاء جملس إدارة الشخص
املرخص له أو شركائه وإدارته العليا أمراً مهماً؟

.8

ما اجلوانب اليت جيب تغطيتها عند قيام الشخص املرخص له بوضع النظم واإلجراءات
الرقابية؟

.3

ما مسؤوليات اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له املرتبطة باملطابقة وااللتزام؟

.4

مَن أعضاء جلنة املطابقة وااللتزام التابعة للشخص املرخص له؟ وكم مرة ينبغي أن جتتمع؟

.5

متى جيب أن يقوم احملاسبون الداخليون واخلارجيون للشخص املرخص له مبراجعة دفاتره
وحساباته وسجالته األخرى املرتبطة بأعمال األوراق املالية؟

.6

اذكر اخلطوات اليت ينبغي للشخص املرخص له اختاذها عند معاجلة شكاوى العمالء.

.7

ما "أموال العميل" وما األموال اليت ال تعد "أموال عميل"؟

.2

اشرح عملية إجراء تسوية احلسابات اخلاصة بالعمالء .وما اإلطار الزمين املتاح للقيام بتسوية
حساب العميل؟

.9

ما املقصود بـ"أصول العمالء"؟

 .01ما الشروط واألحكام املناسبة اليت جيب أن تتضمنها اتفاقية "شروط تقديم اخلدمات" بالنسبة
إىل نشاط إقراض األوراق املالية؟

منوذج أسئلة اخليارات املتعددة

 .1أي من العبارات التالية غري صحيحة يف ما يتعلق بأحكام تسوية الشكاوى من الئحة األشخاص
املرخص هلم؟
(أ)

جيب أن يكون لدى الشخص املرخص له إجراءات مكتوبة لضمان معاجلة الشكاوى اليت
يتلقاها من العمالء بالطريقة املناسبة وبأسرع وقت.
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(ب)

جيب على الشخص املرخص له أن يضع إجراءات كافية لتسوية الشكاوى ليضمن
إحاطة كل موظف يتعامل مع العمالء بهذه اإلجراءات.

(ج)

جيب على الشخص املرخص له أن حيتفظ بسجالت توثق الشكاوى املكتوبة وأي قرارات
اختذت حياهلا.

(د)

جيب إجراء التحقيق الفوري والكامل يف الشكوى من قبل مسؤول تابع للشخص
املرخص له ،له عالقة أصالً باملسألة موضوع الشكوى.

 .2ال تكون األموال أموال عميل ،ويكون الشخص املرخص له مسؤوالً عنها يف كل احلاالت التالية،
إال إذا:
(أ)

دُفعت تلك األموال إىل العميل.

(ب)

دُفعت إىل طرف ثالث بنا ًء على تعليمات الشخص املرخص له.

(ج)

أُودعت يف حساب مصريف باسم العميل.

(د)

دُفعت إىل الشخص املرخص له نفسه ،إذا كانت مستحقة وواجبة السداد له.
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 .3تشرتط الئحة األشخاص املرخص هلم أنه جيب على الشخص املرخص له إعداد تسويات ملا يلي
بصورة أسبوعية ،ما عدا:
(أ)

رصيد كل حساب عميل كما هو مسجل لدى الشخص املرخص له ،مع رصيد
ذلك احلساب كما هو مسجل من قبل العميل.

(ب)

رصيد كل حساب عميل كما هو مسجل لدى الشخص املرخص له ،مع الرصيد
املسجل من قبل البنك احمللي.

(ج)

الرصيد لكل حساب صفقة عميل كما هو مسجل لدى الشخص املرخص له ،مع
أرصدة تلك احلسابات كما هو مسجل لدى اجلهة احملتفظة بذلك احلساب.

(د)

سجالته للضمانات اليت تسلمها من العمالء مع كشف الضمانات الصادر من أمني
حفظ الضمانات.
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الفصل الثالث عشر
الئحة سلوكيات السوق

األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.

مــقدمــة
1.13

منع التالعب بالسوق

2.13

التداول بناءً على معلومات داخلية

 000.03منع التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على تالعب وتضليل
 800.03التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعبًا وتضليالً

008.03
808.03
308.03
408.03

اإلفصاح عن املعلومات الداخلية
املطلعون على معلومات داخلية
املعلومات الداخلية
حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها

البيانات غري الصحيحة

3.13
003.03
803.03
303.03
403.03

حظر التصريح ببيانات غري صحيحة
اإلشاعات
مفهوم البيانات غري الصحيحة
املسؤولية عن البيانات غري الصحيحة
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سلوك األشخاص املرخص هلم

4.13
0.4.03
8.4.03
3.4.03
4.4.03

التص ــرف يف ح ــال تالع ــب العم ــالء والت ــداول بن ــاءً عل ــى معلوم ــات
جتميع أوامر العمالء
داخلية
التعامل السابق لنشر البحوث
املسؤولية عن تصرفات اآلخرين
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املقدمة
أُصدرت الئحة سلوكيات السوق بواسطة جملس اهليئة ،كامتداد وتفصيل لألحكـام الـيت تضـمنها نظـام
السوق املالية ،واليت متـت تغطيتهـا يف الفصـل األول مـن هـذا الكتـاب .ومبـا أن هـذه األحكـام متثـل تفصـيالً
لألحكام العامة لنظام السوق املالية ،فغالباً ما يشار إليها باللوائح التنفيذية لنظام السوق املالية.

 1.13منع التالعب بالسوق
 1.1.13مقدمة
هدف تعليمي  –1.1.13فهم منع التالعب بالسوق واملمارسات والتصرفات املضللة
● توافر األسس املنطقية ملعرفة التالعب
●االنطباع اخلاطئ واملضلل
(الباب الثاني ،املادة )2

● األسعار الوهمية (غري احلقيقية)،

متنع املادة الثانية مـن الئحـة سـلوكيات السـوق أي شـخص مـن ممارسـة أي تصـرفات أو املشـاركة فيهـا أو
القي ــام مبمارس ــات مض ــللة أو تنط ــوي عل ــى تالع ــب يف م ــا خي ــص األوام ــر ،أو خي ــص ص ــفقة أوراق مالي ــة.
وينطبق هذا املنع يف حالـة معرفـة الشـخص املعـين أو تـوافر األسـس املنطقيـة بـأن التصـرف املعـين ينطـوي
على تالعب أو تضليل.
إضافةً إىل ذلك ،متنع الالئحة أي شخص من الدخول يف أي أمر أو تنفيذ صفقة يف ورقة مالية (مباشـرة
أو غري مباشرة) من أجل خلق:
 انطباع كاذب أو مضلل عن حجم تداول الورقة املالية أو االهتمام بشرائها أو بيعها.
 سعر مصطنع لشراء أو بيع أو تداول لتلك الورقة املالية ،أو أي ورقة مالية أخرى ذات عالقة.
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 2.1.13التالعب بالسوق والتصرفات واملمارسات املضللة
هدف تعليمي  –2- 1- 13فهم طبيعـة النشـاطات الـيت تـدخل يف نطـاق التالعـب بالسـوق أو التصـرفات
واملمارسات املضللة
●التداوالت الوهمية
●عدم التغري احلقيقي للملكية
●عمليات الشراء والبيع املتطابقة
●األوامر متزايدة أو متناقصة األسعار
( الباب الثاني ،املادة )3

●إدخال األوامر للتالعب باألسعار

تعرض املادة الثالثة من الئحة سلوكيات السوق ،أعمال وتصرفات تعد من أنواع التالعب أو التضليل :
 إجراء صفقة تداول وهمي.
 تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية ال تنطوي على تغيري يف امللكية احلقيقية هلا.
كذلك قـدمت املـادة الثالثـة مخسـة أمثلـة علـى ممارسـات تالعـب أو تضـليل أو تصـرفات يقصـد بهـا خلـق
انطبـاع كــاذب أو مضــلل بوجــود نشــاط تــداول يف ورقــة ماليــة أو اهتمــام بشــرائها أو بيعهــا أو بهــدف تكــوين
أسعار مصطنعة وهذه األمثلة هي:
 - 1إدخــال أمــر أو أوامــر لشــراء ورقــة ماليــة مــع العلــم الســابق بأنــه مت أو ســوف يــتم إدخــال أمــر أو أوامــر
مشابهة ومقاربة من حيث احلجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة املالية.
 - 2إدخــال أمــر أو أوامــر لبيــع ورقــة ماليــة مــع العلــم الســابق بأنــه مت أو ســوف يــتم إدخــال أمــر أو أوامــر
مشابهة ومقاربة من حيث احلجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة املالية.
 - 3شــراء أو تق ــديم ع ــروض لش ــراء ورق ــة مالي ــة بأس ــعار تتزاي ــد بش ــكل متت ــابع ،أو ب ــنمط م ــن األس ــعار
متتابعة التزايد.
 - 4بيــع أو تقــديم عــروض لبيــع ورقــة ماليــة بأســعار تتنــاقص بشــكل متتــابع ،أو بــنمط أســعار متتابعــة
التناقص.
 - 5إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
 وضع سعر سابق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.
 حتقيق سعر إغالق مرتفع أو منخف

للبيع أو العرض أو الطلب.
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 إبقاء سعر البيع ،أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
 إدخال أمر أو سلسلة من األوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.

 2.13التداول بناءً على معلومات داخلية
 1.2.13مقدمة
هدف تعليمي  –1.2.13معرفة مفهوم تداول الورقة املالية كما نص عليه يف الئحة سلوكيات السوق :
 الورقة املالية القابلة للتداول
 تأثر السعر باملعلومات
 التداول املباشر
 التداول غري املباشر

(الباب الثالث ،املادة ( 4أ))

تقدم املادة الرابعة من الئحـة سـلوكيات السـوق تفصـيالً عـن التـداول املـبين علـى معلومـات داخليـة والـيت
أمجلـها نظــام الســوق املاليـة .ولكــي ينطبــق التــداول املـبين علــى معلومــات داخليـة يُشــرتط أن تكــون الورقــة
املالية ذات العالقة ورقة مالية متداولة ،وأن تكون هنالك معلومات داخلية كانت سـتؤثر يف سـعر أو قيمـة
الورقة املالية لو أُفصح عن هذه املعلومات أو وُفّرت للجمهور.
ويُعدّ الشخص خمالفاً إذا تداول بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف الورقة املالية وكان ميتلك معلومـات
داخليــة .ويشــمل التــداول املباشــر يف الورقــة املاليــة تنفيــذ صــفقة علــى الورقــة املاليــة ألي حســاب تكــون لــه
مصلحة فيه ،أو إذا قدم عرض شـراء أو بيـع الورقـة املاليـة يف السـوق .وأمـا التـداول غـري املباشـر فيشـمل أيـاً
من احلاالت الثالث التالية:
 - 1إذا نفذ صفقة كوكيل لشخص آخر.
 - 2إذا رتــب صــفقة يكــون أحــد أطرافهــا شخصــا مــن أقاربــه أو شخصــا تربطــه بــه عالقــة عمــل أو عالقــة
تعاقدية.
 - 3إذا رتب لوكيله أو ألي شخص آخر يتصرف نيابةً عنه أو حبسب توجيهاتـه التـداول بـاألوراق املاليـة
ذات العالقة.
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 2.2.13الشخص املتداول بنا ًء على معلومات داخلية
هــدف تعليمــي  –2.2.13معرفــة مفهــوم " الشــخص الــذي يتــداول بنــاءَ علــى معلومــات داخليــة" ألجــل
أغراض هذه الالئحة ( الباب الثالث ،املادة 4ب)
تقدم الئحة سلوكيات السوق توضيحاً للمقصود بالشخص املطلع يشمل أياً من التالي:
صدِر ورقة مالية ذات عالقة.
 عضو جملس إدارة ،أو مسؤول تنفيذي ،أو موظف لدى مُ ْ
 شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عائلية.
 شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عمل مبا يف ذلك احلصول على املعلومات:
 من خالل مصدر ورقة مالية. من خالل أي شخص له عالقة عمل مع الشخص الذي حيصل على املعلومات. من خالل أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي حيصل على املعلومات. شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة تعاقدية مبا يف ذلك احلصول على املعلومات
من:
صدِر للورقة املالية.
 ُم ْ -أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص الذي حيصل على املعلومات.

 3.2.13املعلومات الداخلية
هــدف تعليمــي – 3.2.13معرفــة مفهــوم املعلومــات الداخليــة وفــق أغــراض أحكــام التــداول علــى أســاس
معلومات داخلية (الباب الثالث ،املادة 4ج)

تعين املعلومات الداخلية على وجه التحديد املعلومات اليت يتحقق فيها اآلتي:
 - 1أن تتعلق بورقة مالية.
 - 2أن ال يكون قد مت اإلعالن عنها لعموم اجلمهور ،ومل تكن متوافرة هلم بأي شكل آخر.
 - 3أن يدرك الشخص العادي بالنظر إىل طبيعتها وحمتواهـا  -أن إعالنهـا أو توفريهـا للجمهـور يـؤثر
تأثرياً جوهرياً يف سعر الورقة املالية أو قيمتها.
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 4.2.13اإلفصاح عن املعلومات الداخلية وحظر التداول القائم عليها
هــدف تعليمــي  –4.2.13معرفــة األحكــام الــيت تغطــي اإلفصــاح عــن املعلومــات الداخليــة وحظــر التــداول
القائم عليها ( الباب الثالث ،املادة )6 ، 5

حتظر الئحة سلوكيات السوق اإلفصاح عن املعلومات الداخلية .ومينـع الشـخص املطلـع علـى املعلومـات
الداخلية مـن اإلفصـاح عنهـا ألي شـخص آخـر وهـو يعلـم أو جيـدر بـه أن يعلـم أن هـذا الشـخص اآلخـر مـن
املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.
ويف املقابل  ،يُحظر على أي شخص غري مطلع أن يفصح ألي شخص آخر عن أي معلومـات داخليـة حصـل
عليها من شخص مطلع ،وكان يعلم أو جيدر به أن يعلم أن ذلك الشخص اآلخر الـذي أفصـح لـه  -مـن
املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.
وحتظر الالئحة على األشخاص املطلعني علـى معلومـات داخليـة ميكـن أن تـؤثر يف سـعر الورقـة  -تـداول
تلك الورقة املالية .كذلك حتظـر الالئحـة علـى األشـخاص غـري املطلعـني التـداول بنـاءً علـى معلومـات
داخلية إذا حصـل علـى تلـك املعلومـات مـن شـخص آخـر وهـو يعلـم أو جيـدر بـه أن يعلـم أن هـذه املعلومـات
داخلية.

 3.13البيانات غري الصحيحة
 1.3.13مقدمة
هدف تعليمي –1.3.13فهم املواد اليت حتظر تقديم بيانات غري صحيحة ( الباب الرابع ،املادة )8 ، 7

تغطي املـواد مـن السـابعة حتـى العاشـرة تقـديم البيانـات غـري الصـحيحة .يُحظـر علـى األشـخاص تقـديم
بيانات غري صحيحة إذا كان التصريح بالبيان قد قُصد بـه التـأثري يف سـعر الورقـة املاليـة ،أو دفـع شـخص
آخر إىل شراء أو بيع ورقة مالية ،أو إىل ممارسة حقوق متنحها ورقة مالية أو اإلحجام عن ممارسـتها سـواء
أكانـت هـذه البيانـات شـفهية أم مكتوبــة .وميتـد احلظـر ليشـمل حالـة الفشــل أو إغفـال تقـديم بيـان ملــزم
بالتصريح عنه مبقتضى نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد سوق املال أو مركز اإليداع.
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وميتــد احلظــر أيض ـاً إىل اإلشــاعة إذ ُي حظــر علــى أي شــخص الرتويــج لبيــان غــري صــحيح يتعلــق بواقعــة
جوهرية أو برأي بهدف التأثري يف سعر أو قيمة ورقـة ماليـة أو أي هـدف آخـر ينطـوي علـى تالعـب .ويُحظـر
ترويج مثل هذه اإلشاعات بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،سواء أمت إعداد البيانات بواسطة الشـخص الـذي
يروج هلا أم ال.

 2.3.13تعريف مفهوم البيانات غري الصحيحة
هدف تعليمي  – 2.3.13معرفة الظروف اليت ميكـن أن يقـدم فيهـا شـخص بيانـات غـري صـحيحة (البـاب
الرابع  ،املادة )9

عرّ فت املادة التاسعة من الئحة سلوكيات السـوق مفهـوم البيانـات غـري الصـحيحة .ويرتكـز التعريـف علـى
بيان يتعلق بواقعة جوهرية – متثل الواقعة اجلوهرية معلومات تتعلق بورقة مالية ،كانت ستؤثر لـو علـم
بها يف سـعر أو قيمـة الورقـة املاليـة الـيت قـام املسـتثمر عنـده ببيعهـا أو شـرائها .وعليـه تـرتبط البيانـات غـري
الصـحيحة بالوقـائع اجلوهريــة ،ويُعـدّ الشـخص قــد قـام بالتصــريح ببيـان غـري صــحيح يف أي مـن احلــاالت
التالية:
 إذا صــرح ،أو رتــب لقيــام شــخص آخــر بالتصــريح ،ببيــان غــري صــحيح أو غــري دقيــق بشــأن أحــد عناصــره
اجلوهرية.
 إذا صرح ،أو رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ،ببيان حيتوي على معلومات غري صحيحة بشـان واقعـة
جوهرية.
 إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان.

 3.3.13املسؤولية عن البيانات غري الصحيحة
هــدف تعليمــي – 3.3.13معرفــة احلــاالت الــيت يكــون فيهــا الشــخص مســؤوالً عــن األضــرار النامجــة عــن
بيانات غري صحيحة (الباب الرابع ،املادة )11

ال عـن األضـرار الــيت يتعـرض هلـا مـدعي الضـرر نتيجــة
هنـاك حالتـان ينـتج عنهمـا اعتبــار الشـخص مسـؤو ً
تقديم بيان غري صحيح .تنشـأ احلالـة األوىل إذا قـدم شـخص بيانـاً غـري صـحيح بشـأن واقعـة جوهريـة ومت
تقديم ذلك البيان لغرض حتقيق ربح (أو منفعة جتارية) أو ذات عالقة بشراء ورقـة ماليـة أو بيعهـا .ولكـي
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ينجح يف إثبات الضرر ،على مدعي الضرر أن يثبت أنه كان سيتصرف بطريقة أخرى لـو علـم بعـدم صـحة
البيانات وأن الشخص الذي قدم البيان غري الصحيح كان يعلم ( أو كان على دراية بأن هنالك احتماالً
كبرياً ) أن البيان غري صحيح بشأن واقعة جوهرية.
أما احلالة الثانية فتنشأ عندما يفشل شخص يف تقديم بيان ملزم بتوفريه حبسب نظـام السـوق املاليـة ،أو
لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق .،و ميكــن أن تكــون دعــوى الضــرر ناجحــة إذا كانــت متعلقــة بواقعــة
جوهرية أو متعلقة بشراء ورقة مالية أو بيعها .وعلى مدعي الضـرر أن يثبـت أنـه مل يكـن علـى علـم بإغفـال
البيــان وأنــه مــا كــان ليشــرتي أو يبيــع الورقــة املاليــة املعينــة ( كليـاً أو عنــد ذلــك الســعر) لــو علــم ســابقاً
بإغفال البيان.

 3.13سلوك األشخاص املرخص هلم
 1.4.13التصرف يف حال تالعب العمالء والتداول بنا ًء على معلومات داخلية
هدف تعليمي  – 1.4.13معرفة كيف يتصرف الشخص املرخص له أو الشخص املسجل يف حال
اشتباههم يف تورط عمالئهم يف التالعب بالسوق أو التداول بناءً على معلومات داخلية (الباب اخلامس،
املادة )11
هدف تعليمي  – 2.4.13معرفة مسؤوليات الشخص املرخص له أو الشخص املسجل يف ما يتعلق
بأولوية العمالء ،والتنفيذ يف الوقت املناسب ،والتنفيذ بأفضل الشروط ،والتخصيص يف الوقت املناسب،
والوساطة املضرة مبصلحة العميل (الباب اخلامس ،املواد )16 ،12

على أي شخص مرخص له أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما
أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد أن العميل:
 )1يتالعب بالسوق أو يتداول بناءً على معلومات داخلية.
 )2أو يُعدّ متالعباً يف السوق أو متداوالً بناءً على معلومات داخلية يف سوقٍ أخرى يف حالة تطبيق
هذه اللوائح على تلك السوق.
 )3أو يُعدّ خمالفًا للنظام أو اللوائح التنفيذية أو القواعد املعمول بها يف السوق ذات العالقة.
وعندما يقرر شخص مرخص له أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر للعميل ،جيب عليه أن يوثّق
ظروف وأسباب قراره كتابياً ،وأن يُشعر اهليئة بذلك خالل ثالثة أيام .وجيب عليه أيضاً االحتفاظ
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جبميع السجالت املتعلقة بأي قرار يتخذه مدة عشر سنوات من تاريخ القرار.
وتبيّن الئحة سلوكيات السوق مسؤوليات الشخص املرخص له أو الشخص املسجل يف ما يتعلق بأولوية
العمالء ،والتنفيذ يف الوقت املناسب ،والتنفيذ بأفضل الشروط ،والتخصيص يف الوقت املناسب،
والوساطة املضرة مبصلحة العميل .وميكن إيضاح هذه اجلوانب مبا يلي:
 أولوية العمالء :جيب على الشخص املرخص له أو الشخص املسجل تنفيذ أوامر العمالء بشأن
ورقة مالية قبل تنفيذ أي أوامر حلسابه اخلاص.
 التنفيذ في الوقت المناسب :إذا قبل شخص مرخص له أمر عميل ،أو قرر حسب تقديره تنفيذ أمر
عميل ،جيب عليه تنفيذ األمر حاملا يصبح ذلك عمليًا تبعاً للظروف السائدة.
 التنفيذ بأفضل الشروط ( :)Best Executionعندما يتعامل شخص مرخص له مع عميل أو
حلساب عميل ،جيب عليه أن يقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط .ويُعدّ الشخص املرخص له قد نفذ
األمر بأفضل الشروط إذا كان (بصفته وكيالً) قد تأكد من تنفيذ األمر بالسعر السائد يف
السوق أو األسواق ذات العالقة وحبسب حجم األمر .وكذلك إذا كان قد نفذ الصفقة بسعر
أفضل للعميل مقارنةً مبا كان ميكن أن حيصل عليه لو مت تنفيذ األمر وفقاً للفقرة السابقة
عند تصرفه بصفته أصيالً.
 التخصيص في الوقت المناسب :جيب على الشخص املرخص له عند تنفيذه صفقة بناءً على أمر
من عميل أن يتأكد من ختصيصها حلساب ذلك العميل من غري تأخري .كذلك جيب عليه يف
حالة التنفيذ بناءً على تقديره واختياره أن يتأكد من ختصيص الصفقة دون تأخري حلساب
العميل الذي قرر الشخص املرخص له تنفيذ الصفقة حلسابه.
 الوساطة المضرة بمصلحة العميل (ُ :)Churningيحظر على الشخص املرخص له يف سياق إدارة
أعمال العميل  -أن يقدم مشورة للعميل للتعامل ،أو أن يسعى إلقناعه بالتعامل ،أو أن يتعامل أو
يقوم برتتيب تعامل يف صفقات ،إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو لالعتقاد أن ذلك التعامل
يضر مبصلحة العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول ،وذلك بالنظر إىل أهداف العميل
االستثمارية ومركزه املالي وحجم وطبيعة حسابه.
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 2.4.13جتميع أوامر العمالء
هدف تعليمي  – 3.4.13معرفة أن جتميع احلساب غري مسموح به يف السوق السعودية ،لكنه مسموح
ضمن شروط معينة خارج السوق السعودية (الباب اخلامس ،املادة )17
ُيقصد بتجميع األوامر ضم ودمج أمر عميل ما مع أوامر العمالء اآلخرين ،أو حتى مع أوامر الشخص
املرخص له نفسه ،ومن ثم يتم تنفيذ هذه األوامر اجملمعة كصفقة واحدة.
حتظر الالئحة جتميع األوامر اخلاصة باألوراق املالية املتداولة يف السوق املالية السعودية ،يف حني جيوز
جتميع األوامر اخلاصة باألوراق املالية غري املتداولة يف السوق املالية السعودية ،فقط عند حتقق الشروط
التالية:
 )1إذا زود الشخص املرخص له العميل بشرح كتابي حملاسن ومساوئ التجميع وحصل على موافقة
العميل كتابةً على جتميع األوامر.
 )2تأكد الشخص املرخص له من عدم تضرر عميل من جتميع أوامره.
 )3حصول أوامر العمالء اجملمعة على متوسط سعر تنفيذ مجيع األوامر املنفذة.
إضافة إىل ذلك ،جيب على الشخص املرخص له وضع سياسات مكتوبة حيدد فيها أسلوب توزيع صفقات
التداول على أوامر العمالء وأوامر األصيل.

 3.4.13التعامل السابق لنشر البحوث
هدف تعليمي  – 4.4.13معرفة عدم السماح بالتداول لصاحل احلساب اخلاص قبل إصدار البحوث
(الباب اخلامس ،املادة )18
هدف تعليمي  – 5.4.13معرفة أنه من احملظور إبرام صفقة تتعارض مع فحوى توصية حبثية (الباب
اخلامس ،املادة )19
تضمنت الالئحة أنه جيب على الشخص املرخص له أال يتداول حلسابه اخلاص يف ورقة مالية إذا كان
يعلم أن توصية استثمارية أو حبثاً أو دراسة سوف تصدر لعميل يف ما يتعلق بالورقة املالية املذكورة ،إال
بعد إعطاء العميل الذي صدر له البحث فرصة معقولة الختاذ موقف بشأنه ،غري أن من اجلائز للشخص
املرخص له أن يقوم بصفقة تداول حلسابه اخلاص إذا كان من غري املتوقع منطقياً أن تؤثر التوصية أو
البحث أو الدراسة يف سعر الورقة املالية املعنية.
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كذلك حتظر الالئحة على الشخص املرخص له تقديم املشورة لعميل أو التداول حلساب عميل بعكس
التوصية اخلاصة بالورقة املالية ،الصادرة عن الشخص املرخص له أو أي من اجلهات التابعة له ،ما مل
يفصح الشخص املرخص له

-قبل القيام بالتداول للعميل  -عن التوصية وعن تضارب املصاحل

احملتمل بني الشخص املرخص له والعميل.
ويُحظر أيضاً على الشخص املرخص له التداول حلسابه اخلاص يف تلك الورقة املالية بعكس التوصية،
ما مل تكن هناك أسباب معقولة تدعوه لذلك التداول.

 6.4.13املسؤولية عن تصرفات اآلخرين
هدف تعليمي  – 6.4.13فهم حدود مسؤولية الشخص عن التصرف بناءً على توجيهات شخص آخر
(الباب اخلامس ،املادة )21
عندما يتبني أن شخصاً ما يتصرف نيابة عن شخص آخر قد خالف أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية يف
ما يتعلق بالتالعب يف السوق أو التداول بناءً على معلومات داخلية أو إعطاء بيانات غري صحيحة وكان
خاضعاً لتوجيهات الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه  ،فإن هذا الشخص األخري يكون مسؤوالً وعرضة
ألي جزاءات تطبق على الشخص الذي قام بالتصرف ،إال إذا كان الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه
قد اختذ خطوات معقولة ملنع خمالفة أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ،ومل يأذن يف التصرفات موضوع
املخالفة.
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أسئلة املراجعـة
.0

كيف تعرّف الئحة سلوكيات السوق التصرفات أو املمارسات املنطوية على تالعب أو تضليل يف
تداول األوراق املالية؟

.8

ما معنى خلق أو تكوين " انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط تداول" يف الورقة املالية؟ اذكر
بع

األمثلة على ذلك.
األمثلة.

.3

ما معنى " إجراء صفقة تداول وهمي"؟ أورد بع

.4

كيف تعرّف الئحة سلوكيات السوق "الشخص املطلع على معلومات داخلية" و"املعلومات
الداخلية" يف ما يتعلق حبظر التداول بناءً على معلومات داخلية؟

.5

ما املقصود بـ "التداول املباشر" و"التداول غري املباشر" يف ما يتعلق حبظر التداول بناءً على
معلومات داخلية؟

.6

كيف تعرّف الئحة سلوكيات السوق "البيان غري الصحيح"؟ وما املسؤوليات املرتتبة على
التصريح بالبيان غري الصحيح؟

.7

ما اإلجراء الذي جيب على الشخص املرخص له أو الشخص املسجل اختاذه إذا اشتبه أي منهما
يف تورط العميل يف التالعب بالسوق أو التداول بناءً على معلومات داخلية؟

.2

وضّح مسؤوليات الشخص املرخص له أو الشخص املسجل يف ما يتصل بأولوية العمالء،
والتنفيذ يف الوقت املناسب ،والتنفيذ بأفضل الشروط ،والتخصيص يف الوقت املناسب ،والوساطة
املضرة ملصلحة العميل؟

.9

ما املقصود بـ "جتميع أوامر العمالء"؟ وما الظروف اليت جيوز فيها للشخص املرخص له جتميع
األوامر؟

 .01ما معنى "استباق التعامل" ( )front runningيف تداول األوراق املالية؟ وملاذا هو حمظور؟
 .00ما الظروف اليت جيوز فيها لألشخاص املرخص هلم التداول حلسابهم اخلاص قبل نشر تقرير
حبثي؟
 .08ما الظروف اليت ميكن يف ظلها لألشخاص املرخص هلم التداول حلسابهم اخلاص بشكل يناق
التقرير البحثي؟
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منوذج أسئلة اخليارات املتعددة
ُ .1يحظر على الشخص إدخال أمر شراء مع العلم السابق بأنه مت أو سوف يتم إدخال أمر بيع
مشابه ومقارب من حيث احلجم والتوقيت والسعر ،ألن هذا ........
(أ)

خيلق اهتماماً ونشاطًا وسيولة غري ضرورية يف السهم.

(ب)

يعطي انطباعًا مصطنعاً بأن الورقة املالية حتظى باهتمام وأنشطة وسيولة.

(ج)

يعطي عمولة إضافية للشخص املرخص له.

(د)

يساعد العمالء على شراء أو بيع السهم بأسعار غري عادلة.

ُ .2يحظر على الشخص تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع أو بنمط من
األسعار متتابعة التزايد؛ ألن هذا:
(أ) غري عادل حبق البائع.
(ب) غري عادل حبق املشرتي.
(ج) يرفع سعر السهم بصورة مصطنعة.
(د) يعطي انطباعاً كاذباً عن االهتمام والنشاط والسيولة اليت حيظى بها السهم.

 .3أي مما يلي ليس من الضروري أن يكون "مطلعاً على معلومات داخلية" حبسب تعريف الئحة
سلوكيات السوق يف ما يتعلق حبظر التداول بناءً على معلومات داخلية؟
.i

صديق مقرب من موظف الشركة.

.ii

أحد أفراد عائلة املوظف.

.iii

أي موظف يف الشركة.
(أ)  iفقط.
(ب)  iiفقط.
(ج)  iو  iiفقط.
(د)  iو iiو  iiiو .iv
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 .4إذا كان لدى الشخص املسجل أسباب معقولة تدعو لالعتقاد أن العميل يتالعب يف السوق أو
يتداول بناءً على معلومات داخلية أو خيالف األنظمة واللوائح ،فيجب على الشخص املسجل
............
(أ)

قبول وتنفيذ األمر ،لكن مع إشعار العميل بالعواقب.

(ب)

عدم قبول أو تنفيذ أمر العميل.

(ج)

عدم قبول أو تنفيذ أمر العميل ،مع وجوب توثيق الظروف واألسباب.

(د)

عدم قبول أو تنفيذ أمر العميل ،مع وجوب توثيق الظروف واألسباب ،وإشعار اهليئة
بذلك.

 .2تحظر الالئحة على الشخص المرخص له التداول لحسابه الخاص قبل قرب صدور تقرير استثماري
أو توصية بحثية عن الورقة المالية ،إال:
.i

إذا كان من غير المتوقع أن يؤثر التقرير االستثماري أو التوصية البحثية في سعر الورقة
المالية المعنية.

.ii

إذا أعطي العميل الذي صدر له التقرير أو التوصية فرصة معقولة التخاذ موقف بشأنها.

.iii

إذا كان العميل غير مهتم بالتقرير أو التوصية.

.iv

إذا كان التقرير ال يؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح بين الشخص المرخص له والعميل
المقصود.

(أ)  iو  iiفقط.
(ب)  iو  iiو  iiiفقط.
(ج)  iو  iiو  ivفقط.
(د)  iو iiو  iiiو .iv
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الفصل الرابع عشر
قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.

مــقدمــة
1.14

تعريفات

2.14

متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

008.04
808.04

املبادئ
املبالغ النقدية

3.14

العناية الواجبة جتاه العميل

003.04
803.04
303.04
403.04
5.3.04
6.3.04
7.3.04

قبول العميل
األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم
اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح
االعتم ــاد عل ــى ط ــرف ثال ــث للقي ــام ب ــإجراءات العناي ــة الواجب ــة جت ــاه
عالقات العمل مع العميل دون مقابلته
العميل
إجراءات العناية املستمرة جتاه العميل والعمليات غري العادية
مراجعة وحتديث السجالت

4.14

حفظ السجالت

0.4.04

متطلبات حفظ السجالت

5.14

العمليات املشتبه فيها

0.5.04
8.5.04

اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها
حظر حتذير العمالء

6.14

السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

0.6.04
8.6.04
3.6.04

السياسات الداخلية وااللتزام
املراجعة الداخلية
التعليم والتدريب
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مـقدمــة
صدرت قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية -
مبوجب القرار رقم  2118- 39- 1وتاريخ 1429/12/3هـ املوافق 2118/12/1م ،بناءً على نظام
السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 31/وتاريخ 1424/6/2هـ .وتهدف هذه القواعد إىل:
(أ) التزام األشخاص املرخص هلم التزاماً تاماً بنظام مكافحة غسل األموال الصادر مبوجب املرسوم
امللكي رقم م 39/وتاريخ 1424/6/25هـ والئحته التنفيذية.
(ب) تعزيز نزاهة السوق املالية السعودية ومصداقيتها ومسعتها.
(ج) محاية األشخاص املرخص هلم وعمالئهم من العمليات غري القانونية اليت قد تنطوي على
غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.

 1.14تعريفات
هدف تعليمي  – 1.14معرفة معنى غسل األموال ومتويل اإلرهاب حبسب تعريفهما يف قواعد مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب (الباب األول ،املادة )2
ُيقصد بغسل األموال ارتكاب أو حماولة ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بهدف إخفاء أو متويه أصل حقيقة
أي أموال مكتسبة خالفًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو مشروعة املصدر.
يتألف هذا التعريف من ثالثة عناصر؛ أوالً :يأتي املال عادة من مصدر غري مشروع أو غري حالل،
كعائدات أنشطة إجرامية على سبيل املثال .ثانياً :هناك إجراءات تتخذ لنقل األموال بطرق واجتاهات
خمتلفة من أجل إخفاء أثر مصادر املال .ثالثاً :يصبح اآلن املال "النظيف" كما لو أنه قادم من مصدر
شرعي وجاهز لالستخدام يف أنشطة اقتصادية قانونية.
ويشري متويل اإلرهاب إىل متويل العمليات اإلرهابية واإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية ،ويرتبط متويل
اإلرهاب بثالثة جوانب؛ أوالً :متويل اإلرهابيني ،وهم شخص أو أشخاص يرتبطون بأنشطة إرهابية أو
إرهاب .ثانياً :متويل املنظمات اإلرهابية .ثالثاً :متويل العمليات اإلرهابية.
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 2.14متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 1.2.14املبـادئ
هدف تعليمي  – 1.2.14معرفة املتطلبات واملبادئ العامة اخلاصة بتطبيق قواعد مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب (الباب الثاني ،املادة )3
نظراً إىل طبيعة نشاط الشخص املرخص له وهيكله التنظيمي ونوع عمالئه وعملياته ،يتعني عليه وضع
سياسات وإجراءات ملنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وعليه كذلك التأكد من كفاية ومالءمة
اإلجراءات اليت يتخذها للمتطلبات املنصوص عليها يف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
إن اإلدارة العليا للشخص املرخص له مسؤولة عن اإلدارة الفعالة ملخاطر متويل اإلرهاب وغسل األموال.
وجيب أن تلتزم بوضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعالة ملنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وضمان
تنفيذها وااللتزام جبميع املتطلبات التنظيمية والقانونية ذات العالقة.
ولضمان حتقيق ذلك ،على الشخص املرخص له تعيني مدير يكون مسؤوالً بشكل مباشر عن اإلشراف
على تنفيذ السياسات واإلجراءات املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وغريها من املتطلبات
القانونية ذات العالقة.

 2.2.14املبالغ النقدية
هدف تعليمي  – 2.2.14معرفة القيود على قبول املبالغ النقدية (الباب الثاني ،املادة )5
حتظر قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على الشخص املرخص له قبول أي مبالغ نقدية من
العميل ،سوا ًء ألِغرض استثماري ،أم مقابل خدمات قدمها الشخص املرخص له إىل العميل.

 3.14العناية الواجبة جتاه العميل
قبل قبول أي عميل ،جيب على الشخص املرخص له إعداد منوذج "معرفة العميل" متضمناً املعلومات
املطلوبة ،حبسب ما نصت عليه الئحة األشخاص املرخص هلم ،فضالً على املعلومات األخرى املطلوبة
مبوجب هذه القواعد.
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 1.3.14قبول العميل
هدف تعليمي  – 1.3.14معرفة اإلجراءات العامة لقبول العمالء (الباب الثالث ،املادة )7
لتحديد نوعية العميل الذي حيتمل أن تكون املخاطر املرتتبة على قبوله عالية يف ما يتعلق مبكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب  -جيب على الشخص املرخص له تطوير سياسات وإجراءات قبول العميل.
وبالنسبة إىل العميل ذي املخاطر العالية ،جيب وضع سياسات وإجراءات أكثر مشوالً وتفصيالً بشأن
العناية الواجبة جتاهه ،حبيث تتضمن سياسات داخلية واضحة للموافقة على عالقة العمل مع هذا
العميل.
ويف ما يلي بع

العوامل اليت جيب على الشخص املرخص له أخذها باالعتبار عند حتديد كون عميل

بعينه أو نوع من أنواع العمالء من ذوي املخاطر العالية أم ال:
(أ) بيانات العميل وخلفيته.
(ب) طبيعة عمل العميل ودرجة خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
(ج) مكان تأسيس عمل العميل ومقر الطرف النظري الذي يتعامل معه العميل والسيما إذا
كان مكان التأسيس أو املقر يف دولة حمددة من جمموعة العمل املالي أو من الدول املعروفة
لدى الشخص املرخص له بعدم مناسبة وكفاية املعايري املطبقة فيها ملكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب.
(د) التعقيد – دون أسباب معقولة – يف هيكل ملكية العميل.
(ه) طريقة الدفع ونوعه ،ويوجب الزيادة يف التدقيق -على سبيل املثال  -أن يكون املبلغ
املقدم من العميل إىل الشخص املرخص له إليداعه يف حسابه مسحوباً على طرف ثالث
ليس له عالقة واضحة بالعميل.
(و) أي معلومات أخرى قد تدلّ على أن العميل ميثل درجة خماطر عالية مثل رف

مؤسسة

مالية أخرى عالقة عمل معه.
ومع أن درجة خماطر العميل تُحدد يف البداية ،جيب على الشخص املرخص له إعادة النظر يف تقييم
درجة خماطر العميل إذا كان منط نشاط حسابه بعد قبول التعامل معه ال يتطابق مع ما لدى
الشخص املرخص له من معلومات عنه .وجيب على الشخص املرخص له أيضاً أن بأخذ باالعتبار اإلبالغ
عن أي عملية مشتبه فيها لوحدة التحريات املالية بوزارة الداخلية إذا لزم األمر.
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و حتظر القواعد على الشخص املرخص له قبول أي عميل أو فتح حساب له إال بعد مقابلته وجهاً لوجه،
ما مل يكن الشخص املرخص له معتمداً على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل.

 2.3.14األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم
هدف تعليمي  – 2.3.14معرفة األشخاص السياسيني ذوي املخاطر العالية حبكم مناصبهم ،وعملية
املراجعة الالزم إجراؤها بشأنهم (الباب الثالث ،املادة )11
تعرّف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب األشخاص السياسيني ذوي املخاطر العالية حبكم
منصبهم بأنهم :أي شخص يشغل أو شغل أخرياً أو يسعى أو مرشح لشغل منصب مدني رفيع يف احلكومة
أو أي منصب عسكري أو منصب يف أي شركة تابعة للدولة .ويشمل هذا التعريف أفراد أسرة الشخص
املباشرين (مثل الزوج والوالدين واإلخوة واألخوات) واألشخاص املتعاونني معه (ويعين الشخص املتعاون
ال للشخص املذكور) ويعرفون بصفة شاملة بــ"األفراد املقربني".
أي شخص يعمل مستشارًا أو وكي ً
جيب أن يضع الشخص املرخص له نظاماً إلدارة املخاطر لتحديد هل العميل أو العميل احملتمل أو
املستفيد احلقيقي هو من "السياسيني املعرضني للمخاطر العالية حبكم منصبهم" .وعلى الشخص
املرخص له أن يَ ُعدّ تلك احلسابات عالية املخاطر وأن خيضعها ملراقبة مستمرة ومشددة.
وجيب أخذ موافقة اإلدارة العليا للشخص املرخص له على فتح أي حساب أو تشغيله هلذه الفئة ،وعلى
الشخص املرخص له اختاذ إجراءات لتحديد مصدر ثروة وأموال هؤالء األشخاص أو أي شخص له عالقة
ال أو مستفيدًا حقيقياً.
بهم قد يكون عمي ً

 3.3.14اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح
هدف تعليمي  – 3.3.14معرفة اهليئات واملؤسسات غري الرحبية ،وعملية املراجعة الالزمة هلا (الباب
الثالث ،املادة )11
جيب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية مناسبة لضمان االلتزام مبتطلبات اهليئة بشأن فتح وإدارة
حسابات وعمليات اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح.
تعرّف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة إىل الربح بأنها :أي
شخص اعتباري (مؤسسة أو هيئة) مرخص له ميارس بشكل أساسي مجع الت رعات أو إنفاق األموال
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ألغراض غري هادفة إىل الربح .وعند التعامل مع حسابات أي من هذه اهليئات واملؤسسات جيب مالحظة
املتطلبات اآلتية:
(أ) جيب أن تكون هذه اهليئات أو املؤسسات حاصلة على ترخيص رمسي صادر عن اجلهة
احلكومية املختصة حيدد أغراضها وأنشطتها.
(ب) على الشخص املرخص له أن يَ ُعدّ هذه اهليئات واملؤسسات من فئة العمالء ذوي املخاطر
العالية ،وعليه تشديد إجراءات العناية الواجبة عند التعامل معهم.

 4.3.14االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
هدف تعليمي  – 4.3.14معرفة حدود االعتماد على أطرف خارجية للقيام بعملية العناية الواجبة جتاه
العميل ،واخلطوات والوثائق الالزمة للتحقق (الباب الثالث ،املادة )14
ال بد من تأكيد أن الشخص املرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن إجراء العناية الواجبة جتاه
عمالئه كافة ،ولكن يف حاالت معينة ،عندما يقدم طرف ثالث عميالً ،ويتم إجراء العناية الواجبة جتاه
العميل ،جيوز للشخص املرخص له قبول جزء من إجراءات العناية الواجبة اليت مت اختاذها.
جيب أن يكون الطرف الثالث إما مصرفًا جتاريًا أو مؤسسة مالية متارس نشاط أعمال األوراق املالية.

 5.3.14عالقات العمل مع العميل دون مقابلته
هدف تعليمي  – 5.3.14معرفة املخاطر اليت قد تظهر نتيجة لعالقات العمل مع العميل دون مقابلته،
واخلطوات املطلوبة للحد منها( .الباب الثالث ،املادة )16
جيب على الشخص املرخص له أخذ احليطة دائماً من تهديدات التقنية ألنشطة أعماله ،وخباصة ما
يتعلق منها بغسل األموال ومتويل اإلرهاب .وعليه وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتصدى
لتلك املخاطر .وجيب أن تصمم هذه السياسات واإلجراءات والضوابط بطريقة تعاجل املخاطر احملددة
املرتبطة بتنفيذ عمليات دون مقابلة العميل وجهًا لوجه .وجيب التعامل مع هذه املخاطر احملددة بتطبيق
معايري حمددة وفعالة ،سواء خالل مدة إقامة عالقة العمل أم كجزء من إجراءات العناية الواجبة جتاه
العميل املستمرة.
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 6.3.14إجراءات العناية املستمرة جتاه العميل والعمليات غري العادية
هدف تعليمي  – 6.3.14معرفة متطلبات العناية املستمرة جتاه العميل ،ومراقبة العمليات غري العادية
(الباب الثالث ،املادة )17
جيب على الشخص املرخص له مراقبة عالقة العمل مع عمالئه باستمرار ،وعليه مراقبة سلوك حساب
العميل والتأكد من مالءمة العمليات املنفذة للمعلومات اليت حصل عليها الشخص املرخص له عن
العميل املتعلقة بعمله ودرجة املخاطر اليت يشكلها ومصدر أمواله.
وجيب احلصول على معلومات كاملة عن غرض مجيع املعامالت والعمليات وطبيعتها ،مبا يف ذلك
فحص العمليات اليت ليس هلا غرض قانوني أو اقتصادي واضح ،ومعاينة وتدوين النتائج املتوصل إليها
كتابياً واالحتفاظ بها مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ العملية وتقدميها إىل اهليئة واملراجعني
الداخلي واخلارجي عند طلبها.

 7.3.14مراجعة وحتديث السجالت
هدف تعليمي – 7.3.14معرفة املتطلبات اخلاصة باملراجعة املنتظمة والتحديث الدوري لسجالت
العمالء (الباب الثالث ،املادة )18
جيب حتديث البيانات اليت يتم احلصول عليها مبوجب إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل للتأكد
من دقتها وسالمتها ،وعلى الشخص املرخص له إجراء مراجعة سنوية أو إجراء مراجعة حبسب احلاجة
للسجالت احلالية ،وخباصة سجالت فئات العمالء ذات املخاطر العالية ،عند حصول حاالت تستدعي
حتديث هذه املعلومات ،مثل:
(أ) طلب عميل حالي فتح حساب جديد أو إقامة عالقة جديدة أو إجراء تغيري جوهري على طبيعة
العالقة احلالية معه.
(ب) وجود عمليات غري عادية أو خمالفة لنمط التداول العادي للعميل حبسب املعلومات املتوافرة
عنه لدى الشخص املرخص له.
(ج) عدم اقتناع الشخص املرخص له بوجود معلومات كافية عن العميل أو توافر شك لديه يف
صحة أو كفاية البيانات اليت سبق له احلصول عليها عن العميل.
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 3.14حفظ السجالت
 1.4.14متطلبات حفظ السجالت
هدف تعليمي  – 1.4.14معرفة تفاصيل متطلبات حفظ السجالت الواردة يف القواعد واللوائح الصادرة
عن اهليئة ،وشركة السوق املالية السعودية (تداول) (الباب الرابع ،املادة )19
على مجيع األشخاص املرخص هلم التزام متطلبات حفظ السجالت املنصوص عليها يف القواعد
واللوائح الصادرة عن اهليئة وشركة السوق املالية السعودية (تداول) .وتشمل هذه السجالت مجيع
بيانات هوية العمي ل واملعلومات واملستندات األخرى اليت حصل عليها الشخص املرخص له من خالل
إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل ،وسجالت احلسابات ومراسالت العمالء ،إضافةً إىل سجل جلميع
العمليات.
يتعني على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجالت كافية تتيح إعادة هيكلة أي عملية من العمليات،
مبا يف ذلك املبالغ وأنواع العمالت املستخدمة؛ وذلك بهدف توفري أدلة إثبات على النشاط اإلجرامي
إلقامة الدعوى القضائية إذا دعت احلاجة .وجيب على األشخاص املرخص هلم االحتفاظ باملعلومات
املتعلقة حبسابات العمالء والسيما املعلومات اآلتية:
(أ) بيانات العميل أو املستفيد احلقيقي أو املستفيدين احلقيقيني للحساب (يف حال وجودهم)،
وأي معلومات أخرى مطلوبة تتعلق بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل.
(ب) تفاصيل احلساب ،مبا يف ذلك حجم األموال املتدفقة من خالله.
(ج) بيان مصدر أموال العمليات ،والشكل الذي مت فيه توفري أو سحب األموال والشيكات
واحلواالت وغريها ،وهوية الشخص املنفذ للعملية ووجهة حتويل األموال والتعليمات
املمنوحة لتحويل هذه األموال.
وعلى الشخص املرخص له تقديم مجيع السجالت واملعلومات اخلاصة بالعميل وعملياته إىل اهليئة عند
طلبها ،واالحتفاظ بسجل جلميع العمليات احمللية والدولية مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ
العملية.
وجيوز للشخص املرخص له حفظ أصل أو نسخ املستندات بشكل ورقي أو إلكرتوني ،على أن تكون صاحلة
لالعتداد بها كدليل إثبات يف حال إقامة الدعوى أمام احملكمة.

275

 5.14العمليات املشتبه فيها
 1.5.14اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها
هدف تعليمي  – 1.5.14معرفة العمليات واإلجراءات املرتبطة باإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها
(الباب اخلامس ،املادة  ،21وامللحق )1
وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،جيب على الشخص
املرخص له إبالغ وحدة التحريات املالية فوراً عن أي نشاط أو عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غري
طبيعية أو عملية تثري الشكوك حول ماهيتها والغرض منها ،أو أي نشاط أو عملية هلا عالقة أو يشتبه أن
هلا عالقة بغسل أموال أو متويل أنشطة إرهابية ،وتقديم نسخة من البالغ إىل وحدة مكافحة غسل األموال
يف اهليئة.
وعلى الشخص املرخص له تعيني أحد كبار موظفيه مسؤول إبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وأن
يصدر معلومات جلميع موظفيه باإلحالة الفورية ألي عملية مشتبه فيها إىل مسؤول اإلبالغ عن غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،الذي قد يرى إعداد بالغ بشأنها لوحدة التحريات املالية .وجيب أن يكون مسؤول
اإلبالغ عن غسل األموال شخصاً مسجالً ،ومؤهالً ،ولديه خ رة عملية يف مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب .علماً بأنه ميكن للشخص املرخص له الذي يقتصر نوع النشاط املرخص له يف ممارسته على
إدارة صناديق االستثمار اخلاصة غري العقارية أو إدارة حمافظ املستثمرين ذوي اخل رة أو الرتتيب أو
تقديم املشورة تكليف جهة خارجية ألداء تلك الوظيفة.
يف حال إشعار أي من موظفي الشخص املرخص له مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب بأي
عملية ،فعليه مراجعة ظروف احلالة لتحديد مسوغات االشتباه .وإذا قرر مسؤول اإلبالغ عن غسل
األموال ومتويل اإلرهاب عدم إبالغ وحدة التحريات املالية وجب عليه توثيق أسباب عدم اإلبالغ بشكل
مفصل.
جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل جلميع العمليات احملالة إىل مسؤول اإلبالغ عن غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،مع أي من املالحظات الداخلية عليها وأي حتليل للعمليات مت إعداده.
واالحتفاظ بسجل حيتوي على مجيع البالغات املقدمة إىل وحدة التحريات املالية ومجيع التقارير املعدة
من املوظفني مبا يف ذلك البالغات اليت قرر مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب عدم
إحالتها إىل وحدة التحريات املالية.
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 2.5.14حظر حتذير العمالء
هدف تعليمي – 2.5.14معرفة اإلجراءات املتعلقة بتحذير العمالء (الباب اخلامس ،املادة )21
جيب على الشخص املرخص له وأعضاء جملس إدارته ومسؤوليه وموظفيه ،يف مجيع الظروف واألحوال،
عدم حتذير عمالئه أو أي طرف ذي عالقة عما أرسل أو سريسل إىل وحدة التحريات املالية من بالغات أو
تقارير أو معلومات عن عمليات مشتبه فيها.
وجيب على الشخص املرخص له يف مجيع األوقات احملافظة على السرية التامة بشأن اإلبالغ عن أي
عمليات مشتبه فيها ،وأن تكون التقارير اليت يراجعها مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال متاحة فقط
للموظفني املختصني لدى الشخص املرخص له.
إذا أُرسل بالغ عن عملية مشتبه فيها إىل وحدة التحريات املالية وتطلّب األمر احلصول على مزيد من
املعلومات ،فإن وحدة التحريات املالية ختطر اهليئة بذلك ،لتتواصل بدورها مع الشخص املرخص له
بشأن املعلومات .ويف هذه احلالة ،جيب توخي احلرص التام لضمان عدم علم العميل بإرسال البالغ .وعلى
الشخص املرخص له مواصلة تعامله مع العميل املبلغ عنه على النحو املعتاد ،وعدم حتذير العميل أو أي
طرف آخر ذي عالقة بالعمليات املشتبه فيها ،وانتظار أي تعليمات من وحدة مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب يف اهليئة.

 6.14السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية
 1.6.14السياسات الداخلية وااللتزام
هدف تعليمي  – 1.6.14معرفة وجوب وضع وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للمساعدة
على مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،واالتصاالت الالزمة مع املوظفني
هدف تعليمي  – 2.6.14معرفة واجبات موظف اإلبالغ عن غسل األموال (الباب السادس ،املادة )23
على الشخص املرخص له وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تساعد على مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب وإطالع مجيع موظفيه عليها .وجيب على مسؤول املطابقة وااللتزام التأكد من
التزام الشخص املرخص له بسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وجيب
أن تتضمن السياسات واإلجراءات والضوابط اليت يضعها الشخص املرخص له إجراءات العناية الواجبة
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جتاه العميل ،وحفظ السجالت ،وتعقب وكشف أي عمليات غري عادية أو مشتبه فيها وتقديم بالغ عن
العمليات املشتبه فيها.
وجيب على الشخص املرخص له التأكد من متكن مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال وأي من موظفيه
ذوي العالقة من االطالع يف الوقت املناسب ويف مجيع األوقات على سجالت العمالء والعمليات مجيعها
وأي معلومات أخرى قد حيتاجون إليها للقيام باملهام املوكولة إليهم.
ويتوىل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال عدداً من املهام؛ ومنها تلك اخلاصة مبوظفي الشخص املرخص
له واليت ترتبط بالتأكد من التزامهم باالحتفاظ بالسجالت الضرورية وضع خطط وبرامج تدريب
مستمرة جلميع موظفي الشخص املرخص له.

 3.6.14املراجعة الداخلية
هدف تعليمي  – 3.6.14معرفة دور املراجعة الداخلية املرتبط مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
(الباب السادس ،املادة )24
على إدارة املراجعة الداخلية لدى الشخص املرخص له إجراء تقييم منتظم لفاعلية السياسات
واإلجراءات والضوابط الداخلية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للتأكد من االلتزام
بها.

 4.6.14التعليم والتدريب
هدف تعليمي  – 4.6.14معرفة متطلبات التعليم والتدريب املنتظم واملستمر حول مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب (الباب السادس ،املادة )25
جيب على الشخص املرخص له اختاذ مجيع اخلطوات املناسبة للتأكد من حصول موظفيه على تدريب
منتظم يشمل املوضوعات اآلتية:
(أ) األنظمة واللوائح اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والسيما إجراءات العناية
الواجبة جتاه العميل وتعقب وكشف العمليات املشتبه فيها واإلبالغ عنها.
(ب) التقنيات واألساليب واملمارسات السائدة يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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(ج) السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية للشخص املرخص له اخلاصة مبكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ومسؤوليات املوظفني يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
وجيب أن يكون لدى الشخص املرخص له برامج لتدريب مجيع املوظفني اجلدد ،وأن يوفر هلم التدريب
املستمر لتحديث معلوماتهم والتأكد من معرفتهم مبسؤولياتهم ،وخباصة الذين يتعاملون مع اجلمهور
بشكل مباشر والقائمون على فتح احلسابات اجلديدة للعمالء.
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أسئلة املراجعة
.0

ماذا يقصد بـ "غسل األموال"؟ وما عالقته بأعمال األوراق املالية؟

.8

ماذا يقصد بـ "متويل اإلرهاب"؟ وما عالقته بغسل األموال؟

.3

ما املقصود بالعناية الواجبة جتاه العمالء؟ اذكر أنواع العمالء الذين جيب جتاههم تشديد
إجراءات العناية الواجبة.

.4

من هم األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم؟ وكيف يتم التعامل معهم
ضمن إطار عملية العناية الواجبة جتاه العميل؟

.5

ما معنى "املنظمات أو اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح"؟ وما عالقتها بأنشطة مكافحة
غسل األموال وحماربة متويل اإلرهاب؟

.6

كيف أثر التداول اإللكرتوني يف عالقات العمل بني الشخص املرخص له وعمالئه؟

.7

ملاذا يلزم الشخص املرخص له أن يقوم بإجراءات العناية الواجبة املستمرة جتاه العميل؟

.2

ما متطلبات حفظ السجالت اليت جيب على الشخص املرخص له االلتزام بها؟

.9

ما دور مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال؟ وما اإلجراءات اليت جيب عليه اختاذها عند قيام أي
موظف لدى الشخص املرخص له بإشعاره بعملية مشتبه فيها؟

 .01ما متطلبات وضع وتطبيق السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية للمساعدة على مكافحة
غسل األموال وحماربة متويل اإلرهاب؟
 .00ما املوضوعات اليت جيب أن يشملها تدريب املوظفني يف ما يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب؟

280

منوذج أسئلة اخليارات املتعددة
 .1أي مما يلي ال عالقة له بعملية غسل األموال؟
(أ) األموال املكتسبة من مصادر غري شرعية أو حمرمة.
(ب) إجراء عمليات لنقل األموال بطرق واجتاهات خمتلفة يف حماولة إلخفاء أثر املصدر
احلقيقي هلذه األموال.
(ج) استخدام األموال "النظيفة" اليت تبدو كأنها أتت من مصادر مشروعة يف أنشطة
اقتصادية قانونية.
(د) استخدام األموال أيضًا لتمويل األنشطة اإلرهابية.

 .2أي مما يلي ال يعد عامالً ذا صلة يف حتديد كون عميل بعينه أو نوع من أنواع العمالء من ذوي
املخاطر العالية أم ال؛ وذلك لغرض تشديد إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل؟
(أ) طبيعة عمل العميل ،واحتمال ارتباطه بأنشطة غسل األموال.
(ب) معرفة أنه مل ترف

أي مؤسسة مالية إقامة عالقة عمل مع العميل.

(ج) مكان تأسيس عمل العميل ومقر الطرف النظري الذي يتعامل معه العميل؛ كالدول
احملددة من جمموعة العمل املالي.
(د) تعقيد هيكل ملكية العميل دون أسباب معقولة.
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 .3أي مما يلي ال يعد من األشخاص السياسيني ذوي املخاطر العالية حبكم مناصبهم حبسب
تعريف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؟
.i

أي مسؤول كبري يف احلكومة وأقاربه أو أصدقاؤه.

.ii

أي مسؤول كبري يف شركة مملوكة للدولة وأقاربه أو أصدقاؤه.

.iii

أي مسؤول كبري يف شركة مدرجة وأقاربه أو أصدقاؤه.

(أ)

 iفقط.

(ب)  iiفقط.
(ج)  iو  iiفقط.
(د)

 iو iiو .iii

 .4تشرتط اللوائح على األشخاص املرخص هلم تشديد إجراءات العناية الواجبة جتاه العمالء ،وال
سيما العمالء املصنفني كهيئات أو مؤسسات غري هادفة للربح ،وذلك للسبب التالي:
(أ)

ألنها غالباً ما تُستخدم كقنوات لتمويل اإلرهاب.

(ب) ألنها جتمع األموال من الت رعات لألعمال اخلريية.
(ج) ألنها عادةً ما ترتبط بأنشطة غسل األموال.
(د)

ألنها معروفة بتورطها يف التالعب بالسوق.
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 .2عندما ُيشعر موظف لدى الشخص المرخص له مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال بوجود عملية
مشتبه فيها ،يمكن أن يحدث اآلتي:

.i

يُرسل بالغاً عن العمليات املشتبه فيها إىل وحدة التحريات املالية.

.ii

يُرسل بالغاً عن العمليات املشتبه فيها إىل هيئة السوق املالية.

.iii

ال يُرسل البالغ إىل وحدة التحريات املالية ،لكن توثّق أسباب عدم اإلرسال بشكل مفصل.

.iv

حيقق مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال يف بالغ العمليات املشتبه فيها ويُحل داخلياً.

(أ)  iفقط.
(ب)  iو  iiفقط.
(ج)  iو  iiiفقط.
(د)  iو iiو  iiiو .iv
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دليل المنهج التعليمي
اجلزء الثاني :املطابقة وااللتزام :املفاهيم والتنظيمات والعمليات
عنصر  8نظام السوق املالية
3.9

األوراق المالية

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.3.9

معرفة المقصود باألوراق المالية المشار لها في نظام السوق المالية (الفصل األول  ،المادة
)2

2.3.9

معرفــة األدوات التــي اســتبعدت مــن المقصــود بـــ األوراق الماليــة  ،وبالتــالي ال تنــدرج ضــمن
أحكام نظام السوق المالية (لفصل األول ،المادة )1

2.9

هيئة السوق المالية

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.9

فهــم حــدود مس ـؤوليات هيئــة الســوق الماليــة فــي ضــوء نظــام الســوق الماليــة ،والمهــام التــي
يمكنها القيام بها من أجل تحقيق تلك األهداف (لفصل الثاني ،المادة )2

1.9

الجهات السعودية األخرى

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.9

معرفة أهداف السوق المالية (الفصل الثالث ،المادة )27

2.1.9

فهم طبيعة عمل لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ( الفصل الثالث  ،المادة )22

1.1.9

فهم طبيعة ومهام مركز إيداع األوراق المالية (الفصل الرابع ،المادة )20 ،22

1.1.9

ما يقوم به المركز في حالة الخطأ أو االعتقـاد بوجـود خطـأ فـي المعلومـات التـي فـي سـجالته
(الفصل الرابع ،المادة )20

1.9

تنظيم الوسطاء

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.9

معرفة متطلبات الشخص الذي يرغب فـي ممارسـة أعمـال الوسـاطة (الفصـل الخـامس ،المـادة
)13

2.1.9

معرفة النشاطات التي يمكن أن يقوم بها الوسيط (الفصل  -الخامس ،المادة )12

1.1.9

فهــم صــالحيات الســوق الماليــة للقيــام بــالتحقيق والتفتــيش علــى الوســطاء المــرخص لهــم ،أو
وكال ئهم(الفصل الخامس ،المادة )12

2.9

اإلفصاح

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
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3.2.9

معرفـــة المعلومـــات والقـــوائم التـــي يجـــب أن تتضـــمنها نشـــرة إصـــدار األوراق الماليـــة (الفصـــل
السابع ،المادة )12

2.9

تنظيم الشراء والعرض المقيد لألسهم

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.9

فهم الشراء المقيد لألسهم ( الفصل التاسع ،المادة  22و )21

2.2.9

فهم عرض شراء األسهم المقيدة( الفصل التاسع،المادة 22و)21

0.9

العقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات (عام)

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
0.9

معرفــة العقوبــات التــي يمكــن أن تصــدر عــن لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة ألي
مخالفات ألحكام النظام أو اللوائح أو القواعـد التـي تصـدرها الهيئـة ،أو لـوائح السـوق الماليـة
(الفصل العاشر ،المادة )28

عنصر  9الئحة أعمال األوراق املالية
3.8

ممارسة نشاط األوراق المالية

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.3.8

فهم النشاطات الخمسة الرئيسة التي تمثل نشاط أعمال األوراق(الباب الثاني ،المادة )1 ،2

2.3.8

فهم المعايير التي يصنف في ضوئها الشخص كممـارس ألعمـال األوراق الماليـة فـي المملكـة
العربية السعودية (ا الباب الثاني ،المادة )1

1.3.8

فهــم فئـــات األشـــخاص الــذين يمكـــنهم ممارســـة أعمـــال األوراق الماليــة فـــي المملكـــة العربيـــة
السعودية (الباب الثاني ،المادة  ،2ملحق )3

2.8

إعالنات األوراق المالية

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.8

معرفــة المعــايير الواجــب توافرهــا فــي نشــاط اتصــال كــي يصــنف كــيعالن أوراق ماليــة (البــاب
الثالث ،المادة )32

2.2.8

معرفــة دور الشــخص المــرخص لــه فــي وضــع أو إرســال إعــالن أوراق ماليــة (البــاب الثالــث،
المادة ) 30

عنصر  11الئحة األشخاص املرخص هلم :عملية الرتخيص
3.37

المبادئ

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.3.37

المبادئ التي تقرر بصفة عامة االلتزامات األساسية لألشخاص المرخص لهم (البـاب الثـاني،
المادة )2

2.37

الترخيص
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عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.37

معرفة المتطلبات التي يجب على مقـدم الطلـب اسـتيفاؤها عنـد طلـب تـرخيص ممارسـة أعمـال
األوراق المالية (الباب الثاني ،المادة )2

2.2.37

معرفــة المعــايير المســـتخدمة لتحديــد مــدى قـــدرة ومالءمــة مــوظفي مقـــدم الطلــب ومســـؤوليه
ووكالئه للقيام بممارسة أعمال األوراق المالية المرخص لـه ممارسـتها (البـاب الثالـث ،المـادة
)8

1.2.37

1.37

معرفة متطلبات حفظ السجالت من جانب الشخص المرخص له (الباب الثالث ،المادة )32

األشخاص المسجلون

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.37

معرفة الوظائف واجبة التسجيل والتي يؤديها األشخاص المسجلون (الباب الرابع ،المادة )38

2.1.37

معرفـة المتطلبــات العامــة للتسـجيل ،إضــافة إلــى إجـراءات وصــالحيات الهيئــة فـي التعامــل مــع
طلبات التسجيل (الباب الرابع ،المادتان  23و)22

1.1.37

معرفة مسؤوليات الشخص المسجل (الباب الرابع ،المادة )21

1.1.37

معرفة األحكام المتعلقة بيلغاء التسجيل (الباب الرابع ،المادة )22

عنصر  11الئحة األشخاص املرخص هلم :ممارسة األعمال
3.33

ممارسة األعمال

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.3.33

فهم الحدود والمحظورات في تقديم وقبول الهدايا والحوافز (الباب الخامس ،المادة )20

2.3.33

فهم الحاالت التي يمكن فيها للشخص المرخص له الدخول في ترتيبات عمولة خاصة (الباب
الخامس ،المادة )29

1.3.33

فهم االستثناءات لواجب الشخص المرخص له بالمحافظة على سرية معلومات العميل (البـاب
الخامس ،المادة )28

1.3.33

معرفة خصائص واستخدامات الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات (البـاب الخـامس ،المـادة
)17

2.33

قبول العمالء

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.33

فهم الفئات الثالث للعمالء (الباب الخامس ،المادة )12

2.2.33

معرفة وجوب التزام الشخص المرخص له بكل متطلبات نظام مكافحة غسل األمـوال ،والقواعـد
واللوائح ذات العالقة (الباب الخامس ،المادة )10

1.2.33

معرفة متطلب تزويد الشخص المرخص له عميله بشروط تقديم الخدمات ،والغـرض األساسـي
من ذلك و متطلبات حفظ السجالت (الباب الخامس ،المادة )19
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1.2.33

معرفــة متطلبــات اعــرف عميلــك والتفاصــيل األساســية للمعلومــات التــي يجــب االحتفــاظ بهــا
(الباب الخامس ،المادة )18

1.33

العالقة مع العمالء

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.33

معرفــة التفاصــيل األساســية لواجبــات األمانــة التــي يلــزم بهــا الشــخص المــرخص لــه تجــا
عمالئه (الباب الخامس ،المادة  ،17والملحق )2 ،1

2.1.33

فهم مسؤوليات الشخص المرخص له تجـا أي تضـارب فـي المصـالح بينـه وبـين عمالئـه
(الباب الخامس ،المادة )13

1.1.33

فهم القيود على تعامالت الشخص المرخص له مع عمالئه (الباب الخامس ،المادة )12

1.1.33

فهم الظروف التي يمكن فـي ضـوئها للشـخص المـرخص لـه تقـديم قـروض ماليـة أو مـنح
تسهيالت ائتمانية للعميل (الباب الخامس ،المادة )11

2.1.33

فهم الحاالت التي يمكن فيها للشخص المـرخص لـه تنفيـذ صـفقة بهـامش تغطيـة أو مـنح
قرض أو تسهيل ائتماني لتغطية دفعات هامش (الباب الخامس ،المادة )12

1.33

تقديم التقارير للعمالء

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.33

معرفة المتطلب المتمثـل فـي وجـوب أن يرسـل الشـخص المـرخص لـه إشـعار تنفيـذ صـفقة
عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية لصـالح عميـل ( البـاب الخـامس ،المـادة
)10

2.1.33

معرفة المتطلب الذي ينص على وجوب قيام الشخص المرخص له ،الـذي يتصـرف كمـدير
لصالح عميل ،بيرسال تقارير تقييم دورية إلى ذلك العميل ( الباب الخامس ،المادة )19

1.1.33

معرفــة متطلبــات حفــظ الســجالت للصــفقات التــي ينفــذها الشــخص المــرخص لــه لعمالئــه
ولحسابات عمالئه ( الباب الخامس ،المادة )18

1.1.33

فهم التعامالت الشخصية للموظفين وأثرها في الشخص المرخص له وموظفيه

(الباب

الخامس ،المادة )27
2.1.33

معرفة التزامات األشخاص المرخص لهم إذا قاموا بيجراء أو قبول مكالمات هاتفية مـن أو
إلى عمالئهم تتعلق بأعمال األوراق المالية ( الباب الخامس ،المادة )23

عنصر  12الئحة األشخاص املرخص هلم :متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية
1.12

النظم واإلجراءات الرقابية

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.3.32

معرفة اإلجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها من قبل الشـخص المـرخص لـه للمحافظـة علـى
توزي ـع واضــح ومالئــم للمســؤوليات الرئيس ـة بــين مديريــه أو شــركائه أو إدارتــه العليــا (البــاب
السادس ،المادة )21
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2.3.32

معرفــة أن الشــخص المــرخص لــه ملــزم بوضـــع الــنظم واإلجــراءات الرقابيــة المناســبة لعملـــه
والمحافظة عليها( .الباب السادس ،المادتان  21و)22

1.3.32

معرفـــة أن الجهـــاز اإلداري للشـــخص المـــرخص لـــه ملـــزم بـــيجراء مراجعـــة منتظمـــة لتوزيـــع
المسؤوليات والنظم واإلجراءات الرقابية (الباب السادس ،المادة )22

1.3.32

معرفة وجوب تأسيس وظيفة المطابقة وااللتزام لـدى الشـخص المـرخص لـه (البـاب السـادس،
المادة )20

2.3.32

فهم نطاق الوظائف التي يمكن للشخص المرخص له تفويضها إلى طـرف خـارجي ،والضـوابط
اإلشرافية على هذا الترتيب (الباب السادس ،المادة )28

2.3.32

معرفــة متطلبـــات المراجعـــة المنتظمـــة لـــدفاتر وحســـابات الشـــخص المـــرخص لـــه وغيرهـــا مـــن
السجالت المرتبطة بأعمال األوراق المالية (الباب السادس ،المادة )22

0.3.32

فهم مدى أهمية عملية التعامل المناسب مع شكوى العميل (الباب السادس ،المادة )21

9.3.32

معرفــة أن الشــخص المــرخص لــه ملــزم بوضــع إج ـراءات كافيــة لتوظيــف وتــدريب المــوظفين
واإلشراف عليهم وضمان انضباطهم (الباب السادس ،المادة )22

8.3.32

معرفة أنه يجب على الشخص المرخص له ضمان استمرار عمله ،والوفاء بالتزاماته النظامية
في حالة توقف أنشطته بصورة غير متوقعة (الباب السادس ،المادة )22

37.3.32

معرفــة مــدى أهميــة عمليــة إتاحــة واســتعادة الســجالت الفعالــة ،والقــدرة علــى تقــديمها للهيئــة
لمعاينتها عند طلبها (الباب السادس ،المادة )20

2.32

أموال وأصول العمالء

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.32

فهم متطلبات الفصل في ما يتعلق باألصول الخاصة بالشخص المرخص له ،وأصول عمالئه،
وأثر الفصل (الباب السابع ،المادتان  28و)07

2.2.32
1.2.32

فهم ما ُيعد ماال للعميل ،ومتى ال يصبح ماال للعميل (الباب السابع ،المادتان  03و)02

معرفة وجوب االحتفاظ بأموال العميل لدى بنـك محلـي ،والتنظيمـات الخاصـة بتقيـيم المخـاطر،
والبنوك الخارجية ،والتأكيد المحدد من قبل البنك (الباب السابع ،المادتان  01و)01

1.2.32

فهم ما يجب علـى الشـخص المـرخص لـه عنـدما يتسـلم أمـوال العميـل (البـاب السـابع ،المـادة
)02

2.2.32
2.2.32

فهم ما ال ُيعد أموال عمالء (الباب السابع ،المادة )02

معرفــة أن لــيس ثمــة عمولــة تُـدفع للعميــل فــي مــا يتعلــق بــأموال العميــل المودعــة فــي حســاب
العميل (الباب السابع ،المادة )00

0.2.32

معرفة أنه يجب على الشخص المـرخص لـه االحتفـاظ بسـجالت كافيـة لـتعكس التزامـه بقواعـد
أموال العمالء من هذ الالئحة (الباب السابع ،المادة )09

9.2.32

فهم التزامات األشخاص المرخص لهم المتعلقـة بتأكيـد األرصـدة فـي حسـابات العمـالء (البـاب
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السابع ،المادة )08
8.2.32

فهــم التزامــات الشــخص المــرخص لــه المرتبطــة بتســوية حســاب كــل عميــل مــع األرصــدة لــدى
البنوك (الباب السابع ،المادة )97

1.32

قواعد أصول العمالء

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.32

فهم ماهية أصول العمالء والحاجة إلى الفصل (الباب السابع ،المادتان 92و )91

2.1.32

فهم متطلب أن استخدام أسماء الحسابات لتسجيل أصول العميل يوضح أن تلك األصول تعود
ملكيتها للعميل (الباب السابع ،المادة )91

1.1.32

فهم اللوائح المرتبطة بحفظ وتسجيل أصول العمالء (الباب السابع ،المادة )92

1.1.32

فهــم الظــروف والحــاالت التــي يجــوز فيهــا للشــخص المــرخص لــه إقـراض أوراق ماليــة خاصــة
بالعميل (الباب السابع ،المادة )92

2.1.32

فهم متطلب إجراء تقويم ألمناء الحفظ (الباب السابع ،المادة )90

عنصر  13الئحة سلوكيات السوق
1.13

منع التالعب بالسوق

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.3.31

فهم منع التالعب بالسوق والممارسات والتصرفات المضللة (الباب الثاني ،المادة )2
 توافر األسس المنطقية لمعرفة التالعب
 االنطباع الخاطئ والمضلل
 األسعار الوهمية (غير الحقيقية)

2.3.31

فهــم طبيعــة النشــاطات التــي تــدخل فــي نطــاق التالعــب بالســوق أو التصــرفات والممارســات
المضللة (الباب الثاني ،المادة )1
 التداوالت الوهمية
 عدم التغير الحقيقي للملكية
 عمليات الشراء والبيع المتطابقة
 األوامر متزايدة أو متناقصة األسعار
 إدخال األوامر للتالعب باألسعار

2.31

التداول بناء على معلومات داخلية

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.31

معرفة مفهوم تداول الورقة المالية كما نص عليه في الئحة سلوكيات السوق (البـاب الثالـث،
المادة  1أ)
 الورقة المالية القابلة للتداول
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 تأثر السعر بالمعلومات
 التداول المباشر
 التداول غير المباشر
2.2.31

بناء على معلومات داخلية ألجل أغـراض هـذ الالئحـة
معرفة مفهوم الشخص الذي يتداول َ

1.2.31

معرفـــة مفهـــوم المعلومـــات الداخليـــة وفـــق أغـــراض أحكـــام التـــداول علـــى أســـاس معلومـــات

( الباب الثالث ،المادة 1ب)

داخلية(الباب الثالث ،المادة 1ج)
1.2.31

معرفــة األحكــام التــي تغطــي اإلفصــاح عــن المعلومــات الداخليــة وحظــر التــداول القــائم عليهــا
(الباب الثالث ،المادة )2 ، 2

1.31

البيانات غير الصحيحة

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.31

فهم المواد التي تحظر تقديم بيانات غير صحيحة ( الباب الرابع ،المادة )9 ، 0

2.1.31

معرفة الظروف التي يمكن أن يقدم فيها شخص بيانـات غيـر صـحيحة (البـاب الرابـع  ،المـادة
)8

1.1.31

معرفــة الحــاالت التــي يكــون فيهــا الشــخص مســؤوال عــن األض ـرار الناجمــة عــن بيانــات غيــر
صحيحة (الباب الرابع ،المادة )37

4.13

سلوك األشخاص المرخص لهم

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.31

فهم المواد التي تحظر تقديم بيانات غير صحيحة ( الباب الرابع ،المادة )9 ، 0

عنصر  14قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
3.31

تعريفات

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.31

معرفة كيف يتصرف الشخص المرخص له أو الشخص المسجل في حال اشتباههم فـي تـورط
عمالئهم في التالعب بالسوق أو التداول بناء على معلومات داخلية (الباب الخـامس ،المـادة
)33

2.1.31

معرفة مسؤوليات الشخص المرخص له أو الشخص المسجل في مـا يتعلـق بأولويـة العمـالء،
والتنفيــذ فــي الوقــت المناســب ،والتنفيــذ بأفضــل الشــروط ،والتخصــيص فــي الوقــت المناســب،
والوساطة المضرة بمصلحة العميل (الباب الخامس ،المواد)32 ،32

1.1.31

معرفة أن تجميع الحساب غير مسموح به في السوق السعودية ،لكنـه مسـموح ضـمن شـروط
معينة خارج السوق السعودية (الباب الخامس ،المادة )30

1.1.31

معرفة عدم السماح بالتـداول لصـالح الحسـاب الخـاص قبـل إصـدار البحـوث (البـاب الخـامس،
المادة )39
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2.1.31

معرفة أنه من المحظور إبرام صفقة تتعارض مع فحوى توصية بحثية (الباب الخامس ،المادة
)38

2.1.31

فهم حدود مسؤولية الشخص عن التصرف بناء على توجيهات شخص آخر (الباب الخامس،
المادة )27

2.31

متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.31

معرفــة المتطلبــات والمبــادئ العامــة الخاصــة بتطبيــق قواعــد مكافحــة غســل األم ـوال وتمويــل
اإلرهاب (الباب الثاني ،المادة )1

2.2.31

معرفة القيود على قبول المبالغ النقدية (الباب الثاني ،المادة )2

1.31

العناية الواجبة تجا العميل

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.31

معرفة اإلجراءات العامة لقبول العمالء (الباب الثالث ،المادة )0

2.1.31

معرفة األشخاص السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم مناصبهم ،وعملية المراجعة الالزم
إجراؤها بشأنهم (الباب الثالث ،المادة )37

1.1.31

معرفــة الهيئــات والمؤسســات غيــر الربحيــة ،وعمليــة المراجعــة الالزمــة لهــا (البــاب الثالــث،
المادة )33

1.1.31

معرفــة حــدود االعتمــاد علــى أطــرف خارجيــة للقيــام بعمليــة العنايــة الواجبــة تجــا العميــل،
والخطوات والوثائق الالزمة للتحقق (الباب الثالث ،المادة )31

2.1.31

معرفة المخاطر التـي قـد تظهـر نتيجـة لعالقـات العمـل مـع العميـل دون مقابلتـه ،والخطـوات
المطلوبة للحد منها( .الباب الثالث ،المادة )32

2.1.31

معرفة متطلبات العناية المستمرة تجا العميل ،ومراقبة العمليات غير العادية (الباب الثالث،
المادة )30

0.1.30

معرفة المتطلبـات الخاصـة بالمراجعـة المنتظمـة والتحـديث الـدوري لسـجالت العمـالء (البـاب
الثالث ،المادة )39

1.31

حفظ السجالت

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.1.31

معرفة تفاصيل متطلبات حفظ السجالت الواردة فـي القواعـد واللـوائح الصـادرة عـن الهيئـة ،
وشركة السوق المالية السعودية (تداول) (الباب الرابع ،المادة )38

2.31

العمليات المشتبه فيها

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.31

معرفة العمليات واإلجراءات المرتبطة باإلبالغ عن العمليات المشتبه فيهـا (البـاب الخـامس،
المادة  ،27والملحق )3
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2.2.31

2.31

معرفة اإلجراءات المتعلقة بتحذير العمالء (الباب الخامس ،المادة )23

السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

عند إكمالها يجب على الممتحنين:
3.2.31

معرفة وجـوب وضـع وتطبيـق سياسـات ءواجـراءات وضـوابط داخليـة للمسـاعدة علـى مكافحـة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،واالتصاالت الالزمة مع الموظفين

2.2.31

معرفة واجبات موظف اإلبالغ عن غسل األموال (الباب السادس ،المادة )21

1.2.31

معرفـــة دور المراجعـــة الداخليـــة المـــرتبط بمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب (البـــاب
السادس ،المادة )21

1.2.31

معرفــة متطلبــات التعلــيم والتــدريب المنــتظم والمســتمر حــول مكافحــة غســل األمـوال وتمويــل
اإلرهاب (الباب السادس ،المادة )22
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مفاتيح األجوبة ألسئلة نهاية الفصول

.1

الفصل األول :أسواق األوراق املالية
( )0ب
( )8ج
( )3أ
( )4ج
( )5د

.2

الفصل الثاني :شراء وبيع األوراق املالية
()0

ب

( )8ج
( )3ج
( )4ب
( )5أ
.3

الفصل الثالث :فهم سلوكيات السوق
( )0د
( )8ب
( )3ج
( )4د
( )5أ
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.4

الفصل الرابع :منهج املالية السلوكية
ج

()0
( )8أ

( )3ب
( )4ج
()5
.5

ب

الفصل اخلامس :تقييم األوراق املالية
( )0ج
( )8ب
( )3ب
( )4أ
( )5ج

.6

الفصل السادس :حتليل األسهم
( )0أ
( )8أ
( )3د
( )4ج
( )5ب

.7

الفصل السابع :إجراءات األوراق املالية وقرارات الشركات
( )0ب
( )8د
( )3أ
( )4د
( )5ج
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.8

الفصل الثامن :نظام السوق املالية
( )0د
( )8ج
( )3أ
( )4ب
( )5ج

.9

الفصل التاسع :الئحة أعمال األوراق املالية
( )0ب
( )8د

 .11الفصل العاشر :الئحة األشخاص املرخص هلم :عملية الرتخيص
( )0ب
( )8ج
( )3د
( )4أ
 .11الفصل احلادي عشر :الئحة األشخاص املرخص هلم :ممارسة األعمال
( )0ب
( )8أ
( )3ج
( )4ب
( )5أ
 .12الفصل الثاني عشر :الئحة األشخاص املرخص هلم :متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية
( )0د
( )8ب
( )3أ
 .13الفصل الثالث عشر :الئحة سلوكيات السوق
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()0

ب

( )8ج
( )3ج
( )4د
( )5أ
 .14الفصل الرابع عشر :قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
( )0د
( )8ب
( )3ج
( )4أ
( )5ج
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