ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻫـﻴـﺌـﺓ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟـﻤﺎﻟﻴــﺔ
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مقدمة
أنشئت هيئة السوق املالية لتحقيق جمموعة أهداف أهمها تنظيم السوق املالية وتطويرها ،والعمل على حتقيق العدالة والكفاية والشفافية
يف معامالت األوراق املالية ،وكذلك محاية املستثمرين من املمارسات غري العادلة أو اليت تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو
تالعب .حيث يتضمن هذا الكتيب أمثلة لبعض السلوكيات املخالفة لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية للمساعدة يف زيادة وعي
املستثمرين حوهلا.
جتدر اإلشارة إىل أن األمثلة املذكورة يف الكتيب ال تغين بأي حال من األحوال عن ما تضمنه نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية من
أحكام.
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فيما يلي تعريفات وأمثلة على سلوكيات
مرتبطة بـ :


املادة التاسعة واألربعني من نظام السوق املالية.



املادة الثانية والثالثة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة
من الئحة سلوكيات السوق.

التأثير في سعر االفتتاح
إدخال املستثمر أمر أو أوامر شراء أو بيع قبل افتتاح السوق مع
عدم وجود نية للتنفيذ ،حبيث يقوم بإلغاء األمر قبيل االفتتاح؛
وذلك بهدف التأثري يف سعر االفتتاح باالرتفاع أو االخنفاض.
من خالل هذا السلوك ،قد يرتفع أو ينخفض سعر السهم عند
االفتتاح إىل مستوى سعري مصطنع ،مما يعكس معلومات
خاطئة عن أداء السهم.
هذا السلوك قد يدفع املستثمرين إىل اختاذ قرارات استثمارية
خاطئة من خالل إدخال أوامر شراء أو بيع بنا ًء على سعر االفتتاح
الذي تسبب به املستثمر املتالعب.
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مثال على التأثير في سعر االفتتاح

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺷﺮﻛﺔ )أ(

ﻛــــﺎن ﺳــﻌــﺮ ﻣـــﺎ ﻗﺒﻞ
اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺷﺮﻛﺔ )أ( 50
رﻳﺎ ﹰﻻ.

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

أدﺧــــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣــﺮ ﺷــﺮاء
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ

 55رﻳﺎ ﹰﻻ.

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺑـــــﺪأ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون
اﻵﺧــﺮون ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗــﺮارات
ﺑﻨﺎء
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﹰ
ﻋــﻠــﻰﺳــﻌــﺮ اﻻﻓ ــﺘ ــﺘ ــﺎح
اﻟﺠﺪﻳﺪ.

أﻣـــــــﺮ
ﺷــﺮاء

ﺳﻌﺮ
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إﻟﻰ 54.50

رﻳﺎ ﹰ
ﻻ.

أﻣـــــــﺮ
ﺑــــﻴــــﻊ

أﻟـــﻐـــﻰ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣﺮ اﻟﺸﺮاء
ﺛﻢ أدﺧــﻞ أﻣﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ

 54رﻳﺎ ﹰﻻ.

ﺗﺤﻮل ﺳﻌﺮ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺣﻴﻨﻬﺎ

ﺑﻌﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎح ،ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣــﺮ اﻟﺒﻴﻊ
اﻟــﺨــﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ؛
ﺑﻨﺎء
وذﻟﻚ ﻷن ﺳﻌﺮ اﻻﻓﺘﺘﺎح ارﺗﻔﻊ ﹰ
ﻋﻠﻰ أواﻣــﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ،
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﹸدﻓـــﻌـــﻮا ﻻﺗ ــﺨ ــﺎذ ﻗــــﺮارات
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺮ
اﻟــــﺸــــﺮاء اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ اﻟـــــﺬي أدﺧــﻠــﻪ
اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻟــﻤــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟــﺴــﻮق ،واﻟ ــﺬي أوﻫﻤﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮد
ﻃﻠﺐ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ.

التأثير في سعر اإلغالق
قيام املستثمر بشراء أو بيع كمية من األسهم يف آخر مخس
عشرة دقيقة من جلسة التداول من خالل إدخال أمر أو أوامر
شراء أو بيع بأسعار متزايدة أو متناقصة؛ وذلك بهدف التأثري يف
سعر السهم باالرتفاع أو االخنفاض.
سيغلق سعر السهم عند مستوى سعري مصطنع ،مما يعكس
معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة احملافظ االستثمارية.
هذا السلوك قد يدفع املستثمرين إىل اختاذ قرارات استثمارية
ً
أيضا يف سعر السهم يف بداية التداول لليوم
خاطئة ،وقد يؤثر
التالي.

مثال على التأثير في سعر اإلغالق

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺷﺮﻛﺔ )أ(

ﻛــــﺎن ﺳــﻌــﺮ ﺳﻬﻢ

ﺷﺮﻛﺔ )أ(  50رﻳﺎ ًﻻ.

ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ

أواﻣـــﺮ
ﺷــﺮاء

إﻟﻰ
أدﺧـــــــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ ﻋﺪة أواﻣﺮ ﺷﺮاء
ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ
اﻟﻌﺮض؛ إذ أدﺧﻞ أﻣﺮ ﺷﺮاء
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ  50.50رﻳﺎ ًﻻ ،ﺛﻢ
أدﺧــﻞ أﻣــﺮا ً آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
 51رﻳﺎ ًﻻ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ أدﺧﻞ أﻣﺮي
ﺷﺮاء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮي  52رﻳﺎ ًﻻ
و  53رﻳﺎ ًﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
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ﺳﺎﻫﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ
اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ ﻓـــﻲ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺴــﻬــﻢ
ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ إﻏﻼق
اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮي ﺳﻌﺮي
ﻣﺼﻄﻨﻊ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ أداء
اﻟﺴﻬﻢ؛ ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك
ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ
ﻇــﻨـ ًﺎ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻃﻠﺒ ًﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ.

مثال آخر على التأثير في سعر اإلغالق

ﺷﺮﻛﺔ )أ(

أﻣـــــــﺮ
ﺷــﺮاء

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻌﺮ
ا ﻏﻼق ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

أدﺧـــــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣﺮ ﺷﺮاء ﻋﻠﻰ

ﻛــــﺎن ﺳــﻌــﺮ ﺳﻬﻢ

ﺷﺮﻛﺔ )أ(  50رﻳﺎ ًﻻ.

ﺳﻌﺮ 52رﻳﺎ ً
ﻻ ،ﻣﻤﺎ أدى
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ
إﻟﻰ  52رﻳﺎ ً
ﻻ.
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أدى ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ إﻟﻰ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ
ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل
ﺳﻌﺮ ا ﻏﻼق.

رفع سعر السهم ومن ثم
القيام بالبيع
الحالة األولى:

الحالة الثانية:

قيام املستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بأسعار متزايدة؛ وذلك

قيام جمموعة من املستثمرين بالتنسيق بينهم؛ وذلك بإدخال أوامر

بهدف التأثري يف سعر السهم باالرتفاع .حينها قد يرتفع سعر

شراء بأسعار متزايدة بهدف التأثري يف سعر السهم باالرتفاع.

السهم إىل مستوى سعري مصطنع ال يعكس السعر احلقيقي
ً
طلبا متزايداً على
للسهم ،مما يوهم املستثمرين أن هنالك

حينها قد يرتفع سعر السهم إىل مستوى سعري مصطنع ،مما
يدفع املستثمرين اآلخرين إىل اختاذ قرارات استثمارية خاطئة.

السهم ،وبالتالي قد يقودهم إىل اختاذ قرارات استثمارية خاطئة

بعد ذلك ،تقوم اجملموعة أو بعض منهم ببيع أسهمهم لالستفادة

يستفيد منها املستثمر املتالعب من خالل بيع أسهمه لالستفادة

من االرتفاع يف سعر السهم.

من االرتفاع يف سعر السهم.
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مثال على رفع سعر السهم ومن ثم القيام بالبيع

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺷﺮﻛﺔ )أ(

ﻛــــﺎن ﺳــﻌــﺮ ﺳﻬﻢ

)(1

أدﺧـــــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣﺮ ﺷﺮاء ﻋﻠﻰ

ﺷﺮﻛﺔ )أ(  50رﻳﺎ ًﻻ.

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

أﻣـــــــﺮ
ﺷــﺮاء

ﺳﻌﺮ  50.50رﻳﺎ ًﻻ.

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

أﻣـــــــﺮ
ﺷــﺮاء

)(2

ﺛـــﻢ أدﺧـــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣــﺮ ﺷــﺮاء آﺧﺮ

ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ  51.50رﻳﺎ ًﻻ.

أﻣـــــــﺮ
ﺷــﺮاء

)(3

أﻣــــــــــــــﺮ ﺑــــﻴــــﻊ

أدﺧـــــــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣــﺮ ﺷــﺮاء آﺧﺮ

ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ  52.50رﻳﺎ ًﻻ.

ﺧـــﻼل ﻫـــﺬه ا¥واﻣــــــﺮ ،ﻻﺣــﻆ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ا§ﺧﺮون ارﺗﻔﺎع
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ وزﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺎت
اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻤﺎ دﻓــﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ
إﻟﻰ إدﺧﺎل أواﻣﺮ ﺷﺮاء ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓــﻲ زﻳـــﺎدة ﺣﺠﻢ
اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ وارﺗـــــﻔـــــﺎع ﺳــﻌــﺮ
اﻟﺴﻬﻢ.
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ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل
ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻬــﻢ ،ﻳــﻘــﻮم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟــﻤــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑﺒﻴﻊ اﻟــﻜــﻤــﻴــﺎت اﻟﺘﻲ
اﺷﺘﺮاﻫﺎ أو أي ﻛﻤﻴﺎت ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ،وﻗﺪ
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ،وﺑﺬﻟﻚ
ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮوا
ﻓﻲ اﻻرﺗــﻔــﺎع أﻧﻬﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﺗﻼﻋﺐ
ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻬﻢ ﺑﺨﺴﺎرة.

خفض سعر السهم ومن ثم القيام بالشراء
قيام املستثمر بإدخال أمر أو أوامر بيع بأسعار متناقصة؛ وذلك
بهدف التأثري يف سعر السهم باالخنفاض .حينها قد ينخفض سعر
السهم إىل مستوى سعري مصطنع ال يعكس السعر احلقيقي
ً
عرضا متزايداً على
للسهم ،مما يوهم املستثمرين أن هنالك
السهم ،وبالتالي قد يقودهم إىل اختاذ قرارات استثمارية خاطئة
كالبيع خبسارة ،ثم يقوم املستثمر املتالعب بالشراء لالستفادة
من االخنفاض يف سعر السهم.
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مثال على خفض سعر السهم ومن ثم القيام بالشراء

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺷﺮﻛﺔ )أ(

ﻛــــﺎن ﺳــﻌــﺮ ﺳﻬﻢ

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

)(1

أدﺧـــــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣــﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ

ﺷﺮﻛﺔ )أ(  50رﻳﺎ ًﻻ.

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

أﻣـــــــﺮ
ﺑــــﻴــــﻊ

ﺳﻌﺮ  49.50رﻳﺎ ًﻻ.
أﻣـــــــﺮ
ﺑــــﻴــــﻊ

-

)(3

-

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ

أﻣـــــــﺮ
ﺑــــﻴــــﻊ

)(2

ﺛـــﻢ أدﺧـــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣﺮ ﺑﻴﻊ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ

ﺳﻌﺮ  48.50رﻳﺎ ًﻻ.

-

أﻣــــــــــﺮ ﺷــــــــﺮاء

أدﺧـــــــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣﺮ ﺑﻴﻊ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ

ﺳﻌﺮ  47.50رﻳﺎ ًﻻ.

ﺧـــﻼل ﻫـــﺬه ا£واﻣــــــﺮ ،ﻻﺣــﻆ
اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون ا¦ﺧـــــﺮون
اﻧــﺨــﻔــﺎض ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺴــﻬــﻢ
وزﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻌﺮض ،ﻣﻤﺎ
دﻓﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ إدﺧﺎل أواﻣﺮ
ﺑﻴﻊ ،ﻓﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬا ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع
ﺣــﺠــﻢ اﻟــﻌــﺮض واﻧــﺨــﻔــﺎض
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ.
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ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل
ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻬــﻢ ،ﻳــﻘــﻮم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪأ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع،
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺬﻳﻦ
ﺑﺎﻋﻮا ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض أﻧﻬﻢ ﺿﺤﻴﺔ
ﺗﻼﻋﺐ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻬﻢ ﺑﺨﺴﺎرة.

الدعم
الحالة الثانية:

الحالة األولى:

قيام املستثمر بإدخال أمر أو أوامر بيع دون وجود نية لتنفيذها،
يف حني أن له أمراً أو أوامر شراء يريد تنفيذها؛ ذلك أن املستثمر

قيام املستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها،
يف حني أن له أمراً أو أوامر بيع يريد تنفيذها؛ ذلك أن املستثمر

املتالعب يقصد اإليهام بوجود زيادة يف العرض ،مما قد يدفع

املتالعب يقصد اإليهام بوجود زيادة يف الطلب ،مما قد يدفع

املستثمرين إىل اختاذ قرارات بيع بأسعار أقل .وبعد تنفيذ أمر أو

املستثمرين إىل اختاذ قرارات شراء بأسعار أعلى .وبعد تنفيذ أمر

أوامر الشراء لدى املستثمر املتالعب ،يقوم بإلغاء أمر أو أوامر

أو أوامر البيع لدى املستثمر املتالعب ،يقوم بإلغاء أمر أو أوامر

البيع دون تنفيذ ،أو بعد تنفيذ جزء منها.

الشراء دون تنفيذ ،أو بعد تنفيذ جزء منها.
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مثال على الدعــــم

ﺷﺮﻛﺔ )أ(

أﻣــﺮ ﺑﻴﻊ

ﺳﻌﺮ أﻓﻀﻞ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺳــﻬــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ )أ(

55

رﻳـــــﺎﻻً ،وﺳـــﻌـــﺮ أﻓــﻀــﻞ

ﻋﺮض  55.25رﻳﺎﻻً

أدﺧـــــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣــﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ

 55.25رﻳــﺎ ًﻻ

ﺳــﻌــﺮ
وﻫﻮ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه.

أﻣﺮ ﺷﺮاء
ﺛـــﻢ أدﺧـــــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﻣﺮ ﺷﺮاء ﻛﺒﻴﺮ

ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ  55رﻳﺎ ً
ﻻ دون
وﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه.

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ ﻳﺮﻳﺪ إﻳﻬﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﺧﺮﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ  55رﻳﺎﻻً،

ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮاء ﻋﻠﻰ

ﺳﻌﺮ 55.25

رﻳﺎﻻً ،ﻓﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ

اﻟــﺨــﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟــﻤــﺘــﻼﻋــﺐ ،ﺛــﻢ ﻳﻘﻮم
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء أﻣﺮ اﻟﺸﺮاء اﻟﻘﺎﺋﻢ
دون ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ.
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نشر اإلشاعات المضللة

ً
أسهما يف شركة ومن ثم قيامه بنشر خرب إجيابي
شراء شخص
(مثل :ارت��ف��اع كبري يف أرب��اح الشركة أو دخ��ول مستثمرين
إسرتاتيجيني يف الشركة....إخل) ،وذلك إما عن طريق اإلنرتنت
وإم��ا رسائل اجل��وال أو غ�يره ،وهو يعلم أن هذا اخلرب أو هذه
املعلومات غري صحيحة ومضللة ،مما يؤدي إىل إعطاء انطباع
ك��اذب ومضلل ل��دى املستثمرين اآلخ��ري��ن ب��أن سعر السهم
سريتفع ،فيتخذون ق��رارات استثمارية خاطئة تساهم يف رفع
سعر السهم ،ومن ثم يقوم هو بالبيع مستفيداً من هذا االرتفاع.
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مثال على نشر اإلشاعات المضللة

ﻃــﻠــﺒــﺎت
ﺷــــــــﺮاء

ﺷﺮﻛﺔ )أ(

ﻳـــﻤـــﻠـــﻚ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ
اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﺳــﻬــﻤـ ًﺎ ﻓﻲ

ﺷﺮﻛﺔ )أ(.

ر ّوج اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻋــﻄــﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺳﺘﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪا ً ﻛﺒﻴﺮا ً ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

أدﺧـــــــــــــﻞ ﻋـــــــــــﺪد ﻣـــﻦ
اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻃﻠﺒﺎت
ﺷﺮاء ﺗﺼﺪﻳﻘ ًﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻤﺎ
ُر ّوج ﻣﻦ أﺧﺒﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

أﻣـــــــــــــﺮ
ﺑـــــــﻴـــــــﻊ
ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳــﺎدة ﺣﺠﻢ
اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﺎع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ أﺳﻬﻤﻪ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺧﺴﺮ ا¬ﺧﺮون ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم إﻋﻼن اﻟﺸﺮﻛﺔ ©ي
ﺧﺒﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ؛ ©ن ﻣﺎ ر ّوج ﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺘﻼﻋﺐ
ﻛﺎن إﺷﺎﻋﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
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فيما يلي تعريفات وأمثلة على سلوكيات
مرتبطة بـ :


املادة اخلمسني من نظام السوق املالية.



امل��ادة الرابعة واخلامسة والسادسة من الئحة سلوكيات

املعلومة الداخلية هي معلومة تتعلق بورقة مالية ،وال تكون معلنة
لعموم اجلمهور ،ويدرك الشخص العادي أن إعالنها للجمهور
ً
يؤثر تأثرياً
جوهريا يف سعر الورقة املالية أو قيمتها.
الشخص املطلع عضو جملس إدارة ،أو مسؤول تنفيذي ،أو

السوق.

موظف ل��دى الشركة ذات العالقة باملعلومات الداخلية ،أو

بناء على معلومات داخلية
التداول ً

شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عائلية أو
عالقة عمل أو عالقة تعاقدية.

قيام شخص مطلع بالتداول بنا ًء على معلومات داخلية .أو قيام
شخص غري مطلع بالتداول بنا ًء على معلومات داخلية حصل
عليها من شخص آخر وهو يعلم أن هذه املعلومات داخلية.
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بناء على معلومات داخلية
مثال على التداول ً

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء
ﻣﻮﻇﻒ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺳﻮف ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣ ًﺎ ﺗﻔﻮق
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.

ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗــﺒــﻞ إﻋـــــﻼن ﺗــﻠــﻚ ارﺑــــــﺎح؛
ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻌﺪ
اﻋــﻼن ،أو ﻗﺪ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺸﺨﺺ آﺧــﺮ رﺑﻤﺎ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻻ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق؛ ن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﻄﻠﻊ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
داﺧﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻟﻌﻤﻮم
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

بناء على معلومات داخلية
مثال آخر على التداول ً

ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺑﻴﻊ
ﻣﻮﻇﻒ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺨﺴﺮ ﻋﻘﺪا ً
ﻣﻊ أﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ،
ﻣــﻤــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻳــﻨــﻘــﻞ اﻟــﻤــﻮﻇــﻒ أو ﻋﻀﻮ
ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ادارة ﻫـــﺬه
اﻟــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻰ أﺣـــﺪ اﻓـــﺮاد
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ اﻟﺬي
ﻳــﻤــﻠــﻚ أﺳــﻬــﻤــﺎَ ﻓـــﻲ ﻫــﺬه
اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻣﻄﻠﻌ ًﺎ.
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ﻳــﺒــﻴــﻊ اﻟــﺸــﺨــﺺ اﻟﻤﻄﻠﻊ
ﺑﻨﺎء
أﺳﻬﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﻟــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻌﺪ ﺳﻠﻮﻛ ًﺎ
ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻳُ ّ
ﻏﻴﺮ ﻋــﺎدل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق؛ ªن
ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻮ
ﻋﻠﻤﻮا ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
ﻓــﺮﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﻘــﺪﻣــﻮن ﻋﻠﻰ
ﺷﺮاء ﺗﻠﻚ اªﺳﻬﻢ.

فيما يلي تعريفات وأمثلة على سلوكيات
مرتبطة بـ :


املادة احلادية والثالثني من نظام السوق املالية.



امل��ادة اخلامسة وامل ��ادة السابعة عشرة من الئحة أعمال
األوراق املالية.

ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص
من قبل الهيئة


شخص غري مرخص له من اهليئة يف القيام بأعمال الوساطة
يدير حمافظ استثمارية ملستثمرين آخرين مقابل نسبة من
أرب��اح احملفظة أو مقابل رس��وم ثابتة .ه��ذا الشخص غري
املرخص له قد يع ّرض املستثمرين خلسائر فادحة .كذلك
قد ُتستخدم هذه احملافظ االستثمارية يف سلوك خمالف
لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،مما قد يضع مجيع
األطراف حتت طائلة املسؤولية.



شخص غري مرخص له من اهليئة يف القيام بتقديم املشورة
يقدم التوصيات على أسهم شركات مدرجة يف السوق
ّ
املالية السعودية إىل مستثمرين آخرين
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مثال على ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من قبل الهيئة

ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟــﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟـــﻮﺳـــﺎﻃـــﺔ ﻳـــﺪﻳـــﺮ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺣــﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻬــﻢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺮﻧﺖ.

ﻫــــــــﺬا اﻟــــﺸــــﺨــــﺺ ﻳــﻌــﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح
ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ارﺑﺎح أو ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم ﺛﺎﺑﺘﺔ.

ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻻﺣﻆ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
»أﺣــﻤــﺪ« ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑـــﺎح ﻣﻦ
ﺧــــــــــــﻼل ﻣـــﺤـــﻔـــﻈـــﺘـــﻪ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

ﺑـــﻌـــﺪ ﻋـــــﺪة أﺷــــﻬــــﺮ ،وﺟـــﺪ
اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ »أﺣـــﻤـــﺪ« أن
ﻣﺤﻔﻈﺘﻪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻓﺎدﺣﺔ.
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اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ »أﺣــﻤــﺪ« ز ّود
اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ
ﺑـــﻤـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﺣــﺴــﺎﺑــﻪ
اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري ﻓــﻲ اﻧﺘﺮﻧﺖ
)اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ
اﻟﻤﺮور(.

اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺣﻘﻖ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ »أﺣﻤﺪ«
وﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ذاﺗﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺴــﻮق اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ وﻟــﻮاﺋــﺤــﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
أﺣﻤﺪ وآﺧــﺮﻳــﻦ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ،
ورﺑﻤﺎ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺎت أو
اﺳﺘﺮداد أي أرﺑﺎح ﻣﺤﻘﻘﺔ.

مثال آخر على ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من قبل الهيئة

ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟــﻪ ﻣﻦ
ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ّ
ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل رﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟــﺠــﻮال
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺘﺮاك ﺷﻬﺮي ،واﻋﺪا ً
ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮك ﻣﻌﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح
ﻋﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ »أﺣﻤﺪ« اﺷﺘﺮك
وﺑﺪأ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ »أﺣــﻤــﺪ« وﺟﺪ
ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ
ﺟــــــــﺮاء ﻣـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻫــــﺬه
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.

اﻟﺬي ﺣﺼﻞ أن اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ
أﻫﺪاف أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت؛
وذﻟــﻚ إﻣــﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وإﻣﺎ
ﻟﺤﺴﺎب أﻃﺮاف أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ
اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟــــﺬي ﻳــﻀــﺨــﻪ اﻟــﻤــﺸــﺘــﺮﻛــﻮن،
ﻓﺘﻘﻮم ا´ﻃﺮاف ا´ﺧﺮى ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ.

20

اإلعالن عن األوراق المالية دون ترخيص من
قبل الهيئة
إعالن شخص عن تقديم توصيات أو الدعوة إىل االش�تراك يف
توصيات على أسهم شركات مدرجة يف السوق املالية السعودية
أو اإلعالن عن تقديم خدمة إدارة احملافظ االستثمارية يف السوق
املالية السعودية عن طريق (املواقع اإللكرتونية-املنتديات –
الشبكات االجتماعية–الرسائل النصية–الصحف والقنوات
التلفزيونية-أو أي وسيلة أخرى) دون احلصول على ترخيص من
هيئة السوق املالية.

مثال على اإلعالن عن األوراق المالية دون ترخيص من قبل الهيئة

ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻗــﺒــﻞ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻳــﻌــﻠــﻦ ﻓﻲ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت إدارة
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ارﺑﺎح أو ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم ﺛﺎﺑﺘﺔ.

ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟــﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ
ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ
أﺳﻬﻢ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣــﺪرﺟــﺔ ﻓﻲ
اﻟــﺴــﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺘﺮاك ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ.
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ما الذي ينبغي أن أقوم به في حال علمي أو
اعتقادي بوجود ممارسات مخالفة لنظام
السوق المالية ولوائحه التنفيذية؟
يف حال علمك بوجود سلوكيات مضللة وخمالفة لنظام السوق
املالية ولوائحه التنفيذية ،فإن إبالغك عنها سيكون له األثر يف
محايتك ومحاية املستثمرين من هذه السلوكيات .نقدر إبالغك
لنا عن السلوكيات املخالفة عرب احد وسائل االتصال التالية.
 رقم اهلاتف اجملاني 8002451111
 رقم اهلاتف املباشر 0112053000
 عنوان الربيد اإللكرتوني info@cma.org.sa
 فاكس0112797006 :

كــيــف يمكنني الــحــصــول عــلــى مــزيــد من
المعلومات عــن الــمــمــارســات المخالفة
لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؟
ميكنك احلصول على نسختك من نظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية من خالل زيارة موقع اهليئة الرمسي على اإلنرتنت على
الرابط www.cma.org.sa :أو االتصال على الرقم اجملاني
 8002451111أو املباشر  0112053000أو الفاكس
 0112797006للمساعدة.
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ملزيد من املعلومات ،نرجو عدم الرتدد يف مراسلتنا عىل العنوان التايل:
هيئة السوق املالية
برج الفيصلية ،طريق امللك فهد
الرياض ،اململكة العربية السعودية
ص.ب  87171الرياض 11642
الرقم املجاين 800 245 1111
مركز االتصال 00966 11 205 3000
فاكس 00966 11 490 6599
الربيد االلكرتوين info@cma.org.sa
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