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 وسطاء األسهماملادة التحضريية الختبار شهادة 
 

كتابًا إرشاديًا تعليميًا فقط، وال تتحمل هيئة السوق املالية  ُيعّدتنوه هيئة السوق املالية بأن هذا الكتاب 

 بأي شكل كان. بناًء عليه ستثماراالأو  جتارالبامسؤولية أي شخص يقوم 

املالية ال  جهٍد ممكن لضمان دقة املعلومات الواردة فيه، فإن هيئة السوق فيه كّل ُبذلويف الوقت الذي 

خسارة تنجم عن تعامل أي شخص أو إحجامه عن التعامل نتيجة اتباعه ما ورد يف هذا  تتحمل أي

عد مرجعًا قانونيًا، وجيب االعتماد دائمًا على نسخ ال ُت هذه املادة العلمية الكتاب. وتود اهليئة التأكيد أن

 موقع اهليئة. يفاللوائح والقواعد املنشورة 

أو جزء من هذا  وال ميكن إعادة إصدار كّل ،حمفوظة هليئة السوق املاليةكافة كتاب إن حقوق هذا ال

 مآلي، أ مأ ،كرتوني، سواء عن طريق إلالكتاب، أو ختزينه بشكل ميكن استعادته أو نقله بأي شكل أو وسيلة

 من هيئة السوق املالية. سابقغريه دون احلصول على إذن  معن طريق النسخ أو التسجيل، أ

أو بأي جزء من مادة هذا الكتاب، خيول هيئة السوق املالية  يتعلق بكّل فيه حتذير: إن أي عمل غري مأذون

 رفع دعوى مدنية بإحلاق أضرار.

 يرجى ، لذا، حتتوي على جممل املنهج الدراسيطة تعليمية ملحقة يف نهاية هذا الكتابراهناك خ

 مالحظة أن االختبار يعتمد على املنهج الدراسي.
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 تمـهـيــــــــد

 
املواد املتخصصة ضمن سلسلة املواد  إحدى ُتعّد وسطاء األسهمإن املادة التحضريية الختبار شهادة 

مت تطوير هذه املادة حتديدًا لتلبية حاجة األشخاص  وقدالتأهيلية اليت تقدمها هيئة السوق املالية، 

ال سيما واملرتبطني ارتباطًا مباشرًا بأداء وظيفة تداول األوراق املالية لدى األشخاص املرخص هلم، 

إىل إدارة  إضافًة ،ل، وتقديم املشورة للمستثمرينأولئك الذين ميارسون أنشطة الوساطة، والتعام

احملافظ االستثمارية للعمالء. لقد ُطورت هذه املادة لتساعد املتقدمني لالختبار على اكتساب املعارف 

األساسية واملعلومات الالزمة املتعلقة بتلك األنشطة، وكذلك إلعدادهم للدخول الختبار شهادة 

 املتعاملني/الوسطاء. 

 على النحو اآلتي: ة عشر فصاًلوأربع ،ينأُقّسم هذا الدليل التعليمي إىل جز

 عمليات أسواق األوراق املالية اجلزء األول:

 أسواق األوراق املالية: األول الفصل 

 األوراق املاليةوبيع شراء  :الثاني الفصل  

 فهم سلوكيات السوق :الثالث الفصل 

 املالية السلوكيةمنهج  :الرابع الفصل 

 تقييم األوراق املالية :اخلامس الفصل 

 حتليل األسهم السادس: الفصل 

 :إجراءات وقرارات الشركات الفصل السابع 

 

 اجلزء الثاني: التشريعات املنظمة لعمل الوسطاء/املتعاملني

  :نظام السوق املالية.الفصل الثامن 

  :األوراق املالية. الئحة أعمالالفصل التاسع 

 :الئحة األشخاص املرخص هلم: عملية الرتخيص الفصل العاشر 

  ممارسة األعمال الئحة األشخاص املرخص هلم: احلادي عشر:الفصل 
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 :متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية الئحة األشخاص املرخص هلم: الفصل الثاني عشر 

 :الئحة سلوكيات السوق الفصل الثالث عشر 

 :قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الفصل الرابع عشر 

 

لثاني من هذا الدليل التعليمي يقدم شروحات ترّكز على نظام السوق وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزء ا

. بالوسطاء/املتعاملني وما يرتبط بهم من وظائف أو مهاممباشرة ملالية ولوائحه التنفيذية، ذات عالقة ا

وهنا ننصح املتقدمني لالختبار بالرجوع إىل التشريعات األصلية لالطالع على مجيع اللوائح والقواعد 

 املنظمة ألنشطة األشخاص املرخص هلم.
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 احملتويات قائمة

 

 املالية األوراق أسواق عمليات: األول اجلزء

  املالية األوراق أسواق 1

 مـقدمـة  

 االستثمار  1.1

 االستثمار؟ب املقصود ما 00000

 االستثمارية املؤسسات مقابل األفراد املستثمرون 80000

 

 األسهم وسوق املالية األوراق سوق  2.1

 األولية السوق 00800

 الثانوية السوق 8.8.0

 األسهم سوق دور 3.8.0

 

 املالية األوراق أنواع  3.1

 النقد سوق أوراق 00300

 سهماأل 8.3.0

 سنداتال 3.3.0

 صكوكال 4.3.0

 اليةامل املشتقات 5.3.0

 

 االستثمار عملية  4.1

 االستثمارية العملية عناصر 00400

 االستثمار عوائد مفاهيم 8.4.0

 االستثمار عوائد احتساب 3.4.0
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  املالية األوراق بيعو شراء 2

 مـقدمـة  

 األوامر أنواع  1.2

 السوق أمر 0.0.8

 اإليقاف أمر 80008

 السعر ددحم أمر 3.0.8

 اإليقاف احملدد أمر 4.0.8

 (املشروطة زمنيًا )األوامر لألوامراخلواص الزمنية  5.0.8

 

 األسهم تداول  2.2

 الصفقات تنفيذ 0.8.8

 مقابلة األوامر مبدأ 80808

 األسهم أسعارعرض  فهم 3.8.8

 

 املكشوف على البيع  3.2

 املكشوف؟ على البيعب املقصود ما 0.3.8

 املكشوف؟ على البيع ملاذا 80308

 املكشوف على لبيعل أمثلة 3.3.8

 املكشوف على البيعخماطر  4.3.8

 املكشوف على البيع ومساوئ مزايا 5.3.8

 

 تداول اهلامش املغطى  4.2

 ؟"عملية تغطية اهلامشبـ" املقصود ما 0.4.8

 أساليب استيفاء طلب اهلامش 80408

 املغطىامش اهلب لتداولل ليالتموياألثر  3.4.8

 

 األسهم أنواع  5.2

 نموال أسهم 0.5.8

 القيمة أسهم مقابل النمو أسهم 80508

 (Blue-chip stocks) املتميزةأو أسهم الشركات  النخبة أسهم 3.5.8
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 أسهم الشركات الكبرية 4.5.8

 ضاربةامل أسهم 5.5.8

 (Penny stocksمنخفضة القيمة ) سهماأل 6.5.8

 دفاعيةال سهماأل 7.5.8

 جوميةاهل سهماأل 2.5.8

 دوريةال سهماأل 9.5.8

 (Counter – Cyclicalالشركات الدفاعية ) 01.5.8

 
 

  السوق سلوكيات فهم 3

 مـقدمـة  

 األسهم سوق مؤشرات  1.3

 األسهم؟ سوق ؤشرمب املقصود ما 0.0.3

 املؤشرات وزن 8.0.3

 ةالرئيس دوليةال ؤشراتامل 30003

 

 األسهم سوق يف مؤثرة عوامل  2.3

 األسهم على والطلب العرض 0.8.3

 بها خاصة غري ومعلومات الشركةب خاصة معلومات 8.8.3

 األسهم وسوق الفائدة أسعار 30803

 األسهم وأسواق العاملية داثحاأل 4.8.3

 

 السوق كفاءة  3.3

 ؟"السوق كفاءةبـ" املقصود ما 0.3.3

 األسهم بأسعار التنبؤ على القدرة عدم 8.3.3

 السوق كفاءة أشكال 30303

 (Anomaliesأمناط سلوك األسهم ) 4.3.3

 السياسات آثار 5.3.3

  كفاءة ذات سوق يف االستثمار سرتاتيجيةإ 6.3.3
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  املالية السلوكيةمنهج  4

 مـقدمـة  

 ؟املالية السلوكيةنهج مب املقصود ما 0.4

 )االرتباط الوثيق( اإلرساء 8.4

 التميزية –)العقلية( الذهنية ةاحملاسب 3.4

 املقامرين مغالطة 404

 القطيع سلوك 5.4

 املفرط الفعل رّد 6.4

   (Prospect Theory) واالحتماالت التوقع نظرية 7.4
 
 

 املالية األوراق تقييم 5

 مـقدمـة  

 الثابت الدخل ذات املالية األوراق تقييم  1.5

 الثابت؟ الدخل ذات املالية األوراق ما 0.0.5

 السندات أنواع 8.0.5

 مصطلحات السندات 3.0.5

 السندات تقييم 4.0.5

 السندات تقييم نظريات 5.0.5

 الفائدة ألسعار الزمين اهليكل 6.0.5

 

 األسهم تقييم  2.5

 اجلوهرية القيمة 0.8.5

 توزيعات األرباح خصم منوذج 8.8.5

 )مكرر األرباح( الربح إىل السعر نسبة 3.8.5

 النقدية التدفقات تقييم 4.8.5
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  األسهم حتليل 6

 مـقدمـة  

 األسهم؟ تحليلب املقصود ما  1.6

 األساسي التحليل  2.6

 "أسفل إىل أعلى من" التنازلي التحليل طريقة 0.8.6

 "أعلى إىل أسفل من" التصاعدي التحليل طريقة 8.8.6

 

 الفين التحليل  3.6

 

 الفين التحليل أدوات  4.6

 جتاهاتاال 0.4.6

 واملقاومة الدعم 8.4.6

 احلجم حتليل 3.4.6

 البيانية الرسوماستخدام  4.4.6

 البيانية الرسوم أمناط 5.4.6

 

 الفين التحليل مقابل األساسي التحليل  5.6

 بني التحليل األساسي والتحليل الفين االختالف أوجه 0.5.6

 )وجهة نظر احملللني األساسيني(األساسي التحليلأفضلية  8.506

 أفضلية التحليل الفين )وجهة نظر احملللني الفنيني( 3.506

  
 

  الشركات وقرارات إجراءات 7

 مـقدمـة  

 (األسهم ربح) املوزعة األرباح  1.7

 لألسهم)توزيعات األرباح(  املوزعة األرباح ما 0.0.7

 أسعار األسهم يفتأثري توزيعات األرباح  8.0.7

 كأداة داللية األرباح 3.0.7

 دفعها؟ عدم أم األسهم أرباح دفع 4.0.7
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 املال رأس تغريات  2.7

 كتتابالحقوق ا إصدار 0.8.7

 منحة  أسهم إصدار 8.8.7

 األسهم جتزئة 3.8.7

 

 واالستحواذ االندماج  3.7

 ؟"واالستحواذ االندماج عملياتبـ" املقصود ما 0.3.7

 افر )القيمة اإلضافية(ضأو الت التآزر مصادر 8.3.7

 االندماج أنواع 3.3.7

 جتزئة الشركات وفصلها 4.3.7

 

 (IPO)العام  لالكتتاب األولي الطرح  4.7

 العام؟ لالكتتاب األولي الطرحب املقصود ما 0.4.7

 مدرجة عامة شركة إىل التحول فوائد 8.4.7

 العام لالكتتاب األولي الطرح عملية 3.4.7

 السعودية املالية السوق يف العام االكتتاب عملية 4.4.7

 االكتتاب واإلدراج بعد ما 5.4.7

 
 

 القسم الثاني: لوائح املتعاملني والوسطاء

 املالية السوق نظام   8

 املقدمة  

 املالية األوراق  1.8

 "مالية أوراقًا" متثل اليت االستثمارات 00002

 "مالية أوراقًا" متثل ال اليت االستثمارات 80002
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 املالية السوق هيئة  2.8

 املالية السوق هيئة أهداف 00802

 

 األخرى السعودية املؤسسات  3.8

 (تداول) السعودية املالية السوق 00302

 املالية األوراق منازعات يف الفصل جلنة 80302

 (تداول" )املركز" املالية األوراق إيداع مركز 30302

 

 الوسطاء تنظيم  4.8

 الوسطاء متطلبات 00402

 الوسيط نشاطات 80402

 الوسطاء على املالية السوق سلطة 30402

 اإلفصاح  5.8

 اإلصدار نشرة يف اإلفصاح 00502

 

 لألسهم املقيد والعرض الشراء تنظيم  6.8

 (عام) للمخالفات اجلزائية واألحكام العقوبات   7.8

 

 املالية األوراق أعمال الئحة   9

 املقدمة  

 املالية األوراق نشاط ممارسة  1.9

 املالية األوراق نشاط 00009

 اململكة يف املالية األوراق أعمال ممارسة 80009

 اململكة يف املالية األوراق أعمال ممارسة هلم املخول األشخاص 30009

 

 املالية األوراق إعالنات  2.9

 املالية األوراق إعالنات تعريف 00809

 هلم املرخص األشخاص دور 80809
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 الرتخيص عملية: هلم املرخص األشخاص الئحة   11

 املقدمة

 مبادئ األشخاص املرخص هلم  1.11

 عشر األحد املبادئ 000001

 الرتخيص  2.11

 الرتخيص متطلبات 008001

 مةءواملال القدرة معايري 808001

 بالسجالت االحتفاظ متطلبات 308001

  

 املسجلون األشخاص  3.11

 التسجيل واجبة الوظائف 003001

 التسجيل متطلبات 803001

 املسجل الشخص مسؤوليات 303001

 التسجيل إلغاء 403001

 

 

 األعمال ممارسة: هلم املرخص األشخاص الئحة   11

 األعمال ممارسة  1.11

 واحلوافز اهلدايا 000000

 اخلاصة العمولة ترتيبات 800000

 املعلومات سرية 300000

 (الصينية األسوار) املعلومات تسرب من الواقية الرتتيبات 400000

  

 العمالء قبول  2.11

 العمالء تصنيف 008000

 األموال غسل مكافحة نظام 808000

 للعمالء اخلدمات تقديم شروط 308000

 "عميلك اعرف" متطلبات 408000
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 العمالء مع العالقة  3.11

 األمانة واجبات 003000

 املصاحل تضارب 803000

 املخاطر ذات التعامالت 303000

 العمالء إقراض 403000

 اهلامش 503000

  

 للعمالء التقارير تقديم  4.11

 الصفقات تنفيذ إشعار 004000

 الدورية التقارير 804000

 الصفقات سجالت حفظ متطلبات 304000

 للموظفني الشخصية التعامالت 404000

 اهلاتفية االتصاالت 504000

 

 الرقابية واإلجراءات النظم متطلبات: هلم املرخص األشخاص الئحة   12

 الرقابية واإلجراءات النظم  1.12

 املسؤوليات توزيع 000008

 عليها واإلشراف الرقابية واإلجراءات النظم وضع 800008

 اإلداري اجلهاز قبل من املراجعة 300008

 وااللتزام املطابقة 400008

 خارجية جهات تكليف 500008

 واملعاينة املراجعة 600008

 الشكاوى تسوية 700008

 املوظفون 200008

 األعمال استمرارية 900008

 السجالت إتاحة0100008

  

 العمالء وأصول أموال  2.12

 الفصل متطلبات 008008

 العمالء أموال 808008

 بنك لدى العميل بأموال االحتفاظ 308008
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 العمالء أموال وسحب الدفع 408008

 عمالء أموال تعْد مل اليت األموال 508008

 العمولة 608008

 احلسابات مراجع وتقرير السجالت 708008

 العمالء حسابات أرصدة بشأن التأكيد 208008

 العمالء حبسابات اخلاصة التسويات 908008

  

 العمالء أصول قواعد  3.12

 والفصل العمالء أصول 003008

 العمالء أصول حسابات ملكيات 803008

 العمالء أصول وتسجيل حفظ 303008

 لعميل عائدة مالية أوراق إقراض 403008

 احلفظ أمني تقييم 503008

  
 

 السوق سلوكيات الئحة   13

  مــقدمــة  

 بالسوق التالعب منع  1.13

 وتضليل تالعب على تنطوي اليت املمارسات أو التصرفات منع 000003

 وتضلياًل تالعبًا تشكل اليت املمارسات أو التصرفات 800003

  

 داخلية معلومات على بناًء التداول  2.13

 الداخلية املعلومات عن اإلفصاح 008003

 داخلية معلومات على املطلعون 808003

 الداخلية املعلومات 308003

 عليها بناًء والتداول الداخلية املعلومات عن اإلفصاح حظر 408003

 الصحيحة غري البيانات  3.13

 صحيحة غري ببيانات التصريح حظر 003003

 اإلشاعات 803003

 الصحيحة غري البيانات مفهوم 303003

 الصحيحة غري البيانات عن املسؤولية 403003
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 هلم املرخص األشخاص سلوك  4.13

 داخلية معلومات على بناًء والتداول العمالء تالعب حال يف التصرف 004003

 العمالء أوامر جتميع 804003

 البحوث لنشر السابق التعامل 304003

 اآلخرين تصرفات عن املسؤولية 404003

 

 اإلرهاب ومتويل األموال غسل مكافحة قواعد   14

 مــقدمــة  

 تعريفات  1.14

 اإلرهاب متويل وحماربة األموال غسل مكافحة متطلبات  2.14

 املبادئ 008004

 النقدية املبالغ 808004

  

 العميل جتاه الواجبة العناية  3.14

 العميل قبول 003004

 مناصبهم حبكم العالية املخاطر ذوو السياسيون األشخاص 803004

 للربح اهلادفة غري واملؤسسات اهليئات 303004

 العميل جتاه الواجبة العناية بإجراءات للقيام ثالث طرف على االعتماد 403004

 مقابلته دون العميل مع العمل عالقات 503004

 العادية غري والعمليات العميل جتاه املستمرة العناية إجراءات 603004

 السجالت وحتديثات مراجعة 703004

  

 السجالت حفظ  4.14

 السجالت حفظ متطلبات 004004

  

 فيها املشتبه العمليات  5.14

 فيها املشتبه العمليات عن اإلبالغ 005004

 العمالء حتذير حظر 805004

  

 



17 
 

 الداخلية والضوابط واإلجراءات السياسات  6.14

 وااللتزام الداخلية السياسات 006004

 الداخلية املراجعة 806004

 والتدريب التعليم 306004

 

  خريطة املنهج التعليمي

 عينة من أسئلة اخليارات املتعددة عنإجابات 
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 عمليات أسواق األوراق املاليةاجلزء األول: 
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 ل األولـصـالف

 ةـــواق األوراق املاليـهم أسـف

  
 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج ُقّسم 

ضمون هذا اهلدف يف مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهالدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 إطار يسبق النص.
 

  مـــقدمــة

 االستثمار 1.1

 االستثمار؟ب املقصودما  00000

 املستثمرون األفراد مقابل املؤسسات االستثمارية 80000

 

 سوق األوراق املالية وسوق األسهم 2.1

 السوق األولية 00800

 السوق الثانوية 80800

 دور سوق األسهم 30800

 

 أنواع األوراق املالية  3.1

 أوراق سوق النقد 00300

 األسهم 80300

 السندات 30300

 الصكوك 40300

 املاليةاملشتقات  50300

 

 عملية االستثمار 4.1

 عناصر العملية االستثمارية 00400

 مفاهيم عوائد االستثمار 80400

 احتساب عوائد االستثمار 30400
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 ةـمـقدمـ 
ها أو االستثمار يف سوق أو إدارت ما شركة إنشاءيربط معظم الناس بني أنشطة االستثمار وبني 

عميق. األسهم، غري أن املعنى احلقيقي لالستثمار وما ينطوي عليه نادرًا ما حيظى بتفكري 

متعاماًل كان أم  –املباشر ألعمال صناعة األوراق املالية  لدى الشخص ينبغي أن يكون

يف حتديد  ار والعمليات واملتغريات ذات الصلةملختلف أنواع االستثم فهم أعمق -وسيطًا

، من الستثمار يف سوق األوراق املالية. يقدم هذا الفصل العناصر األساسية لناجحالستثمار اال

دور أسواق األسهم، وأنواع إىل  إضافًةانوية، والث لسوق األوراق املالية األولية ل مناقشات عامةخال

 .، وطرق قياس العائد على االستثمار، وعملية االستثماراألوراق املالية

 مارـتثـاالس 1.1

 االستثمار؟ب املقصودما  1.1.1

 ختلفة مناملنواع األاالستثمار و التعرف على تعريفات -)أ( 1.1.1التعليمي دف اهل

 توقعةاملخاطر املعوائد والاالستثمارات وما يرتبط بها من 

 اربةالفرق بني االستثمار واملض فهم -)ب( 1.1.1 اهلدفالتعليمي
 

 

 

من الوقت جلين  معينًة فرتًةمن املال  أو التخلي حاليًا عن قدريعين التوظيف إن االستثمار 

وكذلك ، باملتحصالت املستقبلية التيقناملستثمر عن املخاطر وعدم عوائد مستقبلية تعوض 

وظفة. ومبعنى آخر، يع ر االستثمار عن موال املألمعدل التضخم املتوقع والقيمة الزمنية ل عن

. توقعةستقبلية ماالستهالك احلالي( للحصول على ثروة م)أو التضحية بالثروة احلالية 

، مبعنى أنه ينتمي بالفعل الصفة معلومنقد  مال أوحلالية هي عادة يف شكل مبلغ من الثروة او

نتائجها، بقن التيوعدم  ةخاطراملعنصر فتحمل  ية املتوقعةالثروة املستقبل، أما إىل املستثمر

كلما زادت فخاطر، املحتمل  عناملستثمر  ب تعوي جينا . وهتوقيتهام أسواء من حيث حجمها 

 .زادت بالتالي املكاسب املتوقعة، املخاطر

 

قصد مبصطلح حمددة للغاية. ُي ، لكل من "االستثمار" و"املضاربة" معاٍناجملال املالييف 

التزام طويل األجل  . إنهملال يف مؤسسة أعماللنمو رأس ا مساهمة الشخص مبالهاالستثمار 

يت وقهم لتحقيق أرباح سريعة. وال حياول املستثمر تاألسب املستثمر ال يتعامللرأس املال و

حفظة مب حيتفظ املستثمر الذكيفضل. األداء األتؤدي  أي األسهمحتديد استثماراته أو 

املستثمرون أي ويقبل جموعة متنوعة من االستثمارات من أجل تقليل املخاطر. مب ؛ةمتوازن

 تنظمهاتناسب مستوى املخاطر اليت  ما دامت مقابل استثماراتهمتدفعها األسواق  عوائد

 .الستثمارل
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األوراق املالية( لتحقيق أرباح. ألسهم )أو جمرد شراء وبيع لاملضاربة  ُتعّدومن ناحية أخرى، 

من  نتائج أفضل، أي حتقيق أو التفوق على أدائه حياول املضاربون التغلب على السوق

ينتقي املضاربون أسهم  إذالذكي، والتنبؤ، أو االنتقاء، توقيت ال، من خالل اآلخريناملستثمرين 

بصورة  أمواهلموحيرك املضاربون . إمجااًلأفضل من السوق  فردية يعتقدون أنها سوف تؤدي أداًء

يستخدمون  ورمبال. قصرية األج همتوقعاتعلى  بناًء وذلك من األسواق ًاخروجدخواًل و طةينش

ي شكل آخر من أشكال ، أو أالدوري االقتصادي ، أو التحليلالتحليل الفينأو ، تحليل األساسيال

جتدر اإلشارة إىل أن املضاربة ليست بالضبط و. ونويبيع متى وماذا يشرتون ليعرفواالتحليل 

املقامرة  وذلك ألن املضاربني حياولون اختاذ قرار مدروس بشأن اجتاه التداول، أما ؛ل املقامرةمث

 .لعبة حظ خالص هي جمردف

هنالك عالقة مباشرة وومعدل العائد املتوقع،  ،يقوم القرار االستثماري على عنصرين: املخاطر

بني هذين العنصرين: فإذا أراد املستثمر عوائد متوقعة عالية، فينبغي له أن يكون مستعدًا 

 ائديتوقع عولتحمل خماطر عالية، وأما إذا كان املستثمر ال يريد أخذ املخاطرة، فعليه أن 

ها من خماطر وما يرتبط ب من االستثمارات. ويوضح اجلدول التالي أنواعًا خمتلفة منخفضة

 وعوائد متوقعة:

 

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

شكل الثروة  شكل التضحية احلالي االستثمار يف نوع االستثمار

 املستقبلية املتوقعة
طبيعة املخاطر وعدم 

 اليقني

 أصول إنتاجية مشروع صناعي إنشاء

تمويل أصول رأس املال ل

أصول و، ثابتة

 تشغيلومصاريف ،متداولة
أرباح، تدفقات 

 نقدية

عدم اليقني يف املبيعات 

والتكاليف واألرباح 

 نياملستهلك اتوطلب

 واألوضاع االقتصادية

شراء أسهم يف سوق 

 سعر شراء األسهم أصول مالية األسهم
توزيعات حصة 

وسعر البيع  األرباح

 املستقبلي

يف دفع األرباح  شكوك

 وقيمة السهم

لحصول الدراسة ل

 أفضلوظيفة  رسوم وكتب ووقت رأمسال بشري شهادة جامعيةعلى 

 ومرتب جيد

سوق يف  عدم يقني

واإلجناز  الوظائف

 األكادميي

 راإلجيارات وسع سعر الشراء عقارات شراء أرض للمضاربة

 البيع
يف العرض  عدم يقني

 والطلب على العقارات
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 االستثمارية املستثمرون األفراد مقابل املؤسسات 2.1.1

فراد األختلفة بني امل االستثمارية صائص والسلوكياتاخلفهم –2.1.1يمياهلدف التعل

 واملؤسسات
 

قصد وي، مؤسساتأفراد وإىل يف سوق األوراق املالية ميكن تصنيف املستثمرين بشكل واسع 

يف سوق األوراق  باستثمارات شخصية نقوم إذثلك مثلي وم األشخاص -املستثمرين األفرادب

أو املؤسسات االستثمارية يف املقابل،  املؤسساتمستخدمني مدخراتنا، أما املستثمرين من  املالية

. تدير أوعية أو جمموعة من األموال من أجل استثمارها يف سوق األوراق املاليةهي مؤسسات ف

، األصول إدارةجهات و، واجلمعيات ،عدوصناديق التقا ،صناديق االستثمار ومن أمثلتها:

بالنسبة  بشكل خمتلف متامًا انأن اجملموعتني تتصرفوسبب هذا التصنيف . والشركات وغريها

من أجل بينهما  ختالفاالأوجه  الوسيط/املتعاملعرف ي. وجيب أن يستثماراالسلوك الإىل 

االستثماري  . ويلخص اجلدول التالي اخلصائص والسلوكاتوفري خدمات فعالة هلم

 .املؤسسات االستثمارية للمستثمرين األفراد مقابل

 

 .االستثمارية : اخلصائص والسلوك االستثماري لألفراد مقابل املؤسسات2-1اجلدول 
 

 املؤسسات االستثمارية املستثمرون األفراد املعايري

 كبرية صغرية حجم احملفظة
 الدخل، النمو زيادة الثروة اهلدف

 معقدة، علمية بسيطة يف الغالب ومباشرة سرتاتيجيةإلا

 الضريبة
 .غري خاضع للضريبة يف اململكة العربية السعودية

توزيعات حصة ضريبة: ضريبة على يف بلدان تفرض 

 ومكاسب رأس املال األرباح

 .غري خاضع للضريبة يف اململكة العربية السعودية
توزيعات حصة ضريبة: ضريبة على تفرض يف بلدان 

 ومكاسب رأس املال األرباح
معلومات القرار 

 االستثماري
 متكاملة وحديثة وذات توقيت مناسب إىل حد ما ومتأخرةغري كاملة 

 متوسطة إىل طويلة األجل قصرية األجل يف الغالب آفاق االستثمار

 خماطر حمسوبة معظمها مضاربة حتمل املخاطر
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 سوق األوراق املالية وسوق األسهم  2.1
 

 وهما ؛األوراق املالية طرحالسوق على أساس  أنواع يتألف سوق األوراق املالية من نوعني من

 السوق األولية والسوق الثانوية.

 

 لسوق األولية ا 1.2.1
 

 للبلد االقتصادية التنمية يف وأهميتها األولية السوقب املقصودفهم  – 1.2.1التعليمي  اهلدف

 

األوراق املالية  تنشأ فيها فهي السوق اليت لألوراق املالية الصادرة حديثًا، السوق األولية هي سوق

إصدارات األسهم  :على أسواق األوراق املالية األولية ومن األمثلة. ألول مرة وتطرح للجمهور

 إذا أرادت :على سبيل املثالف. اجلديدة األوراق املالية احلكومية وإصداراتاجلديدة من الشركات 

 اتوسع قاعدتهما  فإنها عادة ،إحدى شركات القطاع اخلاص أن تصبح شركة عامة مدرجة

 رح األسهم اجلديدةط عملية ويطلق على ،ة من خالل طرح أسهم جديدة لالكتتابالرأمسالي

 البنوكوتستعني الشركات يف العادة خبدمات . (IPO)األولي لالكتتاب العام" أو  "الطرح هذه

. الكتتاب يف األوراق املالية اجلديدةاألولي لطرح الاالستثمارية لتقديم املشورة وضمان تغطية 

يف عائدات األوراق املالية  . وتعوداألولوية حقوق إصداراتيف السوق األولية تندرج  كذلك

 مأ ،حكومات مأ خاصة، تكانت شركاأ ، سواًءالسوق األولية إىل اجلهة املصدرة هلذه األوراق

 .مؤسسات حكومية

املكان الذي يتم فيه  هي ذلك ألنها ؛ألي بلدإن السوق األولية مهمة جدًا يف التنمية االقتصادية 

إذ  مويل األنشطة اإلنتاجية لالقتصاد،مجع األموال من الناس الذين يتمتعون بفائ  مالي لت

 .النظام املصريف إىل جانبكمصدر جلمع األموال سوق األوراق املالية األولية  تعمل

 السوق الثانوية 2.2.1

 السوق الثانوية وأدوارها اهيةم فهم –2.2.1ي مياهلدف التعل

السوق الثانوية سوق التداول العام لألوراق املالية املوجودة أو األوراق املالية اليت مت إصدارها.  عّدُت

مكان )ليس من ثانوية من خالل البورصات. إن البورصة هي البالسوق عادة التداول  ويكون

ق املالية ويتفقون على الضروري أن يكون مكانًا ماديًا( يلتقي فيه املشرتون والباعة لألورا
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 وغريها. ناسداك، وبورصة نيويورك، و("تداولأمثلتها: السوق املالية السعودية )تعامالتهم، ومن 

إىل لقاء دون احلاجة  لكرتونيًاإونتيجة للتطورات التقنية، تتم مطابقة أوامر البيع والشراء 

 فعلي بني املشرتين والبائعني.

 :التالية املهام يؤدي ألنه مهم الثانوية املالية األوراق سوق إن دور

 عملية وُتعّد. املالية لألوراق السوق سعر السوق الثانوية توفر -السعر اكتشاف 

منهم  كل السوق، يف والبائعني املشرتين من كثري إلجراءات نتيجًة سعرال اكتشاف

 لألوراق عادلة قيمة التوصل إىل أجل من صلة ذات معلومات على حلصولإىل ا يسعى

 والتفاوض اللقاء فعليًا والبائعني املشرتين يتحتم على ،األسهم سوق دونفب. املالية

 السعر رمبا ال يعكسو ،العملية جمراها تأخذ أن قبل الصفقة شروط على واالتفاق

 .السوق إمجاع

   جود سوق ثانوية، تصبح معلومات الشركة ومع  -تكاليف التعامالتختفي

خف  تكاليف احلصول تن، وبالتالي فرة بصورة أك ر وأسهلاالصلة وأسهمها متو ذات

دون حاجة  ذها إلكرتونيًاييتم تسهيل التعامالت وتنف كذلكعلى املعلومات وحتليلها. 

 املقابلة.لبحث عن األطراف إىل ااملشرتين والبائعني 

 املختلفة من صناعات  األسهم من الكثري وجود مع -االستثمار تنوع حتسني

الكثري من  يف االستثمار للمستثمرين جدًا املالئم من يصبح سوق،ال يف مدرجة متنوعة

 .االستثمارية حمافظهم تنويع أجل من املختلفة األسهم

 متكن توفري السيولة لألوراق املالية.  ةاألدوار املهمة للسوق الثانوي أحدإن  -السيولة

أو  أسعارها املرغوب فيهابالسيولة املشرتين والبائعني من شراء وبيع األوراق املالية 

األسهم ( )أي نقل بيع لة يكون من الصعب على املساهمنيفبدون السيو. القريبة منها

 .سهم( األشراءون يف امتالك )رغبلألشخاص اآلخرين الذين ي
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 سوق األسهمدور  1.2.3 
 

 االقتصاد يف أدوار أسواق األسهممعرفة  – 3.2.1يميلتعلااهلدف 
 

 هذه األدوار ما يلي:تشمل والتنمية االقتصادية ألي دولة، يف  مهمة جدًا ًاأدوار سوق األسهم تؤدي

لعل الدور املباشر واألهم لسوق  :مجع رؤوس األموال للشركات واملؤسسات واملشاريع .1

األسهم ي رز يف متكني الشركات من مجع األموال من خالل طرح األسهم للجمهور. 

لشركات أن تصدر على افبدون سوق األسهم، يصبح من الصعب أو رمبا من املستحيل 

األسهم للجمهور، وعندها سيكون املالذ الوحيد هو التمويل املصريف، الذي قد يكون 

 ًا يف نطاقه وحجمه.حمدود

إن الوجه اآلخر لعملية مجع رؤوس األموال هو  :لالستثماروتوجيهها املدخرات  تعبئة .2

األسهم، فهم يف  عندما يستخدم الناس مدخراتهم لشراء ؛حشد املدخرات لالستثمار

ويعاد حشد األموال العاطلة ُت أي أن ؛لشركاتإىل ااحلقيقة يقدمون رؤوس أموال 

ومع حشد املزيد من املدخرات، سيتسارع وقع التنمية  .استخدام مثمر توجيهها من أجل

إىل  إضافًةام واملزيد من الثروات للدولة االقتصادية، اليت من شأنها أن تعود بالنفع الع

 العديد من فرص العمل للناس. توفري

ج األسهم يف دَرعندما ُت :من خالل عمليات االندماج واالستحواذ تسهيل منو الشركات .3

، وتتحدد قيمها من قبل السوق، وهذا مستثمرالسوق، تصبح متاحة بصورة حرة ألي 

 األمر يسهل عمليات االندماج واالستحواذ على الشركات لتحقيق النمو والتوسع.

بشراء األسهم من السوق، يصبح األفراد مالكًا  :ثروات الشركات املشاركة يف .4

من  يتشارك كلف. هاأرباحو طة الشركاتيف أنش شركاءللشركات، وبالتالي 

 صغارًا مأ استثمارية كانوا كبارًا كمؤسساتأ سواًء-املهنيني والعرضيني املستثمرين

 توزيعات األرباح خالل من مرحبة جتارية مشاريع ثروة تقاسميف  -ن أفرادكمستثمري

 .(السهم سعر يف الزيادة) املال رأس ومكاسبلألسهم 

ال شك أن وجود القواعد واللوائح الصارمة للسوق املالية  :حوكمة الشركاتحتسني  .5

وهيئة السوق املالية، فضاًل عن املتابعة واملراقبة الدقيقة من جانب احملللني 
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 واملستثمرين، سيساهم يف حتسن حوكمة الشركات. وجيب على الشركات املدرجة

شركات غري رفع كفاءتها التشغيلية. وعلى نقي  الف معايريها اإلدارية ويتكث

املدرجة، يتعني على الشركات املدرجة أن تكون مسؤولة بشكل أك ر عن منتجاتها 

 وخدماتها، وحفظ حقوق ومصاحل أصحاب املصاحل فيها.

 

إضافًة إىل االستثمارات طويلة األجل  :جلمهور املستثمرين استثمارية فرٍص خلق .6

، ميكن للمستثمرين بناء حمافظهم االستثمارية واملشاركة يف أرباح الشركات

بالطريقة اليت يفضلونها وإدارتها على النحو املناسب من أجل حتقيق أرباٍح من 

ميكن للمؤسسات االستثمارية أيضًا أن تشارك يف إدارة  كذلكحتركات قيم األسهم. 

وبشراء هذه  الصناديق االستثمارية وبيع الوحدات االستثمارية للمستثمرين األفراد.

 الوحدات، يشارك صغار املستثمرين بصورة غري مباشرة يف تنويع االستثمارات.

حتتاج احلكومة واجلهات التابعة هلا إىل  :مجع األموال ملشاريع التنمية احلكومية .7

لتمويل عملياتها ومشاريعها، وذلك كبناء املدارس واملستشفيات واملكاتب، األموال 

كتشييد الطرق والسدود وشبكات الصرف الصحي. وقد  ومشاريع البنية التحتية،

بإصدار األوراق املالية مثل سندات وأذونات  مع احلكومة األموال اليت حتتاج إليهاجت

نة من خالل سوق األسهم. إن الناس الذين يشرتون هذه األوراق املالية هم يف ااخلز

 املال.احلكومة الواقع يقرضون 

واخنفاض أسعار األسهم كما يعكسها مؤشر األسهم ميكن أن ارتفاع : مقياس االقتصاد .2

فعندما يرتفع االقتصاد، حتقق الشركات  ؛لصحة االقتصاد يعطي مؤشرًا مفيدًا

تنخف  أرباحًا وترتفع قيمة أسهمها، ويف املقابل عندما يكون االقتصاد يف حالة ركود، 

إىل توقع السوق ألرباح  أسعار األسهم. ويعزى االرتفاع واالخنفاض يف أسعار األسهم

حركة أسعار األسهم اليت يعكسها مؤشر األسهم مؤشرًا  أن نعّدولذا ميكن  ،الشركات

 أو دلياًل لالجتاه العام يف االقتصاد.
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 أنواع األوراق املالية 3.1
 

 السوق النقديةأوراق  1.3.1
 

سواق األوخمتلف أنواع األوراق املالية يف  نقديةسوق الالمعرفة معنى  – 1.3.1اهلدف التعليمي 

 نقديةال
 

 

سنة واحدة أو أقل. لقصرية األجل عادة ما تكون ذات فرتة استحقاق  أصواًل النقديةسوق الأوراق  ُتعّد

نة، واألوراق التجارية، اأذونات اخلز :السوق النقديةوتشمل األوراق املالية اليت تندرج يف فئة أوراق 

ألن فرتة  ؛ذات جودة عالية عمومًاهذه األوراق املالية  وُتعّدوشهادات اإليداع، والكمبياالت املصرفية. 

ثقة مبا يف ذلك حكومات قصرية وتصدر عادة من قبل مؤسسات كبرية وجديرة بال االستحقاق

املخاطر  لكن ،منخفضة جدًا ديةالسوق النقوهذا جيعل املخاطر املرتبطة حبيازة ورقة  ،الدول

 .ةضعوائد منخفعين تنخفضة امل

 نة اأذونات اخلز 

ها نة هي أوراق مالية قصرية األجل تصدرها احلكومة وعادة ما تكون فرتة استحقاقاإن أذونات اخلز

ليس هلا سعر فائدة معلن و ثالثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة. جل استحقاقأبأقل من سنة، فتصدر 

القيمة االمسية عند االستحقاق. مبلغ  ، ويتم سداد كاملخبصمباع ت (، إمناأو سعر كوبون) للعائد

نة منخفضة املخاطر املرتبطة بسندات اخلزا وتكونهذا هو املعروف باسم البيع على أساس اخلصم. و

خالية  أصواًل نة يف معظم العمليات احلسابية املاليةاأذونات اخلز ُتعّد إذالصفر من ب رتقأو ت جدًا

ليقوم مقام معدل  نة ذات األجل القصري جدًااوبالتالي يستخدم السعر على أذونات اخلز، خاطرامل من

 العائد اخلالي من املخاطر.

 

 األوراق التجارية 

واملخزون لغرض متويل الذمم أو احلسابات املدينة  كبريةالؤسسات امل تبيعهالتجارية سند إذني  الورقة

 111,111 ويف الواليات املتحدة، يتم عادة حتديد حجمها عند. االلتزامات قصرية األجل لسداد

وعلى غرار أذونات اخلزينة، تصدر األوراق التجارية أيضًا خبصم، مع اسرتداد القيمة  دوالر أمريكي.

 9يومًا ) 271ما بني يوم واحد و وراق التجاريةفرتة استحقاق األراوح ُتواالمسية عند االستحقاق. 

على خطوط ائتمان من حصلت تجارية قد الوراق األتكون الشركات اليت تصدر عادة ما أشهر(. و

 أوراقها. حاملومن املخاطر اليت يتحملها  النقد لسداد األوراق، واحلّد توفريمصارف كبرية لضمان 
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  شهادات االيداع 

قروض تقديم املال من أجل  للحصول علىصارف جتارية تصدرها م مالية ًاأوراقشهادات اإليداع  ُتعّد

ألذونات اخلزينة، تباع  وخالفًاسنوات.  5وأشهر  6 بني هااستحقاقتراوح عادة فرتات ووأغراض أخرى. 

دفع ت، ورأس املال )القيمة االمسية( إىلمسية، وتضاف الفائدة بسعر ثابت البالقيمة ا شهادات اإليداع

دوالر  111,111تبلغ  مسيةاشهادات اإليداع القابلة للتداول قيمة الفوائد عند االستحقاق. ول

 ، وميكن تداوهلا يف األسواق الثانوية.أمريكي أو أكثر

 

 القبوالت املصرفية( الكمبياالت املصرفية( 

أدوات ائتمانية قصرية األجل تصدرها الشركات غري املالية  )القبوالت( الكمبياالت املصرفية

ى تسهيل تساعد هذه األداة علو. نون واملصدرواملستورد هاستخدميوتضمنها البنوك، وعادة ما 

السماح للعميل بدفع مثن املنتجات بالكمبيالة. وميكن االحتفاظ بالكمبيالة ع ر التجارة الدولية 

طرفني )العميل  من. ومبا أن الكمبيالة املصرفية التزام خصمحتى االستحقاق أو صرفها بسعر 

، يومًا 181فرتة استحقاق الكمبياالت املصرفية  تبلغمنخفضة. وعادة ما  هاوالبنك(، فإن خماطر

 .هلا حتصيلها أو اسرتدادها أي حامٍل ويستطيع

  األسهم 2.1.3
 

 اوأنواعهاألسهم معنى  ةعرفم -)أ( 2.3.1 يمياهلدف التعل

 املمتازةفهم االختالفات بني األسهم العادية واألسهم  -)ب(  2.3.1التعليمي اهلدف
 

 

ومن زاوية حماسبية، يع ر رأس مال األسهم  شركة ما.يف  للمساهمني األسهم مطالبات ملكية متثل

يف  لكيةامل ومبا أن األسهم متثلعن حصة املالك يف أصول الشركة بعد حسم مجيع التزاماتها. 

زة قيمة ما دامت الشركة إمنا تستمر يف حيا ،استحقاق تاريخ هلاليس ف، بصورة مستمرة الشركة

 .متازةاملسهم األو ،عاديةالسهم األوهناك نوعان من األسهم:  موجودة.

 العاديةسهم األ 

. وبني خمتلف األوراق املالية اليت تصدرها يةاملال األسواقيف  األسهم العادية هي األكثر تداواًل

األرباح وقيمة  مناألسهم العادية هي األقل حصة  ُتعّدسهم املمتازة، ألالشركات مثل السندات وا

مالك القيمة املتبقية )الصافية(" ما يشار إىل أصحاب األسهم العادية باسم " غالبًا ولذا ،التصفية

ىل قيمة الشركة بعد الوفاء بااللتزامات إ. واملعنى الضمين هو أن قيمة السهم تستند للشركة
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سداد الديون، والضرائب املستحقة، وأرباح األسهم املمتازة،  :تشمل االلتزامات الرئيسةوالرئيسة. 

 شركةتتعرض عندما  ؛وغريها. وميكن شرح مفهوم مالك البقايا بالطريقة املثلى يف حالة التصفية

 :للرتتيب التالي لسداد االلتزامات وفقًا ات )املتحصالت(العائد وُتستخدم، اأصوهل تباع، للتصفية ما

صل صاحب السهم العادي حيقد و. األسهم العادية وأخريًاثم األسهم املمتازة،  ،أواًل ديون الشركة

، وذلك يعتمد على املقدار املتبقي بعد من مساهمته الذي ساهم به أو جزءكامل املبلغ  على

 ومحلة األسهم املمتازة.التوزيعات على أصحاب الديون 

 

 األسهم املمتازة 

عن األسهم  املهمةمع بع  االختالفات ما يف شركة  استثمارية ملكيةاألسهم املمتازة متثل  

ثل هذا ال تتمتع األسهم العادية مب ،التوزيعاتفي حني أن األسهم املمتازة مضمونة ف ؛العادية

ليس ، حلملة األسهم العادية منتظمة توزيعاتعلى الرغم من أن بع  الشركات تدفع و. الضمان

املمتازة األسهم  توزيعاتدفع وأساسًا، جيب يف املستقبل.  بذلك ك ما يضمن أنها سوف تستمرلهنا

األرباح، تتمتع األسهم  اتيف توزيع العليا إضافة إىل األولويةوة. لألسهم العادي توزيعاتقبل دفع أي 

. مقارنة حباملي األسهم العادية كتسبة من خالل التصفيةئدات امليف العا حبصة أك ر أيضًااملمتازة 

عن توزيع  ختلفهايف حال  اإلفالس األسهم املمتازة إجبار الشركة على ال ميكن حلاملي، ومع ذلك

 ، وليس لديهم حق التصويت.أرباح

 

 

 املمتازةاألسهم مقارنة بني األسهم العادية و 

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

على أصول الشركة  ذات األولوية األقلتتمتع األسهم العادية باملطالبة  على األصول:املطالبة 

إىل فهي حتصل على ما تبقى بعد سداد الديون واألسهم املمتازة. ونظرًا بااللتزامات األخرى،  مقارنًة

" مالك القيمة املتبقية )الصافية(إىل أصحاب األسهم العادية بـ " هذا التصنيف يف املطالبات، يشار

ألنهم  ؛للشركة ني"للشركة. ومبعنى آخر ميكن تسمية أصحاب األسهم العادية بـ "املالك احلقيقي

يتحملون خطر فقدان كل مساهماتهم املالية، بينما يتمتع مالك األوراق املالية األخرى بشيء من 

 احلماية.
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االكتتاب اخلاص )حق الشفعة(: ميلك أصحاب األسهم العادية حق االكتتاب يف إصدارات حق 

إذا قررت شركة ما إصدار أسهم عادية ف ؛األسهم اجلديدة للشركة للمحافظة على نسب متلكهم

جديدة جلمع رأس مال جديد، فيجب أن تطرح األسهم اجلديدة طرحًا أوليًا ألصحاب األسهم 

وإذا اختار املساهمون عدم ممارسة حقوقهم، فعندها ميكن طرح األسهم جلمهور  العادية القائمني.

املستثمرين. أما أصحاب األسهم املمتازة يف املقابل، فال حيق هلم احلصول على أي حقوق اكتتاب 

 خاص.

 

 وثابتة، يف حني أن توزيعات سلفًاتوزيعات األرباح: إن التوزيعات اخلاصة باألسهم املمتازة حمددة 

دفع توزيعات وال ميكن توزيع أرباح األسهم العادية ما مل ُتختضع لتقدير اإلدارة.  األسهم العادية

ً ما تكون مبالغ توزيعات األسهم املمتازة أعلى من تلك اخلاصة  األسهم املمتازة بالكامل. وعادة

على ف، من الفرتات عن توزيع أرباح األسهم املمتازة يف أي فرتة ختلفت الشركةوإذا  باألسهم العادية.

 الشركة سداد املتأخرات )املبالغ املتأخرة( قبل توزيع أي أرباح لألسهم العادية.

 

مبا أن دفع التوزيعات اخلاصة باألسهم املمتازة أمر مضمون، فال يتذبذب سعر السوق  تذبذب السعر:

سعر السوق للسهم العادي. ومبا أن العوائد ثابتة، فإن قيمة األسهم للسهم املمتاز بقدر ما يتذبذب 

املمتازة ثابتة أيضًا. ويف اجلانب اآلخر، تتعرض أسعار األسهم العادية للتذبذب العالي، ويعزى جل 

 السوق لقيمة السهم. رؤيةذلك إىل التذبذبات يف اإليرادات وتغري 

 
 السندات 3.3.1

 معنى السندات وخصائصهاعرفة م – 3.3.1اهلدف التعليمي 

ميكن أن و. ًانأوراق مالية طويلة األجل متثل دي السنداتشركة، خالفًا لألسهم اليت متثل ملكية يف 

عن  أفراداألجل من النظام املصريف أو من مستثمرين باقرتاض طويل  ما تقوم شركة أو حكومة

و سندات حامل وهم هنا- ليها سندات دين. يدفع املستثمرونيطلق ع طريق إصدار سندات 

ن من املدفوعات: أوال، طريقة الدفع ات. وحيق هلم نوعانقدًا يف البداية عند شراء السند -الدين

ستة أشهر كل  ،اليت تدفع عادًة)أو مدفوعات الكوبون( الثابتةالفائدة على سلسلة من املدفوعات 

دفع خ االستحقاق. وُتييف تار للقيمة االمسية للسند ةطريقة الدفع النهائي ،، وثانيًا)مرتني يف العام(

القيمة  مننسبة مئوية بعن الفائدة  يعبَّرالسند على مدى حياة السند. وعادة ما  الفائدة حلامل
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أصل ما يصدر السند بالقيمة االمسية، وبالتالي تكون القيمة األصلية ) وغالبًااالمسية للسند. 

وعندما تتخلف شركة وجيب سداده وفقًا لشروط اتفاقية السند. ( مساوية للمبلغ املقرتض، القرض

 وميكن، ختلف عن السداديف حالة  ُتعّد، (أصل القرض و/أوالسند )الفائدة  عن الدفع حلاملما 

فرتات ل مالية طويلة األجل ًاأوراقوتعد السندات . حلامل السند أن يرفع دعوى قضائية على الشركة

 الدخل ذات اليةاملوراق األ" اسم السندات على أيضًاسنوات أو أكثر. ويطلق  11 تبلغ استحقاق

 .على مدى حياة السند هاحلاملي من الدخل )الفائدة( منتظمةو ثابتة سلسلة تعطيألنها  ؛"الثابت

 
 

 الصكوك 4.3.1
 

 خمتلف أنواع الصكوك وخصائصها فهم– 4.3.1اهلدف التعليمي 

التقليدية، فهي أدوات دين متوافقة للسندات البديل اإلسالمي  –من مجيع أوجهها –لصكوك ا ُتعّد

كمصدر من مصادر التمويل، خاصًة يف الدول  متزايدة تكتسب الصكوك شعبيةو مع الشريعة.

ويعود املصدر واملستثمر.  الكامنة لكل من ملزاياإىل انظرًا  ،السندات التقليدية أكثر من اإلسالمية.

املتزايدة إىل أن الصكوك يف الواقع متوافقة مع الشريعة، وبالتالي فهي جائزة يف سبب هذه الشعبية 

 اإلسالم.

ذات  مديونيةالسندات أدوات ف ؛هناك بع  االختالفات األساسية بني السندات التقليدية والصكوك

الصكوك يف ، أما عند استحقاقها، مع إمكانية االسرتداد الكامل لقيمتها االمسية دورية ثابتةفوائد 

فال تقدم وعدًا بالدفع، لكن اجلهة املصدرة هلا توافق على تقديم عوائد للمستثمرين يف شكل  املقابل

 املمولة )أساس الصكوك( يف املقام األولألصول لمدفوعات مرتبطة بالتدفقات النقدية الناشئة 

. وباختصار، املمولةلألصول  مع املال من أجلها. ويعد املستثمرون يف الصكوك مالكًا نسبينيواليت ُج

 متثل الصكوك إثباتًا للملكية. يف حنيالسندات إثباتًا للدين،  ُتعّد

بغ   حامل السند يضمن دفع الفائدة له أنى اليت متيز بني السندات والصكوك، ومن السمات األخر

تعتمد عوائد الصكوك على قيمة األصل  يف حنيالنظر عن أرباح وخسائر اجلهة املصدرة هلا، 

 احلقيقةالضمين )األساسي( وشروط العقد امل رم بني امُلصدر أو اجلهة املصدرة واملستثمر، وهذا يف 

 يتمحور حول ترتيبات مشاركة الربح واخلسارة.
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 :ياكل األساسية للصكوكاهل ما يلي بع  ويف ،قد متت هيكلة الصكوك بطرق شتىل

هذا النوع من  ستخدموُي وهي الشكل األكثر انتشارًا من بني الصكوك، :صكوك اإلجارة .1

 يف عمليات البيعصكوك اإلجارة عمومًا  وتستخدميف املقام األول.  الصكوك لتمويل املشاريع

 إعادة االستئجار.و

تنطوي صكوك املراحبة على بيع وشراء األصول باستخدام التكلفة زائد  :صكوك املراحبة .2

 .متويل التجارة)ربح هامشي(. وتستخدم على نطاق واسع للتمويل قصري األجل يف 

صكوك املضاربة هي شكل من أشكال الصكوك االستثمارية اليت ختول  :صكوك املضاربة .3

 صكوك.ُأصدر مقابلها  يف مشاريع حمددة املشاركةحامليها 

املشاركة  صكوكيف  هأن املضاربة،إال صكوكب شبيهة املشاركة صكوك :صكوك املشاركة .4

 .الصكوك حاملي من مؤلفة جلنة بتشكيل لصكل صدريقوم الطرف امل

 

 املشتقات املالية 5.3.1
 

 هاخمتلف أنواع األوراق املالية املشتقة وخصائص فهم -)أ(  5.3.1ي مياهلدف التعل

 املستقبليةاخليارات والعقود  عقودمعنى وخصائص  فهم -)ب( 5.3.1ي مياهلدف التعل

 املالية األوراق يطلق عليها أخرى، مالية أوراق من هاتقيم أو تشتق تستمد مالية أوراق هي املشتقات

من بني  شيوعًا األكثر املستقبلية والعقود اخلياراتتعد عقود و(. األصول أو) أو الضمنية األساسية

وحري بنا مالحظة أن املشتقات ال متنح ملكية األصل األساسي أو الضمين حتى يتم  .املشتقات

 .عقد املستقبلياتاستخدام اخليار أو يستحق 

 ياراتعقود اخل (Options) 

ضمن  معني بسعر عدد حمدد من األسهم بيع أو شراء يف )وليس االلتزام( احلق ياراخل عقد ميثل

 رياالت 5ستثمرامليدفع و ريااًل 51 حاليًا سهم مابيع أن سعر  لنفرتض. إطار فرتة زمنية حمددة

 ولنفرتض أنه .واحد عام يفريااًل  61 بقيمة واحد سهم (call option) لشراء خيار عقد مقابل

 . فإذا قرر املستثمر أن ميارسريااًل 71 أصبح سعر السهم مرحلة االستحقاق من اخليار اقرتبعندما 
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 طرح بعدو ،رياالت 11 ًا إمجاليًا قدرهرحب ققوحي ،كل سهمعن  فقطريااًل  61يدفع فس اخليار،حق 

 كان إذاأما . رياالت 5الصايف يصبح الربحاخليار، لشراء املستثمر اليت تكلفهااخلمسة رياالت ال

 هذاو. اخليار حق ن ميارسل ببساطة املستثمر فإن خليار،ا عقد استحقاق عند ريااًل 41سعرالسهم

 اخليارويطلق على  ، وهي السعر املدفوع مقابل اخليار.اخلمسة رياالتال فقط خسرسي نهأ يعين

 احلق يعطي الذي اخليار طلق علىيو (،call option) "الشراء خيار" شراءال يف احلق يعطي الذي

 .(put option) "البيع خيار" بيعال يف

 ًانوع املعمرة االستهالكية السلع على الضمانيعد و .اخلياراتعقود  إخفاء األحيان بع  يف يتم

( الشركة على بيعهاإعادة  أي) سلعال إرجاع خيار املشرتي يعطي الذي( البيعخيار ) ياراخلأنواع  من

. كان سبب ألي اجاذبيته وذلك إذا فقدت السلعة ماله، سرتجاعوا حمدودة زمنية فرتة غضون يف

 ، حيثالسيارات بيع وكاالت الذي تستخدمه هو العقد البيع املخفية خيارعقود  على آخر مثالو

 زمنية فرتة خالل حمدد بسعر ئهاشرا عادةإ ضمان مع سيارة بيعب املبيعات لزيادةيقوم البائع أحيانًا 

 داخل سعر هونا ه السيارة سعرف ،جمانًا يأتي ال الضمان هذا أنإدراك  للمشرتين ينبغيو. معينة

 .البيع خيارقيمة  زائدًا السيارة مثن أي :الباقة

 ستقبليةامل العقود (Futures) 

( و"العقد اآلجل" هو futures or futures contractأو املستقبليات )" ملستقبليا" العقد

اتفاق بني طرفني على شراء وبيع سلٍع معينة يتم تسليمها يف تاريخ مستقبلي معني، وبسعر يتم 

اليت تعطي صاحبها احلق وليس االلتزام بالشراء أو  اخليارات وخالفًا لعقود. االتفاق عليه اليوم

الضمنية )األساسية( ورقة املالية ال أو األصل بيع أو شراءب ًاالتزام املستقبلي العقد يشكل ،البيع

 .املنظمة ةستقبليامل العقود أسواق يف املتداولة ةاآلجل دوالعق منمعياري  نوع كذلك وهو. املعنية

. الصلة ذات األخرى والشروط العقد ومدة ،صولاأل ونوعية كميةوهو معياري أو موحد من حيث 

. والذهب والنب، ،والقمح ،النخيل زيت مثل األساسية السلع يف ستقبليةامل العقود تتداول ما غالبًاو

والعمالت  ود املستقبلية أيضًا يف األصول املالية كاألسهم والسندات وأسعار الفائدةلعقوتوجد ا

 للبائع املشرتي بدور قومي مقاصة (أو )بيت كمركز هناو األجنبية، وتتداول يف البورصات الرمسية.

 .ةستقبليامل لعقودل لمشرتيل بائعالدور و
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اتفاق على  مبنزلةأنهما  من وعلى املرء أن يفرق بني العقود املستقبلية والعقود اآلجلة، فعلى الرغم

شراء وبيع أصل ما أو ورقة مالية معينة يف املستقبل مقابل سعر معلن، إال أن العقود اآلجلة ليست 

ففي العقد اآلجل يتم التفاوض مباشرة على شروط العقد واالتفاق عليها بني  ؛عقودًا موحدة

االستحقاق، ويستخدم تسليم السلع عند العقد اآلجل  يقصد من ويف العادةمشرتي وبائع األصول. 

عمومًا ألغراض التحوط، غري أنه يتداول كأداة مضاربة، وتغلق املراكز املالية املفتوحة قبل وقت 

 االستحقاق.

)أ( السـيد  أن لـنفرتض  :التـالي  املثـال  خـالل  مـن  )أو العقود اآلجلـة(  املستقبلية العقود مزايا تضحت قد

عقـــد  شـــراءمـــن خـــالل . بعـــد حصـــدُي مل الوقـــت هـــذا يف القمـــح ولكـــن املســـتقبل يف قمـــححيتـــاج إىل 

 خطر )أ(السيدأزال  الطريقة بهذه. لقمحًل امثن هسيدفع الذي السعر )أ( السيد ضمن اآلن، مستقبلي

 علـى األ سـعر ال دفعبـ  ملـزم  هـو ف القمـح،  أسـعار  تضـ اخنف إذا بـالطبع و. سـعره  وزيـادة  القمـح  فراتـو  عدم

 للمنــتجني الســماح يف ةســتقبليامل العقــوديســتفاد مــن . يلســتقبامل دالعقــ يف عليــه املتفــق النحــو علــى

 وتقلبات السلع فراتو بشأن القلق إىل احلاجة دون التجارية أعماهلم على لرتكيزاب لسلعل واملشرتين

 .املستقبليف  األسعار

 

 عملية االستثمار 1.3 

 عناصر العملية االستثمارية  1.4.1
 

من أجل  اتباعهاستثمر امل على خمتلف اخلطوات اليت يتعني معرفة – 1.4.1اهلدف التعليمي 

 .منهجيةاختاذ قرارات استثمارية 
 

 
اختاذ القرارات  من أجلاملستثمر  يّتبعهامنطقية من سلسلة خطوات  يةعملية االستثمارتتكون ال

 االستثمارية.

 االستثمار ة: إعداد سياساألوىلاخلطوة 

وتشمل . واسعبشكل وفئات األصول  ،، وحجم االستثماراالستثمارينطوي على حتديد أهداف هذا 

مد على إن حجم االستثمار يعتأو الدخل والنمو معًا.  ،الدخل، والنموستثمارية احملتملة األهداف اال

خمطط عام للمحفظة االستثمارية،  وضعشمل يحتديد فئات األصول و ،املوارد املتاحة للمستثمر

حتديد  جيب على املستثمر أيضًاواألمر الذي يعين اختاذ قرار بشأن نوع األوراق املالية لالستثمار. 
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ما إذا كان  إىل ذلك، جيب أن يقرر املستثمر أيضًا إضافًةوالعائد املتوقع من استثماره. املخاطر 

هي تلك  طةينشالسياسة الف. طة أو خاملة(ي)غري نش م سياسة سلبيةطة أيسياسة نش سيتبع

، يف حني عادلالغري  سعرال ذاتالية املوراق األ خالل حتديدمن  ربحلا حتقيقإىل  تسعى السياسة اليت

حتمل خماطر االستثمار خالل لربح من إىل اتسعى  طة أو اخلاملة(ي)غري النش سلبيةالسياسة الأن 

 فقط.

 

 املاليةورقة : حتليل الالثانيةاخلطوة 

)قائمة  ياالستثمار اجملالعريف حتديد املعايري، وتمن خالل  من اخلطوة األوىلاخلطوة  تنبعث هذه

. لألوراق املالية جراء حتليل وتقييمإها( وفي ستثماراالاألسهم أو الشركات اليت من املرجح أن يتم 

 هاضعفو تهالتحديد مواطن قوساسي" على الشركة هو إجراء "التحليل األالورقة املاليةحتليل و

أو  اجلوهرية دير قيمتهاتقتثمني الورقة املالية لهو عملية فالتقييم أما ألغراض االستثمار. 

 األساسية.
 

 يةستثماراحملفظة اال: بناء الثالثةاخلطوة 

 ، إذستثماراال اتخطو خطوة من أهمك بناء احملفظة االستثمارية أو توزيع األصولميكن النظر إىل 

تسند إىل كل فئة من فئات  اليت سوفاملئوية  هاألموال أو نسباهذه اخلطوة حتديد أوزان تشمل 

وراق املالية. لألبيع الفعلية العمليات الشراء و ذلك لييمت حتديدها،  ورقة ماليةاألصول، وإىل كل 

فظة إدارة هذه اخلطوة على مدى فرتة من الزمن. جيب على املستثمر أو مدير احمل إجنازيتم عادة و

توقيت )أو توزيع األصول إن قرار ال. نتقاءوقرارات اال ،توقيتالفظة: احملجانبني من جوانب بناء 

تها قيم فوقبأقل من قيمتها أو  اليت تقدر فيها األسهمالتكتيكي( ينطوي على حتديد الفرتات 

قرار أما ". فين"التحليل ال أساليب أصول أخرى. وميكن القيام بذلك مبساعدة بع إىل  بالنسبة

على أسهم  لعثوراقليل خماطر احملفظة وليس حماولة هو اختيار األوراق املالية من أجل تف نتقاءاال

 ذات سعر غري عادل.

 عدم اليقني خاطر االستثمارقصد مبوُي ،املخاطر تجنبوني أن املستثمرين العقالنينيفرتض من املو

 يففئات األصول ختتلف و. أو تسييلها تصفيتها عندما يتوقع مافظة حمل املستقبلية قيمةالحول 

ومن خماطر االستثمار.  زادت كلما طال أفق االستثمار يف العادةكمية خماطر االستثمار، 

من  ليع يف األوراق املالية يف فئة أصمن خالل التنو هامن ميكن احلّد املخاطر راسخة أنال احلقائق
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يف  األصول توزيعار من خالل تغيري وع ر فئات األصول. وميكن إدارة خماطر االستثم األصول

ضمن فئة معينة للحصول على أك ر قدر األسهم  انتقاءولذلك فمن املهم ملدير احملفظة  احملفظة.

 ممكن من التنويع.

 
 االستثمارية فظةاحمل: مراجعة الرابعةاخلطوة 

املعلومات منتظم الغتنام فرص  وبشكل طةيبصورة نش وُتراجع االستثمارية جيب أن تدار احملفظة

 اجلديدة والبيئة املتغرية.

 
 : تقييم األداءاخلامسةاخلطوة 
ربطها أهدافها املعلنة، وكذلك  بناًء علىأداء احملفظة تقييم ، وبصورة دوريةمن وقت آلخر، ينبغي 

حتديد الفجوة بني  ينتائج حتليل األداء هإحدى إن املناسبة.  أو املؤشرات بع  املعايريب نسبيًا

 حملققة وإجياد سبل حتسني األداء.العائدات املتوقعة وا

 

 مفاهيم عوائد االستثمار 2.4.1 
 

 خمتلف مفاهيم العوائد:  اتتعريف معرفة – 2.4.1اهلدف التعليمي 

 العائد املطلوب •

 العائد املتوقع •

 العائد احملقق •

 املخاطر إىل تعظيم العائد يتجنبون نيسعى املستثمرون الذياالستثمار. بلقيام امكافآت هي العوائد 

وذلك من خالل مقارنة االستثمارات البديلة  ،ملكل وحدة من خماطر استثماراته للحد األقصى

 االستثمارات:ب املتعلقة للعوائدك مفاهيم خمتلفة لإىل معايري املخاطر. هنا استنادًا
 

 العائد املطلوب 

 تعارتفكلما ، وخماطر االستثمار ها املستثمر إزاءطلباليت يعوائد الاحلد األدنى من  ذلك هو

 :هي العائد املطلوب من ثالثة عناصر يتألفو .ارتفعت العوائد املطلوبة، املخاطر

 .معدل العائد احلقيقي •

 .عالوة التضخم •

 .عالوة املخاطر •
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 جدًا ينالتضخم صغريعالوة معدل العائد احلقيقي و يكونومع ذلك، يف معظم احلاالت، 

هذا يرتكنا مع "عالوة و. متساٍو بقدريف مجيع االستثمارات  انيوجدزمن و مدىعلى  ينومستقر

 دد املعدل املطلوب للعائد على االستثمارات.حيعنصر أهم خاطر" كامل

 

 العائد املتوقع 

الستثمار يف اقاعدة عامة كمن االستثمار. و دهاتولاملتوقع لتدفقات النقدية ا من قدرائد املالع هو

هناك حافز للمستثمر  لن يكونأك ر من العوائد املطلوبة، وإال  جيب أن تكون العوائد املتوقعة

واملعدل املتوقع للعائد  ةختلفاملات االقتصادية اجلدول التالي السيناريويوضح االستثمار. ب للقيام

 على األصول:

 
 واملعدل املتوقع للعائد على األصول. ةختلفاملات االقتصادية السيناريو: 3-1 اجلدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على. لكناألعائد الألنه يوفر  )أ( صلاألعلى العوائد املتوقعة وحدها، قد منيل إىل االستثمار يف  بناًء

 إذا ما أخذنا جمموعة من التحركات السعرية كمقياس تقرييب للمخاطر، سنالحظ أن األصل )أ(

من العوائد واملخاطر املتوقعة بعني  من األصل )ب(. ولذلك عند وضع كلٍّحيمل خماطر أعلى 

ذين يفضلون حتقيق ال املستثمرينفإن وبالتالي . على بع  ال يهيمن )أ( وال )ب( بعضهمااالعتبار، 

 

 الوضع االقتصادي

 

 (%)االحتمال 

 

 (%) معدل العائد على األصل أ

 

 (%) معدل العائد على األصل ب

 15 30 20 قوي

 10 15 50 متوسط

 5 10- 30 ضعيف

 

 )العائد احملتمل(×)االحتمال(∑=العائد املتوقع
 %52.0%( = 52-×  2.0%( + )50×  2.0%( + )02×  2.0العائد املتوقع لألصل )أ( = )
 %5.0%( = 0×  2.0%( + )52×  2.0%( + )50×  2.0العائد املتوقع لألصل )ب( = )
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ما فطر. اخمن امل تحمل قدر أعلىإذا كانوا على استعداد ل)أ( يف األصل  ونستثمري قدعائدات أعلى 

 اختيارك؟

 العائد احملقق 

تباع أي عندما  ؛عند تصفية االستثماراتوتقاس  ،من قبل املستثمر العوائد احملققة فعاًل إنها

اس قوت .عائدلملئوية لنسبة االالدوالر و/أو  عائد خالل كن قياس العوائد احملققة منمياألصول. و

 .العوائد املتوقعة عند قياس أداء االستثمار مقابل ةققاحملعوائد ال

 

 احتساب العائد 3.4.1 
 

 ائد وكيفية حسابهاتعريف خمتلف مفاهيم العو فهم – 3.4.1اهلدف التعليمي 

مقدار معني من العائد أو الربح. تثمر باالستثمار فهو يتوقع احلصول على عندما يقوم املس

 لقياس أداء االستثمار املعني.ستخدم عوائد االستثمار وُت

 :وهيتوجد أنواع خمتلفة من عوائد االستثمار لقياس أداء االستثمار 

 ئويالنسبة املبعائد وال الدوالريعائد ال (أ )

 احليازة أو االحتفاظ فرتةد ائع (ب )

 يسنوالعائد ال (ج )

 العائدمتوسط  (د )

 

 والعائد املئوي الدوالريالعائد  (أ )

مسمى  ُاستخدم. بعملة معينة سياملقالعائد على االستثمار  هوعملة( البالدوالر )أو بعائد الإن 

 .اليةدبيات املاألمعظم مع  حتى يتسقعملة" ال" ليشري إىلعام مبعنى يف هذا السياق "الدوالر" 

 

 ائد على االستثمار عادة يف شكلني:والعتأتي و

 ألسهم(املوزعة لرباح األخالل فرتة االستثمار )مثل الفائدة أو املتحصل نقد ال. 

 (.ئره)مكاسب رأس املال أو خسا صولالتغري يف قيمة األ 
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رأس املال أو  مكاسبو تحصلةالغ النقدية املجمموع املب هوعملة( ال)أو  الدوالرإن إمجالي عائد 

 االستثمار. يف هرئخسا

 
 

 

 (Holding Period Returnأو االحتفاظ ) ةزايعائد فرتة احل (ب )

 حيازةهذه الفرتة فرتة  ُسميت، أو تسييله تصفيته تحمددة ثم مت فرتًةاالستثمار ب مت االحتفاظإذا 

عائد  ويتألف إمجاليطلق على العائد املتحصل خالل هذه الفرتة "عائد فرتة احليازة" االستثمار، وي

 :فرتة احليازة حلصة من السهم من عنصرين

 غلة التوزيعات. (1

 )أي التغري بالنسبة املئوية يف قيمة األصل(. األرباح الرأمسالية (2

 

 

 

 

 الــمث
المدرجة مقابل عشرة  ABCمن أسهم شركةسهم  522م 0255مارس  األول منيوم الاشترى أحمد في 

سهم. لاير واحد كأرباح موزعة لكل  على م0255في شهر يونيو  أحمد للسهم الواحد. ثم حصل رياالت
( ةالدوالر )أو العملعائد للسهم الواحد. ما ريااًل  50بــــــ باع أحمد األسهم  م،0255أغسطس  05 وفي
 ؟اص بأحمدالخ

  لاير 522   النقد المتحصل من األرباح الموزعة 
  لاير 022    التغيير في قيمة األصول 
 لاير 022 ر العملة( على االستثمابالدوالر )أو إجمالي العائد ب 

يمكن تحويل العائد الدوالري إلى عائد مئوي لتسهيل المقارنة بين االستثمارات ذات المقاييس المختلفة. 
المئوي يعطينا مقياسًا نسبيًا للعائدات ويخبرنا كم هو المقدار الذي حصلنا عليه مقابل كل دوالر فالعائد 

 )أو لاير( مستثمر. وبالنسبة إلى هذا المثال، تكون العائدات المئوية على النحو التالي:

 52لاير أو  522   النقد المتحصل من األرباح الموزعة% 
 02لاير أو  022    التغير في قيمة األصل% 
  02لاير أو  022   إجمال العائد الدوالري والعائد المئوي% 
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 وميكن حساب هذين العنصرين كما يلي:

 التــــوزيـعـــــــات  =غلة التوزيعات 

 سعر البداية                        

 

 االفتتاحسـعر - سعر اإلغالق=  األرباح الرأمسالية

 االفتتاحسعر                            

سعر الشراء   /سعر الشراء )بداية احليازة(  –األرباح الرأمسالية = سعر البيع )نهاية احليازة( 

 )بداية احليازة(

 

 ويسمى جمموع العنصرين أعاله عائد فرتة احليازة، وميكن حسابه بالطريقة التالية:

 (عر اإلغالقس- االفتتاحعائدة فرتة احليازة = )التوزيعات( + )سعر 

 االفتتاحسعر                                                     

 

)سعر البيع( أقل من سعر  اإلغالقنالحظ أن "ربح رأس املال" ميكن أن يكون رقمًا سالبًا إذا كان سعر 

 )سعر الشراء(، ويف هذه احلالة يتحول إىل "خسارة رأمسالية". االفتتاح

 

 
 
 

 مثال
 المدرجة بسعر عشرة رياالت ABCمن أسهم شركةسهم  522 م0255 األول من ينايريوم اشترى أحمد في ال

سهم. توزيعات نقدية بلغت ريااًل واحدًا لكل  على م0255شهر يونيو  نهاية في أحمد للسهم الواحد. ثم حصل
مباشرة بعد حصوله على األرباح  للسهم الواحدرياال  50بــــــ باع أحمد األسهم  م،0255وفي نهاية شهر يونيو 

 ؟حمدعائد فترة الحيازة أل. ما الموزعة
 لاير 522 النقد المتحصل من توزيعات األرباح 
 لاير 022 التغير في قيمة األصل 
 لاير 022 إجمال العوائد الدوالرية 
 

 %52=  5222لاير/ 522غلة التوزيعات = 
 %02لاير =  5222لاير(/  5222 –لاير  5022األرباح الرأسمالية = )
 % أو02% = 02% + 52عائد فترة الحيازة = 

 % 02لاير =  5222/  [لاير( 5222 –لاير  5022لاير( + ) 522رة الحيازة = ])عائد فت
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 العائد السنوي (ج )

حساب العائد السنوي يف السبب و. حتول إىل أساس سنويالعائدات على االستثمار ويف العادة تقدر 

فرتة  مل تكنحتليل األداء. إذا  يف عايريامل بني االستثمارات أوتوحيد وتسهيل املقارنة هو ألغراض ال

باستخدام الصيغة  ًاسنوي ًاعائد فرتة احليازة ليكون عائد حتويلنستطيع سنة واحدة،  احليازة

 :التالية

 
 

 العائدمتوسط  (د )

على مدى عدة فرتات و/أو  أصول/استثمارات )بشكل متقاطع(لعدة العائد ميكن احتساب متوسط 

، تو  بو  أنسب متساوية يف ثالثة أصول: بلدينا استثمارات ن إنقل ل. (سالسل الزمنيةزمنية)

العائد هلذه احملفظة على النحو متوسط  ُيحسب. %21و %15 و %8: بالرتتيبالسنوية  هاوعوائد

 :التالي

 

 

 

 

 

احلسابي أو املتوسط العائد باستخدام املتوسط حساب متوسط  يمكنف، الزمنية سلسلةاليف أما 

 عوائد التالية يفال ذي حققال (أ)ليف األص نااستثمار العائد علىمتوسط سب حننا اهلندسي. دع

 :كل سنة من السنوات األربع املاضية

 

 

 

 

معبر عنها فترة الحيازة  nتمثل ، حيث [5- (n/1)+ عائد فترة الحيازة(5)]عائد فترة الحيازة السنوي = 
 السنوات. ب
 

   ، وبالتاليأشهر أو نصف سنة 6% على مدى فترة 02عائد فترة الحيازة نسبة تكونفي المثال أعاله 
n  =2.0 
 

 لذلك يتم حساب عائد فترة الحيازة السنوي على النحو اآلتي: 
 %.65أو  2.65=  [5- (0.5/1)(2.02+ 5)]=  عائد فترة حيازة سنوي

 

 

 %53.00=  0%(/02% + 50% + 8= ) 0العائد )أ( + العائد )ب( + العائد )ج((/متوسط العائد = ) 
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 العائد السنة 

1 5% 

2 11% 

3 -3% 

4 15% 

 

 

 
 

احلسابي إىل املبالغة يف تقدير ، مييل املتوسط يف املثال السابق؟ كما ترى املقياسني أفضل أي

املقياس اهلندسي هو املتوسط  ُيعّد ،من حيث املفهومو. اهلندسي باملتوسط العائد مقارنًةمتوسط 

على  ، وهو املقياس احلقيقي لعائدات االستثماراملركب العائدألنه يقوم على أساس  ؛صحيح"ال"

 قصرية.اللفرتة يف ا تقرييب حساباحلسابي كاستخدام املتوسط  ميكن غري أنه فرتة متعددة،
 

  

 الطريقة األولى: المتوسط الحسابي
 

 3%(/50%( + 0-% + )52% + 0متوسط العائد = )
               =02/3 

 =6.20% 
 
 

 الطريقة الثانية: المتوسط الهندسي
 

 x (5 +52 )%x (5( +-0 ))%x (5 +50)%](5/3)– 5 (%0+ 5متوسط العائد = ])

( =5.0883)(2.00)– 5 

 =6.03% 
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 أسئلة للمراجعة 

يرتبط بها من العوائد ختلفة من االستثمارات وما املنواع األ صفاالستثمار؟ ب املقصودما  -0

 واملخاطر املتوقعة.

 بني االستثمار واملضاربة؟ املهمما الفرق  -8

 صف االختالف يف اخلصائص وسلوكيات االستثمار بني املستثمرين األفراد واملؤسسات. -3

حتقيق التنمية االقتصادية للبلد؟  يف وما أهميتها؟ سوق األوراق املالية األوليةب املقصودما  -4

 وما أدوارها؟ ؟سوق األوراق املالية الثانويةب املقصودما و

 يف االقتصاد. سواق األسهمأأدوار  صف -5

 .النقديةسوق ال األنواع املختلفة من أوراق؟ صف النقديةسوق الب املقصودما  -6

بني كل نوع من  املهمةات ختالفاالألسهم ولختلفة املألنواع ااألسهم؟ صف ب املقصودما  -7

 .األسهم

 وخصائصها.صف السندات  -2

 لعقودوراق املالية املشتقة؟ صف اخلصائص الرئيسة لألختلفة املصائص اخلنواع واألما  -9

 ة.ملستقبلياخليارات والعقود ا

 اخلطوات األساسية الالزم اختاذها من جانب املستثمر يف اختاذ قرار استثماري منهجي؟ ما -01

والعوائد احملققة.  ،ملتوقعةمثل العوائد املطلوبة، والعوائد ا العوائد صف خمتلف مفاهيم -00

 كيفية حساب هذه العوائد. والتعرف على

 
  

 عينة من أسئلة اخليارات املتعددة 

 بشأن أسواق األوراق املالية األولية والثانوية؟ ةصحيح ُتعّد ةالتالي العباراتأي  -3

 .بعضهما على بع  األولية والثانويةتعتمد السوقان  ( أ 

 سوق ثانوية. كون هناكيلن  ،بدون سوق أولية ( ب 

 يكون هناك سوق أولية. لنبدون سوق ثانوية،  ( ج 

 بدون سوق أولية، سيكون من الصعب نقل األسهم يف السوق الثانوية. ( د 
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 سوق األسهم؟أدوار من  ُتعّدأي األدوار التالية  -2

 .اترأمسال جديد للشرك حشدل يسهت ( أ 

 األموال ملشاريع احلكومة. مجعساعد على ت ( ب 

 على الشركات. والسيطرةز عمليات االستحواذ يتعز ( ج 

 ساعد املستثمرين على تنويع استثماراتهم.تد(  ( د 

 فقط )ب( و )أ(  - 0

 فقط (ج(و )ب)أ( و )  - 8

 فقط( د) و( ب) و( أ)  - 3

 (دو )( ج) و( ب) و( أ)  - 4

 
املوزعة، رباح أليف ا...............حتمل معها ما ومتثل مطالبات ملكية يف شركة  ...............-3

 والتصفية، واالكتتاب يف أسهم جديدة الحقة. ،والتصويت

 االكتتاب اخلاصة حقوقالعادية؛  األسهم ( أ 

 حقوق االكتتاب اخلاصة؛ املمتازة األسهم ( ب 

 االكتتاب اخلاصة حقوق ؛سنداتال ( ج 

 املطلوبات )اخلصوم(سندات؛ ال ( د 

 
 ختص األسهم العادية؟أي من امليزات التالية  -4

 أصول الشركة. على طالبةيف امل العليا هلا احلصة ( أ 

 حقوق التصويت.هلا  ( ب 

 األسهم املمتازة. أرباح أك ر من قد تكون أرباحها املوزعة ( ج 

 .أفضلية االكتتابحقوق هلا  ( د 

 فقط )ب( و )أ(  - 5
 فقط (ج(و )ب)أ( و )  - 0
 فقط( د) و( ب) و( أ)  - 0
 (دو )( ج) و( ب) و( أ)  - 3
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ريااًل  51املدرجة بسعر SMBسهم يف شركة  111م 2111ف راير  يف األول من ABالسيد  اشرتى -5

 يوليو 31يف وسهم. كل لقدرها ريال واحد  حصل على أرباح م2111مارس شهر يف وللسهم الواحد. 

 سنوي؟ال احليازةفرتة  عائدللسهم الواحد. ما  ريااًل 54بـباع أسهمه  م2111

 %02.57 ( أ 

 %09.10 ( ب 

 %81.11 ( ج 

 %80.11 ( د 
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 الفصل الثاني

 األوراق املاليةشراء وبيع 

  

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج  ُقّسم

ضمون هذا اهلدف يف مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهالدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 إطار يسبق النص.

 

 مـقدمـة

 األوامر أنواع  1.2

 (Market order) السوق أمر 0.0.8

 (Stop order) اإليقاف أمر 80008

 حمدد السعر أمر 3.0.8

 اإليقاف احملدد أمر 4.0.8

 األوامر املشروطة زمنيًا 5.0.8

 

 األسهم تداول  2.2

 الصفقات تنفيذ 0.8.8

 أو مطابقة األوامر مقابلة مبدأ 80808

 األسهم أسعارعرض  فهم 3.8.8

 

 املكشوف على البيع  3.2

 املكشوف؟ على البيعب املقصود ما 0.3.8

 املكشوف؟ على البيع ملاذا 80308

 املكشوف على لبيعأمثلة ل 3.3.8

 املكشوف على البيعخماطر  4.3.8

 املكشوف على البيع ومساوئ مزايا 5.3.8
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 اهلامش املغطى  4.2

 ؟"اهلامش املغطىبـ" املقصود ما 0.4.8

 أساليب استيفاء طلب اهلامش 80408

 باهلامش لتداولل التمويلي األثر 3.4.8

 

 األسهم أنواع  5.2

 منو أسهم 0.5.8

 القيمة أسهم مقابل النمو أسهم 80508

 (Blue-chip stocks) املتميزةأو أسهم الشركات  النخبة أسهم 3.5.8

 أسهم الشركات الكبرية 4.5.8

 ضاربةامل أسهم 5.5.8

 (Penny stocks) منخفضة القيمة سهماأل 6.5.8

 دفاعيةال سهماأل 7.5.8

 جوميةاهل سهماأل 2.5.8

 دوريةال سهماأل 9.5.8

 (Counter Cyclical Stocksاألسهم املواجهة للتقلبات الدورية ) 01.5.8
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 ةــقدمــم

 ًاالقسم األول أنواع ويتناوليف جتارة األوراق املالية.  لمتعاملنيهذا الفصل األدوات األساسية ل يستعرض

الضرورة لتحسني درجة مثلة عند ويستشهد بالعديد من األ ،وامر ومعانيها واستخداماتهااألخمتلفة من 

بكفاءة.  تهفيألداء وظواإلملام بها وامر األع انوأ فهموسيط ال لمتعاملل جدًامن الضروري إن . فهم القارئ

ا حاملوامر ألما جيري ل إيضاحملية تداول األسهم حيث يتم الرتكيز على عإىل  تاليال يتطرق القسمو

املتداولني ثقة  عاملشرتي والبائأوامر بني  املطابقةفهم كيفية ومينح يتم إدخاهلا يف النظام لتنفيذها. 

الصحف يف صفحات املالية العلى  عادًة املوجودةاألسهم  ألسعارشرح  يعقب ذلك. مهامهمب للقيامأك ر 

األسهم  توفر قوائم أسعارو. لمستثمرين أيضًال بل متداولنيليس فقط لل ًامهم عّدُيهذا و ،اليومية

 .اختاذ قرارات االستثماريف  ضروريعن حالة السوق لكل سهم، وهو أمر  مهمةمعلومات 

 مثريًا أمرًا املكشوف على البيع ويعد .املكشوف على البيع عمليات الفصل هذا من التالي القسم يناقشو

كما يناقش القسم التالي ابرز املفاهيم املتعلقة  .ذاته حد يف ميزاتامل بع  له أن غري ما، نوعًا للجدل

 تعزيز صيغ من جذابة صيغة ألنه ؛األهمية غاية يف التغطية بهامش التداول عّدُيو. باهلامش املغطى 

 أنواع مبناقشة الفصل وينتهي. نشاطًا األكثر للمتداولني جذابة وهي( واخلسائر) العوائد تزيد التداول

 .والوساطة التعامل نشاط مزاولي ثقة فهمها يعزز اليت االستثمارية األسهم من خمتلفة

 

 أنواع األوامر  1.2

 (Market Order) أمر السوق 1.1.2

 استخدامهطريقة أمر السوق وب املقصود فهم– 1.1.2اهلدف التعليمي 

هذا النوع من  عّدوُي. احلالي لسوقا عند سعرسهم األأمر السوق هو أمر شراء أو بيع عدد حمدد من إن 

 حيددأكثر أنواع األوامر شيوعًا من بني األوامر اليت يدخلها املستثمر من خالل وسيطه. وعادًة ال 

سعر السهم  ما يقاربأو  عندأفضل سعر متاح ب ينفذسوف ألن من املفهوم أن أمر السوق  ؛املتداول أي سعر

 .احلالي
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سعر الب هتنفيذ هناك ما يضمن ليسلكن  ،التنفيذن وضماألمر مهذا السوق هو أن  مرألالرئيسة  إن امليزة

نفذ أمرك لكن ليس ُي وقد، تتغري األسعار بصورة سريعة جدًا، سريعة احلركة ففي األسواق؛ دداحمل

 بالسعر الذي تريده متامًا، بل بأقرب وأفضل سعر متاح.

 

 

 (Stop Order) اإليقافأمر  2.1.2
 

 أمر اإليقاف واستخدامهب املقصود فهم– 2.1.2اهلدف التعليمي 

معينة، فيسمح للمستثمر بالتداول طة أمر اإليقاف هو أمر لشراء أو بيع سهم ما عندما يالمس سعره نق

أو بسعٍر قريب منه. ومبجرد مالمسة سعر اإليقاف، يصبح األمر أمر سوق. إن أوامر  فيه بالسعر املرغوب

بسعر معني أعلى )أقل( من سعر السوق احلالي. وتعين  إيقاف الشراء )البيع( هي أوامر شراء )بيع( 

لى من السعر املنصوص عليه، أو "إيقاف اخلسارة" بالبيع كلمة "إيقاف" هنا التوقف عن الشراء بسعر أع

 يف بداية مرحلة تراجع السهم.

 

 (Buy-Stop Order) بغرض الشراءأمر إيقاف 

عندما تشرتي سهمًا ما يوجد دائمًا احتمال بأن يبدأ سعره باالخنفاض. وأنت تريد شراء سهم تعتقد أن 

سيتجه إىل األعلى بعدما أظهر ارتفاعًا أوليًا. وهلذا الغرض، تقوم بإدخال أمر إيقاف شراء )شراء  سعره

موقوف أو معلق(، وهو أمر لشراء السهم بسعر أعلى من سعر السوق احلالي. ومبجرد أن يتداول سعر 

 .بغرض الشراءالسهم عند السعر الذي حددته أو أعلى منه، يتحول األمر إىل أمر سوق 

 مثال
( املدرجة، املتداولة يف الوقت الراهن عند Homfiلنفرتض أنك تريد شراء بع  األسهم من شركة )

سهم من أسهم شركة  111ريااًل للسهم الواحد. أدخلت أمر سوق من خالل وسيطك لشراء  28.51

(Homfi سيشرتي لك وسيطك اآلن .)111 ( سهم من أسهمHomfi بأفضل سعر سوق متاح )

 ريااًل مثاًل. 28.81مبجرد أن يدخل أمرك إىل النظام. وعندها ميكن أن ينفذ أمرك بسعر 
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اجتاهًا سعر يظهر ال بدأإال إذا السهم  يرتهو أنك لن تش غرض الشراء إيقاف مرألالرئيسة  امليزةإن 

ومبجرد الوصول إىل سعر إيقافك، يتحول  .سرتاتيجيتك يف التداولإصاعدًا، وهذا يسري متامًا وفق 

أمرك إىل أمر سوق للشراء، وميكن حينها أن ينفذ بسعٍر أعلى أو أقل من سعر إيقافك. لكن اجلانب 

قد ه ومبجرد أن يصل السعر إىل سعر اإليقاف، رمبا يغري اجتاهأنه هو  ليب يف هذا النوع من األوامرالس

 .بسعر مرتفع للتو هاشرتيت

 (Sell-Stop Order) بغرض البيعأمر إيقاف 

متلك بع  األسهم وتعتقد أنها ستسلك اجتاهًا نازاًل، بيد أنك تستطيع كبح خسارتك بإدخال أمر 

يستمر سعره يف اهلبوط. وهلذا السبب،  قدبسعر أقل من سعر السوق احلالي، ولكن  بغرض البيعإيقاف 

 stop-lossاملعلق( أيضًا بـ "أمر إيقاف اخلسارة" )البيع )أمر البيع املوقوف أو بغرض يقاف اإليعرف أمر 

order بغرض (. فإذا وصل السعر إىل مستوى أمر سعر اإليقاف اخلاص بك، يصبح األمر أمر سوق

 ، ومن ثم يتم تنفيذ األمر.البيع

 
 

من حجم اخلسائر من خالل البيع يف  حتّدهو أنك  بغرض البيعيقاف اإلأمر الرئيسة من  إن املزية

السعر قد يغري اجتاهه ويصعد مبجرد  مرحلة مبكرة من النزول، لكن من مساوئ هذا النوع من األوامر، أن

 ويف هذه احلالة تكون قد بعت بالسعر املنخف . ،مالمسته لسعر اإليقاف اخلاص بك

 مثال
( املدرجة، علمًا أن سعرها احلالي يف السوق يبلغ SABCلنفرتض أنك تدرس شراء أسهم شركة )

ريااًل للسهم، وتعتقد أن سعر السهم إذا بدأ يف إظهار اجتاه صاعد، فإنه سوف سريتفع أكثر.  22

 24( بسعر SABCولذلك قمت بإدخال أمر إيقاف شراء )شراء موقوف أو معلق( على شركة )

ريااًل، فسيصبح أمرك أمر سوق للشراء، وسينفذ  24( بالصعود إىل SABCريااًل. فإذا استمرت )

 بأقرب وأفضل سعر متاح.

 مثال

سهم من أسهم شركة "ديوانية" املدرجة، وتعتقد بناًء على معلوماتك أن السعر قد  111متلك 

ريااًل للسهم، ثم أدخلت أمر  48ك اجتاهًا نازاًل. ولنفرتض أن سهم "ديوانية" يتداول حاليًا بـ يسل

 45ريااًل. ولنقل إن سهم "ديوانية" استمر بالنزول حتى وصل إىل  45إيقاف بغرض البيع )...( عند 

 ريااًل، عندئٍذ يصبح أمرك أمر سوق بالبيع، ويتم تنفيذه بأفضل وأقرب سعر متاح.
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 )السعر احملدد( (Limit Order) السعر ددحم أمر 3.1.2
 

 واستخدامه احملدد( األمر) السعر دداحملمر باأل املقصود فهم – 3.1.2اهلدف التعليمي 

السعر أوامر لشراء أو بيع األسهم بسعر حمدد، أو أفضل. إن األسعار احملددة أعلى من  حمددةاألوامر  ُتعّد

أقل من سعر السوق يف حالة أوامر الشراء  يف حني أنهاسعر السوق يف حالة أوامر البيع بسعر حمدد، 

أو حتى بسعر حمدد. وتظل األوامر ذات السعر احملدد سارية حتى تنفذ بالكامل، أو حتى نهاية اليوم، 

 إلغائها.

 

 (Buy-Limit Order) مر شراء حمدد السعرأ

 بسعر السعر أمر شراء حمدد فتدخلنك تريد شراء سهٍم معني بسعر أقل من سعر السوق السائد، إلنقل 

احلد األقصى الذي ترغب أن تدفعه مقابل السهم.  للشراءأقل من سعر السوق. وهنا ميثل السعر احملدد 

 السهم إىل مستوى سعرك احملدد، سيتم تنفيذ أمرك بذلك السعر أو أقل منه.وإذا تراجع سعر 

 

ترغب  أقصى سعرتعلن  إذتتفاوض مع السوق،  كهو أن )الشراء احملدد السعر(مر ألالرئيسة  امليزةإن 

للتحرك  أسعارها ومتيل تسلك مسارًا متقلبًااتيجية جيدة مع األسهم اليت إسرتهذه يف الواقع، بدفعه. و

. لكن األمر السليب يف هذا النوع من األوامر هو أنك قد ال تستطيع شراء األسهم إن مل يصل حبدة

 تنفيذ أمرك. اجتاهه عند بلوغه السعر احملدد قبل أن يتمالسهم إىل سعرك احملدد، أو أن يغري  اسعره

ملا أقصى  وضع حّد وتستطيعاألسهم اليت تريد بسعر أقل من سعر السوق احلالي،  تستطيع شراء وقد

األنسب القتناص تراجعات السوق حمدد السعر هو الشراء أمر  ُيعّدلسهم الواحد. ا ميكنك دفعه مقابل

 تنفيذ قبل التصاعديإىل االجتاه  إذا بلغ سعر السهم سعرك احملدد، ثم حتول لكن قصرية األجل.

 نلفإنك ، ددسعرك احملالسعر إىل إذا مل يصل  وكذلك .موجة الصعود تركبفإنك لن طلبك، 

 مثال

سهم من أسهم شركة "سالم" املدرجة، والسهم يتداول حاليًا بـ  111لنفرتض أنك تريد امتالك 

ريااًل أو أقل، فتقوم بإدخال أمر شراء  32إىل ريااًل، وترغب يف شراء السهم إذا اخنف  سعره  35

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

 ريااًل، عندئذ سيتم شراء األسهم بذلك السعر أو سعٍر أقل منه. 32اخنف  إىل 
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ليس هناك ما ف ك احملدد ومت تنفيذ األمر،إىل سعرالسعر  هبطذا إعالوة على ذلك، وملك أي سهم. تت

 اهلبوط. ستمر يف ييضمن أن السعر لن 

 (Sell-Limit Order) حمدد السعر البيع

جيدة، فبالتالي  نتيجةنك تريد بيع سهٍم بسعٍر أعلى من سعر السوق السائد لكي حتصل على إلنقل 

يف السعر احملدد  ُيعّد، ينص على سعر حمدد أعلى من سعر السوق. وهنا تدخل أمر بيع حمدد السعر

سيتم فبيع السهم مقابله. وإذا ارتفع سعر السهم إىل سعرك احملدد، األدنى الذي ترغب يف  احلّداألمر هو 

 تنفيذ أمرك بذلك السعر أو أعلى منه.

 

 

تعلن السعر األدنى ألسهمك.  إذتتفاوض مع السوق،  أنك البيع بسعر حمدد مرألالرئيسة  إن امليزة

ومتيل أسعارها للتحرك حبدة. سوف  تسلك مسارًا متقلبًاسرتاتيجية مناسبة مع األسهم اليت إوهذه 

. لو استطعت البيع بذلك السعر أو أعلى، ولن تقبل ببيعه إن مل يصل إىل ذلك السعر تكون مسرورًا

د ال تباع أسهمك إذا مل يصل السعر إىل وبالطبع هناك أمر سليب يشوب هذا النوع من األوامر، فق

 وصوله للسعر احملدد وقبل أن يتم بيعه. املستوى الذي حددته، أو يغري السعر اجتاهه عند

 (Stop-Limit Order)احملدد أمر إليقاف  4.1.2
 

 واستخدامهاحملدد أمر اإليقاف ب املقصود فهم – 4.1.2اهلدف التعليمي 

 . حني تدخل أمرًا موقوفًا أو معلقًا بسعٍر حمدد،السعرإن هذا األمر جيمع بني أمر اإليقاف واألمر احملدد 

وعندما يالمس سعر السهم أو التعليق، وكذلك سعر التحديد.  اإليقافعليك أن حتدد سعر  جيب

 وسوف ينفذ بالسعر احملدد أو أفضل. حمدد السعر، يصبح أمرك أمرًا اإليقافسعر 

 
 

 مثال

( املدرجة، واليت يتداول سهمها حاليًا بـــ SABCسهم من أسهم شركة ) 111لنفرتض أنك تود بيع 

ريااًل، فتقوم  52سريتفع إىل ريااًل. وترغب يف بيع األسهم وجين األرباح إذا كان سعر السهم  48

(. فإذا ارتفع السعر فعاًل SABCسهم من أسهم ) 111ريااًل على  52بإدخال أمر بيع حمدد السعر بـ 

 ريااًل أو أكثر. 52ريااًل، فسيتم تنفيذ أمرك بـ  52إىل 
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 (Buy-Stop-Limit Order)احملدد لشراء اأمر إيقاف 

إىل األعلى، وال تريد دفع أكثر من مبلغ معني،  هحتركظهرت بواد عندما تريد شراء سهمًا بعينه، إذا 

 إيقاف الشراء احملدد.فإنك ستقوم بإدخال أمر 

 

 ؛أمر شرائكسعر  على سيطرة أك رأن لديك  يه إيقاف الشراء احملددأمر الفائدة الرئيسة من إن 

لن ينفذ إذا مل يصل  أمر شرائكألنك حددت السعر األقصى. أما النقطة السلبية يف هذا األمر هو أن 

فوق سعرك  هتداولمت ثم  اإليقافاخلاص بك أو إذا وصل السعر إىل سعر  اإليقافسعر السهم إىل سعر 

 احملدد.

 (Sell-Stop-Limit Order) البيع احملدد إيقافأمر 

بعينه فقط إذا أظهر عالمات للتحرك إىل األسفل، وال تريد بيعه بسعٍر أقل من  عندما تريد بيع سهم

 .إيقاف بيع حمددمستوى معني، فإنك ستقوم بإدخال أمر 

 

 

 مثال

إذا طرأ على السهم  ( املدرجة، وذلكacihسهم من أسهم شركة ) 111لنفرتض أنك تعتزم شراء 

ريااًل للسهم الواحد، وتظن  35( ُيتداول حاليًا عند acihبع  الزخم التصاعدي، علمًا أن سهم )

 41ريااًل، لكنك ال تريد دفع أكثر من  38أن السعر سيواصل اجتاهه التصاعدي إذا حترك إىل 

(، وبسعر حمدد acihكة )ريااًل على شر 38ريااًل. فتقوم بإدخال أمر إيقاف شراء بسعر حمدد بـ 

ريااًل،  38( صعودًا إىل سعر اإليقاف اخلاص بك البالغ acihريااًل. فإذا مت تداول سهم ) 41عند 

فسيصبح أمر شرائك أمر إيقاف شراء حمدد وسينفذ ما دام السهم ُيتداول دون سعرك احملدد وهو 

 ريااًل. 41

 مثال

لكنك ال سهم من أسهم شركة "زامبا" املدرجة إذا ظهرت عليها عالمات التنازل،  111ترغب يف بيع 

ريااًل. ستقوم  43تريد البيع إذا كان السعر منخفضًا جدًا. ولنقل إن سهم "زامبا"ُ يتداول حاليًا عند 

ريااًل.  38ريااًل على سهم "زامبا"، وبسعر حمدد يبلغ  41بإدخال أمر إيقاف بيع بسعر حمدد بـ

ك أمر بيع بسعٍر حمدد، وسوف ريااًل، عندئٍذ يصبح أمر 41ولنفرتض أن السهم مت تداوله نزواًل  إىل 

 ريااًل. 38ينفذ بأفضل وأقرب سعر متاح ما دام السهم ُيتداول فوق سعرك احملدد البالغ 
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ألنك  ؛أمر بيعكعلى سعر  سيطرة أك ر ك متلكأن هي إيقاف البيع احملددأمر الرئيسة من  إن املزية

لن ينفذ  أمر بيعكحددت السعر األدنى الذي تريد البيع به. غري أن النقطة السلبية يف هذا األمر هو أن 

 هتداول مت ثم اإليقافاخلاص بك، أو إذا وصل السعر إىل سعر  اإليقافإذا مل يصل سعر السهم إىل سعر 

 حتت سعرك احملدد.

 األوامر املشروطة زمنيًا 5.1.2

 الزمنية عند إدخال أوامر األسهم خيارات اخلواصمعنى  فهم –)أ( 5.1.2اهلدف التعليمي 

 :املستخدمة بصورة شائعةهم معنى اخلواص الزمنية التالية ف –)ب(  5.1.2اهلدف التعليمي 

  الكاملالتنفيذ ( أو اإللغاءFill-or-kill) 

 غري قابل للتجزئة( التنفيذ الكامل أو اإللغاء((All or nothing) 

 ساٍر ( حتى إلغائهGood till Cancelled) 

الشروط الزمنية  لتحديدطون ير اخلواص الزمنية عن تعليمات إضافية يستخدمها املستثمرون النشتعّب

ال سيما األوامر احملددة بسعر. إن خيارات اخلواص الزمنية حتدد مقدار الفرتة اليت يبقى ولألمر، 

أن يكون أكثر حتديدًا من ه. وتسمح هذه اخليارات للمستثمر مبوجبها األمر فعااًل قبل تنفيذه أو انتهائ

لليوم الذي أدخل  قائمًاأي شيء حول توقيت األمر، سيظل األمر  حيددناحية توقيت الصفقة. فإذا مل 

 ما يلي أمثلة ألكثر خيارات اخلواص الزمنية استخداما وشيوعًا: فيه. يف

 ( التنفيذ أو اإللغاءFill-or-kill) 

على  عدم تنفيذهاألمر بالكامل أو  لتنفيذإن خاصية التنفيذ الكامل أو اإللغاء هي توجيه للوسيط 

لن يكون هنالك تنفيذ جزئي لألمر. وهذا النوع من األوامر ميكن أن  :أي بعبارة أخرى ؛اإلطالق

األمر حتى طني الذي يودون معرفة نتيجة يمن قبل املستثمرين النش يستخدم مع األوامر الكبرية

سرتاتيجية الحقة. فبدون خاصية التنفيذ الكامل أو اإللغاء، ميكن أن ينفذ إيتمكنوا من املواصلة ب

 األمر جزئيًا، وعلى كميات صغرية يف كل فرتة، وبالتالي قد يستغرق وقتًا قبل أن ُينفذ بالكامل.

الذي يعين تنفيذ كامل كمية (، IOCأمر "التنفيذ الفوري أو اإللغاء" ) :األخرى أنواع األوامرومن 

األمر أو جزء منها فورًا، وإلغاء أي جزء ال ميكن تنفيذه. وهناك أيضًا األمر الساري حلني إلغائه 

(GTC الذي جيعل األمر صاحلًا أو فعااًل ) عدة أيام، إىل حني حبسب ما حيتاج، حتى لو امتد ذلك

 املتداول. يلغيهأن ينفذ األمر متامًا بالسعر احملدد أو أن 
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 ( األمر غري القابل للتجزئةAll-or-Nothing) 

إن خاصية عدم التجزئة تعين أنه جيب تنفيذ األمر بالكامل أو عدم تنفيذه على اإلطالق. وهذا األمر 

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

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.

 ساٍر ( حتى إلغائهGood-till-Cancelled) 

هذا األمر ساريًا حتى تنفيذه طة ما يشري إليه مدلوله. يظل اساري حتى إلغائه يعين بباألمر الس

بالكامل، أو إلغائه من قبل العميل. وسبب استخدام هذا اخليار هو أن األمر قد يستغرق بضعة أيام 

حتى إلغائه" ستنتهي صالحية  وبدون خاصية "ساٍرم تنفيذ األمر، حتى يصل إىل السعر احملدد ليت

ستخدم هذا النوع من األوامر بصورة تقليدية مع األمر بنهاية كل يوم، إذا مل ينفذ بالكامل. وُي

، حيث تكون األسعار احملددة بعيدة جدًا عن سعر السوق احلالي. ويف العادة األوامر حمددة السعر

إن مل يقم وامر السارية حتى إلغائها، حتى ألإىل انسبة يكون للوسطاء حد صالحية خاص بهم بال

 املتداول بإلغائها.

 تداول األسهم  2.2

 تنفيذ التداول 1.2.2

 تتم مطابقة أوامر البيع والشراء تنفيذ األوامر وكيف يةكيف فهم – 1.2.2اهلدف التعليمي 

 االتصالإىل  إالستثمر( امل)أو  حيتاج املتداول  ،شراء وبيع األسهم يعين يف سوق األسهمإن "التداول" 

ما إذا كانت الوسيط  يبلغهثم ومن  ،سعر معنيبشراء أو بيع أسهم معينة اخلاص وإدخال أمر وسيطه ب

فهم  ديهوسيط، من املهم أن يكون للإىل ابالنسبة . لكن كل ما يف األمر. هذا هو الصفقة قد متت أم ال

 .العملية سريية كيفلأساسي 

 نظام التداول اآللي (أوOMSاألوامر ) عادة باسم نظام إدارة املعروفتداول نظام  يقومعلى الصعيد العام، 

(ATS) وتوفرياألوامر  تنفيذيف بالكفاءة  هذا النظام تسميو األوراق املالية.شراء وبيع  أمرتنفيذ ب 

 كلمراحل تقدم  من متابعة املتداولنيو الوسطاءة متكن عدصائص خب أنظمة التداول وتتمتع. التكلفة

 .أرجاء النظام يف أمر
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طابقة املعملية  وتتم ،وقت جميئهايف نظام التداول املستمر، يتم إدخال أوامر الشراء والبيع يف النظام و

الطلب. : سعر العرض وسعر أو لوحة األسعار سعران على الشاشة كل األوقات يفوهناك . تواصلمبشكل 

لشراء أي أمر بيع   يكون املشرتون عنده مستعدينالسعر الذي هو و ،سعر العرض هو سعر املشرتي

، وهذا هو عليه أن يقبلهالذي  سعرالهذا هو ف، أن يبيع فورًا أراد املتداولإذا ف. عرضمع سعر ال طابقيت

يكون  الذيهو السعر و ،بائعالهو سعر فسعر الطلب أما . السعر الذي سينفذ به أمر البيع بسعر السوق

 يرتشي أن أراد املتداول إذافمع سعر الطلب.  يتطابقشراء  أمري ألبيع لستعداد لاالالباعة لدى  عنده

 .، وهذا هو السعر الذي سينفذ به أمر الشراء بسعر السوقدفعهعليه الذي يتعني  سعرالهذا هو ف، ًافور

 ،متساوينيكانا  لو انهمألما يكون أقل من سعر الطلب. هذا هو احلال بالضرورة  عادًةسعر العرض إن 

وسعر الطلب  رضبني سعر الع ختالفاال طلق علىعلى الشاشة. وي أسعارهما ا مكثتملتطابق والدث حل

تتميز و. سهمالعكس السيولة يف ت ةكبري نطوي على أهميةي فرقالهذا و. فرق سعر العرض والطلب""

)نقص  تتسم األسهم األقل تداواًل يف حني ةضيق بفروقات( عالية بنشاط )سيولة ةتداولاملسهم األعادة 

 .بفارق أوسعالسيولة( 

نظام معاجلة مستمر لتداول ومقاصة وتسوية  وعلى صعيد السوق املالية احمللية، تستخدم "تداول

األسهم، فيوفر سوقًا متواصلة قائمة على األوامر، بأسعار وأحجام ومعلومات حلظية. وتتم عملية نقل 

 امللكية والدفع مباشرة بعد إمتام الصفقة، وتسوى كل الصفقات يف يوم التنفيذ.

 األوامرمبدأ مطابقة  2.2.2
 

 يف" وأثره والزمنية يةولوية السعراألسمى "امل األوامر مطابقةمبدأ  فهم :2-2-2اهلدف التعليمي 

 طريقة تنفيذ األوامر

الذي يطلق طابقة املاستخدام مبدأ ب تعلقيف معظم أنظمة التداول ت إن إحدى اخلصائص املستخدمة

 عليه "األولوية السعرية والزمنية". 

، نظام التداولإدخال أمر يف  . عندأسعارهاواألوامر  كل من إىل ية والزمنيةولوية السعراألمبدأ يشري 

 د معنيدحماألمر املدخل أواًل وبسعر ، ثم أولوية الوقت. بعبارة أخرى، ولوية السعرأل وفقًا تتم مطابقته

 يتم تنفيذه أواًل.

يف  كافةاألوامر من حدود أسعار بالتحقق  أواًل داولالتنظام يقوم ، جديد (عر)أو س أمرعندما يتم إدخال 

عدة صفقات جزئية بأسعار  ينشأ منهابالضرورة بسعر واحد، ولكن قد األوامر  فذنتالنظام. قد ال 
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التالي مستوى السعر يرتفع ، حمدد سعرب الكمية املتاحة إمجالي مقابل كبري أمر ذينفت عندوخمتلفة. 

ها فور إذا مل يتم تنفيذوللتنفيذ.  ةواردة قابلال األوامر ما دامت. وتستمر هذه العملية األفضليصبح ل

 حيتفظ بها النظام كطلبات قائمة.، اإلدخال

. على سبيل من الوقتمتعددة يف نقاط خمتلفة  تنفيذ عمليات واحد أمرأن ينشأ عن من املمكن  كذلك

. يبقى األمر مفتوحا يف النظام إلجناز املتبقي يف حني، عند إدخال األمر يتم تنفيذه بشكل جزئي :املثال

 .مراألنوع  حبسب ،يومبعد بعد ساعة، أو حتى أو ، يتم تنفيذ اجلزء املتبقي بعد دقيقةقد 

تأخذ ، حمددة السعر وامراألفي حالة فملطابقة. يف اقصوى الولوية باأل حتظى أوامر السوق عمومًاإن 

ألوامر البيع( األسبقية يف  سعري حدأدنى الشراء، ألوامر  سعريحد )أعلى  لفضاألسعر ذات الوامر األ

حتمل السعر  دةدحموامر األت إذا كانومرة أخرى، .ًاأسعار أسوأأوامر أخرى ب مقارنةعملية املطابقة 

 )أو توقيت األمر(. رتتيب الزمينالهو طابقة امل م لتحديد أولويةعيار املستخديكون امل، نفس السعر احملدد

 األسهمأسعار عرض فهم  3.2.2
 

مصطلحات  شرحواملقدرة على  ،سعر السهم عرضب املقصود فهم :3-2-2اهلدف التعليمي 

 أسعار األسهم. عرض يف ستخدمُتواختصارات شائعة 

اختاذ قراراتهم  علىيتضمن عرض أسعار األسهم معلومات قيمة عن األسهم، وهذا يساعد املستثمرين 

، أو جندها على االستثمارية. ونستطيع عادًة احلصول على عروض أسعار األسهم من الصحف اليومية

شاشات التداول اإللكرتوني. وتذكر الصحف املعلومات اخلاصة بيوم التداول السابق. وعلى الرغم أن 

املعلومات تقريبًا. يوضح الشكل قد خيتلف من سوق إىل أخرى، لكنها بصفة عامة تذكر نفس نوع 

اجلدول التالي النمط املعتاد لعرض أسعار األسهم اليت ميكن العثور عليها يف الصفحات املالية للصحف 

 اليومية.
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 : منط اعتيادي لعرض أسعار األسهم1-2اجلدول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 32 
أعلى 
سعر 

 22في 
 أسبوعا  

أدنى 
سعر 

 22في 
 أسبوعا  

 الرمز السهماسم 
األرباح 
 الموزعة

غلة 
األرباح 
الموزعة 

)%( 

مكرر 
 األرباح

حجم 
التداول 
 )باآلالف(

أعلى 
 سعر

 اإلغالق أدنى سعر
صافي 
 التغير

87.09 18.2 Altaiba ATB   22.2 766 91.77 00.72 91.77 -1.9 
21.22 0.3 RedSea RDS    32 32.39 33.97 32.39 7.21 
154.5 337.1 ArabGulf ABG 4.60 3.16  34 312.27 311.29 312.19 7.72 

22.22 11.22 Almanar AMN   20.9 3 19.89 19.29 19.89 
-

7.72 
32.99 3.5 BenIssa BIS    6206 8.77 9.17 9.22 7.12 
00.22 10.22 Almaadin AMD   26.5 1303 21.17 21.77 21.77 7.29 
372.2 22.19 Alicafe ACF 2.04 2.15 14.5 1282 82.89 82.79 82.79 7.19 

 

 تنويه: أمساء وأسعار األسهم الواردة يف اجلدول أعاله افرتاضية

 اأسبوع 22: أعلى وأدنى مستوى يف 2و  1العمودان 

)عام واحد(  املاضية أسبوعًا 52 الـ تداول عندها السهم على مدىمت هذه هي أسعار أعلى وأدنى مستوى 

املاضية، وميكن استخدامها كمقياس  السعرتقدم هذه املعلومات نطاق حتركات و. من التاريخ احلالي

ويشري النطاق الواسع بني األسعار العليا واألسعار الدنيا إىل وجود . لسهماتقرييب لدرجة خماطر 

يدل النطاق الضيق على اخنفاض خماطر  يف حنيتذبذب عاٍل، وهذا بدوره يدل على ارتفاع املخاطر، 

 السهم.

 : اسم السهم3العمود 

ويف بع  األحيان، يوضع رمز يف نهاية اسم السهم . أو السهم لشركةل االسم املختصريسرد هذا العمود 

إذا مل تكن ( أو )س.م( تشري إىل أن السهم من فئة األسهم املمتازة. وpfليدل على نوع السهم، فمثاًل )

 .العاديةهناك رموز أو أحرف خاصة بعد االسم فهو من األسهم 
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 (Ticker Symbolز ): الرم4العمود 

عند بث  نظام الرمزالتلفزة املالية  قنوات تستخدمما  هذا هو االسم األجبدي اخلاص بكل سهم. عادًة

ذلك، يستطيع املرء  وإن مل يتسّن .الرموزجبوار األسعار  آخر عرضُي إذ، الشاشة علىسعار األشريط 

 دائمًا الرجوع إىل الصفحات اإللكرتونية للبورصة للحصول على املعلومات.

 لسهمل)توزيعات األرباح( : األرباح املوزعة 2العمود 

كمبلغ بالعملة ذات  السنوية لكل سهم)توزيعات األرباح( األرباح املوزعة  دفعإىل العمود هذا يشري 

يشري  ،. مثاًلهاأسهمعلى  موزعة ًاأرباح اخلانة فارغة، فإن الشركة ال تدفع حاليًا. إذا كانت هذه العالقة

أرباحًا سنوية موزعة يف العام  رياالت 4.61 عن أعلنت (ArabGulf)شركة اجلدول أعاله إىل أن 

 .السابق

 )توزيعات األرباح( املوزعةاألرباح  غلة: 6العمود 

السنوية لكل سهم )توزيعات األرباح( بقسمة األرباح املوزعة )توزيعات األرباح( غلة األرباح املوزعة  حسبُت

(. وقد جيد بع  املتداولني األساسيني أن 11( على السعر احلالي )اإلغالق( للسهم )العمود 5)العمود 

لية االستثمار. عاماًل مهمًا يف عم)توزيعات األرباح( املوزعة ح األربا يعدونهذه املعلومة مهمة للغاية ألنهم 

% )أي بقسمة 3.16)توزيعات األرباح( ، ستكون غلة األرباح املوزعة (ArabGulf)شركة إىل بالنسبة 

 ريااًل(. 145.48السنوية على سعر اإلغالق البالغ )توزيعات األرباح( وهي األرباح املوزعة  رياالت 4.6

 :(Price/Earnings Ratio) )مكرر األرباح( إىل أرباح الشركة : نسبة السعر7العمود 

على بقسمة سعر السهم احلالي  (P/E Ratioنسبة السعر إىل األرباح )أو مكرر األرباح( ) يتم احتساب

عندما تكون هذه اخلانة فارغة  األربعة املاضية أو العام املاضي. األرباعخالل  الواحد لسهملالشركة  أرباح

أرباح السنة املاضية كانت سلبية. ومن ناحية رياضية، تع ر  فر، أو أنافهذا يعين أن رقم األرباح غري متو

دم بع  املتداولني مكرر األرباح نسبة السعر إىل األرباح عن مضاعف سعر السوق على األرباح. ويستخ

أسهمًا "أقل كلفة" أو  عّدسرتاتيجيتهم االستثمارية، فال خيتارون إال املكررات املنخفضة، ألنها ُتإل ًاأساس

 ."رخيصة"
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 : حجم التداول8العمود 

 ذكر باآلالف.، وُييقاس حجم التداول على أنه العدد اإلمجالي لألسهم املتداولة يف اليوم السابق

ويشري حجم التداول إىل  .1111لألسهم املتداولة، جيب أن نضرب العدد بـ وللحصول على العدد الفعلي 

سهم  3111بلغ  (Almanarأن حجم تداول شركة ) ويوضح اجلدول .مدى نشاط السهم من عدمه

سهم يف  ماليني 6.2( كان كبريًا جدًا إذ بلغ BenIssaفقط، يف حني أن حجم تداول سهم شركة )

 اليوم املشار إليه.

 : أعلى وأدنى مستويات اليوم11و 9العمودان 

للتذبذب  تقريبيًامقياسًا  ويعدانة خالل يوم التداول السابق، السعري اتلنطاقا أعلى وأدنى ان إىليشري

 اليومي.

 اإلغالق: 11العمود  

إذا . غالق السوق يف ذلك اليومإعند  ُسّجللسهم تداول به امت  سعر سعر اإلغالق لليوم، أو آخر هو

سعر السهم  معلومات مةاليوم السابق، فإن قائ إغالقن ع%5 أكثر منأو اخنف   قفالاإلسعر ارتفع 

فتح وعندما ُي .(BenIssa)شركة سهم العري . انظر على سبيل املثال بكاملها تظهر بالبنط

وصول معلومات إىل لسعر اإلغالق نظرًا  ي، قد ال يكون سعر االفتتاح مساويًاالتداول لليوم التال

 جديدة رمبا تغري العرض والطلب على األسهم.

 ري: صايف التغ12العمود 

يوم  إغالقتاريخ يف سعر السهم من  )أو العملة ذات العالقة( القيمة بالدوالرقصد بصايف التغري تغري ُي

عندما تشري التقارير املالية إىل أن سهمًا معني "ارتفع اليوم"، فهذا يعين ارتفاعًا لسعر  السابق. التداول

ريال، وهذا يعين  1.42( هو BenIssaاإلغالق مقارنًة بإغالق اليوم السابق. إن صايف التغري لشركة )

 رياالت. 8.21السابق كان  أن إغالق اليوم
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 (Short Selling) البيع على املكشوف 3.2

 البيع على املكشوف؟ب املقصودما  1.3.2

 معنى وآليات البيع على املكشوف معرفة – 1.3.2اهلدف التعليمي 

املستثمر يف سوق األسهم أواًل األسهم اليت يعتقد أنها سرتتفع قيمتها،  يشرتييف الوضع الطبيعي، 

نه اختذ إومن ثم يبيع تلك األسهم من أجل الربح. عندما يشرتي املتداول وميلك السهم، يقال 

، ويتم اختاذ هذا املوقف أو املركز عندما يعتقد املستثمر أن قيمة (long position) وضع الشراء""

 .ترتفعالسهم سوف 

بيع ي أن املستثمرأي  ما يقوم به املستثمر يف الوضع الطبيعي، عكسعملية إن البيع على املكشوف هو 

، ثم عادًة من وسيطه، ثم يبيعها يف السوق على املكشوف يقرتض األسهم أواًل . فالبائعلكهاميأسهمًا ال 

املكشوف عندما يعتقد املستثمر بعد ذلك يعود فيشرتيها ويعيد األسهم للمقرض. حيدث البيع على 

أن سعر السهم سينخف ، فإذا اخنف  السعر كما كان متوقعًا، يستطيع املستثمر إغالق مركزه 

بشراء السهم بسعر أقل، حمققًا بذلك رحبًا من فرق السعر. لكن إذا ارتفع السعر، سيتحتم على 

 ويتحمل (short position) شوفاملك أعلى ليغلق مركزه البائع على املكشوف شراء األسهم بسعٍر

 اخلسارة.

آخر. إن  وسيط، أو الوسيطآخر من عمالء  عميل، أو من السهم املقرتض من خمزون الوسيط قد يأتي

املرء يف مركز مكشوف يعتمد على االتفاق مع الوسيط، لكن كلما  اليت يظل فيهاطول املدة الزمنية 

. وإذا احتاج املقرض إىل السهم، طالت املدة، ارتفعت املخاطر اليت يتعرض هلا البائع على املكشوف

إىل ذلك، جيب على البائع  إضافًةى إغالق مركزه، ورمبا خبسارة. سيج ر البائع على املكشوف عل

ملالك األسهم مقابل أي أرباح موزعة أو توزيعات مالية كحقوق االكتتاب  على املكشوف أن يدفع

 مثاًل، حدثت خالل فرتة االقرتاض.
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 ؟ملاذا البيع على املكشوف 2.3.2

 "الغرض" من البيع على املكشوف فهم:)أ( 2.3.2اهلدف التعليمي 

 االختالفات بني املضاربة والتحوط يف البيع على املكشوف فهم:)ب( 2.3.2اهلدف التعليمي 

 .عمليات البيع على املكشوف: املضاربة أو التحوط لدخول املتداولني يف هناك عمومًا سببان رئيسان

 املضاربة (Speculation) 

يتداول ليجين رحبًا من حتركات األسعار. والبائعون على املكشوف يضاربون على  املضارب هو الذي

كان لدى املتداول اعتقاٌد قوي يف  اخنفاض السعر. وقد تقوم املضاربة على حتليل فين أو أساسي، فإذا

توقعه أن السهم سينخف ، فسوف يدخل يف عملية البيع على املكشوف لكي يستفيد من الوضع. لكن 

أنه يصعب توقع حتركات األسعار. ورمبا تكون توقعات املضارب اخلبري الصحيحة بهنا التنويه  ينبغي

يرى بع  الناس أن املضاربة أشبه وأكثر من توقعاته اخلاطئة، لكن عنصر املخاطر موجود دائمًا. 

احملسوبة، أما  خاطراملوحتمل  شيٍء من البحث تنطوي على باملقامرة، إال أنها من الناحية الفنية

 املقامرة فهي لعبة حظ خالص.

 التحوط (Hedging) 

التحوط خلق مركز يعين و ،البيع على املكشوف من أجل التحوطستخدم غالبية املستثمرين ي

 longفاملتداول الذي يشرتي األسهم يكون يف مركز امتالك ) حممي يف تداول األوراق املالية،

position خسارة. ولكي حيمي  حتمل، وبالتالي إذا اخنف  السعر األسعار( ويعرض نفسه لتقلبات

يرتاجع السعر املتداول نفسه من هذه اخلسارة احملتملة، يستطيع بيع السهم على املكشوف. فعندما 

( )يف وضع االمتالك أو الشراء(، ولكنه يكسب عن long stockخيسر املتداول عن السهم املغطى )

املغطى واملكشوف يف نفس ( )الذي ال ميلكه(. وإذا كان املركزان short stockالسهم املكشوف )

 السهم وبنفس الكمية، فإن املتداول يصبح متحوطًا أو "حمصنًا" متامًا.

سرتاتيجية التحوط أيضًا من خالل احملافظة على وضع االمتالك يف ورقة مالية أو إميكن تطبيق 

الية أو املحمفظة استثمارية، وكذلك وضع البيع أو عدم االمتالك يف املشتقات املرتبطة بالورقة 

لنفرتض أن مدير حمفظة استثمارية  :على سبيل املثالفاحملفظة االستثمارية الضمنية أو األساسية. 

دوالر )هذا هو وضع االمتالك  211,111األسهم قيمتها  جه سوقًا متقلبة، وحبوزته جمموعة منيوا

أو الوضع املغطى(. ولكي حيمي احملفظة من احتمال تراجع السوق، يقوم باختاذ مركٍز أو موقٍف 

مكشوف من خالل بيع عقود مستقبلية مرتبطة مبؤشر أسهم بقيمة مماثلة لقيمة االستثمار، 
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 لي سيتوازن أي تراجع يف قيمة احملفظة بعائٍد على العقود املستقبلية والعكس صحيح.وبالتا

ن غرض التحوط هو القضاء أأواًل:  ؛بني التحوط واملضاربة ني رئيسنيوخالصة األمر أن هناك فرق

 ّدُيعأي تغري األسعار. ثانيًا:  ؛تهدف املضاربة إىل حتقيق الربح من املخاطرة يف حنيعلى املخاطر، 

 للمخاطر، أما املضاربون فيبحثون عن املخاطر. ويتحمل املضاربون املخاطر نياملتحوطون متجنب

 .ختفيفها أو احلد منهاإىل يسعى املتحوطون  عمدًا، يف حني

هم كباحثني عن املخاطر. يلإأما املضاربون فينظر  ،أنهم متجنبو خماطر على ملتحوطنيإىل اينظر و 

املخاطر يف حني. وميكن أن يتعرض املضاربون خلسائر فادحة إذا ما استخدموا يتحمل املضاربون عمدًا 

سرتاتيجية اخلاطئة يف الوقت اخلطأ، ولكن ميكنهم أيضًا جين مكاسب عالية إذا كانت توقعاتهم إلا

 صحيحة

 مثال للبيع على املكشوف 3.3.2

 XYZلنفرتض أنه بعد ساعات من البحث الشاق والتحليل املكثف، استنتج مستثمر ما أن شركة 

دوالرًا، لكن  61تداول سهم الشركة حاليًا عند ستعاني خسائر فادحة. وُي املدرجة يف بورصة نيويورك

ن تداول بأقل من ذلك بكثري يف األشهر القادمة. لكي يستفيد ماملستثمر يتوقع أن السهم سُي

ولنفكر باحتمالني . XYZسهم على املكشوف من أسهم شركة  111بيع املستثمر االخنفاض، يقرر 

دوالرًا،  41السيناريو األول: اخنفاض سعر السهم إىل  ؛بعد أسبوعني، وحنسب ما حيصل عليه

 دوالرًا. 81والسيناريو الثاني: ارتفاع سعر السهم إىل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دوالرا   17السهم إلى السيناريو األول: انخفاض سعر 

 دوالر2777 دوالرا  27ـ ب XYZسهم مقترض من أسهم شركة  377باع 
 دوالر1777- دوالرا  17ـ ب XYZسهم من أسهم شركة  377اشترى 
 دوالر2777 األرباح

 

 دوالرا . 97السيناريو الثاني: ارتفاع سعر السهم إلى 

 دوالر2777 دوالرا  27ـ ب XYZسهم مقترض من أسهم شركة  377باع 
 دوالر9777- دوالرا  97ـ ب XYZسهم من أسهم شركة  377اشترى 
 دوالر2777- الخسائر
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وهو  ؛صحيحًا هإذا كان توقع راحبًايكون سعلى املكشوف  البائعأن  من احلسابات من الواضح

يف لكن ال يظهر خسائر إذا كان توقعه خاطئًا. و سيتحملالحظ أيضًا أنه و اخنفاض سعر السهم.

الربح األقصى واخلسارة القصوى. من الناحية النظرية، أقصى ربح ميكن حتقيقه هو  املثال أعاله

إن اخلسارة ويف املقابل ف)ناقصًا تكاليف الصفقة(، وذلك إذا اخنف  السعر إىل صفر.  دوالر 6111

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

 البيع على املكشوفخماطر  4.3.2

 املخاطر املرتفعة للبيع على املكشوف. فهم – 4.3.2اهلدف التعليمي 

كل األسواق إىل سهم يف األ أسعار متيل ،الطويلعلى املدى  -معاكسة االجتاه العام  (أ )

إىل أن القيمة احلقيقية للشركات تزداد مع مرور الوقت ومنو  ذلكاالرتفاع، ويعزى سبب 

لشركات اليت ال حتقق إىل اوحتى بالنسبة  الشركات وحتقيقها األرباح وتوسع أنشطتها.

أرباحًا، ميكن أن تستمر األسعار بالزيادة بسبب التضخم. اخلالصة أن أسعار األسهم تأخذ 

البائع على املكشوف عكس التيار،  يسبحا املنظور، اجتاهًا صاعدًا على املدى الطويل، ومن هذ

 ه يف املركز املكشوف )البيع(، ازداد الوضع خطورة.ئطالت فرتة بقافكلما 

هنالك حد لألرباح اليت من املمكن أن حيققها  –األرباح حمدودة، أما اخلسائر فال  (ب )

قيمة، أي يصبح سعره البائع على املكشوف. حتصل األرباح القصوى عندما يصبح السهم بال 

صفرًا. ومقدار األرباح احملققة يساوي صايف العائدات من البيع على املكشوف. غري أن سعر 

السهم ميكن أن يرتفع ارتفاعًا فلكيًا وعندها قد يواجه البائع على املكشوف خسائر ضخمة. 

 أسعار األسهم. ونظريًا ليس هناك حد ملدى ارتفاع

حذار من خطورة سلوك "القطيع" يف  -أو املكشوفة  ضغط تغطية املراكز القصرية (ج )

 تبدأعدد كبري من املراكز املكشوفة. عندما  سلفًااختاذ مركز مكشوف يف سهم يوجد فيه 

يندفع البائعون على املكشوف لشراء السهم  باالرتفاع بداًل من االخنفاض أسعار األسهم

االرتفاع أكثر فأكثر، وبالتالي األسعار إىل  يدفعون . وبفعلهم هذالتغطية مراكزهم

ليس  على املكشوف وراء اجلموع يف بيع السهم فإن االنسياق. لذا الضغط على أرباحهم

 بالفكرة اجليدة.
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لتوقعات األسعار ثالثة عناصر،  -قن من حيث االجتاه واحلجم والتوقيت يعدم الت (د )

يكون  التغري، وتوقيته. رمباكلها معرضة حلاالت عدم التيقن: اجتاه تغري السعر، وحجم 

عليه ؟ ماذا عن حجم تغري السعر وتوقيته، لكن توقعه لالجتاهالبائع على املكشوف مصيبًا يف 

يف العناصر الثالثة كلها لكي جيين مثار عمليات يكون مصيبًا  ه جيب أنأن يضع باعتباره أن

ل، واضطر البائع على البيع على املكشوف. فإذا مل يكن التوقيت صحيحًا على سبيل املثا

ملقابلة جدًا، فسيكون معرضًا  طويلًة فرتًةحتفاظ مبركزه القصري أو املكشوف الإىل ااملكشوف 

والتوزيعات املالية، والفائدة على القرض، وطلبات )توزيعات األرباح( ألرباح املوزعة واإلبقاء با

 اهلامش أو اإلغالق اإلجباري للمركز.

 
 البيع على املكشوف ومساوئمزايا  5.3.2

 البيع على املكشوف ومساوئالتعرف على مزايا  – 5.3.2اهلدف التعليمي 

مثل  ؛ات الركود يف السوقيعتقد بع  النقاد أن البيع على املكشوف هو سبب رئيس من أسباب فرت

األسهم ن البائعني على املكشوف، بعمل متسق، دفعوا أسعار إ. قيل م1987عام  مريكيةلسوق األا انهيار

ضخمة. وجذب زخم اهلبوط السعري مزيدًا من البائعني على املكشوف  ًاإىل االخنفاض وحققوا أرباح

ن هناك عوامل أخرى إ إذأن االتهام مثري لالهتمام، ليس له ما يدعمه من أدلة،  ومعوبنشاطات أوسع. 

 .1987يف املساهمة يف انهيار عام  كبريًا دورًا أيضًا أدت التداولبرامج مثل املشتقات و

بثالث للسوق  مهمةعلى الرغم من منتقدي البيع على املكشوف، ينبغي اإلقرار بأنه يقدم مساهمة 

قد يساعد  :ثانيًا ،لسوقلالبيع على املكشوف سيولة للسهم وتضيف أنشطة  :أواًل ؛على األقل طرق

وبالتالي تعزيز كفاءة األسعار عن طريق  ،املبالغ يف أسعارها األسهمخف   علىالبيع على املكشوف 

البيع على املكشوف  يساعدكما أشرنا سابقًا،  :ثالثًا ،مواءمة سعر السوق مع قيمتها احلقيقية

 إدارة املخاطر املرتبطة مبراكزهم املغطاة )الطويلة(. علىاملستثمرين 

يف التصور السليب ألثر البيع على  ًاأن هناك حتيز إذا أخذنا مجيع األمور بعني االعتبار، يظهر لنا

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، 

ية للحد من البيع على املكشوف أو حظره متامًا. ويف سبتم ر من عام اختذت دوٌل عديدة خطوات جذر

شركة مالية من ممارسة عملية  799( SECهيئة األوراق واألسواق املالية األمريكية ) منعتم، 2118
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مدة ثالثة أسابيع، وذلك يف حماولة للمحافظة على استقرار تلك الشركات. البيع على املكشوف 

شركة من البيع على املكشوف.   32( FSAمنعت هيئة اخلدمات املالية ال ريطانية )، نفسه ويف الوقت

م، سنت أسرتاليا إجراءات مشددة مع حظر شامل للبيع على املكشوف، 2118سبتم ر من عام  22ويف 

قامت اجلهة املنظمة للسوق املالية اإلسبانية حبد املراكز املكشوفة يف املؤسسات نفسه ويف اليوم 

(، وهو بيع Naked shorting) )غري املغطى( العاري املكشوفية، ووضعت قيودًا على البيع على املال

)غري أملانيا البيع العاري  منعتم، 2111يف يونيو من عام وبدون تأمني األسهم املقرتضة. األسهم 

منعًا نهائيًا بسبب األزمة االقتصادية، وكذلك قامت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا املغطى( 

عمليات البيع على املكشوف يف أسهمها املالية  مجيعم مبنع 2111وبلجيكيا وكوريا اجلنوبية عام 

(Footnote.) 

 (Margin Trading) غطيملاامش اهل 4.2

 ؟"املغطي امشاهلعملية بـ" املقصودما  2.4.2

 اهلامش املغطىعلى معنى وجمرى عملية التعرف  –)أ( 1.4.2اهلدف التعليمي 

 باهلامش املغطىالتداول ب املتعلقةات ساباحلالتعرف على  –)ب( 1.4.2اهلدف التعليمي 

إن الطريقة املعتادة عندما تشرتي أسهمًا يف سوق األسهم هي أن تدفع مااًل نقدًا مقابل القيمة الكاملة 

وسيعتمد حجم حمفظتك االستثمارية على كمية األموال املتاحة لك. غري أن هنالك  ملا اشرتيته.

يف  .باهلامش املغطىوهي عن طريق ما يسمى بالتداول  ؛طريقة متكنك أن تستثمر أكثر مما متلك

هذا الرتتيب ال تدفع إال نسبة معينة من سعر الشراء، ويدفع املتبقي بقرض يتم احلصول عليه عادًة 

اليت مت شراؤها بهذه الطريقة يف حساب يسمى "حساب اهلامش"،  ق املاليةااألورد قيَّتسيط. من الو

. وتستخدم للقرض حيتفظ الوسيط باألسهم كضماناتوالعادي.  يساب االستثماراحلعن  منفصاًل

على  الفائدة مدفوعات أو موازنة تعوي  علىلألسهم للمساعدة )توزيعات األرباح( األرباح املوزعة 

 .القرض

 "املبدئيدفعها املستثمر كجزء من مثن الشراء وقت الشراء "اهلامش يويطلق على النسبة اليت 

(Initial margin) يف حساب  تودعهاهو املبلغ )أو النسبة( اليت جيب أن  املبدئي. وهذا اهلامش

احلد األدنى  "املبدئي"اهلامش وميثل. التغطية هامشبنظام  األسهماهلامش اخلاص بك عند شراء 

 .من السوق أدنى أعلى ًاحديضع  وميكن للوسيط أن. لألسواق املاليةاملنظمة  اجلهات وحتدده
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 Maintenance) صيانة"ال"هامش  ما يسمى بـ ، هناكبآلية اهلامش املغطىبعد شراء األسهم 

marginلـ"اهلامش الفعلي"سمح ال ُي ( الذي (Actual margin)   أن ينخف  دونه. إذا اخنف

املزيد من النقد أو املزيد من إيداع اهلامش الفعلي حتت هامش الصيانة، يطلب الوسيط من املستثمر 

إذا مل يتم تسليم و .(margin call) اهلامش" طلبقام بعملية "نه إالوسيط  عناألسهم. ويقال 

 .سهمألإىل "البيع اإلجباري" لوسيط ال األسهم يف الوقت احملدد، يعمدنقدية أو البالغ امل

 (Mاهلامش )

 : من خالل املعادلة التالية تداول اهلامش املغطىيتم حتديد اهلامش يف 

  
   

 
       

القيمة السوقية  ميثلVهو اهلامش )أولي، أو فعلي، أو صيانة(، وحرف  Mحرف  ُيعّديف املعادلة أعاله، 

 .املئوية بالنسبة اهلامشعن  رّبع. وُيأو الوسيط هو قرض شركة الوساطة Lلألوراق املالية، وحرف 

يًا للهامش األولي. وبعد عندما يشرتي املستثمر السهم أول مرة، جيب أن يكون هامش التغطية مساو

( كذلك. M( سيتغري )V( بشكل يومي ليتبع أسعار السوق، ومع تغري )Vل سعر السهم )عدَّالشراء، ي

 اهلامش الفعلي بصورة يومية للتأكد من بقائه فوق مستوى هامش الصيانة املطلوب.وتتم مراقبة 

 (V)  القيمة السوقية 

يتم حتديث وتاريخ التداول األخري.  من ابتداًءهي القيمة اإلمجالية لألسهم اليت اشرتاها املستثمر 

األوراق القيمة عند إقفال السوق كل يوم على أساس عرض اإلقفال. وتعرف هذه العملية يف صناعة 

 اإلقفال". قيمةبـ " املالية

 (L) القرض 

وغالبًا ما يشار إليه باسم "رصيد مدين"  ،ملتداول باهلامشا الذي يقرضه الوسيطوهو يف الواقع املبلغ 

الرصيد املدين يف أي وقت من األوقات من املبلغ املستحق للوسيط زائدًا  ويتكون. يف جمال احملاسبة

 .الفائدة على مبلغ القرض

 (V - L) امللكية

 بشكل  نسبة امللكيةهذا يشري إىل الفرق بني القيمة السوقية احلالية للسهم والرصيد املدين. وتتغري 
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 ىلإالقيمة السوقية احلالية للسهم وحسبما تضاف الفائدة  الرتفاع واخنفاض تبعًاشبه مستمر 

 .الرصيد املدين

 باهلامش املغطىحسابات التداول 

رياال للسهم بنظام اهلامش. مت  81سهم من أسهم شركة "سابق" بـ  111لنفرتض أن أمحد اشرتى 

احلالية وقت الشراء %.القيمة السوقية 31وهامش الصيانة بــ %41حتديد اهلامش األولي له بنسبة 

 4,811قرضه من شركة الوساطة يبلغ (، و8,111من  %41ريال ) 3,211وقد دفع  .ريال 8,111

% 41اهلامش وقت الشراء وفقًا للصيغة املذكورة أعاله  نسبة (. وعليه فإن8,111% من 61ريال )

 وحيسب على النحو التالي:

 

 

 %32=  522*  [80222(/30822 – 80222)]=  هامش التغطية

للسهم الواحد. وأصبحت القيمة  ريااًل 71إىل نفرتض أن سعر السهم اخنف  بعد بضعة أيام لواآلن 

وما إذا كان  ،وحيتاج أمحد إىل معرفة اهلامش الفعلي احلاليريال،  7,111السوقية احلالية للسهم 

 %.31 البالغذلك أعلى من احلد األدنى املطلوب هلامش الصيانة 

 

 %05.3=  522*  [20222(/30822 – 20222)الهامش الفعلي = ]

%. ومع 31ن هذا فوق هامش الصيانة البالغ إ إذ ؛%31.4من األفضل أن يكون اهلامش الفعلي ألمحد 

ألن اهلامش الفعلي قريب جدًا من هامش الصيانة. ماذا  ؛ذلك، ينبغي ألمحد أن ال يطمئن متامًا

 للسهم؟ ريااًل 61سيحدث لو تراجع السعر أكثر إىل 

 %02=  522*  [60222(/30822 – 60222)]الهامش الفعلي = 

%. سيقوم وسيط أمحد 31وهو أقل بكثري من هامش الصيانة البالغ  ،%21يصبح اآلن اهلامش الفعلي 

بعملية "طلب اهلامش" طالبًا من أمحد ضخ املزيد من األموال يف حسابه لرفع اهلامش إىل مستوى 
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 حسب على النحو التالي:ريال، وُي 611%. واملبلغ املطلوب هو 31احلد األدنى املطلوب وهو 

 277=  3,277 – 3,977( = 1,977 – 2,777) –( 2,777% * 17مبلغ طلب الهامش = )

. وهنا يكون سههامش الصيانة أو ميمن حسابه يقرتب  أن الوسيط أمحد يبلغيف ظل الظروف العادية 

من تأكد لريااًل للسهم. ول 68.6 هو امش الصيانةهلمتامًا  مساويًاالذي جيعل هامشه الفعلي  السعر

جمموع القيمة السوقية  صبحيالواحد للسهم  68.6 السعرجند أنه عندما يكون ، صحة ذلك

 ريااًل. 6,861

 %17=  377*  [2,927(/1,977 – 2,927)]الهامش الفعلي = 

 ميكن استخدام املعادلة التالية للتوصل مباشرة إىل السعر الذي ميكن دونه تدخل طلب اهلامش:

P = L/N (1-MM) 

 حيث:

P طلب اهلامش: سعر السهم الذي ميكن دونه تدخل 

Lالقرض : 

Nعدد األسهم : 

MMهامش الصيانة : 

 وباستخدام ما سبق كمثال:

P  =1,977 /لاير 29.20( = 7.17 – 3* ) 377لاير 

حساب اهلامش  بنفسه أن يراقب لهينبغي  امش،اهل طلبعملية  حدوثال يتفاجأ أمحد عند  وحتى

برنامج باستخدام ورقة عمل  التغطية بهامشيرصد اجلدول التالي أداء تداوالت أمحد واخلاص به. 

 .اكسل
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 خمتلفة سعريةمراكز حساب اهلامش على أساس مستويات  :2 – 2جدول 

 سعر السوق
(1) 

 القيمة السوقية
(2( = )3*)N 

قيمة 
 القرض
(3) 

 الملكية
(1( = )2 )– (1) 

 الهامش الفعلي
 الهامش؟ طلب 100*[(2)/(4)]

 ال 47 4200 4800 9000 90
 ال 40 3200 1977 8000 97
 ال 31 2200 4800 7000 70
 نعم 20 1200 4800 6000 60

 
الذي جيب بالطبع أن يكون فوق احلد األدنى متطلبًا معينًا هلامش الصيانة،  ميكن للوسيط أن يضع

وقد ال يفعل اهلامش طلب بعملية  الوسيطيقوم قد  املسموح به من قبل النظام. ويف هذه احلالة،

أن  املهم. ولذلك من املستثمر أن حسابه قد اخنف  دون هامش الصيانة املطلوب يبلغأو  ذلك،

تسييل األوراق إىل قد يضطر فيها الوسيط  ن كثب ألن هناك أوقاتًاميراقب املستثمر حسابه اخلاص 

 .سابقاملالية لتغطية العجز يف اهلامش دون إشعار 

 اهلامش طلب استيفاء أساليب 3.4.2

 اهلامش طلب تلقياهلامش" وما جيب القيام به عند  طلبمعنى " فهم – 3.4.2اهلدف التعليمي 

سهم جيب أن يكون املتداول باهلامش مستعدًا لتلقي مستمر يف أسعار األ نازلاجتاه عندما يكون هناك 

اهلامش يعين أن احلساب ال حيتوي ما يكفي من هامش  طلباهلامش من وسيطه. إن حدوث طلب 

هناك ثالثة أساليب ميكن من خالهلا وامش. اهلالتداول ب يةالسالمة على النحو املطلوب مبوجب اتفاق

 :اهلامش طلبتلبية 

املباشر واألسهل من خالل حتويل مبلغ من املال مقابل  هو األسلوبو- ضخ املال: األسلوب األول

يف  اخلاص به ليكونيف حساب اهلامش ريال  600وضع أمحدعلى  يتعني، املثال أعالهفي فالعجز. 

 .فوق هامش الصيانة أي إبقاء اهلامش الفعلي ؛وضع جيد

أمحد يف حساب اهلامش املزيد  يودع ميكن أن-األوراق املالية األسلوب الثاني:إيداع املزيد من 

، هذا األسلوبأمحد  ختارالزيادة مبلغ الضمان. إذا  أخرى حسابات منميلكها  اليت األوراق املاليةمن 

أكثر من املبلغ  طبعًا هذاو. ريااًل857 قل عنسوقية ال تقيمة ب أوراقًا مالية أن يودع يتحتم عليه

 .السوقية امن قيمتهفقط  %71 هي لألوراق املالية ألن قيمة الضمان ؛)احملسوب أعاله(النقدي 
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أوراق وال  ال يستطيع توفري املال املطلوب أمحد إذا كان - األسهم األسلوب الثالث: تسييل

. وبطلا تصل إىل احلد األدنى املهسهم كافية يف حساب اهلامش جلعلجيوز له بيع أإضافية،  مالية

النقدي. يف السيناريو أعاله، يتعني يرجى مالحظة أن كمية األسهم اليت جيب بيعها أك ر من املبلغ 

 1114تساوي  (V) يةالسوق ريال من أسهمه. وهذا جيعل قيمته 2111ما قيمته  عيبيأمحد أن على 

 ذلك هو احلال بالفعل ذا كاننتأكد ما إل. %31ريال. فيصبح هامشه  2811ريال، ويقلل قرضه إىل 
: 

 %17=  377*  [1,777(/2,977 – 1,777)]الهامش الفعلي = 

يقوم الوسيط فساهلامش،  لطلب ستجب أمحدياهلامش؟ إذا مل  طلبتعثرت عملية  لويحدث سماذا 

، ويستخدم العوائد لتقليل رصيد القرض، ومن ثم رفع نسبة األسهم بالبيع اإلجباري جلزء من أسهمه

 .مستوى هامش الصيانة إىل

األسهم فوق قيمة  ما دامتعلى اجلانب املشرق، يسمح بع  الوسطاء للمستثمر بسحب املال 

 عند "سابق" شركة اهلامش. يف املثال أعاله، إذا استقر سعر يةهذا بالطبع يعتمد على اتفاقالضمان. و

من القيمة السوقية(،  %71ريال )أي  5611أمحد  لدى، تكون قيمة الضمان للسهم الواحد ريااًل 81

ب هذا املبلغ سح جيوز ألمحدوريال،  811مبقدار ريال 4811وذلك أك ر من قيمة القرض 

ًا إضافيًا أخذه املستثمر ضالنقدي قر السحبمقدار  وسُيعّديف ذلك.  رغب إنالستخدامه الشخصي 

للسهم الواحد؟  ريااًل 91 إىلالسعر رتفع له أن يسحب إذا ايزيد من مبلغ القرض. كم ميكن وهذا 

 ريال(. 1511: واباجل)

 لتداول باهلامشل التمويلياألثر  3.4.2

 للتداول باهلامش األثر التمويلي فهم – 3.4.2اهلدف التعليمي 

. عرف بأثر االقرتاضما ُيإن التداول باهلامش يعظم أرباح املستثمرين وكذلك خسائرهم. وهذا 

، نقدًا اشرتاه إذاريال. 100 رتفع إىلللسهم ا ريااًل81بـالذي اشرتاه أمحد ( قسهم )سابلنفرتض أن 

ريااًل للسهم الواحد، فإن  32 فقط دفعباهلامش، و اشرتى . ولكن مبا أن أمحد%25فإن الربح يكون 

 :(حسب هذا على النحو التالي )جتاهل الفائدة على القرضوُي %62.5 الربح يكون

 



72 
 

 سعر الشراء(/ االستثمار -)سعر البيع الربح = 
      =([520222 – (00022  +30822])/00022 
      =00222  /00022 
      =60.0% 

املستثمر خسائر  يتحمل إذ ،السليب الستخدام اهلامش فيحدث عند اخنفاض سعر السهمأما اجلانب 

. ستبلغ ريااًل 61إىل  ريااًل 81هبط من ن سعر السهم إلنقل  :كبرية بشكل سريع. على سبيل املثال

ة للسهم. ماذا كاملالقيمة ع دف لو كان %25مقارنة خبسارة  %62.5ريال أو  2111اخلسائر 

 سوف تصل ؟(بأزمة )هذا قد حيدث إذا كان السوق مير ريااًل 40تراجع السعر إىل يحدث لوس

ريال، بل يتحتم على املستثمر  3211فقد فقط اهلامش األوليي ريال. هنا لن 4111إىل  اخلسائر

على  يعملأن التداول باهلامش  من هذه األمثلة يظهرلتسوية القرض. إضافية  ريال 800توفري 

 .اخلسائروكذلك  تضخيم األرباح

 أنواع األسهم 5.2

 (Growth Stock) أسهم النمو 1.5.2

 أسهم النمو. فهم :1-5-2اهلدف التعليمي 

النامية. إن هذا التعريف يرتك صراحًة قدرًا كبريًا من  شركاتال يف سهماألأسهم النمو ب يقصد

وعرضة للتقييم ن أسهم الشركات النامية ميكن أن تكون أسهم مضاربة عالية أل ؛املرونة يف التفسري

قيمتها املستقبلية املتوقعة. ومبا أنه من املتوقع إىل عد أسهم النمو جذابة نظرًا بأكثر مما تستحق. وُت

أن ترتاكم قيمة الشركات النامية مع مرور الوقت، فإنه من املتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار أسهمها تبعًا 

الشركات حتتاج إىل استغالل أرباحها يف توسيع ألن  ؛. وعادًة ال تعطي أسهم النمو أي توزيعاتلذلك

% مؤهٌل 15( نسبة ROEاحملللون عمومًا أن أي سهم يبلغ عائده على حقوق امللكية ) ويرىنشاطها. 

 لتصنيفه كسهم منو.

إن الشركة النامية هي شركة حتقق معدل منو يفوق املعدل الطبيعي مقارنًة مبتوسط صناعتها أو 

االقتصاد عمومًا. وميكن أن يقاس النمو من حيث املبيعات واألرباح والتدفقات جمال نشاطها أو 

 عمل الشركة يف نطاق النقدية وقيمة األصول. ورمبا يكون معدل النمو غري العادي هذا نتيجة

صناعة جديدة ومتنامية، وبالتالي تقتنص فرصًا استثمارية مرحبة جدًا. وأحيانًا يكون النمو ناجتًا 
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 حكومية يف شكل تعرفة وقائية أو محاية قانونية يف شكل براءات االخرتاع. عن محاية

 أسهم النمو مقابل أسهم القيمة 2.5.2

 الفرق بني أسهم النمو وأسهم القيمة. فهم :2-5-2اهلدف التعليمي 

لطًا أو إشكااًل لدى املستثمرين. ففي الواقع قد يسبب خ بني أسهم النمو وأسهم القيمة إن إدراك الفرق

يف اجلدول  يظهرليس هنالك قواعد رصينة أو سريعة تفّرق بني هذين النوعني من األسهم، لكن كما 

نالحظ أن الفروقات موضوعية ونسبية نوعًا ما. فقد يرتاح بع  املستثمرين لالستثمار يف س، التالي

ن جناحًا أك ر مع أسهم النمو. فهي إذن مسألة املستثمري حيرز غريهم من يف حنيأسهم القيمة، 

عوائد  توفري األسلوبني من أيال يضمن واختيار أسلوب االستثمار الذي يناسب شخصية املستثمر. 

 علىاملستثمر يساعد  قد فهم االختالفات بينهماولكن  ،يةاستثمارخماطر  حيملكالهما فإجيابية، 

 .االستثمارية قراراتهاختاذ 

ونسبة القيمة السوقية  األرباح )مكرر األرباح(،يغلب على املستثمرين استخدام نسبة سعر السهم إىل 

ارتفاع للقيمة الدفرتية كدليل يفصل بني أسهم النمو وأسهم القيمة. تتميز أسهم النمو عمومًا ب

)أو  نسبة السعر إىل القيمة الدفرتية ، وارتفاع)مكرر األرباح(الشركةرباح ىل أإالسهم نسبة سعر 

نسبة سعر السهم إىل  اخنفاضب القيمة تتسم أسهم يف حني، (إىل القيمة الدفرتية السوقية قيمةال

 :إىل القيمة الدفرتية. على سبيل املثال يةقيمة السوقالواخنفاض نسبة  )مكرر األرباح(، أرباح الشركة

 12ـ ال الشهورخالل  بلغت أرباح الشركةو ،للسهم الواحد ريااًل 52 عند حاليًا تداولُي إذا كان السهم

نسبة القيمة السوقية يع ر عن و. 26 هي للسهم، فإن نسبة سعر السهم ألرباح الشركة رياالن املاضية

 سعرًاالسوق غالبًا  تضععلى القيمة الدفرتية للسهم الواحد. سعر السهم بقسمة إىل القيمة الدفرتية 

يكونون على استعداد  ورمبا ،كبرية أيضًا ذات قيمةاملستثمرون  يراهاقد سهم النمو، وبالتالي أل ًاعالي

 .بني أسهم النمو وأسهم القيمة التاليلدفع املزيد المتالكها. يقارن اجلدول 

 .القيمةأسهم مقارنة بني أسهم النمو و 3-2اجلدول 

 أسهم القيمة أسهم النمو 
منظور 

 المستثمر
 قيمتهاالقيمة، ورخيصة، ودون  منخفضة أسهم   تقييمها.ومبالغ في ،مكلفةو  عالية القيمة، أسهم  

 ة.الحقيقي
مجال 

 الصناعة
فوق  ا  نمو، تحقق الشركات أرباحال أو مجال صناعة
. ومن أمثلتها شركات االتصاالت وتقنية العادي

 المعلومات.

. عادية ا  ، تحقق الشركات أرباحصناعة مستقرة
 أمثلتها شركات المرافق واألغذية.ومن 
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نوع 
 الشركة

، شركات ناجحة من المتوقع استمرار عالية الجودة
نمو بنسبة أعلى من المتوسط نسبة إلى أرباحها في ال

 السوق. مثال: شركات تقنية المعلومات واالتصاالت.

النمو، أو ما عادت  بطيئةشركات في صناعة 
ي مرغوبة أو أهملها السوق، أو شركات تعان

، شركات تكتالتمشاكل طويلة األجل. مثال: 
 عامة.متقادمة،شركات منافع 

النسب 
 المالية

)مكرر  ةمرتفع نسبة سعر السهم إلى أرباح الشركة
 ، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفتريةاألرباح(
 .مرتفع على حقوق المساهمينالعائد كذلك ، و مرتفعة

منخفضة  نسبة سعر السهم إلى أرباح الشركة
ونسبة القيمة السوقية إلى ،)مكرر األرباح(
العائد على كذلك ، و منخفضة القيمة الدفترية

 حقوق المساهمين.
عوائد ال
 محتملةال

قيمة رأس المال مع أرباح ضئيلة أو  تزايدمعظمها من 
 معدومة.

 زيادةمع  توزيعات األرباحمعظمها من دخل 
 في السعر. ةمحدود

سمات 
 األسهم

 ة، وغير معرضةالتذبذب، دفاعي ةمنخفض للمضاربة. ة، ومعرضةالتذبذب، هجومي ةشديد
 للمضاربة.

 

 (Blue-chip Stockالنخبة أو أسهم الشركات املتميزة ) أسهم 1.2.2

 املتميزةالنخبة أو أسهم الشركات معرفة أسهم  – 3.5.2اهلدف التعليمي 

أوقات يف  توزيع األرباحأثبتت قدرتها على  ،من الناحية املالية ومتعافيةسخة أسهم شركات را هي

ذات  منتجات وخدمات املتميزةتبيع شركات األسهم وبصورة عامة على حد سواء.  الرخاء والشدة

 ،تقاوم فرتات الركود املتميزة أنهاسهم شركات األ عنواسع. ومن املعروف حتظى بقبول جودة عالية 

، مما يساهم يف سجلها الطويل غري املؤاتيةبرحبية يف مواجهة الظروف االقتصادية  وتواصل عملياتها

 النمو املستقر واملوثوق به.ب احلافل

الرقائق  تتميز إذ "،البوكر"من لعبة  مشتقًا يف اللغة االجنليزية (blue chip)امسهاوقد جاء 

أسهم يف كاستثمار أقل خماطر من امتالك  املتميزةألسهم إىل االزرقاء بالقيمة األعلى. وينظر 

تتمتع بوضع مؤسساتي قيادي يف االقتصاد.  املتميزةاألسهم ألن شركات  ؛شركات دون مستوى املمتاز

 .االستثماريةحمافظهم  قيمة لتحقيق منو مطرد يف أسهم الشركات املتميزة ويشرتي املستثمرون
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 (Large Cap Stock) الكبرية أسهم الشركات 4.5.2

 الكبرية أسهم الشركاتمعرفة  – 4.5.2اهلدف التعليمي 

 (large capitalization)هو اختصار و (large cap)يطلق عليها يف اللغة االجنليزية اسم 

عن  ألي شركةإمجالي القيمة السوقية  وُيحتسب. الكبرية" أو الرمسلة القيمة السوقية'أي مصطلح 

إن شركات القيمة السوقية الكبرية . لكل حصة بسعر سهمها املصدرةأسهم الشركة  عددطريق ضرب 

في سوق الواليات املتحدة، تعود األسهم الكبرية لشركات ، فيالشركات العمالقة يف العامل املالهي 

جنرال "و "مايكروسوفت"و "وول مارت"دوالر، مثلات مليار 11أكثر من  يبلغ إمجالي قيمتها السوقية

 ."إلكرتيك

 مهمًا دورًاالكبرية تلعب هذه الشركات و ،ختص ذلك السوق أسهم كبرية هناكيف كل سوق أسهم 

لالستثمار  مهمةاستثمار  توفر قنوات، والسوق مساهمة يف استقرار وعناصر قياديةشركات بوصفها 

، مبرور الوقت للتغري قاباًل أمرًاالصغرية أو املتوسطة أو  بالكبريةويبقى تصنيف األسهم . املؤسساتي

 .من سوق إىل أخرى أيضًا قد خيتلف التصنيف عالوًة على أن

 (Speculative Stock) أسهم املضاربة 5.5.2

 معرفة أسهم املضاربة – 5.5.2اهلدف التعليمي 

ضع ما تتجلى مالمح سهم املضاربة إذا ما ُوما، فعادًة  تعريفًا موضوعيًا نوعًا أسهم املضاربة تعريف عّدُي

توصف بأنها أسهم مضاربة. وبصورة عامة، اليت ال برية واملتميزة يف مقارنة مع األسهم املستقرة والك

أسهم املضاربة أسهمًا صغرية، وتتميز بتأرجح أسعارها بدرجة كبرية، أو شدة تذبذبها. وقد جيين  ُتعّد

وتشرتى أسهم  حًا كبرية، لكنهم أيضًا قد يتعرضون خلسائر ضخمة.املستثمرون يف هذه األسهم أربا

 توقع حدوث ارتفاٍع سعري كبري.إىل املضاربة دائمًا استنادًا 

فرة عنها نسبيًا. وت رم اشح املعلومات املتوإىل عادًة ما يتابع الكثري من احملللني أسهم املضاربة نظرًا 

، دون إجراء وما يتناقله الناسالشائعات  األحيان على أساساالستثمارات يف أسهم املضاربة يف معظم 

حول احتمال   جدًاوقد يكون املستثمرون يف هذا النوع من األسهم متفائلنيهلا.  حتليل مفصل

 املوصوفة أدناه (جدًا الصغريةمنخفضة القيمة) األسهم عّدوُت. املعدل الطبيعيفوق حتقيقهم مكاسب 

 .سهم املضاربةأعلى  مثااًل
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 (Penny Stock) منخفضة القيمةاألسهم  6.5.2

 ذات القيمة املنخفضة جدًامعرفة األسهم  – 6.5.2اهلدف التعليمي 

أي "أسهم  (penny stock)وتسمى يف اللغة االجنليزية  جدًا يف السوق، متدنيةأسعار ذات هي أسهم 

أنها تلك ببع  الناس هذه األسهم  وعّرف. ئة من الدوالر األمريكييف امل ًاواحد عادليالبنس البنس" و

ستخدم هذا ُيمع هذا، . واألسهم اليت يكون سعرها يف السوق أقل من دوالر أمريكي واحد للسهم

لوصف األسهم ذات األسعار املنخفضة. ويتجاهل احملللون واملؤسسات  املصطلح يف مجيع أحناء العامل

عالية املخاطر بسبب  قوية أسهم مضاربة عّدُتاالستثمارية بصورة عامة هذا النوع من األسهم، إذ 

العرض والطلب، وضآلة إمجالي القيمة السوقية، وحمدودية  الفارق بنيلسيولة، واتساع إىل اافتقارها 

 واإلفصاح. املتابعة

 (Defensive Stock) األسهم الدفاعية 7.5.2

 األسهم الدفاعية فهم – 7.5.2اهلدف التعليمي 

مبتوسط تذبذب السوق.  املنخف  مقارنًة السعري التذبذبتشري األسهم الدفاعية إىل األسهم ذات 

أي  ؛وهذا تعريف فين بع  الشيء. ففي هذا السياق، يقاس تذبذب السهم مبعامل بيتا اخلاص به

 مدى أو درجة حركة سعر السهم املصاحبة للسوق عامة. وحبكم تعريفها، تكون بيتا السوق مساوية

 األسهم الدفاعية أسهمًا هلا معامالت بيتا أقل من الواحد. عّد(. وُت1.11للوحدة )

 مستمرة ًاأرباح توزعوهي أسهم الشركات اليت  السوق.من متوسط  ًاتقلب األسهم الدفاعية أقل إن

ية األسهم الدفاعوحتتفظ سوق األسهم. ل ةمجالياإل وائد مستقرة بغ  النظر عن احلالةوع

تقديم أداء إىل  ومتيل خالل فرتات الركودخالل خمتلف مراحل الدورة االقتصادية.  باستقرارها

األسهم ف ، يكون أداؤها أقل من السوق. وتعراالزدهارخالل مرحلة  ،، ولكنأفضل من أداء السوق

تجارية. ال بعالقة متبادلة مع دورة األعمال ا غري مرتبطةنهأل ؛"غري الدورية"األسهم الدفاعية أيضا ب

 .إضافة جيدة للحد من خماطر احملفظةك خيدم هذا النوع من األسهم

على التوالي. ومبا أن  1.8و  1.5)ب( بقيميت بيتا و )أ(  نيسهم لدينالنفرتض أن ، دور بيتاولتوضيح 

من األسهم الدفاعية. إذا تراجعت السوق  يعدان، فإن السهمني 1.1هاتني القيمتني دون مستوى 

% على التوالي. أما إذا كان 6.4% و 4جع السهمان )أ( و)ب( أيضًا بنسبة %، فيتوقع أن يرتا8بنسبة 

%، فمن املتوقع أن يصعد السهمان )أ( و)ب( بنسبة 15هناك توقعات بتحرك السوق صعودًا بنسبة 
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يتحركان مبقداٍر أقل من حركة السوق، وهذه  % على التوالي. الحظ أن كال السهمني12% و7.5

 هي مسة األسهم الدفاعية.

ذلك أن الطلب على املرافق ؛ على األسهم الدفاعية مثالكالعامة  املرافقشركات غالبًا ما ُتذكر 

ثابٌت يف الغالب بغ  النظر عن الوضع االقتصادي أو مرحلة دورة األعمال التجارية. إن املستثمرين 

ط سيختارون األسهم الدفاعية إذا كان من ييديرون حمافظهم االستثمارية على حنو نشالذين 

 اقتصادي. ركوٍداملتوقع حدوث 

 (Aggressive Stock) اهلجوميةاألسهم  8.5.2

 اهلجوميةمعرفة األسهم  – 8.5.2اهلدف التعليمي 

، ة)بيتا( مرتفعقيم األسهم اليت تتسم ب وهي تلكاألسهم اهلجومية هي ما يقابل األسهم الدفاعية، 

نفس اجتاه حركة السوق، لكن بتغريات سعرية  يفوتتحرك هذه األسهم . 1.1أك ر من  منوذجيًا

تولد هذه األسهم عائدات تتباين تباينًا كبريًا عن عوائد السوق أك ر من تلك اخلاصة بالسوق. و

يف فرتات الركود  سيئ جدًاو، االقتصادية  دورات النمويف . فهي متيل إىل تقديم أداء جيد جدًاعامة

على  2.1و  1.5 تنيبيتا التالي يتلدينا سهمان )ج( و)د( حيمالن قيموعلى سبيل املثال،  .االقتصادي

%، فيتوقع أن ينخف  8إذا تراجعت السوق بنسبة  من األسهم اهلجومية.يعدان وبالتالي  التوالي،

ما إذا كان من املتوقع ارتفاع السوق بنسبة % على التوالي. أ16% ونسبة 12السهمان )ج( و)د( بنسبة 

% على 31% و 22.5( بنسبة د)( وج%، فسيكون من املتوقع أيضًا أن يرتفع كل من السهمني )15

طون لألسهم اهلجومية متى كان االنتعاش االقتصادي متوقعًا يالتوالي. سيتحول املستثمرون النش

من أجل تعظيم قيمة حمافظهم االستثمارية. إن األسهم اهلجومية هي يف العادة أسهم الشركات 

، وتكون معظم عوائد املستثمرين نابعة من ضئيلةالنامية اليت ال تدفع توزيعات أو تدفع توزيعات 

لة على ارتفاع السعر. وُتذكر غالبًا الشركات العاملة يف قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت كأمث

 األسهم اهلجومية.

 (Cyclical Stock) سهم الدوريةاأل 9.5.2

 سهم الدوريةاألمعرفة  – 9.5.2اهلدف التعليمي 

أو تدخل يف ركبها األسهم الدورية. إن هذه  االقتصاديةدورة ال متتطي وتسايريطلق على األسهم اليت 

األسهم ال تتحرك بالضرورة مع حركة االقتصاد صعودًا وهبوطًا، ففي معظم الوقت متيل األسهم 
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يكون النمو االقتصادي الدورية إىل قيادة الدورة االقتصادية. وترتفع األسهم الدورية بسرعة عندما 

األسهم يف أي صناعة دورية حساسة جتاه دورة  وُتعّدد. قتصابسرعة عندما يتباطأ اال وتهويقويًا 

والتوسع وأقل يف فرتات الرتاجع  تكون اإليرادات عمومًا أعلى يف فرتات االزدهار االقتصادي إذاألعمال، 

. ومن أمثلة األسهم الدورية األسهم اليت جندها يف سوق السيارات، فمع نشاط االقتصادي واالنكماش

نفاق االستهالكي، ويرتفع الطلب على السيارات أيضًا. لكن إلأسعار الفائدة، ويزداد ااالقتصاد ترتاجع 

 العكس حيدث عندما يتباطأ االقتصاد، وتضيق سوق االئتمان.

يكون لدى الناس ، ففي األوقات االقتصادية اجليدة، دورية إىل حد ما صناعًة صناعة الطريان عّدُتو

خارج  لقضاء اإلجازات أكثر استعدادًا يكونون، وبالتالي وزتهمحتت تصرفهم أو حباملزيد من الدخل 

خالل األوقات االقتصادية السيئة، يكون  ،وعلى العكس من ذلك. واالستفادة من السفر جوًا بلدانهم

وأقرب إىل  أكثر حتفظًاجازات مييلون إىل قضاء إ ،جة لذلكنفاق. ونتيبشأن اإل الناس أكثر حذرًا

 .السفر جوًاتكلفة  ،ويتجنبونالوطن

 (Counter-Cyclical Stock) للتقلبات الدورية املواجهةاألسهم  11.5.2

 للتقلبات الدورية املواجهةمعرفة األسهم  – 11.5.2اهلدف التعليمي 

حترك األسهم املواجهة للتقلبات الدورية يف االجتاه املعاكس للدورة االقتصادية، وعادة ما تؤدي أداًء ت

أي أن عالقتها باالقتصاد  ؛االقتصاد، ويكون أداؤها سيئًا حينما ينتعش االقتصادجيدًا عندما يتباطأ 

عالقة عكسية، ونتيجة هلذا سيجنح سعر السهم أيضًا إىل التحرك يف اجتاٍه معاكس الجتاه االقتصاد 

 العام.

من الشركات  نوٍع . أيَّمضادة للتقلبات الدوريةيصعب نوعًا ما العثور على سهٍم يتصرف بطريقة 

 معظم الناس القليل من املال اميلك فيه الفرتات الزمنية اليتأن يؤدي أداًء جيدًا خالل  ميكنه

أسهم  عّدقد ُت عن إنفاقه، وتؤدي أداًء سيئًا عندما يكون اإلنفاق االستهالكي على أشده؟ نفيحجمو

حتصل على  الشركات ألن هذه ؛مواجهة للتقلبات الدورية -على سبيل املثال- توظيفالشركات 

يدفع الناس  إذعوائد أثناء فرتات الركود االقتصادي اليت حيدث فيها تسريح العمال واملوظفني، 

شراء  أن خيدم وميكنرسومًا أو مبالغ معينة هلذه الشركات لكي تساعدهم على إجياد وظائف هلم. 

يف قيم احملافظ  لدرء االخنفاض الكبريللتقلبات الدورية كتحوط جيد  املواجهةاألسهم 

 .االستثمارية
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 أسئلة للمراجعة:  

 ؟املختلفة األوامر واستخداماتها أنواعصف  -0

 وكيف تتم مطابقة أوامر البيع والشراء؟ ؟األوامركيف يتم تنفيذ  -8

 .املالية األوراقيف تداول ال أوامرمطابقة يف  والزمنية  يةلسعراولوية األصف مبدأ  -3

املستخدمة و الشائعة السهم؟ صف املصطلحات واالختصارات سعرعرض ب املقصودما  -4

 .األسهم أسعارعرض قوائم يف 

 ؟وما الغرض منه ؟البيع على املكشوفب املقصودما  -5

 ومساوئما املخاطر اليت تنطوي عليها عمليات البيع على املكشوف؟ صف مزايا  -6

 .عمليات البيع على املكشوف

التداول  أساليب حساب، واملغطى اهلامشب التداول يةعملوكيفية صف معنى  -7

 ."اهلامش طلبومفهوم " ،باهلامش

 خصائصها؟ما و ؟لألسهمختلفة املنواع األما  -2
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 عينة من أسئلة االختيارات املتعددة 

............... بغرض أمرأعلى من سعر السوق احلالي معني بسعر  كبيع أسهم أمريسمى  -1

............... بغرض أقل من السعر السائد يف السوق أمر عنيبسعر م أمر البيع يسمىو؛ البيع

 .البيع

 سعرال حمددإيقاف،  (أ 

 ، إيقافحمدد السعر (ب 

 د إيقافحد إيقاف، ح (ج 

 سوق، إيقاف (د 

 

سعر وتراجع.  اتعالم فقط إذا أظهرتللتأمني التعاونية شركة سهم أترغب يف بيع بع   -2

، لكنك ال للسهم الواحد ريااًل  52نخف  إىليعندما  بيعتوس ،ريااًل 55و السوق احلالي ه

 إدخاله؟ لكوامر ينبغي أي نوع من األ ريااًل. 51دون  هبط بيع إذاالترغب يف 

 أمر بيع حمدد السعر (أ 

 بغرض البيعأمر إيقاف  (ب 

 البيع احملدد إيقافأمر  (ج 

 اإليقاف احملددبيع أمر  (د 

 

 على املكشوف؟األسهم بشأن بيع  تعد خاطئةأي العبارات التالية  -3

 .على املكشوف يساهم يف سيولة السوقالبيع  (أ 

احلد من حركة األسعار التصاعدية غري امل ررة،  علىيساعد البيع على املكشوف  (ب 

 وبالتالي يعمل على استقرار السوق.

 .لالخنفاض التوجهالبيع على املكشوف مينع األسعار من  (ج 

ميكن أن  ،فعلى املكشو يؤدي إىل موجة بيٍعالبيع على املكشوف بأنه قد يتهم البع   (د 

 تساهم يف انهيار السوق.
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التالي: كتطلبات هامش مب شركة وساطةمع  املغطى امشباهل تداوٍل اتفاقزيد أبرم  -4

 (ABC)شركةمن سهم 111 زيد. إذا اشرتى %31هامش الصيانة = و%41=  ولياهلامش األ

 للسهم الواحد، فكم يكون قرضه؟ ريااًل61بـ

 ريال 6111 (أ 

 ريال 3611 (ب 

 ريال 8411 (ج 

 ريال 0211 (د 

 :سهمأثالثة ل (بيتامعامل )ما يلي معلومات عن  يف -5

 

 البيتا معامل السهم

 2.2 أ

 1.2 ب

 0.8 ج

 

 ،هو سهٌم هجومي............... السهم أن ذه املعلومات، ميكننا أن نستنتج إىل ه استنادًا

 .سهٌم دفاعي............... السهمو

 .ج  ،أ  (أ 

 .أ ، ب (ب 

 .، أج  (ج 

 ب. ،ج  (د 
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 الفصل الثالث 

 سلوكيات السوق 

 
 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة  ُقّسم

يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف  وسينوَّهالتعليمية للمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 هذا اهلدف يف إطار يسبق النص. ضمونمبتعليمي 

 

 مـقدمـة      

 األسهم قاسوأ مؤشرات      1.3

 األسهم؟ سوق ؤشرمب املقصود ما 0.0.3       

 املؤشرات وزن 8.0.3       

 ةالرئيس دوليةال ؤشراتامل 30003       

 

 األسهم سوق يف مؤثرة عوامل      2.3

 األسهم على والطلب العرض 0.8.3       

 وغري اخلاصة بالشركاتاصة اخل علوماتامل 8.8.3       

 األسهم وسوق الفائدة أسعار 30803       

 األسهم وأسواق العاملية األحداث 4.8.3       

 

 السوق كفاءة      3.3

 ؟"السوق كفاءةبـ" املقصود ما 0.3.3

 األسهم بأسعار التنبؤ على القدرة عدم 8.3.3

 السوق كفاءة أشكال 30303

 سلوك األسهم أمناط 4.3.3

 السياسات آثار 5.3.3

 كفاءة ذات سوق يف االستثمار سرتاتيجيةإ 6.3.3
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 ةـــقدمـم

ما يوصف سلوك السوق  غالبًاف ،سوق األسهم على املستوى الكلي سلوكفهم بهذا الفصل ُيعنى 

مؤشرات  أدوار نتناول يف هذا الفصلمؤشرات سوق األسهم. أي  ؛همن خالل حتركات مؤشرات

 وعلى الرغم أن أكثر أسس الوزن شيوعًا حلساب املؤشرات هوحسابها.  وأسسأسواق األسهم 

 ةنظمأفهم  يعطيناولذا مستخدمة. لألوزان أخرى  ًاأسسهناك إال أن القيمة السوقية، وزن 

وكذلك املعلومات اليت تنقلها  لدور هذه املؤشرات ًا أعمقتقدير املختلفة الوزن أو الرتجيح

يبني وحركات مؤشرات األسواق على عوامل كثرية، معظمها على املستوى الكلي. تعتمد . إلينا

ىل رحبية إأن التغريات يف العوامل االقتصادية الكلية ترتجم مباشرة  كيف هذا الفصل

ات كيدينامي أيضًا قيمها احلالية. ويناقش الفصل يفالشركات يف املستقبل، وبالتالي تؤثر 

التغريات يف ف ،يف العرض والطلب على األسهمالتغريات بالتغري يف أسعار السوق اليت تتأثر 

. لألسهم جديدة ًاأسعار بدوره توازن جديد حيدد ظهور ؤدي إىلت على األسهمالعرض والطلب 

املستثمرين لقيمة الشركات  مداركتغري  أنواع خمتلفة من املعلومات أن كيف أيضًا ونناقش

قدرة السوق على معاجلة املعلومات  إن تغريات يف رغبتهم يف شراء أو بيع األسهم. حدثُيمما 

مباشرة إىل فرضية كفاءة السوق، حيث  يقودنابشكل صحيح يف أسعار األسهم  استيعابهاو

 .أسعار األسهم حتويلها إىلاملعلومات ذات الصلة، و استيعابقدرة السوق على  نتناول
 

 ق األسهماسوأمؤشرات  1.3 

 ؤشر سوق األسهم؟مب املقصودما  1.1.3
 

 األسهم ودورها العام كمؤشرات سوق أسواقمعنى مؤشرات  فهم – 1.1.3اهلدف التعليمي 

قاس ت ،تغريات يف القيمة السوقية اإلمجالية لسلة من األسهمالهو رقم ميثل  سوقمؤشر الإن 

 ،ؤشرات من مؤشر آلخراملوحساب  وقد خيتلف تركيبقيمة أساسية من تاريخ معني.  مقابل

 .وحتديد سنة األساس ،املستخدم الوزنونظام  ،ة للمؤشراملكوناألسهم على أساس خيارات 

تتبع التغريات يف قيم السوق على مدى فرتات طويلة من يف ؤشر امل يستفيد املستثمرون من

 Dow Jones Industrial) الصناعي "داو جونز"مؤشر  ُيعّد :املثالعلى سبيل ف ؛الزمن

Average)  مؤشرًا كبريةمساهمة عامة  ةشرك 31الذي يتابع حتركات أسعار الشهري 
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آخر وهناك مؤشر حد مقاييس سوق األسهم يف الواليات املتحدة. أباعتباره  عامليًا قبواًل يلقى

 Standard and Poor’s" )511ستاندرد آند بورز "وهو مؤشر،يستخدم على نطاق واسع

500 Index) ة بالواليات كبريال من أسهم الشركات سهم 511من خالل مجع  ُيحتسب الذي

فرتة  دىم علىيف قيمة مؤشر واحد. وميكن للمستثمرين تتبع التغريات يف قيمة املؤشر  املتحدة

 .حمافظهم اخلاصةقارنة عوائد مل كمعايري اهاستخدام ، ومن ثمزمنمن ال

 "مؤشرعنصر " ما كجزء من مؤشر املضمَّنةالسهم أو الشركة على  يطلقو

(constituent) . أن  عمومًا جيب، وكافة  املكونةجمموع العناصر وتتألف قيمة املؤشر من

لكي ، مثاًل ؛لالنضمام للمؤشر اختياره حتى يتمحمددة متطلبات  نمكوعنصر أو كل يستويف 

متطلبات  يتحتم عليه تلبية، "511بورز ندآستاندرد " مؤشر عناصرالسهم مكونًا من صبح ي

. والسيولة وغريها ،لسوقا نكشاف على، واالاإلمجالية القيمة السوقيةبما يتعلق  معينة يف

مل للتأكد من أنها تليب احلد األدنى من املتطلبات، وإذا  ًادوري ؤشرات أيضًامكونات امل وتراَجع

 .شركة أخرىأن حيل حملها  ميكن، كتكن كذل

 

 املؤشرات  وزن 2.1.3
 

 خمتلفة لبناء مؤشرات األسهم ًامعرفة أن هناك طرق –)أ( 2.1.3اهلدف التعليمي 
 األساليب املختلفة لبناء مؤشرات األسهم فهم –)ب( 2.1.3اهلدف التعليمي 

 القيمة مؤشر وزن (value-weighted index) 

  املتساوي الوزنمؤشر (equally-weighted index) 

  الوزن السعريمؤشر (price-weighted index) 

  الوزن بالقيمة األساسيةمؤشر (fundamental value-weighted index) 
 

 

تقاس حركة مؤشر األسهم بالتغري يف قيمة حمفظة املؤشر نسبًة إىل قيمة أساس معينة، وعادًة 

املعتاد تتم . ويف الوضع ابتداًءما تكون قيمة األساس هي قيمة احملفظة عندما مت تكوين املؤشر 

حتسب التغريات الالحقة يف . وُتعرفًا 111.11إىل القيمة هذه  (normalization) مساواة

قيمة املؤشر، واليت هي  املعادلةبعد  ستصبحاليت  األساسيةنسبًة إىل القيمة قيمة احملفظة 

. هناك طرٌق خمتلفة لتوزيع األوزان على 111.11ملؤشر األساس البالغ باميكن مقارنتها 

 ب مؤشر السوق.ما يلي بع  أكثر أنظمة الوزن شيوعًا يف حسا مكونات املؤشر، وسنوضح يف
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  القيمة  وزنمؤشر(Value-weighted Index) 

هذا النوع األكثر شيوعًا من أنواع وزن املؤشرات. تعتمد نسبة كل مكون يف حمفظة املؤشر  عّدُي

 marketعلى إمجالي قيم سوق األسهم، أو ما يعرف بالقيمة السوقية )

capitalization ويع ر عن القيمة السوقية بسعر السوق لألسهم مضروبًا يف عدد األسهم .)

قيمة  يفاملصدرة. ولذا تشكل الشركات الكبرية نسبة أك ر وبالتالي يكون هلا تأثري أك ر 

املؤشر املوزون بالقيمة السوقية" أو ببساطة أيضًا بـ" وزن املؤشراملؤشر. ويعرف هذا النوع من 

الطرق حلساب مؤشر وزن القيمة جتميع القيم السوقية  أيسرومن  "مؤشر وزن القيمة".

للمكونات )األسهم املكونة للمؤشر( ومن ثم حساب مقدار تغري القيم مقارنة بالقيمة األساس. 

، (S&P 500" )511ومن أشهر املؤشرات العاملية املوزونة بالقيمة مؤشر "ستاندرد آند بورز 

" سنغ هانغ(، ومؤشر"Footsie 100" )111"فوتسي  ومؤشر، (Nasdaq" )داكاسنومؤشر "

(Hang Seng) .العام )تاسي( (تداول)السوق السعودية مؤشر  عّدالصعيد احمللي ُي وعلى 

يعتمد على قيم أسهم مجيع الشركات املدرجة يف إذ  ؛لألسهم السعودية مؤشرًا موزونًا بالقيمة

 السوق املالية السعودية.

كبري من الشركات الصغرية، تهيمن العدد الالشركات الكبرية ويف أي سوق تتميز بقلة 

فقد ال يكون للتحركات السعرية للشركات  ،على املؤشر الشركات الكبرية بصورة عملية

املؤشر، وبالتالي لن يقدم املؤشر دلياًل دقيقًا على السوق بأكمله  يفالصغرية  تأثرٌي يذكر 

حال، إن حقيقة أن الشركات الكبرية حتظى  أي ون من عدة قطاعات متنوعة. علىالذي يتك

قد تعطينا م ررًا  إىل القطاعاتبالنسبة  شديدةمن املساهمني ومتثل أهمية  الك رى قاعدةبال

 مؤشر وزن القيمة. يفلتأثريها 

 

  مؤشر( الوزن املتساويEqually-weighted Index) 

ؤشر غري امل" سمى أحيانًاما يأو  املتساوي الوزنو مؤشر ه القيمةب املوزونإن النقي  من املؤشر 

، بغ  النظر عن حجمها أو متساويًا ات وزنًانوكامل، تعطى كل الوزنمن ". يف هذا النظام املوزون

نفس بمخسة يف املئة يف شركة كبرية نسبة ب حتركمع املؤشر  عامل. يتيةالسوق هاقيم

شركة  أي لدىمخسة يف املئة يف شركة صغرية. و نسبته رٍكالطريقة اليت يتعامل بها مع حت

إن هذا النوع من املؤشرات  .من التأثري شركة كبريةي ما أل املؤشر قدر يف من التأثريصغرية 

ميكن أن ميثل السوق عمومًا إذا كانت القيم السوقية للشركات املكونة للمؤشر متساوية 
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املختلفة. ومن هذا املنطلق قد يكون مؤشر همة القطاعات لن يغفل هذا املؤشر مساوتقريبًا، 

 الوزن املتساوي قادرًا على تقديم مؤشر جيد لتطور أو منو السوق عمومًا.

تتسم بوجود  -إن مل تكن مجيعها- إىل أن معظم أسواق األسهم العامليةحال، نظرًا  على أي

ؤشر الوزن قلة من الشركات الكبرية وعدد كبرية من الشركات الصغرية، فقد ال يعكس م

طريقة الوزن املتساوي أسلوبًا ذا  عّدكات الفعلية للسوق. وهلذا السبب ال ُتاملتساوي التحر

طرق إىل  كإضافة املتساوي الوزنمؤشرات  وتوجد عادًةشعبية يف بناء مؤشرات أسواق األسهم. 

يف جمال البحوث والوزن السعري. القيمة أو وزن مثل مؤشرات  رسوخًاأو أساليب وزٍن أكثر 

كمؤشر  املتساوي الوزنالقيمة ومؤشرات  وزنما يتم حتليل الفرق بني مؤشرات  كثريًااملالية، 

 ". الشركات الصغرية ما يسمى "تأثريعلى 

 

  مؤشر( الوزن السعريPrice-weighted Index) 

تبنى على أساس أسعار األسهم للشركات  لوزن السعري عبارة عن حمفظة مؤشرإن مؤشر ا

أي أنها ببساطة جمموع األسعار. ومع تغري أسعار املكونات، ستتغري قيمة املؤشر  ؛املكونة للمؤشر

أيضًا. ويقارن جمموع األسعار يف تاريخ معني باجملموع األصلي لألسعار يف السنة األساس وذلك 

سعري وزنًا أك ر للشركات ذات أسعار للحصول على قيمة املؤشر. ويعطي مؤشر الوزن ال

بالشركات ذات أسعار األسهم املنخفضة. ويتم تعديل أي تغيريات مالية  األسهم املرتفعة مقارنًة

 .الحقة كأسهم املنحة أو التوزيعات السهمية، أو جتزئة األسهم يف قاسم املؤشر

قيم السوقية ال سعكي ال اضهاخنفااألسعار أو ارتفاع أن هذا من ناحية  ُينتقد نظام الوزنقد و

شركات فال ،للشركة املصدرةعلى عدد األسهم  مباشرًا األسعار اعتمادًاوتعتمد للشركات. 

خمتلف يف  بوزن سينتهي بها احلال عدد خمتلف من األسهمبلكن و ةماثلتامل يةسوقال قيمالذات 

 ي،السعر على الوزنتقوم  ذات السمعة وجد العديد من مؤشرات األسهمي ،. ومع ذلكؤشرامل

 31ـلسعري  وزنذا على متوسط ويتحي ، الذيالصناعي "داو جونزمتوسط "مؤشر  ومن بينها

 طة.يتداول بصورة نشاليت ُتاملتميزة  األمريكية سهمًا من األسهم
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  القيمة األساسية )ب الوزنمؤشرFundamentalValue-

weightedIndex) 

 :السؤال هناوينتقد بع  املراقبون موثوقية القيمة السوقية احملسوبة باستخدام أسعار السوق. 

 بعوامل كثرية؛حتدد أسعار السوق  نإ  ؟أسعار السوق القيمة احلقيقية للشركة متثل هل

 ومزاجكاألرباح احلالية واملستقبلية، والتدفقات النقدية، وأصول الشركة، وتقييم املستثمرين، 

ذات التقلبات الشديدة مثاًل، قد ال تعكس أسعار السوق القيم  السوق، وغريها. ففي األسواق

القيم األساسية للشركات مقياسًا أفضل للقيمة باملقارنة مع وُتعّد  ،احلقيقية للشركات

 القيمة السوقية.

عناصر لإن مؤشر الوزن بالقيمة األساسية مؤشٌر تعتمد قيم حمفظته على القيم األساسية 

حسب القيم األساسية بناًء على على النقي  من القيمة السوقية يف هذا املؤشر. وُت مكوناتو

كاإليرادات، واألرباح، والتوزيعات، والقيم  ؛املؤشر اجلهة اليت تديرعوامل خمتلفة، حتدد 

ستخدم هذه القيم لتحديد الدفرتية، وغريها. ومبجرد أن حتسب القيم األساسية للشركات، ُت

طريقة الوزن، أي نسبة كل شركة يف احملفظة. وعلى الرغم أن هذا املؤشر سليٌم من الناحية 

 النظرية، إال أنه ليس من املؤشرات الرائجة من الناحية العملية.

 

 ةالرئيسدولية الؤشرات امل 3.1.3

، وزنهابع  مؤشرات األسهم العاملية الشهرية، وأنظمة  التعرف على – 3.1.3اهلدف التعليمي 

 وتارخيها وإدارتها: 

  داو جونز"متوسطات( "Dow Jones averages) 

  225يكاي ن"مؤشر( "Nikkei 225) 

   111فوتسي "مؤشر( "FTSE 100) 

  سنغ هانغ"مؤشر" (Hang Seng) 

 

 

 (Dow Jones Industrial Average) متوسط داو جونز الصناعي

شركة كبرية  31متوسط "داو جونز" الصناعي من مؤشرات األسواق املعروفة، إذ يضم  عّدُي

يف الواليات  ن كثبم هذا املؤشر من أكثر املؤشرات متابعة وُيعّدمدرجة يف بورصة نيويورك. 

املتحدة، وكان وراء إنشائه حمرر صحيفة "وول سرتيت جورنال"، "تشارلز داو" ومسي بامسه 



88 
 

كلمة م. أما 1896مايو من عام  26صائي "إدوارد جونز"، وكان ذلك يف واسم زميله اإلح

 الكثري منها شركة احلالية مل يعْد 31ن الـإ إذإىل حد كبري،  تارخيي " فلها بعدصناعي"

شركات من خمتلف  يضم اآلن فاملؤشر ،الشركات الصناعية التقليديةعلى  مقتصرًا

 ستهالكية،االالصناعات و ،واالتصاالت ،ثقيلةمبا فيها الصناعات ال ،القطاعات الصناعية

 .واملالية ،والنفط والغاز ،واملواد الغذائية

سعري، وهذا يعين أنه ميثل جمموع أسعار األسهم  "داو جونز" الصناعي مؤشر وزٍن مؤشرإن 

ع مع مرور الوقت، اخلاصة بالشركات املكونة له. ويتابع املؤشر التغريات يف هذا السعر اجملّم

آخذًا باعتباره أي تغريات مالية كتجزئة األسهم والتوزيعات السهمية، والتعديالت األخرى. 

 نتقد متوسط "الداو" بسبب قلة عدد مكوناته، اليت كلها شركات كبرية متميزة.وغالبًا ما ُي

 (Nikkei 225 Index) 225مؤشر نيكاي 

من املؤشرات املعروفة وميثل سوق األسهم اليابانية، وحتديدًا بورصة طوكيو. يتكون هذا املؤشر 

 Nihon Keizai) )نيكاي( "شيمبون كيزاي نيهونوتديره صحيفة "سهمًا  225من 

Shimbun)  م. وعلى غرار متوسطات "داو جونز"، يعتمد مؤشر نيكاي على 1951منذ عام

، أو متوسطات األسعار، وتراجع مكوناته مرة واحدة كل عام. وتوزن طريقة الوزن السعري أيضًا

وجتدر اإلشارة إىل  ينًا للسهم الواحد. 51األسعار على أساس القيمة االمسية لألسهم البالغة 

وتؤخذ . م2111منذ يناير  جلسات التداول أثناءثانية  15املؤشر كل  هذا يتم حتديث أنه

ات بعني االعتبار عند الوزن الفعال لألسهم مكونأي  ةإضافو إبعادسهم واألكتجزئة حداث األ

، فهو مؤشر للسوق " وزن حمدد لصناعات بعينها225الفردية والقاسم. وليس ملؤشر "نيكاي 

 .ككل
 

 (FTSE 100 Index) 111مؤشر فوتسي 

من  شركة 111 أسهم من (Footsie 100بـ ) سمى أيضًاامل، 111"فوتسي"  مؤشر يتكون

 مشروع ، وهيFTSEجمموعة ؤشر وتقوم بإعداد امل يف بورصة لندن. درجةاملكبرية الشركات ال

االسم املختصر من  امسه املؤشر هذا وقد اشتقوبورصة لندن.  "فاينانشيال تاميزبني"ال مشرتك

 1111 بلغ ستوى أساسمب م1984يناير عام  الثالث منيف وانطلق "فوتسي" ،األم تنيشركلل

للشركات، ة" احلر "األسهمحسب على أساس، لكن قيمته ُتالقيمةب موزونهو مؤشر و. نقطة

وليس القيمة السوقية الكاملة. ويع ر عن قيمة األسهم احلرة بضرب سعر السوق بعدد األسهم 
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، مقيدة غالبية األسهم املصدرة ملعظم الشركات املدرجةإن املتاحة للشراء والبيع يف السوق. 

مما يعين أن هذه األسهم حمفوظة حبوزة املؤسسني واملؤسسات االستثمارية على أساس األجل 

وال تتاح يف العادة للتداول اليومي. ولذلك يفرتض أن تكون قيم األسهم احلرة مقياسًا الطويل، 

نشر معلوماته أفضل لتحركات السوق. اجلدير بالذكر أن هذا املؤشر حيسب بصورة حلظية وُت

بورصة لندن لمن القيمة السوقية  %81 قرابة" 111ثانية. ومتثل شركات "فوتسي  15كل 

 .بأكملها
 

 (Hang Seng Index) سنغ مؤشر هانغ

، ويعد املؤشر ات املعروفة وميثل بورصة "هونج كونج" لألسهمؤشرامل أحد هو "سنغ هانغ"مؤشر 

حسب بناًء على قيم األسهم احلرة للشركات ألداء السوق إمجااًل يف هونج كونج. وُي الرئيس

من  %61 حنوشركة كبرية متثل قيمتها السوقية اإلمجالية  45املكونة له، ويضم أسهم 

طلق هذا املؤشر يوم الرابع والعشرين من . وقد ُأإمجالي القيمة السوقية لبورصة هونج كونج

 .م1969نوفم ر عام 
  

 

 عوامل  2.3

 مؤثرة يف سوق األسهم بدرجة كبرية  2.4

فإن حتركات أسعار  ،أسعار السوق، وبالتاليًا بمباشر ارتباطًا مؤشرات أسواق األسهمترتبط 

حترك مؤشرات األسهم، حنن  كيفية وسببلفهم واملؤشرات.  اتركلي حتة متكوناألسهم امل

 .حيرك أسعار األسهم الفرديةالذي فهم ما إىل حباجة 
 

 العرض والطلب على األسهم  1.2.3

آليات حتديد أسعار سوق األسهم من خالل تفاعل العرض  فهم –(أ) 1.2.3اهلدف التعليمي 

 والطلب
 العرض والطلب على األسهم يفالعوامل اليت تؤثر  فهم –)ب( 1.2.3اهلدف التعليمي 

 

 

تذكر األخبار املالية دائمًا ارتفاع مؤشر سوق األسهم واخنفاضه يف السوق احمللية إضافًة إىل 

مؤشرات األسواق العاملية الرئيسة، فما الذي جيعل املؤشرات ترتفع أو تنخف ؟ وماذا يعين أن 
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 هناك ارتفاعًا أو اخنفاضًا 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 

 فعاًل هو التغري يف العرض والطلب. األسعار

األسهم العرض والطلب على يعكس سهم؟ األالعرض والطلب على يتغري ولكن كيف ميكن أن 

ه ن قيمة السهم تعتمد على أرباحالية إامل، إذ تقول النظرية الرغبة يف امتالك أو بيع األسهم

 املستثمرين بشأن الرحبية املستقبلية لشركة قناعاتغري ت. فأي معلومات جديدة املستقبلية

أو  األسهم غري الرغبة يف امتالكي. وهذا بدوره هم ألسهمهاتقييم تغري تلقائيًاما، سوف 

تغري يف العرض  حدوث ؤدي إىلت. إن تصرفات مجيع املستثمرين يف السوق التخلص منها

 .السعر اجلديد نيديداجلالتفاعل بني العرض والطلب  وميلي. سهموالطلب على ال

 

ملستثمرين دى الفرمبا يكون ، ما أرباح شركة تراجعإذا كان هناك أنباء عن  :على سبيل املثال

 يزيدو سهم،غري الرغبة يف القد يهذا و. سلبًاكذلك سوف تتأثر  قبلأن األرباح يف املست تصور

الطلب على السهم. يتضاءل قد  نفسه،يف الوقت ،و يف بيع السهمنيغبارالاملستثمرين  عدد من

 ايدزوتالبائعني.  سيتكيف العديد منو م،سعر القائالصم من باخلن واملشرتوسوف يطالب 

السعر.  هبطي وبالتاليالطلب،  مقابلالعرض يف ن هناك زيادة أاملشرتين يعين عن  البائعني

دخول ومع بدء . اآلن جذابًا عندها املشرتون أن السهم أصبح داليت جيالنقطة  وسيهبط إىل

 .تفع السعرفريالطلب بشكل أسرع من العرض ينمو لسوق، اشرتين امل

أن يعتقد ، ميكن أرباحهاشركة زيادة غري متوقعة يف عندما تعلن أي ، من ذلك على العكسو

، فرتتفع األرباح يف املستقبل يفستمر يف التأثري ين أن ما تسبب يف زيادة األرباح سوف وملستثمرا

سيكون هناك  ،املدى القصري وعلى. ئجافبشكل مالطلب على السهم ،ويرتفع قيمة السهم

 يشتبه عندهاىل نقطة غري أنه سريتفع فقط إالسعر. سيزداد من البائعني، وأكثر ن ومشرت

وبعضهم رمبا ركب موجة السهم.  وحامل سيبيعالطلب يرتاجع. عند هذه النقطة،  أنن واملشرت

، يبدأ مع ازدياد البائعنيو وع، فيجين األرباح ويبيع.ًا على وشك الوقانعكاس الصعود ظنًا أن

 .الطلب ًا أكثر منعرض ن هناك اآلنإذ إالسعر يف االخنفاض، 
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 ويقبلهن واملشرتيرتضيه من التوازن، وهو سعر  ًاالعرض والطلب يف بع  األحيان نوعُيوجد 

، لكن يف وهبوطًا األسعار صعودًا ترتد، تقريبًا متعادلنيالعرض والطلب  ما يكونعندوالباعة. 

أن خيلخل من املمكن للسهم البقاء يف هذا النطاق عدة أيام أو شهور، قبل . ونطاق سعري ضيق

من املهم بالنسبة إىل املستثمرين أن يفهموا أن ما حيدد أسعار  .الطلبوتوازن العرض شيئ ما 

عني، سيكون هنالك مشرتون العملية لألسهم هو التفاعل بني العرض والطلب. فعند سعر م

 وباعة راغبون، ولن تنفذ الصفقة إال عندما يلتقي الفريقان.

على أوجه االختالف والتشابه بني آراء وتصورات إن مدى حتركات األسعار أو ثباتها يعتمد 

فبع  املستثمرين يفسر معلومة ما بطريقة معينة  ،املستثمرين املوضوعية حول قيم األسهم

رمبا تكون خمتلفة متامًا عن بع  قرنائه اآلخرين. وبصفة عامة، إذا كثرت عمليات التحليل 

ط على سهم ما، متيل االختالفات يف الرأي ألن تكون قليلة مقارنًة بسهٍم ال يوالتداول بشكل نش

 طة.يحيظى بتداوالت نش

 تها عنن معرفياملستثمر جيب علىحقيقة أهم بني العرض والطلب هي ة كيالدينامي إن هذه

السوق واألخذ والعطاء بني  لكنهقيمة سهم ما،  ديدن حتواملستثمر رمبا يود أسعار األسهم.

در اإلشارة إىل أن هذه نسخة مبسطة من وجتالعرض والطلب هو الذي حيدد السعر. 

 أن حزمة املعلوماتفرتض ت االناحية النظرية. إنه ، على األقل منيةسعرالات التغريات كيدينامي

املعلومات بطريقة مماثلة. لكن يف واقع يفسر مستثمر كل متاحة جلميع املستثمرين و هانفس

أسعار السوق، مثل  يف وتؤثرالعديد من العوامل األخرى اليت تدخل يف االعتبار  هناكاألمر، 

 .وغريها، نفسياتهم، وومواقفهممشاعر املستثمرين، 

 

 معلومات خاصة بالشركة ومعلومات غري خاصة بها  2.2.3

 أسعار سوق األسهم يفركة الشب خاصةفهم كيفية تأثري عوامل –(أ) 2.2.3اهلدف التعليمي 
 األسهمسوق أسعار  يف الشركة خارج عوامل فهم كيفية تأثري–)ب( 2.2.3اهلدف التعليمي 

 

هما:  نيرئيسالعرض والطلب على السهم إىل عنصرين  يفميكن تقسيم املعلومات اليت تؤثر 

هي  بالشركاتاخلاصة علومات إن املالشركة.  ال ختص ومعلومات،الشركةمعلومات ختص 

 يفتؤثر  الالعرض والطلب على أسهم الشركة، و يفأخبار عن شركة معينة من شأنها أن تؤثر 

، شركةأرباح الإعالن املعلومات: أمثلة هذه من واألسهم األخرى يف السوق بطريقة مباشرة. 
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عمليات  ،جديدة ،إرساء عقودري الرئيس التنفيذيي، إصدار أسهم منحة، تغسهمأرباح األ إعالن

 .وغريهامنتج الشركة،  عن ة، تقارير املستهلك السلبيواستحواذاندماج 

 

أو السوق، ، الصناعةحول معينة معلومات  تكون فيمكن أن، لشركةغري اخلاصة با العواملأما 

رحبية الشركة يف سوق معينة،  حولاملستثمرين  تصورغري ة،حبيث تدوليال الشؤونالبلد، أو أو 

صناعة، بال ت املعلومات تتعلقالعرض والطلب على السهم. إذا كان يف من شأنه أن يؤثروهذا 

يف الصناعات األخرى.  اتتتأثر الشرك نلو ،صناعة فقطاللك تأسعار األسهم يف  يفستؤثر ف

إذا كان هناك إعالن عن زيادة يف الرسوم اجلمركية على الواردات من  :على سبيل املثال

 إجيابًا تتأثر بينما قد، سلبًا  السيارات املستوردةب اجرالسيارات، ستتأثر الشركات اليت تت

شركات يف قطاعات تتأثر بهذا اإلعالن ال و. السيارات املصنعة حمليًاب اجراليت تت الشركات

 العامة. واملرافق ،والبناء ،الزراعةك ،أخرى

 

زيادة أو نقصان سعر  :السوق بأكمله. على سبيل املثال يفيف بع  األحيان تؤثر املعلومات 

الضرائب الشخصية، زيادة يف رواتب موظفي القطاع العام، األزمة  اخنفاضأو  ارتفاعالفائدة، 

صادرات أو واردات البلد، وهكذا. هذا النوع من  يفؤثر ت اليت املالية يف أجزاء أخرى من العامل

وبالتالي  تبعًا لذلك، مجيع الشركاتوستتأثر لسوق بأكمله، ا يف سيكون له أثراملعلومات 

ن أكثر من وسيكون البائعف، ةسلبي ت األخبارإذا كانأما . برمته لسوقلالعرض والطلب  يتغري

 .ف  أسعار السوقأن خيوهذا من شأنه  ،املشرتين
 

 أسعار الفائدة وسوق األسهم  3.2.3

أسعار األسهم وسوق  يفكيف تؤثر تغريات سعر الفائدة  فهم – 3.2.3اهلدف التعليمي 

 سهماأل
سعر الفائدة. عندما  :سوق األسهم يف مباشرًا من عوامل االقتصاد الكلي اليت تؤثر تأثريًا إن

. صحيح، والعكس ًامفاجئ ارتفاعًا تشهد سوق األسهميف سعر الفائدة،  ًاختفيض احلكومة تعلن

أثر  :أحدهما؛ ان هلذا األمرسببوهناك  ،مجيع األسواق تقريبًا علىهذه الظاهرة  تصدق

 .أثر اإلحالل :واآلخر ،السيولة

عندما ننظر من زاوية أثر السيولة، جند أن خف  أسعار الفائدة يزيد من عرض النقود يف 

، وبالتالي على زيادة اإلنفاق االستهالكي االقتصاد، وتنخف  كلفة االقرتاض مما يشجع
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ي ذلك قد يؤدإىل سوق األسهم. ترتفع سيولة االقتصاد، وجتد بع  من هذه السيولة طريقها 

 ارتفاع عام يف الطلب على األسهم ومن ثم تصعد أسعارها. إىل

املالية  همأوراق من أو ،مواهلم من مدخراتهمأن املستثمرين يسحبون بأ فيديف اإلحاللأثر أما 

يصبح خف  أسعار الفائدة، إىل  نظرًاويف سوق األسهم.  ونهاستثمريو ،ذات الدخل الثابت

سوق  قد يكونيف هذه احلالة، و ،أفضل استثماريةعن بدائل األفراد بحث يف ،غري جذاب االدخار

 .بديهيًا ًااألسهم خيار

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

 سرتتفع أسعار األسهم عمومًا.سيؤديان إىل زيادة ضغوط الشراء، وبالتالي  (السيولة واإلحالل)

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 

إىل  سيؤدي ذلكمدخراتهم يف البنوك بداًل من املضاربة يف سوق األسهم. على املدى القصري، 

لمضاربات، ومن ثم ترتاجع أسعار األسهم. ل مدارًاإضعاف الطلب على األوراق املالية اليت كانت 

ؤدي وعلى املدى البعيد، سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إىل زيادة تكلفة األعمال، وهذا بدوره سي

تدني األرباح، وارتفاع تكلفة رأس املال، مما يفضي إىل اخنفاض القيمة احلالية للتدفقات إىل 

 ارتفاع أسعار الفائدة إىل تراجع أسعار األسهم على املدى البعيد.يؤدي النقدية. بعبارة أخرى، 

 األحداث العاملية وسوق األسهم  4.2.3

أسعار األسهم وأسواق  يف كيف ميكن لألحداث العاملية أن تؤثر فهم – 4.2.3اهلدف التعليمي 

 األسهم
 

 

هناك اجتاه عام يشري إىل أن أسواق األسهم العاملية أصبحت اآلن أكثر ترابطًا وتكاماًل مما 

يكون له تأثري هذا يعين أن ما حيدث يف سوق ما ميكن أن وكانت عليه قبل عقد من الزمن. 

اء خمتلفة من العامل أضحت األسواق األخرى. ويعزى سبب هذا التكامل إىل أن أجز يفمباشر 

 أدتبطرق شتى. إن التنمية اليت شهدتها تقنية املعلومات واالتصاالت  ببع  بعضهامتصلة 

تأثرت األعمال والتبادالت التجارية بالعوملة ة، فدورًا يف حتويل العامل إىل قرية معلوماتي
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ال غرو أن تؤثر أحداٌث فهذه اخللفية التارخيية، إىل ترابطًا متباداًل. ونظرًا  وأصبحت مرتابطًة

كاحلروب، واالضطرابات السياسية واالجتماعية، والكوارث الطبيعية، واإلرهاب يف بع  الدول 

أداء أسواق األسهم يف دول أخرى. وميكن أن يكون التأثري مباشرًا أو غري مباشر، وغالبًا ما تقع  يف

 على هيئة سلسلة من األحداث والتفاعالت.

م، إىل 2111سبتم ر  11اهلجمات اإلرهابية على نيويورك يف  -على سبيل املثال- لقد أدت

الت عدم االستقرار يف السالم العاملي. خسائر مباشرة يف الواليات املتحدة، وكذلك ظهور حا

أكثر أوراق مالية ترك األسهم والتحول إىل إىل وقد دفع هذا املستثمرين يف الواليات املتحدة 

وا يتداولون بصورة حذرة جدًا. مرون يف بقية أرجاء العامل، فأصبحتأثر املستث كذلك. أمانًا

اقتصاد  يفلن يؤثر  فإن هذانفاق يف الدفاع، وكمثال آخر، لو أعلنت الواليات املتحدة زيادة اإل

اقتصادات بقية دول العامل. وبالطبع سريحب بهذا  يفسيؤثر أيضًا  ، بلالواليات املتحدة فحسب

اإلعالن مصنعو املعدات العسكرية واألسلحة وموّردوها، لكن خطر اندالع احلرب يف املقابل 

 عها التجارية.يشكل مصدر قلق لكثرٍي من الدول وأعماهلا ومشاري

اندالع احلروب وظهور االضطرابات يف الشرق األوسط يعين أن هنالك إن إىل ذلك،  إضافًة

ستعاني الدول  تراجعًا يف حركة التبادل التجاري بني دول هذه املنطقة وبقية دول العامل.

ومن  متبادلة معها.ستتأثر الدول اليت هلا عالقات جتارية واملتأثرة اقتصاديًا على املدى البعيد، 

األزمة املالية  :كثرية من املعمورة ال أثرها أجزاًءناألمثلة األخرى على األحداث املهمة اليت 

م، وأزمة الرهن العقاري والقروض ذات املخاطر العالية يف الواليات املتحدة 1997اآلسيوية عام 

 م.2118عام 

 كفاءة السوق  3.3 

 ؟ "كفاءة السوقبـ" املقصودما  1.3.3
 

 األسهمفهم معنى كفاءة سوق  –)أ( 1.3.3اهلدف التعليمي 
 دور املعلومات يف حتديد أسعار السوق فهم –)ب( 1.3.3اهلدف التعليمي 

عندما يستثمر املرء أمواله يف سوق األسهم، أو أي مكان آخر، فإنه يتوقع احلصول على عائد 

نسعى احلقيقة، عندما خنتار استثمارنا فإننا يتناسب مع املخاطر اليت حتملها على األقل. يف 

. يتوقع توقع أن تقدم العوائد األعلى، مع اعتبار املخاطر املرتبطة بهاوراء األوراق املالية اليت ن
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معظم املستثمرين عادًة احلصول على عوائد مرتفعة تفوق متوسطات السوق. بعبارة أخرى، 

 وجتاوزه.ى أداء السوق يريد املستثمرون التفوق عل

( تتوقع أن األسواق efficient market hypothesisغري أن فرضية كفاءة السوق )

فيها يستطيع املستثمرون  لن، اليت تعكس فيها أسعار األسهم متامًا مجيع املعلومات املتاحة

 يكثر فيها أعدادة هو أن السوق اليت ؤسوق. إن جوهر السوق الكفللاإلمجالي داء األالتفوق على 

مجيع ، ستعكس أسعارها املعلومات حبرية نسبية يصاحب ذلك توفرواملشرتين والباعة، 

ن واملشرت قام، فرة بصورة كاملة. فكلما وردت معلومات جديدة إىل السوقااملعلومات املتو

. يفعلون ذلك على الفور وبشكل تقييمهم بشأن األسهموضبط  املعلوماتتقييم بن ووالبائع

ستضمن هذه و. دقة التقييم، وتوقيت الصفقة بع  من حيثعلى  مهتنافسي للتغلب بعض

يف أسعار السوق. وبالتالي،  على الفور وتضمينها اجلديدة مت استيعابها أن املعلوماتاإلجراءات 

يف توقع العائد على  على اآلخرين تنافسيةميزة  ستثمٍرليس مللفرضية كفاءة السوق،  وفقًا

 اليت لدى غريه من املستثمرين يف السوق. علوماتنفس املن لديه أل ؛سعر السهم

 عدم القدرة على التنبؤ بأسعار األسهم  2.3.3
 

 بؤ باألسعار يف حالة كفاءة السوقفهم معنى عدم القدرة على التن – 2.3.3اهلدف التعليمي 

اقتصادية وإعالنات شركات،  ترد املعلومات السوق بصورة مستمرة وعشوائية، وحتمل أنباًء

يف أسعار األسهم. وأحداثًا عاملية، وأخبارًا سياسية واجتماعية، هلا أثرها املباشر أو غري املباشر 

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

أنشطتهم التداولية. يستوعب املستثمرون هذه املعلومات بشكل متواصل ويرتمجونها إىل 

فرضية كفاءة السوق، حينما تستجيب األسعار للمعلومات املتاحة يف السوق، وألن إىل واستنادًا 

، لن يكون ألي أحد القدرة على جين نفسها كل املشاركني يف السوق حيصلون على املعلومات

ئي، فإن تغري أرباح أكثر من اآلخرين. وعالوة على ذلك، مبا أن املعلومات ترد بشكل عشوا

فرة الن يكون مبقدور أحد يستخدم املعلومات املتوو ،وال ميكن التنبؤ بهاألسعار عشوائي أيضًا 

ولذا ال يتوقع أن حيقق أي شخص رحبًا يفوق األسعار توقعًا صحيحًا وبصورة متسقة،  توقع

 املعدل الطبيعي.

 



96 
 

 أشكال كفاءة السوق 3.3.3

 السوق وما يتعلق بها من معلومات:الثالثة لكفاءة  األشكال فهم – 3.3.3 اهلدف التعليمي

  ةضعيفالكفاءة المنوذج 

  ةقويالكفاءة شبه المنوذج 

  ةقويالكفاءة المنوذج 

 

هناك أنواع خمتلفة من وتتمحور فرضية كفاءة السوق حول املعلومات وأسعار السوق. 

األكادمييون املعلومات يف  يصنفووأسعار األسهم.  يةقرارات االستثمارال يفاملعلومات اليت تؤثر 

 : ثالث جمموعات

 .لومات عن األسعار السابقة وحجمهامع .1

 .معلومات عامة عن الشركات واالقتصاد .2

 .كاتمعلومات خاصة بالشر .3

 

 إىل جمموعات املعلومات املختلفة أعاله، تنقسم فرضية كفاءة السوق إىل ثالثة مناذج استنادًا

على أساس استجابة السعر جملموعات املعلومات. والنماذج الثالثة لكفاءة السوق هي  أو أشكال

 :يلي ما

 

  الضعيفةمنوذج الكفاءة 

 بشكلتعكس  اليوم أن أسعار األسهم الكفاءة ضعيفيف النموذج فرضية كفاءة السوق تقول 

معلومات وتشمل للسهم.  )التارخيية( السابقة عملياتكامل مجيع املعلومات الواردة يف ال

أو  ةر املاضياسعاألاجتاهات وأمناط استخدام إن . األحجامسعار واأل أو الصفقات لعملياتا

ن وهناك مستثمرو .ةعاديإىل أرباح غري  ية لن يؤديلاملستقب باألسعارتنبؤ يف ال اهماحجأ

ألسعار ل يبنون توقعاتو ،ةالنظر يف أمناط السعر السابقمن خالل  يةيتخذون قرارات استثمار

 ،الضعيفة كفاءةال ذات نموذج السوقل فقًاوو، اتاالجتاه تإىل بع  حتليال يف املستقبل استنادًا

باستخدام التحليل الفين  من التغلب على السوق بطريقة متسقة املتداولونهؤالء  لن يتمكن

الدراسات أن قد أظهرت ف ؛يف بع  األحيان احلظ هلم ابتسم نوإ لألسعار السابقة )التارخيية(

كفاءة، يف حني أن الضعيف هي على منط النموذج  أسعار األسهم يف معظم األسواق املتقدمة

 .كفاءةمن ال تقع يف درجات متفاوتةاألسواق النامية 
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 ةمنوذج الكفاءة شبه القوي 

أسعار األسهم  قد أخذتها  املعلنة مجيع املعلومات العامة أن إىل منوذج الكفاءة شبه القوي يشري

بدقة اجلديدة قد دخلت فورًا ومجيع املعلومات  أن وكذلك يفرتض ضمنًا. يف االعتبار احلالية

وأرباح  ها،أرباح مثل ؛الشركاتما تفصح عنه عامة مجيع العلومات وتشمل امليف أسعار األسهم. 

 أيضًامات العامة املعلو. وتشمل وغريها ،االستحواذعمليات و ،تغريات يف رأس املالالو ،األسهم

 ،الفائدة وأسعار ،التضخمو ،التقارير االقتصاديةك؛ شركةبال اخلاصة غرياملعلومات 

 .وغريهاأخبار العامل، والصادرات والواردات، و ،الناتج احمللي اإلمجاليو ،الضرائبو

املتداول الذي يدرس أن يتجلى يف  لفرضية كفاءة السوق ةمنوذج الكفاءة شبه القوي إن أثر

ينبغي  ،ة. وباملثلعاديتوقع حتقيق أرباح غري يال ميكن أن  -مثاًل– ةرونشاملاحملاسبية  األرقام

من  أن يتمكن ،على أساس أخبار الشركات اليت تظهر يف الصحف اليوميةمن يتداول يتوقع  أال

ميكن ال ف، شبه قويةذات كفاءة ئد أعلى من املعتاد. باختصار، إذا كانت السوق واع حتقيق

 .لتحقيق مكاسب متفوقة الفيناستخدام التحليل األساسي وال 

 

 ةمنوذج الكفاءة القوي 

عامة  سواٌء- املعلومات يف السوق مجيعن إ لفرضية كفاءة السوق ةمنوذج الكفاءة القوي يقول

معلومات لحتى لال ميكن وأسعار األسهم احلالية. يف  تضمنت أو انعكستقد  -أو خاصة

صعب ي. ومن الواضح أن هذا املستوى من الكفاءة تنافسية ستثمر ميزةامل تعطيأن  يةداخلال

يتداولون بناًء على  األشخاص الذينقد أظهرت الدراسات أن وحتقيقه يف العامل الواقعي. 

ول بناًء التدا فائقة. ولذا حتظر األنظمة والقوانني ئدواع حيققواميكن أن  ،معلومات خاصة

 تى يكون مجيع املستثمرين يف نفس املستوى.على معلومات داخلية، ح
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 (Anomalies) سلوك األسهم أمناط 4.3.3
 

كة بني أسواق األسهم واألمناط املشرت سلوكمعنى أمناط  فهم – 4.3.3اهلدف التعليمي 

 األسهم حول العامل
 

 

وجودة يف أسعار املاالجتاهات واألدلة املنهجية  عينت( anomalies)السوق  سلوك إن أمناط

 املوجودةاملشرتكة  األمناطبني ومن مفهوم كفاءة السوق.  نم على النقي األسهم اليت هي 

 :ما يليالنامية األسواق املتقدمة و سواقيف األ

 من غريه من أعلى دائمًا تكون يناير شهر يف األسهم عوائد أن وجد الباحثون :يناير أثر 

 أخرى أجزاء يف الباحثني ولكن كية،يرألما السوق يفأواًل  السلوك هذا ُاكتشف. الشهور

 .مماثلة نتائج أيضًا سجلوا العامل من

 د ثالثة أيام مبا ائعو األساساليت هي يف ) االثننييوم د ائتبني أن عو االثنني: يوم أثر

 .أقل من األيام األخرى يف األسبوع دائمًا تكون (عطلة نهاية األسبوع هافي

 عائدًاالصغرية توفر  ذات الرمسلة شركاتالوجد الباحثون أن  الصغرية: اتشركال 

 .من الشركات الكبرية سب املخاطر أعلىحبمعداًل 

 :مكررات الرحبية الشركات ذات وجدت بع  الدراسات أن  التأثريات األخرى

 وخلصتمكررات الرحبية العالية. فوق يف األداء على الشركات ذات املنخفضة تت

املنخفضة يف نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الشركات  أن إىل الدراسات أيضًا

تتفوق يف األداء على الشركات املرتفعة يف نسبة القيمة السوقية إىل  ،الدفرتية

واألسهم  ،األسهم اجملزأةجيابية على املعدلة اإلعوائد الدفرتية. وكذلك متثل ال

أخرى  تقوميية الباحثون آثارًاوجد إىل ذلك،  إضافًة. سلوكًا سوقيًا شاذًا ،املمنوحة

 .العام مفعول مطلعمطلع الشهر، ومفعول مثل 

املذكورة أعاله ذات  أن األمناط من رغمعلى الف ؛يف هذا السياق لتوخي احلذر ا يدعومهناك 

من  ومتسقةعوائد غري عادية  حتقيق املستثمرينمبقدور عين أن تال  إال أنهاإحصائية،  أهمية

 ماعنداألمناط تختفي سكان هذا هو احلال،  لو؛ ألنه ه األمناطعلى هذ بناًء خالل التداول

 .هم لالستفادة منهاسرتاتيجياتإكثري من املستثمرين ضع ي
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 آثار السياسات  5.3.3

 السياسات يف تعزيز كفاءة السوق التعرف على أدوار صناع – 5.3.3اهلدف التعليمي 

 تخذيألن كل مستثمر  كافة؛ لمستثمرينلتوفر كفاءة السوق أرضية تنافس متساوية 

على املعلومات اجلديدة  تتاح كلو ،إىل نفس اجملموعة من املعلومات قرارات استثمارية استنادًا

 إعالنسياسات مناسبة لضمان  أن تكون هناكجلميع املستثمرين. ولذلك جيب الفور 

 سياساٍت وضعجيب  كذلككامل.  شكلبويف الوقت املناسب  وهريةالشركات املعلومات اجل

السوق. بوالتالعب  بناًء على معلومات داخلية، والتداول ،نع املمارسات غري العادلة يف السوقمت

بيئة تعزيز  ،واملشاركني يف السوق والرقابية، إىل ذلك، جيب على اجلهات التنظيميةإضافة 

 طاشبن تداولوال ةاملعلومللبحث عن فيها العديد من البائعني واملشرتين  يسعى ،ةطينش يةسوق

 .يف السوق
 

 ةؤكفاالستثمار يف سوق  ةسرتاتيجيإ 6.3.3

 ةؤكف سرتاتيجيات االستثمارية املناسبة لسوٍقإلالتعرف على ا – 6.3.3اهلدف التعليمي 

ممن كثري من الناس إىل  إال أنه بالنسبةاستثناءات لنظرية كفاءة السوق، بالرغم من وجود 

من احلكمة  فإن، عمليات أعلى، وتكاليف عالية القليل من املعرفة، وتكاليف حبث لديهم

من احلكمة للمستثمرين األفراد )أو كذلك . اقتصاديًاكفاءة قريبة من ال أن األسواق افرتاض

هناك . ةؤكفاعتبار أنفسهم متعاملني يف سوق ( الضليعنيحتى بع  مديري احملافظ غري 

 : منها ؛إىل حد ما ةؤكفلسوق  سرتاتيجيات مناسبةإ

 األقل  اليت تكون تلك خاصة، األوراق املاليةتشكيلة متنوعة من  أضف -تنويعال

العوائد بإىل احلد من خماطر احملفظة دون التضحية يؤدي التنويع ف ؛السوقب ارتباطًا

 .املتوقعة

 لتحقيق ساب العلمي احلميكن حتقيق ذلك من خالل وألصول. ل اختيار توزيع مناسب

 .صولميع األجل متساٍوتوزيع ب ببساطة قم األصول، أو وزيعكفاءة ت

  الشراء  سرتاتيجيةإاشرع يف . ةضرورال تقتضيحسب ومتى ما فظة احملمراجعة

 املزيد من تكاليف العملياتحيّمل  تداولال تكرار نإ إذ ؛عمليات حمدودةب واالحتفاظ

 .قلل األرباحوي
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 أسئلة للمراجعة  

 ؤشر سوق األسهم، وما دوره؟مب املقصود ما .1

 مؤشرات األسهم.لوزن صف األساليب املختلفة  .2

 .يف سوق األسهم من خالل تفاعل العرض والطلب األسعارصف آليات حتديد  .3

العرض والطلب على األسهم؟ وما العوامل احملددة اليت  يفما العوامل الرئيسة اليت تؤثر  .4

 أسعار سوق األسهم؟ يفتؤثر 

 أسعار سوق األسهم؟ يفثر عوامل غري خاصة بالشركة كيف تؤ .5

أسعار  يفأن تؤثر  لفائدة واألحداث العاملية وغريهايف سعر ا كيف ميكن للتغيريات .6

 األسهم؟

 كفاءة سوق األسهم؟ صف دور املعلومات يف حتديد أسعار السوق.ب املقصودما  .7

 املستثمر؟ يفما اآلثار املرتتبة لكفاءة السوق  .8

 الثالثة لكفاءة السوق.أو األشكال صف النماذج  .9

السوق األكثر شيوعًا  سلوك السوق؟ صف بع  أمناط سلوك ماذا ُيقصد بأمناط .11

 املستثمرين. يفوآثارها 

 ؟ةؤكفسرتاتيجيات االستثمارية املقرتحة يف سوق إلما ا .11

 

 

 

 

 عينة من أسئلة اخليارات املتعددة 
 

 1511مبقدار  تالصناعي قفز "داو جونزمتوسطات"األخبار أن مؤشر  إحدى شبكاتنقلت  .1

 ...............يف شهر يناير. هذا يعين  11,511 إىل 11,111نقطة من 

 لكل منها. %5بنسبة ارتفعت سعار أسهم بورصة نيويورك كل أ (أ 

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

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

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

أك ر للتغريات يف  املستخدم الحتساب مؤشر أسهم يعطي اعتبارًا نسبيًا الوزنما نظام  .2

 قيمة األسهم للشركات ذات الرمسلة الصغرية؟

 وزن القيمة. (أ 

 الوزن املتساوي. (ب 

 الوزن السعري. (ج 

 الوزن األساسي. (د 
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 سوق األسهم: يفما يلي األسباب احملتملة اليت جتعل لزيادة أسعار الفائدة تأثريًا سلبيًا  يف .3

 نفاق االستهالكي نتيجة الرتفاع تكلفة التمويل.إلاخنفاض يف ا (أ 

 زيادة أسعار الفائدة.إىل  أكثر جاذبية نظرًا املدخراتتصبح  (ب 

 املستثمرون أكثر مياًل للمضاربة.مع اخنفاض القوة الشرائية، يصبح  (ج 

 فقط أ  -0

 ب فقط  -8

 أ و ب فقط  -3

 جأ و ب و   -4

 

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

 ألن ورود املعلومات عشوائي. ؛تغريات األسعار عشوائية (أ 

 ال ميكن ألحد تقديم توقعات صحيحة لألسعار باستمرار. (ب 

 أدوار حملل األسهم ليست ذات صلة. (ج 

 و ب فقط أ  -0

 فقط جأ و   -8

 فقط جب و   -3

 جأ و ب و   -4

 
عامة يف معظم بصفة ر األسهم إىل نتائج البحوث بأنه يشري مفعول يوم االثنني يف أسعا .5

 ..............................، األسواق حول العامل

من عائدات األيام األخرى  العائدات اليومية ليوم االثنني أقل إحصائيًامتوسط يكون  (أ 

 األسبوع. يف

 يفالعائدات اليومية ليوم االثنني أك ر إحصائيا من عائدات األيام األخرى متوسط  (ب 

 األسبوع.

من حجم التداول يف األيام  حجم التداول اليومي ليوم االثنني أقل إحصائيًامتوسط  (ج 

 األخرى من األسبوع.

التداول يف حجم التداول اليومي ليوم االثنني أك ر إحصائيا من حجم متوسط  (د 

 األيام األخرى من األسبوع.
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 الفصل الرابع 

 املالية السلوكيةمنهج 

 

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة  ُقّسم

يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف  وسينوَّهالتعليمية للمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 ضمون هذا اهلدف يف إطار يسبق النص.مبتعليمي 

 

 

   

 مـقدمـة

 ؟املالية السلوكيةنهج مب املقصود ما 1.4

 أو االرتباط الوثيق اإلرساء 2.4

 الذهنية احملاسبة 3.4

 املقامرين مغالطة 4.4

 القطيع سلوك 5.4

 املفرط الفعل رّد 6.4

   (Prospect Theory) واالحتماالت التوقع نظرية 7.4
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 ةــقدمـم 

عندما يواجه  اإلنسانسلوك يف تفسري  كبريًا لقد أحرزت النظريات االقتصادية واملالية تقدمًا

عدم يقني، لكن مثة العديد من احلاالت اليت ال تكون فيها هذه النظريات حاالت خيارات و

اكتشف الباحثون أنواعًا  :على سبيل املثال التقليدية قادرة على تقديم تفسريات مرضية.

ة، وهي ما يسمى بأمناط سلوك ؤخمتلفة من سلوك السوق ال تتسق مع فكرة السوق الكف

(، حيث ال تستطيع النظريات احلالية market anomaliesالسوق أو األسهم )

نرى نظريات نفسية يستعان بها إليضاح العناصر السلوكية يف اختاذ  مؤخرًا بدأناوتفسريها.

املالية " لسلوك غري العقالني. ومن هنا نشأ منهجوتفسري ما يسمى ا ،القرارات املالية

االستعانة بالنظريات النفسية السلوكية واملعرفية  املالية السلوكيةمنهج اول ". حيالسلوكية

 املالية السلوكيةوبالتأكيد يساعد التعرف على خمتلف جوانب يف عملية صنع القرار املالي. 

التعامل مع املشاعر واملواقف املختلفة للمستثمرين اليت تبدو غري  علىاملتعاملني باألسهم 

 منطقية من وجهات النظر التقليدية.

 
 ؟(Behavioral Finance) املالية السلوكيةنهج مب املقصود ما 1.4

 ؤثر على قرارات االستثماريوكيف  املالية السلوكيةمنهج معنى  فهم –1.4اهلدف التعليمي 

ويربط علم االقتصاد ثروة عقالنيون.  معظمو البشرأن  يفرتض علم االقتصاد التقليدي

"املنفعة أو املنافع" باستهالك األصول ومراكمتها. ففي جمال االستثمارات، يفرتض أن 

، فهم املبادئ االقتصادية الرشيدة االقتصادي"، أي وفقاملستثمرين يتصرفون تصرف "اإلنسان 

تعظيم منافعهم من خالل تعظيم العوائد وتقليص املخاطر. فزيادة الثروة إىل يسعون دائمًا 

من الوقت واتبعها بإذعان  فرتًةت هذه االفرتاضات قبواًل واسعًا عندهم خري من نقصانها. الق

أمورًا شاذة وتصرفات  يرونمع مرور الوقت، بدأ الناس  . لكناملهنيون األكادمييون واملمارسون

فهناك حاالت كثرية تؤثر  ؛وسلوكيات ال ميكن تفسريها ضمن حدود علم االقتصاد التقليدي

قراراتنا، وتؤدي بنا إىل التصرف بطرق غري متوقعة أو غري  يففيها العاطفة واحلالة النفسية 

 سلوكياتاللتفسري  ية البشريةستقراء النفسا على بع  األكادمييني لذلك عكف عقالنية.

منهج املالية  عّدوُي املالية السلوكية".مبنهج " تبدو غري عقالنية. وهذا منشأ ما يسمى اآلن اليت

السلوكية حقاًل جديدًا نسبيًا جيمع بني علم االقتصاد والنظريات النفسية لتقديم تفسريات 

لتقليدية واملالية إن االختالف األساسي بني املالية ا. الناس قرارات مالية غري عقالنية الختاذ
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تسعى األخرية  يف حنيأن األوىل حتاول تفسري تصرفات "اإلنسان االقتصادي"،  هو السلوكية

 تفسري تصرفات "اإلنسان" من زاوية نفسية.إىل 

 ،"دانيال كانيمان"ثالثة من أك ر املساهمني يف جمال املالية السلوكية هم علماء نفس؛ 

يف  "أعماهلماتفريسكي"و"كانيمان". نشر "ريتشارد ثالر"، واخلبري االقتصادي "آموستفريسكي"و

وجتنب اخلسارة اليت  (prospect theory) حول نظرية التوقع واالحتماالت م1979عام 

مع  "ثالر"، نشر م1985أن الناس ينظرون إىل املكاسب واخلسائر بشكل خمتلف. ويف عام تؤكد 

رقة تأسيسية حول ردود الفعل السوقية لسوق األسهم يف الواليات املتحدة. وكثريًا و "ت"دي بون

عن عمله يف تطبيق النظريات النفسية يف جمال املالية اليت مهدت  "ثالرـ "نسب الفضل لما ُي

 الطريق للمزيد من الدراسات املالية السلوكية.

 

 

 (Anchoringأو االرتباط الوثيق ) اإلرساء 2.4

الية املقرارات ال" يف اختاذ أو االرتباط الوثيق سلوك "اإلرساء فهم – 2.4اهلدف التعليمي 

 نب أثره السليبجت يةوكيف

عية، قصد "باإلرساء أو االرتباط الوثيق" عمومًا ميل املرء إىل ربط أو تعليق أفكاره بنقطة مرجُي

 مبنزلةفتصبح النقطة املرجعية  ،لعملية اختاذ القرار ًاأساسومن ثم استخدام هذه النقطة 

 هلا أي عالقةتكون بهذه املرساة على الرغم من أنها قد ال  ًااملرساة، ويكون الشخص معلق

أو املسألة املعنية. وعلى مستوى االستثمار، يشري اإلرساء أو االرتباط الوثيق إىل ميل باملشكلة 

على معلومات جديدة معينة عن الشركة. املستثمرين إىل اعتماد قراراتهم على اعتقاد معني أو 

رمبا يرتفع سهم ما إىل مستوى استثنائي بسبب بع  األخبار املؤاتية، وبعد  :على سبيل املثال

قد يهرع بع  ساسية فينخف  السهم بصورة حادة. ذلك بفرتة وجيزة، حتدث تغريات أ

جمرد ظاهرة مؤقتة. يف  أن هذه االخنفاضاملستثمرين إىل شراء أسهم هذه الشركة، ظنًا منهم 

هذه احلالة، يقوم املستثمرون باإلرساء أو الربط يف أذهانهم على هذا املستوى "العالي" الذي 

 حققه السهم مؤخرًا، فيعتقدون أن تراجع السعر ميثل فرصًة لشراء السهم بسعر منخف .

لتوريد  قدًا( أبرمت عXYZوإليضاح مفهوم اإلرساء )االرتباط الوثيق(، لنفرتض أن شركة )

منتجاتها إىل أحد كبار املشرتين يف اخلارج. أدى هذا األمر إىل ارتفاع سعر سهمها، ولنقل من 

، ألغي العقد فرتاجع سعر السهم بع  األسبابإىل ريااًل للسهم. لكن نظرًا  71ريااًل إىل  31
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ريااًل. أدرك بع  املستثمرين أن أسبابًا اقتصادية وراء هذا التغري اجلذري يف  41 زهاءإىل 

السعر، غري أن مستثمرين آخرين قد خيتارون "إرساء أو ربط" اعتقادهم باملستوى العالي الذي 

حققه السهم مؤخرًا، ومن ثم يفرتضون أن هبوط السعر جمرد ظاهرة مؤقتة، فيستمرون بشراء 

. إن هذا اخلطأ يف احلكم يرجع إىل تأثر أذهانهم ًاطيب ًانهم أنه ما زال صيدالسهم ظنًا م

 مبفهوم اإلرساء )االرتباط الوثيق(.

أال يضع يف اعتباره إال املعلومات ذات  عليهولكي يتالفى املستثمر الوقوع يف خطأ اإلرساء، ينبغي 

مر تقييم الشركات من زوايا أي أنه جيب على املستث ؛االستثمار قراراتالعالقة عند اختاذه 

 ، وليس جمرد االعتماد على مالحظة أو مالحظتني.عدة

 (Mental Accounting)احملاسبة الذهنية  3.4

 يةسلوك "احملاسبة الذهنية" يف اختاذ القرارات املالية وكيف فهم – 3.4اهلدف التعليمي 

 جتنب أثره السليب

 ينشئون، جيعلهم الناس سلوك معني عندإىل  أو التمييزية احملاسبة الذهنية يشري مفهوم

تشري هذه احلسابات إىل مصادر املال املختلفة أو استخداماته وحسابات منفصلة يف أذهانهم، 

النظرية أن هذه احلسابات غري قابلة للنقل أو التحويل، وهي منفصلة هذه املختلفة. تفرتض 

ن األفراد خيصصون إيقول . وتعتمد النظرية أيضًا على افرتاٍض عن بع  متامًا بعضها

فة أو ارتكاب اختاذ قراراٍت خمتلإىل خمتلفة لكل حساب، مما يؤدي استخدام مستويات 

الراتب يف حساب ذهين اليت مصدرها توضع األموال  :على سبيل املثالسلوكياٍت متباينة. 

التقسيم  املتحصلة من دخل اإلجيار يف حساب ذهين آخر. وبناًء على هذاواحد، وتوضع األموال 

ستخدم األموال من الراتب ملصاريف املنزل واألسرة، أما األموال من اإلجيارات للحسابات، ُت

ستخدم يف األنشطة الرتوحيية. وبالتالي يصبح الناس مبذرين يف اإلنفاق الرتوحيي. وهذا فُت

 .بةغري مناس وال ينبغي أن يصرف بطريقة إذ املال من أي مصدر كان هو نفسه تفكرٌي خاطئ،

يقسم بع  املستثمرين استثماراتهم بني حمفظة استثمارية آمنة،  :ومن األمثلة األخرى

وحمفظة خمصصة للمضاربة. ويقنعون أنفسهم بأنهم يستطيعون حتمل خسارة املال يف 

حمفظة املضاربة، فيصبحون متهورين جدًا يف استثمار أمواهلم. لكن هؤالء املستثمرين 

من الواضح أن هنالك عدم وستثمارية. سيكونون حذرين ودقيقني عند استثمار حساباتهم اال

، على يف تصرفات الناس الذين ميارسون احملاسبة الذهنية. إن مشكلة احملاسبة الذهنية اتساق
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فصل احملافظ، تكمن يف أن إمجالي ثروة املستثمرين ل والعمل املبذول الرغم من كل اجلهد

 سيكون نفسه وكأن املال حمفوظ يف حمفظة واحدة فقط.

 

 (Gambler’s Fallacy) املقامرمغالطة  4.4

املالية " يف اختاذ القرارات على مفهوم سلوك "مغالطة املقامرالتعرف  – 4.4اهلدف التعليمي 

 وكيفية جتنب أثره السليب

يف املرات  الوجه األوللو أنك رميت قطعة نقود معدنية مخس مرات، فاستقرت على صورة 

%. إن حقيقة 51يف الرمية القادمة؟ اجلواب:  الوجه األولاخلمس كلها، فما فرصة ظهور 

 أخرى الوجه مرة نفس على التوالي ال جيعل احتمال ظهور مرات مخس الوجه األول ظهور

% يف الرمية القادمة. يشري مفهوم "مغالطة املقامر" إىل أنه بعد رؤية 51قل من أأكثر من أو 

بالتالي يراهن املستثمر على مخس مرات، تضعف فرصة رؤيته يف املرة القادمة، و الوجه األول

ظهور الوجه الثاني. بعبارة أخرى، يعتقد الفرد خطًأ أن حدثًا عشوائيًا معينًا من غري احملتمل 

ن أل ؛أن يقع بعد حدث ما أو سلسلة من األحداث. إن هذا النمط من التفكري غري صحيح

 تغري من احتمال وقوع أحداث معينة يف املستقبل، ذلك ألن كل حدث األحداث املاضية ال

 مستقل عن اآلخر. 

مدة سهمًا راحبًا أن سعر سهمه يرتفع على صعيد تداول األسهم، يرى املستثمر الذي خيتار 

سعر السهم  فرصة ارتفاع مخسة أيام متتالية، ويشعر أنه ينبغي له تسييل السهم، معتقدًا أن

أن سعر  51-51امر. افرتاض أن هناك فرصة وم التالي، وهنا تدخل مغالطة املقستقل يف الي

السهم سوف يرتفع أو ينخف ، جملرد أن السعر ارتفع على مدى مخسة أيام متتالية ال يعين أنه 

تبقى  رك أنه يف حالة األحداث املستقلةمن غري املرجح أن يرتفع يف اليوم التالي. من املهم أن ند

هي نفسها بغ  النظر عما يسبقها.  ي نتيجة حمددة يف الفرصة املقبلةاحتماالت حدوث أ

ألنهم يظنون أن  ؛وعلى العكس، قد يتمسك املستثمرون بالسهم الذي هبط يف جلسات متعددة

إىل  –من "غري احملتمل" أو ال يرجح استمرار االخنفاض. ميكن أن يبني مفهوم مغالطة املقامر

 فرتًةبسرعة، ومتسكهم باألسهم اخلاسرة سبب تسييل املستثمرين ألسهمهم الراحبة  –حٍد ما 

 جدًا. طويلًة
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وللتغلب على مغالطة املقامر، على املستثمرين أن يتذكروا أن سوق األسهم ليست مكانًا 

يست لعبة حظ أو فرص، بل تعتمد على أسباب اقتصادية متينة. تغريات األسعار لوأن  ،للمقامرة

 يفوينبغي للمستثمرين قبل اختاذ قرار االستثمار أن يضعوا العوامل االقتصادية اليت تؤثر 

 أسعار األسهم بعني االعتبار.

 

 (Herd Behavior) سلوك القطيع 5.4

 االستثمارية" يف اختاذ القرارات القطيع سلوك"التعرف على مفهوم  – 5.4اهلدف التعليمي 

 وكيفية جتنب أثره السليب

 الصعيد الفردي أنهم على معتباع تصرفات اجملموعة، الاألفراد  ميل عنسلوك القطيع يع ر 

واقعون حتت تأثري تفكريهم  ن وراء اجلموعأولئك الذين ينساقوخليار نفسه. ا قد ال يتخذون

السبب الثاني هو شعور  النفسي أنه من غري الوارد أن تكون كل هذه اجلموع من الناس خمطئة.

 املرء باالرتياح عندما يكون لديه حس االنتماء إىل اجملموعة.

على الناس  هفقد مير زماٌن يتلهف فيسلوك القطيع أمرًا شائعًا جدًا يف أسواق األسهم،  عّدُي

 dotcomكأسهم ما يسمى بشركات "الدوت كوم" ) ؛أنواٍع معينة من األسهم

companies يف أواخر  مثاًل على االنرتنت(األول ( )وهي شركات تدير أعماهلا يف املقام

 ؛ركب اجلميع املوجة لشراء هذه األسهم. بعدها حدث ما ال مفر منه إذ، التسعينيات امليالدية

ألن زيادة الطلب سوف تدفع األسعار أكثر فأكثر إىل األعلى، حتى تنفجر الفقاعة يف النهاية. 

ن، متر سوق األسهم مبوجة صاعدة، فعندما تكون هذه املوجة قوية، يشرتي يف بع  األحيا

اجلميع ببساطة أي سهم من األسهم وجينون األرباح. حينئٍذ يصبح القطيع أك ر فأك ر، 

ويصبح التدافع أقوى فأقوى، وكأن ليس مثة نهاية هلذا االجتاه. بيد أن هناك نهاية هلذا 

 طيع هم من سيتضرر أكثر.االجتاه، وآخر املنضمني إىل الق

 ويقاوم أن يعاكس أحيانًا يتعني على املرء إذجيدر باملستثمر عمومًا أن يبتعد عن القطيع، 

ال يعين بالضرورة أنهم مصيبون. عندما  ضه. فمجرد أن اجلميع حلقوا الركبأو يناق التيار

تكون املسألة متعلقة باالستثمار، فال بديل عن البحث والنظر والتأني قبل اختاذ أي قرار 

 استثماري.
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 رد الفعل املفرط 6.4

" يف اختاذ القرارات "رد الفعل املفرط التعرف على مفهوم سلوك – 6.4اهلدف التعليمي 

 وكيفية جتنب أثره السليب االستثمارية

. هذه الظاهرة ةفعل مفرط جتاه املعلومات اجلديد لقد بات أمرًا واقعًا أن يكون لسوق األسهم رّد

توصل الباحثان إىل أن  إذ ،( 1م1985)أول مرة يف دراسة لكل من "دي بونت" و"ثالر"  ُوّثقت

هلبوط إىل االفعل جتاه األخبار السلبية، مما يدفع أسعار األسهم  املستثمرين يفرطون يف رّد

ن املستثمرين استنتجوا اآلن أن تلك ألبشكل غري متناسب. وبعد فرتة من الزمن، ترتد األسعار، 

فاملستثمرون هنا األسهم مقيمة بأقل مما تستحق. وحيدث العكس متامًا مع األخبار اإلجيابية، 

انفعاهلم مل تكن م ررة أبدًا. واكتشفت دراسات أخرى أن السوق تفرط يف أدركوا أخريًا أن حدة 

كعمليات االستحواذ واالندماج، وحقوق االكتتاب اخلاص،  ؛فعلها جتاه إعالنات الشركات رّد

 اب تساهم يف رد الفعل املفرط منها:وإصدارات أسهم املنح. وقد يكون هنالك عدة أسب

أو أن  قيمة األسهم، يفعدم قدرة السوق على اخلروج بتقييم دقيق ملدى تأثري املعلومات  (1

فيبالغون يف تقدير أثر املعلومات، وهذا بالطبع ال يتسق  ،العواطف تغلب املستثمرين

 مع كفاءة السوق.

رمبا تكون اإلعالنات مشوبة بشيٍء من التزييف أو التالعب أو التحريف، مما يؤدي إىل  (2

أو طابع التضخيم  ةالشديد ةكأن يكون لإلعالن ن رة احلماس ؛فعل مفرط رّد

 والتهويل.

 اإلسراع لشراء أو بيع األسهم املتأثرة. وراءميكن أن توجد عناصر سلوك القطيع  (3

بعدما عرف املستثمر أن املبالغة يف رد الفعل أمر سائد يف سوق األسهم، عليه توخي احلذر 

وجيب  ،املعلومات اجلديدة، وأال يتأثر وينساق خلف العواطف وغرائز القطيعوالتأني يف تقييم 

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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 (Prospect Theory)نظرية التوقع واالحتماالت  7.4

تها عن نظرية معرفة معنى "نظرية التوقع واالحتماالت" واختالفا –)أ( 7.4اهلدف التعليمي 

 املنفعة التقليدية

القرارات  يفمعرفة كيف تؤثر "نظرية التوقع واالحتماالت"  –)ب( 7.4اهلدف التعليمي 

 املالية واالستثمارية

املمكنة رين والسبل معرفة معنى "أثر التصرف" يف سلوك املستثم –(ج) 7.4اهلدف التعليمي 

 لتخفيف أثره

مون املكاسب واخلسائر بشكل خمتلف، تقرتح نظرية التوقع واالحتماالت أن الناس يقّي

عطي إذا ُأ. ف2وجيعلون قراراتهم تعتمد على املكاسب املتصورة، وليس اخلسائر املتصورة

 ،مكاسب ممكنة أحدهما يع ر عن لكن ،ني من حيث القيمة النقديةخيارين متساوي ما شخص

هذه النقطة، لنفرتض أن  ولتوضيح.ولخيتار األو يتأثر فإن الشخصخسائر ممكنة،  عن واآلخر

 :التالينين يأمامك اخليار

 ريال. 511(: كسب 1اخليار األول )خ 

 ريال. 511ما بعد خسارة  ريال، ثم يف 1111: كسب (2اخليار )خ 

أن يفضل الناس اخليار األول تتنبأ نظرية التوقع واالحتماالت (، 2( و)خ1عند االختيار بني )خ

خلسائر أثر ينجم عن ا، تاالحتماالالتوقع ولنظرية  وفقًا (.2( على اخليار الثاني )خ1)خ

ريال  511(، خسارة 2ففي اخليار الثاني )خ ؛املكاسب أثر نفس املقدار من من أك ر عاطفي

 ريال. 511االحتفاظ بـ " سعادةب"شعور التعين الشعور "بأمل" ال يعوضه 

، وهو (disposition effect) "أثر التصرف"أيضًا حدوث التوقع واالحتماالتنظرية توضح 

راحبة أسرع وبيع األسهم ال ،أطول مما ينبغي فرتةًَاخلاسرة األسهم بلتمسك لاملستثمرين  ميل

 .مما ينبغي

 51( بـ ABCمن أسهم شركة )سهم  111نك اشرتيت للتو إولتوضيح أثر التصرف، لنقل 

السيناريوين  بعد أسبوع واجهت أنك ريال مقابلها. لنفرتض 5111ريااًل للسهم، فدفعت 

                                                           
2
Daniel Kahneman; Amos Tversky (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, 

Econometrica, Vol. 47, No. 2. (Mar., 1979), 263-292. 



110 
 

 التاليني:

  أ(: ارتفاع سعر شركة )السيناريو(ABC إىل )ريااًل للسهم، فيكون مكسبك على  52

 ريال. 211الورق 

 ( اخنفاض سعر شركة :)ب( السيناريوABC إىل )للسهم، فتكون خسارتك  ريااًل 48

 ريال. 211 على الورق

ين أعاله؟ إذا كان احتمال أن تبيع سهمك يف كل من السيناريوما احتمال )بالنسبة املئوية( 

البيع يف السيناريو )أ( أك ر من احتمال البيع يف السيناريو )ب(، فستكون واقعًا حتت تأثري أثر 

 التصرف.

بقدر معني من من استثماراتهم. ويشعرون املستثمرون  يكسبعندما يرتفع سعر السهم، 

وخسارة املكسب،  يواجههم احتمال تراجع السعر يبيعوا السهم وجينوا األرباح، "السعادة". وإذا مل

تهيمن  مما يعين أنهم سيعانون "األمل". توضح نظرية التوقع واالحتماالت أنه يف هذا الوضع،

يل املستثمر للبيع وجين الربح. وهذا ميثل منط سلوك جتنب "السعادة" النابعة من املكسب، فيم

املخاطر" أيضًا.  جتنباملخاطر، وهذا يعلل سبب تسمية نظرية التوقع واالحتماالت بنظرية "

"باألمل"، غري أن هنالك احتمااًل  ويف املقابل، لو كان لدى املستثمر سهم خاسر، فسوف يشعر

بالسعادة". تتوقع نظرية التوقع واالحتماالت أن شعور أن يرتفع السعر، وهذا ميثل شعورًا "

 "السعادة" يهيمن على الوضع، ولذا يتمسك املستثمر بالسهم اخلاسر.

قد يؤدي إىل قرارات غري  إذ، أثر التصرف بصورة عمليةالسيناريوهني  السابقني  يعكس كال 

قراراتهم، وينبغي هلم أن  يفعلى املستثمرين أن يدركوا هذا األثر النفسي الذي يؤثر وعقالنية. 

أن يقوموا دائمًا بالبحث على قراراتهم. وجيب نصح املستثمرين العقالنية واملوضوعية  يضفوا

والدراسة وتقييم استثماراتهم. فإذا كان السهم يف اجتاه صاعد، فينبغي أال يباع إال إذا اعتقد 

طاقته أو حده الكامل. لكن إذا تراجع السهم، فمن احلكمة  وصل إىل أن هذا السهم قدستثمر امل

 خسائر أك ر. حتملأن يبيع مبكرًا لكي يتجنب 
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 أسئلة للمراجعة 

 

 وكيف نشأت؟  ؟ما املالية السلوكية .1

 الختالفات األساسية بني املالية التقليدية واملالية السلوكية؟اما  .2

 مفاهيم اإلرساء )االرتباط الوثيق(، واحملاسبة الذهنية، ومغالطة املقامر، وسلوك القطيع، ورّدصف  .3

 الفعل املفرط، يف سياق منهج املالية السلوكية، وكيف ميكن تفادي آثارها السلبية؟

 ما نظرية التوقع واالحتماالت؟ وكيف ختتلف عن نظرية املنفعة التقليدية؟ .4

 القرارات املالية واالستثمارية؟ يفواالحتماالت كيف تؤثر نظرية التوقع  .5

 .السبل املمكنة لتخفيف أثره اذكرما "أثر التصرف" يف سلوك املستثمرين؟  .6

املالية السلوكية ت رير سبب ميل املستثمرين لبيع  اشرح كيف حتاول مفاهيم خمتلفة يف منهج .7

 فرتة طويلة؟ والتمسك باألسهم اخلاسرة  األسهم الراحبة بسرعة كبرية،

 

 عينة من أسئلة اخليارات املتعددة 
 

 املالية السلوكية؟ منهج من أسباب نشوء أي األسباب التالية ال يعد سببًا .1

لتصرفات "الرجل االقتصادي" وفق املبادئ  خفاق املالية التقليدية يف تقديم تفسري مرٍضإ (أ 

 االقتصادية.

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

لتحقيق أقصى منفعة، وقد ُوجد أن إىل  تفرتض املالية التقليدية أن الناس عقالنيون يسعون (ج 

 هذا صحيح يف كثري من اخليارات املالية.

بدأ بع  األكادمييني استقراء علم النفس لشرح السلوكيات اليت تبدو غري عقالنية بالنسبة  (د 

 احلديثة. املالية علم إىل 
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"عندما خيسر السهم، يعاني املستثمرون من صورة من صور "األمل"، ولكن بالتمسك به، هناك أمل  .2

ستثمرين للتمسك صورة من صور "السعادة". هذا التفسري مليل امل عّديف ارتفاع األسعار، األمر الذي ُي

 يف منهج املالية السلوكية. .................فرتة طويلة، ُطرح من خالل باألسهم اخلاسرة 

 نظرية التوقع واالحتماالت. (أ 

 مفهوم اإلرساء. (ب 

 مفهوم مغالطة املقامر. (ج 

 مفهوم سلوك القطيع. (د 

 

 ؛تسييل السهم بعد ارتفاعه يف سلسلة من جلسات التداول املتتالية هلميعتقد املستثمرون أنه ينبغي  .3

ألنهم ال يظنون أن من املرجح أن يستمر السهم يف الصعود. هذا التفسري مليل املستثمرين لبيع 

 يف منهج املالية السلوكية...................األسهم الراحبة بسرعة كبرية، ُقّدم من خالل 

 مفهوم اإلرساء. (أ 

 مفهوم مغالطة املقامر. (ب 

 نظرية التوقع واالحتماالت. (ج 

 مفهوم سلوك القطيع. (د 

 

تصرفات اجملموعة، بالرغم من أن معظم الناس على  هو/هي ميل األفراد التباع ....................... .4

 الصعيد الفردي، ال يتجهون بالضرورة للخيار نفسه.

 مغالطة املقامر. (أ 

 اإلرساء. (ب 

 سلوك القطيع. (ج 

 أثر املوجة. (د 

 

 .......................أيضًا باسم يف املالية السلوكية عرف نظرية التوقع واالحتماالتُت .5

 .نظرية تعظيم املنفعة (أ 

 .املخاطر جتنبنظرية  (ب 

 .نظرية التوقع العقالني (ج 

 .نظرية النفور من اخلسارة (د 
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 الفصل اخلامس 

 تقييم األوراق املالية
 

 

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة  ُقّسم

يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف  وسينوَّهالتعليمية للمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 ضمون هذا اهلدف يف إطار يسبق النص.مبتعليمي 

 

  

 مـقدمـة

 

 الثابت الدخل ذات املالية األوراق تقييم     1.5

 الثابت؟ الدخل ذات املالية األوراق ما 0.0.5

 أنواع السندات 8.0.5

 السندات مصطلحات 3.0.5

 السندات تقييم 4.0.5

 السندات تقييم نظريات 50005

 الفائدة ألسعار الزمين اهليكل 6.005

 
 

 األسهم تقييم      2.5

 اجلوهرية القيمة 0.8.5

 التوزيعات خصم منوذج 8.8.5

 )مكرر األرباح( الربح إىل السعر نسبة 3.8.5

 النقدية التدفقات تقييم 4.8.5
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 ة ـقدمـم 

على نوعني من األوراق املالية:  يف هذا املقام ونركز الفصل حول تقييم األوراق املالية،يتمحور هذا 

واألسهم. إن أساس تقييم األوراق املالية أو أي أصل من األصول  ،األوراق املالية ذات الدخل الثابت

باحلصول على تقديرات التدفقات  األساسية أواًل التقييم عمليةالتدفقات النقدية. تبدأ  هو

، وذلك باستخدام معدل خصٍم احلاضرثم خصم التدفقات النقدية إىل الوقت  النقدية لألصل،

. لكل ورقة مالية ألوراق املاليةعلى ال العائد املطلوب مناسب. ويسمى معدل اخلصم هذا معد

ة على املخاطر املرتبطة بالورقة املالية. نتناول مطلوب خاص بها، يعتمد بصورة رئيسمعدل عائد 

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 

عمليات  ُتعّدألوراق املالية ذات الدخل الثابت، إىل ابة املطلوبة لعوائد التدفقات النقدية. بالنس

 عّدُتيف حني ،سهلة نوعًا ما ومباشرة والتدفقات النقديةحساب كل من معدالت العائد املطلوبة 

معقدة بع  الشيء بسبب طبيعتها  لألسهم تقديرات معدالت العائد املطلوبة والتدفقات النقدية

 احملفوفة باملخاطر.

 

 األوراق املالية ذات الدخل الثابتتقييم  1.5

 ما األوراق املالية ذات الدخل الثابت؟  1.1.5
 

 العامة ومساتهامعنى األوراق املالية ذات الدخل الثابت  فهم – 1.1.5اهلدف التعليمي 

يف معظمها أدوات أو أوراق دين. وميكن تعريف األوراق  إن األوراق املالية ذات الدخل الثابت هي

دخاًل ثابتًا ومنتظمًا حلامل  تعطي ،األوراق املالية فئات فئة منبأنها  املالية ذات الدخل الثابت

 إىل دفعة أخرية )اسرتداد( يف تاريخ االستحقاق. إضافًة، الورقة املالية عمرعلى مدى الورقة 

، وميكن إصداره ة وأكثرها هيمنة يف األوراق املالية ذات الدخل الثابتالسند أهم ورقة مالي عّدُي

، أو من قبل الشركات، ويسمى سند ًاحكومي ًاويف هذه احلالة يسمى سند من قبل احلكومة،

شركة، أو أداة دين خاصة. وتتشاطر السندات احلكومية وسندات الشركات مسات متشابهة من 

 تقييمها بطريقة متماثلة.حيث التدفقات النقدية، ويتم 
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 السندات أنواع 2.1.5

 األنواع املختلفة من السنداتمعرفة  – 2.1.5اهلدف التعليمي 

 ما يلي إشارة إىل بعضها. هناك أنواع كثرية من السندات يف األسواق الناضجة واملتقدمة، ويف

 ( الثابتسعر الفائدةالسندات ذات املعدل ) (Fixed Rate Bonds)هذا النوع هو : 

 أي ذكر السندات بدون أي مسات حمددة تشري إىلأكثر أنواع السندات شيوعًا. عندما ُت

نها تعين السندات ذات الدخل الثابت. هذا النوع يقدم إ عرفًا نستطيع القولأمور أخرى، 

دفعة فائدة ثابتة )على الكوبون( يف كل فرتة )عادًة نصف سنوية أو سنوية( على مدى 

رد عندما حيني موعد االستحقاق، ُتو ، إىل حني موعد االستحقاق.عدد معني من السنوات

 السندات ذات الدخل الثابت املبلغ األصلي.

 ( السندات القابلة للتحويلConvertible Bondsتقدم هذه السندات خيار :)ًا 

حلاملي السندات يتيح هلم حتويلها إىل أسهم يف الشركة بعد مضي وقت معني حتدده 

اجلهة املصدرة للسند. ومع إضافة هذا اخليار، تصدر هذه السندات عادًة بسعر كوبون 

 منخف .

  لالستدعاءالسندات القابلة (Callable Bonds تباع هذه السندات :) مع خيار

در أن خيتار استدعاء وإنهاء السند )أي دفع القيمة ْصجيوز للُم إذاستدعاء اإلصدار، 

قد يقوم املصدر باستدعاء واألصلية( يف وقٍت يسبق تاريخ االستحقاق األصلي للسند. 

السند إذا اخنفضت أسعار الفائدة يف السوق بشكل كبري دون سعر الكوبون، ويعيد متويل 

 الدين بسعر أقل.

 ( السندات ذات السعر العائمFloating Rate Notesتدفع هذه السندات :)  فائدة

 مع تقلب أسعار الفائدة يف السوق، ويبقى املبلغ األصلي كما هو. متغرية تتذبذب

 ( السندات ذات اإليراد املرتفعHigh Yield Bonds هي تلك السندات اليت تدفع :)

السندات معدالت فائدة أعلى من السندات العادية، لكن احتمال التخلف عن الدفعات يف 

كبري. وتصنف هذه السندات دون "مرتبة االستثمار"، ويطلق عليها أيضًا اسم "السندات 

 (.junk bondsالرديئة" )
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  السندات( الصفريةZero Coupon Bonds ال تدفع السندات الصفرية أي فوائد :)

 جدًا. وحيصل املستثمر على املبلغ األصلي ًاعلى الكوبونات، ولذا يكون سعرها منخفض

 حينما يستحق السند.

 مصطلحات السندات 3.1.5

 ملختلفة املتعلقة بتسعري السنداتمعرفة املصطلحات ا – 3.1.5اهلدف التعليمي 

 وهي: املرتبطة بتقييم السندات، املصطلحات األساسية نعرفبادئ ذي بدء، من املهم أن 

 السند

 فرتًة من املستثمرين ( األموالشركاتأو  حكومات) درةْصجهة ُممبوجبها  تقرتضهو أداة دين 

السندات بهدف مجع املال  احلكومات والشركات وتصدرمن الوقت بسعر فائدة ثابت.  حمددًة

 وأنشطتها املختلفة. هامشاريعلتمويل 

 (Bond Indentureعقد إصدار السند )

يتضمن جمموعة من األحكام يلزم مصدر السند  ومشرتيهاهو عقد مكتوب بني مصدر السندات 

اتباعها حلماية حقوق محلة السندات. ويشمل عقد إصدار السند مواصفات السندات كتاريخ 

 االستحقاق، ومعدل الفائدة عليه، والقيمة االمسية.

 (Par or Face Value) القيمة االمسية

ومبا أن  .اليت هي السند يف هذا السياق، هي مبلغ بالدوالر )أو أي عملة( خيصص للورقة املالية

ً  بقيمة امسية ، متثل هذه القيمة االمسية القيمة األصلية املدفوعة مقابل السندات تصدر عادة

دفع هذا املبلغ عند االستحقاق. وجتدر اإلشارة إىل أن القيمة االمسية لسندات وُي ،كل سند

 دوالر.  1,111الشركات يف الواليات املتحدة، تكون يف العادة 

 دفوعاتهاالكوبون( ومسعر فائدة القسيمة )

مدفوعات القسيمة إن سعر فائدة القسيمة هو سعر الفائدة املذكور على السند عند إصداره. أما 

إذا كان هناك سند بقيمة  :السداد النقدي لسعر الفائدة على القسيمة. على سبيل املثال فهي

دوالرًا كل ستة أشهر.  35أو  ،سنويًا دوالرًا 71فإنه يدفع  %7دوالر وسعر فائدة القسيمة  1,111

 .دفع القسيمة كل نصف سنةما ت وعادًة
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 (Maturity Date) تاريخ االستحقاق
لم املستثمر خالله دفعات الفائدة يتس الذي إىل حياة أو عمر السندستحقاق االتاريخ  يشري

 .دفع للمستثمرففي تاريخ االستحقاق يصبح املبلغ األصلي للسند حااًل وُي .الدورية

 (YTMالعائد حتى تاريخ االستحقاق )

يأخذ حساب . استحقاقهتاريخ حتى  بهاالحتفاظ   العائد املتوقع على السند إذا متهو معدل 

العائد حتى تاريخ االستحقاق بعني االعتبار سعر السوق احلالي، والقيمة االمسية، وسعر فائدة 

معدل العائد املطلوب على العائد حتى االستحقاق  اعتباروميكن  القسيمة، وفرتة االستحقاق.

 يف، والتجربة واخلطأ طريقةوينطوي على  معقدًا العائد حتى االستحقاق حساب عّدوُي. السند

 أو برامج احلاسوب. املاليةاسبة احل اآلالتباستخدام  ، بات حسابه سهاًلاحلاليالوقت 

 (Bond Ratingتصنيف السند )

أي درجة األمان أو السالمة والثقة من ناحية الوفاء  ؛يع ر تصنيف السند عن جودته االئتمانية

رمز له باحلروف األكثر أمانًا أعلى تصنيف، وُيعطى السند بوعد الدفع يف الوقت احملدد. ُي

(، مع وجود Cحيصل السند األقل أمانًا على أدنى درجات التصنيف، وهي )و(، AAAاإلجنليزية )

جمموعة من األحرف األخرى بني التصنيفني. وتصدر هذه التصنيفات مؤسسات تصنيف 

 Standard andو) (Moody’s" و "ستاندرد آند بورز" )زمتخصصة، من أشهرها "مودي

Poor’s). 

 تقييم السندات 4.1.5

 عرفة وفهم طريقة حساب قيمة السندم –)أ( 4.1.5اهلدف التعليمي 
 ية تقدير التدفقات النقدية للسندمعرفة كيف –)ب( 4.1.5اهلدف التعليمي 
 ر معدل العائد املطلوب على السندمعرفة طريقة تقدي –(ج) 4.1.5اهلدف التعليمي 

وتسمى هذه  .للسندجياد جمموع التدفقات النقدية املخصومة خالل إر قيمة السند من تقّد

متثل فعليًا القيمة احلالية للتدفقات  وهي(، intrinsic valueالقيمة بالقيمة اجلوهرية )

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 

 القيمة اجلوهرية للسند ال تكون يف أن التنويه  دفع حني االستحقاق. وينبغيالذي ًي )دفعة واحدة(
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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.

 التدفقات النقدية طريقة حساب

 : التالي كما يف الشكل ألي سند املعتادة تبدو التدفقات النقدية

 

 

 

P0    c1       c2          c3 …  cn+Fn 
 

 حيث:
P0 =لسند )سعر الشراء الذي يدفعه المستثمر لالستثمار في السند(الحالي ل سعرال 
ct ،مدفوعات الفائدة المحصلة =t  =5 ،0 ...،n (n )عدد مدفوعات الفائدة = 
Fn آخر دفعة محصلة = القيمة االسمية للسند = 
n  االستحقاق حتى تاريخ= عدد الفترات 
 

 حساب قيمة السند

 القيمة احلالية للتدفقات النقدية: تساوي إمجاليقيمة السند 
 

 القيمة الحالية للقيمة االسمية + كوبونات(الالقيمة الحالية للقسائم ) = قيمة السند

   = [pv(c1) +pv(c2)+pv(c3)+ … + pv(cn)]+PV(Cn) 

 

 : هيهناك معادلة أقصر  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

=  t= العائد حتى تاريخ االستحقاق )أو معدل العائد املطلوب(،  r= مدفوعات القسيمة،  Cحيث 

= القيمة االمسية للسند. تفرتض املعادلة أعاله أن دفعات  Fسنوات حتى تاريخ االستحقاق، 

 .2يف  tضرب وُت، 2على  rو  C فُتقسمالقسيمة سنوية. أما إذا كانت نصف سنوية، 

القيمة الحالية 

 لمدفوعات القسيمة

القيمة الحالية 

 للقيمة االسمية
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 تقدير معدل العائد املطلوب

 املوعودة، ( جلميع تدفقاته النقدية املستقبليةPVإن سعر السند يف السوق هو القيمة احلالية )

. وتثبت التدفقات النقدية للسند. وهلذا ال تتذبذب معدل العائد املطلوب باستخدامخمصومة 

غري أن هنالك خماطر مرتبطة بالسندات، وجيب أن  أسعار السندات كما تتذبذب أسعار األسهم.

تأخذ معدالت العوائد املطلوبة على السندات هذه املخاطر باالعتبار. وأهم هذه املخاطر هو خطر 

السداد، الذي يشري إىل احتمال عجز اجلهة املصدرة للسند عن الوفاء بدفع فائدة  التخلف عن

 الكوبون، وكذلك القيمة األصلية للسند.

ألن  ؛عادًة معداًل بال خماطر ُيعّدالعائد على األوراق املالية احلكومية قصرية األجل معدل إن 

، سندات الشركاتإىل ا بالنسبة . أمو العجز عن السداد يكاد يكون معدومًااحتمال التخلف أ

يف العوائد املطلوبة. وتشمل العوامل احملددة لعالوة عن السداد فيجب تضمني عالوة التخلف 

للمصدر، ومواصفات السند املذكورة يف عقد إصدار السند. وميكن استخدام  التخلف القوة املالية

 تصنيفات السندات اليت تصدرها مؤسسات التصنيف أيضًا لتحديد عالوة التخلف للسند.

 
 رياضيمثال 

 11، وفرتة استحقاق تدفع سنويًا ٪11( سندات مصدرة بسعر فائدة XYZإذا كان لدى شركة )

. ٪8دوالر. ويقدر العائد حتى تاريخ االستحقاق بـ 1,111االمسية للسندات القيمة تبلغ ، وسنوات

 احسب القيمة اجلوهرية للسند.

 

 :على خط زمين نقوم أواًل بتقدير التدفقات النقدية
 

                                          11                                3             2             1             1  

 

P1 111 111        111 111      الفائدة ةــــــدفع           …   

1111   االستحقاق عند األمسية القيمة  

 

 

 السند:نستخدم الصيغة المختصرة لحساب قيمة 
 قيمة السند     = القيمة الحالية للدخل السنوي + القيمة الحالية للمبلغ اإلجمالي

               =377 [3-3 ÷(3.79)37÷] 7.79  +3777 ÷ (3.79)37 
               =203.73  +121.38  =3311.27 
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هذه القيمة أك ر من . ًادوالر 1,134.21إن القيمة احملسوبة )أو القيمة اجلوهرية( للسند هي 

أقل من  %8القيمة االمسية، وهذا حيدث ألن سعر اخلصم )العائد حتى تاريخ االستحقاق( وهو 

 %.11 البالغ سعر فائدة القسيمة

لو كانت دفعة القسيمة تسدد بصفة نصف سنوية بداًل من أن تكون سنوية، يف املثال السابق، 

دوالرًا، وعدد دفعيات الفائدة  51الفائدة إىل  %، ودفعة4فسنضطر إىل تعديل معدل اخلصم إىل 

 ، عندئٍذ ستكون قيمة السند:21إىل 

 قيمة السند      = القيمة الحالية للدخل السنوي + القيمة الحالية للمجموع النهائي
                 =27 [3-3 ÷(3.71)27÷] 7.71  +3777 ÷ (3.71)27 
                 =208.23  +122.18  =3312.87 

 
آالت حاسبة مالية تقوم حبساب قيمة السندات، مع مراعاة سعر الفائدة، وفرتة  ويوجد حاليًا

حساب العائد حتى  االستحقاق، والعائد حتى تاريخ االستحقاق. وميكن لآلالت احلاسبة أيضًا

 استحقاق السند. احلالي، ومدفوعات الفائدة، وتاريخ االستحقاق، مع األخذ باالعتبار السعر 

 

 السندات تقييم نظريات 5.1.5

ات واملتغريات السندات والعالقة بني قيم السند نظرية تقييمفهم  – 5.1.5اهلدف التعليمي 

 حتدد القيمة اليت

. ومبا أن قيم السندات سوى جمموع التدفقات النقدية املخصومةليست من الناحية النظرية، 

إىل التدفقات النقدية ثابتة لكل سند ثابت السعر، فإن املتغري الوحيد الذي حيتاج املستثمرون 

عالقات تسعري السندات املشار إليها أدناه العالقات بني  وت ررتقديره هو معدل العائد املطلوب. 

يف حتديد قيمة  القيمة احملسوبة للسند )القيمة اجلوهرية للسندات( واملتغريات اليت تدخل

 السند. ويف السوق ذات الكفاءة، ينبغي أن تعكس أسعار السوق قيم السندات بصورة عادلة.

 

، YTM(، والعائد حتى تاريخ االستحقاق rcالعالقة بني سعر فائدة القسيمة ) -1

 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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عكسيًا بالعائد حتى تاريخ االستحقاق. وهو املعدل اليت  ارتباطًا أسعار السندات ترتبط -2

ختصم منه التدفقات النقدية املستقبلية إىل القيمة احلالية. وكلما ارتفعت نسبة 

 .للسند اخلصم، قلت القيمة احلالية

تغري يف العائد حتى تاريخ أي السندات طويلة األجل أكثر حساسية سعرية جتاه  عّدُت -3

 االستحقاق من السندات قصرية األجل.

بينما تزداد احلساسية السعرية للسندات مع اقرتاب االستحقاق، تزداد احلساسية  -4

 مبعدل متناقص.

يف العائد حتى  تغريأي السندات ذات الفائدة العالية أقل حساسية سعرية جتاه  عّدُت -5

 تاريخ االستحقاق من السندات ذات الفائدة املنخفضة.

 

 اهليكل الزمين ألسعار الفائدة  6.1.5

خالل الفرتات ألسعار الفائدة  واملمكنةمعرفة السلوكيات املختلفة  – 6.1.5اهلدف التعليمي 

 االستثمارية لألدوات ستحقاقاالف أسعار الفائدة على أساس فرتة ختالا يةوكيف ،الزمنية

(، إىل yield curveيشري اهليكل الزمين ألسعار الفائدة، واملعروف أيضًا باسم "منحنى العائد" )

. يف سياق تقييم استحقاق ورقة الدين املاليةتاريخ حتى  والفرتةالعالقة بني أسعار الفائدة 

السندات، ميثل منحنى العائد رمسًا بيانيًا يبني العائد حتى االستحقاق لفرتات استحقاق 

من تاريخ معني. وميكن أن تأخذ منحنيات العائد ثالثة أشكال خمتلفة: منحنى  ابتداًءخمتلفة 

حنى العائد )املستقيم(، ومن العائد التصاعدي )املائل إىل األعلى(، ومنحنى العائد األفقي

 (.أو املقلوب التنازلي )املائل إىل األسفل
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هذا املنحنى أكثر األنواع  –(Upward sloping yield curveمنحنى العائد التصاعدي )

املنحنى الطبيعي. ويوضح منحنى العائد التصاعدي أن أسعار الفائدة طويلة األجل  عّدشيوعًا، وُي

 إذ، األجل. وهذا أمر منطقي يف ظل الوضع االقتصادي العادي قصريةأعلى من أسعار الفائدة 

 يتوقع املستثمرون عوائد أعلى من األوراق املالية طويلة األجل ذات الدخل الثابت، مقارنًة

ألن السندات قصرية األجل حتمل عمومًا  ؛بنظريتها قصرية األجل. وهذا توقع طبيعي للسوق

إذ تكثر حاالت عدم التيقن كلما تقدم استحقاق السند خماطر أقل من السندات طويلة األجل، 

 منحنى العائد التصاعدي. 1-5يوضح الشكل أكثر فأكثر إىل املستقبل. 

 

 الوقت إىل االستحقاق

 : منحنى العائد التصاعدي1-5الشكل 

أسعار الفائدة أن إىل  املنحنىيشري هذا  –(Flat yield curve( )المستقيم) األفقيمنحنى العائد 

، لكن قد حيدث يف كثريًا ال حيدثأمر  وهوأسعار الفائدة قصرية األجل.  تساويطويلة األجل 

مرحلة انتقالية من الدورة االقتصادية، حيث تكون أسعار الفائدة املستقبلية غري مؤكدة متامًا، 

أمواهلم يف ال اخنفاضها. ففي هذا الوضع، من احلكمة للمستثمرين أن يضعوا احتم قوةمع 

ذات التصنيف االئتماني األعلى. الورقة املالية الورقة املالية ذات الدخل الثابت األقل خطورة، أو يف 

 األفقي )املستقيم(. منحنى العائد  2-5يوضح الشكل 
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 الوقت إىل االستحقاق

 األفقي )املستقيم(: منحنى العائد 2-5الشكل 

إن منحنى العائد التنازلي أو  –(Downward sloping yield curveمنحنى العائد التنازلي )

أمٌر نادر احلدوث حقًا، إذ يظهر هذا الشكل من املنحنيات عندما تكون  (inverted) املقلوب

ويلة األجل أقل من أسعار الفائدة قصرية األجل. وهذا ميكن أن حيدث يف وضع أسعار الفائدة ط

بصورة كبرية يف الفائدة  يتوقع أن ترتاجع أسعاراقتصادي مقبل على كساد خطري، وبالتالي 

عندما االستثمار يف األوراق املالية طويلة األجل بالسعر احلالي، يف املستقبل. وسريغب املستثمرون 

منحنى العائد التنازلي أو  3-5إذا انتظروا. يوضح الشكل  يظنون أن الوضع سيزداد سوءًا

 املقلوب.

 

 الوقت إىل االستحقاق

 : منحنى العائد التنازلي3-5الشكل 
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 أوراق امللكية املاليةتقييم  2.5 

سهم املمتازة. وعلى الرغم من أن هناك اختالفات املالية األسهم العادية واأل بأوراق امللكيةقصد ُي

 طريقة التقييم متشابهة لكل من دفع التوزيعات وغريها من احلقوق، إال أنبينهما من حيث 

تعتمد قيمها على التدفقات النقدية املتوقعة منها، خمصومة إىل واألسهم العادية واملمتازة. 

القيمة احلالية مبعدل خصم مناسب. ونركز مبحثنا يف هذا القسم على تقييم األسهم العادية. 

 وميكن بسهولة اشتقاق تقييم األسهم املمتازة من تقييم األسهم العادية.

 القيمة اجلوهرية  1.2.5

 القيمة اجلوهرية للورقة املالية معنى التعرف على – 1.2.5هلدف التعليمي ا

القيمة اجلوهرية  ال تكوناجلوهرية.  نحن يف الواقع نقوم بتقدير قيمتهف، ما ًاسهم نقّيمعندما 

ليس هنالك يف أي وقت من األوقات سوى سعر سوق ف ؛نفس سعر السوق للسهمهي يف العادة 

سعر يف الغالب واحد، وقد ال يكون هذا إمجاع السوق على القيمة اجلوهرية للسهم، بل يعكس 

 اتفاق البائع واملشرتي على إجراء تلك الصفقة.

 التوزيعاتمنوذج خصم  2.2.5

 يف تقدير قيمة السهم التوزيعاتمعرفة معنى منوذج خصم  –)أ( 2.2.5اهلدف التعليمي 
 عدل العائد املطلوب للسهم العاديمعرفة كيفية تقدير م –)ب( 2.2.5اهلدف التعليمي 
معرفة كيفية تقييم السهم بناًء على افرتاضات خمتلفة لنمو  –(ج) 2.2.5اهلدف التعليمي 

 التوزيعات
 

 

احلالية جلميع تدفقاته الفرتاض الذي يقول بأن قيمة أي أصل تساوي القيمة إىل اادًا استن

احلالية جلميع توزيعاته املستقبلية. وحلساب  القيمةفإن قيمة السهم تساوي  النقدية املستقبلية،

 -يف هذا السياق-إىل معدل خصم، وهو القيم احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية، حنتاج 

ييم السهم على النحو وميكن التعبري عن صيغة تقيساوي معدل العائد املطلوب على السهم. 

 اآلتي:
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P0 = Dt[1/(1+k)
t
] 

 

( هو معدل العائد المطلوب مقابل مخاطر k(، و)tالمتوقعة في سنة ) التوزيعاتهي  Dtحيث 
( 0، و)معدل العائد المطلوب المناسب (5الستخدام هذا النموذج نحن في حاجة إلى )و الشركة. 

 .تقديرات التوزيعات المستقبلية

 معدل العائد المطلوبتقدير 
. إن املبدأ األساسي هو تقدير لألسهم هناك طرق خمتلفة للتوصل إىل معدل العائد املطلوب

يشري هذا املعدل أساسًا إىل احلد األدنى الذي يقبله املستثمرون وخماطر األسهم،  يعكس معدٍل

توجد طرق ومن أجل االستثمار يف السهم. فكلما ارتفعت املخاطر، ارتفع املعدل، والعكس صحيح. 

مثاًل باستخدام طريقة منوذج تسعري األصول الرأمسالية  ؛علمية منهجية لتقدير املعدل

(CAPMإن النقاشات حول هذا ال .)غري نموذج معقدة بع  الشيء، وتتعدى نطاق هذا الكتاب ،

وسهلة االستخدام. وميكن التعبري عن منوذج تسعري األصول  يسريةأن املعادلة النهائية للنموذج 

 الرأمسالية كما يلي:

 
        (     ) 

 

 

 اخلالي منعدل امل(rf، و)على الورقة املالية ( معدل العائد املطلوبkيف املعادلة أعاله، ميثل )

 ويكون. ( معدل العائد للسوق  ، و)لشركة( ملخاطر اbeta( فمقياس بيتا )βخاطر، أما )امل

مؤشر السوق  هاميثل(   )و نة قصري األجل،ااخلز معدل سندات خاطر عادًةامل اخلالي مناملعدل 

بيانات معت ر ( من مزود قواعد βأو تاسي(. وميكن احلصول على ) 511)كمؤشر إس آند بي 

، بعالوة خماطر السوق، وهو عائد (rm-rf)كقاعدة "بلومبريغ". ويعرف املصطلح بني القوسني

 إذ( فهو مقياٌس للمخاطر، βالسوق املتوقع فوق معدل املعدل اخلالي من املخاطر. أما بيتا )

فقيم بيتا املرتفعة تعين وجود خماطر  ،يقيس درجة حترك السهم املصاحبة حلركة السوق

عالية، واخنفاض قيم بيتا تعين تدني املخاطر. ولذا يتطلب السهم الذي حيمل قيمة بيتا مرتفعة 

وبعبارة أبسط،  معدل عائٍد على املخاطر أعلى مقارنة من السهم الذي حيمل قيمة بيتا منخفضة.

العائد املطلوب ألي أصل يساوي املعدل يشري منوذج تسعري األصول الرأمسالية إىل أن معدل 

سب درجة خطورة ذلك حبعالوة خماطر السوق املرفوعة أو املخفضة  ًااخلالي من املخاطر زائد

 األصل كما مت قياسه ببيتا.
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 هناك طريقة أبسط باستخدام التقديرات الذاتية. إن أحد األساليب الذاتية هو استخدام متوسط

أو هبوطا بناًء على تقدير  السوق كمعدل أساس. ومن ثم يتم تعديل هذا املعدل صعودًاعوائد

خماطر الورقة  أن رأينا ذاتي عما إذا كانت الورقة املالية أكثر أو أقل خماطر من السوق. إذا

السوق(، فإن العائد املطلوب  تقلب أسعار ضعفاملالية ضعف خماطر السوق )تقلبات األسعار 

من  %51رقة املالية أكثر بـالو تذبذبنسبة  أن أما إذا رأيناضعف عائد السوق.  تقريبًاسيكون 

 من السوق. %51السوق، فإن عائدها املطلوب يكون كذلك أكثر بـ

 

 

 مثال
، 1.6و  1.2و  1.8اليت هلا قيم )بيتا( A  ،B  ، Cاحسب معدل العائد املطلوب للشركات 

 %.11%، وعالوة السوق 3على التوالي، آخذًا بعني االعتبار أن املعدل اخلالي من املخاطر هو 

 :اجلواب

 %.3 + %1.8 (11 = )%11( = k: معدل العائد المطلوب )Aالشركة 

 %.3 + %1.2 (11 = )%15( = k: معدل العائد المطلوب )Bالشركة 

 %.3 + %1.6 (11 = )%19( = kمعدل العائد المطلوب ) :Cالشركة 

 

 مثال

حياول أمحد تقدير العوائد املطلوبة للشركات الثالث املذكورة أعاله، وقد توصل 

هي على  Cو  Bو  Aبطريقة ذاتية إىل أن نسبة التقلب )كدليل على املخاطر( للشركات 

% أعلى من السوق. وباعتبار أن 51% أعلى من السوق و21% أعلى من السوق، و81التوالي 

% سنويًا، فإن تقديراته ملعدل العائد املطلوب هي ما 13متوسطات عائد السوق هي قرابة 

 يلي:

 1.81 (13 = )%11.4%( = k: معدل العائد المطلوب )Aالشركة 

 1.21 (13 = )%15.6%( = k): معدل العائد المطلوب Bالشركة 

 1.51 (13 = )%19.5%( = k: معدل العائد المطلوب )Cالشركة 
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 دفع توزيعات األرباح

 ، سيبدو شكل التدفق النقدي للسهم كما يلي:توزيعاتيدفع  لنفرتض أن سهمًا عاديًا

 
 

 

P0    d1       d2          d3 …  dt d(t+1) d(t+2) …. 

 

 

 

دفع كل سنة حلامل السهم على مدى املستقبل السنوية اليت ُت التوزيعاتتظهر يف الشكل أعاله 

 نحصل على القيمة احلالية جلميع األرباح املستقبلية.ساملنظور. وينص مبدأ التقييم على أننا 

من التوزيعات املستقبلية أمر مستحيل وغري الزم. علينا أن نضع افرتاضات  ولكن حساب كلٍّ

 معينة لسلوك التوزيعات لكي حنل معادلة التقييم.

 
 (Constant Growth Model)الثابتمنوذج النمو  (1

إىل % سنويًا  gسب الفرتة، ولنقل حباح بنسبة مئوية ثابتة من املتوقع أن تنمو األرب هلنفرتض أن

 .نهايةماال 

   
  

      
 

  

      
 

  

      
        

 

   
        

      
 

        

      
 

        

      
        

 وبعد استخدام، متثل املعادلة أعاله سلسلة هندسية. حبساب التفاضل والتكاململن لديهم إملام  

 يف املعادلة البسيطة التالية: ، ميكن تبسيط جمموع السلسلةالرياضية بع  العمليات

 
 

   
       

   
 

  

   
 

 

 

التالي،  التوزيع( D1مت دفعه، و) توزيع( آخر D0( القيمة اجلوهرية، و)P0) متثليف هذه املعادلة، 

 .الثابت( معدل منو األرباح g( معدل العائد املطلوب، و)kو)
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 (Zero Growthالنمو الصفري ) (2

ثابتة على توالي السنني، )مما يعين أن معدل منو األرباح  التوزيعاتكحالة خاصة، إذا كانت 

 يلي: إىل مااملعادلة أعاله  ُتختزل(، 1.1

 

P0 = D/k 
 

 

األسهم  توزيعاتأن  ولنتذكر. أيضًا الصفري من مسات األسهم املمتازة التوزيعاتيبدو أن منو 

 تنطبق نفس املعادلةوبالتالي . صفري ذات منو، ولذا متثل توزيعات ثابتة املمتازة هلا مقادير ثابتة

 .عند تقييم أي سهم ممتاز عاليه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Non-constant Growth of Dividend) غري الثابت التوزيعاتمنو 
 

يف العامل احلقيقي،  ثابت ليس واقعيًا متامًاأن افرتاض منو األرباح بشكل حيسن بنا االعرتاف 

صفري. إمنا األكثر واقعية هو افرتاض منو األرباح بشكل غري الوكذلك افرتاض منو األرباح 

ثابت. يف هذه احلالة، نفرتض أن الشركات توزع أرباحًا لألسهم تنمو مبعدالت سنوية خمتلفة 

املستمر. تكون قيمة السهم يف هذه احلالة لبضع سنني، ومن بعد ذلك تستقر يف حالة من النمو 

 مثال
% 5توزيعات بصورة منتظمة، وارتفعت توزيعاتها السنوية مبعدل ثابت قدره  Aتدفع شركة 

(، علمًا أن معدل العائد 1.11إىل ماال نهاية. وكان آخر توزيع ُدفع هو مبلغ ريا ل واحد )

 %. ما القيمة احلالية للسهم؟12املطلوب على السهم 

         P0 = D1/(k-g) = D0(1+g)/(k-g) 

 = 1.00(1.05)]/(.12-.05) 

 = 15.00 

 

 مثال
توزيعات ثابتة تبلغ ريااًل واحدًا للسهم الواحد سنويًا. وباعتبار معدل  Bتدفع شركة 

 رياالت( 8.33%، ما القيمة احلالية للسهم؟ )اجلواب: 12العائد املطلوب هو 
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جمموع القيمة احلالية لألرباح املوزعة خالل فرتة النمو غري الثابت والقيمة احلالية لألرباح 

 املوزعة خالل فرتة النمو املستمر.

P0 =القيمة الحالية لألرباح الموزعة خالل فترة النمو غير الثابت 

+ 

 لثابتاالقيمة الحالية لألرباح الموزعة خالل فترة النمو 

 

   
        

      
 

        

      
   

          

      
  

        

      

 

      
 

 
 

القيمة الحالية لألرباح الموزعة 
 خالل فترة النمو الثابت

فترة النمو غير القيمة الحالية لألرباح الموزعة خالل 
 الثابت

 

 

 (P/E Ratioالربح )مكرر األرباح( )نسبة السعر إىل  3.2.5

 مثـال

شركة فتية بدأت للتو عملياتها التجارية، وتتوقع أن تشهد منوًا استثنائيًا  RST)إن شركة )

% على التوالي. ومن بعد ذلك تتوقع 25%، و51%، و21يف السنوات الثالث األوىل بنسبة 

%. وكان آخر توزيع قد بلغ ريااًل واحدًا سعوديًا، ومعدل العائد 8معدل منو طبيعي بنسبة 

 %. احسب قيمة سهم الشركة.15املطلوب على السهم هو 

 جابةاإل

لحل هذه المسألة، ال يمكننا استخدام المعادلة المختصرة أعاله خالل فترة النمو غير الثابت، 
ولكن بداًل من ذلك علينا أن نحسب القيم الحالية لكل عملية دفع توزيعات كل على حدة. 

الرابعة(، نطبق معادلة النمو الثابت وعندما يصبح نمو األرباح ثابتًا )أي ابتداًء من السنة 
للحصول على قيمته   (P3)ثم نخصم  (P3)للحصول على السعر في نهاية السنة الثالثة

 الحالية.

P0 = pv(d1) + pv(d2) + pv(d3) + PV(P3) 

= 1.0(1.2)/1.15 + 1.0(1.2)(1.5)/1.15
2
 + 1.0(1.2)(1.5)(1.25)/1.15

3 
+ 

1.0(1.2)(1.5)(1.25)(1.08)/(.15-.08)(1/1.15
3
) 

= 1.043 + 1.361 + 1.480 + 22.827 

= 26.71 
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 الربح أو ما يسمى مبكرر األرباح معنى نسبة السعر إىلمعرفة  –)أ( 3.2.5اهلدف التعليمي 

 يف تقييم األسهم الربحمعرفة كيفية استخدام نسبة السعر إىل  –)ب( 3.2.5اهلدف التعليمي 

 واستخدامها يف قرارات االستثمار

إن نسبة السعر إىل أرباح الشركة هي النسبة اليت حنصل عليها من خالل قسمة السعر احلالي 

من  يعرف بنموذج التقييم النسيب. لكنللسهم على أرباح الشركة للسهم الواحد. وهذا أيضًا 

هي جمرد مقياس نسيب  بل الناحية النظرية، نسبة السعر إىل أرباح الشركة ليست منوذج تقييم،

ألنها تقيس عدد مرات  ؛"مضاعف األرباحعلى هذه النسبة " ملستوى أرباح الشركات. ويطلق أحيانًا

هي وهذه النسبة لسعر احلالي للسهم.إىل اضرب أرباح الشركة للسهم الواحد من أجل الوصول 

 ما يلي: 

 

PER = P0/EPS 

 

. أما لكل سهم معلنة ( آخر أرباحEPS( سعر السوق الحالي، و)P0في المعادلة أعاله، يكون )
(PERفهي نسبة السعر إلى أرباح الشركة )، دفعه  في وكذلك تمثل "السعر" الذي يرغب السوق

ذا كانت نسبة السعر إلى أرباح الشركة مرتفعة 5مقابل  فإن هذا  ،دوالر من أرباح الشركة. وا 
نسبة بالشركات ذات  يعني أن الناس مستعدون لدفع ثمن مرتفع مقابل أرباح الشركة، مقارنةً 

ي من غيرها؟ تكمن اإلجابة ف المنخفضة. لماذا بعض أرباح الشركات أعلى قيمةً  مكرر األرباح
ارتفاع األرباح المستثمرون على استعداد لدفع ثمن مرتفع مقابل توقع ف ،األرباح المستقبلية

 .المستقبلية
 

بناًء على  )مكرر األرباح( نسبة السعر إلى أرباح الشركةالمحلل  يحسبألغراض التقييم، و 
المتوقعة. على األرباح في  ضرب مكرر األرباحيمن ثم و الحالية وسعر السوق الحالي،  األرباح

في ( P1) المتوقع فسيكون السعر ،(e1قادم)إذا كانت األرباح المتوقعة في العام ال :سبيل المثال
الصحيح  المضاعفالحالية هي بافتراض أن نسبة السعر إلى أرباح الشركة  ،المعادلة التالية

 للسهم.
 

P1 = PER0 x e1 

 ،بيع ،االستثمار )شراءقرار لتحديد  الشركةنسبة السعر إىل أرباح معظم املستثمرين يستخدم 
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إذا ما لتتبع  ؛فرتة زمنية على مدى نسبة السعر إىل أرباح الشركةلا يتم التحليل م . عادًةانتظار(

وميكن أيضًا مقارنة نسبة السعر إىل )قرار شراء( أو غري ذلك.  االخنفاضيف آخذة كانت النسبة 

 نتقاء)ال يف نفس جمال األعمالأسهم أخرى ب اخلاصةنسبة مع الحد األسهم أل أرباح الشركة

 األسهم(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تقييم التدفقات النقدية 4.2.5

 مثال
التقرير التالي عن نسبة السعر إىل أرباح الشركة احلالية واملتوقعة لثالث  أحد الباحثنييقدم 

الصناعة. ويتم احلصول على نسبة السعر إىل أرباح شركات سيارات، وكذلك متوسط 

)الحظ  السعر احلالي على األرباح املتوقعة للسهم الواحد الشركة املستقبلية عن طريق قسمة

أننا لسنا بصدد التنبؤ مبكرر األرباح املستقبلي باستخدام األسعار املستقبلية، بل حنافظ على 

إىل  واستنادًا السعر احلالي ثابتًا ونرى ما حيدث ملكرر األرباح مع التغريات يف األرباح املستقبلية(.

 إىل أرباح الشركة، ماذا تكون توصيتك لعمالئك؟أرقام نسبة السعر 

 اسم الشركة
السنة 

 الحالية
00 x 0 00 x 3 4 x 20 00 x 5 

 6.0 10.0 12.0 14.0 15.5 سيارات الراحة

 8.0 10.0 11.5 12.0 12.5 سيارات النخبة

 15.0 12.0 10.0 8.5 8.0 سيارات الرفاهية

 9.7 10.7 11.2 11.5 12.0 متوسط الصناعة 

 

 جابةاإل
ن اخنفاض نسبة السعر إىل أل ؛شراء"لل" تان جيدتانسيارات الراحة وسيارات النخبة مرشح عّدُت

سيارات الراحة ذات  ُتعّدأرباح الشركة يعين زيادة يف األرباح املستقبلية. وبني الشركتني، 

يف  يةأن سيارات الرفاه ومعألن معدل منو أرباحها أك ر من سيارات النخبة.  ؛احتماالت أعلى

، يبدو أن أرباحها )مكرر األرباح( رباحاألالوقت الراهن "أرخص" من حيث نسبة السعر إىل 

 بيع".لل" حمتمل يف االخنفاض، وبالتالي فهي مرشح ةاملستقبلية آخذ
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OFCF = EBIT(1-T) + Depreciation - CAPEX - ∆ WC - ∆ other assets 

نسبة  – 1) التدفقات النقدية احلرة العاملة = أرباح الشركة قبل سداد الفوائد والضرائب

رأس املال التغري يف  –املصروفات الرأمسالية  –األصول  اهتالك+  الضريبة على الشركة(

 أصول أخرى.  تغريات يف أي –العامل 

لنقدية احلرة معرفة املبدأ األساسي للتقييم باستخدام التدفقات ا – 4.2.5اهلدف التعليمي 

 اليت حتققها الشركة

من بني  وتعقيدًا التدفق النقدي احلر" هو األكثر تطورًا'إن تقييم التدفقات النقدية أو تقييم 

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 

نموذج ألنه يسمح للشركة باقتناص الفرص اليت تعزز قيمة حقوق املساهمني. هذا ال ؛احلر مهم

لتقييم الشركات  ًاأساس؛ ألنه يستخدم التدفقات النقدية هو األقرب إىل مبدأ تقييم األصول

النموذج على تقدير التدفقات النقدية جوهر من استخدام أرقام أرباح الشركة. وينطوي  بداًل

احلرة املستقبلية التشغيلية للشركة، ومن ثم خصم التدفقات النقدية إىل القيمة احلالية 

باستخدام معدل العائد املطلوب املناسب للحصول على القيمة اإلمجالية للشركة. وبعد طرح 

 املبلغ املتبقي هو القيمة املنسوبة إىل األسهم. يكونالقيمة احلالية للديون، 

( هي النقد الناجم عن العمليات، الذي ُينسب إىل OFCFإن التدفقات النقدية احلرة العاملة )

 )القروض( املال يف هيكل رأمسال الشركة. وهذا يشمل مقدمي الديونمجيع ممولي رأس 

وكذلك األسهم. وحتسب التدفقات النقدية احلرة العاملة عن طريق أخذ أرباح الشركة قبل 

واستبعاد  ،الكتهالالضريبة، ثم إضافة قيمة ا نسبةسداد الفوائد والضرائب وتعديلها وفق 

خرى. وهنا املعادلة األصول األالتغريات يف و ،رأس املال العاملالتغري يف واملصروفات الرأمسالية، 

 الفعلية:

 :حيث
EBIT األرباح قبل سداد الفوائد والضرائب = 

T نسبة الضريبة على الشركة = 
CAPEX المصروفات الرأسمالية = 

∆ WC التغيرات في رأس المال العامل = 
بعد احلصول على التدفقات النقدية احلرة العاملة للعام احلالي، فإن املهمة التالية هي إجراء 
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نقدية عندما كنا ال التوزيعاتتوقعات للتدفقات النقدية. وهذه عملية مشابهة إلجراء توقعات 

و نمل وضع افرتاضات. وجلعل النموذج قاباًل للحل، جيب علينا التوزيعاتنتناول منوذج تقييم 

منو ثابت أو فرتة منو متغري يليها منو ثابت. وعند احلصول  :التدفقات النقدية املستقبلية، مثاًل

على توقعات التدفق النقدي، ميكننا بعد ذلك تطبيق عملية اخلصم للحصول على القيمة 

 احلالية للشركة.

t

t
o

k

NCF
V

)1(

)(


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على مرحلتينتقييم التدفقات النقدية مع فترة نمو  –مثال 

% سنويًا. وتتوقع 11( تعمل منذ سنتني وتشهد حاليا منوًا عاليا بنسبة XYZإن شركة )

سنوات أخرى، وبعد ذلك سوف تنمو مبعدل الصناعة  4اإلدارة أن يستمر النمو املرتفع مدة 

% سنويًا على مدى املستقبل املنظور. ولقد مت حساب التدفقات النقدية 5الطبيعي بنسبة 

مليون سهم  51مليون ريال. ولدى الشركة  111اليت بلغت احلرة العاملة للسنة احلالية و

مليون ريال. وتقدر تكلفة املتوسط  511مصدر، ويبلغ إمجالي الديون القائمة عليها حنو 

%. احسب قيمة السهم الواحد 12املرجح لرأس املال )تؤخذ كمعدل العائد املطلوب( ينحو 

 هلذه الشركة.
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 اإلجابة

علينا أن حنسب . هذه املشكلة تشابه بطريقة أو بأخرى منوذج منو التوزيعات غري الثابتإن 

القيم احلالية للتدفقات النقدية للسنوات الثالث األوىل لكل سنة على حدة، ومن ثم نطبق 

 .ولتجنب االلتباس من األفضل جعل احلساب يف جدول. منوذج النمو الثابت يف السنة الرابعة

 الرمز السنة
t

(1 + g) 
التدفقات النقدية الحرة 

OFCFالعاملة  
t

 

عامل 

القيمة 

 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 

 

4 

 

 

OFCF 4 .169 .6916. .154 13105 

ة القيمة الحالي

لتدفقات النقدية ل

العاملة في الحرة 

 السنة الرابعة

 

.53143 

(0.12 – 0.5) 

= 2196.15 

.154 .315191 

 4421.5. إجمالي القيمة الحالية للتدفقات النقدية

 

مليون ريال. وبطرح  1,778.15تبّين حساباتنا أعاله أن القيمة اإلمجالية للشركة هي 

مليون ريال قيمة األسهم اليت ترتجم  1,278.15 مليون ريال، يبقى لدينا 511مبلغ الدين 

 ريااًل للسهم الواحد. 25.56لـ 
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 أسئلة للمراجعة

 
 ما األوراق املالية ذات الدخل الثابت؟ صف خصائصها العامة. .1

 صف خمتلف املصطلحات املتعلقة بتسعري السندات. .2

 ؟حلساب قيمة السندُتستخدم كيف يتم تقييم السندات؟ ما معادلة قيمة السندات وكيف  .3

 صف النظريات املختلفة لتسعري السندات. .4

 ما املقصود باهليكل الزمين ألسعار الفائدة؟ وما السلوكيات املختلفة ألسعار الفائدة ع ر الزمن؟ .5

 ما القيمة اجلوهرية للورقة املالية؟ .6

 وزيعات املستخدمة يف تقدير قيمة السهم؟صف مناذج خصم الت .7

 كيف تقدر معدل العائد املطلوب للسهم العادي؟ .8

صف كيفية استخدامها الختاذ قرارات ؟ )مكرر األرباح( قصد بنسبة السعر إىل أرباح الشركةماذا ُي .9

 االستثمار؟

 الشركة.صف األساليب األساسية للتقييم باستخدام التدفقات النقدية احلرة اليت حتققها  .11

 

 عينة من أسئلة اخليارات املتعددة

 

 من مسات سندات الشركات؟ وأي من اخلصائص التالية ه .1

 ال يوجد تاريخ استحقاق ثابت. (أ 

 توفر دخاًل منتظما للمستثمرين. (ب 

 . ثابتة تدفقاتها النقدية (ج 

 معرضة ملخاطر التخلف عن السداد. ُتعّد (د 

 .فقط جأ و ب و   -0

 فقط. دأ و ب و   -8

 فقط. دو  جب و   -3

 .دو  جأ و ب و   -4
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فيتميز بفرتة استحقاق  B. أما سند %7سنوات مع فائدة قسيمة  5بفرتة استحقاق  Aيتميز سند  .2

نفس العائد حتى تاريخ االستحقاق، لكن  . كال السندين حيقق%9سنوات مع فائدة قسيمة  11

التالية صحيحة حول يباع بعالوة. أي العبارات B بسعر خصم، يف حني أن سند  يباع حاليًا Aسند 

 العائد حتى تاريخ االستحقاق للسندين؟

 .%7العائد حتى تاريخ االستحقاق أقل من  (أ 

 .%9% و7العائد حتى تاريخ االستحقاق بني  (ب 

 .%9العائد حتى تاريخ االستحقاق أكثر من  (ج 

 كر أعاله.ال شيء مما ُذ (د 

 

 

 :التنازلييف سياق اهليكل الزمين ألسعار الفائدة، يعين منحنى العائد  .3

 .أسعار الفائدة طويلة األجل أعلى من أسعار الفائدة قصرية األجل (أ 

 .أسعار الفائدة طويلة األجل أقل من أسعار الفائدة قصرية األجل (ب 

 .أسعار الفائدة طويلة األجل هي نفس أسعار الفائدة قصرية األجل (ج 

 .ال شيء مما سبق (د 

 
 

ريال، مع 1سنويا وكان آخر ربح موزع %5ثابت احسب القيمة اجلوهرية لسهم تنمو أرباحه مبعدل  .4

 ؟%4% ونسبة أرباح بال خماطر 11معدل العائد املطلوب 

 .ريااًل21.00 (أ 

 .ريااًل 20.00 (ب 

 .ريااًل 17.50 (ج 

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

 على أرباح الشركة اليت ميكن أن يدفعها السوق مقابل السهم.يقيس عدد املضاعفات  (أ 

السهم الذي تكون فيه نسبة السعر إىل أرباح الشركة مرتفعة أكثر "كلفة" من اآلخر  ُيعّد (ب 

 الذي نسبته منخفضة.

يتوقع املستثمرون عمومًا من السهم الذي تكون فيه نسبة السعر إىل أرباح الشركة منخفضة  (ج 

العوائد يف املدى البعيد من سهم تكون فيه نسبة السعر إىل أرباح  حتقيق قدر أك ر من

 الشركة عالية.

خيار شراء  ،يف نسبة السعر إىل أرباح الشركة يف السنوات املقبلة ظهر ازديادًاالسهم الذي ُي ُيعّد (د 

 جيد ألن األرباح آخذة يف االرتفاع.
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 الفصل السادس

 األسهمحتليل 

 

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية  ُقّسم

ضمون هذا مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهللمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 اهلدف يف إطار يسبق النص.

 
 مـقدمـة 

 

 تحليل األسهم؟ب املقصودما     1.6
 

 التحليل األساسي    2.6

 "أسفل إىل أعلى من" التنازلي التحليل طريقة 00806

 "أعلى إىل أسفل من" التصاعدي التحليل طريقة 80806

 

 التحليل الفين     3.6
 

 أدوات التحليل الفين     4.6

 االجتاهات 00406

 الدعم واملقاومة 80406

 حتليل احلجم 30406

 الرسوم البيانيةاستخدام  40406

 أمناط الرسوم البيانية 50406
 

 التحليل األساسي مقابل التحليل الفين 5.6

 بني التحليل األساسي والتحليل الفين أوجه االختالف 00506

 أفضلية التحليل األساسي )وجهة نظر احملللني األساسيني( 80506

 الفنيني(أفضلية التحليل الفين )وجهة نظر احملللني  30506
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 مـقدمـة

( يف الشركات"حتليل ")أو ما يسمى أحيانا  األسهميتعني على املستثمرين اجلادين حتليل 

يف  النشاط البحثيجزء كبري من  . هذا التحليل هو أيضًاقيامهم بالعملية االستثمارية جمرى

فهم كيفية إجراء حتليالت  للوسيط/املتعامل من املهم جدًاإن الوسطاء/املتعاملني.  منظمات

يف هذا  . نوضحوتقديم التوصيات بشأنها الشركة من أجل فهم أساس تقييم التقارير البحثية

والتحليل  ،: التحليل األساسي، وهمالتحليل وتقييم الشركات األسلوبني األكثر شيوعًا الفصل

على  املتوقعة بناًء قديةها وتدفقاتها النمن أرباح قيم الشركةالفين. يستمد التحليل األساسي 

، والوضع املالي للشركة، سوق منتجات الشركة مثل قوة ؛حتليالت عوامل الشركة األساسية

، فيتخذ القرار االستثماري على الصعيد اآلخر ادية السائدة. أما التحليل الفينواألوضاع االقتص

ف ال نهاية له حول أي التغريات يف أسعار األسهم. هناك خال بدراسةبناًء على قواعد خمتلفة 

مزاياه اخلاصة يف مساعدة املستثمرين يف قراراتهم  منهما بيد أن لكل األسلوبني أفضل،

 االستثمارية.

 

 تحليل األسهم؟ب املقصودما  1.7

 سهم والغرض منه وأساليبه العامةمعنى حتليل األ فهم – 1.6اهلدف التعليمي 

إن النتيجة  ألغراض التداول أو االستثمار.يشري حتليل األسهم إىل عملية تقييم سهم معني 

 ،حول األسهم اليت يتم حتليلهاالنهائية لتحليل األسهم هي تقديم التوصيات للمستثمرين 

، وأحيانًا تكون هذه التوصيات كشراء أو بيع أسهم بعينها ؛فأحيانًا تقدم توصيات واضحة

 اذ القرار.رتك األمر للمستثمر يف التفسري واختموضوعية نوعًا ما، فُي

هناك أسلوبان أساسيان لتحليل األسهم: التحليل األساسي والتحليل الفين. وخيتلف هذان 

النوعان من التحليل كثريًا يف فلسفتهما وأسلوبهما، على الرغم أن هدفهما املشرتك هو تقديم 

املشورة للمستثمرين. حياول احملللون األساسيون حتديد القيمة اجلوهرية للسهم بناًء على 

األساسية، ومنها رحبية الشركة، والتدفقات النقدية. عند تقييم رحبية الشركة  العوامل

والتدفقات النقدية يأخذ احملللون األساسيون بعني االعتبار تأثري العوامل االقتصادية، وعوامل 

نقاط القوة والضعف لدى الشركة واليت تشمل حتليل سوق منتجاتها إضافة إىل ، الصناعة

 والتحليل املالي.

 

 



140 
 

أما التحليل الفين يف املقابل، فريكز على دراسة أسعار السوق التارخيية أو السابقة للتنبؤ باجتاه 

أدوات وأساليب خمتلفة من أجل اخلروج  الفنيونويستخدم احملللون  أسعار األسهم يف املستقبل.

األدوات بشكل ها. وتشمل هذه راء حول اجتاهات األسعار املستقبلية للشركات اليت حيللونبآ

تقييم إىل احملللون الفنيون  يلجأالرسوم البيانية لألسعار واملتوسطات املتحركة. وال  رئيس

يهمهم ما إذا كان السهم مسعرًا بأقل أو أكثر مما يستحق، لكن ما يهمهم  األسهم، وبالتالي ال

 حقًا هو التحركات واالجتاهات السعرية.

أساليب املستثمرين واملتداولني يف اختاذ قرارات الشراء والبيع. إن حتليل األسهم هو أسلوب من 

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 

إذ ؛ بع مع بعضهما  يتوافقانيف فلسفاتهما وطرقهما وبوجه عام ال ما يبدو  يف خمتلفان متامًا

ما تكون "صحيحة" بناًء على القيمة  يؤكد التحليل األساسي أن أسعار السوق عادًةمن ناحية، 

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 

 ه"، وإعادة تسعري السهم.الورقة املالية املقيمة بغري قيمتها ثم انتظار تنبه السوق "خلطئ

املعلومات املتعلقة باألسعار اجلارية  مجيعأن فيؤكد  -من ناحية أخرى- التحليل الفين أما

. إن استجابات املستثمرين العاطفية اجلارية والتارخييةأسعار السهم  يفهي منعكسة بالفعل 

يهتم التحليل الفين  لتحركات األسعار تؤدي إىل أمناط بيانية لألسعار ميكن مالحظتها. وال

"قيمة" السهم، إمنا يهتم فقط باجتاه األسعار. ويستمد توقعات السعر من مستخلصات مبا"

 أمناط األسعار التارخيية.

 

 التحليل األساسي 2.6

 ساسي لألوراق املالية )األسهم(فهم معنى التحليل األ –)أ( 2.6اهلدف التعليمي 

 التحليل األساسي لألوراق املاليةمعرفة أساليب إجراء  –)ب( 2.6اهلدف التعليمي 

من خالل إجراء حتليل اجلوهرية  السهم  بقياس قيمتهإن التحليل األساسي هو وسيلة لتقييم 

اهلدف النهائي ومنهجي للعوامل االقتصادية، وعوامل الصناعة، والعوامل اخلاصة بالشركات. 

ميكن للمستثمر مقارنتها  تقديرية للورقة املاليةديم قيمة من أداء التحليل األساسي هو تق
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، ، أو بأكثر من قيمتهاإذا كانت مسعرة بأقل من قيمتها لتحديد ما ؛السوقبسعرها احلالي يف 

 .قد وضع سعرًا صحيحًا هلاأو أن السوق 

 ،"من أعلى إىل أسفل" التحليل التنازلي هناك طريقتان إلجراء التحليل األساسي: طريقة

 ما يلي إيضاٌح هلاتني الطريقتني. ويف "من أسفل إىل أعلى". التحليل التصاعدي وطريقة

 

 "من أعلى إىل أسفل" التنازلي التحليل أسلوب 1.2.6

النظر إىل الصورة الكبرية )التحليل االقتصادي من  التحليل التنازلي أو أسلوب تبدأ طريقة

إىل صورة أصغر )حتليل الصناعة(، ثم إىل الشركة املعينة )حتليل  تنتقل العاملي والوطين(، ثم

يبدأ من  إذ ؛التنازلي يف ثالث خطواتيتم إجراء التحليل األساسي . والورقة املالية والشركة(

الشركة املعينة، ومن ثم  إليها، يليه حتليل الصناعة اليت تنتمي العام للبلدالتحليل االقتصادي 

 .1-6يف الشكل  ل الشركة نفسها. وتظهر اخلطوات بيانيًاتقريب العدسة لتحلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 : حتليل االقتصاد1اخلطوة 

إىل أبرز األحداث العاملية اليت هلا أبعاد حمللل ينظر ااالقتصاد العاملي: ابتداًء بالصعيد العاملي، 

ميكن أن يبدأ احمللل باقتصاد الواليات : فعلى سبيل املثال ؛على االقتصادين العاملي واإلقليمي

ري يف أسعار األسواق األخرى، وذلك بطرح أسئلة مثل: هل هناك تغ يفاملتحدة ويتناول أثره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل االقتصاد

 تحليل الصناعة

 تحليل الشركة
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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 

 البلدان املصدرة. يفمباشرة  ًالتوسعها أو انكماشها االقتصادي آثار فإنالعامل، 

النظر إىل االقتصاد احمللي الذي يشمل  إىل من االقتصاد العامليينتقل احمللل : قتصاد احمللياال

فيقوم بتحليل عوامل كالتعاون اإلقليمي،  ،من االقتصاد الوطين واالقتصاد اإلقليمي كاًل

والسياسات اإلقليمية، والدورات االقتصادية، والسياسات احلكومية، واإلنفاق احلكومي، 

م، وأسعار الفائدة، والتوظيف، واالستهالك، وبيانات الصادرات الواردات، وغريها. ويتم والتضخ

 تقييم تأثرياتها العامة يف خمتلف الصناعات.

وأهم ما يقوم به احمللل هو ربط األوضاع االقتصادية بالصناعات والشركات احملددة اليت يراد 

من أجل الوصول إىل تنبؤ جيد  ؛املاضيةحتليلها. وميكن حتليل بع  االجتاهات ع ر السنوات 

على سبيل -بشأن االجتاهات املستقبلية. وميكن استخدام أرقام الناتج احمللي اإلمجالي 

 ارتباطها بأداء الصناعة والشركة. وكيفيةكمؤشر لدورة األعمال التجارية  -املثال

 : حتليل الصناعة والقطاع2اخلطوة 

ع صناعي أو يستجيب بطريقة مماثلة للتغريات يف على مستوى القطاع: ال يؤدي كل قطا

على ف ؛أخرى يفصناعات معينة وأقل  يفاالقتصاد الوطين. هناك عوامل معينة هلا أثر أك ر 

شركات  يف مركية على استرياد السيارات أثر سليبسيكون للزيادة يف الرسوم اجل ؛سبيل املثال

ى مواد البناء قد يؤدي إىل التوسع يف فة اجلمركية علالسيارات، يف حني أن ختفي  التعر

 من نيصناعات البناء. وإذا قررت احلكومة خف  أسعار الفائدة، يتمكن املزيد من املستهلك

اقرتاض املال، وهذا قد يؤدي إىل التوسع يف صناعات السلع االستهالكية املعمرة والعقارات. وقد 

حوافز معينة لقطاع التقنية من شأنها أن تعطي دفعة قوية لشركات  تقدم احلكومة أيضًا

 .التقنية الفائقة

على مستوى الصناعة: قد يتألف قطاع واسع من عدة صناعات حمددة. وإذا اقرتبنا أكثر، رمبا 

على  ؛جند أن صناعات خمتلفة يف قطاع معني سوف تتأثر بطرق خمتلفة جراء حمفز اقتصادي

 سيارات،الثاث، واأل صناعات تنتج وتبيع السلع االستهالكية املعمرة من ون قطاعيتك :سبيل املثال

. وبالتالي سيؤثر اخنفاض وغريها واألدوات الرياضية، واأللعاب، واألجهزة املنزلية، ولوازم املطابخ،

 .السلع املعمرة بشكل متباين خمتلف يف أسعار الفائدة مثاًل
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التالية عند إجراء حتليل الصناعة: نقل التقنية، ميكن للمحلل أن يركز على اجلوانب 

فر ااالستثمارات األجنبية املباشرة، طبيعة املنافسة يف الصناعة، األسواق الداخلية واخلارجية، تو

األيدي العاملة املاهرة واخل رات، السياسات والتنظيمات احلكومية، وكذلك حساسية الصناعة 

 جتاه خمتلف الظروف االقتصادية.

 
 )السهم( : حتليل الشركة والورقة املالية3اخلطوة 

العدسة حنو الشركات املختارة كل على حدة  نقّرب، يف هذا املستوى على مستوى الشركة:

فإذا كان هناك الكثري من الشركات العاملة يف الصناعة، خيتار احمللل  ضمن هذه الصناعة.

 :كبع  الشركات الرائدة يف هذه الصناعة مثاًل. لكن السؤال املهم ؛عددًا منها إلجراء التحليل

 أي شركة من هذه الشركات ستكون أكثر جاذبية لالستثمار؟ سيلقي احمللل نظرًة فاحصًة

حتليل على كيفية أداء كل شركة وتوقعات أدائها املستقبلي. ولذا يركز احمللل يف مستوى 

 ات الشركة، والتحليل املالي.الشركات على منطقتني: حتليل سوق منتج

على صعيد حتليل سوق منتجات الشركة، ميكن أن يركز احمللل على أسهم السوق، واملنافسة، 

 وُيعّدونقاط قوة اإلدارة، والسياسات احلكومية، وغريها.  وقوة املنتجات، وتفضيالت املستهلك،

يتعني على  إذالعادلة  ة غريحتليل سوق منتجات الشركة ذا أهمية خاصة يف أوضاع املنافس

 الشركات التفريق بني منتجاتها ومنتجات منافسيها.

النظر يف أداء الشركة من ناحية إدارة  يف أما على مستوى التحليل املالي، فسيمعن احمللل

مواردها املالية. وميكن أن يتم هذا بإجراء التحليل املالي الذي يشمل يف العادة:  حتليل النسب 

ما تكون املعلومات  . وعادًةوالتحليل النسيب للقوائم املاليةاملالية، وحتليل التدفقات النقدية، 

طلعنا التحليل املالي على ارير السنوية للشركات. وُيالالزمة للتحليل املالي موجودة يف التق

نقاط القوة والضعف يف املركز املالي للشركة. وميكن للمحلل أيضًا إجراء توقعات للمتغريات 

الالزمة ألغراض التقييم، مثل: توقعات أرباح الشركة، وتوزيعات األسهم، والتدفقات النقدية، 

 وتكلفة رأس املال.

لتقييم أسلوب التحليل التنازلي  من خطوات وهذه هي اخلطوة األخرية: على مستوى السهم

. يتم يف هذه اخلطوة تقدير قيمة الشركة واألسهم للتوصل إىل القيمة الورقة املالية )السهم(

مثل:  ؛اجلوهرية )أو النظرية( للشركة. وميكن استخدام مناذج تقييم خمتلفة هلذا الغرض
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 األرباحمنوذج التدفقات النقدية احلرة، ومنوذج نسبة السعر إىل ، وتوزيعات األرباحمنوذج خصم 

 املشورة والتوصيات االستثماريةباحمللل  هذا املستوى، خيرج)مكرر األرباح(، وغريها. يف 

 للمستثمرين حول الشركات اليت مت حتليلها.

 

 "من أسفل إىل أعلى"  التصاعدي التحليل أسلوب 2.2.6

التحليل التصاعدي األسلوب املقابل ألسلوب التحليل التنازلي. يف هذه الطريقة يبدأ  ُيعّد

 التحليل من مستوى الشركة ويصعد إىل مستوى الصناعة ثم االقتصاد. إن الرتكيز هنا ينصّب

هذا  فعاًل على الشركة وتغفل أحيانًا مستويات الصناعة واالقتصاد. يبحث احمللل الذي يستخدم

ن األسهم معتمدًا على بع  اخلصائص كأرباح الشركة، ونسبة السعر إىل األرباح األسلوب ع

)مكرر األرباح(، ونسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية، والتوزيعات، والقيمة االقتصادية 

 سرتاتيجيات بعيدة األمد، وغري ذلك.إلاملضافة، وا

الذي يقوم بالتحليل، فبع  احملللني إن مسألة االختيار بني اخلصائص تعتمد على الشخص 

مكرر األرباح املنخف  جيد لالستثمار، وبالتالي خيتارون األسهم  ايعتقدون أن ذلك السهم ذ

ولرمبا كانوا من متجنيب - يف حني خيتار مستثمرون آخرونبناًء على مكررات أرباحها. 

آخر  ًاة. غري أن هناك فريقالشركات الكبرية واملستقرة ذات عوائد التوزيعات اجليد -املخاطر

لالختيار. وهنالك أيضًا مستثمرون  مة السوقية إىل القيمة الدفرتية أساسًايستخدم نسبة القي

. ترشيحهم معايريفقط الشركات اليت تتجاوز مجيع  ليختاروايستخدمون قواعد متعددة 

 املعايري األساسية. ويقارن احمللل الذي يتبع أسلوب التحليل التصاعدي الشركات بناًء على هذه

 العامة، فإن دورة األعمال التجارية أو ظروف الصناعة يف هذه اجلوانب ومادامت الشركات قوية

 ليست مدعاة اهتمام.

احمللل التصاعدي أيضًا قوة سوق منتجات الشركة. إن  حيللولتعزيز حتليل املعايري املالية، 

، يقودنا إىل تقدير ةاملالي ومكانتهاوموقفها التنافسي،  ،حتليل املعلومات كمنتجات الشركة

 أرباح الشركة املمكنة، ومن ثم تقدير قيمتها اجلوهرية يف نهاية املطاف.
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 التحليل الفين 3.6

 نومعنى التحليل الفين وبع  األدوات اليت يستخدمها احمللل فهم –)أ( 3.6اهلدف التعليمي 

 نوالفني
 هفلسفات التحليل الفين وافرتاضات معرفة –)ب( 3.6اهلدف التعليمي 

ففي تداول  ؛بالتحليل األساسي للتحليل الفين أسلوب مغاير متامًا يف تناول االستثمارات مقارنًة

ختلف املؤشرات يف حماولة للتنبؤ بتحركات أسعار األسهم ملالتحليل الفين دراسة  ُيعّداألسهم، 

ستخدم األرقام والرسوم البيانية وخطوط املتوسط ، ُتعند إجراء حتليل فينفيف املستقبل. 

املتحرك مع املؤشرات الفنية للبحث عن أمناط معينة يف حركة األسعار، ورصد وتأكيد تلك 

األمناط يف أقرب وقت ممكن. ويعتقد احملللون الفنيون اعتقادًا قويًا أن التاريخ يعيد نفسه، وأن 

هر مرة أخرى يف املستقبل. إن التحدي هنا هو أن أي أمناط للسهم ظهرت يف املاضي، سوف تظ

 دوا أعينهم على ملح منطٍ معني، وهذا أمر قد ال يتقنونه إتقانًا تامًا يف بع  األحيان.يعّو

سعر السهم، ومؤشر  املنشورة اليت تشمل بشكل رئيس السوق بيانات التحليل الفين يستخدم

 للمعلومات هو بيانات السوقأن أفضل مصدر  يعتقد احملللون الفنيونو السوق، وحجم التداول.

. ومن عن اجتاهها يف املستقبل ، إذ تتضمن األسعار السابقة معلومات غنية ومفيدةحبد ذاتها

خالل دراسة التحركات السعرية ، وحجم التداول، يستطيع احملللون الفنيون تقديم 

 االستنتاجات بشأن قوة العرض والطلب على األسهم.

تدرجيية. ومع تكيف  بصورةلمعلومات اجلديدة تبعًا لأن األسعار تتكيف احملللون الفنيون  يعتقد

اجتاه  يفالسهم من مستوى توازنه القديم إىل مستوى التوازن اجلديد، مييل السعر إىل التحرك 

لذلك يستطيع أولئك الذين رصدوا هذا االجتاه يف بدايته التداول بصورة  . ونتيجًةمعني

 السوق. وال حيرص الفنيون على أسباب التغري يف أسعار األسهم، بل إن ما يهمهم أكثر مرحبة يف

 هو طبيعة وسلوك األسعار.
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 أدوات التحليل الفين 4.6

احملللون الفنيون معرفة بع  األدوات الشائعة اليت يستخدمها  – 4.6اهلدف التعليمي 

 لتداول األسهم

: هي وأهم هذه األنواع فة اليت تستخدم يف التحليل الفين،هناك أنواع كثرية من األدوات املختل

، أمناط الرسوم البيانية حتليل االجتاهات، وخطوط الدعم واملقاومة، وحتليل احلجم، وحتليل

ويبدو أن حتليل الرسوم البيانية هو ومؤشرات التذبذب.  ،واملتوسطات املتحركة، واملؤشرات العامة

 ً طلق عرفًا على الذين جيرون أنواع التحليل الفين. وُي من بنيالنوع األكثر شعبية واهتماما

 شرحًا ما يلي يف نقدم(. chartists"حمللو الرسوم البيانية" ) اسمحتليل الرسوم البيانية 

 .لتحليل الرسوم البيانية موجزًا

 
  االجتاهات 3.1.2
قصد باالجتاه (. وُيTrends are friends" )الصديقحمللل الفين، "االجتاه هو إىل ابالنسبة 

عنصران: االجتاه والطول. ويشري االجتاه يف أسعار األسهم حترك األسعار باجتاه معني. ولالجتاه 

إىل ما إذا كان التحرك إىل األعلى )صعود السعر( أم إىل األسفل )هبوط األسعار( أو أفقيًا 

اجتاه نيف االجتاهات إىل: ميكن تصو )استقرار األسعار(. ويشري طول االجتاه إىل عنصر الزمن،

االجتاه قصري  وُيعّد(. طويل األجل )وهو االجتاه الرئيس األجل، أوقصري األجل، أو متوسط 

من شهٍر إىل ستة أشهر.  أقل من شهر، واالجتاه املتوسط األجل قد ميتّدإذا كان األجل عمومًا 

 سنة.ميتد من ستة أشهر إىل أكثر من  فرمباأما االجتاه طويل األجل 

ما  يف االجتاهات السعرية، ميكن أن يتكون االجتاه طويل األجل من عدة اجتاهات متوسطة، غالبًا

صاعدًا، وهناك تصحيح تنازلي يف  تتحرك يف عكس االجتاه الرئيس. وإذا كان االجتاه الرئيس

وسط أو مت متوسطًا التصحيح اجتاهًا ُعّدحركة السعر، يتبعها استمرار يف االجتاه الصاعد، 

نفسه من ردة فعل مفرطة حمتملة، إما  األجل. ويشري التصحيح إىل سلوك السعر لتصحيح

 االجتاهات الرئيسة واملتوسطة لكل من االجتاهات قصرية األجل مكونات عّدُتوصعودًا أو هبوطًا. 

 (.2-6)انظر الشكل 

خمتلفون اجتاهات من املمكن أيضًا أن يرى حمللون وشائكة، عملية رصد االجتاهات صعبة وإن 

 خمتلفة يف نفس الرسم البياني لألسعار. ويف معظم األوقات، ال تتحرك األسعار بصورة سلسة
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تسلك فيها اجتاهًا ما، بل تتحرك يف سلسلة من االرتفاعات )القمم( واالخنفاضات )القيعان(. 

ى سبيل املثال، وإذا ما ُجمعت هذه القمم والقيعان مع بعضها فإنها ميكن أن تشكل اجتاهًا. عل

يعكس  يف حنييصنف االجتاه الصاعد على أنه سلسلة من القمم املرتفعة والقيعان املرتفعة، 

 االجتاه النازل اجتاهًا مكونًا من القيعان املنخفضة والقمم املنخفضة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أطوال االجتاه2-6الشكل 

 مهمتانمن املهم فهم وحتديد االجتاهات حبيث ميكنك التداول معها ال ضدها. وهناك مقولتان 

 don’t buck the)" والصديق"االجتاه هو  (trend is friend)يف التحليل الفين هما 

trend) حتليل االجتاه تدالن على أهمية ،و"أو ال تقاوم التيار "ال خترج عن االجتاه أي

 للمتداولني بالطريقة الفنية.

 
 الدعم واملقاومة 2.4.6

سعار ان احلدود الدنيا والعليا حلركة األددحي خياليانخطان وهميان أو الدعم واملقاومة هما 

ختيل أنه على مدى فرتة من الزمن، ولنقل أسبوعًا أو شهرًا أو عدة  على التوالي يف اجتاه معني.

ك سعر سهم معني صعودًا ونزواًل ضمن مستويات عليا ودنيا معينة. يسمى املستوى أشهر، حتّر

خط الدعم هو مستوى السعر الذي واألدنى خط الدعم، ويسمى املستوى األعلى خط املقاومة. 

نادرًا ما يهبط السهم دونه، أما خط املقاومة فهو مستوى السعر الذي نادرًا ما يتجاوزه السهم 

 (.3-6)انظر الشكل 

 

 

 اتجاه طويل األجل

 اتجاه متوسط األجل
 اتجاه قصير األجل

 السعر

 الزمن
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 : الدعم واملقاومة 3-6الشكل 

 

إن مستويات الدعم واملقاومة هلا أبعاد مهمة تؤثر يف سلوك السوق. عندما تكون األسعار قريبة 

، يعتقد املتداولون أن األسعار منخفضة مبا يكفي، فيتحركون لشراء السهم، من مستوى الدعم

ن أكثر من وظنًا منهم أنه سيغري اجتاهه من النزول إىل الصعود. وبالتالي سيكون هناك مشرت

 ينشأالباعة، وستبدو السوق "داعمة" للسعر، فتمنعه من االخنفاض أكثر. ومع زيادة الطلب، 

 أن يعكس السعر مساره ويسلك اجتاهًا صاعدًا. وعلى النقي  من ذلك، عندما احتمال كبري

سعار من مستوى املقاومة، يبدأ املتداولون بالبيع وجين األرباح، فيكون هناك باعة تقرتب األ

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.

، يتسابق املتداولون ويدفعون األسعار إىل األسعار قريبة من خطوط االجتاهأحيانًا عندما تكون 

ما وراء تلك اخلطوط. وعندما حيدث هذا، نقول أن السيكولوجية وراء حتركات السهم قد 

 4-6يعكس الشكل وتغريت، ويف هذه احلالة قد تنشأ مستويات جديدة من الدعم واملقاومة. 

ح مستوى مقاومة جديد. حيدث هذا األمر عندما جي ر تغري مثااًل لتحول مستوى الدعم ليصب

 السعر على كسر مستوى الدعم.أساسي يف قوى العرض والطلب 

نهم على األرجح أليستطيع املتداولون الفنيون االستفادة من قدرتهم يف رصد اجتاهات األسعار 

عرفة حدود حتركات إىل ذلك، إن م إضافًةنقاط االنعكاس الجتاه السعر.  على حتديد قادرون

توقيت تداوهلم على حنو مثالي. لكن إذا مل يصيبوا يف تفسري  علىالسعر ميكن أن تساعدهم 

 القوى الكامنة وراء االجتاه، فقد تكون توقعاتهم خاطئة.

 السعر

 الزمن

 المقاومة

 الدعم
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 مستوى الدعم ليصبح مستوى مقاومة تغري: 4-6الشكل 

 
 حتليل احلجم  3.4.6

ويعكس  فرتة معينة من الزمن. اليوم، أو أي إن احلجم هو ببساطة عدد األسهم املتداولة خالل

احلجم اهتمام السوق بسهم معني، أي ما إذا كان هناك الكثري من املشرتين والباعة يشاركون 

وعادة ما تظهر املعلومات عن حجم التداول )أو الكمية املتداولة( يف اجلزء السفلي من  يف السهم.

 .5-6الرسم البياني السعري على شكل أعمدة كما يف الشكل 

 

 

 

 

 
 

 : السعر واحلجم5-6الشكل 

رك السعري املصحوب حبجم كبري معلومات احلجم دورًا داعمًا يف التحليل الفين، فالتح تؤدي

 ويصبح االعتماد أك ر علىيعول عليه أكثر من نفس التحرك املصحوب حبجم ضئيل. 

عندما تكون أحجام  نة أو تكوين رسم بياني معنيالتغريات السعرية اليت تؤدي إىل اجتاهات معي

 السعر

 الزمن

 القاومة

 الدعم

 السعر

 الحجم

 الزمن



150 
 

طة لكثري يالنش التداول عالية. ويرجع سبب ذلك إىل أن التغريات السعرية نامجة عن املشاركة

من املتداولني، مما جيعل االعتماد على صفقات السوق أك ر. إن استدامة حجم التداول تعد 

البحث عن  إضافة إىل-موثوقية التحركات السعرية. ولذا إىل اعتبارًا مهمًا أيضًا عند النظر 

 الفين أيضًا حجم التداول لكي يتأكد من مصداقيةاحمللل سيدرس  -حترك سعري كبري

 احلركة.

 
 الرسوم البيانية  4.4.6

يستخدم اخلطوط واألعمدة وغريها من الرموز واجملسمات األخرى لينقل املعلومات  هي رسم

الرسم البياني ببساطة عرضًا صوريًا لسلسلة من األسعار  ُيعّدإلينا. يف التحليل الفين لألسهم، 

ظهر أسعار اإلغالق اليومية ميكننا إعداد رسم بياني ُي :خالل إطار زمين حمدد. على سبيل املثال

إىل حجم التداول اليومي املصاحب له. باستخدام هذا  إضافًةسهم معني خالل فرتة عام واحد، ل

الرسم البياني نستطيع النظر يف طبيعة التحركات، واالجتاهات، والتشكيالت السعرية، إن 

 وجدت.

الزمين،  املقياسني، البد للمرء أن يعي ثالثة جوانب: حتليل الرسم البيايف  وقبل الشروع

الزمين على طول احملور  املقياسما يكون  عادًةالسعري، والنقطة السعرية املستخدمة.  املقياسو

الزمنية املستخدمة للتداول هي  املقاييساألفقي، وينبغي أن حيدد بشكل واضح ما إذا كانت 

أما املقياس السعري فيكون على احملور غري ذلك.  عية، أويومية، أو أسبوعية، أو شهرية، أو رب

العمودي، ويشري عادًة 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 جدًا يف وقتنا 

بأربعة أسعار ليوم واحد، فضاًل عن حجم التداول، وهي: سعر الراهن أن نرى رسومًا بيانية 

 االفتتاح، وسعر اإلغالق، وأعلى سعر يف اليوم، وأدنى سعر يف اليوم.

هناك أربعة أنواع رئيسة من الرسوم البيانية اليت يستخدمها املستثمرون واملتداولون بناًء على 

أنواع الرسوم البيانية هي: الرسم واملعلومات اليت يبحثون عنها ومستويات مهارتهم اخلاصة. 

 .ألعمدة، ورسم الشموع، ورسم النقط واألرقامالبياني اخلطي، ورسم ا

 

 

 طيالرسم البياني اخل 
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برسم خطوط مستقيمة  يكون، إذ أبسط الرسوم البيانية األربعة الرسم البياني اخلطي عّدُي

سعر إغالق أحد األيام بسعر اإلغالق لليوم التالي،  ربطلرتبط سعر ما بالسعر التالي، ولنقل 

الرسم البياني، حماولة رصد وهكذا على مدى فرتة زمنية معينة. ويستطيع املرء باستخدام هذا 

الرسوم البيانية اخلطية تقريبًا أسعار اإلغالق  مجيعجدت. وتستخدم االجتاهات والتشكيالت إن ُو

أسعار اإلغالق  وُتعّد اليومية. العليا والدنيا األسعار أو ،عن أسعار االفتتاح وال تتضمن معلوماٍت

بأسعار االفتتاح، أو األسعار العليا والدنيا لليوم، وهذا يعلل سبب االقتصار  أهم األسعار مقارنًة

الرسم  6-6يوضح الشكل وعلى استخدامها كقيمة وحيدة يف الرسوم البيانية اخلطية. 

 البياني اخلطي األساسي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : رسم بياني خطي6-6الشكل 

 
 رسم األعمدة 

أكثر مقارنة بالرسوم البيانية اخلطية.  يستخدم األعمدة معلوماٍت الذي يقدم الرسم البياني

رسم األعمدة اليومية على الرسم البياني لتتابع التحركات . ُتمتعامدميثل كل يوم بعمود 

)أ( نسخة موسعة من العمود اليومي، حيث حيمل هذا  7-6السعرية بشكل يومي. يبني الشكل 

 العمود املعلومات التالية:

 رتفاع العمود خي رنا بأعلى وأدنى األسعار لليوم.ا 

 األفقية القصرية على يسار العمود متثل سعر االفتتاح. ةالشرط 

 األفقية القصرية على ميني العمود متثل سعر اإلغالق. الشرطة 

 السعر

 الزمن
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وميكن استخدام األلوان لزيادة التأثري املرئي للرسم البياني. العمود األسود يعين أن هنالك زيادة 

أي أن سعر اإلغالق أعلى من سعر االفتتاح. أما العمود األمحر فيعين وجود تراجع  ؛عرية لليومس

 يف السعر 

 )ب( مثااًل لرسم األعمدة. 7-6يوضح الشكل وأي أن سعر اإلغالق أقل من سعر االفتتاح.  ؛لليوم

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب(: رسم بياني باألعمدة 7-6الشكل 

 
 

 

 السعر

 الزمن

Highest Price 

Opening Price 

Closing Price 

Lowest Price 

 أعلى سعر
 سعر االفتتاح

 سعر اإلغالق

 أدنى سعر
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 رسم الشموع 

من ناحية املعلومات اليت حيمالنها، لكن تأثريه البصري أك ر  يتشابه رسم الشموع مع رسم األعمدة

رسم مشعة لتنقل معلومات السعر اليومية، حيث يعكس طول الشمعة وأوضح. فبداًل من األعمدة، ُت

ستتشح فالفرق بني سعري االفتتاح واإلغالق لليوم. فإذا كان سعر اإلغالق أعلى من سعر االفتتاح، 

خدمت األلوان، الشمعة باللون األسود، لكن إذا كان سعر اإلغالق أدنى، فلن تتشح بأي لون. وإذا ما اسُت

االخنفاضات السعرية من األمحر لونًا هلا.  تتخذ قي حنياللون األزرق، بفاعات السعرية االرت ستتلون

ومتثل اخلطوط الرفيعة يف أعلى وأسفل العمود )عمود الشمعة( أعلى األسعار وأدنى األسعار لليوم، 

مثااًل )ب( فيبني  8-6)أ( مثااًل للشمعة اليومية، أما الشكل  8-6يوضح الشكل ووتسمى "الظل". 

 للرسم البياني املعتمد على الشموع.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عة" يف رسم الشموعالشم"استخدام: (أ) 8-6الشكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب(: رسم بياني بالشموع 8-6الشكل 

 

اإلغالق سعر    

فتتاحالسعر ا   

 أعلى سعر
 

  أدنى سعر

 السعر

 الزمن
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 واألشكالاط رسم النق 

ئة عام، وكان أحد أقدم قبل أكثر من مواألشكال مت تطوير الرسم البياني املعتمد على النقاط 

رتك مساحة وي لشيء،ابع   ا النوع من الرسوم البيانية معقدًاهذ وُيعّد أساليب التحليل الفين.

الشخصية. وال ينقل هذا الرسم عامل الزمن بصورة كافية،  اتأك ر للقواعد والتفسري

( للداللة X( لتدل على ارتفاع السعر، أو )Oويشار إىل التحركات السعرية بـ ) ويتجاهل احلجم.

الرسم كم عدد على اخنفاض السعر، علمًا أنه ال يرصد مجيع التغريات السعرية. ويقرر حملل 

( املتتالية اليت ستمثل انعكاس االجتاه، ويف هذه احلالة تتشكل سلسلة جديدة. X( والـ )Oالـ )

 .واألشكالمثااًل للرسم البياني بالنقاط  9-6يبني الشكل و

 

 

 

 

 

 
 واألشكالاط رسم النق: 9-6الشكل 

 

 أمناط الرسوم البيانية 5.4.6

ظهر التحركات السعرية على مر الزمن، يبدأ الناس برؤية البيانية لُترسم الرسوم  يتم عندما

أمناط تشكلها هذه الرسوم البيانية. يعتقد الفنيون أن هذه األمناط تعيد نفسها مع مرور الوقت. 

تبدو بع  األمناط قابلة لالعتماد عليها نوعًا ما يف تشكيلها، وهذا يقود احمللل لوضع الثقة يف 

سرتاتيجيات التداول. ويكمن التحدي هنا يف رصد النمط والتأكد إمن أجل  استخدام النمط

ن وجود إإذ  ؛منه يف الوقت املناسب لكي يعطي إشارات الشراء والبيع. لكن ينبغي توخي احلذر

األمناط أمٌر غري مؤكد، والتعرف عليها يعتمد كثريًا على األحكام الذاتية وخيال احمللل للرسم 

 البياني.

 السعر

 الزمن
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االنعكاس واالستمرار. يشري منط االنعكاس ني: مع منطني رئيس ل احملللون للرسوم البيانيةيتعام

فيشري إىل أن  يف املقابل، النمط. أما منط االستمرار اكتمالإىل أن اجتاهًا مسبقًا سينعكس عند 

ألي النمط. وميكن العثور على هذه األمناط يف الرسوم البيانية  اكتمال مبجرداالجتاه سيستمر 

جهد اليت ُي ،إطار زمين. ويف هذا القسم، نستعرض بع  أمناط الرسوم البيانية األكثر شيوعًا

القمم والقيعان والقمم والقيعان املزدوجة، و ،من أجلها، مثل: الرأس والكتفنيالفنيون عيونهم 

والفنجان والعروة. وتعت ر كل هذه األمناط  أو الطبق(، القاع املستدير )الصحنوالثالثية، 

 يعد منط استمرار.فالفنجان والعروة  –أمناطًا عكسية، ما عدا األخري منها 
 

 

 الرأس والكتف( انHead and Shoulders) 

من األمناط  الفين، وهو يف التحليل واعتمادًا أحد أكثر األمناط البيانية شعبية أن ُيعّدميكن 

ة: الكتفان، والرأس، وخط الرقبة. ويكثر الرأس والكتفان أربعة أجزاء رئيس. ولنمط االنعكاسية

باالعتماد عليه يف  ( مقارنًةوالكتفنيالرأس قمة االعتماد على هذا النمط يف االجتاه الصاعد )

 "الرأس والكتفني االجتاه اهلابط، حيث يسمى يف هذا االجتاه "قاع الرأس والكتفني" أو منط

 .املقلوبة"

منط قمة الرأس والكتفني، متثل ارتفاعات األكتاف مستويات املقاومة املتوسطة، إىل بالنسبة 

. ومبا أن هذا منٌط عكسي، يسبق قمة الرأس والكتفني اجتاه وميثل خط الرقبة مستوى الدعم

ىل دخول إصاعد طويل األجل، وميثل الرأس والكتفان معًا التشكيل أو الشكل الذي يعطي إشارة 

اه اهلابط الطويل. ولتأكيد هذا النمط، جيب أن حيدث االجتاه الصاعد طويل األجل االجت

. بعد ذلك يتحرك السعر هبوطًا إىل مستوى ويصل إىل الكتف األيسر، وهو نقطة املقاومة األوىل

دعم خط الرقبة، قبل أن يرتد صعودًا إىل الرأس، ثم يهبط مرة أخرى إىل دعم خط الرقبة 

د جمددًا إىل الكتف األمين، ثم يهبط مرة أخرى باجتاه مستوى دعم خط الرقبة. األمين، ثم يصع

بعد الكتف األمين. إذا صاحب هذا حجم تداول كبري،  ويأتي التأكيد عندما ينكسر خط الرقبة

 فيمكن التعويل كثريًا 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، وُيخت ر خط الرقبة حبجم كبري. وتظهر قمة وقاع الرأس والكتفان 
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 )ب( على التوالي. 11-6)أ( و  11-6الشكلني  يف

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 القمتان والقاعان( القمم والقيعان املزدوجة( (Double Tops and 

Bottoms) 

تتكون  منط القمم والقيعان املزدوجة منط انعكاس معروف يف الرسوم البيانية لألسعار. ُيعّد

القمتان من ارتفاعني متساويني يف الطول تقريبًا مع نقطة اخنفاض متوسطة. إن شرط منط 

منط القاعني، يسبق هذا النمط إىل القمتني أو القاعني أن يسبقه اجتاه طويل األجل. بالنسبة 

ى مبستواجتاه هابط طويل، حيث يشري إىل حلول االنعكاس. وعند نقطة معينة، مير هذا االجتاه 

دعم، فيعكس نفسه إىل ارتفاع متوسط، حيث ينشأ مستوى مقاومة ويدفع السعر إىل األسفل. 

ومبجرد أن يصل إىل مستوى الدعم، يعكس االجتاه مساره صعودًا. وعند هذه النقطة، إذا كان 

 فرتة طويلة. االنعكاس مصحوبًا حبجم تداوٍل كبري، فمن املرجح أن يستمر االجتاه الصاعد

Shoulder 
Shoulder 

Head 

 كتف
 كتف

 رأس

Shoulder Shoulder 

Head 

 كتف كتف

 رأس



157 
 

يسبقه أواًل اجتاه صاعد طويل األجل، وخيت ر  بنفس الطريقة، إذ حتليل منط القمتنيويتم 

مقاومة. وبعد حماولتني غري ناجحتني لدفع السعر إىل األعلى، ينعكس االجتاه ويتجه نقطيت 

)ب(  أمناط القمتني والقاعني على  11-6)أ( و  11-6يوضح الشكالن والسعر إىل اهلبوط. 

 التوالي.

 
 
 
 
 

 
 
 

 القمتني)أ(: منط  11-6الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعني(: منط ب) 11-6الشكل 

 
  القمم والقيعان الثالثية(Triple Tops and Bottoms) 

يشبه هذا التشكيل منط  هي نوع آخر من األمناط البيانية االنعكاسية يف حتليل الرسم البياني.

الغور األوسط ال يكونان أعلى أو أقصر من القمتني أو أو  الرأس والكتفني، لكن القمة الوسطى

الغورين الواقعني عن اليمني وعن الشمال. إذا التبس األمر على احمللل )وهذا غري وارد( وظن أن 

ألن النمطني  ؛التداول القمم الثالثية هي رأس وكتفان، فلن يكون هناك أخطاٌء جسيمة يف

 سرتاتيجيات تداول متشابهة.إسيؤديان إىل  حتققهماكليهما عند 

ة األولىالقم  القمة الثاني 

 القاع الثاني القاع األول
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حال، ميكن اخللط بسهولة أيضًا بني منط القمم والقيعان الثالثية، ومنط القمتني  على أي

ألن املتداول سيتخذ مراكز خاطئة  ؛والقاعني األكثر انتشارًا. إن هذا اللبس قد يكلف الكثري

القمتني والقاعني، فيتفاجأ مبواجهة انعكاس سعري فوري. ظنًا منه أن هذا النمط هو منط 

ولكي يتجنب املتداول هذا اخلطأ، جيب عليه أن يشد من انتباهه لالجتاه بعد القمة الثانية أو 

يبني الشكالن وأو املقاومة.  الغور الثاني لريى إن كان هنالك انعكاس آخر عند خطوط الدعم

 )ب( أمناط القمم والقيعان الثالثية على التوالي. 12-6)أ( و  6-12

 )أ(: قمم ثالثية 12-6الشكل 

 )ب(: قيعان ثالثية  12-6الشكل 

 
 

 
 

 القامة الثالثة القمة الثانية القمة األولى

 القاع الثالث القاع الثاني القاع األول
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  الصحن أو الطبق( )القاع( املستديرRounding Bottom) 

هذا النمط  يعّدإن القاع املستدير أو الطبق هو منط انعكاس طويل األجل يف اجتاه السعر. ُو

ية مثاًل. وُيعتقد أن مناسبًا أكثر لتحليل األسعار على املدى البعيد، باستخدام البيانات األسبوع

راوح بشكل تقليدي بني بضعة أشهر إىل بضع سنني. ويتكون من عنصرين: اجلانب هذا النمط ي

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 

يصعد االجتاه حنو اجلانب األمين من الطبق. وحيدث التأكيد ثم وقتًا حتى يتشكل.  يستغرق

عندما يكتمل شكل الطبق. وقد يكون هناك يف اجلانب العلوي األمين من الطبق شيٌء من 

طة، ي، قبل أن يتجه السعر إىل األعلى. مرة أخرى، إذا صاحب الكسر حركة تداول نشالتماسك

طبيعة األجل الطويل هلذا النمط، إىل . لكن نظرًا فيمكن االعتماد أكثر على االجتاه الصاعد

فإنه وقلة إشارات التأكيد الواضحة، كالعروة مثاًل يف منط الفنجان بعروة )انظر الشكل أدناه(، 

 .بناًء على هذا النمطالتداول  من الصعب

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

: القاع املستدير13-6الشكل   

 
 

 السعر

 الزمن

 القاع المستدير
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 والعرو لفنجانا( ةCup 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 

قبل أن مير بتصحيح عند نقطة اليمني. وجيب أن يسبق هذا النمط اجتاه صاعد طويل األجل 

إىل األسفل ثم إىل األعلى.  القاع املستدير بالتحرك ببطء معينة. ويأخذ هذا التصحيح شكل

ن هذا إ إذوجيب على املتداول أن يتأكد من تشكل الفنجان بصورة كافية مع القاع املستدير، 

يكون يف أعلى يشري إىل متاسك قوى العرض والطلب لتستجمع زمخًا صاعدًا. وجيب أن 

الفنجان "عروة" متثل انكسار قصري يف االجتاه الصاعد. ومبجرد أن يتأكد الفنجان وعروته، 

طبيعة هذا إىل يستطيع املتداول البدء بالتداول ليستفيد من النمط الصاعد املستمر. لكن نظرًا 

 ان والعروة.أدناه منط الفنج 14-6االجتاه طويلة األجل، قد تشوبه ريبة أك ر. يوضح الشكل 

 

 
 والعروة الفنجان: 14-6الشكل 

 

 

 

 
 

 الفنجان والعروة

 السعر

 الزمن

 العروة

 الفنجان
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 التحليل األساسي مقابل التحليل الفين 5.6

 بني التحليل األساسي والتحليل الفين أوجه االختالف 1.5.6

 ألسهم األساسي والفينا يفهم االختالفات بني حتليل :1-5-6اهلدف التعليمي 

ما تعكسه من  بكفاءة السوق، وأن أسعار السوق صحيحة بوجه عام يفيؤمن احملللون األساسيون 

قيم أساسية للشركات، إال أنهم يعتقدون أن االحنرافات على املدى القصري تظهر بسبب وصول 

وميكن جين األرباح باستغالل  معلومات جديدة من شأنها أن تغري التوازن بني العرض والطلب.

رعة قبل أن جتد السوق توازنًا جديدًا. وعلى الطرف اآلخر، فرص االحنرافات قصرية املدى بس

يعتقد احملللون الفنيون أن األسعار السابقة حتتوي على معلومات كثرية عن األسعار املستقبلية. 

يعتقدون أن املستثمرين يتأثرون كثريًا بالعواطف وبتصرفات املستثمرين اآلخرين،  كذلك

ر السوق. وبشكل عام، ال يأخذ احملللون الفنيون قيمة وهذه األمور تنعكس يف حتركات أسعا

 السهم بعني االعتبار، فاهتمامهم منصب على اجتاه السعر.

يعتقد احملللون األساسيون أن كل املعلومات اجلديدة تنعكس فورًا وبصورة صحيحة يف أسعار 

 يعتقد احملللون الفنيون أن املعلومات تستغرق وقتًا حتى تنعكس يف أسعار األسهم. يف حنيالسوق، 

يعتقد احملللون الفنيون أن املعلومات اجلديدة تستغرق وقتًا قبل أن تندمج متامًا يف  كذلك

بع   إىل وذلك ألن بع  املستثمرين يتلقون املعلومات قبل غريهم. ولذا حتتاج السوق ؛األسعار

وهلذا السبب، يعتقد احملللون الفنيون أن  .بالكامل ى تستوعب املعلومات اجلديدةالوقت حت

 طويلة. فرتاٍتار تتحرك يف اجتاهات ميكن تستمر األسع

يتخذ احملللون األساسيون القرارات االستثمارية بتقدير القيمة األساسية أو القيمة اجلوهرية 

ة. بعد ذلك يقارنون القيمة اجلوهرية للسهم من خالل حتليل االقتصاد والصناعة والشرك

بسعر السوق، ثم يقومون بالتصرف املناسب. أما احملللون الفنيون، فيتخذون القرارات 

االستثمارية بالنظر يف بيانات السوق السابقة من أجل التنبؤ باجتاهات األسعار. ويرصدون 

ناسبة ليحققوا األرباح من االجتاهات واألمناط يف حتركات األسعار، ثم يتخذون التصرفات امل

 االجتاهات واألمناط.
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 أفضلية التحليل األساسي )وجهة نظر احملللني األساسني( 2.5.6

أن التحليل األساسي أفضل  احملللون األساسيون ملاذا يعتقدمعرفة  – 2.5.6اهلدف التعليمي 

 من التحليل الفين
على النظرية املالية السليمة واألسباب يعتقد احملللون األساسيون أن حتليلهم يعتمد 

االقتصادية. إن قيمة السهم تعتمد على أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية. فإذا كان من املتوقع 

 وزيادة التدفقات النقدية، فسوف يرتفع سعر السهم.األرباح  ارتفاع

ك معلومات ة. فإذا كان هنالؤويعتقد احملللون األساسيون أيضًا أن السوق عقالنية وكف

وألن املعلومات ترد السوق بصورة  جديدة، فستنعكس تلك املعلومات بسرعة يف أسعار األسهم.

عشوائية، ينبغي أن تتحرك األسعار بصورة عشوائية أيضًا، وينبغي أال يكون هناك اجتاه يف سعر 

 السوق. فأي اجتاه يزعمه احمللل الفين ما هو إال وهم.

 )وجهة نظر احملللني الفنيني(أفضلية التحليل الفين  3.5.6

أفضل من  الفينل أن التحلي الفنيونمعرفة ملاذا يعتقد احملللون  – 3.5.6اهلدف التعليمي 

 األساسيالتحليل 
حظوا بفرصة احلصول عظيمة إذا  ًااحملللون األساسيون أرباح حيققوفقًا للمحللني الفنيني، قد 

واستطاعوا معاجلة هذه املعلومات بصورة سريعة على املعلومات اجلديدة قبل اآلخرين، 

إضافة إىل ملستثمرين ميلكون هذه القدرة. وصحيحة. وال يظن احملللون الفنيون أن الكثري من ا

ذلك، يعتقد احملللون الفنيون أيضًا أن احملللني األساسيني قد يصعب عليهم أحيانًا توقيت 

 على األسهم املسعرة بأعلى أو أقل من قيمتها. تعرفوا بشكل صحيح لو، حتى تصرفاتهم وقراراتهم

ليس مهمة سهلة، وليس هنالك ما يضمن  يعتقد احملللون الفنيون أن إجراء التحليل األساسي

دقته. إن معلومات االقتصاد والصناعة ذاتية بع  الشيء، والقوائم املالية ليست دقيقة مبا فيه 

ألنهم ال يعتمدون على هذه املصادر  ؛احملللون الفنيون أنفسهم متميزين ويرىالكفاية. 

 للمعلومات.

التعرف على حركة تتجه حنو قيمة توازن جديدة ألي سبب  إىل ال حيتاج احملللون الفنيون إال

يتأكد ألنهم ال يستثمرون حتى إضافة إىل ذلك، معرفة السبب(. يلزمهم ال ومن األسباب )

من حيث توقيت وتوقع االجتاهات يزعمون أن هلم اليد العليا  هممط احملدد، فإناالجتاه أو الن

 وهذا كل ما يهمهم لتحقيق الربح يف تداول األسهم.السعرية، 
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 أسئلة للمراجعة 

 ما أغراضه وأساليبه العامة؟وماذا يعين حتليل األسهم؟  .0

 ما املقصود باألسلوب األساسي يف حتليل األسهم؟ .8

"من أسفل  التحليل التصاعدي "من أعلى إىل أسفل" و التحليل التنازلييت صف طريق .3

 ساسي لألسهم.األتحليل الإىل أعلى" يف إجراء 

 ما املقصود بالتحليل الفين؟ .4

 ن.ون الفنيواحمللل اليت يستخدمهاصف األدوات املختلفة  .5

 .نيبع  الفلسفات واالفرتاضات اليت تستخدم عمومًا من قبل احملللني الفني اذكر .6

 الفين؟التحليل ساسي وبني التحليل األ املهمةما االختالفات  .7

 وي ررونه؟ كل منهم كيف يدافع احملللون األساسيون والفنيون عن أسلوب .2

 
 

 

 ينة من أسئلة اخليارات املتعددة ع 

يف ثالث خطوات رئيسة هي: حتليل  (من أعلى إىل أسفلالتنازلي) ُيجرى التحليل األساسي .1

 ............................ االقتصاد، وحتليل الصناعة و

 .حتليل الشركة (أ 

 .حتليل السوق (ب 

 .حتليل الورقة املالية (ج 

 .حتليل املنافسة (د 

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

 .عادالتامل (أ 

 .جتاهاتاال (ب 

 .بيانية الرسوم ال (ج 

 .مناطاأل (د 
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 أي العبارات التالية ال تتعلق بـ "الدعم واملقاومة" يف سياق التحليل الفين لألسهم؟  .3

 على لتحركات السعر.حلد األدنى واملقاومة هي احلد األالدعم هو ا (أ 

 نادرًا ما يهبط سعر السهم دونه. يالدعم هو مستوى سعر (ب 

 ه.فوقنادرًا ما يرتفع سعر السهم  ياملقاومة هي مستوى سعر (ج 

مستويات الدعم هي املستويات اليت يكون عندها كثري من املتداولني على استعداد  (د 

 لبيع السهم.
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 تان.قم (أ 

 .قمم ثالثية (ب 

 .نارأس وكتف (ج 

 .قمة مستديرة (د 
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 أي العبارات التالية ميكن اعتبارها من م ررات استخدام التحليل األساسي لألسهم بداًل .5

 من التحليل الفين؟

ألساسيون أن حتليلهم يقوم على نظرية مالية وأسباب اقتصادية حملللون ايعتقد ا (أ 

 سليمة.

 تعتمد قيمة الورقة املالية على تدفقاتها النقدية. إذا كان من املتوقع ارتفاع (ب 

 التدفقات النقدية يف املستقبل، ترتفع قيمتها احلالية، والعكس بالعكس.

ملرونة احملاسبية الكبرية، ال تعد القوائم املالية دقيقة مبا فيه الكفاية إىل انظرًا  (ج 

 لألسهم.  به لالعتماد عليها يف حتليل موثوق

ية وينبغي أن ال ألن املعلومات ترد السوق بطريقة عشوائية، فإن تغريات األسعار عشوائ (د 

 يكون هناك اجتاه يف أسعار السوق.

 فقط جأ و ب و   -0

 فقط دأ و ب و   -8

 فقط  دأ و ت و   -3

 .دو  جأ و ب و   -3
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 الفصل السابع 

 إجراءات الشركات
 

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة  ُقّسم

يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف  وسينوَّهالتعليمية للمنهج الدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 هذا اهلدف يف إطار يسبق النص. مبضمونتعليمي 
 

 

 مـقدمـة 

 (األرباح املوزعة) توزيعات األرباح       1.7

 التوزيعاتب املقصود ما 0.0.7

 السهم أسعاريف  توزيعات األرباح تأثري 8.0.7

 كأداة داللية األرباح 3.0.7

 دفعها؟ عدم أم األسهم أرباح دفع 4.0.7

 

 املال رأس تغريات       2.7

 كتتابالحقوق ا إصدار 0.8.7

 منحة  أسهم إصدار 8.8.7

 األسهم جتزئة 3.8.7

 

 واالستحواذ االندماجعمليات        3.7

 ؟"واالستحواذ االندماج عملياتـ"ب املقصود ما 0.3.7

 )الوفورات( التآزر مصادر 8.3.7

 االندماج أنواع 3.3.7

 جتزئة الشركات وفصلها 4.3.7

 

 (IPO)العام  لالكتتاب األولي الطرح       4.7

 العام؟ لالكتتاب األولي الطرحب املقصود ما 0.4.7

 مدرجة عامة شركة إىل التحول فوائد 8.4.7

 العام لالكتتاب األولي الطرح عملية 3.4.7

 السعودية السوق يف العام االكتتاب عملية 4.4.7

 االكتتاب واإلدراج بعد ما 5.4.7
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  مقدمة 
 يفميكن تعريف إجراءات الشركات بأنها اجملريات اليت جتلب تغريات جوهرية للشركات وتؤثر 

 ،قيمها. وإجراءات الشركات هي قرارات جملس اإلدارة بشأن قضايا رئيسة ختص الشركة

عام للجمعية العمومية. ومن بني أمثلة إجراءات الجتماع االوتتطلب موافقة املساهمني يف 

، وعمليات نحةامل، وإصدار أسهم االكتتاب حقوق ات، وإصدارتوزيعات األرباح :الشركات

. يبحث هذا الفصل إجراءات (Spin – offs) واالستحواذ، وحتويل األصولاالندماج 

 وُيعّد. ية للمستثمرينقرارات االستثمارالالشركات املختلفة وانعكاساتها على قيم األسهم و

ألنهم حباجة إىل معرفة معنى هذه اإلجراءات وكيف  للوسطاء/املتعاملنيالفصل مهمًا 

ا. ويبحث القسم األول قضايا تتعلق بتوزيع أرباح األسهم، يفرتض أن تكون استجابة السوق هل

لبع  أنواع املستثمرين. وتليه مناقشات حول قرارات تغيريات رأس املال،  وهو قرار مهم جدًا

 الذي يليه، وجتزئة األسهم. ويناقش القسم نحةامل، وإصدار أسهم االكتتاب  مثل: إصدار حقوق

 فيتناول عملية. أما القسم األخري العالقةاألمور ذات ا من غريهعمليات االندماج واالستحواذ و

للشركات اليت تريد التوجه لإلدراج العام يف السوق  مهمةالطرح األولي العام، وهي عملية 

 املالية.

 

 األرباح توزيعات 3.0

 ؟التوزيعاتب املقصودما  1.1.7

النقدية  التوزيعاتوالفرق بني  التوزيعاتمعرفة معنى  –)أ( 1.1.7اهلدف التعليمي 

 السهميةالتوزيعات و
 املختلفة التوزيعاتفهم معنى مصطلحات  –)ب( 1.1.7اهلدف التعليمي 

التوزيعات على األسهم عندما نناقش التوزيعات وسياسة التوزيعات، فنحن نتحدث فعاًل عن 

إن ثباتها وضمانها. إىل العادية، أما توزيعات األسهم املمتازة فليست مسألة كبرية نظرًا 

هي عملية توزيع جزء من أرباح  توزيعات األرباح )أو األرباح املوزعة أو التوزيعات اختصارًا(

وال تلزم الشركات بدفع التوزيعات، فلإلدارة صالحية الدفع أو  الشركة على حاملي أسهمها.

لب موافقة املساهمني أن اختاذ قرار التوزيع يتط فضاًل على ،سب ما تراه مناسبًاحبعدم الدفع 

يف اجتماع اجلمعية العمومية. وتدفع معظم الشركات اآلمنة واملستقرة أرباحًا ملساهميها. 
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ألن مجيع أرباحها يعاد استثمارها  ؛ونادرًا ما توزع الشركات ذات النمو املرتفع أرباحًا لألسهم

 أعلى من املتوسط.معدل منو للمساعدة على استمرار 

لتوزيعات: التوزيعات النقدية، والتوزيعات السهمية. فالتوزيعات النقدية وهناك نوعان من ا

ابل كل سهم مملوك مبلغ معني من املال على كل مساهم. وبالتالي، إذا يوزع مق إذمباشرة، 

ريال للسهم، يتلقى  0.50، ومقدار التوزيعات النقدية هو ًاسهم 111كان املستثمر ميلك 

تأثر سهم يريااًل. وعندما يتم إعالن وإصدار التوزيعات النقدية،  50املالك شيكًا بقيمة 

ألن القيمة اإلمجالية ألسهم الشركة )األرباح احملتجزة ورأس املال املدفوع(  ؛الشركة

 تنخف .

إذا كانت  :مثاًلشركة بداًل من األموال النقدية. أما التوزيعات السهمية فهي توزيع أسهم ال

أسهم مملوكة، حيصل حامل األسهم على  11يعين أن مقابل كل % فذلك 11أرباح السهم 

سهم مصدرة، فإن توزيع األسهم سوف يزيد  1,111,111سهم إضايف. وإذا كان لدى الشركة 

 سهم. 1,111,111أسهم الشركة املصدرة إىل ما جمموعه 

 التوزيعاتمصطلحات 

 .املالية ويكثر استخدامها يف السوق بالتوزيعاتما يلي مصطلحات خمتلفة تتعلق  يف

أعضاء جملس اإلدارة  هو اليوم الذي يعلن فيه :(Declaration date) عالنتاريخ اإل

 . يف هذا التاريخ، يعلن اجمللس أيضًا موعدمبلغ معني من التوزيعات دفعب قرار الشركة

 وتاريخ الدفع. ،استحقاق ربح األسهمو التسجيل،

إىل السهم الذي املصطلح شري ي :(Cum-dividend) املرتاكمةالسهم ذو التوزيعات 

احلصول على  أرباح مرتاكمة اذ ًاحيمل استحقاق أرباح. وحيق للمشرتي الذي يشرتي سهم

-ex) تداول السهم مع الربح املوزع حتى تاريخ السهم بدون حصة أرباح. وُيالتوزيعات

dividend)، التوزيعاتاحلق يف تداول السهم بدون ُي عندما. 

بدون يشري املصطلح أن السهم يتداول (: Ex-dividend) التوزيعاتبدون حصة السهم 

ول على تداول من دون احلق يف احلصالسهم ُيأن إىل بالتحديد شري يحصة يف التوزيعات. و

إعالن التوزيعات يتم حتديد تاريخ السهم بدون حصة التوزيعات. ويف التوزيعات احلالية. عند 
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تداول السهم دون احلق يف التوزيعات. وبعبارة أخرى، هذا هو التاريخ الذي تاريخ، ُيذلك ال

يصبح فيه السهم بال أرباح موزعة. ويتلقى حاملو األسهم احلاليني التوزيعات حتى لو باعوا 

 أي شخص يشرتي السهم اآلن التوزيعات. يتسلمال واآلن أسهمهم، 

األرباح، جيب أن يكون حاملو األسهم مسجلني  لتسلم :(Record Date) تاريخ التسجيل

يف سجالت مساهمي الشركة عند أو قبل تاريخ استحقاق ربح األسهم، وذلك يف العادة بعد 

من هذا التاريخ، ال يتلقى  وابتداًء. التوزيعاتيومي تداول من تاريخ السهم بدون حصة 

 املساهمون غري املسجلني أرباحًا.

 التوزيعاتترسل فيه شيكات و تصدر هو اليوم الذي: (Payment Date) تاريخ الدفع

 .التسجيلمن تاريخ  ابتداًءبال ريد للمساهمني املسجلني يف الشركة 

لكل سهم على سعر السوق  التوزيعاتبقسمة  ُيحتسب: (Dividend yield) األرباحعائد 

إىل املكاسب  إضافًةائد إىل املساهمني، أحد أشكال العو األرباحعائد  عّدوُياحلالي للسهم. 

 ارتفاع السعر عندما تباع األسهم. جراءمن الرأمسالية اليت يتم احلصول عليها 

كثريًا ما يشار إليها بسياسة  :(Dividend payout ratio) التوزيعاتنسبة 

 وهي نسبة أرباح الشركة املدفوعة حلاملي األسهم على شكل التوزيعات اخلاصة بالشركة،

للسهم على أرباح الشركة لكل  السنوية التوزيعاتبقسمة  وُتحتسب. (أرباح موزعةتوزيعات)

 مة أرباح األسهم على صايف الدخل.سهم أو ما يساويها بقس

 أرباح توزيعاتمن أن توزع الشركة  بداًل :(Stock Dividends) السهمية التوزيعات

جمانًا،  توزيع أسهم على املساهمني فيها يتم، سهمية اتتوزيع نقدية على مساهميها، قد تعلن

 أسهم إضافية، ال نقدية. يحصل املساهمون علىف
 

 أسعار األسهم  يف توزيعات األرباحتأثري  2.1.7

 أسعار األسهم يف التوزيعاتمعرفة أثر  – 2.1.7اهلدف التعليمي 
؟ عندما يتم توزيع أرباح األسهم، توزيعات نقديةماذا حيدث لسعر السهم عندما تدفع الشركة 

مال التوزيعات النقدية، ينخف  رأس يهبط سعر السهم يف تاريخ استحقاق التوزيع. وإذا ُدفعت 

لذلك. ويف حال عدم وجود ضريبة، ينبغي أن يرتاجع  الشركة، وتنخف  قيمة السهم تبعًا
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إذا كان املدفوعة بالضبط. ف التوزيعاتيف تاريخ عدم استحقاقه أرباحًا بنفس مبلغ  سعر السهم

للسهم، جيب ريال 0.50توزيعات مبقدارريااًل ومت دفع  21سعر السهم مع حق الربح املوزع هو 

للسهم فيه حق  يف افتتاح يوم التداول الذي مل يعْد ريااًل 19.50إىل أن ينخف  السعر 

قوى السوق اليت حتدد  هو يقبل. وهذا التعديل السعري ليس من فعل الشركة، بل التوزيعات

 التوزيعاتلعوامل السوق املختلفة، قد ال يكون اخنفاض السعر بنفس مبلغ  األسعار. ونتيجًة

ألن  التوزيعاتبنسبة أقل من مبلغ من يرى أن سعر السوق ينخف   بالضبط. وهناك أيضًا

 أرباح األسهم. يفتأثري الضريبة حاملي األسهم خيصمون 

 )حقوق مالك( السهمية، فإن سعر السهم كذلك يرتاجع ألن رأمسال التوزيعاتيف حالة أما 

 الشركة اآلن مقسم على عدد أك ر من األسهم. ويكون حجم اخنفاض األسعار متناسبًا

سعار يكون أقل بيد أن هناك من يرى أن اخنفاض األالسهمية املعلنة.  التوزيعاتمع  تقريبًا

تناسبًا بسبب الضرائب على مكاسب رأس املال اليت يتعني على حاملي األسهم دفعها إذا باعوا 

 أسهمهم.

 

 األرباح كأداة داللية  3.1.7

ق كإشارة للسو التوزيعاتأن الشركات قد تستخدم إعالن  فهم –)أ( 3.1.7اهلدف التعليمي 

 بشأن رحبية الشركة يف املستقبل
 على أسعار األسهم التوزيعاتات لتغري املتصورفهم التأثري  –)ب( 3.1.7اهلدف التعليمي 

الداللية  السمة. ولفهم وداللة عن السوقنقدية كإشارة ال إعالن التوزيعاتميكن استخدام 

ينبغي أن يكون ما متلكه إدارة الشركة من معلومات  :أواًل ؛املالحظتني، تأمل هاتني للتوزيعات

لذا من املنطقي أن نفرتض أن اإلدارة أكثر  ،لدى املستثمرين يف السوقعن الشركة أكثر مما 

أظهرت الدراسات أن  :بعامة املستثمرين. ثانيًا دراية بشأن رحبية الشركة يف املستقبل مقارنًة

يفضلون سياسة التوزيعات املستقرة، وال يغريون يف العادة سياسة التوزيعات إال  املديرينمعظم 

 رحبيتها على املدى الطويل. يفأساسية يف الشركة حبيث تؤثر  إذا حدثت تغريات

ذلك على  السوق تفسر ، فإنالتوزيعاتبالنظر إىل احلقيقتني أعاله، عندما تعلن شركة زيادة 

وبسبب هذا التوقع، ستدفع  .سيتحسنستقبل إىل أن أداء الشركة يف امل أنه إشارة من اإلدارة

، التوزيعاتيف  ًاتقليصومن ناحية أخرى، إذا أعلنت الشركة  السوق أسعار األسهم إىل األعلى.

لى أن ع. ومع ذلك، ينبغي التنبه نزواًلسعر السهم سلبية، فيتعدل إشارة كسيفهم ذلك ف
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وسعر السهم املوضحة يف هذا القسم هي جمرد فرضية أو تنبؤ حمتمل.  التوزيعاتالعالقة بني 

قدمة وكذلك يف األسواق املت العديد من الدراسات يكون هناك استثناء هلذه العالقة، لكن قد

 تنسجم مع نظرية األداة الداللية. النامية، تظهر نتائج

 

 أم عدم دفعها؟   أرباح األسهمدفع  4.1.7

 التوزيعاتالنظريات األساسية لدفع  معرفة –)أ(4.1.7اهلدف التعليمي 
أو حتجم  توزيعاتمعرفة األسباب اليت جتعل الشركات تدفع –)ب( 4.1.7اهلدف التعليمي 

 عن ذلك
 التوزيعاتاحلجج املؤيدة واملعارضة لدفع  معرفة–(ج) 4.1.7اهلدف التعليمي 

 ابتكرأم ال؟ ظلت هذه القضية مستعصية احلل منذ أن  توزيعاتهل ينبغي أن تدفع الشركة 

الذين  التوزيعاتألنصار  الرأي األول ؛حول هذه املسألة راءآ ة. هناك ثالثالتوزيعاتاإلنسان 

تكون قيمها السوقية أك ر من  توزيعاتوأن الشركات اليت تدفع  مرغوب فيهايصرون على أنها 

، الرأي األولمن  على العكس متامًا الرأي الثاني فهوو. توزيعاتشركات مماثلة ال تدفع 

ومبا  ،غري مرغوب فيها، وتؤدي إىل تدهور القيمة تالتوزيعارى أن ي إذستخدم حجة الضرائب، يو

خاضعة للضريبة، يكون املساهمون أفضل حاال برتك األرباح حتتفظ بها  التوزيعاتأن 

الشركات لتوسيع األعمال التجارية اليت من شأنها أن تؤدي إىل زيادة يف قيمة الشركة. أما 

 بقيمة الشركة. للتوزيعات الرأي الثالث فريي أن ال عالقة

مالئمة للشركات.  أرباح ، بات من الصعب اخلروج بسياسة توزيعاتاآلراء وللتضارب بني هذه

لذا ال غرابة أن جند على املستوى العملي أن بع  الشركات تدفع توزيعات، وأخرى ال تدفع. 

 إىل ا حتتاجويزعم احملللون االستثماريون أن شركات النمو ال تدفع يف العادة أي توزيعات ألنه

حالة منو  تشهدلشركات املستقرة اليت إىل اولكن بالنسبة األرباح لتمويل منوها السريع. 

لفرص االستثمارية اجليدة، قد يكون من األفضل حلاملي األسهم إىل اطبيعي، ورمبا تفتقر 

. غري أن هذا قد يبدو جمرد حجة منطقية وال يستند إىل م ررات توزيعاتاحلصول على 

 .قطعيةدية اقتصا

؟ على أساس النظرية التوزيعاتونطرح هذا السؤال: هل يفضلون  للمساهمنيلننتقل 

، مبا أنهم يؤدون دور مقدمي رؤوس للمساهمنياالقتصادية التقليدية لعوامل اإلنتاج، حيق 
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هو مكافأة لرأس املال على شكل فوائد أو  :األول ؛ن من أشكال املكافأة، شكالواملؤسسني األموال

قد توزع أو ال توزع على شكل أرباح  وهيمكافأة لروح املبادرة وحتمل املخاطر،  :الثانيو. توزيعات

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 

ن أي زيادة يف قيمة الشركة هي مكافأة أيضًا للمساهمني. لذا من الناحية النظرية، إالقول 

 أم عدم تفضليها. ليس هنالك يف احلقيقة جواب واضح ملسألة تفضيل املستثمرين للتوزيعات

 
 للتوزيعاتحجج مؤيدة 

 مت احلصول عليها من خالل القيام بأعمال جتارية.  أرباحأو  مكاسبهي  التوزيعات

 وبالتاليرؤوس األموال من أجل االضطالع باألعمال.  ومقدم املكاسب ويستحق

 من حق املساهمني. هي فاألرباح

 فكرةن. وهذه هي ة و"العالية" حسمًا حلالة عدم التيقاملنتظم التوزيعاتمدفوعات  ُتعّد 

، فإنها تصبح التوزيعاتدفع ُت"عصفور يف اليد خري من اثنني على الشجرة". إذا مل 

من رأمسال الشركة املستخدم لتمويل التوسع يف األعمال اليت ختضع لعدم  جزءًا

 يف العوائد. التيقن

  تأمني دخل جاٍر.إىل جذابة للمستثمرين الذين يتطلعون  التوزيعات ُتعّدوكذلك 

  إدارة الشركاتهناك العديد من الدراسات اليت وجدت أن أسعار األسهم تتأثر بقرار 

 دفع تتأثر سلبًا الشركات اليت هلا تاريخ طويل منإذ  ؛توزيع األرباح تقليصزيادة أو 

 وتتأثر هذه الشركات إجيابيًا ألغت توزيعات األرباح.توزيعات املستقرة إذا خفضت أو ال

نفسها. وعالوة على  التوزيعات مندفعات إضافية  تقديمبزيادة توزيعات األرباح أو 

 إىل نظرة رباحاألتوزيع ب معروف هلا تاريخ للشركات اليت ليس تتحول النظرةذلك، 

 .ن توزيعاتاستحسان عندما تعَل

 
 للتوزيعات معارضةحجج 

  ألن  ؛ال عالقة هلا باملوضوع توزيع األرباحيشعر بع  احملللني املاليني أن سياسة

"حملية الصنع". وتعين ببساطة أن  توزيعاتاملستثمرين لديهم القدرة على إجياد 

فإن بإمكان املساهمني بيع جزء  عن األسهم، موزعة الشركات إذا كانت ال تدفع أرباحًا
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 .هم للحصول على الدخل الذي يرغبون فيهمن أسهم

 ( ليس التوزيعاتإن املستثمرين يف األسهم يستثمرون مع معرفة تامة بأن الدخل )

من  تثمارًا يوفر دخاًل مستقرًا لتوجهوا للسندات بداًلمضمونًا. ولو كانوا يفضلون اس

 األسهم.

 

 مثة من يقول التوزيعاتحقيقة أن هناك يف معظم الدول ضريبة على دخل إىل  نظرًا ،

استثمار  ْدِع. دع الشركة ُتعلى التوزيعات احلصولن املساهمني يف حال أفضل دون إ

 قيمة الشركة. رتجم إىل زيادة يفُي ،األرباح ملزيد من التوسع

 يف أشكال خمتلفة،  ملساهميها أن تدفعنقدية، ميكن للشركة  توزيعاتمن دفع  بداًل

، واالستحواذ على ع باملزيد من املشاريع املرحبةاالضطالمنها إعادة شراء أسهمها، و

 شركات جديدة، وإعادة االستثمار يف أصول مالية.

 
 

 
 تغريات رأس املال 2.7

 (Rights Issueإصدار حقوق االكتتاب ) 1.2.7

 والغرض منهاالكتتاب  فهم معنى إصدار حقوق –)أ(1.2.7اهلدف التعليمي 
سهم عند تلقيهم عرضًا معرفة ما جيب أن يقوم به حاملو األ –)ب(1.2.7اهلدف التعليمي 

 بأسهم حقوق
تداول بدون هم عندما ُيمعرفة ما ميكن أن حيدث ألسعار الس –(ج)1.2.7اهلدف التعليمي 

 اإلصدارحق 

 
 ؟ االكتتاب ما املقصود بإصدار حقوق

لغرض حشد رأمسال  ؛م جديدة للمساهمني احلالينيهو طرح أسهاالكتتاب  إن إصدار حقوق

طلق عليه إضايف. وهذا يزيد من عدد األسهم املصدرة وكذلك رأمسال الشركة املدفوع. وُي

، مبوجب النظام األساسي للشركات املساهمنيألن ذلك حق من حقوق  ؛إصدار "حقوق"

خيوهلم احلصول على أي إصدارات جديدة من األسهم العادية من أجل احملافظة على نسب 

طرح اإلصدارات اجلديدة عادًة خبصم ويسمى هذا احلق "حق األولوية". وُت ،متلكهم يف الشركة

 seasonedويطلق على اإلصدارات اجلديدة "طروحات أسهم معززة" ) من سعر السوق.

equity offerings ،)ني "الطرح األولي" بو اوجيب التفريق بينه(initial offering )
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طرح األسهم املعزز هو عرض بيع أسهم جديدة من قبل شركة مدرجة يتداول ف ؛لالكتتاب

عرض بيع أسهم جديدة  عنالطرح األولي لالكتتاب  يع ر يف حني يف السوق، اجلمهور أسهمها

 من قبل شركات يف طور التحول إىل شركات مساهمة عامة. 

 

 املساهمنيحقوق 

شراء عدد حمدد  حقاحلاليني  للمساهمني، يكون اكتتاب قوقحلعندما يكون هناك إصدار 

من األسهم  %21األسهم اجلديدة  نسبة ذا كانتفإمن األسهم اجلديدة للشركة بسعر حمدد. 

 ،على األسهم اليت حبوزتهم %21 نسبتهازيادة  املساهمني احلصول علىاحلالية، حيق جلميع 

عندما سهم جديد بالسعر املقرر.  211سهم شراء  1,111حيق للمساهم الذي لديه وعليه 

لشراء األسهم اجلديدة، أو إما أخذ الطرح  :انلديه خيار يكوناألسهم اجلديدة للمساهم،  طرحُت

. يف الظروف العادية، من احلكمة للمساهم شراء تنتهي حق االكتتابعدم أخذه وترك مدة 

يف بع  األسواق فصل حقوق أحيانًا ميكن و. خمصومسعر ب طرحألنها ُتاألسهم اجلديدة 

قدية حتصل على األموال الن. وألن الشركة مستقلوبيعه بشكل  ،ياألصلاإلصدار من السهم 

" النقدأو استدعاء طلب "االكتتاب  على عملية إصدار حقوق ، يطلق أحيانًامن املساهمني

(cash call). 

متعهد التغطية جهة ضامنة للتغطية. ويكمن دور االكتتاب  وقد يتعهد إصدارات حقوق

(underwriter) املال املطلوب للشركة. وتتطلب شروط التعهد  أو مجع يف ضمان حشد

 مل يشرتها املساهمون.ة الضامنة تغطية أي أسهم مطروحة من اجله عادًة

 أسعار السهم يفحقوق االكتتاب أثر إصدار 

 ex-right) وتاريخ انتهاء احلق نسبة احلق، تعلن الشركة االكتتاب إعالن إصدار حقوق عند

date) .تاريخ  يفيف أسعار األسهم  العديد من الدراسات يف خمتلف األسواق زيادًة ولقد وثقت

أن رأس االعتقاد  عائدًا إىل سبب الزيادة يف األسعار يكون. ورمبا االكتتاب إعالن إصدار حقوق

، . ومع ذلك، يف تاريخ انتهاء احلقالسهم من رحبيةجيدًا ويزيد  توظيفًا املال اجلديد سيوظف

طرح األسهم اجلديدة بسبب  األسهمأن يكون هناك تعديل اخنفاضي طفيف يف أسعار  ال بد

 .بسعر خمصوم
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 (Bonus Issue) حة )جمانية(إصدار أسهم من 2.2.7

فهم معنى إصدار أسهم منحة وأوجه التشابه واالختالف بينها  –)أ( 2.2.7اهلدف التعليمي 

 السهمية التوزيعاتوبني 
استجابة السوق احملتملة عند إعالن إصدار أسهم منحة  فهم –)ب( 2.2.7اهلدف التعليمي 

 ويف تاريخ انتهاء حق احلصول على أسهم املنحة

 
 ما املقصود بإصدار أسهم منحة؟

للمساهمني احلاليني. وتسمى عملية  جمانيةإن إصدار أسهم منحة هو تقديم أسهم جديدة 

 scrip) "أسهم جمانيةتوزيع "اإلصدار يف بع  األحيان "ختصيص أسهم جمانية" أو 

issue) على سبيل ما ميلكون من أسهم. ويتم إصدار أسهم جديدة للمساهمني بالتناسب مع .

مقابل كل مخسة أسهم. ومبا أن هذه األسهم  جمانيًا واحدًا املثال، قد تعطي الشركة سهمًا

ثروة املساهمني  يفليس هلا أي تأثري فجمانية تعطى للمساهمني دون أي مدفوعات نقدية، 

لكن هناك  السهمية، لتوزيعاتمشابهًا ل اجملانيةسهم األاإلمجالية. بهذا املعنى يكون إصدار 

نحة عملية رمسلة املإصدار أسهم  عّدُي إذالرمسلة،اختالف يف املعاجلة احملاسبية حلسابات 

األرباح إىل حتويل من حساب السهمية  التوزيعات تؤديحلساب احتياطي األسهم، يف حني 

 .احملتجزة إىل احلسابات الرأمسالية

إعالن إصدار أسهم منحة عندما تكون هناك تراكمات كبرية يف ميكن أن تقرر الشركة 

صول. وبالتالي، من خالل إصدار أسهم األعملية إعادة تقييم ل حسابات االحتياطيات نتيجًة

رأس املال  يزيدالشركة االحتياطيات املرتاكمة. ومع أن إصدار أسهم منحة  ترمسلمنحة، 

ألن العملية ليست سوى نقل  ؛املساهمنيزيادة يف أموال  يشكل أياملدفوع للشركة، إال أنه ال 

 األموال من االحتياطيات إىل حساب رأس املال املدفوع.

 أسعار األسهم يفاملنحة أثر إصدار أسهم 

اإلصدار اجملاني توزيعًا ألسهم إضافية جمانية على املساهمني احلاليني، ويزيد هذا  ُيعّد

الشركة وثروة املساهمني ال  حقوق ملكيةاإلصدار من عدد األسهم املصدرة، غري أن إمجالي 

، وتعين سهم جديد مقابل كل 1:2يرد ذكر أسهم املنحة بشكل نسبة، مثاًل تتغري. وعادًة ما 

وحيدث اخنفاض سعري يف يوم انتهاء . %51ملصدرة بنسبة يزيد عدد األسهم اسهمني. وهذا 
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، ينبغي أن 1:2ارتفاع عدد األسهم. فإذا كانت نسبة اإلصدار بسبب احلق يف السهم اجملاني 

السعر يف يوم  يكون، 1:3 ت النسبة% يف يوم انتهاء احلق. وإذا كان33يرتاجع سعر السهم بنحو 

 دما كان مصحوبًا حبق املنحة.% من سعر السهم عن25بنسبة أقل االنتهاء 

ذا قيمة  ليس شيئًا (سهميةال التوزيعاتمثل ) نحةاملمن الناحية النظرية، يعد إصدار أسهم 

إن عملية إصدار األسهم اجملانية تتم لكي ترمسل الشركة حساب احتياطياتها  للمساهمني.

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 

زيعات سيزداد يف املستقبل بسبب الزيادة يف عدد األسهم. ويتوقع املستثمرون بقاء إمجالي التو

لن يكون االخنفاض بقدر الزيادة يف ف أنها حتى إذا اخنفضتالتوزيعات املستقبلية كما هي، أو 

 عدد األسهم.

 

 (Stock Split) جتزئة األسهم 3.2.7

 وأسبابهاعرفة معنى جتزئة األسهم م –)أ( 3.2.7اهلدف التعليمي 
األسعار وتعديل  يفمعرفة األثر احملتمل إلعالن جتزئة السهم  –)ب( 3.2.7اهلدف التعليمي 

 النظرية يف تاريخ انتهاء التجزئةالسعر من الناحية 
 جزئة العكسية لألسهم والغرض منهامعرفة معنى الت –(ج) 3.2.7اهلدف التعليمي 

 ما املقصود بتجزئة األسهم؟

الشركة جتزئ كما يوحي االسم، هي جتزئة كل سهم من األسهم املصدرة للشركة. عندما 

أسهمها ال يتغري من األمر شيء سوى عدد األسهم املصدرة وقيمتها االمسية. على سبيل املثال، 

( تعين أن املساهم سيكون لديه اآلن سهمان جديدان بداًل 1مقابل  2) 1:2عملية جتزئة مبعدل 

خصم اآلن القيمة االمسية لكل سهم إىل النصف. وال تنطوي العملية القديم. وسُتمن السهم 

قسم أيضًا سعر السهم على أي مدفوعات نقدية. يبقى إمجالي قيمة األسهم كما كان، لكن ُي

الشركة، أو  سهم يفجتزئة األسهم يف الواقع حدثًا، مما يعين أنها ال تؤثر  عّدإىل النصف. ال ُت

 ية.قيمتها السوق
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 الغرض من جتزئة األسهم

أسباب السيولة. إن األساس املنطقي وراء إىل بتجزئة أسهمها؟ يعزى ذلك  الشركاتملاذا تقوم 

جتزئة السهم هو ببساطة خف  سعر تداوله من أجل تشجيع التداول على السهم بشكل 

سهمها بسعر مرتفع للغاية، خارج متناول  ُيتداولأنشط. قد تلجأ اإلدارة يف الشركات اليت 

 ىل نطاق تداول بأسعار معقولة.إكثري من املستثمرين، إىل جتزئة السهم خلف  السعر 

( اخنفاض سعر السهم 1يف املثال أعاله أمران: ) 1مقابل  2ينجم عن عملية التجزئة مبعدل 

يف املتاحة  املصدرة د األسهم( زيادة عد2جيعله أكثر جاذبية جملموعة أوسع من املستثمرين، و)

فرًا للمشرتين املهتمني. اأكثر تو أسهم الشركةجيعل  أي ؛السوق املالية سيزيد من حريتها

لة وارتفاع وعلى الرغم من أن القيمة السوقية للشركة ال تتغري نظريًا، إال أن زيادة السيو

 على.األسعر السهم إىل  عادًةان الطلب على السهم يدفع

 
 (Reverse Stock Split)التجزئة العكسية لألسهم 

 للغاية رفع السعر إىل نطاق تداول مرغوب ًارمبا ترغب الشركة اليت يكون سعر سهمها منخفض

. إذا متامًا من خالل إجراء "جتزئة عكسية للسهم"، وذلك نقي  جتزئة السهم العادية فيه

 مالكي(، يتعني على 11:1) 11مقابل  1وتعرض لتجزئة عكسية مبعدل  ريااًل كان سعر السهم

 ريالمن  مثاًل مقابل سهم واحد جديد، ويرتفع السعر القدمية من أسهمهم 11السهم استبدال 

وصم . وقد تقرر الشركة استخدام التجزئة العكسية لتجنب رياالت11للسهم الواحد إىل 

. ويف أحيان (Penny Stock) منخفضة القيمة" أو األسهم أو القرش السنت "بسهم هاسهم

 العكسية إلبعاد صغار املستثمرين.أخرى، قد تستخدم الشركات التجزئة 

 (Mergers and Acquisitionsعمليات االندماج واالستحواذ ) 3.7 

 عمليات االندماج واالستحواذ؟ب املقصودما  1.3.7

 االستحواذ وأوجه االختالف بينهمامعنى عمليات االندماج و فهم – 1.3.7اهلدف التعليمي 

" هي M & Aالشهري " اإلجنليزي إن عمليات االندماج واالستحواذ أو املعروفة باالختصار

حيدث االندماج عندما تتفق شركتان على االحتاد معًا واملضي  الشركات. ودمج عمليات ضم

من حيث امللكية والتشغيل.  منفصلتني ، بداًل من بقائهماقدمًا كشركة واحدة جديدة
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 أسهم الشركتني سهم الشركة اجلديدة.بستبدل يو

، وتنصب نفسها بوضوح وتشرتيها عندما تستحوذ شركة على أخرى فيحدث االستحواذ أما

، وتستمر أسهم . وختتفي الشركة املستهدفة و"تبتلع" الشركة املشرتية أعماهلامالكًا جديدًا

 اشعر مجيع األطراف بالرضت إذما تكون عمليات االستحواذ ودية، . وغالبًا املشرتي يف التداول

العدائية.  "غري الودية" أو بع  عمليات االستحواذ الصفقة، بالرغم من أن هناك أيضًاعن 

تستطيع الشركة، يف عملية االستحواذ، شراء  ويسمى االستحواذ "العدائي" أحيانًا "السيطرة".

 سهم، أو مبزيج من االثنني.األخرى نقدًا، أو باأل

تقوم شركة خاصة قوية وحمققة لألرباح باالندماج مع أو فأما يف عملية "االستحواذ العكسي"، 

وتصبحان معًا االستحواذ على شركة مدرجة عادة ما تكون ذات أعمال أو أصول حمدودة. 

رأمسال . وميكنهما بعد ذلك إصدار أسهم جديدة حلشد شركة جديدة ذات أسهم مدرجة

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.

مشرتكا  اج واالستحواذ هدفًاوبغ  النظر عن الفئة أو اهليكل، إن جلميع عمليات االندم

تشغيلي جيعل قيمة الشركتني جمتمعتني أك ر من جمموع  افرضأو ت واحدا: هو خلق تآزر

حتقق هذا  مدىين منفصلني. ويعتمد جناح عملية االندماج أو االستحواذ على أقيمة اجلز

 التآزر.

 
 (Synergy) والوفورات مصادر التآزر 2.3.7

ه يف عمليات االندماج ومصادر و الوفوراتمعنى التآزر  علىالتعرف – 2.3.7اهلدف التعليمي 

 واالستحواذ

يشري مفهوم التآزر إىل الفكرة اليت تنص على أن قيمة شركتني جمتمعتني أك ر من جمموع 

ن املبدأ . ويكمAB>(A+B)أو  5=2+2ـ قيمة كل منهما على حدة. ويع ر البع  عنها ب

تفوق جمموع الشركتني  للمساهميف خلق قيمة  االستحواذعمليات االندماج أو  وراء األساسي

 . ومن املصادر الشائعة للتآزر ما يلي:األصليتني
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 رئيسني تنفيذيني، وجمموعيت إدارة  إىلحاجة  البعد االندماج، : الكفاءة التشغيلية

عليا، وكادرين من العمال كما كان من قبل. سوف يتم اختيار املوظفني املختصني 

ري يف نفقات . وسوف يكون هناك توفري كبةاجلديد الشركةتاجية فقط يف نإواألكثر 

إضافة إىل أن املوظفني الباقني مت انتقاؤهم على أساس اجلدارة، مما املوارد البشرية. 

 يعين تعزيز اإلنتاجية.

  :يتم استغالل التكاليف الثابتة كأنظمة التشغيل، وأنظمة تقنية ساقتصاديات الحجم

الطاقة اإلنتاجية بشكل أفضل. وهذا يؤدي إىل  وبع  األصول الثابتةاملعلومات، 

. فعند الشراء، ميكن أن توفر الطلبات الكبرية التكاليف على الشركة، الفائضة

تقديم طلبات أك ر، يكون لدى الشركات قدرة أك ر على التفاوض  دوكذلك عن

 مع املوردين.

 القدرة التنافسية، يتعني على الشركات من أجل احلفاظ على : اكتساب تقنية جديدة

البقاء يف صدارة التطورات التقنية وتطبيقاتها التجارية. وميكن لشركة كبرية من 

ذات تقنيات فريدة من نوعها أن حتافظ على امليزة  خالل شراء شركة أصغر حجمًا

 التنافسية أو تطورها.

 السهل والسريع من يكون  أحيانًا: تحسين الوصول إلى األسواق والبروز في الصناعة

الدخول إىل سوق جديدة عن طريق االستحواذ على شركة تعمل أصاًل يف تلك 

الشركتني يف التسويق والتوزيع، مما  االندماج إىل توسيع نطاق السوق. فقد يؤدي

مكانة  نميكن لالندماج أن حيّس كذلكمبيعات جديدة.  ة حتقيقمينحهما فرص

 .من أجل التوسعحشد املال الشركة يف قطاع االستثمار، مما يسهل عملية 
 

 أنواع االندماج 3.3.7

 معرفة األنواع املختلفة من االندماج. :3-3-7اهلدف التعليمي 
 

 مثل: ؛هناك أنواع خمتلفة من عمليات االندماج

 االندماج األفقي (Horizontal merger) : وحيدث بني شركتني يف تنافس مباشر

من مصادر اقتصاديات  مهموتشرتكان يف نفس خطوط اإلنتاج واألسواق. وهذا مصدر 
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ألنه  ؛احلجم. ومتنع قوانني مكافحة االحتكار يف بع  البلدان هذا النوع من االندماج

 يقلل من املنافسة.

 

 االندماج العمودي (Vertical merger) : والشركة  عميلةشركة وحيدث بني

د موّرختيل أن  :على سبيل املثال. املوردة والشركة املسيطرة أو الشركةاملسيطرة 

كأس البسكويت يندمج مع صانع اآليس كريم، أو أن تندمج شركة إنشاء مع منتج 

توفري  وتفضي إىل ،يف سلسلة املنتج ات هي اندماجاتاالندماج ذهه اإلمسنت.

 .التكاليف والكفاءة التشغيلية

 

 االندماج التوسعي في أكثر من سوق واحدة (Market-extension merger) :
وهذا االندماج يوسع  وحيدث بني شركتني تبيعان نفس املنتجات يف أسواق خمتلفة.

والسيطرة  النفقات حصة الشركتني يف السوق، ويعود بالفائدة على شكل مشاركة

 على السوق.

 

  التوسعي في أكثر من منتجاالندماج (Product-extension merger) : وحيدث

 يف السوق نفسه. ببع  بعضهامرتبطة بني شركتني تبيعان منتجات خمتلفة لكنها 

 

 االندماج المختلط غير المتجانس (Conglomeration) : وحيدث بني شركتني ليس

. وإمنا يكون يف هذا االندماج بع  العناصر من توفري ةبينهما جماالت عمل مشرتك

التكاليف واقتصاديات احلجم، لكن قد يواجه صعوبات بسبب وجود اختالفات يف 

 .سوق املنتجسرتاتيجيات إ
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 وفصلها الشركات جتزئة 4.3.7

ة تنظيم الشركات من خالل معرفة الطرق املختلفة إلعاد –)أ( 4.3.7اهلدف التعليمي 

 التقسيم
بالتصفية بيع الفهم األساليب املختلفة لتقسيم الشركات:  –)ب( 4.3.7اهلدف التعليمي 

 ،(طرح إحدى الشركات التابعة لالكتتاب العامواقتطاع األسهم ) ،)بيع جزء من األصول(

 (حتويل األصولوالعزل )
 تلف مزايا وعيوب تقسيم الشركاتمعرفة خم –(ج) 4.3.7اهلدف التعليمي 

خميلة العديد من املستثمرين  واالستحواذ الذي تأسر فيه عمليات االندماجيف الوقت 

مثل  ؛غري وارد. بيد أن تقسيم الشركات والشركات، تبدو فكرة التحول إىل كيان أصغر أمرًا

واقتطاع األسهم )طرح إحدى الشركات التابعة ، (جزء من األصولبالتصفية)بيع  بيعال

قد تكون خيارات جذابة جدًا للشركات  ،ل األصول(لالكتتاب العام(، والعزل )حتوي

 ومساهميها.

 
 (Sell-offأو البيع بالتصفية ) بيع جزء من األصول

 بالتفكيك عرف أيضًاُتو، هي عملية البيع املباشر لشركة تابعة إن عملية بيع جزء من األصول

إحدى شركاتها ة األم أن عندما تدرك الشرك. (Divestitureأو التخلص من االستثمارات )

 األمتستطيع العمل بصورة مستقلة، فقد تقوم الشركة  التابعة العاملة يف خط جتاري آخر

ببيع هذه الشركة التابعة لكي تركز على جمال عملها األساسي األصلي، عالوًة على أن 

 الشركة األم تستطيع أيضًا االستفادة من عائدات بيع الشركة التابعة

 Equityأو اقتطاع األسهم ) التابعة لالكتتاب العامطرح إحدى الشركات 

Carve-out) 

خالل طرح أسهمها يف هذه احلالة الشركة األم شركة تابعة إىل شركة عامة من  حتّول

الشركة األم حبصة مسيطرة على الشركة اجلديدة. وهذه  وحتتفظ، لالكتتاب العام

جتد أن إحدى شركاتها التابعة تنمو سرتاتيجية ميكن أن تتخذها الشركة األم عندما إلا

بشكل أسرع وحتصد تقييمات أعلى من الشركات األخرى اليت متلكها. ويتولد عن عملية طرح 

 ألن أسهمها تباع للجمهور. ؛مبالغ نقدية )اقتطاع أسهمها( الشركة التابعة
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 (Spin-offأو العزل ) حتويل األصول

إىل كياٍن  إحدى الشركات التابعة تتحولعندما  )العزل( حتدث عملية حتويل األصول

توزيع أسهم جمانية على شكل توزيعات  عن طريقمستقل، ولكن ليس من خالل بيع األسهم، بل 

. وكما يف العزلعملية هدف هو حشد املال ليس . إًذ أي مبالغ نقدية ال يتولد عنهاو ،سهمية

صبح الشركة التابعة كيانًا ، ت)اقتطاع األسهم( عملية طرح شركة تابعة لالكتتاب العام

دارة خاصة وجملس إدارة مستقلني. وعادًة ينجم عن عمليات حتويل األصول إبقانونيًا مستقاًل 

 أو العزل شركات تابعة سليمة ماليًا ومزدهرة. 

 الشركات انقساممزايا 

  األجزاء أك ر من الكل". وميكن أن أن إن األساس املنطقي خلف تقسيم الشركات هو"

ميكن لالنفصال أن  كذلكعلى حشد أموال إضافية.  األم الشركة هذا يساعد

أكثر  أصبحتا التابعةالشركة  األم و ألن الشركة ؛كاًل من الشركتنيحيسن تقييم 

 تركيزًا اآلن على أعماهلما اخلاصة.

  ،حيصل املساهمون على معلومات أفضل عن عندما تعمل الشركات ككيانات مستقلة

مستقلة. وهذا مفيد  وإعالنات قوائم مالية اآلن ألنها تصدر ؛ريةهذه الوحدات التجا

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.

 
  فصل شركة تابعة عن الشركة األم قد يقلل من املنافسة الداخلية على أموال إن

 .الشركة

  يف السوق ملوظفني يف الكيان املستقل اجلديد، هناك أسهم متداولةإىل ابالنسبة 

لتحفيزهم ومكافأتهم. وال تشكل غالبًا خيارات األسهم يف الشركة األم حافزًا ملديري 

مدفونة يف أداء  غالبًا ما تكون جهودهمذلك ألن  ؛وموظفيها الشركات التابعة

 .اإلمجالي الشركة
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 الشركات انقساممساوئ 

 ولكونها صغرية قد تواجه صعوبات يف مجع  بعد االنفصال، الشركات أصغر تصبح

 لشركات التابعة.إىل ااألموال يف السوق املالية، وخاصة بالنسبة 

  اليت تنتج من تضمني الشركة يف تصبح الشركة األم اآلن أصغر، وتزول املخاطر

األم ) الشركتنيعالوة على ذلك، قد يصعب على كل من . حمفظة مؤشر كبري

 جذب املؤسسات االستثمارية. (واجلديدة

  إن العمل كشركات منفصلة يعين االزدواجية يف التكاليف الرأسية، وهذا نقي  أثر

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

 
 (IPO)الطرح األولي لالكتتاب العام  4.7 

 الطرح األولي لالكتتاب العام؟ب املقصودما  1.4.7

 ألولي لالكتتاب العام والغرض منهالطرح ااملقصود بمعرفة  – 1.4.7اهلدف التعليمي 

لجمهور. إذا لإىل عملية البيع األوىل ألسهم الشركة الطرح األولي لالكتتاب العام يشري 

 فيها كانت الشركة مل تصدر قبل ذلك أسهمًا للجمهور، وهذه هي املرة األوىل اليت تفعل

يطلق عليه أيضا "إصدار قد و .(IPO) يعرف بالطرح األولي لالكتتاب العام هذاذلك، فإن 

جديد غري معزز" للتفريق بينه وبني "إصدار جديد معزز" الذي يعين طرح أسهم جديدة بواسطة 

 .السوقيف  أصاًلشركة مدرجة 

تنقسم الشركات إىل فئتني واسعتني: خاصة وعامة. وتنشأ الشركة يف العادة أول ما تنشأ 

م الشركة اخلاصة مملوكة لقلة من شركة خاصة من قبل أعضائها املؤسسني. وتكون أسه

ما يكونون أفراد عائلة أو شركاء مقربني. وميلك القطاع اخلاص معظم  املساهمني الذين عادًة

الشركات الصغرية كما ميلك بع  الشركات الكبرية. وال جتد الشركات اخلاصة مدرجة 

 وال تباع أسهمها للجمهور. السوقيف 

وقت حتتاج فيه إىل التحول إىل شركة عامة من أجل  شركة خاصة قد يأتي أي عندما تك ر

حشد املزيد من رأس املال من السوق املالية. ويف عملية التحول إىل شركة مساهمة عامة، جيب 

إضافة إىل طرح جزء من أسهم مى هذا الطرح لألسهم اجلديدة، إصدار أسهم جديدة. ويس

د جناح عملية الطرح، تدرج أسهم األعضاء املؤسسني، "طرح أولي لالكتتاب العام". وعن
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الشركة يف سوق األسهم للتداول العام. وهلذا السبب يطلق أيضًا على عملية االكتتاب 

 مساهمة عامة".  شركة "التحول إىل

حتتوي الشركات املساهمة العامة على آالف أو ماليني املساهمني وختضع لقواعد ولوائح 

وجيب أن تلتزم بقواعد صارمة حول رفع التقارير حازمة. وجيب أن يكون لديها جملس إدارة 

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 

 ًانقدي ًامؤهل ميلك مبلغ إتاحة أسهمها للتداول يف سوق مفتوحة، حيث ميكن ألي شخص

 شراء األسهم ليصبح أحد مالك الشركة.

 

 ائد التحول إىل شركة عامة مدرجةفو 2.4.7

معرفة الفوائد املختلفة لتحول شركة خاصة إىل شركة عامة  :2-4-7اهلدف التعليمي 

 مدرجة.

يف السوق  األموالإن السبب الرئيس لتحول شركة خاصة إىل شركة عامة هو حشد املزيد من 

املالية. وميكن للشركة زيادة رأمساهلا من خالل االقرتاض )من املصارف أو من إصدار سندات 

إصدار  عّدولذلك ُي لالقرتاض املصريف، ًاهناك حدودإن هم. أو من خالل إصدار أس ،دين خاصة(

. لرأس املا جلمعأكثر الطرق شيوعا  على شكل سندات أو أسهم، للجمهور األوراق املالية

يفتح تداول و. ويتحقق هذا بأن تصبح الشركة أواًل شركة عامة وتدرج أسهمها يف البورصة

 من اجلمهور أبوابًا مالية كثرية: أسهم الشركة

 .ميكن للشركات العامة احلصول على أسعار فائدة أفضل عندما تصدر سندات دين 

 د من األسهم.ما دام هنالك طلب يف السوق، ميكن للشركة العامة إصدار املزي 

 ألن األسهم ميكن إصدارها كجزء  ؛لذلك، تكون عمليات االندماج واالستحواذ أسهل

 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.

ي عليها قدرًا كبريًا من إن كون الشركة مدرجة يف السوق املالية يضفإضافة إىل ذلك، 

وذلك ألن الشركات جيب أن تفي مبختلف متطلبات ومعايري اإلدراج قبل املوافقة على ؛ املكانة

 إدراجها. وعندما تدرج، تكون عرضة للتدقيق املستمر من قبل السلطات ومجهور املستثمرين.
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 لالكتتاب العامألولي عملية الطرح ا 3.4.7

 هم عملية االكتتاب العامف – 3.4.7اهلدف التعليمي 

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 

بواسطة مصرف  ، وتكون(underwriting) "التعهد بالتغطيةديدة "اجلسهم األإصدار 

بني  ًامتعهد التغطية وسيط أن ُيعّدوميكن ". أو متعهد التغطية استثماري يسمى "الضامن

ضطلع مبهام عملية التسجيل، وحتديد سعر الطرح، يهو و ،الشركات ومجهور املستثمرين

 لبات االكتتاب وتسجيل املساهمني.رة طوإعداد نشرة اإلصدار، وتسويق األسهم اجلديدة، وإدا

( متعهد التغطيةر( واملصرف االستثماري )ِدْصإن اتفاقية تغطية االكتتاب بني الشركة )امُل

متعهد تقوم على أساس "االلتزام الراسخ" أو "بذل قصارى اجلهد". يف االلتزام الراسخ، يضمن 

حشد املبلغ املطلوب من خالل شراء الطرح بأكمله وإعادة بيعه بعد ذلك على  التغطية

واًل عن ويكون مسؤكافة  خماطر املخزون متعهد التغطيةاجلمهور. ويف هذا األسلوب، يتحمل 

 . من الكمية املطروحة )املخزون( عةيأي أسهم غري مب

ال  هلكن وكياًل للشركة املصدرة،متعهد التغطية  يعملفأما يف اتفاقية بذل قصارى اجلهد، 

ومع ذلك،  ،األسهم اجلديدةلبيع أن يبذل أقصى ما بوسعه يتعهد بل  ،بيع الكمية كلهايضمن 

 .مل يبععن أي خمزون  غري مسؤولإذا مل يستطع بيع مجيع األسهم، فإنه 

رمبا بسبب - ى حتمل كل املخاطر اخلاصة بالطرحعل متعهد التغطية غري قادر وإذا كان

 يقودومن عدة متعهدين،  ًامكونًا أو ائتالف ًاشكل احتاديأن  يمكنهف -الكمية املطروحةضخامة 

 من اإلصدار. ًاجزء ويبيع اآلخرون متعهد تغطية واحد،االحتاد  هذا
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 السعودية املالية عملية االكتتاب العام يف السوق 4.4.7

ج السهم يف سوق األولي لالكتتاب العام إلدرافهم عملية الطرح  – 4.4.7اهلدف التعليمي 

 األسهم السعودية

يبحث هذا القسم عملية الطرح األولي لألسهم العادية اجلديدة اخلاصة بالشركات اليت 

 السعودية. املاليةسوق الالتحول إىل مساهمة عامة مدرجة يف  يف ترغب

مبصرف استثماري يدير عملية تستعني الشركة الراغبة يف التحول إىل شركة عامة مدرجة 

وذلك  ؛االكتتاب. وتقع وظيفة املصرف االستثماري ضمن صالحية األشخاص املرخص هلم

واالضطالع بدور املستشار املالي للشركة املصدرة. وينفذ املستشار  ،بأداء مهمة ترتيب العملية

لية طرح أسهم جديدة. املالي العملية الالزمة حسبما تتطلبها القوانني واللوائح اليت تنظم عم

 وجيب احلصول على موافقة هيئة السوق املالية قبل طرح األسهم اجلديدة للجمهور. 

املستشار املالي "طلب تسجيل وموافقة على اإلدراج" والوثائق الداعمة الالزمة حسبما  ُيِعّد

من - وثائقلسوق املالية. وتشمل هذه الليتقدم به إىل هيئة ا اإلدراج التسجيل قواعد تقتضيه

تقريرًا ماليًا وقانونيًا للعناية الواجبة، وتقارير مالية مدققة سابقة للشركة  -بني أمور أخرى

وحتتوي نشرة اإلصدار على معلومات حول  ، ونشرة اإلصدار)ملدة ال تقل عن ثالث سنوات(

ومعلومات الشركة مثل اخللفية التارخيية، واألنشطة التجارية، وفريق اإلدارة،  ،الطرح

 واستخدامات حصيلة مبالغ االكتتاب، وجملس اإلدارة، وكبار املساهمني.

متهيدًا  (red herring)املستشار املالي نشرة اإلصدار األولية  ُيِعّداملوافقة على الطلب،  وعند

أوامر االكتتاب. وتتطابق نشرة اإلصدار األولية مع نشرة  للجولة الرتوجيية وبناء سجل

سعر الطرح. وبعد إجناز نشرة اإلصدار األولية، يقوم  على اإلصدار العادية، غري أنها ال حتتوي

املستشار املالي جبولة تروجيية، مستهدفًا املؤسسات االستثمارية لبدء عملية بناء سجل أوامر 

تغطية ألسهم الطرح يف عملية بناء  %111كحد أدنى نسبة االكتتاب. وتفرض هيئة السوق 

سعر الطرح العام. ومن حيث عدد األسهم  %111سجل األوامر. وحيدد السعر األعلى يف تغطية 

يقل ما يطرح للجمهور )املستثمرين األفراد( عن  اإلدراج أالو التسجيل املطروحة، تفرض قواعد

 من أسهم الشركة املصدرة. 31%
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من قبل هيئة السوق املالية،  ومراجعتها االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر وفحصها وعند

يعلن املستشار املالي للجمهور التغطية املؤسساتية من خالل إعالن سعر الطرح، واحلد األدنى 

رخص هلم املشخاص األ وهي)املؤسسات املستلمة واحلد األقصى لكمية الطلب، وقائمة 

إضافة  ،. وميكن إجراء اكتتاب األفراد ع ر أجهزة الصراف اآللي(املشاركة صارف جتاريةاملو

التقديم يف العادة ملدة  النماذج الورقية. ويفتح ملءأو عن طريق  ،نرتنتإلوا ،إىل اهلاتف املصريف

أيام بعد  7 حنوأيام تقوميية. ويتم إدراج األسهم اجلديدة للتداول العام يف غضون  7

 التخصيص.

 

 االكتتاب واإلدراجما بعد  5.4.7

أقل من قيمتها سعر أسهم االكتتابات العامة  ُيعّدمعرفة ملاذا  –)أ( 5.4.7اهلدف التعليمي 

 احلقيقية بشكل عام

 يف معظم جيدًا أن االكتتابات العامة تشكل استثمارًا فهم –)ب( 5.4.7اهلدف التعليمي 

 احلاالت

هذا  وُيعّدبسعر خصم.  -األسهم تقريبًايف كل أسواق - تطرح االكتتابات العامة

كشكل من أشكال التعوي  للمستثمرين عن أخذ خماطر  " ضروريًايف السعر "التخفي 

 ضروريًا هذا التسعري املنخف  عّدالوقت. وكذلك ُي ذاكألن الشركة غري معروفة يف  ؛إضافية

األسهم. وبسبب هذا مجيع  يفأي ضمان االكتتاب الكامل  ؛من أجل ضمان جناح الطرح العام

، ال يستغرب أن يفتتح سعر السهم بعالوة فور بدئه التداول العام يف سوق التسعري املنخف 

األسهم. أولئك الذين جنحوا يف شراء السهم خالل مرحلة االكتتاب حيققون عوائد غري 

 ل أرباحه يف اليوم األول وخيرج.عادية يف يوم اإلدراج وكثري منهم بالفعل يسّي

 أحيانًا متعهد التغطيةسعر السهم اجلديد، يقوم  يفحدوث بيع مجاعي يكون له أثر سليب  ملنع

تفاقيات ا عّد. وُتبيعأو عدم  جبعل مسؤولي الشركة وموظفيها يوقعون اتفاقية جتميد

متنعهم من بيع أي  ،ومنسوبي الشركة متعهدي التغطيةبني  ملزمة قانونيًا ًاالتجميد عقود

. شهرًا 24تراوح الفرتة من ثالثة أشهر إىل من الزمن. وميكن أن  حمددًة سهم من األسهم فرتًة

من قانون  144هي احلد األدنى املنصوص عليه مبوجب القاعدة  فرتة تسعني يومًاوتعد 

طول. وعندما قد تكون أ متعهدو التغطيةالواليات املتحدة، لكن اتفاقية التجميد اليت حيددها 

 ميع منسوبي الشركة ببيع أسهمهم.سمح جلُي ،تنتهي فرتة التجميد
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فرض على أي نوع من املساهمني أنه ال يوجد يف السوق احمللية فرتات جتميد ُت ومن املالحظ

ممن مت ختصيص أسهم اكتتاب لصاحلهم. يستطيع املساهمون من أفراد ومؤسسات بيع 

اج أو أي يوم آخر متى شاؤوا. ومع ذلك، خيضع بيع األسهم من أسهمهم يف اليوم األول من اإلدر

 قبل مساهمني مؤسسني لقيود معينة.
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 أسئلة للمراجعة 

 
التوزيعات؟ ما الفرق بني التوزيعات النقدية والتوزيعات السهمية؟ ما آثار التوزيعات ب املقصودما  .0

 أسعار األسهم؟ يف

ما النظريات األساسية املتعلقة بسياسة  .املصطلحات املختلفة ذات الصلة بالتوزيعاتصف  .8

 التوزيعات؟

؟ ما اكتتاب خاص صدر الشركات حقوقما املقصود بإصدار حقوق االكتتاب اخلاصة؟ ملاذا ُت .3

 ؟اكتتاب خاص حقاإلجراء الذي ميكن للمساهم اختاذه عند تلقيه 

 سهمية.ال التوزيعاتصف أوجه التشابه واالختالف بينها وبني ما املقصود بإصدار أسهم منحة؟  .4

ما املقصود بتجزئة األسهم؟ ملاذا تقوم الشركة بتجزئة أسهمها؟ ما األثر احملتمل إلعالن جتزئة  .5

 أسعار السهم؟ يفاألسهم 

، وانتفاء حقه يف التوزيعاتاشرح ما قد حيدث ألسعار السهم عندما حيل تاريخ انتفاء حقه يف  .6

 نحة، وتاريخ ما بعد التجزئة؟امل، وانتفاء حقه يف أسهم االكتتاب اخلاص قحقو

 ة بني العمليتني.ف الرئيساالستحواذ؟ صف أوجه االختالب املقصوداالندماج، وما ب املقصودما  .7

 ما معنى التآزر يف سياق عمليات االندماج واالستحواذ؟ وما مصادر التآزر الشائعة؟ .2

 االندماج وأبعادها التآزرية؟صف األنواع املختلفة من  .9

صف األساليب املختلفة لتقسيم الشركات مثل بيع جزء من األصول، وطرح إحدى الشركات  .01

 التابعة لالكتتاب العام، وحتويل األصول. وما مزايا ومساوئ تقسيم الشركات؟

الطرح األولي لالكتتاب العام؟ صف بع  الفوائد الرئيسة لتحول شركة خاصة ب املقصودما  .00

 إىل شركة عامة مدرجة؟

 

الكتتاب ل الطرح األولي عملية . وصفبصورة عامة الطرح األولي لالكتتاب العامصف عملية  .08

 .العام يف السوق املالية السعودية

 ملاذا تكون عمليات الطرح األولي لالكتتاب العام ذات سعر خمف  يف العادة؟ .03
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 عينة من أسئلة اخليارات املتعددة 
 

 ؟التوزيعاتنقدية، ماذا حيدث لسعر سهمها يف تاريخ انتفاء حق  توزيعاتشركة  تدفععندما  .1

 مدفوعة من املكاسب. التوزيعاتألن  ؛يبقى السعر دون تغيري (أ 

 املدفوع. التوزيعاتينخف  السعر مبا يساوي مبلغ  (ب 

 ألن املستثمرين يفضلون التوزيعات. ؛يرتفع السعر (ج 

قد يرتاجع سعر السهم، أو يرتفع، أو يبقى دون ف، وعةاملدف التوزيعات مقداريعتمد األمر على  (د 

 تغيري.

 
، كم 1:4. إذا أصدرت الشركة أسهم منحة بنسبة (ABC)سهم من أسهم شركة  111لديك  .2

 متلك بعد التوزيع؟ (ABC)سهمًا من أسهم شركة 

 81 (أ 

 85 (ب 

  081 (ج 

 085 (د 

 

من مصادر التآزر يف عمليات االندماج  أي من العبارات التالية ال حيتمل أن تكون مصدرًا .3

 واالستحواذ؟

 تبين ثقافة العمل األفضل بني الشركتني. (أ 

 حتقيق اقتصاديات احلجم يف العمليات. (ب 

 اجلمع بني اخل رة واملوارد اجلديدة. (ج 

 القضاء على وقت االنتظار يف سلسلة التوريد. (د 
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االندماج واالستحواذ. وتشمل املساوئ  إن عمليات تقسيم الشركات هي النقي  املقابل لعمليات .4

 تقسيم الشركات ما يلي:الرئيسة ل

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

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

ملؤشرات الرئيسة، مما جيعل جذب اهتمام املؤسسات متثيلها يف ا قّلكلما صغر حجم الشركة  (ج 

 االستثمارية أكثر صعوبة.
 

 أ و ب فقط  -0

 فقط جأ و   -8

 فقط جب و   -3

 .جأ و ب و   -4

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

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

 أدائها وأنشطتها من قبل السلطات التنظيمية.هناك رقابة وثيقة على  (ب 

 ر األعضاء املؤسسني أو شركائهم املقربني.َسقد تكون األسهم مملوكة بالكامل من قبل ُأ (ج 

  تكون األسهم يف العادة مدرجة يف سوق األسهم للتداول العام. (د 
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 الفصل الثامن

 نظــام الســوق املالــية

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج  ُقّسم

ضمون هذا اهلدف يف مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهالدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 النص.إطار يسبق 

  

 املقدمة 

 األوراق املالية  1.8

 متثل "أوراقا مالية" األدوات اليت 00002
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 السوق املالية السعودية  00302

 جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية  80302
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 متطلبات الوسطاء  00402
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 سلطة السوق املالية على الوسطاء  30402
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 اإلفصاح

 نشرة اإلصدار اإلفصاح يف 00502

 املقيد لألسهموالعرض تنظيم الشراء  6.8

 العقوبات واألحكام اجلزائية للمخالفات )عام(  7.8
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 املقدمة

صدار إيعاجل هذا الباب اجلوانب القانونية ملعامالت السوق املالية يف اململكة العربية السعودية. وقد مت 

)السوق(  ية السعوديةسوق املالوال)اهليئة( يةسوق املالالهيئة ت  ئنشأالذي مبوجبه ام السوق املالية نظ

 وجلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية )اللجنة(.

 

 األوراق املالـية 1.8

 اليت متثل " أوراقا مالية" دوات ألا 1.1.8

 لفصــليف نظــام السـوق املاليــة )ا  إليهـا معرفـة مــا املقصـود  بــاألوراق املاليـة  املشــار     –1.1.8هـدف تعليمــي  

 (2األول ، املادة 
 

 : ياملقصود باألوراق املالية ما يأت سب نظام السوق املالية، فإن حب

 أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول 

      أدوات الـــدين القابلـــة للتـــداول الـــيت تصـــدرها الشـــركات أو احلكومـــة أو اهليئـــات العامـــة أو املؤسســـات

 العامة. 

 .الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار 

  أدوات متثل حقوق مشاركة يف األرباح، وأي حقوق يف توزيع األصول .أي 

 كـــأوراق ماليـــة، إذا رأى يف ذلـــك  واعتمادهـــا تضـــمينها أي حقـــوق أخـــرى أو أدوات يـــرى جملـــس اهليئـــة

 لسالمة السوق أو محاية املستثمرين.  حتقيقًا

 مالية" اليت ال متثل " أوراقًااألدوات  2.1.8

وبالتـالي ال  تنـدرج    ،األدوات الـيت اسـتبعدت مـن املقصـود " بـاألوراق املاليـة"      معرفة  –2.1.8هدف تعليمي 

 ( 3األول، املادة  لفصلضمن أحكام نظام السوق املالية )

 

 املالية":األوراق من املقصود "ب اسُتبعدتهنالك أدوات مالية معينة 

  واالت النقدية.املستندية واحلاألوراق التجارية مثل الشيكات والكمبياالت وسندات األمر واالعتمادات 

 ما بينها. يف اوهلا البنوك حصرًاداألدوات اليت تت 

 .بوالص التأمني 
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  عـدم معاملتهـا كـأوراق ماليـة، إذا رأى اجمللـس       اهليئـة يـرى جملـس   ماليـة   ًاأوراقـ  عّدأدوات ُتأي حقوق أو

 عدم ضرورة معاملتها كأوراق مالية بناًء على مقتضيات سالمة السوق أو محاية املستثمرين.

 يةسوق املالالهيئة  2.8

 أهداف اهليئة 1.2.8

فهم حدود مسئوليات هيئة السوق املالية  يف ضوء نظام السوق املالية، واملهـام الـيت    –1.2.8هدف تعليمي

 ( 5الثاني، املادة   لفصلميكنها القيام بها من أجل حتقيق تلك األهداف )

 

ط بهــا إصــدار اللــوائح والقواعــد     واجلهــة املنــ   اهليئــة عــدّ الســوق املاليــة. وتُ   اهليئــة  مبوجــب نظــام    أنشــئت

 والتعليمات واألوامر األخرى وتطبيق أحكام هذا النظام. 

 نيط باهليئة القيام مبا يأتي: ومن أجل حتقيق هذه األهداف 

تنظيم السـوق املاليـة وتطويرهـا والعمـل علـى تنميـة وتطـوير أسـاليب األجهـزة واجلهـات العاملـة يف             - 1

تــداول األوراق املاليــة، وتطــوير اإلجــراءات الكفيلــة باحلــد مــن املخــاطر املرتبطــة مبعــامالت األوراق       

 املالية.

 وتداوهلا.تنظيم إصدار األوراق املالية ومراقبتها  - 2

 تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات اجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة وإشرافها. - 3

محاية املواطنني واملسـتثمرين يف األوراق املاليـة مـن املمارسـات غـري العادلـة أو غـري السـليمة، أو الـيت           - 4

 تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تالعب.

 ة يف معامالت األوراق املالية.العمل على حتقيق العدالة والكفاية والشفافي - 5

تنظـــيم ومراقبـــة اإلفصـــاح الكامـــل عـــن املعلومـــات املتعلقـــة بـــاألوراق املاليـــة واجلهـــات املصـــدرة هلـــا،   - 6

وحتديـد وتـوفري املعلومـات الـيت      ،عامالت األشخاص املطلعني وكبار املساهمني واملستثمرين فيهاتو

 ألسهم واجلمهور.ا مليجيب على املشاركني يف السوق اإلفصاح عنها حلا

 لألسهم.  ةالعام عروضتنظيم طلبات التوكيل والشراء وال - 7
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 السعودية األخرى اجلهات 3.8

 السوق املالية السعودية 1.3.8

 (21الثالث، املادة  لفصلمعرفة أهداف السوق املالية )ا –1.3.8هدف تعليمي 

 

أو  السـعودية  يف اململكة العربية السعودية لتداول األوراق املالية )السوق املاليـة  أنشئتإن السوق املالية اليت 

يف اململكـة. وتشـمل    الوحيدة املصرح هلا مبزاولة العمل يف تداول األوراق املاليـة  ( هي اجلهة)تداول(  السوق

 أهداف السوق ما يلي:

ــفافيتها، وقوا     - 1 ــا وشـ ــات اإلدراج وكفايتهـ ــة متطلبـ ــن عدالـ ــد مـ ــة  التأكـ ــه الفنيـ ــداول، وآلياتـ ــد التـ  ،عـ

 ومعلومات األوراق املالية املدرجة يف السوق.

وإجــراءات ســليمة وســريعة وذات كفــاءة للتســوية واملقاصــة مــن خــالل مركــز إيــداع        تــوفري قواعــد   - 2

 األوراق املالية.

 وضع معايري مهنية للوسطاء ووكاالتهم وتطبيقها.  - 3

الدوريـة لضـمان مـدى التـزامهم      للوسطاء من خالل املراقبـة التحقق من قوة ومتانة األوضاع املالية   - 4

مبعــايري كفايــة رأس املــال ووضــع الرتتيبــات املناســبة حلمايــة األمــوال واألوراق املاليــة املودعــة لــدى    

 شركات الوساطة.

 جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية 2.3.8

األوراق املاليـة ) الفصـل الثالـث ، املـادة     فهم طبيعة عمل جلنة الفصل يف منازعات  –2.3.8هدف تعليمي 

25) 
 

امسهـا، فـإن مهمـة اللجنـة تتمثـل       األوراق املالية. وكما يـدل عليـه   جلنة الفصل يف منازعات اهليئة أنشأت

الــيت تقــع يف نطــاق أحكــام نظــام الســوق املاليــة       والشــكاوى ذات العالقــة باملنازعــات    الــدعاوى النظــر يفيف 

جنـة  . ولّلولوائح اهليئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما يف احلق العام واحلق اخلـاص  ولوائحه التنفيذية

واألمر بتقـديم األدلـة    ،الصالحيات الالزمة الستدعاء الشهود، وإصدار األوامر والقرارات، وفرض العقوبات

 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.      

جنة إصـدار قـرار بـالتعوي  وطلـب إعـادة األوضـاع إىل مـا كانـت عليـه، أو إصـدار قـرار آخـر يكـون              حيق لّلو

 ويضمن حق املتضرر.  مناسبًا

سـواق املاليـة وفقـه املعـامالت ويتمتعـون بـاخل رة       تتكون اللجنة من مستشارين قانونيني متخصصني يف األ

اهليئــة لفــرتة ثــالث ســنوات قابلــة   يف القضــايا التجاريــة واملاليــة. ويعــني أعضــاء اللجنــة بقــرار مــن جملــس  

أو غـري مباشـرة أو صـلة     للتجديد. غري انه جيب أال تكون ألعضاء اللجنة مصلحة مالية أو جتاريـة مباشـرة  

 بأصحاب الشكوى أو الدعوى املرفوعة أمام اللجنة. ةقرابة حتى الدرجة الرابع

مـن تـاريخ    وعلى اللجنة أن تباشر النظـر يف الشـكاوى أو الـدعوى خـالل مـدة ال تزيـد علـى أربعـة عشـر يومـاً          

إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة. ولكـن ال جيـوز إيـداع أي شـكوى أو صـحيفة دعـوى لـدى اللجنـة قبـل          

من تاريخ إيداعها إال إذا أخطرت اهليئة  تسعني يومًا، وما مل مي  على ذلك مدة إيداعها أوال لدى اهليئة

 .مقدم الشكوى أو الدعوى جبواز اإليداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه املدة 

أو الصـادرة عـن    اإللكرتونيةوجيوز اإلثبات يف قضايا األوراق املالية جبميع طرق اإلثبات، مبا فيها البيانات 

 لكرتوني.إلوال ريد ا ،ميليومراسالت جهاز الفاكس ،الت اهلاتفوتسجياحلاسوب، 

، عـــن طريــق اجلهـــة  الســوق علــى طلـــب اهليئــة أو    اللجنــة، بنـــاءً  تصـــدر عــن القــرارات النهائيـــة الــيت    تنفَّــذ 

تنفيـذ األحكـام القضـائية. ويف حالـة الشـكاوى الـيت ينـتج عـن البـت          املخولة احلكومية )ذات االختصاص( و

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

 املدنية. يف الدعاوى األحكام القضائية

االسـتئناف أمـام جلنـة االسـتئناف،     يـتم  ويومًا مـن تـاريخ إبالغهـا.     31ستئناف قرارات اللجنة خالل ايكون 

اليت تتكون من ثالثة أعضاء ميثلون وزارة املالية، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة اخل راء مبجلس الوزراء. 

يعني أعضاء اللجنة لفرتة ثـالث سـنوات قابلـة للتجديـد. وتعـد قـرارات جلنـة االسـتئناف نهائيـة، مـع حـق            و

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

تأكيد تلك القرارات، أو إعـادة النظـر يف الشـكوى أو الـدعوى مـن جديـد اسـتنادا إىل املعلومـات الثابتـة يف          

 ملف الدعوى أمام جلنة الفصل، وفقًا لتقديرها.
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 مركز إيداع األوراق املالية " املركز " 3.3.8

 (27، 26الرابع، املادة  لفصلاألوراق املالية )افهم طبيعة ومهام مركز إيداع  –3.3.8هدف تعليمي 

ما يقوم به املركز يف حالـة اخلطـأ أو االعتقـاد بوجـود خطـأ يف املعلومـات الـيت يف         –4.3.8هدف تعليمي 

 (27سجالته   )الفصل  الرابع، املادة 
 

اجلهــة الوحيــدة يف   والســوق املاليــة. وهــ  إدارة  جملــس أنشــأهاإدارة   مركــز إيــداع األوراق املاليــة )املركــز(  

اململكــة املصــرح هلــا مبزاولــة عمليــات إيــداع األوراق املاليــة الســعودية املتداولــة يف الســوق ونقلــها وتســويتها     

 ومقاصتها وتسجيل ملكيتها. 

السوق. وتعد القيـود   إن املركز هو اجلهة الوحيدة لتسجيل مجيع حقوق ملكية األوراق املالية املتداولة يف

قاطعـــا علـــى ملكيـــة األوراق املبينـــة فيهـــا واألعبـــاء   وإثباتـــًا جالت النهائيـــة للمركـــز دلـــياًلاملدونـــة يف الســـ

 كـذلك  يقدم املركـز و ،بالتسجيل بناًء على الطلب املستمر املركز إشعارًا ربها، ويصدواحلقوق املتعلقة 

 سجالت املركز. تقارير دورية حلملة األوراق املالية عن األوراق املالية اململوكة هلم واملسجلة يف

 ومـدققي حيظـر علـى مـوظفي املركـز والسـوق      وسرية ملكية األوراق املالية يف املركز بالغة األهميـة،   عّدوُت

حســاباتهم ومستشــاريهم وخــ رائهم إفشــاء أي معلومــات عــن مــالكي األوراق املاليــة إال يف حــدود القواعــد        

تصـــحيح األخطــاء الـــواردة يف البيانـــات   يقـــوم املركـــز بتســهيل عمليـــة ، والتشــغيلية الصـــادرة عـــن املركــز  

ب على من يعتقد بوجود خطأ يف املعلومـات الـيت مت إدخاهلـا يف السـجل يسـتدعي      املركز. وجي املسجلة يف

تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب خطي إىل مدير املركـز )أو مـن يعينـه املـدير لتلقـي مثـل هـذه        

التعــديل أال بعــد إخطــار الشــخص )أو األشــخاص( الــذين حيــددهم   ال يــتم هــذا التصــحيح أو  والطلبــات(. 

 السجل حاليا كمالك هلذه األوراق املالية ومنحهم فرصة كافية للتعليق.

 

 تنظيم الوسطاء 4.8

 متطلبات الوسطاء 1.4.8

معرفــة متطلبــات الشــخص الــذي يرغــب يف ممارســة أعمــال الوســاطة )الفصــل          –1.4.8هــدف تعليمــي  

 (31اخلامس، املادة 
 

علـى   ألي شـخص. ويقتصـر عمـل الوسـاطة علـى مـن يكـون حاصـالً         يف جمال الوساطة لـيس متاحـاً  العمل 
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ممارسـة أعمـال الوسـاطة، مـا مل     يف لشـركة مسـاهمة مـرخص هلـا      ترخيص ساري املفعـول ويعمـل وكـيالً   

 من تلك املتطلبات. يكن ذلك الشخص قد استثين

 نشاطات الوسيط 2.4.8

اخلــامس، املــادة  -ميكــن أن يقــوم بهــا الوســيط )الفصــل معرفــة النشــاطات الــيت  –2.4.8هــدف تعليمــي

32) 

يف شـــركة مســـاهمة تعمـــل ، وأوضـــحت أنـــه الوســـيطاملقصـــود بمـــن نظـــام الســـوق املاليـــة   32املـــادة بينـــت 

 التالية: ةالوساطة وتقوم بكل أو واحد من األعمال اخلمس

 يف تداول األوراق املالية مبا فيها احلفظ. تعمل بصفة جتارية وسيطًا  - 1

 نفذ صفقات األوراق املالية لصنع سوق فيها.ت  - 2

 عن مصدرها، أو من ينوب عنه. حيازة أو طرح األوراق املالية نيابًة  - 3

 وساطة لرتتيب عقود تبادل العملة واألوراق املالية.ال  - 4

 أصول مالية يف صورة أوراق مالية.للحصول على بصفة جتارية، تقديم عرض لآلخرين   - 5

 

 الوسطاءسلطة السوق املالية على  3.4.8

فهم صالحيات السوق املالية للقيام بالتحقيق والتفتيش على الوسطاء املرخص  – 3.4.8هدف تعليمي 

 (35هم )الفصل اخلامس، املادة ئهلم، أو وكال

 

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 

نها صالحيات السوق صالحية طلب األشخاص للشهادة واملستندات والسجالت والوثائق اليت ترى السوق أ

ضرورية أو هلا عالقة بالتحقيق. وجيوز للسوق كذلك أن تطلب حضور الشهود، ومعاينة السجالت يف 

السوق صالحيتها بالتفتيش والتحقيق من خالل احلصول  ومتارسأي مكان توجد فيه هذه السجالت. 

نة على قرار باالستدعاء واالستجواب والتفتيش من جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية. وعلى جل

مل يثبت لديها أن الطلب مشوب  إصدار قرار االستدعاء واالستجواب ماالفصل االستجابة لطلب السوق 

 لسلطة.بالتعسف، أو سوء استخدام ا

  



200 
 

 اإلفصاح 5.8

 نشرة اإلصداريف فصاح اإل 1.5.8

معرفــة املعلومــات والقــوائم الــيت جيــب أن تتضــمنها نشــرة إصــدار األوراق املاليــة       –1.5.8هــدف تعليمــي  

 (42)الفصل السابع، املادة 

 

. وتطلــب اهليئــة أن تتضــمن العتمادهــا اهليئــة ىلإر األوراق املاليــة أن يقــدم نشــرة إصــدار ِدْصــجيــب علــى ُم 

 نشرة اإلصدار املعلومات والبيانات التالية:

وصفًا كافيا للمصدر وطبيعة عمله واألشخاص القائمني على إدارة العمل )أعضاء جملس اإلدارة،   - 1

 ني.يبار املوظفني( واملساهمني الرئيسواملديرين التنفيذيني، وك

لــألوراق املاليــة املزمــع إصــدارها، مـن حيــث العــدد والســعر واحلقــوق املتعلقــة بهــا، وأي   وصـفًا كافيــاً   - 2

ــة أخــرى للمصــدر إن وجــدت. وجيــب أن يشــمل الوصــف         اأولويــات أو  ــع بهــا أوراق مالي ــازات تتمت متي

 كيفية صرف حصيلة اإلصدار، والعموالت اليت سيتقاضاها األشخاص املعنيون باإلصدار.

ملركــز املــالي للمصــدر وأي معلومــات ماليــة ذات أهميــة مبــا يف ذلــك امليزانيــة         عــن ا  واضــحاً  بيانــًا  - 3

 وحساب األرباح واخلسائر وبيانات التدفقات النقدية املدققة من قبل مراجع حسابات.

ــا تـــراه ضـــرورياً      - 4 ــا اهليئـــة أو تســـمح باحلصـــول عليهـــا حســـب مـ ملســـاعدة  أي معلومـــات أخـــرى تطلبهـ

 يف األوراق املاليـة املزمـع   ذ قراراتهم االسـتثمارية حـول االسـتثمار   املستثمرين ومستشاريهم على اختا

 إصدارها.

 املقيد لألسهم والعرضتنظيم الشراء  6.8

 (54و  52فهم الشراء املقيد لألسهم ) الفصل التاسع، املادة  –1.6.8هدف تعليمي 

 (54و 52فهم عرض شراء األسهم املقيدة ) الفصل التاسع، املادة  –2.6.8هدف تعليمي 

 

 لألسهم.قيد املعرض الوعمليات املقيد لألسهم الصالحيات الالزمة لتنظيم عمليات الشراء  للهيئة

أو  -معه أو من يتصرفون باالتفاق- فالشراء املقيد لألسهم هو شراء أسهم يرتتب عليه متلك املشرتي

 .املعينة% أو أكثر من أسهم شركة من ذات الفئة من أسهم الشركة 11نسبة على سيطرتهم 
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ألسهم فيتمثـل يف توجيـه إعـالن عـام يعـرض املعلـن مبقتضـاه شـراء أسـهم تتمتـع حبـق            لأما العرض املقيد 

% أو أكثــر مــن فئــة األســهم   11يف زيــادة ملكيــة مقــدم العــرض إىل    ةالتصــويت إذا تســببت الكميــة املشــرتا  

هـة مقدمـة العـرض، أو آخـرون     األسـهم الـيت ميلكهـا آخـرون تسـيطر علـيهم اجل       املعينة. ويشمل القيد أيضـاً 

 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 

%( أو أكثر من فئة معينة من 51) ةئباملالشخص أو من يتصرفون باالتفاق معه مالكني لنسبة مخسني 

أن يصدر أمرًا اهليئة سهم اليت تتمتع حبق التصويت واملدرجة يف السوق. و يف هذه احلالة حيق جمللس األ

لشراء األسهم املتبقية اليت ال ميلكها من الفئة نفسها،  بأن يقدم ذلك الشخص عرضًا خالل ستني يوما

لس بتحديد شروط العرض، مع أنه ال يلزم طالب الشراء بتقديم عرض الشراء بسعر يزيد اجملويقوم 

.السابقة عشر شهرًا االثينعلى أعلى سعر دفعه لشراء األسهم خالل   

 العقوبات واألحكام اجلزائية للمخالفات )عام( 7.8

ات األوراق املاليـة  معرفـة العقوبـات الـيت ميكـن أن تصـدر  عـن جلنـة الفصـل يف منازعـ         – 7.8هدف تعليمـي  

ألي خمالفات ألحكام النظام أو اللوائح أو القواعد اليت تصـدرها اهليئـة، أو لـوائح السـوق املاليـة ) الفصـل       

 (59العاشر، املادة 
 

أمـام   دعـاوي لهيئـة احلـق يف رفـع    لما خيـص التالعـب وتـداول املطلعـني،      لعقوبات واجلزاءات يفإىل ا إضافًة

تشــكل قــد قــام بأعمــال أو ممارســات     إذا تــبني للهيئــة أن شخصــاً  فــفصــل منازعــات األوراق املاليــة.   الجلنــة 

يف ، فلـها احلـق   ألحكام النظام أو اللوائح أو القواعـد الـيت تصـدرها اهليئـة، أو لـوائح السـوق املاليـة       خمالفة 

 قوبات ما يلي:إقامة دعوى أمام اللجنة من أجل استصدار قرار بالعقوبة املناسبة، وتشمل الع

 إنذار الشخص املعين.  - 1

 ن القيام بالعمل موضوع الدعوى.مإلزام الشخص املعين بالتوقف أو االمتناع   - 2

ــوات            - 3 ــاذ اخلطـ ــة أو اختـ ــوع املخالفـ ــب وقـ ــرورية لتجنـ ــوات الضـ ــاذ اخلطـ ــين باختـ ــخص املعـ ــزام الشـ إلـ

 التصحيحية الالزمة ملعاجلة نتائج املخالفة.
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أضــرار نتيجــة للمخالفــات املرتكبــة، أو إلــزام املخــالف بــدفع   تعــوي  األشــخاص الــذين حلقــت بهــم    - 4

 املكاسب اليت حققها نتيجة هذه املخالفة إىل حساب اهليئة.

 تعليق تداول الورقة املالية.  - 5

مستشـار اســتثمار للفــرتة  ة، أو إدارة احملـافظ ، أو العمــل  منـع الشــخص املخـالف مــن مزاولـة الوســاط     - 6

 ومحاية املستثمرين.الزمنية الالزمة لسالمة السوق 

 احلجز والتقييد على املمتلكات.  - 7

 .املنع من السفر  - 8

 .املنع من العمل يف الشركات اليت تتداول أسهمها يف السوق  - 9

األشـخاص  بأن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية  -إضافة للعقوبات املذكورة عاليه-وجيوز للهيئة 

. وكبديل ملـا  و اللوائح أو القواعد اليت تصدرها اهليئةأ ولني عن خمالفة متعمدة ألحكام هذا النظامؤاملس

علــى كــل شــخص مســؤول عــن خمالفــة هــذا النظــام ولوائحــه    تقــدم جيــوز للمجلــس فــرض غرامــة ماليــة 

اللجنة( عن  مفرضت من قبل اجمللس أأ. وجيب أال تقل الغرامة املالية ) سواء وقواعد اهليئة ولوائح السوق

 ( ريال عن كل خمالفة مت ارتكابها.111111ئة ألف )م علىتزيد  ( ريال وأال11111عشرة آالف )
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 أسئلة املراجعة

 ما األدوات اليت يشار إليها بـ "األوراق املالية" يف نظام السوق املالية؟ .0

 ة هليئة السوق املالية؟املسؤوليات الرئيسما  .8

مـا يتعلـق بـإجراء     صالحية السوق يفة للسوق املالية السعودية )تداول(؟ صف األهداف الرئيسما  .3

التحقيقــــات وعمليــــات التفتــــيش علــــى شــــركات الوســــاطة املرخصــــة )الوســــطاء املرخصــــني( أو  

 .وكالئها

 ما مهام جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية؟ .4

 بّين مهام مركز إيداع األوراق املالية. .5

 الوساطة؟ممارسة أعمال يف ما الشروط املطلوبة من الشخص الذي يرغب  .6

 .اذكر األنشطة اليت ميكن للوسيط مزاولتها .7

 ما املعلومات والقوائم اليت جيب أن تشتمل عليها نشرة إصدار األوراق املالية؟ .2

 ما املقصود بـ "الشراء املقيد لألسهم" و"العرض املقيد لشراء لألسهم"؟ .9
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 منوذج أسئلة اخليارات املتعددة

 ا يلي يعرف كأوراق مالية:مم أيوفق نظام السوق املالية،  .1

i. .أسهم الشركات 

ii. .سندات الشركات واحلكومات 

iii. .الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار 

iv. .حقوق األولوية 

 فقط. i (أ )

 فقط. iiو  i (ب )

 فقط. iiiو  iiو  i (ج )

 .ivو  iiiو ii و i (د )

 

نص عليه نظام السوق سب ما حبأي مما يلي ال يعد من مسؤوليات هيئة السوق املالية )اهليئة(  .2

 املالية؟

 تنظيم وتطوير سوق األوراق املالية السعودية. (أ )

 محاية املواطنني واملستثمرين يف األوراق املالية من املمارسات غري السليمة وغري العادلة. (ب )

 حتقيق العدالة والكفاءة والشفافية يف النشاطات االقتصادية.إىل السعي  (ج )

 الشركات املدرجة.تنظيم ومراقبة ممارسات إفصاح  (د )

 

اجلهة الوحيدة  ينص نظام السوق املالية على تأسيس "السوق املالية السعودية" حبيث تكون هي .3

مــن األهــداف  ُيعــّد. أي ممــا يلــي املصــرح هلــا مبزاولــة العمــل يف تــداول األوراق املاليــة يف اململكــة  

 احملددة هلذه كما نص النظام؟

i. ايتها وشفافيتها، وقواعد التداولالتأكد من عدالة متطلبات اإلدراج وكف. 

ii. توفري قواعد وإجراءات سليمة وسريعة وذات كفاءة للتسوية واملقاصة. 

iii.  وتطبيقها ووكالئهموضع معايري مهنية للوسطاء. 

iv. .التأكد من املتانة والسالمة املالية للمؤسسات االستثمارية 

 فقط. iiiو  iiو  i (أ )
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 فقط. ivو  iiو  i (ب )

 فقط. ivو  iiiو  ii (ج )

 .ivو  iiiو ii و i (د )

 

عرف نظـام السـوق املاليـة الوسـطاء بـأي شـركة مسـاهمة تعمـل بصـفة جتاريـة وتقـوم بأنشـطة              .4

 حمددة. أي مما يلي ليس من هذه األنشطة؟

 العمل كأمني حفظ لألوراق املالية. (أ )

 إدارة احملافظ االستثمارية للعمالء. (ب )

 فتح حسابات لتداول األوراق املالية. (ج )

 املالية للحساب اخلاص بهدف حتقيق األرباح.التعامل يف األوراق  (د )

 

ر األوراق املالية تقديم نشرة إصدار مصدقة من ِدْصينص نظام السوق املالية على أنه جيب على ُم .5

 هيئة السوق املالية. أي مما يلي ليس من احملتويات املطلوبة يف نشرة اإلصدار؟

لـألوراق املاليـة املزمـع إصـدارها، مـن حيـث العـدد والسـعر واحلقـوق املتعلقـة            وصف كاٍف (أ )

 .بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها

بيــان واضــح عــن املركــز املــالي للمصــدر وأي معلومــات ماليــة ذات أهميــة مبــا يف ذلــك            (ب )

مراجــع امليزانيــة وحســاب األربــاح واخلســائر وبيانــات التــدفقات النقديــة املدققــة مــن قبــل  

 .حسابات

 بيان يتضمن توقعاٍت ألداء الشركة املالي مبا يف ذلك العوائد املتوقعة للمستثمرين. (ج )

للمصدر وطبيعة عملـه واألشـخاص القـائمني علـى إدارة العمـل واملسـاهمني        وصف كاٍف (د )

 .الرئيسيني
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 الفصل: التاسع

 األوراق املالية أعمالالئحة 

 

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج  ُقّسم

ضمون هذا اهلدف يف مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهالدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 إطار يسبق النص.

 

  

 املقدمة 

 األوراق املالية نشاطممارسة  1.9

 نشاط األوراق املالية 00009

 ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة 80009

 ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة  وناألشخاص املخول 30009

 إعالنات األوراق املالية 2.9

 تعريف إعالنات األوراق املالية 00809

 دور األشخاص املرخص هلم  80809
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 املقدمة

 21م املوافــق لـــ  2115يونيــو  28بتــاريخ  أعمــال األوراق املاليــة  هيئــة الســوق املاليــة الئحــة  أصــدر جملــس  

 .على نظام السوق املالية هـ بناًء1426األوىل  ىمجاد

 ممارسة نشاط األوراق املالية 1.9

 نشاط األوراق املالية 1.1.9

)البـاب الثـاني،    ة الـيت متثـل نشـاط أعمـال األوراق    ة الرئيسفهم النشاطات اخلمس –1.1.9هدف تعليمي 

 (3، 2املادة 
 

 أنه أي نشاط من النشاطات التالية:بف نشاط األوراق املالية يعّر

 :وميكــــن أن يكــــون بصــــفة أصــــيل أو وكيــــل ويشــــمل التعامــــل البيــــع والشــــراء أو إدارة   التعامــــل

 االكتتاب يف األوراق املالية أو التعهد بتغطيتها.
 مــا يتعلــق بأعمــال   يف بعضــها بــبع ويشــمل قيــام أشــخاص بتقــديم وتعريــف أطــراف   ترتيــب:ال

ما خيص متويل الشركات، أو القيام بأي شكل من أجل  األوراق املالية، أو تقديم االستشارات يف

 تنفيذ صفقات ذات عالقة باألوراق املالية.
 :لــى أن يكــون للمــدير حــق وذلــك يف حالــة قيــام أشــخاص بــإدارة أوراق ماليــة لآلخــرين، ع  اإلدارة

 .التصرف حسبما يراه مناسبًا
 :تقــديم املشــورة بواســطة شــخص لشــخص آخــر حــول مزايــا وخمــاطر تعاملــه يف   تقــديم المشــورة

 ورقة مالية معينة، أو حول ممارسة أي حقوق أو تعامل توفره الورقة املالية.
 :ماليــة، مبــا يف ذلــك القيــام    وتشــمل حفــظ أصــول عائــدة لشــخص آخــر وتشــمل أوراقــاً     الحفــظ

 باإلجراءات اإلدارية الالزمة.

 
 ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة 2.1.9

فهم املعايري اليت يصنف على ضوئها الشخص كممـارس ألعمـال األوراق املاليـة     – 2.1.9هدف تعليمي 

 (4يف اململكة العربية السعودية )ا الباب الثاني، املادة 

يف نشــاط األوراق   اشــتغلألعمــال األوراق املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية إذا      الشــخص ممارســاً  ُيعــّد
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 املالية من مكان عمل دائم يف اململكة. وينطبق هذا التعريف يف احلالتني التاليتني: 

 يف اململكة، أو إذا مارس ذلك النشاط أو أعمال األوراق املالية عمومًا  - 1

 النشاط مع شخص أو حلساب شخص يف اململكة.إذا مارس ذلك   - 2

 ممارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة وناألشخاص املخول 3.1.9

فهــم فئــات األشــخاص الــذين ميكــنهم ممارســة أعمــال األوراق املاليــة يف اململكــة        –3.1.9هــدف تعليمــي  

 (1، ملحق 5العربية السعودية )الباب الثاني، املادة 

 

األشخاص املصرح هلم مبمارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة هم فقط األشخاص الذين رخص هلم مـن  

ن مـــن احلصـــول علـــى واملســـتثنباألشـــخاص املــرخص هلـــم( أو األشـــخاص   يئـــة )يشـــار هلـــم عمومـــًااهلقبــل  

 .ترخيص 

 ويكون الشخص المستثنى واحدا  من التالي: 

 حكومة اململكة العربية السعودية.  - 1

 مؤسسة النقد العربي السعودي ) ساما(.  - 2

 يئة. أخرى تقرها اهلالسعودية وأي سوق مالية  يةسوق املالال  - 3

 مركز اإليداع.  - 4

 .ةهيئة أو وكالة دولية معرتف بها من هيئة السوق املاليأي   - 5

ــتثنى   ــافة إىل ذلـــك، يسـ ــخاصإضـ ــ األشـ ــار  وناملمارسـ ــاطات اإلعسـ ــاطاتهم،    لنشـ ــامهم بنشـ ــالل قيـ ــن خـ مـ

ع لرقابـة مؤسسـة النقـد    الـذي خيضـ  مـا يتعلـق بنشـاطها التـأميين      وكذلك تستثنى شركات التـأمني يف 

 سلطة هيئة السوق املالية يف منح االستثناء آلخرين. فضاًل على)ساما(، 
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 إعالنات األوراق املالية 2.9

 تعريف إعالنات األوراق املالية 1.2.9

فرهــا يف نشــاط اتصــال كــي يصــنف كــإعالن أوراق     امعرفــة املعــايري الواجــب تو   –1.2.9هــدف تعليمــي  

 (16الثالث، املادة  لبابمالية )ا
 

ــتم يف ســياق النشــاط    إإعــالن شــفهي أو كتــابي أو    يعــين أياإلعــالن عــن أوراق ماليــة    لكرتونــي أو إذاعــي ي

والقيــام بــإعالن أو اإلشــارة إىل  التجــاري بغــرض دعــوة شــخص أو تشــجيعه علــى التعامــل يف األوراق املاليــة    

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.

 دور األشخاص املرخص هلم 2.2.9

ــه يف وضــع أو إرســال       –2.2.9هــدف تعليمــي    لبــابإعــالن أوراق ماليــة )ا معرفــة دور الشــخص املــرخص ل

 ( 17الثالث، املادة 

 له بـذلك أو   مرخصًا املعلن أوراق مالية يف اململكة ما مل يكن الشخصعن   حظر وضع أو إرسال إعالنات ُي

 .له ص مرخصإذا كانت حمتويات اإلعالن عن األوراق املالية معتمدة من شخ
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 أسئلة املراجعة

 "أعمال األوراق املالية"؟اذكر األنشطة اخلمسة اليت متثل  .0

الشخص مزاواًل ألعمال األوراق املالية يف اململكة العربية  ُيعّدفرها حتى ابني املعايري اليت جيب تو .8

 السعودية.

 إعالن أوراق مالية؟ ُيعّدفرها يف أي نوع من التواصل لكي اما املعايري اليت جيب تو .3

 منوذج أسئلة اخليارات املتعددة

األشخاص املرخص هلم مخسة أنشطة متثل أعمال األوراق املالية، وهي: التعامل يف حتدد الئحة  .1

األوراق املالية بصفة أصيل ووكيل، وإدارة األوراق املالية، وتقديم خدمات حفـظ األوراق املاليـة،   

 وتقديم املشورة بشأن األوراق املالية وحقوقها، و..............

 تسوية صفقات األوراق املالية. (أ )

 ترتيب صفقات متويل الشركات.  (ب )

 إقراض األوراق املالية.  (ج )

 تقديم القروض للصفقات بهامش التغطية. (د )

 

لكرتونــي أو إذاعــي يــتم يف ســياق إأي إعــالن شــفهي أو كتــابي أو اإلعــالن عــن األوراق املاليــة هــو  .2

 .................. النشاط التجاري بغرض

 املالية.دعوة أي شخص لالستفادة من خدمات هيئة السوق  (أ )

 الرتويج للخدمات اليت تقدمها السوق املالية.  (ب )

 دعوة أي شخص لالستفادة من خدمات الشخص املرخص له.  (ج )

 دعوة أي شخص للتعامل يف أنشطة األوراق املالية. (د )
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 الفصل العاشر

 (عملية الرتخيص) الئحة األشخاص املرخص هلم

 

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج  ُقّسم

ضمون هذا اهلدف يف مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهالدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 إطار يسبق النص.

  
 املبادئ 1.11

 املبادئ األحد عشر 000001

  
 الرتخيص 2.11

 متطلبات الرتخيص 008001

 مةءمعايري القدرة واملال 808001

 االحتفاظ بالسجالت 308001

  
 األشخاص املسجلون 3.11

 الوظائف واجبة التسجيل 003001

 متطلبات التسجيل 803001

 

 مسؤوليات الشخص املسجل 303001

 إلغاء التسجيل 403001
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 املبادئ 3.37
 مبدًأ عشر األحد 3.3.37

اليت تقرر بصفة عامة االلتزامات األساسية لألشـخاص املـرخص    املبادئمعرفة  – 1.1.11هدف تعليمي 

 (5هلم )الباب الثاني، املادة 

الــيت جيــب علــى   املبــادئ حتــدد الئحــة األشــخاص املــرخص هلــم الصــادرة عــن جملــس هيئــة الســوق املاليــة    

املبـادئ تشـكيل مفهـوم عـام ملعـايري السـلوك املطلوبـة مـن         . والقصـد مـن هـذه    الشخص املرخص االلتزام بها

 األشخاص املرخص هلم. وهذه املبادئ هي:

 النزاهة: يتوقع من األشخاص املرخص هلم ممارسة أعماهلم بنزاهة.  - 1

املهــارة والعنايــة واحلــرص: يتوقــع مــن األشــخاص املــرخص هلــم ممارســة أعمــاهلم مبهــارة وعنايــة              - 2

 وحرص.

ــة اإلدارة واملر  - 3 ــل بتنظــيم           فعالي ــة: يتوقــع مــن األشــخاص املــرخص هلــم اختــاذ كــل مــا هــو كفي اقب

 شؤونهم مبسؤولية وفعالية مع اعتماد نظم وسياسات مالئمة إلدارة املخاطر.

سب القواعـد الـيت   حبالكفاية املالية: جيب أن حيتفظ األشخاص املرخص هلم مبوارد مالية كافية   - 4

 حتددها اهليئة.

جيــب علــى األشــخاص املــرخص هلــم االلتــزام مبعــايري ســلوك مالئمــة يف  الســلوك املالئــم يف الســوق:   - 5

 السوق.

محاية أصول العمالء: جيب على األشخاص املرخص هلم ترتيب احلماية الكافية ألصـول عمالئهـم     - 6

 عندما تقع حتت عهدتهم.

 التعــاون مــع هيئــات الرقابــة واإلشــراف: ويشــمل هــذا املبــدأ اإلفصــاح للهيئــة عــن أي حــدث أو تغــيري        - 7

 جوهري يف عمليات الشخص املرخص له أو يف هيكله التنظيمي.

الحتياجـات العمـالء مـن     العمالء: جيب أن يولي األشخاص املرخص هلـم عنايـًة فائقـةً   التواصل مع   - 8

 املعلومات، وتزويدهم باملعلومات بصورة واضحة وعادلة وغري مضللة.

 بإنصاف وعدل ومراعاة مصاحلهم.: ويتوقع معاملة العمالء األفراد مراعاة مصاحل العمالء  - 9

عــدم تضــارب املصــاحل: جيــب علــى األشــخاص املــرخص هلــم معاجلــة تضــارب املصــاحل بيــنهم وبــني     - 11

 عميل وعميل آخر بإنصاف.
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مــة ءمــة للعمــالء: جيــب علــى األشــخاص املــرخص هلــم احلــرص علــى التأكــد مــن مــدى مال   ءاملال  - 11

 واختاذ القرار نيابة عنه. يهإل مشورتهم وقراراتهم ألي عميل يقدمون خدمات املشورة

 الرتخيص 2.11

 متطلبات الرتخيص 3.2.37

ها عنـد طلـب تـرخيص    ؤمعرفة املتطلبات اليت جيب علـى مقـدم الطلـب اسـتيفا     – 1.2.11هدف تعليمي 

 (6ممارسة أعمال األوراق املالية )الباب الثاني، املادة 

ممارســة أعمــال  يف للحصــول علــى تــرخيص   ًاقصــد مبقــدم طلــب الرتخــيص الشــخص الــذي يقــدم طلبــ    ُي

األوراق املالية. وجيوز تقديم طلب الرتخيص من مؤسسـي مقـدم الطلـب أو الشـركاء املسـيطرين عليـه إذا       

ن يكــون أاهليئــة و ددهمنــوذج الطلــب الــذي حتــ  ىمل يــتم تأسيســه بعــد. وجيــب تقــديم طلــب الرتخــيص علــ   

 باملعلومات واملستندات املطلوبة. مصحوبًا

 على مقدم الطلب أن يبني للهيئة اآلتي:وجيب 

سـب القواعـد   حبحجم أعمال األوراق املالية موضـوع طلـب الرتخـيص،    وأنه قادر ومالئم للقيام بنوع   - 1

 اليت حتددها اهليئة.

ــة موضــوع طلــب الرتخــيص            - 2 أنــه ميلــك اخلــ رات واملــوارد الكافيــة ملمارســة نــوع أعمــال األوراق املالي

 هليئة.سب القواعد اليت حتددها احب

أنه لديه اخل رات اإلدارية والنظم املالية وسياسات ونظـم إدارة املخـاطر واملـوارد التقنيـة واإلجـراءات        - 3

والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية ملمارسـة نـوع أعمـال األوراق املاليـة     

 موضوع طلب الرتخيص.

 ه الذين سيمارسون أعمال األوراق املاليـة ؤه ووكالووموظفه وإدارته ومسؤولأن يكون أعضاء جملس   - 4

املؤهالت واملهــارات واخلــ رات الضــرورية الــيت حتــددها اهليئــة    بــ يتمتعــون موضــوع طلــب الرتخــيص 

 ويتصفون باألمانة والنزاهة ملمارسة تلك األعمال. 

يف اململكــة وأن يكــون  ويشــرتط ملمارســة أعمــال التعامــل واحلفــظ واإلدارة، أن يكــون مقــدم الطلــب مؤسســًا      

 واحدًا من التالي:

 شركة تابعة لبنك حملي. (أ )

 شركة مساهمة. (ب )
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 شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية متارس أعمال اخلدمات املالية. (ج )

 سب نظام مراقبة البنوك.حبشركة تابعة ملؤسسة مالية أجنبية مرخص هلا  (د )

الســعودية، وأال يقــل رأمســال مقــدم الطلــب  وجيــب أن يكــون مقــر مقــدم الطلــب وإدارتــه يف اململكــة العربيــة   

 املدفوع عن اآلتي:

 .التعامل واحلفظ: مخسون مليون ريال  - 1

اإلدارة: عشــرون مليــون ريــال إلدارة صــناديق االســتثمار وإدارة حمــافظ العمــالء، ومخســة ماليــني     - 2

 ة.ريال إلدارة صناديق االستثمار اخلاصة غري العقارية وإدارة حمافظ املستثمرين ذوي اخل ر

 الرتتيب: مليونا ريال.  - 3

 تقديم املشورة: أربعمائة ألف ريال.  - 4

كــان ملقــدم الطلــب روابــط وثيقــة مــع شــخص آخــر، فيجــب أن تقتنــع اهليئــة بنزاهــة ذلــك الشــخص        وإذا

ق فاعليـة  وووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسالمة وضعه املالي، وأن تلك الروابط الوثيقة ال تع

جيـب علـى مقـدم طلـب الرتخـيص       أخـرياً  أو عملياته أو التزامه بهذه الالئحـة.  اإلشراف على مقدم الطلب

 إرفاق طلبه باملقابل املادي الذي حتدده اهليئة.

 مةءمعايري القدرة واملال 2.2.37
مـة مـوظفي مقـدم الطلـب     ءلتحديد مـدى قـدرة ومال   املستخدمةمعرفة املعايري  – 2.2.11هدف تعليمي 

 (9ممارستها )الباب الثالث، املادة  يف مبمارسة أعمال األوراق املالية املرخص لهومسؤوليه ووكالئه للقيام 

ملمارســة  مالئمــًاو ، يشــرتط أن يبقـى الشــخص املـرخص لــه قـادراً   اهليئــةبعـد احلصــول علـى الرتخــيص مـن    

 ممارستها. وهذا الشرط ضروري الستمرار سريان الرتخيص. يف أعمال األوراق املالية املرخص له

مهارات املوظفني والوكالء التابعني للشخص املرخص له وخ راتهم ومؤهالتهم ونـزاهتهم عوامـل    وتشكل

مة الشركة. ويتم تقويم هذه املهارات واخل رات واملؤهالت والنزاهـة بنـاًء   ءمهمة يف حتديد مدى قدرة ومال

 على املعايري التالية:

لياتهم مبـا يف ذلـك الدرايـة واملهـارات الفنيـة      فر املؤهالت واخل رات املهنية الكافية للقيام مبسـؤو اتو  - 1

 املناسبة.

التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القـرارات السـليمة مبـا يتناسـب مـع الوظـائف الـيت          - 2

 يشغلونها.
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 لهيئة.لللوائح التنفيذية  القيام مبسؤولياتهم حبرص ومحاية مصاحل العمالء وفقًا  - 3

 طوي على احتيال أو تصرف خمل بالنزاهة واألمانة.مل يسبق هلم ارتكاب خمالفة تن  - 4

مل يسبق هلم انتهاك أو خمالفة أي قوانني أو أنظمة أو لـوائح تنطبـق علـى أعمـال األوراق املاليـة، أو        - 5

 تهدف إىل محاية املستثمرين.

 االحتفاظ بالسجالت 1.2.37

املــرخص لــه )البــاب   معرفــة متطلبــات حفــظ الســجالت مــن جانــب الشــخص       – 3.2.11هــدف تعليمــي  

 (16الثالث، املادة 

جيب على الشخص املرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عـن أعمـال األوراق املاليـة الـيت يقـوم بهـا       

فرتة عشر سنوات، ما مل حتدد  جالتإلثبات التزامه بالئحة األشخاص املرخص هلم، واالحتفاظ بهذه الس

أن تكـون قابلـة لالسـتخراج     ىلسجالت يف أي شكل وبأي وسيلة، علفرتة زمنية أخرى. وميكن حفظ ا اهليئة

بشــكل مطبــوع. وميكــن للهيئــة معاينــة ســجالت الشــخص املــرخص لــه مباشــرة أو مــن خــالل شــخص تعينــه  

 هلذا الغرض.

جيـب علـى الشـخص    بهـا خـالل فـرتة احلفـظ النظاميـة،       عند طلب عميل حالي أو سابق سجالت حمتفظ

 ية معقولة توفري أي من اآلتي:املرخص له خالل فرتة زمن

أي مواد أو سجالت مكتوبة تتعلق بذلك العميل قام الشـخص املـرخص لـه بإرسـاهلا، أو كـان عليـه         - 1

 إرساهلا إىل العميل مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم.

 إليه تتعلق بأعمال األوراق املالية. أرسلهانسخ من أي مراسالت تلقاها من ذلك العميل، أو   - 2

 املسجلون األشخاص 3.11

 الوظائف واجبة التسجيل 3.1.37

معرفــة الوظــائف واجبــة التســجيل والــيت يؤديهــا األشــخاص املســجلون )البــاب    – 1.3.11هــدف تعليمــي 

 (19الرابع، املادة 

ــة يف  اهلحـــددت  ــية معينـ ــائف رئيسـ ــة  وظـ ــ األشـــخاصيئـ ــل األشـــخاص   م املـــرخص هلـ ــا مـــن قبـ جيـــب أداؤهـ

ــة        ،املســـجلني ــة واجبـ ــائف التاليـ ــد الوظـ ــة التســـجيل، وتعـ ــائف واجبـ ــائف بالوظـ ــذه الوظـ ــرف هـ ــذلك تعـ لـ

 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 

 ل.مسؤول التبليغ عن غسل األموا 

   وظــائف تقـــديم اخلـــدمات للعمـــالء، مبـــا يف ذلـــك منـــدوبو املبيعـــات، ومستشـــارو االســـتثمار ومـــديرو

 متويل الشركات. واحملافظ االستثمارية ومتخصص

 متطلبات التسجيل 2.1.37
إضافة إىل إجراءات وصالحيات اهليئة يف رفة املتطلبات العامة للتسجيل، مع –  2.3.11هدف تعليمي 

 (22و 21طلبات التسجيل )الباب الرابع، املادتان التعامل مع 

ما مل تعفه  ات التأهيلية اليت تطلبها اهليئةتشرتط الالئحة أن جيتاز مقدم طلب التسجيل االختبار

اهليئة متطلبات االختبار للوظائف واجبة التسجيل، واإلرشادات العامة املتعلقة . تضع اهليئة من ذلك

 اإلعفاء من االختبارات املطلوبة.باملؤهالت املقبولة، وشروط 

 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.

 قديم معلومات إضافية.طلب ت 

 .التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب 

تقوم اهليئة بدراسة طلب التسجيل، وجيوز هلا بعد دراسة الطلب وبناًء على تقديرها املوافقة على طلب 

 التسجيل، أو املوافقة عليه بالقيود والشروط اليت تراها مناسبة، أو رفضه مع بيان األسباب.

 ؤوليات األشخاص املسجلنيمس 1.1.37

 (24معرفة مسؤوليات الشخص املسجل )الباب الرابع، املادة  – 3.3.11هدف تعليمي 

من الئحة  جيب على الشخص املسجل االلتزام باملبادئ الواردة يف املادة اخلامسة من الباب الثاني
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 من هذا الدليل(. 1-1-11)فضاًل راجع الفقرة  شخاص املرخص هلمألا

أن يكون الشخص املسجل شخصًا مقيمًا يف اململكة العربية السعودية من أجل أداء الوظائف  ويشرتط

 مل تستثنه اهليئة من ذلك. ،ماواجبة التسجيل لدى الشخص املرخص له

 إلغاء التسجيل 1.1.37
 (25معرفة األحكام املتعلقة بإلغاء التسجيل )الباب الرابع، املادة  – 4.3.11هدف تعليمي 

جيب على الشخص املرخص له التأكد من توقف ذلك الشخص فورًا عن أداء  لغاء التسجيلإيف حالة 

 أي وظيفة واجبة التسجيل.

جلنة الفصل يف منازعات وحيق للشخص املسجل الذي تشطب اهليئة امسه من السجل التظلم إىل 

دة سنتني من ميظل خاضعًا لسلطة اهليئة  ن الشخص املسجل الذي ألغي تسجيله، غري أاألوراق املالية

ما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. ويف حال فتح حتقيق أو  يف تاريخ إلغاء تسجيله

اختاذ أي إجراءات خالل هذه الفرتة، يبقى الشخص املسجل خاضعًا لسلطة اهليئة حتى انتهاء التحقيق 

 أو اإلجراءات.
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 أسئلة املراجعة

 اذكر املبادئ املنظمة لعمل األشخاص املرخص هلم. .0

 ما متطلبات الرتخيص؟ .8

 ما املعلومات املطلوبة يف طلب الرتخيص؟ .3

 ما املعايري احملددة ملدى "قدرة ومالءمة" الشخص املرخص له للقيام بأعمال األوراق املالية؟ .4

 ما األحكام اخلاصة بسحب وإلغاء الرتخيص؟ .5

 اليت جيب على الشخص املرخص له االلتزام بها. بّين خمتلف متطلبات اإلشعار .6

 اشرح عملية تقديم الطلب للحصول على صفة "الشخص املسجل". .7

ما املقصود بـ "الوظائف واجبة التسجيل"؟ وما الوظائف واجبة التسجيل لدى األشخاص  .2

 املرخص هلم؟

 ة للشخص املسجل؟ات الرئيسصف املسؤولي .9

 

 منوذج أسئلة اخليارات املتعددة 

من املبادئ األحد عشر الواردة يف الئحة األشخاص املرخص هلم، واليت جيب  عّدي مما يلي ال ُيأ .1

 االلتزام بها؟كافة على األشخاص املرخص هلم 

 ممارسة أنشطة األعمال بنزاهة. (أ )

  االلتزام مبتطلبات العمالء. (ب )

 ممارسة األعمال مبهارة وحرص وعناية. (ج )

 التقيد بسلوكيات السوق املالئمة. (د )

 

أحد املبادئ األحد عشر اليت نصت عليها الئحة األشخاص املرخص هلم عند ممارسة أعمال  .2

 يعين:واألوراق املالية هو "عدم تضارب املصاحل"، 

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

ii. .التضارب بني مصاحل الشخص املرخص له وعمالئه 

iii. ء وعميل آخر لدى نفس الشخص املرخص له.التضارب بني مصلحة أحد العمال 
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 فقط. iiو  i (أ )

 فقط. iiiو  i (ب )

 فقط. iiiو  ii (ج )

 فقط. iiiو ii و i (د )

 

أحد املتطلبات اليت تفرضها الالئحة على الشخص املرخص له للمحافظة على الرتخيص لكي  .3

تتضمن يستمر مبمارسة أعمال األوراق املالية، هو أن يستويف معايري "القدرة واملالءمة" واليت 

 اآلتي:

i. فر املؤهالت واخل رات املهنية الكافيةاتو. 

ii. ماية مصاحل العمالءحلسؤوليات حبرص املالقيام ب. 

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

iv. التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القرارات السليمة. 

 فقط. iiiو  iiو  i (أ )

 فقط. ivو  iiو  i (ب )

 فقط. ivو  iiiو  ii (ج )

 .ivو  iiiو ii و i (د )

من  عّد" ُتوظائف تقديم اخلدمات للعمالءتنص الئحة األشخاص املرخص هلم على أن " .4

الوظائف واجبة التسجيل اليت جيب أداؤها من قبل األشخاص املسجلني. ويف هذا اإلطار، "تشمل 

احملافظ  وومدير ،االستثمار واملبيعات، ومستشار ومندوب وظائف تقديم اخلدمات للعمالء"

 ، و ...............متويل الشركات وومتخصص ،االستثمارية

 الوسطاء واملتعاملون. (أ )

 التمويل. مديرو (ب )

 التسويق. مديرو (ج )

 غسل األموال.]موظف مكافحة  (د )
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 الفصل احلادي عشر

 (ممارسة األعمال) الئحة األشخاص املرخص هلم

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج  ُقّسم

ضمون هذا اهلدف يف مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهالدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 إطار يسبق النص.

 ممارسة األعمال  1.11
 اهلدايا واحلوافز  000000

 ترتيبات العمولة اخلاصة  800000

 سرية املعلومات  300000

 الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات   400000

 قبول العمالء  2.11  
 تصنيف العمالء  008000

 نظام مكافحة غسل األموال  808000

 شروط تقديم اخلدمات للعمالء  308000

 متطلبات اعرف عميلك 408000

  
 العالقة مع العمالء 3.11

 واجبات األمانة  003000

 تضارب املصاحل  803000

 املنطوية على خماطرالتعامالت   303000

 إقراض العمالء  403000

 اهلامش  503000

 تقديم التقارير للعمالء 4.11  
 إشعار تنفيذ الصفقات  004000

 التقارير الدورية  804000

 متطلبات حفظ سجالت الصفقات  304000

 التعامالت الشخصية للموظفني  404000

 االتصاالت اهلاتفية  504000
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 ممارسة األعمال 1.11

 اهلدايا واحلوافز 3.3.33
اهلدايا واحلوافز )الباب اخلامس، احلدود واحملظورات يف تقديم وقبول فهم  – 1.1.11هدف تعليمي 

 (27املادة 

 

بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز.  ةاملرخص له تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقحظر على الشخص ُي

حظر على الشخص املرخص له قبول هدايا أو حوافز إذا كان ذلك يؤدي إىل تعارض بشكل ويف املقابل ُي

 به جتاه العميل. جوهري مع أي واجب يكون ملزمًا

تابع لشخص مرخص له أو طرف ثالث بتوجيه من  أي أي هدية أو حافز يعطيه أو يتلقاه اهليئة ّدُعوَت

 .حافز أعطاه أو تلقاه الشخص املرخص له نفسه هو ،الشخص املرخص له

الشخص املرخص له من املشاركة )أو  منععلى  دوث تعارض مستقبلي، حرصت الالئحةحل وحتسبًا 

 عرض املشاركة( يف أي خسائر تعرض هلا العميل.

 صةترتيبات العمولة اخلا 2.3.33

فهم احلاالت اليت ميكن فيها للشخص املرخص له الدخول يف ترتيبات عمولة  – 2.1.11هدف تعليمي 

 (28خاصة )الباب اخلامس، املادة 

أو خدمات  أنه الرتتيب الذي يتلقى مبوجبه الشخص املرخص له سلعًابف ترتيب العمولة اخلاصة يعّر

مقابل الصفقات اليت توجه من خالل  ُتدفعإىل خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة  إضافًة

 ذلك الوسيط.
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فرت الشروط اوجيوز الدخول يف ترتيبات العمولة اخلاصة من جانب شخص مرخص له فقط إذا تو

 التالية:

 إذا قدم الوسيط أفضل شروط تنفيذ للشخص املرخص له.  - 1

 -بشكل معقول-السلع أو اخلدمات اليت يتلقاها الشخص املرخص له أن إذا جاز اعتبار   - 2

 ملنفعة عمالء الشخص املرخص له.

له يف شروط تقديم اخلدمات لعمالئه بأنه ميكن أن حيصل على  املرخصإذا صرح الشخص   - 3

 .عمولة خاصة

 يف تلك الظروف. إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة ملقدم السلع أو اخلدمات معقواًل  - 4

 سـرية املعلومات 1.3.33
سرية معلومات  ىلواجب الشخص املرخص له باحملافظة عل فهم االستثناءات–3.1.11هدف تعليمي 

 (29العميل )الباب اخلامس، املادة 

لكن  ،سرية املعلومات اليت حيصل عليها من العمالء ىطلب عادة من الشخص املرخص له احملافظة علُي

 هناك أربع حاالت يسمح فيها باإلفصاح عن هذه املعلومات:

 إذا وافق العميل على اإلفصاح عنها.  - 1

 .مبوجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو األنظمة املتبعة يف اململكة إذا كان اإلفصاح عنها مطلوبًا  - 2

 إذا كان اإلفصاح عنها ضروريا بدرجة معقولة ألداء خدمة معينة للعميل.  - 3

 املعلومات سرية. عْدمل ُتإذا   - 4
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 الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات 1.3.33
معرفة خصائص واستخدامات الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات )الباب  –4.1.11هدف تعليمي 

 (31املادة  ،اخلامس

 ىعل (مثل إدارة متويل الشركات)الشركة املرخص هلا  إداراتحتصل بع   ،حبكم طبيعة عملها

والرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات  عبارة عن سياسات  .معلومات سرية أو داخلية أثناء تأدية عملها

وليس  ،تسلمها ونوإجراءات مكتوبة يقصد منها التأكد أن هذه املعلومات متاحة فقط للموظفني املخول

 االستثمار. يمثل موظفي التداول ومستشار ؛ألقسام الشركة األخرى

تقدم  الشركات اليت تقدم خدمات متويل الشركات، وأيضًا علىتشرتط الئحة األشخاص املرخص هلم 

وضع ترتيبات واقية من تسرب  -وتقديم االستشارات وإدارة األوراق املالية مثل التداول ىخدمات أخر

 املعلومات.

 يكون خمالفًا الئحة األشخاص املرخص هلم أن الشخص املرخص له ال تضمنتذلك،  إضافة إىلو

إذا كان يتعامل أو يقدم املشورة يف ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية لالئحة سلوكيات السوق 

املعلومات الداخلية، إذا توفرت الشروط  ىالشخص املرخص له حاصلة عل ىلد أخرىعندما تكون إدارة 

 اآلتية:

املعلومات تتناسب مع طبيعة وحجم الشخص املرخص له ترتيبات للوقاية من تسرب وضع إذا   - 1

 أعماله يف األوراق املالية.

 .الشخص املرخص له الرتتيب الواقي من تسرب املعلومات وحافظ عليه فعليًا طّبقإذا   - 2

املعلومات بعلم على أال يكون أي من األفراد الذين يقومون بنشاط التعامل أو تقديم املشورة   - 3

ط التعامل أو نشاط تقديم املشورة من شخص مطلع مشورة بشأن نشا ىعل أو حصل ،الداخلية

 على املعلومات الداخلية.
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 قبول العمالء 2.11

 تصنيف العمالء 3.2.33
 (.36)الباب اخلامس، املادة  فهم الفئات الثالث للعمالء – 1.2.11هدف تعليمي 

جيب على الشخص املرخص له تصنيف العميل  ،قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع أي عميل أو حلسابه 

 إحدى الفئات اآلتية: ىعل

 فرد. عميل  - 1

 .عميل تنفيذ فقط  - 2

 .طرف نظري  - 3

 له وفقًا عميل التنفيذ فقط هو العميل الذي يقتصر تعامل الشخص املرخص له معه بصفته وكياًل

ه تصنيف أي عميل ال جيوز للشخص املرخص لوللتعليمات اليت يتلقاها منه وال يقدم له أي مشورة. 

وجيب عليه إعداد سجل تصنيف يتضمن معلومات  ،أكثر من فئة من الفئات الثالث املذكورة ىعل

 كافية لتأييد ذلك التصنيف.

 نظام مكافحة غسل األموال 2.2.11

معرفة وجوب التزام الشخص املرخص له بكل متطلبات نظام مكافحة غسل  – 2.2.11هدف تعليمي 

 (37)الباب اخلامس، املادة  ذات العالقةاألموال، والقواعد واللوائح 

قبل ممارسة أعمال األوراق املالية مع أي عميل أو حلسابه، جيب على الشخص املرخص له التأكد من 

مكافحة غسل األموال، وقواعد ولوائح مكافحة غسل األموال استيفائه جلميع التزاماته مبوجب نظام 

 ومتويل اإلرهاب السارية يف اململكة.
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 شروط تقديم اخلدمات للعمالء 3.2.11

 ،معرفة متطلب تزويد الشخص املرخص له عميله بشروط تقديم اخلدمات – 3.2.11هدف تعليمي 

 (38اخلامس، املادة متطلبات حفظ السجالت )الباب والغرض األساسي من ذلك و

جيب عليه تزويد عميله  ،قبل ممارسة الشخص املرخص له أي أعمال أوراق مالية مع العميل أو حلسابه

أسس ممارسة أعمال األوراق  بشروط تقديم اخلدمات له. وحتدد شروط تقديم اخلدمات بتفصيل كاٍف

 املالية مع العميل أو حلسابه.

لوثيقة تقديم  مات فور احلصول على نسخة موقعة من العميليبدأ سريان مفعول شروط تقديم اخلد

. ويضم ملحق الئحة األشخاص املرخص هلم احملتويات املطلوبة يف شروط تقديم اخلدمات له. اخلدمات

وجيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل لشروط تقديم اخلدمات اليت يزود بها العميل، وأي 

 تعديالت الحقة لتلك الشروط.

 عرف عميلكامتطلبات  4.2.11

والتفاصيل األساسية للمعلومات اليت جيب  "عرف عميلك"امعرفة متطلبات  – 4.2.11هدف تعليمي 

 (39املادة  ،االحتفاظ بها )الباب اخلامس

أو يقدم املشورة أو اإلدارة حلساب العميل،  الشخص املرخص له قبل أن يتعامل ىتوجب الالئحة عل

تشمل هذه املعلومات وضع العميل املالي، وخ رته يف جمال و معلومات من العميل. ىاحلصول عل

من املعلومات  ىاالستثمار، وأهدافه االستثمارية املتعلقة باخلدمات اليت يتم تقدميها. وهناك حد أدن

جيب احلصول عليه كشرط مسبق لتقديم  -املتضمنة يف ملحق الئحة األشخاص املرخص هلم

فال جيوز للشخص املرخص له التعامل  ،إذا رف  العميل تقديم املعلومات املطلوبةويل. اخلدمات للعم

 معه أو تقديم املشورة له أو اإلدارة حلسابه.

ر ظروف العميل، جيب على الشخص املرخص له أن يطلب من عميله حتديث املعلومات الحتمال تغّيو

جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ  كذلك .ىأدند حب كل ثالث سنواتاملطلوبة مرة واحدة 

 ."عرف عميلكقواعد"ابسجل جلميع املعلومات اليت حيصل عليها من العميل مبوجب 
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 العالقة مع العمالء 3.11

 واجبات األمانة 3.1.33

معرفة التفاصيل األساسية لواجبات األمانة اليت يلزم بها الشخص املرخص له  – 1.3.11هدف تعليمي 

 (4-5لحق وامل، 41جتاه عمالئه )الباب اخلامس، املادة 

 بواجبات األمانة التالية جتاه عمالئه: يكون الشخص املرخص له ملزمًا

  وملصلحة العميل اإلخالص: جيب على الشخص املرخص له التصرف يف مجيع األحوال حبسن نية

 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

إال بعد أن يفصح للعميل بشكل تام عن ذلك  ،عته اخلاصة، أو ملنفعة أي شخص آخرالعميل ملنف

 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. 

 تضارب المصالح 2.1.33

يف املصاحل بينه وبني وليات الشخص املرخص له جتاه أي تضارب ؤفهم مس –2.3.11هدف تعليمي 

 (41عمالئه )الباب اخلامس، املادة 

عن  إضافيًا تفصياًل مالئحة األشخاص املرخص هل تقدم، أعالهواجبات األمانة املذكورة  عالوة على

ت الالئحة أنه جيب على الشخص املرخص له التأكد من رعايته ملصاحل فقد تضمن ،تضارب املصاحل

تأثري أي تضارب بني مصاحله ومصاحل عميله على الصفقات، واخلدمات  عميله يف مجيع األوقات، وعدم

 اليت يقدمها الشخص املرخص له لعميله.

إذا كان هناك تضارب قائم أو حيتمل قيامه بني مصاحل الشخص املرخص له وصفقة لعميله، فيجب 

على الشخص ب ولكن يف املقابل ال جي ،عن ذلك على الشخص املرخص له اإلفصاح للعميل كتابيًا

عن  إفصاحًا عّداملرخص له اإلفصاح عن وجود تضارب يف املصاحل إذا كان اإلفصاح بتلك املعلومات ُي

جيب على الشخص املرخص له اختاذ اخلطوات املعقولة لضمان  ويف مثل هذه احلالة ،معلومات داخلية
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ومصلحة العميل يف أي املعاملة العادلة للعميل. ويف حالة وجود تضارب بني مصلحة شخص مرخص له 

العميل نتيجة لذلك  يتحملهاصفقة، جيب على الشخص املرخص له أن يدفع للعميل أي خسارة 

 التضارب إال إذا:

 كان الشخص املرخص له قد أفصح للعميل عن تضارب املصاحل.  - 1

 ذلك التضارب. من رغمبالعلى مواصلة الشخص املرخص له  وافق العميل كتابيًا  - 2

 املخاطرفهم 3.3.11

فهم القيود على تعامالت الشخص املرخص له مع عمالئه )الباب اخلامس، املادة  –3.3.11هدف تعليمي 

42) 

على الشخص املرخص له عدم التعامل، أو تقديم املشورة، أو اإلدارة حلساب عميل، أو احلصول على ضمان 

ما مل يكن قد اختذ خطوات معقولة لتمكني العميل من فهم طبيعة املخاطر املتعلقة  ،حلسابه من عميل

 بنوع الصفقة اليت سي رمها العميل.

، فهنالك متطلبات ما ذلك، عندما يتم التعامل أو تقديم املشورة أو إدارة حساب لعميلإىل إضافة 

 حمددة حول اإلفصاح عن املخاطر جملموعتني من األوراق املالية:

ما مل أو صناديق االستثمار غري املخصصة لألفراد،  ،للمشتقات أو األوراق املالية مشروطة االلتزام  - 1

 العميل بطبيعة ومدى املخاطر املتعلقة بتلك األوراق املالية. يبلغ

يتم  لألوراق املالية غري القابلة للتحويل الفوري إىل سيولة أو األوراق املالية للمضاربة، وفيها أيضًا  - 2

إبالغ العميل بطبيعة ومدى املخاطر املتعلقة بتلك األوراق املالية، مبا يف ذلك أي صعوبات يف 

 حتديد قيمتها.

 

 إقراض العمالء 4.3.11

للشخص املرخص له تقديم قروض مالية على ضوئها فهم الظروف اليت ميكن  – 4.3.11هدف تعليمي 

 (44اخلامس، املادة لعميل )الباب لأو منح تسهيالت ائتمانية 

ما يتعلق بأعمال  سمح للشخص املرخص له بإقراض أموال أو تقديم تسهيالت ائتمانية لعميل يفال ُي

 : اليتيف احلاالت إال  ،ال جيوز له ترتيب قيام شخص آخر بذلكوأوراق مالية، 
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 على املعلومات اليت يفصح  توثيق الوضع املالي للعميل بناًءقام فيها الشخص املرخص له بتقويم و

 عنها ذلك العميل. 

 .اقتنع فيها الشخص املرخص له بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيالت االئتمانية مناسبة للعميل 

  وبشكل كتابي على القرض أو التسهيالت االئتمانية وتفاصيل املبلغ وأي  سلفًاوافق العميل فيها

 مصاريف يتم تقاضيها.

على اإلقراض إذا قام الشخص املرخص له بتسوية صفقة يف حالة عجز أو تأخر العميل  ال ينطبق احلظر

للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إىل العميل خالل فرتة  ًاالشخص املرخص له مبلغ دفععن السداد، أو 

 ال تزيد على مخسة أيام.

 اهلامش 5.3.11

املرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية احلاالت اليت ميكن فيها للشخص فهم  – 5.3.11هدف تعليمي 

 (45أو منح قرض أو تسهيل ائتماني لتغطية دفعات هامش )الباب اخلامس، املادة 

أو حلسابه ما مل يكن العميل قد  تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل ال جيوز للشخص املرخص له

 بالتحديد على اآلتي: صتنعلى شروط تقديم اخلدمات اليت جيب أن يف وثيقة تقديم اخلدمات وافق 

 .من العميل توفري هامش التغطية أن ُيطلبالظروف اليت جيوز فيها   - 1

 .تفصيل لطريقة توفري هامش التغطية  - 2

تفصيل للخطوات اليت حيق للشخص املرخص له اختاذها إذا عجز العميل عن توفري هامش   - 3

 التغطية املطلوب، مبا يف ذلك طرق إبالغ العميل بطلب التغطية.

إمكانية أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إىل قيام الشخص املرخص له   - 4

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 

 ء.العميل عن الوفا

ميكن أن تؤدي إىل إغالق مركز  -عدا العجز عن توفري هامش التغطية- احلاالت األخرى  - 5

 بذلك. سلفًاالعميل االستثماري دون إبالغه 
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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 

 للعميل. السابقة

تغطية ال يقل عن من العميل سداد هامش  أن يطلبجيب على الشخص املرخص له  ،إضافة إىل ذلكو

% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، وأن يتخذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل على دراية 25

للحد  للتأكد من أنه يبقى مساويًا اهلامش بشكل يومي مبخاطر صفقات هامش تغطية، مع مراقبة

 % من القيمة احلالية للمركز االستثماري.25األدنى للنسبة املئوية البالغة 

يئة لنفسها حبق حتديد نسبة أعلى هلامش التغطية ألي ورقة مالية أو جمموعة )فئة( أوراق اهلحتتفظ و

جيوز ومالية. ويطلب الشخص املرخص له بدوره من العميل توفري تلك النسبة احملددة هلامش التغطية. 

ة حسب ما تراه للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية أو جمموعة )فئة( أوراق مالي

 .مناسبًا

يتعلق بصفقة هامش تغطية يف سوق  فيماوجيب أن يكون هامش التغطية الذي على أي عميل سداده 

ملبلغ أو قيمة ال تقل عن احلد األدنى املطلوب هلامش التغطية يف السوق املعنية أو غرفة  منظمة مساويًا

شكل مراكز استثمارية يف أوراق مالية مدفوعة  ، أو علىاملقاصة. وجيب أن يكون هامش التغطية إما نقدًا

 القيمة بالكامل أو بضمان آخر مقبول.

 تقديم التقارير للعمالء 4.11

 إشعار تنفيذ الصفقات 1.4.11

معرفة املتطلب املتمثل يف وجوب أن يرسل الشخص املرخص له إشعار تنفيذ  – 1.4.11هدف تعليمي 

 (47ورقة مالية لصاحل عميل ) الباب اخلامس، املادة صفقة عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء 

على الشخص املرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع عميل أو حلسابه أن  

وي إشعار تنفيذ الصفقة الصفقة. وجيب أن حي بتنفيذ تلك يرسل وبشكل فوري إىل العميل إشعارًا

 األشخاص املرخص هلم. بالئحةمعلومات حمددة تضمنها ملحق خاص 

، وقام العميل ب إرسال إشعار تنفيذ الصفقة إذا كان الشخص املرخص له يتصرف بصفته مديرًاجيال 

 على عدم اشرتاط احلصول على إشعار مكتوب لتنفيذ الصفقات. بالتأكيد كتابًة
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 التقارير الدورية 2.4.11

وجوب قيام الشخص املرخص له الذي يتصرف معرفة املتطلب الذي ينص على  – 2.4.11هدف تعليمي 

 (48لذلك العميل ) الباب اخلامس، املادة  ةبإرسال تقارير تقييم دوري -كمدير لصاحل عميل

حلساب عميل أن يرسل تقرير تقييم كل ثالثة  على الشخص املرخص له الذي يتصرف بصفته مديرًا 

عليها حساب  يية املتعلقة باألوراق املالية اليت حيتوأشهر على األقل عن األوراق املالية/ أو األرصدة النقد

تقارير التقييم حدًا أدنى من املعلومات نص عليه ملحق خاص بالئحة  العميل. وجيب أن تستويف

 األشخاص املرخص هلم.

 سجالت الصفقات حفظ متطلبات 3.4.11

الشخص املرخص له معرفة متطلبات حفظ السجالت للصفقات اليت ينفذها  – 3.4.11هدف تعليمي 

 (49لعمالئه وحلسابات عمالئه ) الباب اخلامس، املادة 

وجيب أن تكون هذه  ا.على الشخص املرخص له إعداد وحفظ سجالت صحيحة لكل صفقة ينفذه 

 السجالت حديثة يف مجيع األوقات وكافية إلثبات االلتزام بالئحة األشخاص املرخص هلم. 

 : ما يلي يف سجالت حسابات عمالء الشخص املرخص أنه يتوفر وجيب 

توضح بشكل دقيق ويف مجيع األوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم مجيع   - 1

 العمالء جمتمعني.

حتتوي على املعلومات الضرورية لتمكني الشخص املرخص له من إعداد كشف بأصول   - 2

 العميل.وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات اليت يتم تنفيذها حلساب 

حتدد مجيع أموال العميل وأصول العميل اليت يكون الشخص املرخص له أو أمني احلفظ   - 3

 عنها. واًلؤمس

 

 جيب أن حتتوي سجالت الشخص املرخص له على اآلتي: كذلك

 .تفصيل جلميع األوامر اليت أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية  - 1

م بها الشخص املرخص له للعميل، أو قا اليت تفصيل جلميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية  - 2

 قام الشخص املرخص له بتنفيذها حلسابه اخلاص.
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 سجل بالدخل واملصاريف لكل عميل مع شرح لطبيعتها.  - 3

 تفاصيل مجيع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل.  - 4

 سجل بالنقد واألوراق املالية املوجودة يف حساب كل عميل.  - 5

 العميل.سجل بأموال العميل وأصول   - 6

 التعامالت الشخصية للموظفني 4.4.11

الشخص املرخص له وموظفيه       يففهم التعامالت الشخصية للموظفني وأثرها  – 4.4.11هدف تعليمي 

 (51)الباب اخلامس، املادة 

األشخاص املرخص هلم بع  القيود على التعامالت الشخصية ملوظفي الشخص املرخص  الئحةتضع 

 له. وعلى هؤالء املوظفني أال يقوموا عن علم بأي من التصرفات اآلتية:

 فيها. يف أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عمالء الشخص املرخص له طرفًا طرفًا واأن يكون  - 1

الذي يعمل ه، إال إذا كان الشخص املرخص له لشخص آخر مرخص  ىفتح حساب تداول لد  - 2

 خر.لديه املوظف ال يقدم خدمة مشابهة ملا يقدمه الشخص املرخص له اآل

ول املطابقة وااللتزام عن ؤجيب على أي موظف تابع لشخص مرخص له أن يفصح ملس ،ذلكإىل إضافة 

 رخص له.مجيع صفقات األوراق املالية اليت يقوم بتنفيذها من خالل شخص آخر م

ول املطابقة وااللتزام أن يضع اإلجراءات املناسبة ملراقبة تعامالت املوظفني الشخصية يف ؤوجيب على مس

األوراق املالية مبا يكفل االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية. وجيب كذلك وضع اإلجراءات مبا يتفق 

 مع األحكام املوضحة يف ملحق الئحة األشخاص املرخص هلم.

 االتصاالت اهلاتفية 5.4.11 

معرفة التزامات األشخاص املرخص هلم إذا قاموا بإجراء أو قبول مكاملات  – 5.4.11هدف تعليمي 

 (51هاتفية من أو إىل عمالئهم تتعلق بأعمال األوراق املالية ) الباب اخلامس، املادة 

إذا رغب الشخص املرخص له يف قبول أوامر هاتفية من عمالئه تتعلق بأعمال األوراق املالية، فعليه 

 تسجيل هذه املكاملات اهلاتفية.بإخطار عمالئه احملتملني  أيضًا جيب عليهوتسجيل تلك املكاملات. 
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أما إذا كانت املكاملة  .كاملةمدة ثالث سنوات من تاريخ إجراء امل حتفاظ بتسجيل املكاملات اهلاتفيةجيب االو

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

 وعمالئه؟ما القيود املتعلقة بتقديم وقبول اهلدايا أو احلوافز بني الشخص املرخص له  .0

ما املقصود بالعمولة اخلاصة؟ وما األحوال اليت تسمح للشخص املرخص له بالدخول يف  .8

 ترتيبات العمولة اخلاصة مع عمالئه؟

 وّضح بع  االستثناءات لواجب الشخص املرخص له باحملافظة على سرية معلومات العمالء. .3

بع  االلتزامات األساسية مبوجب نظام مكافحة غسل األموال واللوائح والقواعد ذات  اذكر .4

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

ما املقصود بـ "الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات" ؟ وما مدى ارتباطها مبنع التداول بناًء  .5

 ة الشخص املرخص له؟على املعلومات الداخلية يف منظم

إىل ما يتعلق بإرسال إعالنات األوراق املالية  ما املتطلبات الواجبة على الشخص املرخص له يف .6

 جلمهور؟ا

 وما املقصود بـ "الطرف النظري"؟ .اذكر األنواع الثالثة املختلفة لتصنيف العميل .7

بني الشخص املرخص بع  الشروط واألحكام ذات العالقة اليت جيب تضمينها االتفاقية  اذكر .2

 .له وعمالئه

اذكر بع  املعلومات األساسية اليت ينبغي طلبها من العمالء كجزء من عملية "اعرف  .9

 عميلك"؟

(؟ وما واجبات األمانة األربعة اليت تلزم fiduciaryما معنى مصطلح "واجب األمانة" ) .01

 الشخص املرخص له جتاه عمالئه؟

 .تضارب يف املصاحل بينه وبني عمالئه صف مسؤوليات الشخص املرخص له جتاه أي .00

ما العوامل اليت جيب على الشخص املرخص له أخذها يف اعتباره عند حتديد مدى مالءمة  .08

 املشورة أو الصفقة للعميل؟

ما الظروف اليت ُيسمح يف ظلها للشخص املرخص له بإقراض األموال أو تقديم تسهيالت  .03

 ائتمانية لعمالئه؟

يت جيب االتفاق عليها بني الشخص املرخص له وعمالئه قبل إبرام أي ما الشروط واألحكام ال .04

 صفقة بهامش تغطية؟

لعمالء؟ وما املعلومات إىل امتى جيب أن ترسل تقارير التقييم الدوري للمحافظ االستثمارية  .05

 فرها يف هذه التقارير؟االواجب تو
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 .املرخص لهة املتعلقة بالتعامل الشخصي ملوظفي الشخص بّين القواعد الرئيس .16

 منوذج أسئلة اخليارات املتعددة 

حظر على األشخاص املرخص هلم تشجيع تنص الئحة األشخاص املرخص هلم على أنه ُي .1

 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 

 فقط. i (أ )

 فقط. iiو  i (ب )

 فقط. iiiو  i (ج )

 .iiiو ii و i (د )

جيب على الشخص املرخص له أن حيافظ دائمًا على سرية املعلومات اليت حيصل عليها من  .2

 العمالء، إال إذا:

i. .وافق العميل على اإلفصاح عنها 

ii. .كان اإلفصاح عنها مطلوبًا مبوجب نظام السوق املالية 

iii.  خدمة معينة للعميل.كان اإلفصاح عنها ضروريًا بدرجة معقولة ألداء 

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

 فقط. iiiو  iiو  i (أ )

 فقط. ivو  iiiو  i (ب )

 فقط. ivو  iiiو  ii (ج )

 .ivو  iiiو ii و i (د )

إذا خمالفًا لالئحة  عّدتنص الئحة األشخاص املرخص هلم على أن الشخص املرخص له ال ُي .3

 ا:معلومات داخلية، إذ متلككان يتعامل أو يقدم املشورة يف ورقة مالية عندما تكون إدارة ثانية 

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. املعلومات وحافظ عليها فعليًا.ق الشخص املرخص له الرتتيبات الواقية من تسرب طّب 

iv.  مل يتلَق موظفو التعامل أو تقديم املشورة أي نصيحة أو استشارة من أولئك الذين

 ميلكون املعلومات الداخلية.

 فقط. iiiو  iiو  i (أ )

 فقط. ivو  iiiو  i (ب )

 فقط. ivو  iiiو  ii (ج )

 .ivو  iiiو ii و i (د )

 

والعميل يف أي صفقة، فإنه جيب إذا كان هناك تضارب يف املصاحل بني الشخص املرخص له  .4

لذلك التضارب  العميل نتيجًة يتحملهاأن يدفع للعميل أي خسارة  على الشخص املرخص له

 :إال إذا

i. .أفصح الشخص املرخص له للعميل عن تضارب املصاحل قبل الصفقة 

ii.  ذلك التضارب من رغمبالعلى مواصلة الشخص املرخص له وافق العميل كتابيًا. 

iii.  املرخص له على موافقة اهليئة للشروع يف الصفقة.حصل الشخص 

 فقط. i (أ )

 فقط. iiو  i (ب )

 فقط. iiiو  i (ج )

 .iiiو ii و i (د )

 

على أنه جيب  -ما يتعلق بالصفقات بهامش التغطية تنص الئحة األشخاص املرخص هلم يف .5

على الشخص املرخص له أن يطلب هامشًا أوليًا ال يقل عن ............ ويضمن وجود هامش ال 

 يقل عن ..............

 %.85%، 85 (أ )

 %.31%، 41 (ب )

 %.51%، 51 (ج )

 ليس مما سبق. (د )
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 عشر الثانيالفصل 

 (متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية) اص املرخص هلمالئحة األشخ

 التعليميةاألهداف 

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج  ُقّسم

ضمون هذا اهلدف يف مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهالدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 إطار يسبق النص.

  
 النظم واإلجراءات الرقابية 1.12

 توزيع املسؤوليات 000.08

 وضع النظم واإلجراءات الرقابية واإلشراف عليها 800.08

 املراجعة من قبل اجلهاز اإلداري 300.08

 املطابقة وااللتزام 400.08

 تكليف جهات خارجية 5.0.08

 املراجعة واملعاينة 6.0.08

 تسوية الشكاوى 7.0.08

 املوظفون 2.0.08

 استمرارية األعمال 9.0.08

 إتاحة السجالت 01.0.08

  
 أموال وأصول العمالء 2.12

 متطلبات الفصل 008.08

 أموال العمالء 808.08

 االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك 308.08

 الدفع وسحب أموال العمالء 408.08

 أموال عمالء ْداألموال اليت مل تُع 5.8.08

 العمولة 6.8.08

 احلساباتالسجالت وتقرير مراجع  7.8.08

 التأكيد بشأن أرصدة حسابات العمالء 2.8.08

 التسويات اخلاصة حبسابات العمالء 9.8.08
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 قواعد أصول العمالء 3.12
 أصول العمالء والفصل 003.08

 ملكيات حسابات أصول العمالء 803.08

 حفظ وتسجيل أصول العمالء 303.08

 لعميلإقراض أوراق مالية عائدة  403.08

 تقييم أمني احلفظ 503.08
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 النظم واإلجراءات الرقابية 1.12

 توزيع املسؤوليات 1.1.12
الشخص املرخص له  أن يتخذهامعرفة اإلجراءات املناسبة اليت جيب  – 1.1.12هدف تعليمي 

أو شركائه أو إدارته العليا )الباب  مديريهة بني ع واضح ومالئم للمسؤوليات الرئيسللمحافظة على توزي

 (53السادس، املادة 

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 

لكيان الشخص املرخص له  هيكل تنظيمياملرخص له وتنفيذها. بعبارة أخرى، ينبغي أن يكون هناك 

ركاء أو ظهر بوضوح خطوط الصالحية واملسؤولية، وأن الوظائف املهمة يرتأسها كبار املديرين أو الشُي

 أعضاء جملس اإلدارة. 

 
 وضع النظم واإلجراءات الرقابية واحملافظة عليها 2.1.12

الشخص املرخص له ملزم بوضع النظم واإلجراءات الرقابية  أن معرفة – 2.1.12هدف تعليمي 

 (55و 54املناسبة لعمله واحملافظة عليها. )الباب السادس، املادتان 

على الشخص املرخص له وضع النظم واإلجراءات الرقابية املناسبة ألعماله واحملافظة عليها.  جيب

مبنية على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال الشخص وجيب أن تكون النظم واإلجراءات الرقابية 

املرخص له، وتنوع عملياته، وعدد صفقاته وقيمتها، ودرجة املخاطرة املتعلقة بكل جمال من جمال 

 .عملياته

 وجيب أن تشتمل هذه النظم واإلجراءات الرقابية كحٍد 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 

 املراجعة من قبل اجلهاز اإلداري 3.1.12

اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له ملزم بإجراء مراجعة منتظمة  أن معرفة – 3.1.12هدف تعليمي 

 (56املادة لتوزيع املسؤوليات، والنظم واإلجراءات الرقابية )الباب السادس، 

جيب على اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له إجراء مراجعة منتظمة لتوزيع املسؤوليات لدى الشخص 

 املرخص له ولنظمه وإجراءاته الرقابية، مرة واحدة سنويًا على األقل.

وجيب على اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له مراقبة سرعة إجناز القضايا اليت يتبني من نتيجة 

جعة، واالحتفاظ مبحاضر ة أنها حتتاج إىل اختاذ إجراءات. وينبغي إعداد تقرير عن كل مرااملراجع

 مدة عشر سنوات.املراجعة 

 املطابقة وااللتزام 4.1.12

معرفة وجوب تأسيس وظيفة املطابقة وااللتزام لدى الشخص املرخص له  – 4.1.12هدف تعليمي 

 (57)الباب السادس، املادة 

وااللتزام لدى الشخص املرخص له، يكون اجلهاز اإلداري للشخص  ةوظيفة املطابقلضمان فعالية 

 املرخص له مسؤواًل عن اإلشراف على اآلتي:

التأكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتمكني الشخص املرخص له من االلتزام  (أ )

 .املفعول بالنظام ولوائحه التنفيذية ومجيع املتطلبات النظامية األخرى السارية

التأكد من حصول مسؤول املطابقة وااللتزام واإلدارة التابعة له على املوارد املناسبة  (ب )

 على مجيع سجالت الشخص املرخص له. االطالعوصالحية 

 دليل املطابقة وااللتزام وبرنامج مراقبة املطابقة وااللتزام. وحفظ وضع وتنفيذ ومتابعة (ج )

 .وضع قواعد السلوك وضمان االلتزام بها (د )

إجراءات تقديم التقارير للجهاز ، وإعداد التقارير واإلشعارات اليت جيب تقدميها للهيئة (ه )

 اإلداري حول قضايا املطابقة وااللتزام.
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وجتدر اإلشارة إىل أنه جيوز للهيئة يف أي وقت مراجعة مدى مالءمة ترتيبات املطابقة وااللتزام اليت 

 يتبعها الشخص املرخص له.

 جهات خارجيةتكليف  5.1.12

فهم نطاق الوظائف اليت ميكن للشخص املرخص له تفويضها إىل طرف  – 5.1.12هدف تعليمي 

 (59خارجي، والضوابط اإلشرافية على هذا الرتتيب )الباب السادس، املادة 

جيوز للشخص املرخص له تكليف جهة خارجية بأداء وظائف حمددة تتعلق باملطابقة وااللتزام وغريها 

 .بذل احلرص الواجب عند اختيار جهة خارجية ألداء وظائف معينة وذلك بعد ،الوظائفمن 

ل من االلتزامات النظامية لقال ي -تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل الشخص املرخص له إن

 سؤول املطابقة وااللتزام أو جلنة املطابقة وااللتزام التابعني للشخص املرخص له.املرتبطة مب

 املراجعة واملعاينة 6.1.12

معرفة متطلبات املراجعة املنتظمة لدفاتر وحسابات الشخص املرخص له  – 6.1.12هدف تعليمي 

 (62وغريها من السجالت املرتبطة بأعمال األوراق املالية )الباب السادس، املادة 

للشخص املرخص له مبراجعة دفاتره  اخلارجي جيب أن يقوم املراجع الداخلي واحملاسب القانوني

جيب االحتفاظ ووحساباته وسجالته األخرى املتعلقة بأعمال األوراق املالية مرة واحدة سنويًا على األقل. 

جبميع احلسابات والسجالت وشروط تقديم اخلدمات واالتفاقيات األخرى اليت يكون الشخص املرخص 

جيب أن يتاح للمراجع الداخلي وللمحاسب القانوني اخلارجي و بعشر سنواتله طرفًا فيها للمدة احملددة 

 عليها. االطالع

 تسوية الشكاوى 7.1.12

فهم مدى أهمية عملية التعامل املناسب مع شكوى العميل )الباب السادس،  – 7.1.12هدف تعليمي 

 (63املادة 

من  يتلقاهاجيب أن يكون لدى الشخص املرخص له إجراءات مكتوبة لضمان معاجلة الشكاوى اليت 

اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة والفورية  علىالعمالء بالطريقة املناسبة وبأسرع وقت، فضاًل 

املتعلقة بالشكاوى. وإذا كانت الشكوى ناجتة عن تصرف طرف ثالث يعمل لدى الشخص املرخص له أو 
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 هجهد قصارى أوصى به الشخص املرخص له، فعلى الشخص املرخص له التدخل ملصلحة العميل وبذل

 لتسوية الشكوى.

جراءات تسوية الشكاوى ليضمن إحاطة كل موظف يعمل مع العمالء وعلى الشخص املرخص له وضع إ

بهذه اإلجراءات، وإجراء التحقيق الفوري والكامل يف الشكوى من قبل مسؤول تابع للشخص املرخص له، 

حفظ سجل بالشكاوى املكتوبة  علىشريطة عدم وجود أي عالقة له باملسألة موضوع الشكوى، فضاًل 

 ذة حياهلا.وتوثيق اإلجراءات املتخ

 املوظفــون 8.1.12

معرفة أن الشخص املرخص له ملزم بوضع إجراءات كافية لتوظيف وتدريب  – 8.1.12هدف تعليمي 

 (.65املوظفني واإلشراف عليهم وضمان انضباطهم )الباب السادس، املادة 

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. 

الذين يتخذ الشخص وخمالفاتهم وجيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل ألمساء املوظفني 

املرخص له إجراءات تأديبية حبقهم تتعلق بأي إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية، أو أي سلوك آخر 

 . ، واإلجراء الذي مت اختاذه لعقاب املوظفأداء األوراق املالية للشخص املرخص له يفميكن أن يؤثر 

طالعهم على اجيب على الشخص املرخص له تدريب موظفيه بشكل دوري وأن يشمل التدريب  كذلك

واألنظمة األخرى ذات العالقة بأعمال الشخص املرخص  ،كل ما يستجد يف النظام ولوائحه التنفيذية

 هذا التدريب مرة واحدة كل سنة على األقل. جيرىله، وأن 

ءات توظيفهم باالحتفاظ بسجالت مناسبة ملوظفيه تشمل إجرا أيضًا ويلزم الشخص املرخص له

ال تقل عن عشر سنوات بعد تاريخ التحاق املوظف بالعمل لدى الشخص  مدةوخ راتهم ومؤهالتهم 

 املرخص له.

 

 

 



242 
 

 استمرارية العمل 9.1.12

الشخص املرخص له ضمان استمرار عمله، والوفاء  على معرفة أنه جيب – 9.1.12هدف تعليمي 

 (66بالتزاماته النظامية يف حالة توقف أنشطته بصورة غري متوقعة )الباب السادس، املادة 

لشخص ل، لذا ينبغي تولي الئحة األشخاص املرخص هلم أهمية ك رى ملسألة استمرارية األعمال

لى االستمرار يف العمل والوفاء بالتزاماته النظامية املرخص له وضع الرتتيبات املناسبة لضمان قدرته ع

عند حدوث توقف غري متوقع ألعماله آخذًا يف االعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله. وجيب توثيق 

هذه الرتتيبات وحتديثها بشكل منتظم واختبارها للتأكد من فعاليتها.وجيب االحتفاظ بالسجالت 

مدة عشر سنوات بعد التوقف عن استخدامها ات اخلاصة باستمرارية العمل تيباملناسبة ذات العالقة بالرت

 أو تعديلها.

 إتاحة السجالت 11.1.12

معرفة مدى أهمية عملية إتاحة واستعادة السجالت الفعالة، والقدرة على  – 11.1.12هدف تعليمي 

 (67تقدميها للهيئة ملعاينتها عند طلبها )الباب السادس، املادة 

السوق  ب على الشخص املرخص له االحتفاظ بها مبوجب نظامتكون مجيع السجالت اليت جيب أن جي

 ولوائحه التنفيذية متاحة ملعاينتها من قبل اهليئة. املالية

 أموال وأصول العمالء 2.12

 متطلبات الفصل 1.2.12

له، ما يتعلق باألصول اخلاصة بالشخص املرخص  فهم متطلبات الفصل يف – 1.2.12هدف تعليمي 

 (71و 69وأصول عمالئه، وأثر الفصل )الباب السابع، املادتان 

 ُتستخدموأن  ،جيب على الشخص املرخص له فصل أمواله وأصوله عن أموال العميل وأصول العميل

أموال العميل وأصول العميل  عّدملصلحة عمالء الشخص املرخص له فقط. وُت هأموال العميل وأصول

أصواًل عائدة للشخص املرخص له. وال  عّدوال ُت ،مالء الشخص املرخص لهاملفصولة حمفوظًة لصاحل ع

 يتمتع دائنو الشخص املرخص له بأي حق يف أي مطالبة أو مستحقات يف األموال أو األصول املفصولة.
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 أموال العمالء 2.2.12

للعميل )الباب السابع، املادتان  مااًل مااًل للعميل، ومتى ال يصبح ما ُيعّد فهم – 2.2.12هدف تعليمي 

 (72و 71

باستثناء تلك األموال املستحقة والواجبة السداد فورًا إىل حساب الشخص  -مجيع األموال  ُتعّد 

 -املرخص له اخلاص )مبا يف ذلك األتعاب والعموالت املستحقة بشكل نظامي للشخص املرخص له( 

وال اليت يتسلمها أي شخص مرخص له من عميل أو نيابة عنه يف سياق قيامه بأعمال األوراق املالية أم

 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.

أو اإلبقاء عليه حتفظ يف حساب العميل بأموال العميل فقط، ما مل تكن األموال مطلوبة لفتح حسابه وُي

مفتوحًا أو كانت يف احلساب بشكل مؤقت. وجيوز للشخص املرخص له حتويل أموال عميل إىل شخص 

برمت مع أو من خالل ذلك الشخص اآلخر أو لتقديم ضمان آخر ألغراض تسوية صفقة أوراق مالية ُأ

مثل  ؛لشخص املرخص لهل األموال أموال عميل إذا كانت مستحقة وواجبة السداد فورًا ُتعّدلعميل. وال 

 األتعاب والعموالت املستحقة بشكل نظامي للشخص املرخص له.

 االحتفاظ بأموال العميل لدى البنك 3.2.12

معرفة وجوب االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك حملي، والتنظيمات  – 3.2.12هدف تعليمي 

 73قبل البنك )الباب السابع، املادتان  اخلاصة بتقييم املخاطر، والبنوك اخلارجية، والتأكيد احملدد من

 (74و

جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بأموال العميل يف حساب عميل لدى بنك حملي. وجيب عليه 

وحتديد مدى ضرورة فتح حسابات للعميل يف  ،تقويم خماطر البنك احمللي قبل فتح حساب عميل لديه

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 ضروريًا لتسوية صفقة أوراق 

اململكة. وجيوز دفع أرباح أو دخل آخر يتم تسليمه لصاحل عميل الشخص املرخص له خارج  مالية خارج
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 ،تلك املبالغ حلساب العميل حتوَّلاململكة حلساب باسم الشخص املرخص له لدى بنك خارجي على أن 

وجيب على  ،تلك املبالغ بتسلمللعميل خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ اإلشعار  ُتدفعأو 

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

على تأكيد  -يومًا من تاريخ فتح حساب العميل 21جيب على الشخص املرخص له أن حيصل خالل 

 العميل لديه، متضمنًا اآلتي: تح حساُبالبنك احمللي الذي ُفكتابي من 

أن حساب العميل سوف حيتوي على أموال العميل وليس على أموال عائدة للشخص  (أ )

 املرخص له.

أن البنك احمللي لن ينفذ أي حق أو مطالبة تكون لديه ضد الشخص املرخص له على  (ب )

 العميل وأي حساب آخر. ولن جيمع بني حساب ،أموال موجودة يف حساب العميل

عشرين يومًا املنصوص عليها، فعليه الوإذا مل يتسلم الشخص املرخص له التأكيد املشار إليه آنفًا خالل 

 حملي آخر. وإيداعها يف حساب العميل لدى بنٍك ،سحب مجيع األموال املوجودة يف احلساب

 الدفع وسحب أموال العمالء 4.2.12

أموال العميل )الباب  جيب على الشخص املرخص له عندما يتسلم ما فهم – 4.2.12هدف تعليمي 

 (.75السابع، املادة 

نص على خالف ذلك، جيب على الشخص املرخص له عندما يتسلم أموال عميل أن يودعها يف ما مل ُي

. وإذا كانت احلوالة تتكون جزئيًا من أموال تسلمهاحساب العميل خالل فرتة ال تتجاوز اليوم التالي بعد 

يجب دفعها يف حساب العميل. وجيب حتويل اجلزء من احلوالة الذي ليس له من فالعميل وأموال أخرى، 

 حساب العميل بأسرع وقت ممكن.

 . لشخص املرخص لهاا وجيوز االحتفاظ بأموال العميل بعملة خمتلفة عن العملة اليت تسلمه
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 أموال عمالء ْدوال اليت مل تُعاألم 5.2.12

 (76أموال عمالء )الباب السابع، املادة   ُيعّدال فهم ما  – 5.2.12هدف تعليمي 

 ال تصبح األموال أموال عميل وال يكون الشخص املرخص له مسؤواًل عنها إذا مت:

 دفعها للعميل. (أ )

 على تعليمات العميل. دفعها لطرف ثالث بناًء (ب )

 باسم العميل.إيداعها يف حساب مصريف  (ج )

سدادها للشخص املرخص له نفسه، إذا كان املبلغ مستحقًا وواجب السداد للشخص املرخص  (د )

 له.

 العــمولـــة 6.2.12

يف املودعة ما يتعلق بأموال العميل  دفع للعميل يفمعرفة أن ليس مثة عمولة ُت – 6.2.12هدف تعليمي 

 (77حساب العميل )الباب السابع، املادة 

 األشخاص املرخص هلم دفع أي عمولة للعميل بشأن أموال العميل املودعة يف حساب العميل. متنع الئحة

 السجالت وتقرير مراجع احلسابات 7.2.12

معرفة أنه جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجالت كافية لتعكس  – 7.2.12هدف تعليمي 

 (78السابع، املادة التزامه بقواعد أموال العمالء من هذه الالئحة )الباب 

االحتفاظ بسجالت كافية لتوضيح التزامه بقواعد أموال العمالء من  له جيب على الشخص املرخص

هذه الالئحة. وجيب على مراجع حسابات الشخص املرخص له التأكد من التزام الشخص املرخص له 

 شخص املرخص له.وإعداد تقرير بذلك كجزء من مراجعته لل ،بقواعد أموال العمالء بشكل سنوي

 التأكيد بشأن أرصدة حسابات العمالء 8.2.12

فهم التزامات األشخاص املرخص هلم املتعلقة بتأكيد األرصدة يف حسابات  – 8.2.12هدف تعليمي 

 (79العمالء )الباب السابع، املادة 

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 وفقًا ملا تقرره اهليئة. وعليه 
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يف موعد أقصاه نهاية عمل اليوم الذي يتم فيه احلساب،  -التأكد من دفع أي نقص يف حساب العميل

 خالل الفرتة الزمنية نفسها. وسحب أي فائ 

 التسويات اخلاصة حبسابات العمالء 9.2.12

فهم التزامات الشخص املرخص له املرتبطة بتسوية حساب كل عميل مع  – 9.2.12هدف تعليمي 

 (81األرصدة لدى البنوك )الباب السابع، املادة 

 جيب على الشخص املرخص له تسوية ما يلي مرة واحدة على األقل كل سبعة أيام:

رصيد حساب كل عميل كما هو مسجل لدى الشخص املرخص له مع رصيد ذلك  (أ )

ن البنك عاحلساب كما يظهر يف كشف احلساب أو يف أي منوذج تأكيد آخر صادر 

 احمللي.

قاصة والسماسرة الوسطاء، الرصيد لكل حساب صفقة عميل لدى األسواق وغرف امل (ب )

حسبما هو مسجل لدى الشخص املرخص له، مع  ،ووكالء التسوية، واألطراف النظرية

الشخص  عنرصيد ذلك احلساب كما يظهر يف الكشف أو يف أي منوذج تأكيد آخر صادر 

 الذي يكون احلساب مفتوحًا لديه.

أو أي منوذج تأكيد  سجالته للضمانات اليت تسلمها من العمالء مع كشف الضمانات، (ج )

 الشخص الذي يكون الضمان مودعًا لديه. عنآخر صادر 

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 

بتصحيحها بأسرع وقت ممكن ويف مجيع األحوال مبا ال يتجاوز ثالثة أيام. وجيب على  له أن يقوم

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 

التوصل  على الشخص املرخص له، وحتى يتم وجباملعينني أو إىل ضمان يزيد على املوجود يف الواقع، 

إىل تصحيح نهائي، افرتاض أن السجالت صحيحة وأن يدفع الفرق من ماله اخلاص يف حساب العميل 

 املبلغ املدفوع أموال عميل. َيُعّدوأن 



247 
 

 قواعد أصول العمالء 3.12

 أصول العمالء والفصل 1.3.12

و 82املادتان فهم ماهية أصول العمالء واحلاجة إىل الفصل )الباب السابع،  – 1.3.12هدف تعليمي 

83) 

حيتفظ بها الشخص  اليت تشتمل أو ميكن أن تشتمل على أوراق مالية األصول مجيع أصول العمالء هي

)ب( من املادة  وذلك عدا النقود والضمانات اليت تنطبق عليها الفقرة املرخص له بالنيابة عن عمالئه

العمالء، وال جيوز للشخص املرخص  . وعلى غرار أموال العمالء، جيب فصل أصول( من هذه الالئحة83)

 له االحتفاظ بأصول العمالء ما مل يكن حاصاًل من اهليئة على ترخيص لتقديم خدمات احلفظ.

وجيب على الشخص املرخص له فصل أصول العمالء اليت حيتفظ بها عن األصول اخلاصة به، وال جيوز 

من  سابقةدون احلصول على موافقة  له استخدام أصول العمالء حلسابه اخلاص أو حلساب عميل آخر

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.

 ملكيات حسابات أصول العمالء 2.3.12

احلسابات لتسجيل أصول العميل يوضح أن  أمساءأن استخدام  متطلب فهم – 2.3.12هدف تعليمي 

 (84تلك األصول تعود ملكيتها للعميل )الباب السابع، املادة 

يف حال تسجيل أصول عميل يف حساب لدى الشخص املرخص له، عليه التأكد من أن اسم احلساب 

عائدة للشخص املرخص له. وجيب وأنها مفصولة عن األصول ال ،يوضح أن تلك األصول عائدة للعميل

عندما تكون أصول العميل مسجلة يف حساب لدى أمني حفظ، حملي أو -على الشخص املرخص له 

يف اسم احلساب أن أصول العميل عائدة لعميل واحد أو  أن يوضحأن يطلب من أمني احلفظ  -خارجي

 أكثر من عمالء الشخص املرخص له وأنها مفصولة.
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 وتسجيل أصول العمالءحفظ  3.3.12

 (85املرتبطة حبفظ وتسجيل أصول العمالء )الباب السابع، املادة  اللوائحفهم  – 3.3.12هدف تعليمي 

جيب االحتفاظ باألوراق املالية اليت ميكن إيداعها لدى مركز اإليداع يف حساب باسم العميل املعين لدى 

بسند ملكية أصول العميل إما حبيازته مركز اإليداع. وجيب على الشخص املرخص له االحتفاظ 

 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 

الة جيب باسم العميل، ما مل يكن العميل شخصًا مرخصًا له يتصرف نيابة عن عميل له، ويف تلك احل

 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 

ل باسم العميل. وجيب على الشخص املرخص له احلصول على موافقة تسجيل أو تدوين ملكية األص

خارجي أو باسم  على تسجيل أو تدوين أصول العميل  باسم أمني حفظ السابقةالعميل الكتابية 

إشعار العميل كتابيًا بأي نتائج سلبية قد تنتج بسبب تسجيل أو تدوين أصول والشخص املرخص له 

 العميل بغري امسه.

 إقراض أوراق مالية عائدة لعميل 4.3.12

فهم الظروف واحلاالت اليت جيوز فيها للشخص املرخص له إقراض أوراق  – 4.3.12هدف تعليمي 

 (86مالية خاصة بالعميل )الباب السابع، املادة 

ال جيوز للشخص املرخص له إقراض أوراق مالية عائدة لعميل أو ممارسة نشاطات إقراض من هذا النوع 

إال بعد موافقة العميل على ذلك صراحة وكتابيًا. وجيب أن يكون أي نشاط إقراض ألوراق  ،مع عميل

مالية خاضعًا لشروط وأحكام مناسبة، كما مت االتفاق عليه يف اتفاقية شروط تقديم اخلدمات بني 

 الشخص املرخص له والعميل.
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 تقويم أمني احلفظ 5.3.12

 (87إجراء تقويم ألمناء احلفظ )الباب السابع، املادة  متطلبفهم  – 5.3.12هدف تعليمي 

عند اختاذ قرار بشأن مكان االحتفاظ  "واجب احلرص جتاه العميل"بـ الشخص املرخص له ملزٌم إن

للمخاطر قبل  تقييمبأصول العميل أو تقديم توصية للعميل بذلك. وعلى الشخص املرخص له إجراء 

تفاظ بأصول عميل لدى أمني حفظ للتأكد من توافر ترتيبات تقديم التوصية أو اختاذ قرار االح

مناسبة لدى أمني احلفظ حلماية األصول، وخضوع أمني احلفظ للمعايري النظامية املناسبة. وجيب 

على الشخص املرخص له إجراء ذلك التقويم كلما كان ضروريًا للتأكد من استمرار استيفاء 

 متطلبات هذه الفقرة بشكل مستمر.
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 أسئلة املراجعة

 

ة الشخص واملالئم للمسؤوليات الرئيسة بني أعضاء جملس إدارالتوزيع الواضح  عّدملاذا ُي .0

 أمرًا مهمًا؟ أو شركائه وإدارته العليا املرخص له

ما اجلوانب اليت جيب تغطيتها عند قيام الشخص املرخص له بوضع النظم واإلجراءات  .8

 الرقابية؟

 اإلداري للشخص املرخص له املرتبطة باملطابقة وااللتزام؟ما مسؤوليات اجلهاز  .3

 ن أعضاء جلنة املطابقة وااللتزام التابعة للشخص املرخص له؟ وكم مرة ينبغي أن جتتمع؟َم .4

متى جيب أن يقوم احملاسبون الداخليون واخلارجيون للشخص املرخص له مبراجعة دفاتره  .5

 ألوراق املالية؟وحساباته وسجالته األخرى املرتبطة بأعمال ا

 .اذكر اخلطوات اليت ينبغي للشخص املرخص له اختاذها عند معاجلة شكاوى العمالء .6

 ما "أموال العميل" وما األموال اليت ال تعد "أموال عميل"؟ .7

اشرح عملية إجراء تسوية احلسابات اخلاصة بالعمالء. وما اإلطار الزمين املتاح للقيام بتسوية  .2

 حساب العميل؟

 "أصول العمالء"؟بـ داملقصوما  .9

ما الشروط واألحكام املناسبة اليت جيب أن تتضمنها اتفاقية "شروط تقديم اخلدمات" بالنسبة  .01

 نشاط إقراض األوراق املالية؟إىل 

 

 منوذج أسئلة اخليارات املتعددة 

 

ما يتعلق بأحكام تسوية الشكاوى من الئحة األشخاص  أي من العبارات التالية غري صحيحة يف .1

 املرخص هلم؟

جيب أن يكون لدى الشخص املرخص له إجراءات مكتوبة لضمان معاجلة الشكاوى اليت  (أ )

 .من العمالء بالطريقة املناسبة وبأسرع وقت يتلقاها
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ضمن جيب على الشخص املرخص له أن يضع إجراءات كافية لتسوية الشكاوى لي (ب )

 .مع العمالء بهذه اإلجراءات يتعاملإحاطة كل موظف 

الشخص املرخص له أن حيتفظ بسجالت توثق الشكاوى املكتوبة وأي قرارات جيب على  (ج )

 اختذت حياهلا.

إجراء التحقيق الفوري والكامل يف الشكوى من قبل مسؤول تابع للشخص جيب  (د )

 .باملسألة موضوع الشكوى أصاًل عالقة لهاملرخص له، 

 

 

نها يف كل احلاالت التالية، ال تكون األموال أموال عميل، ويكون الشخص املرخص له مسؤواًل ع .2

 إال إذا:

 ُدفعت تلك األموال إىل العميل. (أ )

 ُدفعت إىل طرف ثالث بناًء على تعليمات الشخص املرخص له. (ب )

 ُأودعت يف حساب مصريف باسم العميل. (ج )

 ُدفعت إىل الشخص املرخص له نفسه، إذا كانت مستحقة وواجبة السداد له. (د )
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أنه جيب على الشخص املرخص له إعداد تسويات ملا يلي تشرتط الئحة األشخاص املرخص هلم  .3

 بصورة أسبوعية، ما عدا:

 رصيد مع ،له املرخص الشخص لدى مسجل هو كما عميل حساب كل رصيد (أ )

 .هو مسجل من قبل العميل كما احلساب ذلك

 الرصيد مع له، املرخص الشخص لدى مسجل هو كما عميل حساب كل رصيد (ب )

 .البنك احمللي قبل من املسجل

 مع له، املرخص الشخص لدى مسجل هو كما عميل صفقة حساب لكل الرصيد (ج )

 .هو مسجل لدى اجلهة احملتفظة بذلك احلساب كما احلسابات تلك أرصدة

 أمني من الصادر الضمانات كشف مع العمالء من تسلمها اليت للضمانات سجالته (د )

 .الضمانات حفظ
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 عشر الثالثالفصل 

 سلوكيات السوقالئحة 

 

 األهداف التعليمية

املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج  ُقّسم

ضمون هذا اهلدف يف مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهالدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 إطار يسبق النص.

 

 مــقدمــة 

  

 بالسوق منع التالعب 1.13
 منع التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على تالعب وتضليل 000.03

 التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعبًا وتضلياًل 800.03

  
 التداول بناًء على معلومات داخلية 2.13

 اإلفصاح عن املعلومات الداخلية 008.03

 املطلعون على معلومات داخلية 808.03

 املعلومات الداخلية 308.03

 حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية والتداول بناًء عليها 408.03

  
 صحيحةالبيانات غري ال 3.13

 حظر التصريح ببيانات غري صحيحة 003.03

 اإلشاعات 803.03

 مفهوم البيانات غري الصحيحة 303.03

 املسؤولية عن البيانات غري الصحيحة 403.03
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 سلوك األشخاص املرخص هلم 4.13
ــات        0.4.03 ــى معلومـ ــداول بنـــاًء علـ ــب العمـــالء والتـ ــال تالعـ ــرف يف حـ التصـ

 جتميع أوامر العمالء 8.4.03 داخلية

 التعامل السابق لنشر البحوث 3.4.03

 املسؤولية عن تصرفات اآلخرين 4.4.03
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 املقدمة

الئحة سلوكيات السوق بواسطة جملس اهليئة، كامتداد وتفصيل لألحكـام الـيت تضـمنها نظـام      ُأصدرت

 السوق املالية، واليت متـت تغطيتهـا يف الفصـل األول مـن هـذا الكتـاب. ومبـا أن هـذه األحكـام متثـل تفصـيالً           

 ظام السوق املالية.التنفيذية لن باللوائحما يشار إليها  لألحكام العامة لنظام السوق املالية، فغالبًا

 منع التالعب بالسوق 1.13

 مقدمة 1.1.13

 فهم منع التالعب بالسوق واملمارسات والتصرفات املضللة –1.1.13هدف تعليمي 

 فر األسس املنطقية ملعرفة التالعباتو ●

 االنطباع اخلاطئ واملضلل●

 (2)الباب الثاني، املادة              ية )غري احلقيقية(،ار الوهماألسع ●
 

متنع املادة الثانية مـن الئحـة سـلوكيات السـوق أي شـخص مـن ممارسـة أي تصـرفات أو املشـاركة فيهـا أو           

مـــا خيـــص األوامـــر، أو خيـــص صـــفقة أوراق ماليـــة.   القيـــام مبمارســـات مضـــللة أو تنطـــوي علـــى تالعـــب يف 

املعـين ينطـوي   فر األسـس املنطقيـة بـأن التصـرف     اوينطبق هذا املنع يف حالـة معرفـة الشـخص املعـين أو تـو     

 على تالعب أو تضليل.

أي شخص من الدخول يف أي أمر أو تنفيذ صفقة يف ورقة مالية )مباشـرة  الالئحة   متنعذلك، إىل  إضافًة

 أو غري مباشرة( من أجل خلق:

 .انطباع كاذب أو مضلل عن حجم تداول الورقة املالية أو االهتمام بشرائها أو بيعها 

 تداول لتلك الورقة املالية، أو أي ورقة مالية أخرى ذات عالقة. سعر مصطنع لشراء أو بيع أو 
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 التالعب بالسوق والتصرفات واملمارسات املضللة 2.1.13

فهم طبيعـة النشـاطات الـيت تـدخل يف نطـاق التالعـب بالسـوق أو التصـرفات         –2-1-13هدف تعليمي 

 واملمارسات املضللة

 التداوالت الوهمية●

 للملكيةعدم التغري احلقيقي ●

 عمليات الشراء والبيع املتطابقة●

 األوامر متزايدة أو متناقصة األسعار●

 (3) الباب الثاني، املادة             إدخال األوامر للتالعب باألسعار●
 

 :أعمال وتصرفات  تعد من أنواع التالعب أو التضليل  تعرض املادة الثالثة من الئحة سلوكيات السوق، 

  وهميإجراء صفقة تداول. 

 .تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية ال تنطوي على تغيري يف امللكية احلقيقية هلا 

قـدمت املـادة الثالثـة مخسـة أمثلـة علـى ممارسـات تالعـب أو تضـليل أو تصـرفات يقصـد بهـا خلـق               كذلك

انطبـاع كــاذب أو مضــلل بوجــود نشــاط تــداول يف ورقــة ماليــة أو اهتمــام بشــرائها أو بيعهــا أو بهــدف تكــوين   

 أسعار مصطنعة وهذه األمثلة هي:

بأنــه مت أو ســوف يــتم إدخــال أمــر أو أوامــر   الســابقإدخــال أمــر أو أوامــر لشــراء ورقــة ماليــة مــع العلــم    - 1

 مشابهة ومقاربة من حيث احلجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة املالية.

بأنــه مت أو ســوف يــتم إدخــال أمــر أو أوامــر    الســابقإدخــال أمــر أو أوامــر لبيــع ورقــة ماليــة مــع العلــم      - 2

 املالية. مشابهة ومقاربة من حيث احلجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة

شــراء أو تقـــديم عـــروض لشـــراء ورقـــة ماليـــة بأســـعار تتزايـــد بشـــكل متتـــابع، أو بـــنمط مـــن األســـعار     - 3

 متتابعة التزايد.

بيــع أو تقــديم عــروض لبيــع ورقــة ماليــة بأســعار تتنــاقص بشــكل متتــابع، أو بــنمط أســعار متتابعــة          - 4

 التناقص.

 إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:  - 5

 التحديد للبيع أو العرض أو الطلب سابقر وضع سع. 

 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 

 على معلومات داخلية التداول بناًء 2.13

 مقدمة 1.2.13

 معرفة مفهوم تداول الورقة املالية كما نص عليه يف الئحة سلوكيات السوق : –1.2.13هدف تعليمي 

 الورقة املالية القابلة للتداول 

 تأثر السعر باملعلومات 

 التداول املباشر 

 أ(( 4)الباب الثالث، املادة                                  التداول غري املباشر( 
 

عـن التـداول املـبين علـى معلومـات داخليـة والـيت         تقدم املادة الرابعة من الئحـة سـلوكيات السـوق تفصـيالً    

شــرتط أن تكــون الورقــة نطبــق التــداول املـبين علــى معلومــات داخليـة يُ  يولكــي  أمجلـها نظــام الســوق املاليـة.  

سـعر أو قيمـة    يفتؤثر سـ  ة كانتن تكون هنالك معلومات داخليأاملالية ذات العالقة ورقة مالية متداولة، و

 للجمهور. ُوّفرتعن هذه املعلومات أو  ُأفصحالورقة املالية لو 

إذا تداول بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف الورقة املالية وكان ميتلك معلومـات  خمالفًا   الشخص  وُيعّد

املاليــة ألي حســاب تكــون لــه  يشــمل التــداول املباشــر يف الورقــة املاليــة تنفيــذ صــفقة علــى الورقــة    و داخليــة.

 ًاأمـا التـداول غـري املباشـر فيشـمل أيـ      و مصلحة فيه، أو إذا قدم عرض شـراء أو بيـع الورقـة املاليـة يف السـوق.     

 من احلاالت الثالث التالية:

 صفقة كوكيل لشخص آخر. نفذإذا   - 1

القــة صــفقة يكــون أحــد أطرافهــا شخصــا مــن أقاربــه أو شخصــا تربطــه بــه عالقــة عمــل أو ع      رتــبإذا   - 2

 تعاقدية.

سب توجيهاتـه التـداول بـاألوراق املاليـة     حبعنه أو  إذا رتب لوكيله أو ألي شخص آخر يتصرف نيابًة  - 3

 ذات العالقة.
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 على معلومات داخلية ًءالشخص املتداول بنا 2.2.13

معرفــة مفهــوم " الشــخص الــذي يتــداول بنــاَء علــى معلومــات داخليــة" ألجــل           –2.2.13هــدف تعليمــي  

 ب(4الثالث، املادة  الالئحة ) الباب أغراض هذه

 

 من التالي: ًااملطلع  يشمل أي للمقصود بالشخص  تقدم الئحة سلوكيات السوق توضيحًا

 ر ورقة مالية ذات عالقة.ِدْصول تنفيذي، أو موظف لدى ُمؤعضو جملس إدارة، أو مس 

 .شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عائلية 

  معلومات داخلية من خالل عالقة عمل مبا يف ذلك احلصول على املعلومات:شخص حيصل على 

 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. -

  تعاقدية مبا يف ذلك احلصول على املعلومات شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة

 من:

 ر للورقة املالية.ِدْصُم -

 أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص الذي حيصل على املعلومات. -

 املعلومات الداخلية 3.2.13

معرفــة مفهــوم املعلومــات الداخليــة وفــق أغــراض أحكــام التــداول علــى أســاس        –  3.2.13هــدف تعليمــي 

 ج(4الثالث، املادة )الباب  معلومات داخلية

 

 تعين املعلومات الداخلية على وجه التحديد املعلومات اليت يتحقق فيها اآلتي:

 أن تتعلق بورقة مالية.  - 1

 فرة هلم بأي شكل آخر.اأن ال يكون قد مت اإلعالن عنها لعموم اجلمهور، ومل تكن متو  - 2

توفريهـا للجمهـور يـؤثر     أن إعالنهـا أو  -أن يدرك الشخص العادي بالنظر إىل طبيعتها وحمتواهـا   - 3

 سعر الورقة املالية أو قيمتها. يف جوهريًا تأثريًا
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 اإلفصاح عن املعلومات الداخلية وحظر التداول القائم عليها 4.2.13

معرفــة األحكــام الــيت تغطــي اإلفصــاح عــن املعلومــات الداخليــة وحظــر التــداول    –4.2.13هــدف تعليمــي 

 (6،  5املادة القائم عليها ) الباب الثالث، 

 

املطلـع علـى املعلومـات    الشـخص   حتظر الئحة سلوكيات السوق اإلفصاح عن املعلومات الداخلية. ومينـع  

وهـو يعلـم أو جيـدر بـه أن يعلـم أن هـذا الشـخص اآلخـر مـن           اإلفصـاح عنهـا ألي شـخص آخـر    مـن  الداخلية 

 املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.

حظر على أي شخص غري مطلع أن يفصح ألي شخص آخر عن أي معلومـات داخليـة حصـل    ويف املقابل ، ُي

مـن   -لـه  أفصـح لم أن ذلك الشخص اآلخر الـذي  عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو جيدر به أن يع

 املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.

تـداول   -سـعر الورقـة   يفاألشخاص املطلعني علـى معلومـات داخليـة ميكـن أن تـؤثر      على وحتظر الالئحة  

علـى معلومـات    بنـاءً  املطلعـني التـداول   األشـخاص غـري  علـى   حتظـر الالئحـة    كذلكتلك الورقة املالية. 

داخلية إذا حصـل علـى تلـك املعلومـات مـن شـخص آخـر وهـو يعلـم أو جيـدر بـه أن يعلـم أن هـذه املعلومـات               

 داخلية.

 البيانات غري الصحيحة 3.13

 مقدمة 1.3.13

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

 

حظـر علـى األشـخاص تقـديم     حتـى العاشـرة تقـديم البيانـات غـري الصـحيحة. يُ       تغطي املـواد مـن السـابعة    

سـعر الورقـة املاليـة، أو دفـع شـخص       يفصد بـه التـأثري   بيانات غري صحيحة إذا كان التصريح بالبيان قد ُق

 سـواء ىل شراء أو بيع ورقة مالية، أو إىل ممارسة حقوق متنحها ورقة مالية أو اإلحجام عن ممارسـتها  إآخر 

مكتوبــة. وميتـد احلظـر ليشـمل حالـة الفشــل أو إغفـال تقـديم بيـان ملــزم         مهـذه البيانـات شـفهية أ    أكانـت 

 ال أو مركز اإليداع.بالتصريح عنه مبقتضى نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد سوق امل
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ــق بواقعــة        ُي إذإىل اإلشــاعة  وميتــد احلظــر أيضــاً   ــان غــري صــحيح يتعل ــج لبي ــى أي شــخص الرتوي حظــر عل

حظـر  سعر أو قيمة ورقـة ماليـة أو أي هـدف آخـر ينطـوي علـى تالعـب. ويُ        يفجوهرية أو برأي بهدف التأثري 

مت إعداد البيانات بواسطة الشـخص الـذي   أ سواءترويج مثل هذه اإلشاعات بصورة مباشرة أو غري مباشرة، 

 يروج هلا أم ال.

 

 تعريف مفهوم البيانات غري الصحيحة 2.3.13

معرفة الظروف اليت ميكـن أن يقـدم فيهـا شـخص بيانـات غـري صـحيحة )البـاب          – 2.3.13هدف تعليمي 

 (9الرابع ، املادة 

 

فت املادة التاسعة من الئحة سلوكيات السـوق مفهـوم البيانـات غـري الصـحيحة. ويرتكـز التعريـف علـى         عّر

تؤثر لـو علـم   سمتثل الواقعة اجلوهرية معلومات تتعلق بورقة مالية، كانت  –بيان يتعلق بواقعة جوهرية 

وعليـه تـرتبط البيانـات غـري       قـام املسـتثمر عنـده ببيعهـا أو شـرائها.     يتسـعر أو قيمـة الورقـة املاليـة الـ      يفبها 

الشـخص قــد قـام بالتصــريح ببيـان غـري صــحيح يف أي مـن احلــاالت       عـدّ الصـحيحة بالوقـائع اجلوهريــة، ويُ  

 التالية:

    إذا صــرح، أو رتــب لقيــام شــخص آخــر بالتصــريح، ببيــان غــري صــحيح أو غــري دقيــق بشــأن أحــد عناصــره

 اجلوهرية.

  ،ببيان حيتوي على معلومات غري صحيحة بشـان واقعـة   إذا صرح، أو رتب لقيام شخص آخر بالتصريح

 جوهرية.

 .إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان 

 ولية عن البيانات غري الصحيحةؤاملس 3.3.13

معرفــة احلــاالت الــيت يكــون فيهــا الشــخص مســؤواًل عــن األضــرار النامجــة عــن      – 3.3.13هــدف تعليمــي

 (11املادة بيانات غري صحيحة )الباب الرابع، 

 

نتيجــة  ضـرار الــيت يتعـرض هلـا مـدعي الضـرر     واًل عـن األ ؤشـخص مسـ  الهنـاك حالتـان ينـتج عنهمـا اعتبــار     

غـري صـحيح بشـأن واقعـة جوهريـة ومت       قـدم شـخص بيانـاً    إذااحلالـة األوىل  تنشـأ  تقديم بيان غري صحيح. 

ولكـي   تقديم ذلك البيان لغرض حتقيق ربح )أو منفعة جتارية( أو ذات عالقة بشراء ورقـة ماليـة أو بيعهـا.   
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لـو علـم بعـدم صـحة      يتصرف بطريقة أخرىسعلى مدعي الضرر أن يثبت أنه كان  ،ينجح يف إثبات الضرر

 حيح كان يعلم ) أو كان على دراية بأن هنالك احتمااًلالبيانات وأن الشخص الذي قدم البيان غري الص

 أن البيان غري صحيح بشأن واقعة جوهرية.(  كبريًا

سب نظـام السـوق املاليـة، أو    حبأما احلالة الثانية فتنشأ عندما يفشل شخص يف تقديم بيان ملزم بتوفريه 

ــة أو قواعــد الســوق،. و ميكــن أن تكــون دعــوى الضــرر ناج       حــة إذا كانــت متعلقــة بواقعــة    لوائحــه التنفيذي

جوهرية أو متعلقة بشراء ورقة مالية أو بيعها. وعلى مدعي الضـرر أن يثبـت أنـه مل يكـن علـى علـم بإغفـال        

 ســابقًاعلــم  لــوأو عنــد ذلــك الســعر(  البيــان وأنــه مــا كــان ليشــرتي أو يبيــع الورقــة املاليــة املعينــة ) كليــاً  

 بإغفال البيان.

 سلوك األشخاص املرخص هلم  3.13

 التصرف يف حال تالعب العمالء والتداول بناًء على معلومات داخلية 1.4.13

معرفة كيف يتصرف الشخص املرخص له أو الشخص املسجل يف حال  – 1.4.13هدف تعليمي 

على معلومات داخلية )الباب اخلامس،  تورط عمالئهم يف التالعب بالسوق أو التداول بناًءيف اشتباههم 

 (11املادة 

ما يتعلق  معرفة مسؤوليات الشخص املرخص له أو الشخص املسجل يف – 2.4.13هدف تعليمي 

بأولوية العمالء، والتنفيذ يف الوقت املناسب، والتنفيذ بأفضل الشروط، والتخصيص يف الوقت املناسب، 

 (16، 12والوساطة املضرة مبصلحة العميل )الباب اخلامس، املواد 
 

شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما على أي شخص مرخص له أو 

 أن العميل:اب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأس

 يتالعب بالسوق أو يتداول بناًء على معلومات داخلية. (1

متالعبًا يف السوق أو متداواًل بناًء على معلومات داخلية يف سوٍق أخرى يف حالة تطبيق  ُيعّدأو  (2

 هذه اللوائح على تلك السوق.

 خمالفًا للنظام أو اللوائح التنفيذية أو القواعد املعمول بها يف السوق ذات العالقة. ُيعّدأو  (3

 يوّثقوعندما يقرر شخص مرخص له أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر للعميل، جيب عليه أن 

جيب عليه أيضًا االحتفاظ وشعر اهليئة بذلك خالل ثالثة أيام. ظروف وأسباب قراره كتابيًا، وأن ُي
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 مدة عشر سنوات من تاريخ القرار. السجالت املتعلقة بأي قرار يتخذه جبميع

ما يتعلق بأولوية  سلوكيات السوق مسؤوليات الشخص املرخص له أو الشخص املسجل يف ن الئحةوتبّي

العمالء، والتنفيذ يف الوقت املناسب، والتنفيذ بأفضل الشروط، والتخصيص يف الوقت املناسب، 

 ا يلي:مبوالوساطة املضرة مبصلحة العميل. وميكن إيضاح هذه اجلوانب 

 :املرخص له أو الشخص املسجل تنفيذ أوامر العمالء بشأن جيب على الشخص  أولوية العمالء

 ورقة مالية قبل تنفيذ أي أوامر حلسابه اخلاص.
 :إذا قبل شخص مرخص له أمر عميل، أو قرر حسب تقديره تنفيذ أمر  التنفيذ في الوقت المناسب

 عميل، جيب عليه تنفيذ األمر حاملا يصبح ذلك عمليًا تبعًا للظروف السائدة.
 ذ بأفضل الشروطالتنفي (Best Execution) : عندما يتعامل شخص مرخص له مع عميل أو

له قد نفذ  املرخص الشخص وُيعّدحلساب عميل، جيب عليه أن يقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط. 

األمر بأفضل الشروط إذا كان )بصفته وكياًل( قد تأكد من تنفيذ األمر بالسعر السائد يف 

عالقة وحبسب حجم األمر. وكذلك إذا كان قد نفذ الصفقة بسعر السوق أو األسواق ذات ال

مبا كان ميكن أن حيصل عليه لو مت تنفيذ األمر وفقًا للفقرة السابقة  أفضل للعميل مقارنًة

 عند تصرفه بصفته أصياًل.
 :جيب على الشخص املرخص له عند تنفيذه صفقة بناًء على أمر  التخصيص في الوقت المناسب

جيب عليه يف  كذلكمن عميل أن يتأكد من ختصيصها حلساب ذلك العميل من غري تأخري. 

حالة التنفيذ بناًء على تقديره واختياره أن يتأكد من ختصيص الصفقة دون تأخري حلساب 

 سابه.العميل الذي قرر الشخص املرخص له تنفيذ الصفقة حل
  مصلحة العميلبالوساطة المضرة (Churning): ص له يف سياق إدارة حظر على الشخص املرخُي

أن يقدم مشورة للعميل للتعامل، أو أن يسعى إلقناعه بالتعامل، أو أن يتعامل أو  -أعمال العميل

عامل أن ذلك التد يقوم برتتيب تعامل يف صفقات، إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو لالعتقا

من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر إىل أهداف العميل  يضر مبصلحة العميل

 االستثمارية ومركزه املالي وحجم وطبيعة حسابه.
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 جتميع أوامر العمالء 2.4.13

معرفة أن جتميع احلساب غري مسموح به يف السوق السعودية، لكنه مسموح  – 3.4.13هدف تعليمي 

 (17معينة خارج السوق السعودية )الباب اخلامس، املادة ضمن شروط 

أمر عميل ما مع أوامر العمالء اآلخرين، أو حتى مع أوامر الشخص  ضم ودمجقصد بتجميع األوامر ُي

 املرخص له نفسه، ومن ثم يتم تنفيذ هذه األوامر اجملمعة كصفقة واحدة.

جيوز  يف حنيحتظر الالئحة جتميع األوامر اخلاصة باألوراق املالية املتداولة يف السوق املالية السعودية، 

جتميع األوامر اخلاصة باألوراق املالية غري املتداولة يف السوق املالية السعودية، فقط عند حتقق الشروط 

 التالية:

على موافقة  لصومساوئ التجميع وح ابي حملاسنإذا زود الشخص املرخص له العميل بشرح كت (1

 العميل كتابًة على جتميع األوامر.

 تأكد الشخص املرخص له من عدم تضرر عميل من جتميع أوامره. (2

 حصول أوامر العمالء اجملمعة على متوسط سعر تنفيذ مجيع األوامر املنفذة. (3

 

أسلوب توزيع صفقات  إضافة إىل ذلك، جيب على الشخص املرخص له وضع سياسات مكتوبة حيدد فيها

 التداول على أوامر العمالء وأوامر األصيل.

 التعامل السابق لنشر البحوث 3.4.13

معرفة عدم السماح بالتداول لصاحل احلساب اخلاص قبل إصدار البحوث  – 4.4.13هدف تعليمي 

 (18)الباب اخلامس، املادة 

تتعارض مع فحوى توصية حبثية )الباب معرفة أنه من احملظور إبرام صفقة  – 5.4.13هدف تعليمي 

 (19اخلامس، املادة 

حلسابه اخلاص يف ورقة مالية إذا كان  يتداولالالئحة أنه جيب على الشخص املرخص له أال  تضمنت

ما يتعلق بالورقة املالية املذكورة، إال  يعلم أن توصية استثمارية أو حبثًا أو دراسة سوف تصدر لعميل يف

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 منطقيًا أن تؤثر التوصية أو 

 لية املعنية.سعر الورقة املا يفالبحث أو الدراسة 



264 
 

حتظر الالئحة على الشخص املرخص له تقديم املشورة لعميل أو التداول حلساب عميل بعكس  كذلك

له، ما مل  التوصية اخلاصة بالورقة املالية، الصادرة عن الشخص املرخص له أو أي من اجلهات التابعة

تضارب املصاحل عن التوصية وعن  -قبل القيام بالتداول للعميل- يفصح الشخص املرخص له

 احملتمل بني الشخص املرخص له والعميل.

على الشخص املرخص له التداول حلسابه اخلاص يف تلك الورقة املالية بعكس التوصية،  أيضًاحظر وُي

 كن هناك أسباب معقولة تدعوه لذلك التداول.تما مل 

 املسؤولية عن تصرفات اآلخرين 6.4.13

مسؤولية الشخص عن التصرف بناًء على توجيهات شخص آخر فهم حدود  – 6.4.13هدف تعليمي 

 (21)الباب اخلامس، املادة 

 تصرف نيابة عن شخص آخر قد خالف أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية يفيعندما يتبني أن شخصًا ما 

وكان ما يتعلق بالتالعب يف السوق أو التداول بناًء على معلومات داخلية أو إعطاء بيانات غري صحيحة 

خاضعًا لتوجيهات الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه ، فإن هذا الشخص األخري يكون مسؤواًل وعرضة 

ألي جزاءات تطبق على الشخص الذي قام بالتصرف، إال إذا كان الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه 

التصرفات موضوع  يفقد اختذ خطوات معقولة ملنع خمالفة أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ومل يأذن 

 املخالفة.
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 أسئلة املراجعـة

ف الئحة سلوكيات السوق التصرفات أو املمارسات املنطوية على تالعب أو تضليل يف كيف تعّر .0

 تداول األوراق املالية؟

؟ اذكر يف الورقة املالية "مضلل بوجود نشاط تداولوانطباع كاذب  ما معنى خلق أو تكوين " .8

 بع  األمثلة على ذلك.

 "؟ أورد بع  األمثلة.إجراء صفقة تداول وهمي ما معنى " .3

ف الئحة سلوكيات السوق "الشخص املطلع على معلومات داخلية" و"املعلومات كيف تعّر .4

 ما يتعلق حبظر التداول بناًء على معلومات داخلية؟ الداخلية" يف

 على بناًء التداول حبظرما يتعلق  ما املقصود بـ "التداول املباشر" و"التداول غري املباشر" يف .5

 داخلية؟ معلومات

ف الئحة سلوكيات السوق "البيان غري الصحيح"؟ وما املسؤوليات املرتتبة على كيف تعّر .6

 التصريح بالبيان غري الصحيح؟

جراء الذي جيب على الشخص املرخص له أو الشخص املسجل اختاذه إذا اشتبه أي منهما إلما ا .7

 بالسوق أو التداول بناًء على معلومات داخلية؟تورط العميل يف التالعب يف 

ما يتصل بأولوية العمالء،  وّضح مسؤوليات الشخص املرخص له أو الشخص املسجل يف .2

والتنفيذ يف الوقت املناسب، والتنفيذ بأفضل الشروط، والتخصيص يف الوقت املناسب، والوساطة 

 املضرة ملصلحة العميل؟

العمالء"؟ وما الظروف اليت جيوز فيها للشخص املرخص له جتميع ما املقصود بـ "جتميع أوامر  .9

 األوامر؟

 ( يف تداول األوراق املالية؟ وملاذا هو حمظور؟front runningما معنى "استباق التعامل" ) .01

ما الظروف اليت جيوز فيها لألشخاص املرخص هلم التداول حلسابهم اخلاص قبل نشر تقرير  .00

 حبثي؟

يف ظلها لألشخاص املرخص هلم التداول حلسابهم اخلاص بشكل يناق   ما الظروف اليت ميكن .08

 التقرير البحثي؟
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 منوذج أسئلة اخليارات املتعددة 

 بيع بأنه مت أو سوف يتم إدخال أمر السابقإدخال أمر شراء مع العلم حظر على الشخص ُي .1

 ، ألن هذا ........مشابه ومقارب من حيث احلجم والتوقيت والسعر

 اهتمامًا ونشاطًا وسيولة غري ضرورية يف السهم.خيلق  (أ )

 .حتظى باهتمام وأنشطة وسيولةيعطي انطباعًا مصطنعًا بأن الورقة املالية  (ب )

 يعطي عمولة إضافية للشخص املرخص له. (ج )

 يساعد العمالء على شراء أو بيع السهم بأسعار غري عادلة. (د )

 

تتزايد بشكل متتابع أو بنمط من تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار حظر على الشخص ُي .2

 ألن هذا: ؛األسعار متتابعة التزايد

 غري عادل حبق البائع. (أ )

 غري عادل حبق املشرتي. (ب )

 .بصورة مصطنعة السهم رفع سعري (ج )

 عن االهتمام والنشاط والسيولة اليت حيظى بها السهم. ًاكاذب ًايعطي انطباع (د )

 

سب تعريف الئحة حبأي مما يلي ليس من الضروري أن يكون "مطلعًا على معلومات داخلية"  .3

 ما يتعلق حبظر التداول بناًء على معلومات داخلية؟ سلوكيات السوق يف

i. .صديق مقرب من موظف الشركة 

ii. .أحد أفراد عائلة املوظف 

iii. .أي موظف يف الشركة 

 فقط. i (أ )

 فقط. ii (ب )

 فقط. iiو  i (ج )

 .ivو  iiiو ii و i (د )
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السوق أو يف يتالعب أن العميل إذا كان لدى الشخص املسجل أسباب معقولة تدعو لالعتقاد  .4

أو خيالف األنظمة واللوائح، فيجب على الشخص املسجل  يتداول بناًء على معلومات داخلية

............ 

 قبول وتنفيذ األمر، لكن مع إشعار العميل بالعواقب. (أ )

 عدم قبول أو تنفيذ أمر العميل. (ب )

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

عدم قبول أو تنفيذ أمر العميل، مع وجوب توثيق الظروف واألسباب، وإشعار اهليئة  (د )

 بذلك.

 

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

i.  سعر الورقة  في يةالتوصية البحثإذا كان من غير المتوقع أن يؤثر التقرير االستثماري أو
 .المالية المعنية

ii. وقف بشأنها.إذا أعطي العميل الذي صدر له التقرير أو التوصية فرصة معقولة التخاذ م 
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.

 فقط. iiو  i (أ )

 فقط. iiiو  iiو  i (ب )

 فقط. ivو  iiو  i (ج )

 .ivو  iiiو ii و i (د )
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 عشر الرابعالفصل 

 ومتويل اإلرهاب قواعد مكافحة غسل األموال

 األهداف التعليمية
املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج  ُقّسم

ضمون هذا اهلدف يف مبيف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي  وسينوَّهالدراسي يف آخر هذا الكتاب. 

 إطار يسبق النص.

 مــقدمــة 
 تعريفات 1.14  

 متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 2.14  

 املبادئ 008.04

 املبالغ النقدية 808.04

 العناية الواجبة جتاه العميل 3.14  

 قبول العميل 003.04

 األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم 803.04

 للربحاهليئات واملؤسسات غري اهلادفة  303.04

ــاه      403.04 ــة جتـ ــة الواجبـ ــإجراءات العنايـ ــام بـ االعتمـــاد علـــى طـــرف ثالـــث للقيـ

 عالقات العمل مع العميل دون مقابلته 5.3.04 العميل

 إجراءات العناية املستمرة جتاه العميل والعمليات غري العادية 6.3.04

 مراجعة وحتديث السجالت 7.3.04

 حفظ السجالت 4.14  

 حفظ السجالت متطلبات 0.4.04

 العمليات املشتبه فيها 5.14  

 اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها 0.5.04

 حظر حتذير العمالء 8.5.04

 السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية 6.14  

 السياسات الداخلية وااللتزام 0.6.04

 املراجعة الداخلية 8.6.04

 التعليم والتدريب 3.6.04
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 مـقدمــة

 -الية باململكة العربية السعوديةصدرت قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عن هيئة السوق امل

م، بناًء على نظام 1/12/2118املوافق  هـ3/12/1429وتاريخ  2118-39-1مبوجب القرار رقم 

 هـ. وتهدف هذه القواعد إىل:2/6/1424وتاريخ  31السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

التزام األشخاص املرخص هلم التزامًا تامًا بنظام مكافحة غسل األموال الصادر مبوجب املرسوم  (أ )

 التنفيذية.هـ والئحته 25/6/1424وتاريخ  39امللكي رقم م/

 تعزيز نزاهة السوق املالية السعودية ومصداقيتها ومسعتها. (ب )

محاية األشخاص املرخص هلم وعمالئهم من العمليات غري القانونية اليت قد تنطوي على  (ج )

 غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.

 

 تعريفات 1.14

سب تعريفهما يف قواعد مكافحة حبمعرفة معنى غسل األموال ومتويل اإلرهاب  – 1.14هدف تعليمي 

 (2غسل األموال ومتويل اإلرهاب )الباب األول، املادة 

أي فعل أو الشروع فيه بهدف إخفاء أو متويه أصل حقيقة  أو حماولة ارتكاب قصد بغسل األموال ارتكابُي

 ها تبدو مشروعة املصدر.أي أموال مكتسبة خالفًا للشرع أو النظام وجعل

يأتي املال عادة من مصدر غري مشروع أو غري حالل،  :أواًل ؛عناصريتألف هذا التعريف من ثالثة  

هناك إجراءات تتخذ لنقل األموال بطرق واجتاهات  :كعائدات أنشطة إجرامية على سبيل املثال. ثانيًا

يصبح اآلن املال "النظيف" كما لو أنه قادم من مصدر  :أثر مصادر املال. ثالثًا إخفاءخمتلفة من أجل 

 شرعي وجاهز لالستخدام يف أنشطة اقتصادية قانونية.

ويشري متويل اإلرهاب إىل متويل العمليات اإلرهابية واإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية، ويرتبط متويل 

يرتبطون بأنشطة إرهابية أو  متويل اإلرهابيني، وهم شخص أو أشخاص :أواًل ؛اإلرهاب بثالثة جوانب

 متويل العمليات اإلرهابية. :متويل املنظمات اإلرهابية. ثالثًا :إرهاب. ثانيًا
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 متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 2.14

 ادئـاملب 1.2.14

معرفة املتطلبات واملبادئ العامة اخلاصة بتطبيق قواعد مكافحة غسل األموال  – 1.2.14هدف تعليمي 

 (3ومتويل اإلرهاب )الباب الثاني، املادة 

طبيعة نشاط الشخص املرخص له وهيكله التنظيمي ونوع عمالئه وعملياته، يتعني عليه وضع إىل نظرًا 

مة ءسياسات وإجراءات ملنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وعليه كذلك التأكد من كفاية ومال

 عليها يف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.اإلجراءات اليت يتخذها للمتطلبات املنصوص 

 إن اإلدارة العليا للشخص املرخص له مسؤولة عن اإلدارة الفعالة ملخاطر متويل اإلرهاب وغسل األموال.

وضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعالة ملنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وضمان ب وجيب أن تلتزم

 املتطلبات التنظيمية والقانونية ذات العالقة. تنفيذها وااللتزام جبميع

تعيني مدير يكون مسؤواًل بشكل مباشر عن اإلشراف  على الشخص املرخص له ولضمان حتقيق ذلك،

على تنفيذ السياسات واإلجراءات املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وغريها من املتطلبات 

 القانونية ذات العالقة.

 املبالغ النقدية 2.2.14

 (5معرفة القيود على قبول املبالغ النقدية )الباب الثاني، املادة  – 2.2.14هدف تعليمي 

حتظر قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على الشخص املرخص له قبول أي مبالغ نقدية من 

 مقابل خدمات قدمها الشخص املرخص له إىل العميل. مأ ،غرض استثماريِلأالعميل، سواًء 

 العناية الواجبة جتاه العميل 3.14

إعداد منوذج "معرفة العميل" متضمنًا املعلومات  ي عميل، جيب على الشخص املرخص لهقبل قبول أ

املعلومات األخرى املطلوبة  علىسب ما نصت عليه الئحة األشخاص املرخص هلم، فضاًل حباملطلوبة، 

 مبوجب هذه القواعد.
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 قبول العميل 1.3.14

 (7العامة لقبول العمالء )الباب الثالث، املادة  اإلجراءاتمعرفة  – 1.3.14هدف تعليمي 

ما يتعلق مبكافحة  لتحديد نوعية العميل الذي حيتمل أن تكون املخاطر املرتتبة على قبوله عالية يف

 جيب على الشخص املرخص له تطوير سياسات وإجراءات قبول العميل.  -ومتويل اإلرهابغسل األموال 

لعميل ذي املخاطر العالية، جيب وضع سياسات وإجراءات أكثر مشواًل وتفصياًل بشأن إىل اوبالنسبة 

، حبيث تتضمن سياسات داخلية واضحة للموافقة على عالقة العمل مع هذا هالعناية الواجبة جتاه

 يل.العم

ما يلي بع  العوامل اليت جيب على الشخص املرخص له أخذها باالعتبار عند حتديد كون عميل  ويف

 بعينه أو نوع من أنواع العمالء من ذوي املخاطر العالية أم ال:

 بيانات العميل وخلفيته. (أ )

 طبيعة عمل العميل ودرجة خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب. (ب )

ومقر الطرف النظري الذي يتعامل معه العميل والسيما إذا مكان تأسيس عمل العميل  (ج )

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.

 يف هيكل ملكية العميل. –قولة دون أسباب مع –التعقيد  (د )

أن يكون املبلغ  -على سبيل املثال-وجب الزيادة يف التدقيق وي ،طريقة الدفع ونوعه (ه )

املقدم من العميل إىل الشخص املرخص له إليداعه يف حسابه مسحوبًا على طرف ثالث 

 ليس له عالقة  واضحة بالعميل.

ة خماطر عالية مثل رف  مؤسسة على أن العميل ميثل درج أي معلومات أخرى قد تدّل (و )

 مالية أخرى عالقة عمل معه.

أن درجة خماطر العميل ُتحدد يف البداية، جيب على الشخص املرخص له إعادة النظر يف تقييم  ومع

درجة خماطر العميل إذا كان منط نشاط حسابه بعد قبول التعامل معه ال يتطابق مع ما لدى 

باالعتبار اإلبالغ  أن بأخذالشخص املرخص له من معلومات عنه. وجيب على الشخص املرخص له أيضًا 

 عن أي عملية مشتبه فيها لوحدة التحريات املالية بوزارة الداخلية إذا لزم األمر.



272 
 

حتظر القواعد على الشخص املرخص له قبول أي عميل أو فتح حساب له إال بعد مقابلته وجهًا لوجه، و

 ل.ما مل يكن الشخص املرخص له معتمدًا على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العمي

 األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم 2.3.14

املخاطر العالية حبكم مناصبهم، وعملية  ي ذونيمعرفة األشخاص السياسي – 2.3.14هدف تعليمي 

 (11املراجعة الالزم إجراؤها بشأنهم )الباب الثالث، املادة 

ف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب األشخاص السياسيني ذوي املخاطر العالية حبكم تعّر

منصبهم بأنهم: أي شخص يشغل أو شغل أخريًا 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 

 أي شخص يعمل مستشارًا أو وكياًل للشخص املذكور( ويعرفون بصفة شاملة بــ"األفراد املقربني". 

عميل احملتمل أو جيب أن يضع الشخص املرخص له نظامًا إلدارة املخاطر لتحديد هل العميل أو ال

املستفيد احلقيقي هو من "السياسيني املعرضني للمخاطر العالية حبكم منصبهم". وعلى الشخص 

 تلك احلسابات عالية املخاطر وأن خيضعها ملراقبة مستمرة ومشددة. ّدُعاملرخص له أن َي

على وذه الفئة، وجيب أخذ موافقة اإلدارة العليا للشخص املرخص له على فتح أي حساب أو تشغيله هل

الشخص املرخص له اختاذ إجراءات لتحديد مصدر ثروة وأموال هؤالء األشخاص أو أي شخص له عالقة 

 بهم قد يكون عمياًل أو مستفيدًا حقيقيًا.

 اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح 3.3.14

املراجعة الالزمة هلا )الباب معرفة اهليئات واملؤسسات غري الرحبية، وعملية  – 3.3.14هدف تعليمي 

 (11الثالث، املادة 

 وإدارةلضمان االلتزام مبتطلبات اهليئة بشأن فتح  مناسبة جيب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية

 حسابات وعمليات اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح.

ف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة إىل الربح بأنها: أي تعّر

شخص اعتباري )مؤسسة أو هيئة( مرخص له ميارس بشكل أساسي مجع الت رعات أو إنفاق األموال 
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ب مالحظة ألغراض غري هادفة إىل الربح. وعند التعامل مع حسابات أي من هذه اهليئات واملؤسسات جي

 املتطلبات اآلتية:

جيب أن تكون هذه اهليئات أو املؤسسات حاصلة على ترخيص رمسي صادر عن اجلهة  (أ )

 احلكومية املختصة حيدد أغراضها وأنشطتها.

هذه اهليئات واملؤسسات من فئة العمالء ذوي املخاطر  ّدُععلى الشخص املرخص له أن َي (ب )

 واجبة عند التعامل معهم.العالية، وعليه تشديد إجراءات العناية ال

 االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل 4.3.14

معرفة حدود االعتماد على أطرف خارجية للقيام بعملية العناية الواجبة جتاه  – 4.3.14هدف تعليمي 

 (14العميل، واخلطوات والوثائق الالزمة للتحقق )الباب الثالث، املادة 

تأكيد أن الشخص املرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن إجراء العناية الواجبة جتاه ال بد من 

تم إجراء العناية الواجبة جتاه ي، ولكن يف حاالت معينة، عندما يقدم طرف ثالث عمياًل، وكافة عمالئه

 ها.العميل، جيوز للشخص املرخص له قبول جزء من إجراءات العناية الواجبة اليت مت اختاذ

 .جيب أن يكون الطرف الثالث إما مصرفًا جتاريًا أو مؤسسة مالية متارس نشاط أعمال األوراق املالية

 عالقات العمل مع العميل دون مقابلته 5.3.14

معرفة املخاطر اليت قد تظهر نتيجة لعالقات العمل مع العميل دون مقابلته،  – 5.3.14هدف تعليمي 

 (16. )الباب الثالث، املادة واخلطوات املطلوبة للحد منها

ما  وخباصةجيب على الشخص املرخص له أخذ احليطة دائمًا من تهديدات التقنية ألنشطة أعماله،  

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 

تطبيق اطر احملددة باملرتبطة بتنفيذ عمليات دون مقابلة العميل وجهًا لوجه. وجيب التعامل مع هذه املخ

كجزء من إجراءات العناية الواجبة جتاه  مخالل مدة إقامة عالقة العمل أ معايري حمددة وفعالة، سواء

 العميل املستمرة.
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 إجراءات العناية املستمرة جتاه العميل والعمليات غري العادية 6.3.14

العميل، ومراقبة العمليات غري العادية معرفة متطلبات العناية املستمرة جتاه  – 6.3.14هدف تعليمي 

 (17)الباب الثالث، املادة 

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 

 ودرجة املخاطر اليت يشكلها ومصدر أمواله. العميل املتعلقة بعمله

وجيب احلصول على معلومات كاملة عن غرض مجيع املعامالت والعمليات وطبيعتها، مبا يف ذلك 

وتدوين النتائج املتوصل إليها  ومعاينةفحص العمليات اليت ليس هلا غرض قانوني أو اقتصادي واضح، 

 نينوات من تاريخ العملية وتقدميها إىل اهليئة واملراجعكتابيًا واالحتفاظ بها مدة ال تقل عن عشر س

 الداخلي واخلارجي عند طلبها.

 مراجعة وحتديث السجالت 7.3.14

معرفة املتطلبات اخلاصة باملراجعة املنتظمة والتحديث الدوري لسجالت – 7.3.14هدف تعليمي 

 (18العمالء )الباب الثالث، املادة 

جيب حتديث البيانات اليت يتم احلصول عليها مبوجب إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل للتأكد 

سب احلاجة حبمن دقتها وسالمتها، وعلى الشخص املرخص له إجراء مراجعة سنوية أو إجراء مراجعة 

تستدعي للسجالت احلالية، وخباصة سجالت فئات العمالء ذات املخاطر العالية، عند حصول حاالت 

 حتديث هذه املعلومات، مثل:

طلب عميل حالي فتح حساب جديد أو إقامة عالقة جديدة أو إجراء تغيري جوهري على طبيعة  (أ )

 العالقة احلالية معه.

سب املعلومات املتوافرة حبوجود عمليات غري عادية أو خمالفة لنمط التداول العادي للعميل   (ب )

 عنه لدى الشخص املرخص له.

الشخص املرخص له بوجود معلومات كافية عن العميل أو توافر شك لديه يف عدم اقتناع  (ج )

 صحة أو كفاية البيانات اليت سبق له احلصول عليها عن العميل.
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 حفظ السجالت 3.14

 متطلبات حفظ السجالت 1.4.14

معرفة تفاصيل متطلبات حفظ السجالت الواردة يف القواعد واللوائح الصادرة  – 1.4.14هدف تعليمي 

 (19 ، وشركة السوق املالية السعودية )تداول( )الباب الرابع، املادةيئةاهلعن 

األشخاص املرخص هلم التزام متطلبات حفظ السجالت املنصوص عليها يف القواعد  على مجيع

واللوائح الصادرة عن اهليئة وشركة السوق املالية السعودية )تداول(. وتشمل هذه السجالت مجيع 

ل واملعلومات واملستندات األخرى اليت حصل عليها الشخص املرخص له من خالل بيانات هوية العمي

إىل سجل جلميع  وسجالت احلسابات ومراسالت العمالء، إضافًة ،إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل

 العمليات.

ت، يتعني على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجالت كافية تتيح إعادة هيكلة أي عملية من العمليا

اإلجرامي وذلك بهدف توفري أدلة إثبات على النشاط  ؛مبا يف ذلك املبالغ وأنواع العمالت املستخدمة

إذا دعت احلاجة. وجيب على األشخاص املرخص هلم االحتفاظ باملعلومات  إلقامة الدعوى القضائية

 املتعلقة حبسابات العمالء والسيما املعلومات اآلتية:

املستفيد احلقيقي أو املستفيدين احلقيقيني للحساب )يف حال وجودهم(، بيانات العميل أو  (أ )

 وأي معلومات أخرى مطلوبة تتعلق بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل.

 تفاصيل احلساب، مبا يف ذلك حجم األموال املتدفقة من خالله. (ب )

والشيكات بيان مصدر أموال العمليات، والشكل الذي مت فيه توفري أو سحب األموال  (ج )

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 

مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ  ةجلميع العمليات احمللية والدوليطلبها، واالحتفاظ بسجل 

 العملية.

وجيوز للشخص املرخص له حفظ أصل أو نسخ املستندات بشكل ورقي أو إلكرتوني، على أن تكون صاحلة 

 كمة.دليل إثبات يف حال إقامة الدعوى أمام احملكلالعتداد بها 
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 العمليات املشتبه فيها 5.14

 اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها 1.5.14

معرفة العمليات واإلجراءات املرتبطة باإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها  – 1.5.14هدف تعليمي 

 (1، وامللحق 21)الباب اخلامس، املادة 

وفقًا لاللتزامات املنصوص عليها يف نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، جيب على الشخص 

فورًا عن أي نشاط أو عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غري املرخص له إبالغ وحدة التحريات املالية 

أو أي نشاط أو عملية هلا عالقة أو يشتبه أن  ،طبيعية أو عملية تثري الشكوك حول ماهيتها والغرض منها

هلا عالقة بغسل أموال أو متويل أنشطة إرهابية، وتقديم نسخة من البالغ إىل وحدة مكافحة غسل األموال 

 يف اهليئة.

وأن  ،وعلى الشخص املرخص له تعيني أحد كبار موظفيه مسؤول إبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب

يصدر معلومات جلميع موظفيه باإلحالة الفورية ألي عملية مشتبه فيها إىل مسؤول اإلبالغ عن غسل 

وجيب أن يكون مسؤول  الذي قد يرى إعداد بالغ بشأنها لوحدة التحريات املالية. ،األموال ومتويل اإلرهاب

اإلبالغ عن غسل األموال شخصًا مسجاًل، ومؤهاًل، ولديه خ رة عملية يف مكافحة غسل األموال ومتويل 

علمًا بأنه ميكن للشخص املرخص له الذي يقتصر نوع النشاط املرخص له يف ممارسته على  اإلرهاب.

ظ املستثمرين ذوي اخل رة أو الرتتيب أو إدارة صناديق االستثمار اخلاصة غري العقارية أو إدارة حماف

 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 

عن غسل  عملية، فعليه مراجعة ظروف احلالة لتحديد مسوغات االشتباه. وإذا قرر مسؤول اإلبالغ

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 

حتليل للعمليات مت إعداده. األموال ومتويل اإلرهاب، مع أي من املالحظات الداخلية عليها وأي 

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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 حتذير العمالء حظر 2.5.14

 (21معرفة اإلجراءات املتعلقة بتحذير العمالء )الباب اخلامس، املادة – 2.5.14هدف تعليمي 

جيب على الشخص املرخص له وأعضاء جملس إدارته ومسؤوليه وموظفيه، يف مجيع الظروف واألحوال، 

التحريات املالية من بالغات أو عدم حتذير عمالئه أو أي طرف ذي عالقة عما أرسل أو سريسل إىل وحدة 

 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 

 ملختصني لدى الشخص املرخص له.للموظفني ا

ب األمر احلصول على مزيد من إذا ُأرسل بالغ عن عملية مشتبه فيها إىل وحدة التحريات املالية وتطّل

مع الشخص املرخص له بدورها تتواصل ل ،املعلومات، فإن وحدة التحريات املالية ختطر اهليئة بذلك

احلرص التام لضمان عدم علم العميل بإرسال البالغ. وعلى بشأن املعلومات. ويف هذه احلالة، جيب توخي 

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 

 ئة.ومتويل اإلرهاب يف اهلي

 السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية 6.14

 السياسات الداخلية وااللتزام 1.6.14

معرفة وجوب وضع وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للمساعدة  – 1.6.14هدف تعليمي 

 مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واالتصاالت الالزمة مع املوظفني على

 (23واجبات موظف اإلبالغ عن غسل األموال )الباب السادس، املادة معرفة  – 2.6.14هدف تعليمي 

سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تساعد على مكافحة غسل وتنفيذ على الشخص املرخص له وضع 

األموال ومتويل اإلرهاب وإطالع مجيع موظفيه عليها. وجيب على مسؤول املطابقة وااللتزام التأكد من 

له بسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وجيب التزام الشخص املرخص 

 أن تتضمن السياسات واإلجراءات والضوابط اليت يضعها الشخص املرخص له إجراءات العناية الواجبة 



278 
 

 

جتاه العميل، وحفظ السجالت، وتعقب وكشف أي عمليات غري عادية أو مشتبه فيها وتقديم بالغ عن 

 شتبه فيها.العمليات امل

وجيب على الشخص املرخص له التأكد من متكن مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال وأي من موظفيه 

يف الوقت املناسب ويف مجيع األوقات على سجالت العمالء والعمليات مجيعها  االطالعذوي العالقة من 

 لة إليهم. ووأي معلومات أخرى قد حيتاجون إليها للقيام باملهام املوك

ومنها تلك اخلاصة مبوظفي الشخص املرخص  ؛عددًا من املهامويتوىل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال 

وضع خطط وبرامج تدريب له واليت ترتبط بالتأكد من التزامهم باالحتفاظ بالسجالت الضرورية 

 له. مستمرة جلميع موظفي الشخص املرخص

 املراجعة الداخلية 3.6.14

معرفة دور املراجعة الداخلية املرتبط مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  – 3.6.14هدف تعليمي 

 (24)الباب السادس، املادة 

على إدارة املراجعة الداخلية لدى الشخص املرخص له إجراء تقييم منتظم لفاعلية السياسات 

د من االلتزام واإلجراءات والضوابط الداخلية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للتأك

 بها.

 التعليم والتدريب 4.6.14

معرفة متطلبات التعليم والتدريب املنتظم واملستمر حول مكافحة غسل  – 4.6.14هدف تعليمي 

 (25األموال ومتويل اإلرهاب )الباب السادس، املادة 

تدريب جيب على الشخص املرخص له اختاذ مجيع اخلطوات املناسبة للتأكد من حصول موظفيه على 

 منتظم يشمل املوضوعات اآلتية:

األنظمة واللوائح اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والسيما إجراءات العناية  (أ )

 الواجبة جتاه العميل وتعقب وكشف العمليات املشتبه فيها واإلبالغ عنها.

 رهاب.التقنيات واألساليب واملمارسات السائدة يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإل (ب )
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السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية للشخص املرخص له اخلاصة مبكافحة غسل  (ج )

 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 

وخباصة الذين يتعاملون مع اجلمهور  ،تحديث معلوماتهم والتأكد من معرفتهم مبسؤولياتهماملستمر ل

 بشكل مباشر والقائمون على فتح احلسابات اجلديدة للعمالء.
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 أسئلة املراجعة

 وما عالقته بأعمال األوراق املالية؟ ؟ماذا يقصد بـ "غسل األموال" .0

 وما عالقته بغسل األموال؟ ؟ماذا يقصد بـ "متويل اإلرهاب" .8

ما املقصود بالعناية الواجبة جتاه العمالء؟ اذكر أنواع العمالء الذين جيب جتاههم تشديد  .3

 إجراءات العناية الواجبة.

مناصبهم؟ وكيف يتم التعامل معهم  حبكم العالية املخاطر ذوو من هم األشخاص السياسيون .4

 ل؟اية الواجبة جتاه العميعنضمن إطار عملية ال

؟ وما عالقتها بأنشطة مكافحة "للربح اهلادفة غري واملؤسسات املنظمات أو اهليئات"ما معنى  .5

 غسل األموال وحماربة متويل اإلرهاب؟

 عالقات العمل بني الشخص املرخص له وعمالئه؟ يفلكرتوني إلكيف أثر التداول ا .6

 املستمرة جتاه العميل؟ملاذا يلزم الشخص املرخص له أن يقوم بإجراءات العناية الواجبة  .7

 ما متطلبات حفظ السجالت اليت جيب على الشخص املرخص له االلتزام بها؟ .2

ما دور مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال؟ وما اإلجراءات اليت جيب عليه اختاذها عند قيام أي  .9

 موظف لدى الشخص املرخص له بإشعاره بعملية مشتبه فيها؟

واإلجراءات والضوابط الداخلية للمساعدة على مكافحة وضع وتطبيق السياسات ما متطلبات  .01

 غسل األموال وحماربة متويل اإلرهاب؟

ما يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل  اليت جيب أن يشملها تدريب املوظفني يف املوضوعاتما  .00

 اإلرهاب؟

 

 

 

 

 

 



281 
 

 منوذج أسئلة اخليارات املتعددة 

 األموال؟أي مما يلي ال عالقة له بعملية غسل  .1

 األموال املكتسبة من مصادر غري شرعية أو حمرمة. (أ )

إجراء عمليات لنقل األموال بطرق واجتاهات خمتلفة يف حماولة إلخفاء أثر املصدر   (ب )

 احلقيقي هلذه األموال.

األموال "النظيفة" اليت تبدو كأنها أتت من مصادر مشروعة يف أنشطة  استخدام  (ج )

 اقتصادية قانونية.

 األموال أيضًا لتمويل األنشطة اإلرهابية. استخدام (د )

 

كون عميل بعينه أو نوع من أنواع العمالء من ذوي أي مما يلي ال يعد عاماًل ذا صلة يف حتديد  .2

 وذلك لغرض تشديد إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل؟ ؛املخاطر العالية أم ال

 ل.طبيعة عمل العميل، واحتمال ارتباطه بأنشطة غسل األموا (أ )

 معرفة أنه مل ترف  أي مؤسسة مالية إقامة عالقة عمل مع العميل.  (ب )

كالدول  ؛مكان تأسيس عمل العميل ومقر الطرف النظري الذي يتعامل معه العميل  (ج )

 .من جمموعة العمل املالي احملددة

 تعقيد هيكل ملكية العميل دون أسباب معقولة. (د )
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سب حبمناصبهم  حبكم العالية املخاطر ذوي أي مما يلي ال يعد من األشخاص السياسيني .3

 تعريف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؟

i. ه.ؤأي مسؤول كبري يف احلكومة وأقاربه أو أصدقا 

ii. ه.ؤأي مسؤول كبري يف شركة مملوكة للدولة وأقاربه أو أصدقا 

iii. ه.ؤأي مسؤول كبري يف شركة مدرجة وأقاربه أو أصدقا 

 فقط. i (أ )

 فقط. ii (ب )

 فقط. iiو  i (ج )

 .iiiو ii و i (د )

 

ال وتشرتط اللوائح على األشخاص املرخص هلم تشديد إجراءات العناية الواجبة جتاه العمالء،  .4

 سيما العمالء املصنفني كهيئات أو مؤسسات غري هادفة للربح، وذلك للسبب التالي:

 ستخدم كقنوات لتمويل اإلرهاب.ألنها غالبًا ما ُت (أ )

 لألعمال اخلريية.ألنها جتمع األموال من الت رعات  (ب )

 ألنها عادًة ما ترتبط بأنشطة غسل األموال. (ج )

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

i. عن العمليات املشتبه فيها إىل وحدة التحريات املالية. ًاُيرسل بالغ 

ii. عن العمليات املشتبه فيها إىل هيئة السوق املالية. ًاُيرسل بالغ 

iii. ق أسباب عدم اإلرسال بشكل مفصل.ال ُيرسل البالغ إىل وحدة التحريات املالية، لكن توّث 

iv. حل داخليًا.مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال يف بالغ العمليات املشتبه فيها وُي حيقق 

 فقط. i (أ )

 فقط. iiو  i (ب )

 فقط. iiiو  i (ج )

 .ivو  iiiو ii و i (د )
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 دليل المنهج التعليمي

  اجلزء الثاني: املطابقة وااللتزام: املفاهيم والتنظيمات والعمليات

  نظام السوق املالية 8عنصر 

  المالية األوراق 3.9 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

األول ، المادة  لفصلمعرفة المقصود  باألوراق المالية  المشار لها في نظام السوق المالية )ا 3.3.9 
2) 

 

وبالتــالي ال  تنــدرج ضــمن  ،األوراق الماليــة دوات التــي اســتبعدت مــن المقصــود بـــ  معرفــة األ 2.3.9 
 (1األول، المادة  لفصلأحكام نظام السوق المالية )

 

  هيئة السوق المالية 2.9 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

الســوق الماليــة، والمهــام التــي  وليات هيئــة الســوق الماليــة فــي ضــوء نظــامؤ فهــم حــدود مســ 3.2.9 
 (2الثاني، المادة   لفصلاألهداف )يمكنها القيام بها من أجل تحقيق تلك 

 

  الجهات السعودية األخرى 1.9 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

  (27الثالث، المادة  لفصلمعرفة أهداف السوق المالية )ا 3.1.9 

  (22منازعات األوراق المالية ) الفصل الثالث ، المادة  فهم طبيعة عمل لجنة الفصل في 2.1.9 

  (20، 22الرابع، المادة  لفصلفهم طبيعة ومهام مركز إيداع األوراق المالية )ا 1.1.9 

ما يقوم به المركز في حالة الخطأ أو االعتقـاد بوجـود خطـأ فـي المعلومـات التـي فـي سـجالته    1.1.9 
 (20)الفصل  الرابع، المادة 

 

  تنظيم الوسطاء 1.9 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

لوسـاطة )الفصـل الخـامس، المـادة معرفة متطلبات الشخص الذي يرغب فـي ممارسـة أعمـال ا 3.1.9 
13) 

 

  (12الخامس، المادة  -معرفة النشاطات التي يمكن أن يقوم بها الوسيط )الفصل  2.1.9 

المــرخص لهــم، أو  فهــم صــالحيات الســوق الماليــة للقيــام بــالتحقيق والتفتــيش علــى الوســطاء 1.1.9 
 (12هم)الفصل الخامس، المادة ئوكال 

 

  اإلفصاح 2.9 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:
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معرفـــة المعلومـــات والقـــوائم التـــي يجـــب أن تتضـــمنها نشـــرة إصـــدار األوراق الماليـــة )الفصـــل  3.2.9 
 (12السابع، المادة 

 

  تنظيم الشراء والعرض المقيد لألسهم 2.9 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

  (21و  22فهم الشراء المقيد لألسهم ) الفصل التاسع، المادة  3.2.9 

  (21و22فهم عرض شراء األسهم المقيدة) الفصل التاسع،المادة  2.2.9 

  العقوبات واألحكام الجزائية للمخالفات )عام( 0.9 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

عــن لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة ألي معرفــة العقوبــات التــي يمكــن أن تصــدر   0.9 
 مخالفات ألحكام النظام أو اللوائح أو القواعـد التـي تصـدرها الهيئـة، أو لـوائح السـوق الماليـة

 (28الفصل العاشر، المادة )

 

 الئحة أعمال األوراق املالية 9عنصر 
 

  ممارسة نشاط األوراق المالية 3.8 

  الممتحنين:عند إكمالها يجب على 

  (1، 2ة التي تمثل نشاط أعمال األوراق)الباب الثاني، المادة ة الرئيسفهم النشاطات الخمس 3.3.8 

ضوئها الشخص كممـارس ألعمـال األوراق الماليـة فـي المملكـة  فيفهم المعايير التي يصنف  2.3.8 
 (1العربية السعودية )ا الباب الثاني، المادة 

 

األشـــخاص الــذين يمكـــنهم ممارســـة أعمـــال األوراق الماليــة فـــي المملكـــة العربيـــة فهــم فئـــات  1.3.8 
 (3، ملحق 2السعودية )الباب الثاني، المادة 

 

  إعالنات األوراق المالية 2.8 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

 لبــاب)افرهــا فــي نشــاط اتصــال كــي يصــنف كــيعالن أوراق ماليــة امعرفــة المعــايير الواجــب تو  3.2.8 
 (32الثالث، المادة 

 

الثالــث،  لبــابمعرفــة دور الشــخص المــرخص لــه فــي وضــع أو إرســال إعــالن أوراق ماليــة )ا 2.2.8 
 ( 30المادة 

 

 الئحة األشخاص املرخص هلم: عملية الرتخيص 11عنصر 
 

  المبادئ 3.37 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

التي تقرر بصفة عامة االلتزامات األساسية لألشخاص المرخص لهم )البـاب الثـاني،  المبادئ 3.3.37 
 (2المادة 

 

  الترخيص 2.37 
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  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

ها عنـد طلـب تـرخيص ممارسـة أعمـال ؤ معرفة المتطلبات التي يجب على مقـدم الطلـب اسـتيفا 3.2.37 
 (2المادة األوراق المالية )الباب الثاني، 

 

مــة مــوظفي مقـــدم الطلــب ومســـؤوليه ءلتحديــد مــدى قـــدرة ومال المســـتخدمةمعرفــة المعــايير  2.2.37 
ووكالئه للقيام بممارسة أعمال األوراق المالية المرخص لـه ممارسـتها )البـاب الثالـث، المـادة 

8) 

 

  (32الثالث، المادة معرفة متطلبات حفظ السجالت من جانب الشخص المرخص له )الباب  1.2.37 

  األشخاص المسجلون 1.37 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

  (38معرفة الوظائف واجبة التسجيل والتي يؤديها األشخاص المسجلون )الباب الرابع، المادة  3.1.37 

التعامــل مــع إضــافة إلــى إجـراءات وصــالحيات الهيئــة فـي فـة المتطلبــات العامــة للتسـجيل، معر  2.1.37 
 (22و 23طلبات التسجيل )الباب الرابع، المادتان 

 

  (21معرفة مسؤوليات الشخص المسجل )الباب الرابع، المادة  1.1.37 

  (22معرفة األحكام المتعلقة بيلغاء التسجيل )الباب الرابع، المادة  1.1.37 

 الئحة األشخاص املرخص هلم: ممارسة األعمال 11عنصر 
 

  ممارسة األعمال 3.33 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

  (20الهدايا والحوافز )الباب الخامس، المادة الحدود والمحظورات في تقديم وقبول فهم  3.3.33 

فهم الحاالت التي يمكن فيها للشخص المرخص له الدخول في ترتيبات عمولة خاصة )الباب  2.3.33 
 (29الخامس، المادة 

 

سرية معلومات العميل )البـاب  ىلواجب الشخص المرخص له بالمحافظة عل فهم االستثناءات 1.3.33 
 (28الخامس، المادة 

 

المـادة  ،معرفة خصائص واستخدامات الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات )البـاب الخـامس 1.3.33 
17) 

 

  قبول العمالء 2.33 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

  (12)الباب الخامس، المادة  فهم الفئات الثالث للعمالء 3.2.33 

معرفة وجوب التزام الشخص المرخص له بكل متطلبات نظام مكافحة غسل األمـوال، والقواعـد  2.2.33 
 (10)الباب الخامس، المادة  ذات العالقةواللوائح 

 

والغـرض األساسـي  ،الخدماتمعرفة متطلب تزويد الشخص المرخص له عميله بشروط تقديم  1.2.33 
 (19من ذلك و متطلبات حفظ السجالت )الباب الخامس، المادة 
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والتفاصــيل األساســية للمعلومــات التــي يجــب االحتفــاظ بهــا   عــرف عميلــك امعرفــة متطلبــات  1.2.33 
 (18المادة  ،)الباب الخامس

 

  العالقة مع العمالء 1.33 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

معرفــة التفاصــيل األساســية لواجبــات األمانــة التــي يلــزم بهــا الشــخص المــرخص لــه تجــا   3.1.33 
 (2، 1 ملحقوال، 17عمالئه )الباب الخامس، المادة 

 

وليات الشخص المرخص له تجـا  أي تضـارب فـي المصـالح بينـه وبـين عمالئـه ؤ فهم مس 2.1.33 
 (13)الباب الخامس، المادة 

 

  (12على تعامالت الشخص المرخص له مع عمالئه )الباب الخامس، المادة  فهم القيود 1.1.33 
للشـخص المـرخص لـه تقـديم قـروض ماليـة أو مـنح ضـوئها  فـيفهم الظروف التي يمكن  1.1.33 

 (11لعميل )الباب الخامس، المادة لتسهيالت ائتمانية 
 

صـفقة بهـامش تغطيـة أو مـنح الحاالت التي يمكن فيها للشخص المـرخص لـه تنفيـذ فهم  2.1.33 
 (12قرض أو تسهيل ائتماني لتغطية دفعات هامش )الباب الخامس، المادة 

 

  تقديم التقارير للعمالء 1.33 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:
معرفة المتطلب المتمثـل فـي وجـوب أن يرسـل الشـخص المـرخص لـه إشـعار تنفيـذ صـفقة  3.1.33  

بيع أو شراء ورقة مالية لصـالح عميـل ) البـاب الخـامس، المـادة  عند قيامه بتنفيذ صفقة
10) 

 

معرفة المتطلب الذي ينص على وجوب قيام الشخص المرخص له، الـذي يتصـرف كمـدير  2.1.33 
 (19ذلك العميل ) الباب الخامس، المادة إلى  ةلصالح عميل، بيرسال تقارير تقييم دوري

 

الســجالت للصــفقات التــي ينفــذها الشــخص المــرخص لــه لعمالئــه معرفــة متطلبــات حفــظ  1.1.33 
 (18ولحسابات عمالئه ) الباب الخامس، المادة 

 

الشخص المرخص له وموظفيه      )الباب  فيفهم التعامالت الشخصية للموظفين وأثرها  1.1.33 
 (27الخامس، المادة 

 

بيجراء أو قبول مكالمات هاتفية مـن أو معرفة التزامات األشخاص المرخص لهم إذا قاموا  2.1.33 
 (23إلى عمالئهم تتعلق بأعمال األوراق المالية ) الباب الخامس، المادة 

 

 الئحة األشخاص املرخص هلم: متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية 12عنصر 
 

  النظم واإلجراءات الرقابية 1.12 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

اإلجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها من قبل الشـخص المـرخص لـه للمحافظـة علـى  معرفة 3.3.32 
أو شــركائه أو إدارتــه العليــا )البــاب  مديريــهة بــين ع واضــح ومالئــم للمســؤوليات الرئيســتوزيــ

 (21السادس، المادة 
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الشــخص المــرخص لــه ملــزم بوضـــع الــنظم واإلجــراءات الرقابيــة المناســبة لعملـــه  أن معرفــة 2.3.32 
 (22و 21والمحافظة عليها. )الباب السادس، المادتان 

 

ـــة 1.3.32  الجهـــاز اإلداري للشـــخص المـــرخص لـــه ملـــزم بـــيجراء مراجعـــة منتظمـــة لتوزيـــع  أن معرف
 (22والنظم واإلجراءات الرقابية )الباب السادس، المادة  مسؤولياتال

 

معرفة وجوب تأسيس وظيفة المطابقة وااللتزام لـدى الشـخص المـرخص لـه )البـاب السـادس،  1.3.32 
 (20المادة 

 

فهم نطاق الوظائف التي يمكن للشخص المرخص له تفويضها إلى طـرف خـارجي، والضـوابط  2.3.32 
 (28الترتيب )الباب السادس، المادة اإلشرافية على هذا 

 

معرفــة متطلبـــات المراجعـــة المنتظمـــة لـــدفاتر وحســـابات الشـــخص المـــرخص لـــه وغيرهـــا مـــن  2.3.32 
 (22السجالت المرتبطة بأعمال األوراق المالية )الباب السادس، المادة 

 

  (21السادس، المادة فهم مدى أهمية عملية التعامل المناسب مع شكوى العميل )الباب  0.3.32 
ــدريب المــوظفين  9.3.32  ــزم بوضــع إجــراءات كافيــة لتوظيــف وت ــة أن الشــخص المــرخص لــه مل معرف

 (22واإلشراف عليهم وضمان انضباطهم )الباب السادس، المادة 
 

الشخص المرخص له ضمان استمرار عمله، والوفاء بالتزاماته النظامية  على معرفة أنه يجب 8.3.32 
 (22في حالة توقف أنشطته بصورة غير متوقعة )الباب السادس، المادة 

 

معرفــة مــدى أهميــة عمليــة إتاحــة واســتعادة الســجالت الفعالــة، والقــدرة علــى تقــديمها للهيئــة  37.3.32 
 (20المادة لمعاينتها عند طلبها )الباب السادس، 

 

  أموال وأصول العمالء 2.32 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

ما يتعلق باألصول الخاصة بالشخص المرخص له، وأصول عمالئه،  فهم متطلبات الفصل في 3.2.32 
 (07و 28وأثر الفصل )الباب السابع، المادتان 

 

  (02و 03للعميل )الباب السابع، المادتان  ماال   ماال  للعميل، ومتى ال يصبح عد  فهم ما يُ  2.2.32 

معرفة وجوب االحتفاظ بأموال العميل لدى بنـك محلـي، والتنظيمـات الخاصـة بتقيـيم المخـاطر،  1.2.32 
 (01و 01والبنوك الخارجية، والتأكيد المحدد من قبل البنك )الباب السابع، المادتان 

 

أمـوال العميـل )البـاب السـابع، المـادة  لـه عنـدما يتسـلمما يجب علـى الشـخص المـرخص  فهم 1.2.32 
02) 

 

  (02أموال عمالء )الباب السابع، المادة   ُيعد  ال فهم ما  2.2.32 
فــي حســاب المودعــة مــا يتعلــق بــأموال العميــل  دفع للعميــل فــيمعرفــة أن لــيس ثمــة عمولــة تُــ 2.2.32 

 (00العميل )الباب السابع، المادة 
 

أنه يجب على الشخص المـرخص لـه االحتفـاظ بسـجالت كافيـة لـتعكس التزامـه بقواعـد معرفة  0.2.32 
 (09أموال العمالء من هذ  الالئحة )الباب السابع، المادة 

 

 فهم التزامات األشخاص المرخص لهم المتعلقـة بتأكيـد األرصـدة فـي حسـابات العمـالء )البـاب  9.2.32 
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 (08السابع، المادة 
التزامــات الشــخص المــرخص لــه المرتبطــة بتســوية حســاب كــل عميــل مــع األرصــدة لــدى فهــم  8.2.32 

 (97البنوك )الباب السابع، المادة 
 

  قواعد أصول العمالء 1.32 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:
  (91و 92فهم ماهية أصول العمالء والحاجة إلى الفصل )الباب السابع، المادتان  3.1.32 
الحسابات لتسجيل أصول العميل يوضح أن تلك األصول تعود  أسماءأن استخدام  متطلب فهم 2.1.32 

 (91ملكيتها للعميل )الباب السابع، المادة 
 

  (92المرتبطة بحفظ وتسجيل أصول العمالء )الباب السابع، المادة  اللوائحفهم  1.1.32 
المــرخص لــه إقــراض أوراق ماليــة خاصــة فهــم الظــروف والحــاالت التــي يجــوز فيهــا للشــخص  1.1.32 

 (92بالعميل )الباب السابع، المادة 
 

  (90إجراء تقويم ألمناء الحفظ )الباب السابع، المادة  متطلبفهم  2.1.32 

 الئحة سلوكيات السوق 13عنصر 
 

  منع التالعب بالسوق 1.13 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

  (2بالسوق والممارسات والتصرفات المضللة )الباب الثاني، المادة فهم منع التالعب  3.3.31 

    فر األسس المنطقية لمعرفة التالعباتو  

   االنطباع الخاطئ والمضلل  

   )األسعار الوهمية )غير الحقيقية  

ــي نطــاق التالعــب بالســوق أو التصــرفات والممارســات  2.3.31  ــدخل ف ــي ت فهــم طبيعــة النشــاطات الت
 (1)الباب الثاني، المادة  المضللة

 

   التداوالت الوهمية  

   عدم التغير الحقيقي للملكية  

   عمليات الشراء والبيع المتطابقة  

   األوامر متزايدة أو متناقصة األسعار  

   إدخال األوامر للتالعب باألسعار  

  التداول بناء  على معلومات داخلية 2.31 

  الممتحنين:عند إكمالها يجب على 

معرفة مفهوم تداول الورقة المالية كما نص عليه في الئحة سلوكيات السوق )البـاب الثالـث،  3.2.31 
 أ(  1المادة 

 

   الورقة المالية القابلة للتداول  
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   تأثر السعر بالمعلومات  

   التداول المباشر  

   التداول غير المباشر  

يتداول بناَء على معلومات داخلية  ألجل أغـراض هـذ  الالئحـة  معرفة مفهوم   الشخص الذي 2.2.31 
 ب(1الثالث، المادة  ) الباب

 

ـــى أســـاس معلومـــات  1.2.31  ـــداول عل ـــق أغـــراض أحكـــام الت ـــة وف ـــة مفهـــوم المعلومـــات الداخلي معرف
 ج(1داخلية)الباب الثالث، المادة 

 

ول القــائم عليهــا الداخليــة وحظــر التــدامعرفــة األحكــام التــي تغطــي اإلفصــاح عــن المعلومــات  1.2.31 
 (2،  2الباب الثالث، المادة )

 

  البيانات غير الصحيحة 1.31 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

  (9،  0فهم المواد التي تحظر تقديم بيانات غير صحيحة ) الباب الرابع، المادة  3.1.31 

شخص بيانـات غيـر صـحيحة )البـاب الرابـع ، المـادة معرفة الظروف التي يمكن أن يقدم فيها  2.1.31 
8) 

 

معرفــة الحــاالت التــي يكــون فيهــا الشــخص مســؤوال  عــن األضــرار الناجمــة عــن بيانــات غيــر  1.1.31 
 (37صحيحة )الباب الرابع، المادة 

 

  سلوك األشخاص المرخص لهم 4.13 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

  (9،  0تحظر تقديم بيانات غير صحيحة ) الباب الرابع، المادة فهم المواد التي  3.1.31 

 قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 14عنصر 
 

  تعريفات 3.31 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

تـورط فـي معرفة كيف يتصرف الشخص المرخص له أو الشخص المسجل في حال اشتباههم  3.31 
على معلومات داخلية )الباب الخـامس، المـادة  بالسوق أو التداول بناء  عمالئهم في التالعب 

33) 

 

مـا يتعلـق بأولويـة العمـالء،  معرفة مسؤوليات الشخص المرخص له أو الشخص المسجل في 2.1.31 
والتنفيــذ فــي الوقــت المناســب، والتنفيــذ بأفضــل الشــروط، والتخصــيص فــي الوقــت المناســب، 

 (32، 32العميل )الباب الخامس، الموادوالوساطة المضرة بمصلحة 

 

معرفة أن تجميع الحساب غير مسموح به في السوق السعودية، لكنـه مسـموح ضـمن شـروط  1.1.31 
 (30معينة خارج السوق السعودية )الباب الخامس، المادة 

 

الخـامس، معرفة عدم السماح بالتـداول لصـالح الحسـاب الخـاص قبـل إصـدار البحـوث )البـاب  1.1.31 
 (39المادة 
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معرفة أنه من المحظور إبرام صفقة تتعارض مع فحوى توصية بحثية )الباب الخامس، المادة  2.1.31 
38) 

 

فهم حدود مسؤولية الشخص عن التصرف بناء  على توجيهات شخص آخر )الباب الخامس،  2.1.31 
 (27المادة 

 

  اإلرهابمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل  2.31 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

ــل  3.2.31  ــق قواعــد مكافحــة غســل األمــوال وتموي ــادئ العامــة الخاصــة بتطبي ــات والمب معرفــة المتطلب
 (1اإلرهاب )الباب الثاني، المادة 

 

  (2معرفة القيود على قبول المبالغ النقدية )الباب الثاني، المادة  2.2.31 

  الواجبة تجا  العميلالعناية  1.31 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

  (0العامة لقبول العمالء )الباب الثالث، المادة  اإلجراءاتمعرفة  3.1.31 

المخاطر العالية بحكم مناصبهم، وعملية المراجعة الالزم  ين ذو يمعرفة األشخاص السياسي 2.1.31 
 (37إجراؤها بشأنهم )الباب الثالث، المادة 

 

معرفــة الهيئــات والمؤسســات غيــر الربحيــة، وعمليــة المراجعــة الالزمــة لهــا )البــاب الثالــث،  1.1.31 
 (33المادة 

 

ــة تجــا  العميــل،  1.1.31  ــة العنايــة الواجب ــة للقيــام بعملي ــى أطــرف خارجي معرفــة حــدود االعتمــاد عل
 (31والخطوات والوثائق الالزمة للتحقق )الباب الثالث، المادة 

 

معرفة المخاطر التـي قـد تظهـر نتيجـة لعالقـات العمـل مـع العميـل دون مقابلتـه، والخطـوات  2.1.31 
 (32. )الباب الثالث، المادة المطلوبة للحد منها

 

معرفة متطلبات العناية المستمرة تجا  العميل، ومراقبة العمليات غير العادية )الباب الثالث،  2.1.31 
 (30المادة 

 

المتطلبـات الخاصـة بالمراجعـة المنتظمـة والتحـديث الـدوري لسـجالت العمـالء )البـاب  معرفة 0.1.30 
 (39الثالث، المادة 

 

  حفظ السجالت 1.31 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

هيئـة ، المعرفة تفاصيل متطلبات حفظ السجالت الواردة فـي القواعـد واللـوائح الصـادرة عـن  3.1.31 
 (38 المالية السعودية )تداول( )الباب الرابع، المادةوشركة السوق 

 

  العمليات المشتبه فيها 2.31 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

معرفة العمليات واإلجراءات المرتبطة باإلبالغ عن العمليات المشتبه فيهـا )البـاب الخـامس،  3.2.31 
 (3، والملحق 27المادة 

 



292 
 

  (23المتعلقة بتحذير العمالء )الباب الخامس، المادة معرفة اإلجراءات  2.2.31 

  السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية 2.31 

  عند إكمالها يجب على الممتحنين:

جـراءات وضـوابط داخليـة للمسـاعدة  3.2.31  مكافحـة  علـىمعرفة وجـوب وضـع وتطبيـق سياسـات واء
 غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واالتصاالت الالزمة مع الموظفين

 

  (21معرفة واجبات موظف اإلبالغ عن غسل األموال )الباب السادس، المادة  2.2.31 

معرفـــة دور المراجعـــة الداخليـــة المـــرتبط بمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب )البـــاب  1.2.31 
 (21السادس، المادة 

 

معرفــة متطلبــات التعلــيم والتــدريب المنــتظم والمســتمر حــول مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل  1.2.31 
 (22اإلرهاب )الباب السادس، المادة 
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 ح األجوبة ألسئلة نهاية الفصولاتيمف

 

 الفصل األول: أسواق األوراق املالية .1

 ب (0)

 ج (8)

 أ (3)

 ج (4)

 د (5)

 

 الفصل الثاني: شراء وبيع األوراق املالية .2

 ب  (0)

 ج (8)

 ج (3)

 ب (4)

 أ (5)

 

 الفصل الثالث: فهم سلوكيات السوق .3

 د (0)

 ب (8)

 ج (3)

 د (4)

 أ (5)
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 الفصل الرابع: منهج املالية السلوكية .4

 ج  (0)

 أ (8)

 ب (3)

 ج (4)

 ب  (5)

 

 الفصل اخلامس: تقييم األوراق املالية .5

 ج (0)

 ب (8)

 ب (3)

 أ (4)

 ج (5)

 

 الفصل السادس: حتليل األسهم .6

 أ (0)

 أ (8)

 د (3)

 ج (4)

 ب (5)

 

 الفصل السابع: إجراءات األوراق املالية وقرارات الشركات .7

 ب (0)

 د (8)

 أ (3)

 د (4)

 ج (5)
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 الثامن: نظام السوق املالية الفصل .8

 د (0)

 ج (8)

 أ (3)

 ب (4)

 ج (5)

 

 الفصل التاسع: الئحة أعمال األوراق املالية .9

 ب (0)

 د (8)

 

 الفصل العاشر: الئحة األشخاص املرخص هلم: عملية الرتخيص .11

 ب (0)

 ج (8)

 د (3)

 أ (4)

 

 الفصل احلادي عشر: الئحة األشخاص املرخص هلم: ممارسة األعمال .11

 ب (0)

 أ (8)

 ج (3)

 ب (4)

 أ (5)

 هلم: متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية الفصل الثاني عشر: الئحة األشخاص املرخص .12

 د (0)

 ب (8)

 أ (3)

 

 الفصل الثالث عشر: الئحة سلوكيات السوق .13
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 ب  (0)

 ج (8)

 ج (3)

 د (4)

 أ (5)

 

 الفصل الرابع عشر: قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .14

 د (0)

 ب (8)

 ج (3)

 أ (4)

 ج (5)

 


