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مقدمة:

تَُعدُّ األســواق املالية مرآًة عاكســًة لصورة النشــاط االقتصادي، فكلام كان أداء السوق 

املاليــة جيــداً كان ذلك تعبرياً عن اقتصاد جيد، والعكس صحيح.   وتلعب األســواق املالية 

دوراً حيويــاً يف تعبئة املدخرات العامة وتوجيهها نحو االســتثامر مبــا يرفع معدالت النمو 

االقتصادي، ويساعد يف خلق فرص العمل وتحسني مؤرشات التنمية يف االقتصاد.   كام تسهم 

األسواق املالية يف إعادة توزيع املوارد والدخول بني أفراد املجتمع، وتعمل أيضاً عىل تقاُسم 

املخاطرة وزيادة التخصيص الكفء لرأس املال وللموارد االقتصادية بشــكل عام، إضافًة إىل 

ه العام  أنَّ وجود سوق مالية متطورة يعترب رضورًة إلنجاح عملية الخصخصة التي هي التوجُّ

لكثري من االقتصاديات املتقدمة والنامية خالل العقود الخمسة األخرية، ومن بينها االقتصاد 

السعودي.

وسوق رأس املال جزء رئييس كبري من النظام املايل، وينقسم إىل نوعني، هام: سوق النقد 

وهي ســوق قصرية األجل، يتم فيها إصدار وتداول األصول ذات الطبيعة النقدية الســائلة؛ 

والســوق املالية وهي سوق متوسطة وطويلة األجل، يتم فيها إصدار وتداول األصول املالية 

غري النقدية.

وتتكون الســوق املالية من ُمقرِضني ومقرتضني، ووســطاء ماليني ســواء من املؤسسات 

والبنــوك أو األفراد، باإلضافــة إىل جهاز إرشايف تتوىل الحكومة إنشــاءه لســنِّ الترشيعات 

ومراقبــة األســواق املالية؛ ملنع الغــش والتالعب والَغَرر وكل تجاوز يخــلُّ برشوط التداول 

والعمل يف السوق املالية.  

وتُصنَّف األســواق املالية عادًة بحســب كفاءتها تبعاً لفرضية كفاءة الســوق املالية إىل 

ثالثة تصنيفات: األول، أســواق كفؤة بحسب النوع الضعيف من مستويات الكفاءة، والتي 

تقوم عىل أن أســعار األوراق املالية تتضمن كلَّ املعلومات املاضية )التاريخية( التي تشمل 

األســعار وأحجام التداوالت، وال ميكن يف الســوق الكفؤة بحســب النوع الضعيف تحقيق 

أرباح غري عادية اعتامداً عىل معرفة املعلومات التاريخية لبيانات الســوق واملتاحة للجميع 

دون قيود.  الثاين:  سوق كفؤة بحسب النوع شبه القوي من فرضية كفاءة األسواق املالية، 

وتقوم عىل أن أسعار األوراق املالية تتضمن كلَّ املعلومات املاضية )التاريخية( التي تشمل 
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األســعار وأحجام التداوالت، إضافًة إىل أي معلومات أخرى متاحة للعامة، مثل: التوزيعات 

النقدية، األخبار االقتصادية، التقارير املالية، ظروف املنشــأة أو القطاع، التقارير الســنوية 

والربعية.  وال ميكن بحســب هذا النوع من الكفاءة تحقيق عوائد استثنائية تفوق متوسط 

عوائد الســوق اعتامداً عــىل معرفة هذا النوع من البيانات واملعلومــات.  الثالث: الكفاءة 

القويــة، وتتضمن إضافًة ملا ذكرناه عن النوعني الســابقني أيَّ معلومات داخلية خاصة عن 

الرشكة أو القطاع، وتنصُّ الفرضية القوية لكفاءة السوق عىل أنه ال ميكن أيضاً تحقيق عوائد 

وأرباح غــري عادية مبعرفة املعلومات التاريخية واملعلومات العامة املتاحة للجميع، وكذلك 

املعلومات غري املتاحة للعامة )الداخلية( متى كان الســوق كفؤاً بحســب النوع القوي من 

فرضية كفاءة السوق املالية.

االقتصاد السعودي:

 متتلك اململكة العربية السعودية اقتصاداً كبرياً مُيثِّل ما يربو عىل 25% من حجم االقتصاد 

العريب، ويحتل املرتبة 19 عاملياً من حيث ترتيب الناتج املحيل اإلجاميل، كام أنَّ اململكة هي 

الدولة العربية الوحيدة العضو يف دول مجموعة العرشين األكرب اقتصادياً يف العامل.  وتحتل 

اململكــة املرتبة األوىل يف امتالك احتياطيات النفــط الخام، حيث تصل إىل 25% من إجاميل 

االحتياطــي العاملــي من النفط، كام تحتل املرتبة الثانية يف تصديــر النفط، واملرتبة الرابعة 

مــن حيث احتياطيات الغاز الطبيعي)1(.  كام تعمل اململكــة منذ إطالق ُخططها التنموية 

الخمسية املتتابعة التي بدأت منذ عام 1970 عىل تنويع مصادر الدخل، وعدم االعتامد عىل 

النفــط كمورد وحيد للدخــل.  وجاء هدف تنويع مصادر الدخل كأهم وأوضح األهداف يف 

رؤية اململكة 2030، فعىل سبيل املثال:  تبنت الرؤية »رفع نسبة الصادرات غري النفطية من 

16% إىل 50% عىل األقل من إجاميل الناتج املحيل غري النفطي«، و»الوصول مبساهمة القطاع 

الخــاص يف إجــاميل الناتج املحيل من 40% إىل 65%«، و»رفع نســبة االســتثامرات األجنبية 

املبــارشة من إجاميل الناتج املحيل من 3.8% إىل املعــدل العاملي عند 5.7%«، وأخرياً »زيادة 

اإليــرادات الحكوميــة غري النفطية مــن 163 ملياراً إىل 1 تريليون ريال ســنوياً بحلول عام 

ع االقتصادي يف اململكة العربية السعودية. 2030«؛ وهي كلها أهداف تصبُّ يف تعزيز التنوُّ

)1( بلغــت احتياطيــات اململكة من الغــاز مع نهاية عــام 2014م 283 تريليون قدم مكعبة )املصــدر: إحصائيات الغاز  

لعام 2015، وزارة الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية(.
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ويف جانــب التنميــة الصناعية، فقد عملــت اململكة عىل توفري البنيــة التحتية الالزمة 

لقيــام تنمية صناعية، وأنشــأت مدينتي الُجبيــل وينبع الصناعيتــني املتخصصتني يف إنتاج 

البرتوكيامويــات، إضافــًة إىل إنشــاء املدن الصناعيــة يف مختلف مناطــق اململكة ودعمها 

بالقروض امليرسة من خالل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وتعــدُّ اململكة اليوَم مــن أهم دول العامل يف إنتــاج وتصدير البرتوكيامويــات؛ نظرًا ملا 

تتمتــع به من ميزة نســبية.  وميثِّل إنتاج اململكة حوايل 7% مــن اإلنتاج العاملي للمنتجات 

البرتوكياموية األساســية.  ويُعــدُّ قطاع البرتوكيامويات أحد أهــم القطاعات االقتصادية يف 

اململكــة، حيث يــأيت يف املرتبة الثالثة بعد قطاعي النفط والخدمــات الحكومية من حيث 

املســاهمة يف الناتــج املحيل اإلجــاميل.  كام متلك اململكــة ثرواٍت معدنيــًة مختلفًة، مثل: 

الذهب، والنحاس، والزنك، والحديد، فضالً عن ثروات أخرى غري معدنية، مثل: الفوســفات، 

والبوكســيت، والدولوميت، والجبس.  وتتمتع أيضاً بوفرة مــن املواد غري املعدنية األخرى، 

مثــل املواد الصناعية ومواد البناء والفحم وأحجار الزينة التي تتوزع يف جميع أنحاء البالد.  

واعتــربت اململكة أن صناعة التعدين هــي »الركيزة الثالثة« لالقتصاد بعــد النفط والغاز.  

ــم يف االقتصاد منخفضة  وتتمتع العملة الســعودية باســتقرار كبري، كام أنَّ معدالت التضخُّ

مقارنًة ببعض الدول املجاورة وبعض الدول الصناعية الكبرية.

سوق المال السعودية:

وألنه ال ميكن تحقيق النمو االقتصادي وال التنمية دون وجود نظام مايل متطور وفاعل؛ 

فقد قامت اململكة بإنشــاء نظام مايل يعتمد عىل بنيــة تحتية وتنظيمية عىل أعىل املعايري 

ونُظــم املدفوعات املالية املامثلة لتلــك املطبَّقة يف البلدان الصناعية الكربى، وقد أدَّى ذلك 

إىل بــروز قطاع مرصيف قوي يســتفيد من الخربات اإلدارية املؤهلــة، ومن أحدث التقنيات 

املتطورة يف العمل املرصيف واملايل.

يتكــون النظام املايل للمملكة من البنك املركزي )مؤسســة النقد العريب الســعودي أو 

»ساما« كام يتم اختصارها عادًة(، والبنوك التجارية ومؤسسات اإلقراض املتخصصة، ورشكات 

التأمني، إضافة إىل ســوق األوراق املالية التي ترشف عليها هيئة ســوق املال، وتُتُداول فيها 
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لة للسوق وعدداً  األوراق املالية من أســهم وســندات وصكوك، وتضمُّ رشكة »تداول« املشغِّ

كبرياً من رشكات الوساطة والحفظ والرتتيب وتقديم املشورة يف السوق املالية.

 أُنِشــئت الســوق املالية الرســمية يف اململكة يف عام 1984، وأُوكِلت مهمة إنشائها إىل 

ثالث جهات، هي: مؤسسة النقد العريب السعودي، ووزارة املالية، ووزارة التجارة.  وانطلقت 

الســوق رسمياً يف فرباير 1985، تحت إرشاف وإدارة مؤسسة النقد العريب السعودي بأربعة 

قطاعات، ورشكات مساهمة بلغ عددها 48 رشكة.  

وقامت مؤسســة النقد يف نهاية العام بإصدار نظام ســوق األســهم السعودية )القواعد 

التنفيذية لتنظيم عملية تداول األسهم( للمرة األوىل يف تاريخ البالد، وتمَّ حرص وساطة تداول 

األسهم عن طريق البنوك التجارية؛ بهدف تحسني اإلطارين التنظيمي والفني للتداول.

ومنذ افتتاحها، شــهدت سوق املال الســعودية تطوُّراً مســتمراً عىل مستوى التشغيل، 

حيث تمَّ تحديث األنظمة التشــغيلية يف الســوق عدة مرات لتكون مبســتوى مثيالتها من 

األنظمة التشغيلية يف الدول املتقدمة.  كام تمَّ تطوير وتحديث أنظمة التداول تباعاً، وكان 

إنشــاء هيئة الســوق املالية يف عام 2003 من أهم القرارات التي دعمت تطوير وتحديث 

سوق املال، حيث أُسند للهيئة مهمة اإلرشاف عىل تنظيم وتحديث السوق املالية، وسارعت 

الهيئة منذ تأسيســها إىل َوْضع اللوائح والقواعد والتعليــامت الالزمة للتداول؛ بهدف توفري 

املناخ املالئم لالســتثامر يف الســوق، والتأكُّد من اإلفصاح والشــفافية للرشكات املدرَجة يف 

السوق، وحامية املستثمرين واملتعاملني باألوراق املالية.

وشــهدت ســوق املال الســعودية منواً مطرداً وكبرياً يف رســملتها وعدد املتداولني فيها 

وخصوصاً خالل الطفرة التي شــهدتها الســوق مع بداية حلول األلفية الجديدة.  وللمثال، 

فقد زاَد عدد املتداولني يف الســوق من حوايل 100 ألف متداول إىل ما يزيد عن 1.5 مليون 

متداول بنهاية 2004، وقفزت قيمة األســهم املتداولة من 17 مليار ريال فقط يف عام 1993 

إىل 133 مليــار ريــال بنهاية 2002، ثم جاوزت الرتيليون ريــال خالل األعوام 2005-2003، 

قــًة 1.7 ثــم 4.1، ثم 5.2 تريليونات ريــال خالل األعــوام 2003، 2004، و2005 عىل  ُمحقِّ

التــوايل )رشكة تــداول، تقريــر 2005(.  إال أنَّ األرقاَم واألحجاَم ورأس مال الســوق رسعان 

مــا بدأت ترتاجع بعد انفجار الفقاعة يف بدايات 2006، حيث اســتمر أداء الســوق بعدها 
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متذبذباً؛ فمرة مييل لالرتفاع بســبب عوامل االقتصاد، ومرة يتجه لالنخفاض بسبب عوامل 

جيوسياسية، وكذلك بسبب التأثري النفيس لألزمة املالية العاملية، وبعدها أزمة أوروبا وديون 

اليونان.

كام تضاعفت القيمة السوقية لألسهم بشكل كبري، وخصوصاً خالل سنوات الطفرة التي 

عاشــتها السوق املالية، وقفزت رسملة السوق من 273 مليار ريال بنهاية 2001 إىل ما يزيد 

عن 2.4 تريليون ريال بنهاية 2005 عىل ســبيل املثال )رشكة تداول، تقرير 2010(.  وهذه 

القفزات الضخمة يف جميع مؤرشات الســوق جعلت سوق املال السعودية األكرب من حيث 

القيمة السوقية لألسهم يف العامل العريب وشامل إفريقيا.

وأعلنت هيئة ســوق املال الســعودية يف 2015 عن السامح لالستثامر األجنبي يف سوق 

األســهم الســعودية، حيث كان التداول قبل هذا التاريخ مقصوراً عىل املواطنني السعوديني 

ومواطنــي دول مجلس التعاون الخليجي، واملقيمني مــن األجانب داخل اململكة، ومل يكن 

مسموحاً لالستثامر األجنبي إال بالتداول غري املبارش من خالل صناديق االستثامر العاملة يف 

السوق السعودية.

هذا الكتاب:

ـف - كتٌب تناولــت بالرشح والتحليل أداء ســوق املال  ال يوجــد - عــىل حد علم املؤلِـّ

الســعودية ومراحل تطوُّر مؤرشاتها وأنظمتها وترشيعاتها عرب الزمن؛ ولذا فإن هذا الكتاب 

م إضافًة جديدة؛ كونه يســتعرُض بالوصف والتحليل سوَق  جاء ليســدَّ هذه الفجوَة، ويُقدِّ

املال الســعودية منذ نشأتها، ويُحلِّل بالرســوم والجداول والبيانات أداَءها وأبرز تطوُّراتها، 

ويســتعرض كفاءتهــا يف كل مرحلة من تاريخها منذ افتتاحها حتــى نهاية 2015 من خالل 

الدراسات والبحوث التي كان موضوعها دراسة كفاءة سوق املال السعودية.  ويوفِّر الكتاُب 

للباحثــني واملتخصصني ومتخذي القرار وطالَب االقتصاد واملالية مصدراً مهامً للمعلومة عن 

تاريخ ســوق املال الســعودية وأبرز مؤرشات أدائها وتطوُّرها كامً وكيفاً منذ افتتاحها حتى 

نهاية عام 2015.

ولتحقيق هذا الهدف، فقد تمَّ تقسيم الكتاب إىل خمسة فصول كام ييل:



مقدمة

سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها 22

الفصــل األول:  يركِّــز عىل الجانــب النظري، حيث يســتعرُض ماهيَة األســواق املالية 

وتعريفها ونشــأتها وأقســامها وأهميتها لالقتصــاد الكيل وللمتداولني، ويــرشح بالتفصيل 

األدوات املالية املســتخدمة يف األسواق املالية، إضافًة الستعراض األطراف املشاركة يف سوق 

املال من مستثمرين ومضاربني ووسطاء ومديري صناديق وجهاز إرشايف، ودور كلٍّ منهم يف 

سوق األوراق املالية.

 الفصل الثاين:  يُركِّز عىل تاريخ نشــأة سوق املال الســعودية وأبرز تطوُّراتها من حيث 

عــدد الرشكات، واملتداولني، واألنظمة التشــغيلية والرقابية يف الســوق.  ويُفرِد جزءاً خاصاً 

لتــداوالت الصناديق االســتثامرية يف اململكة منذ بداياتها، وجزءاً آخر الســتعراض تداوالت 

السندات والصكوك يف سوق األوراق املالية السعودية منذ نشأتها حتى نهاية العام 2015.

الفصل الثالث:  يســتعرُض بالوصف والتحليل وبالرسوم البيانية أداَء السوق السعودية 

منذ افتتاحها حتى نهاية عام 2015، ويركِّز بشــكل خاص عىل رشح وتحليل أسباب طفراتها 

وأزماتها، حيث تمَّ تقســيم الســوق إىل ثالث مراحل زمنية، وهــي: مرحلة االفتتاح والنمو 

املســتقر، ومرحلة النمو الكبري للســوق بداية من 2001 حتى نهايــة 2006، وأخرياً مرحلة 

التذبذب يف مؤرشات الســوق من بداية عام 2007 حتى نهاية 2015.  وُختمت كل مرحلة 

بأبرز املالحظات والتعليقات عىل أداء السوق وأسباب ارتفاعه أو انخفاضه.

الفصــل الرابع:  يســتعرُض تاريخ فرضيــة كفاءة الســوق املالية، وأنواعهــا، والنامذج 

املســتخدمة لصياغتها رياضياً، كــام يعرض أبرَز النامذج اإلحصائية التي تُســتخدم الختبار 

فرضية الكفاءة، ثم يناقش كفاءَة سوق املال السعودية من خالل استعراض ونقاش البحوث 

العلمية الســابقة التي كان تركيزها عىل دراســة كفاءة الســوق املالية يف اململكة منذ أول 

بحث نرُش حول كفاءة سوق املال السعودية حتى آخر بحث نرُش يف عام 2015.  

الفصــل الخامس:  يركِّز عىل أبرز التحديات التي تواجه ســوق املال الســعودية، مثل: 

غياب بعض أدوات االستثامر املستخدمة يف األسواق املتقدمة ومل تُطبَّق يف السوق السعودي 

)عقــود الخيارات، وغريهــا(، وعدم وجود نظام يســمح باإلدراج املزدوج للــرشكات، وكِرْب 

حجم االســتثامر الفردي مام يؤدي إىل كِرب حجم املضاربة يف الســوق، ويُختتم الفصل بأبرز 

املقرتحات لتطوير السوق السعودية.
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ختامــاً، حــرص الكاتب عىل اســتخدام املصطلــح باإلنجليزية بجانــب العربية لتجاوز 

م  اختــالف الرتجامت للعربية من كتاب آلخر ومــن ُمؤلِّف آلخر، كام ال ينىس الباحث التقدُّ

بالشــكر والتقديــر لــكلٍّ ِمن هيئة ســوق املال الســعودية، ورشكة تــداول، ورشكة أصول 

وبخيت االســتثامرية )ممثلة يف رئيســها األستاذ برش البخيت( عىل تســهيل مهمة املؤلف 

وتقديــم البيانات واملعلومات التي طلبها، والتي لوالهــا ملا كان لهذا الكتاب أن يرى النور، 

فلهم جميعاً خالُص الشكر والتقدير والعرفان.  
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الفصل األول 

مدخل ألسواق المال:  ماهيتها وأهميتها وأدواتها

1-1. تمهيد:

ى أيضــاً »Capital Market«، هي جزٌء  الســوق املالية »Financial Market« وتُســمَّ

ٌن أســايس من النظام املايل»Financial System« يف اقتصاد أي بلد، حيث إن النظام  ومكوِّ

املايل أعمُّ وأشمُل من السوق املالية، ويشمل النقوَد والبنوَك والقوانني واإلجراءات التنظيمية 

والتقنية التي تضمن انتقاَل األصول املالية والنقود داخل االقتصاد.  مبعنى آخر، فإن النظام 

ن انتقاَل املوارد املاليــة الفائضة من املدخرين إىل  املــايل هو بيئــة أو منظومة متكاملة تؤمِّ

املقرتضني من أجل االستثامر، ويتم من خاللها َخلْق النقود ومنح االئتامن ودفع املستحقات 

وااللتزامات املالية يف بيئة تتســم بالشفافية والعدالة واإلفصاح تحت إرشاف أجهزة رقابية 

وتنظيمية.  ويتكون النظام املايل يف أي بلد من ســتة عنارص أو أركان رئيســية حســب ما 

ح الشكل رقم )1-1(. يُوضِّ

شكل )1-1(:  مكونات النظام املايل الرئيسية

Hubbard &  O’Brien, 2014  :املصدر

ووظيفة النقود »Money« هي أنها وســيط للتبادل وتسوية املستحقات أو الديون، كام 

 Financial« أنها مخزن للرثوة ومقياس لألسعار يف السوق، إذ ميكن من خالل األدوات املالية

Instruments« نقل األموال من أصحاب الفوائض )املدخرين( إىل أصحاب العجز )املقرتضني(.  

ويتم تداول هذه األدوات املالية من خالل الســوق املالية »Financial Market« التي هي 
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املكوِّن الثالث من مكونات النظام املايل بحســب الشــكل الســابق.  كام تلعُب املؤسسات 

املالية »Financial Institutions« دوراً كبرياً بصفتها الوسيَط أو املعرَب الذي يتمُّ من خالله 

الوصول لألســواق املالية، إضافًة إىل دورها املهم اآلخــر املتمثِّل يف تحليل البيانات وتقديم 

املعلومات ألطراف البيع والرشاء يف السوق.  وتقوم البنوك املركزية Central Banks بدور 

كبــري يف مراقبة املؤسســات املالية وتوجيهها مبا يُحقِّق االســتقرار االقتصادي، وأخرياً تلعب 

األجهزة اإلرشافية Regulatory Agencies دوراً يف ســنِّ الترشيعــات التي تضمُن العدالَة 

واإلفصاح والشــفافية، كام تقوُم مبعاقبة وَمْنع أي ترصفات تؤثِّر سلبياً عىل استقرار وسالمة 

النظام املايل يف مجمله، مبا فيه السوق املالية.  

ولعــلَّ أبرز مالمــح هيكل النظام املايل يف كثري من الدول النامية هو االعتامد الشــديد 

ى هذا االقتصاد الذي تكون فيه  عىل القطاع املرصيف وتهميش دور األســواق املالية، ويُسمَّ

أفضلية كبرية للقطاع املرصيف باقتصاد االســتدانة أو القروض، حيث يُركِّز متويل االقتصاد يف 

هذا النظام عىل القرض املرصيف املرتبط بالبنوك مبارشًة )مصيطفى وبوزيان، 2015(.  

1-2. نبذة تاريخية عن نشأة سوق المال:

ليــس هناك اتفاٌق حول بداية نشــأة الســوق املالية »financial market« أو ســوق 

األوراق املالية »Stock market« يف العامل، ويُعتقد أنَّ أول ســوق لألوراق املالية نشأت يف 

مدينة بروج »Bruges« شامل غريب بلجيكا يف القرن الثالث عرش امليالدي، حيث كان التجار 

 Van-der( ى فان دير بورص يَِفدون إىل املدينة وينزلون بفندق لعائلة تحرتف الرصافة تُسمَّ

Burse(، ومن اســم هذه العائلة اشتُقت كلمة البورصة »Bourse« التي تُستخدم كمرادف 

.)Smith,B.M, 2003( لسوق األوراق املالية

وتَُعــدُّ رشكة الهند الرشقيــة »East India Company« التي أُنِشــئت يف عام1602 يف 

هولندا هي الرشكة األوىل يف العامل التي تصدُر أســهامً يتم تداولها واملتاجرة بها، حيث كان 

الوســطاء يتبادلون أسهَم الرشكة تحت جرِس أمستل »Amstel« يف مدينة أمسرتدام، والذي 

تطوَّر ليُصبح أوَل سوق مالية يف التاريخ.  
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ويف القــرن الثامن عرش امليالدي ظهرت بورصة األوراق املالية يف فرنســا عام 1724، ثم 

أُنِشــئت بورصة بريطانيا عام 1773 يف مدينة لندن، ويف نهاية القرن عام 1792م أُنِشــئت 

ســوق نيويورك لألوراق املالية يف شــارع املال املعروف بـ»وول سرتيت Wall Street«، ويف 

اليابان أُنِشئت بوصة طوكيو يف عام 1878م، ثم توالت األسواق املالية يف الدول األخرى تباعاً 

حيث شــاع التعامل يف األوراق املالية عىل مســتوى العامل بشكل كبري خالل القرنني التاسع 

عرش والعرشين املاضيني.

وكانت بورصة باريس هي السوق املالية األهم عاملياً حتى قيام الثورة الفرنسية، فاحتلت 

عندها بورصة لندن األهمية األوىل يف العامل، ومع نهاية عقد الثامنينيات من القرن العرشين 

.)Atack & Neal ,2009( تغري ترتيب البورصات الدولية لصالح الواليات املتحدة واليابان

عربيًّا، كانت بورصة اإلســكندرية هي األوىل وأُنِشــئت يف عام 1883، تالها بسبع سنني 

إنشاء بورصة القاهرة يف عام 1890، يف حني تأسست بورصة بريوت يف لبنان عام 1920، ويف 

عام 1977 افتُتحت ســوقا تونس واملغرب لألوراق املالية، ثم تبعهام إنشــاء سوق عامن يف 

األردن عام 1978.  وافتُتحت سوق األوراق املالية يف السعودية عام 1985، ويف العام 1988 

قامت دولة البحرين بإنشاء بورصتها، وأنشأت سلطنة عامن سوَق مسقط لألوراق املالية يف 

عام 1989، ثم أُنِشــئ يف العراق يف العام 1991 ســوق بغداد املايل، وصدر قرار إنشاء سوق 

الخرطــوم لألوراق املالية عام 1982 ومل تبدأ نشــاطها الفعــي إال يف 1994، ويف عام 1996 

تم افتتاح ســوق فلســطني لألوراق املالية، أما يف الجزائر فقد أُنِشئت سوق األوراق املالية 

ى بورصة القيم املنقولة( يف عام 1993.  وتعدُّ سوق املال الكويتية هي األوىل واألقدم  )تُسمَّ

يف الخليج وتأسست يف عام 1962، يف حني تمَّ تأسيس سوق ديب املايل عام 2000 وهو العام 

نفسه الذي تأسست فيه سوق أبو ظبي لألوراق املالية )األرسج،  2004(.  

ويوضح الجدول رقم )1-1( أهم األسواق املالية أو البورصات املعروفة يف العامل اليوم.
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جدول )1-1( 

أهم األسواق املالية املعروفة يف العامل اليوم

األسهم التي يتضمنها املؤرش اسم املؤرشاسم السوق املالية

أكرب 30 رشكةمؤرش داو جونز الصناعي DJIAنيويورك

أكرب 100 رشكةفوتيس FTSE 100لندن

أكرب 40 رشكةكاك CACباريس

أكرب  40 رشكةداكس DAX 40( 40(فرانكفورت

أكرب 225 رشكةنييك NIKKe 225( 225( طوكيو

أكرب 5000 رشكةنازداكنيويورك

املصدر:  هيئة السوق املالية، 2017.

1-3. تعريف سوق المال وتقسيماتها ومهامها:

1-3-1. تعريف سوق المال:

تتعدد تعريفات الســوق املالية » Financial Market« بحسب النظر لها؛ كونها مكاناً 

يجمع البائع واملشرتي، أو لكونها تنظيامً لنوع معني أو خاص من األوراق املالية، أو لكونها 

وسيلَة التقاء بني ماليك األموال )املدخرين أو املقرِضني( والرشكات أو املستثمرين املحتاجني 

ع يف مشاريع قامئة، كام ميكن تعريُفها  لهذه األموال )املقرتضني( لبدء أنشطة جديدة أو التوسُّ

كذلك بحسب كيفية إصدار األوراق املالية التي تتُداول فيها وتواريخ استحقاقها.

وتُعرَّف السوق املالية بأنها »عبارة عن تنظيم يتمُّ مبوجبه الَجْمع بني البائعني واملشرتين 

لنــوع معني مــن األوراق املالية أو ألصل مايل معني، إما عن طريق الســامرسة أو الرشكات 

العاملــة يف هذا املجال، وقــد تكون موجودًة يف موقع مادي أو يكــون املوقع افرتاضيًّا عن 

طريق استخدام شبكات الحاسب واالتصاالت« )شندي، 2013(.  

ع تُجرى فيهــا املعامالت عىل األوراق املالية يف ســاعات  كــام تُعرَّف بأنهــا »مكان تجمُّ

دة وُمعلَن عنها، وذلك عن طريق سامرسة محرتفني مؤهلني ومتخصصني يف هذا النوع  محدَّ
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من املعامالت، عىل أن يتم التعامل بصورة علنية ســواء بالنسبة لألوراق املالية، أو بالنسبة 

لألسعار املتفق عليها عن كل نوع« )رشيد، 2006(.

وهناك تعريٌف ثالث للسوق املالية بأنها »التنظيم الذي مُيكِّن أصحاب األموال الفائضة 

أو الزائــدة مــن االتصال الدائــم - املبارش أو غري املبارش - مع األطــراف التي لديها عجز يف 

دة«  األموال، حيث ميكِّنهم من إمتام التعامالت فيام بينهم بطريقة ُمنظَّمة َوفْق رشوط ُمحدَّ

)شندي، 2013(.

د مســبقاً يجتمع فيه املتعاملون بغرض   ومــن تعريفاتها أيضاً أنها »مكان معلوم وُمحدَّ

القيام بعمليات تباُدل بيعاً ورشاًء، ويتوفر فيه قدٌر مناســب من العالنية والشفافية، بحيث 

تنعكس آثارها عىل جميع املتعاملني وعىل معامالتهم فتتحدد األسعار« )أبو مؤنس، 2006(.  

وتُعرَّف بحســب وظيفتهــا بأنها »قناة متويل تتمُّ من خاللهــا عملية انتقال األموال من 

األشخاص الذين لديهم فائض يف الدخل )املدخرين – املقرضني( إىل األشخاص الذين لديهم 

نقص يف الدخل )املنفقني – املقرتضني(« )الفرس، 2006(.  

ومــن التعريفات الســابقة يتضح أنَّ دور ســوق املــال هو توفري آليــة أو قناة لتمويل 

ى السوق  األنشطة االقتصادية، كام أن املبادلة يف هذه السوق تقترص عىل املال؛ ولهذا تُسمَّ

املالية، وتؤدي الســوق املالية وظيفتَها من خالل أدوات مالية معينة، كاألســهم والسندات 

والصكوك وغريها من األوراق املالية، حيث تصدر الجهات املحتاجة إىل املال هذه األدوات، 

وتبيعها للجهات ذات الفائض املايل.

1-3-2. تقسيمات سوق المال:  

تنقسم سوق املال Financial Market بحسب توقيت التداوالت فيها إىل سوقني، هام:  

.»Spot market« األوىل:  سوق الصفقات الحارضة أو الفورية

 Future« أو ،»Future market « ى الثانية:  ســوق الصفقات أو العقود اآلجلة، وتُسمَّ

contracts«، بحسب ما يتضح من الشكل رقم )1-2( التايل.
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شكل )1-2(:  أقسام سوق املال بحسب توقيت التداول

والنوع األول:  الذي هو الســوق الحارضة أو الفورية هي الســوق التي تتمُّ فيها عمليات 

البيع والرشاء مبوجب التســليم الفوري، وتنقســم بدورها إىل قسمني بحسب ما يتضح من 

الشكل رقم )3-1(.

شكل )1-3(:  أقسام السوق الفورية
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 وتعترب الســوق املالية مصدراً للتمويل قصرَي األجل، وهو ما تُوفِّره ســوق النقد، وكذلك 

تُعترب مصدراً للتمويل طويل األجل، وهذا ما تُوفِّره ســوق رأس املال )البورصة( التي تلعب 

عها.   دوراً كبرياً يف متويل النفقات الالزمة من األموال لبدء األنشطة االقتصادية أو توسُّ

      وفيام يي عرض موجز لهاتني السوقني:

سوق النقد:  

صة لطرح األوراق املالية ذات األجل القصري، والتي تكون فرتة استحقاقها  وهي سوق ُمخصَّ

مــن يوم واحد ألقل من ســنة واحدة، مثل أذونات الخزينة التــي تصدرها البنوك املركزية 

المتصاص فائض الســيولة والســيطرة عىل معدالت التضخم، وكذلك األوراق التجارية التي 

تصدرها الرشكات لســدِّ الخلل اآلين الناتج عن فرق بني إيرادات الرشكات ومرصوفاتها.  كام 

تتضمن هذه الســوق شهادات اإليداع  »)Certificate of Deposit )CD’s« التي تصدرها 

البنوك التجارية أو غريها من املؤسســات املالية للمودعني مقابل سعر فائدة معني، وكذلك 

تتضمن السوق النقدية اتفاقيات إعادة الرشاء »Repurchase agreement« )تُخترص عادة 

)الريبو Repo(، وهي شكل من أشكال القروض قصرية األجل تكون بضامن أذونات الخزينة 

أو بضامنات حكومية أخرى.

 »Debt instruments« وألن األوراق املتداولة عادًة يف سوق النقد هي أدوات مديونية

فيكون لحاملها الحقُّ يف اســرتداد املبلغ الذي ســبَق أن أقرضه لطرف آخر مع فوائده عند 

تاريخ االستحقاق »Maturity date«، كام ميكن لحامل هذه األوراق بيعها يف أي وقت )قبل 

حلول فرتة استحقاقها( بحد أدىن من الخسائر أو دون خسائر عىل اإلطالق.  

وتختلف ســوق النقد عن ســوق األوراق املالية األخرى يف أنَّ تركيز املستثمر فيها يكون 

عىل األمان »Safety«، فأدوات سوق النقد تتميز بالسيولة العالية مام ميكِّن حاملها من بيعها 

وتسييلها برسعة ودون خسائر رأساملية تُذكر، كام أنَّ سيولتها العالية وقرص فرتة استحقاقها 

ا إْن مل تكن معدومة)2(. مقارنًة بأدوات سوق األوراق املالية يجعل مخاطرَها قليلة جدًّ

م أو  )2( ليس معنى هذا أن ســوق النقد بال مخاطر، بل هي ُمعرَّضة للمخاطر، مثل الخســارة الناتجة عن ارتفاع التضخُّ

املخاطــر الناجمــة عن تغريُّ قيمة العملة وغريهام من املخاطر، ولكنها أقلُّ كون االســتثامر فيها قصرَي األجل ومرتفَع 

السيولة مقارنًة باالستثامر يف األسواق طويلة األجل.
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سوق رأس المال:  

 ،»Bourse« أو البورصة »Security exchange« أو »Capital market« سوق رأس املال

هي النوع الثاين من ســوق املال الحارضة أو الفورية، وهي الســوق األشهر واألكرب يف سوق 

املال، ويف هذه السوق يتم التعامل باألدوات املالية متوسطة وطويلة األجل، وهي األدوات 

التي تزيد فرتة استحقاقها عن سنة واحدة بغض النظر عن كون هذه األدوات أدوات مديونية 

 »Ownership Instruments« مثل الســندات، أو أدوات ملكية »Debt instruments«

يت هذه الســوق بســوق رأس املال؛ لكونهــا السوق التـي يلجأ إليهـا  كاألســهم)3(.  وُســمِّ

أصحاب املشروعات للحصول عىل رأس املال لتمويل مرشوعاتهم املختلفة )آل فواز، 2010(.   

  :Future market السوق املستقبلية أو اآلجلة

وهي النوع املقابل لألسواق الفورية، وهي أسواق يتمُّ التعامل فيها بعقود يتمُّ تنفيذها 

ح الشكل رقم )1-4( أهمَّ  يف املستقبل بناًء عىل الغرض من كل نوع من هذه العقود، ويُوضِّ

العقود التي تتضمنها هذه الســوق، وننوه إىل أنه ســيتم اســتعراض مكونات هذه السوق 

بالتفصيل عند الحديث عن املشتقات املالية يف األجزاء القادمة من هذا الفصل.  

شكل )1-4(:  أنواع العقود يف السوق املستقبلية

كام تنقسم السوق املالية بحسب طبيعة اإلصدارات فيها إىل نوعني، هام:

ى أســواق اإلصدار، وهي الســوق التي  1- الســوق األويلَّ »Primary Market«:  وتُســمَّ

يتم فيها طرح األوراق املالية للمرة األوىل من ِقبل الرشكات واملؤسســات املصدرة لهذه 

األوراق والباحثة عن متويل ألنشطتها االقتصادية.

)3( أدوات امللكية أكرث تذبذباً يف السعر وأكرب مخاطرًة مقارنة مع أدوات املديونية.
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ى سوق التداول، وتبدأ وظيفة السوق  2- السوق الثانوي »Secondary Market«:  وتُسمَّ

الثانــوي مبجرد االنتهاء من االكتتــاب يف اإلصدارات الجديدة من األوراق املالية الخاصة 

بالرشكات، حيث يتمُّ تداول األوراق املالية بعد أن أُصِدرت يف الســوق األويل، والتداول 

يف هذه السوق يتعلق بتبادل ملكية األسهم من مشرتٍ آلخر يرغب يف امتالك السهم، وال 

عالقة للرشكة املصدرة للسهم بالصفقات التي تتمُّ يف هذه السوق عىل أسهمها.

وأيضاً تنقســم السوق املالية بحسب نوع الرشكات التي يُسمح بتداُول أسهمها فيها إىل 

نوعني، هام:

1- الســوق النظامية أو الرئيســية »Organized or Main Market«:  هي السوق التي 

يتمُّ التعامل فيها بأسهم رشكات تحكمها رشوط إدراج خاصة ومحددة من حيث القيمة 

وجودة األداء املايل، وتخضع الرشكات يف هذه الســوق لرشوط معينة خاصة بالتسجيل 

واإلفصاح.

2- الســوق املوازيــة »Parallel Market«:  وهي ســوق يتمُّ من خاللها الســامح لبعض 

الرشكات بإدراج أسهمها برشوط إدراج ميرسة خاصة بهذا السوق.  ويتم يف هذه السوق 

الســامح للرشكات حديثة النشأة التي مل تلِب أحَد متطلبات اإلدراج ورشوطه يف السوق 

الرئيسية، أو الرشكات املتعرثة مالياً حتى تتغلب عىل هذا التعرث.  وقد تُنقل الرشكة من 

السوق الرئيسية إىل السوق املوازية يف حالة عدم تحقيقها ألحد رشوط البقاء يف السوق 

الرئيســية من حيث األداء املايل، أو أحجام التداوالت، أو تحقيق الرشكة لخســائر تفوق 

نسبة معينة من رأس مالها)4(.

وتنقسم أسواق األوراق املالية من حيث التنظيم إىل قسمني، هام: 

1- سوق منظمة »Organized Market«:  وهي سوق تعمل بشكل رسمي، ومُتارس فيها 

املعامالت حسب أنظمة وقواعد محددة، وتخضع هذه السوق لرقابة جهة إرشافية، كام 

أن لهذه السوق مكاناً أو نطاقاً محدداً ومواعيد عمل محددة ومقننة، وتُطبَّق عىل هذه 

ل ومتاح للجميع. السوق قواعد اإلفصاح والشفافية، وتُعرض بياناتها بشكل دوري وُمفصَّ

ى السوق الثالثة Third market، حيث يكون التعامل عرب مكاتب الوسطاء يف أسهم رشكات ال  )4( هناك أيضاً ما ُيسمَّ

تنطبق عليها رشوط إدراج محددة للتداول داخل صاالت التداول، أو لحاالت نقل ملكية األوراق املالية خارج الصالة 

ل وسيط فيها. دون الحاجة لتدخُّ
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2- ســوق غري منظمة »Unorganized Market«:  هي ســوق ال تخضع للرقابة النظامية 

والرســمية، وتُتداول فيها أوراق مالية لبعض الرشكات التي ليســت ُمدرَجة يف الســوق 

د كام يف السوق النظامية، وإمنا  دة بســعر معني وُموحَّ النظامية، وهذه األوراق غري ُمحدَّ

يتم االتفاق عىل سعرها بني البائع واملشرتي يف هذه السوق.

1-3-3. مهام سوق المال:

لعلَّ أوىل مهام ســوق املال بجانب توفري التمويل الالزم لالســتثامرات هو َجْعل األوراق 

املالية قابلًة للتســييل والتداول، وكذلك تحديد أســعار هذه األوراق حسب قانوين العرض 

والطلب االقتصاديني.  وميكن تعداد بعض مهام السوق املالية كام يي:

1- إتاحة الفرصة ملالك األصول املالية لتسييل ممتلكاتهم بدون تصفية املشاريع، من خالل 

قيامهم ببيع األسهم لغريهم.

2- إيجاد ســوق مســتمرة ألدوات االســتثامر املالية تُوفِّر إمكانية تســييل األصول برسعة 

وبسهولة وبأدىن تكلفة.

3- تسجيل ُمنظَّم وُمعتمد لحركة األسعار يف السوق باليوم والتاريخ والحجم والكمية املتداولة.

4- يعترب ســوق املال مؤرشاً لظروف االســتثامر وجودة عوائده من عدمها بحســب دورات 

االقتصاد املختلفة.

5- تعمل السوق املالية عىل تنشيط األعامل من خالل توفري السيولة الالزمة لتوفري النشاط 

)استخدام األوراق املالية كضامنات للحصول عىل قروض أو رشكاء يف املرشوع(.

6- تعمل السوق املالية كسلطة رقابية خارجية وغري رسمية عىل أداء الرشكات املدرجة يف السوق.

م األسعار والحفاظ عىل قيمة النقود من خالل استثامرها يف  7- وسيلة مهمة للتحوُّط ضد تضخُّ

م مع مرور الزمن )أبو مؤنس، 2006(. أصول تدرُّ عوائد، فال تتآكل قيمة النقود مع التضخُّ

1-4. الشروط الواجب توافرها لقيام سوق المال:  

لقيــام ســوق مالية فاعلة تؤدي مهامها بصورة صحيحة وكفــؤة ال بد من توافر رشوط، 

منها:
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1- رضورة اســتقرار املناخ االســتثامري بأن يكــون البلد يف حالة من االســتقرار االقتصادي 

والسيايس واالجتامعي واألمني.

2- رضورة توافر سيولة جيدة ومرنة ناتجة عن وفرة مدخرات األفراد وثرواتهم يف االقتصاد.  

3- رضورة وجــود هيــكل متكامل من البنوك واملؤسســات املالية ورشكات الوســاطة التي 

تستخدم أساليب فنية متقدمة إلدارة السيولة وتوجيهها بني مختلف أنواع االستثامرات.

4- رضورة وجــود حرية اقتصادية يف األســواق مبا يُعزِّز عنرص املنافســة الحرة بني العرض 

ل أو توجيه خارجي من أي جهة كانت. والطلب، ويوازن األسعار دون تدخُّ

ع أدوات االســتثامر واختالفها من حيث املبالغ وفرتات االســتحقاق واملخاطر، وأن  5- تنــوُّ

تتســم هذه األدوات باملرونة الكافية لســهولة انتقال ملكيتها وتداولها يف الســوق بني 

مستثمر وآخر برسعة وبال قيود.

الة مبا مُيكِّن الســوق من تنفيذ أكرب  6- رضورة وجود شــبكة اتصاالت وتقنية متقدمة وفعَّ

حجم من التعامالت، وربط األســواق املالية بني املناطق املختلفة؛ وهو ما يتيح التعرُّف 

عىل الفرص االستثامرية املختلفة يف األسواق املختلفة يف وقت متزامن وقصري.

7- رضورة توافــر البيانات واملعلومات الرضورية عن الســوق املاليــة وإتاحتها للجميع، مبا 

يضمن الشــفافية والنزاهة يف التعامل يف السوق، وكذلك وجود التقارير والقراءات التي 

مها خربات وكفاءات برشية متخصصة يف تداوالت السوق، مبا يساعد املتعاملني عىل  تُقدِّ

اتخاذ القرار االستثامري الصحيح.

ال، أي جهاز حكومي يُنظِّم ويرشف بصورة كاملة عىل  8- رضورة وجود هيكل مؤســيس فعَّ

مختلف نشــاطات الســوق املالية؛ من حيث األدوات املدرَجة فيهــا وطريقة إصدارها 

وتداولها، والرتخيص والتأهيل لألشخاص العاملني، وحامية املتعاملني يف السوق وَمْنع كل 

تجاوز للقوانني واإلجراءات التي تحكم العمل يف السوق.

1-5. المشاركون في سوق األوراق المالية:

يتشــكل أي ســوق مايل منظم من أربع جهات رئيسية، مُتثِّل يف مجموعها األطراف ذات 

العالقة بالسوق، وفيام يي نبذة مخترصة عن تلك الجهات ودور كلٍّ منها:
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1- هيئة الســوق املالية:  وهي الجهة املسؤولة عن الحفاظ عىل النظام والعدالة واإلفصاح 

والشفافية يف الســوق املالية؛ من خالل وضع قواعد وأنظمة ولوائح للتداوالت، والتأكُّد 

من اتباع املتعاملني يف السوق لهذه األنظمة واللوائح، وردع ومعاقبة َمن يخالفها، وهي 

تقوم بهذا الدور بناًء عىل إرشافها املتواصل عىل السوق لتطوير آلياته وتلبية احتياجات 

كافة األطراف العاملة فيه.

2- املســتثمر:  وهو مصدر األموال يف الســوق املالية، ســواًء كان فرداً أو رشكة أو هيئة أو 

مؤسسة أو غريها.

3- الوســطاء املاليــون:  وهم الجهة املُرخَّص لهــا بالتعامل باألوراق املاليــة بيعاً ورشاًء يف 

الســوق املعنية، أي إنها الجهة التي تقوم بتنفيذ أوامر املســتثمرين، وقد تكون »رشكة 

وســاطة« أو »بنكاً« أو أي »مؤسســة مالية« أخرى متنحها الهيئة املرشفة عىل الســوق 

املالية الرتخيَص ملزاولة مهنة الوساطة والتداول.

4- الوســيط:  وهو موظف يختاره العضو، ويقوم بعمليات الوســاطة بيعاً ورشاًء يف السوق 

لتنفيذ أوامر عمالء العضو.

5- صانع السوق:  إضافة لألطراف األربعة يف السوق، ميكن إضافة مشارك خامس ُمهم يُعرف 

يف األســواق املالية بصانع الســوق »Market maker«، والهدف من وجود صانع الســوق 

هو إيجاد توازن مســتمر بني جانبي العــرض والطلب لألوراق املالية، وتقليص الفجوة بني 

سعر الرشاء وسعر البيع.  وصانع السوق هو جهة ُمرخَّص لها للعمل باستمرار عىل تحديد 

ســعر لسهم معني هو متخصص فيه؛ بهدف تحقيق طلب وعرض )سيولة( دامئة ومستمرة 

عىل ذلك السهم أو مجموعة األسهم التي يتخصص فيها.  وعالقة صانع السوق دامئاً عالقة 

عكسية مع اتجاه السوق؛ وذلك ألن صناعة السوق تهدف لخلق استقرار لألسعار يف السوق.  

وعادة ما يكون صانع السوق عبارة عن مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة، ولديها 

القدرة عىل تأمني أعداد األسهم املطلوبة للبيع أو للرشاء )الرشاح، 2006(.

1-6. دور سوق المال في االقتصاد الكلي:  

تقوم األســواق املالية بجملة من املهام االقتصادية الحيويــة التي تدعم االقتصاد الكي 

والنمو والتنمية، وميكن تحديد أبرز هذه املهام كام يي:
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ع األفراد عىل ادخار بعض دخولهم  - تشــجيع االدخار:  فوجود األسواق املالية يدعم ويُشجِّ
بغرض االستفادة من العوائد التي تتيحها السوق املالية بدالً من استهالك هذه الدخول.

- زيادة تراكُم املصادر املالية املتاحة يف املجتمع:  تســاعد األسواق املالية األفراد يف استثامر 
مدخراتهم من خالل االكتتاب بأسهم الرشكات أو رشاء السندات التي تصدر عن الحكومة 
أو عــن بعض الــرشكات؛ وهو ما يعني إضافَة مصادر متويلية جديدة للســوق، مبا يخدم 

االقتصاد الوطني يف مجمله.

- زيــادة كفــاءة تخصيص املــوارد يف االقتصاد:  تعمل األســواق املالية عــىل خلق الفرص 
االســتثامرية البديلة ملدخرات األفراد، فبدالً من اقتناء ســلع معمــرة أو معادن مثينة أو 
تحف أو عمالت أجنبية ميكنهم استثامر أموالهم يف السوق املالية، ومن ثَمَّ زيادة األصول 

املنتجة يف االقتصاد.

- دعــم زيادة اإلنتاجية والكفاءة يف االقتصاد:  تعمل األســواق املالية عىل توجيه مدخرات 
األفراد إىل الرشكات التي تُحِسن استغالَل املوارد املتاحة لديها )أي الرشكات األكفأ(، والتي 
تدفع بأســهمها إىل الصعود نتيجة أدائها املتميز تشــغيليًّا وإداريًّا، وبالتايل تسعى جميع 
ع  الرشكات للتنافس لرفع معايري إنتاجيتها وكفاءة أدائها لتحصل عىل التمويل الالزم للتوسُّ

يف أنشطتها وزيادة تنافسيتها يف السوق.

- التنبؤ بحالة االقتصاد والتدخُّل التخاذ اإلجراءات املناســبة:  فالســوق املالية مرآٌة تعكس 
حالَة االقتصاد يف ركودها وانتعاشها، وبالتايل يُوفِّر أداؤها فرصًة ملتخذ القرار للتدخُّل من 

خالل زيادة السيولة أو تقليلها يف االقتصاد يف حالتي الركود واالنتعاش.

- الحد من هجرة رؤوس األموال املحلية للخارج:  فوجود سوق مالية جيدة تحدُّ من تدفُّق 
األرصدة املالية إىل الخارج بحثاً عن الفرص االســتثامرية، كام يُســهم تطوُّر السوق املالية 

املحلية يف عودة األموال املهاجرة للعمل يف االقتصاد املحي.  

- تقليل املخاطر يف االقتصاد:  تتيح األســواق املالية لألفراد والرشكات منتجاٍت ال تتوفر يف غريها 
لتقليــل املخاطر؛ وذلك من خالل توزيع الرثوة عىل عدة أدوات اســتثامرية والتأمني عليها، أو 
من خالل االســتثامر يف األدوات املســتقبلية وعقود الخيارات التي تعمل عىل حامية املحفظة 
االستثامرية من خطر انهيار األسعار، كام أن متطلبات الشفافية واإلفصاح يف السوق املالية تحدُّ 

من انتشار اإلشاعات والفوىض، مبا يؤدي إىل تقليل املخاطر يف االستثامرات )الجزار، 2017(.
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1-7. أدوات سوق رأس المال:  

يُتــداول يف ســوق رأس املال عادة نوعان مــن األوراق أو األدوات املاليــة:  األول ميثِّل 

أداة ملكيــة، وهي األســهم بنوعيها )العادية واملمتازة(؛ والثــاين ومُيثِّل أداَة مديونية، وهي 

السندات والصكوك، إضافة إىل املشتقات املالية.  وفيام يي رشح موجز لكل نوع)5(.

1-7-1. األسهم:  تعريفها وخصائصها وأنواعها:  

تُعرَّف األســهم »Stocks« بأنها »صكوك ملكية متساوية القيمة قابلة للتداول وغري قابلة 

للتجزئة، وتُعربِّ عن حصة صاحبها يف رأسامل الرشكة، ومتنحه حقوقاً معينة، مثل:  حق اقتسام 

أرباح الرشكة، وحق املساهمة يف توجيه ومراقبة نشاط الرشكة، والحق يف الحصول عىل نصيبه 

ادي، د.ت(. عند تصفية الرشكة، وحق األولوية يف االكتتاب يف األسهم الجديدة« )الشـدَّ

 ومن التعريف فإنَّ األسهَم هي عبارة عن صكوك قابلة للتداول تصدرها رشكة مساهمة، 

ـل حصته يف رأس مال الرشكة.  وبشــكل عام، تعترب األســهم أداَة  وتُعطَى للمســاهم لتُمثِـّ

التمويل األوىل واألساسية لتكوين رأس مال الرشكات املساهمة.

خصائص األسهم:  

يتميز السهم عن غريه من األوراق املالية األخرى بعدٍد من املميزات، والتي من أهمها:

- قابليــة التــداول:  وهو ما يُوفِّر للســهم مرونًة عاليًة يف ســوق األوراق املالية، حيث من 

املمكن التنازل عن الســهم وبيعه ورشاؤه بسهولة جداً، وال يتطلب البيع والرشاء لألسهم 

اتبــاع خطوات مكلفة؛ كالحوالة العادية عىل ســبيل املثال، والتــي تتطلُب رضورَة قبول 

الرشكات املصدرة للحوالة أو إبالغها بها.

- القيمة املتســاوية لألسهم:  وهذا يعني أنَّ األسهم العادية التي تصدرها الرشكة املساهمة 

تكون أسهامً متساوية القيمة، وال يحقُّ لها إصدار أسهم عادية بقيم مختلفة، وهذا الرشط 

خاصٌّ باألسهم، وقد ال يوجد يف بعض األوراق املالية األخرى.

)5( هناك أدوات مالية تجارية ولكنها يف حقيقتها ال مُتثِّل أوراقاً مالية، وال تدخل يف تعريف األوراق املالية؛ كالشيكات، 

والكمبياالت، وبوليصات التأمني، واالعتامدات املستندية، ولن يتم التطرُّق لها يف هذا الكتاب.
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- املســؤولية املحددة ملالك الســهم:  حيث تنصُّ قوانني رشكات املســاهمة عىل أن مسؤولية 

املساهم تكون محدودًة يف الرشكة بقدر ما ميلك فيها من األسهم، وهو عىل خالف مسؤوليات 

الرشيك يف رشكات األشخاص أو رشكات التضامن، والذي تكون مسؤوليته غرَي محدودة.

أنواع األسهم:

م األســهم إىل أنواع مختلفة وعىل أسس ومعايري مختلفة، ونشري هنا إىل أهم هذه  تُقسَّ

األنواع)6(:

:»Common Stocks« 1- األسهم العادية

ويصدر هذا النوع من األســهم يف فئة واحدة متساوية الحقوق وااللتزامات، وال يعطي 

لحامله أيَّ ميزة خاصة عن غريه من املســاهمني.  وتعترب األســهم العادية مصدَر متويل 

طويل األجل، حيث ال يســتطيع املستثمر اســرتداد قيمة السهم من الرشكة وإمنا ميكنه 

بيعه لشخص آخر.

وللسهم العادي عدٌد من الخصائص، منها:

- تعترب األســهم مصدراً دامئاً ومســتقراً لتمويل الرشكات، وال يجوز بأي حال اســرتداد قيمة 

األسهم من الرشكة.

- لحامل الســهم العادي حقُّ الحصول عىل حصة من أرباح الرشكة بعد اســتيفاء أصحاب 

الحقوق األخرى )الدائنني، السندات، واألسهم املمتازة( لنصيبهم)7(.  

- حق الحصول عىل حصة من صايف أصول الرشكة عند التصفية وبعد استيفاء كافة الحقوق 

األخرى ألصحاب األولوية.

- حق حضور الجمعية العامة للرشكة، ومناقشــة تقارير مجلس اإلدارة والقوائم املالية لها 

وتقرير مراقب الحسابات، وحق التصويت عىل قرارات الجمعية العامة.

ى األسهم اإلذنية(، ولن يتم التطرق لهام يف هذا  )6( هناك نوعان آخران، هام:  األسهم لحاملها، واألسهم ألمر )ُتسمَّ

الكتاب لقلة استخداماتهام.

)7( يف حال كانت التوزيعات السنوية بصورة أسهم بدالً من النقد، فيتحدد نصيب املستثمر من األسهم اإلضافية بنسبة 

ما ميلكه من أسهم الرشكة، وتلجأ الرشكات عادًة لتوزيع أسهم بدالً من األرباح النقدية للحد من ارتفاع القيمة 

السوقية ألسهم الرشكة.
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- حق الرتشــيح ملجلس اإلدارة وفقاً للنظام األسايس للرشكة، والذي ينصُّ عىل حق املساهم 

ح متى امتلك عدداً معيناً من أسهم الرشكة. يف الرتشُّ

- حق األولوية يف االكتتاب يف أسهم زيادة رأس مال الرشكة.

- يف حالة اإلفالس ليس هناك ما يضمن أن يسرتد القيمة التي قام بدفعها لرشاء السهم، كام 

أنه ليس من حقه أن يطالب بنصيبه من األرباح طاملا مل تُقرِّر اإلدارة توزيع أي أرباح حتى 

لو كانت الرشكة فعلياً تُحقِّق أرباحاً.

وللســهم العادي ثالث قيم:  قيمة اســمية، وقيمة دفرتية، وقيمة وســوقية.  فالقيمة 

د للسهم عند  ى أيضاً Face Value(، وهي القيمة التي تُحدَّ االســمية »Par Value« )وتُسمَّ

ن فـــي شــهادة الســهم الصادرة ملالكه، ومن مجموع القيم االسمية  تأسيس الرشكة وتُدوَّ

 »Book Value« لجميع األســهم يتكون رأس مال الرشكة جزئيــاً أو كلياً.  والقيمة الدفرتية

ى أيضاً القيمة املحاســبية، وهي قيمة حقــوق امللكية التي تتضمــن االحتياطيات  وتُســمَّ

واألرباح املحتجزة مقسومة عىل عدد األسهم العادية املصدرة، وتُستخدم عادة عند تصفية 

الرشكة، وميكن حسابها حسب املعادلة:  

حيث إن إجاميل حقوق املساهمني = رأس املال، واالحتياطيات وكذلك األرباح غري املوزعة.

ا قيمة الســهم الســوقية »Market Value« فهي القيمة )الســعر( التي يُتداول بها  أمَّ

الســهم يف ســوق املال، وهذه القيمة تتغري بشكل شــبه يومي، بل رمبا تتغري أكرث من مرة 

خالل اليوم الواحد.

:»Preferred Stocks« 2- األسهم املمتازة

وهي أســهم لها امتيازات عىل األســهم العادية يف األربــاح أو التصويت أو حني تصفية 

الرشكة، ويُوفِّر هذا الســهم لحامله مزايا خاصة ال يتمتع بها حامل السهم العادي سواًء من 

حيث الربح السنوي، أو عند اقتسام أصول الرشكة حال إعالن إفالسها أو عند تسييل أصولها، 

كام قد يكون له أولوية أو وزن نسبي أكرب يف التصويت إذا ما نصَّ نظام الرشكة عىل ذلك.
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وللسهم املمتاز عدٌد من الخصائص، منها:

- لحامل السهم املمتاز أولوية عىل حملة األسهم العادية عند تصفية الرشكة.

- لحامل الســهم املمتاز الحقُّ يف توزيعات ســنوية، وتتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة 

االســمية للســهم، ويف حالة عدم تحقيق األرباح يف سنة مالية ما أو تحققت أرباح ولكن 

اإلدارة قــررت عــدم توزيعها؛ فعليه ال يحــقُّ للرشكة إقرار أي توزيعات لحملة األســهم 

العادية يف أي سنة الحقة ما مل يحصل حملة األسهم املمتازة عىل نصيبهم.

- معظم األســهم املمتــازة من النوع الرتاكمي، مبعنى أن أي توزيعات مســتحقة مل تتمكن 

الرشكة من دفعها يف الســابق ال تســقط كام يف حالة األســهم العادية، وال بد من دفعها 

بشكل تراكمي يف املستقبل.

- ميكن للرشكة املصدرة لألسهم املمتازة استدعاؤها )أي إعادة رشائها( واستبدالها بأخرى ذات 

معدل ربح منخفض إذا رغبت إدارة الرشكة يف ذلك، وكانت ظروف السوق تسمح لها.

1-7-2. السندات:  تعريفها وخصائصها وأنواعها:

   يُعرَّف الســند »Bond« بأنه »أداة مالية تصدرهــا الحكومات والرشكات عندما تريد 

اقــرتاض مبلــغ كبري من املال، يتعــذر يف العادة أن تحصل عليه من فرد واحد أو مؤسســة 

واحــدة، فيتم تجزئــة القرض إىل أجزاء صغرية متســاوية، وتُصدر يف مقابــل كلِّ جزٍء صكًّا 

يحمل قيمًة اســميًة مســاويًة لذلك الجزء، بحيث مُيثِّل مجموع قيم هذه الصكوك مجموع 

املــال الذي تريــد اقرتاضه، ثم تُعرَض هــذه الصكوك عىل الراغبني يف اإلقــراض من األفراد 

واملؤسسات، ليشاركوا جميعاً يف تقديم القرض«)8( )آل فواز، 2010(.

ومن التعريف الســابق، ميكن القول إنَّ السند مُيثِّل عقداً مكتوباً بني الجهة املصدرة له 

)املقرتض أو البائع( ومشرتي السند )املُقرِض(، حيث يقوم مشرتي السند برشاء السند مقابل 

َوْعد من املصدر )البائع( بدفع عائد معني ويف أوقات معينة، باإلضافة إىل إعادة دفع املبلغ 

األصي لصاحبه عند نهاية أجل السند أو تاريخ استحقاقه)9(.

التي  السندات  وهي   ،»Coorporate bonds« مقابل  يف   »Government bonds« ى  ُتسمَّ الحكومية  السندات   )8(

تصدرها الرشكات املساهمة.

ى هذا النوع »سندات الدخل الثابت«؛ أو متغرياً كأن ُيربط العائد مبعدل الفائدة أو  )9( قد يكون العائد ثابتاً، وُيسمَّ

ى هذا النوع »سندات الدخل املتغري«. م، وُيسمَّ معدل التضخُّ
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والســندات أداة اقرتاض مالية متســاوية القيمة تصدرها الحكومــة املركزية أو إحدى 

الجهــات التابعة لها، كــام ميكن أن تُصِدرها الرشكات املســاهمة حينام تكون يف حاجة إىل 

ــع يف مرشوعاتها وال تستطيع زيادة رأس املال عن طريق األسهم، أو أن  ســيولة مالية للتوسُّ

ى الفائدة املدفوعة  تكون تكلفُة إصدار السندات أقلَّ من تكلفـــة إصـــدار األسـهم، وتُسمَّ

.»Coupon rate« للسندات بسعر أو معدل الكوبون

وميكن إصدار السندات عند االكتتاب بها عىل ثالثة أنواع، كام ييل:  

- ســند اســمي »Issued At Par«، وهو حينام يصدر الســند ويُباع بقيمته االسمية، ويتم 

اإلصــدار من هذا النوع من الســندات حينــام يكون معدل الفائدة عىل كوبون الســند 

مساوياً ملعدل الفائدة السائد يف السوق يف وقت اإلصدار.

- ســند مخصوم »Discounted Bond«، وهو عندما يُباع الســند بأقلَّ من قيمته االســمية، 

وهذا يحدث عادًة عندما يكون سعر الفائدة السائد يف السوق وقت اإلصدار أكرَب من معدل 

الفائدة عىل كوبون السند، فال يُباع السند إال بخصم »Discount« من قيمته االسمية.  

- ســند عالوة »Premium Bond«، وهو عندما يُباع السند بأكرثَ من قيمته االسمية، وهذا 

يحدث عندما يكون ســعر الفائدة الســائد يف الســوق عند إصدار السند أقلَّ من معدل 

الفائدة عىل كوبون السند، فال يُباع السند إال بعالوة Premium فوق قيمته االسمية.

وللسندات عدة خصائص، منها:

.»Debt instrument« السند صكُّ مديونية عىل الجهة التي أصدرته -

- يحصل حامل السند عىل سعر فائدة ثابت بغض النظر عن تحقيق الرشكة ألرباح من عدمها.

 »Maturity date« ى تاريخ االستحقاق - تُســتوَف قيمة الســند عند انتهاء أجله أو ما يُسمَّ

بغض النظر عن الوضع املايل للرشكة أو الحكومة التي أصدرته.  

- للســند أولويــة يف الحصول عىل جزء من أموال املؤسســة أو الرشكة عنــد التصفية قبل 

الدائنني اآلخرين وحملة األسهم العادية واملمتازة.

- ميكن انتقال ملكية السند وتبادله بني مالك وآخر عن طريق البيع والرشاء يف سوق األوراق املالية.
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- ال ميكن لحامل السند املطالبة بسداده قبل تاريخ استحقاقه، ولكن ميكنه بيُعه يف السوق 

املالية كام ذُكر يف الفقرة السابقة.

- الفوائد عىل السند تُحمل محاسبيًّا عىل النفقات املتغرية؛ ومن ثَمَّ يتم خصمها من إجاميل 

األرباح، وال تخضع للرضائب.

- ليس لحامل الســند حقُّ حضور الجمعية العموميــة للرشكة، وليس له حقُّ التصويت وال 

ح ملجلس إدارة الرشكة. محاسبة مجلس اإلدارة، كام ال يحقُّ له الرتشُّ

أنواع السندات:  

تتنوع الســندات بحســب آجالها أو العملــة التي تصدر بها أو من حيــث عوائدها أو 

ضامنها إىل ما يي:

أ- من حيث أجلها، تنقســم إىل:  ســندات قصرية األجل وهي التي يكون تاريخ استحقاقها 

أقلَّ من سنة واحدة، وسندات متوسطة األجل إذا كان تاريخ استحقاقها من سنة إىل سبع 

سنوات، وطويلة األجل إذا كان تاريخ استحقاقها يزيد عن سبع سنوات)10(.

ب- من حيث العملة املصدرة بها، تنقسم إىل:  سندات محلية إذا أُصِدرت بالعملة الوطنية 

للدولة، وتعترب سندات دولية إذا أُصِدرت بعمالت أجنبية من ِقبل الجهة املصدرة.

ج- من حيث العوائد، وتنقســم الســندات إىل:  سندات ذات عائد ثابت، وهي التي تعطي 

ســعر فائدة بنســبة ثابتة ومحددة من قيمة الســند؛ وســندات ذات عائد متغري، وهي 

ســندات يحقُّ لحاملهـــا الحصول عىل فوائــد متغرية وفقاً ملعدالت الفائدة الســائدة يف 

السوق، حيث تتميز هذه السندات بإعادة النظـر يف معدل الفائدة عليها كل فرتة زمنية 

معينة)11(.  وميثل منحنى العائد »Yield curve« العالقة بني أســعار الفائدة املســتحقة 

للسند منذ إصداره حتى تاريخ استحقاقه وتسويته.

د- من حيث الضامن، تنقســم إىل:  سندات مضمونة، وهي تلك السندات املرهون مقابلها 

)10( ليس هناك اتفاق عىل هذا التقسيم، حيث ُتعترب السندات بني سنة وعرش سنني متوسطة األجل، وما زاد عن عرش 

سنني طويلة األجل.

التي أدت إىل رفع معدالت سعر  م  التضخُّ الثامنينيات امليالدية ملواجهة موجة  النوع تمَّ استحداثه يف نهاية  )11( هذا 

الفائدة؛ وهو ما ترتب عليه انخفاض القيمة السوقية للسندات )عدنان، واملسعود، 2011(.
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أصول كاملباين واألرايض واألجهزة، حيث يستطيع الدائنون الترصُّف يف هذه الرهون يف حالة 

عدم مقدرة الرشكة عىل ســداد السندات عند تاريخ استحقاقها.  وسندات غري مضمونة:  

مبعنى أن ضامن هذه السندات هي إجاميل أصول الرشكة ومركزها املايل الجيد الذي يعني 

ح الجدول رقم  مقدرتهــا عىل دفع االلتزامات تجاه دائنيها )ضياء مجيــد، 2003(.  ويُوضِّ

)1-2( أبرَز الفروقات بني األســهم والسندات من ناحية امللكية والعوائد وكيفية اإلصدار 

وغريها من الفروقات.

جدول )2-1(

 أهم الفروق بني األسهم والسندات

السنداتاألسهم

مال السهم أداة ملكية، وهو جزء من رأس مال الرشكة. رأس  من  جزءاً  وليس  مديونية  أداة   السند 

الرشكة.

ليس لها تقسيامت ممتازة وعادية.تنقسم األسهم إىل ممتازة وعادية.

التي الحصة  بقدر  الرشكة  يف  السهم رشيك   مالك 

ميلكها من األسهم.

حامل السند دائٌن للرشكة وليس رشيكاً فيها.

قابلة أنها  كام  آلخر،  عام  من  متغري  األسهم   ربح 

للخسارة كذلك.

ثابت استحقاق  تاريخ  وله  ثابت،  السند   عائد 

ومعروف )ملعظم أنواع السندات(.

 ال ميكن ملالك السهم اسرتداد رأس ماله من الرشكة

يف بيُعه  وله  للنقص(،  )قابل  التصفية  حالة  يف   إال 

  السوق الثانوية.

االستحقاق، تاريخ  عند  ماله  يسرتد  السند   حامل 

وله بيعه يف السوق الثانوية قبل تاريخ االستحقاق.

ُتطرح منعوائد األسهم تعترب أرباحاً تخضع للرضيبة. متغرية  تكاليف  تعترب  السندات   فوائد 

إجاميل الربح، وال تخضع للرضيبة.

السهم حامل  نصيب  يكون  الرشكة  تصفية   عند 

  األخري وبعد سداد كافة الديون والسندات.

عند التصفية يكون له األولوية يف السداد.

بعالوة أو  االسمية  بالقيمة  األسهم  إصدار   ميكن 

إصدار )أكرب من القيمة االسمية(.

بقيمة أو  االسمية  بالقيمة  سندات  إصدار   ميكن 

أعىل منها.
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السنداتاألسهم

الرشكة، إدارة  عىل  الرقابة  حق  السهم   لحامل 

نفسه وترشيح  العمومية،  الجمعية  يف   والتصويت 

لعضوية مجلس اإلدارة.

الرشكة وال إدارة  الرقابة عىل  السند  لحامل   ليس 

 حضور الجمعية العمومية، وال ميكنه ترشيح نفسه

لعضوية مجلس اإلدارة.

زيادة أسهم  االكتتاب يف  أولوية يف  السهم   لحامل 

  رأس املال.

أسهم يف  االكتتاب  يف  الحق  السند  لحامل   ليس 

زيادة رأس املال.

يتأثر وال  الرشكة،  ملالءة  األسهم  إصدار  يخضع   ال 

اإلصدار بأي تصنيفات للرشكة.

بالتصنيفات حول مالءة  يتأثر إصدارها وفوائدها 

من  الرشكة  تقييامت  حسب  وتتدرج  الرشكة، 

 Junk إىل AAA*

*تقوم وكاالت التصنيف املتخصصة وأشــهرها فيتش Fitch Ratings وســتاندارد آند بورز Standard & Poor›s وموديز 

Moody›s بتصنيــف الدول والرشكات حســب مالءتها املالية، وتؤثر هذه التصنيفات عىل الســندات وفوائدها حســب 

تصنيف الدولة أو الرشكة من حيث املالءة.

املصدر:  مجيد، 2003. 

1-7-3. الصكوك:  تعريفها وخصائصها وأنواعها:

والصكوك“Sukuk” هي أحد أشكال االستثامر والتمويل املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية 

كبديل للسندات، واشــتهرت الصكوك يف بداية األلفية الجديدة ونشأت يف ماليزيا يف بداية 

عام 2002، وال تقترص االســتفادة من إصدارات الصكوك حاليًّا عىل القطاع الخاص وبخاصة 

الرشكات الكبرية واملســاهمة، بل امتدت إىل القطاع العام ســواء الحكومات أو املؤسسات 

الحكومية التابعة لها، والتي بدأت تستخدمها بكرثة يف متويل مشاريعها)12(.  

ى أيضــاً التوريــق أو التســنيد ويقابلــه باللغة اإلنجليزيــة عبارة  والتصكيــك، ويُســمَّ

Securitization، ويعنــي تحويَل األدوات املالية واملوجودات من األصول والعقود، كعقود 

االستهالك، واإلجارات، إىل صكوك مالية متداولة تُحقِّق أرباحاً وعوائَد لحاملها.  

وتُعرَّف الصكوك بأنها »شــهادات أو وثائق متســاوية القيمة، اســمية أو لحاملها، مُتثِّل 

حقــوق ملكية شــائعة ومرشوعة يف أصول أو أعيان أو منافــع أو خدمات أو حقوق مالية، 

)12( يف اللغة:  الصكوك جمع صك، وهي كلمة فارسية معربة، وتعني شهادًة أو وثيقًة أو مستنداً )أبو زيد، 2010(.
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أو خليٍط من ذلك، وهي قابلة للتداول برشوط معينة، يشــرتك َحَملتها يف أرباح وخســائر 

املوجودات التي متثلها« )أبو زيد، 2010(.  

ومن التعريف السابق، فإن الصك مُيثِّل نسبًة شائعة يف ملكية أصل أو عني ما )عامرة، مبنى، 

رشكة...إلخ(، وما يرتبط بها من حق يف الدخل املنتظم املتولد من هذا األصل، ويتم تصكيك أو 

هيكلة تلك الدخول املنتظمة عىل شكل أوراق مالية يتم إصدارها وتداولها يف األسواق املالية.

خصائص الصكوك:

د أبرزَها: للصكوك عدد من الخصائص، وفيام يي نُعدِّ

- تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة إلثبات حق مالكها فيام متثِّله من حقوق والتزامات مالية.

- مُتثِّل الصكوك حصًة شائعًة يف ملكية موجودات مخصصة لالستثامر وتحقيق العوائد.

- أنَّ الصكــوك قابلٌة للتداول، وهــذه الخاصية تعدُّ من أهم خصائص األوراق املالية، وذلك 

يُحقِّق األغراَض التي ابتُكرت من أجلها هذه الصكوك.

- يُطبَّق عىل الصكوك اإلسالمية بصفة أساسية صيغة فقه املشاركة يف الربح والخسارة مثلها 

مثل األسهم.

- يشارك مالكو الصكوك يف األرباح املرتتبة حسب االتفاق املبني يف نرشة اإلصدار، ويتحملون 

الخسارة بنسبة ما ميلكه كلٌّ منهم ِمن الصكوك)13(.

- تصدر الصكوك عىل أســاس عقــد رشعي ويُصاِدق عليها هيئة رشعيــة معتمدة وموثوقة 

)الشمري، 2016(.

أنواع الصكوك:

تتنوع الصكوك بحسب الهدف منها، وتنقسم إىل أنواع كثرية، ولعل أبرز أنواعها هي:

1- صكــوك اإلجارة، وهي أكرث أنواع الصكوك انتشــاراً، وتُســتخدم لتمويل وبيع العقارات 

وإعادة استئجارها واستثامرها.

)13( وهذا من أبرز االختالفات بني الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية، حيث ال يتحمل حامل السند أيَّ نسبة من 

الخسارة.
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2- صكوك املرابحة، وتُستخدم لتمويل رشاء سلعة معينة ثم بيعها يف السوق بربح معني يتم 

توزيعه عىل حملة الصكوك )العائد عىل الصكوك هنا هو الفرق بني ســعر رشاء السلعة 

وبيعها يف السوق(.  

3- صكوك االستصناع، وتُســتخدم لتصنيع سلعة معينة، واملصدر لتلك الصكوك هو املُصنِّع 

للسلعة، وبعد بيعها يف السوق يتمُّ توزيع الثمن عىل حملة أو مشرتي الصكوك.  

ع يف استثامرات مشاريع  4- صكوك املضاربة، وتُســتخدم إلنشاء مشــاريع جديدة أو التوسُّ

قامئة، ويُكتتب فيهــا أصحاب املال دون املضارب/ مالك املرشوع، وتعود عليهم األرباح 

الناتجة عن استثامرات املرشوع.

5- صكوك املشــاركة، وهي مثل صكوك املضاربــة، والفرق هنا فقط هو أن الجهة املصدرة 

للصكوك تعترب رشيكاً لحملة الصكوك، عكس الوضع يف صكوك املضاربة.

كام تنقسم الصكوك من حيث قابليتها للتداول إىل:  

ى صكوك االستثامر(، مثل: صكوك اإلجارة، وصكوك املشاركة،  - صكوك قابلة للتداول )وتُسمَّ

وصكوك املضاربة.  وهذا النوع أساســه الســلع والخدمات؛ ولذا ميكن بيعها وتداولها يف 

سوق األوراق املالية.  

ى صكــوك التمويل(، مثل: صكوك الســلم، وصكوك  - صكــوك غري قابلة للتداول )وتُســمَّ

االستصناع، وصكوك املرابحة.  وهذا النوع أساسه الديون، فال يجوز تداولها يف السوق )إال 

َوفْق ضوابط محددة(؛ لعدم جواز بيع الدين يف االقتصاد اإلسالمى.  

ويوضــح الجــدول رقــم )1- 3( أبــرَز أوجه التشــابه واالختالف بني كلٍّ مــن الصكوك 

والسندات.



الفصل األول

سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها 48

جدول )1- 3(  

أوجه الشبه واالختالف بني السندات والصكوك

أوجه االختالف                                   أوجه الشبه  

متداولة،  مالية  أوراق  كالهام  والصك  السند 

غرضهام األسايس هو الحصول عىل التمويل.

السندات ورقة مالية محرمة رشعاً، والصكوك ورقة 

مالية مباحة مهيكلة عىل عقود رشعية.  

من خالل الصكوك أو السندات ميكن أداء وتنفيذ 

حجم  يف  م  كالتحكُّ املهمة؛  الوظائف  من  كثري 

السيولة النقدية، ومتويل األغراض املختلفة.  

األعيان  أو  العني  يف  شائعة  حصة  ميثل  الصك 

املصككة، يف حني أن السند التقليدي مُيثِّل قرضاً يف 

ذمة مصِدره.

بأنها  عام-  بشكل   - والسندات  الصكوك  ُتصنَّف 

أوراق مالية ذات استقرار كبري، ومخاطر متدنية.  

عوائد الصكوك ليست التزاماً يف ذمة املصدر، وإمنا 

عوائد الصكوك ناشئٌة عن ربِح أو غلِة العقود التي 

عوائد  أن  حني  يف  عليها؛  الصكوك  هيكلة  ُبنيت 

السندات التزام من املقرتِض )مصدر السند(، وهي 

ثابتة يف ذمته يلزمه الوفاء بها يف مواعيد استحقاقها.

بالسندات  ى  ُيسمَّ ما  التقليدية  السندات  أنواع  من 

 ،Securities - backed asset بأصول  مة  املدعَّ

ورقة  الصكوك  أن  الصكوك:   وبني  بينها  والفرق 

مة  املدعَّ السندات  تعدُّ  بينام  أصوالً،  مُتثِّل  مالية 

وضامن  برَْهن  موثقاً  املصِدر  ذمة  يف  قرضاً  بأصول 

الصك مقترص عىل  وعليه فحقُّ حامل  األصول؛  هو 

أن هذا  فقط، يف حني  الصكوك  متثلها  التي  األصول 

النوع من السندات حُق حامله متعلق بذمة املصدر.  

املصدر:  مجيد، 2003، حنفي، 2005.

ح الجدول رقم )1-4( أيضاً أبرَز الفروق بني الصكوك واألسهم. كام يُوضِّ
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جدول )4-1(  

أبرز الفروقات بني الصكوك واألسهم 

األسهمالصكوك

أوالصكوك )بشكل عام( ورقة مالية قليلة املخاطر. )متوسطة  مخاطر  ذات  مالية  ورقة   األسهم 

  عالية(.

الصكوك يف أغلب هياكلها أداة متويل خارج امليزانية، 

فحامل الصك ُمموِّل للرشكة املصدرة.

األسهم حصة ُمشاعة يف رأس مال الرشكة؛ 

وعليه فاملك السهم رشيٌك ومالك لحصة 

مشاعة يف رأس مال الرشكة.  

ميكن ملجلس إدارة الرشكة مصدرة األسهم أن الصكوك تصدر ملرشوع معني ال يجوز تغيريه.

ُتغريِّ من نشاطها برشوط معينة.

وألن الصكوك أداة مالية غرضها متويل املصدر؛ لذا 

فإنها يف الغالب ال بد أن تكون مؤقتًة ولها تاريخ 

استحقاق »إطفاء«.

األسهم ورقة مالية غري مؤقتة.  

ليس لحامل الصك حقٌّ يف حضور الجمعية العمومية 

للرشكة، والتصويت واالشرتاك يف اإلدارة، والرقابة، 

وغري ذلك.

ملالك السهم حقٌّ يف حضور الجمعية العمومية 

للرشكة، والتصويت واالشرتاك يف اإلدارة، 

والرقابة، وغري ذلك.

املصدر:  مجيد، 2003، حنفي 2005.

1-7-4. المشتقات المالية:  تعريفها وخصائصها وأنواعها:

 Financial« نتيجة تطوُّر الهندسة املالية »Financial Derivatives« جاءت املشتقات املالية

 )15(»Bretton Woods خالل الفرتة التي أعقبت انهيار اتفاقية »بريتون وودز )14(»Engineering

)14( ُتعرف الهندسة املالية بأنها:  عملية القيام أو تصميم أو تطوير أدوات مالية أو استحداث أدوات جديدة بقصد 

ابتكار حلول  أدوات متويلية جديدة،  ابتكار  مالية جديدة،  أدوات  ابتكار  التمويل، وتشمل:   التغلُّب عىل مشكلة 

جديدة، تطوير األدوات والحلول القامئة إىل أدوات وحلول جديدة )جباري، 2010(.

)15( اتفاقية ُعِقدت يف مدينة بريتون وودز يف والية نيوهامبشري يف الويات املتحدة األمريكية نتج عنها االتفاق عىل إنشاء 

البنك الدويل، صندوق النقد الدويل، وربطت االتفاقية قيمة الدوالر األمرييك بالذهب.
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يف بدايات السبعينيات امليالدية من القرن املايض، وما نتَج عن فك االرتباط بني العمالت والذهب 

م، وارتفاع معدل أســعار  مــن تقلُّبات يف أســعار الرصف، واملعــدالت العالية يف معدالت التضخُّ

الفائــدة قصرية األجل، واالنهيارات املتتالية يف أســواق األوراق املالية العاملية يف ظل املنافســة 

الشــديدة بني املؤسسات املالية واملرصفية يف سباقها لتحقيق األرباح؛ وهو األمر الذي دفع هذه 

املؤسسات عرَب دوائر البحث واالبتكار لخلق أدوات مالية جديدة إلدارة املخاطر، وتقديم الحلول 

ملشاكل التمويل، والقفز فوق القيود التي تفرضها السياسات النقدية )القرييش، 2014(.

واملشــتقات املالية هي عقود تشــتق قيمتها من قيمة األصول التي مُتثِّل موضوع العقد 

»Underlying asset«، واألصول بدورها تتنوع بني أن تكون ســلعاً أو أسهامً أو سنداٍت أو 

عمالٍت أجنبيًة، وتســمح املشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتامداً عىل أداء 

األصل موضوع العقد.

وتُعرف املشتقات املالية بأنها »أدوات مالية ترتبط بأداة مالية معينة أو مؤرش أو سلعة، 

والتــي ميكــن من خاللها رشاء أو بيع املخاطر يف األســواق املالية، أما قيمة األداة املشــتقة 

فإنها تتوقف عىل ســعر األصول أو املؤرشات محل التعاقد« )رضوان، 2005(.  وتُســتخدم 

املشتقات املالية لعدد من األغراض، مثل:  إدارة املخاطر، والتحوُّط ضد املخاطر، واملراجحة 

بني األسواق، كام تُستخدم أيضاً يف املضاربة.  

ومــن التعريف ميكن القول إن املشــتقات املالية ورقة مالية تشــتق قيمتها الســوقية 

من القيمة الســوقية لورقة مالية أخرى )سلعة، سهم، ســند...إلخ(، وتحتاج إىل:  1. عقود، 

2. يتــم تســوية عقودها بتاريخ مســتقبي، 3. ال تتطلب اســتثامرات مبدئيــة، 4.  تعتمد 

قيمتها )املكاســب/ الخســائر( عىل قيمة األصل موضوع العقد.  وتســمح املشتقات املالية 

للمستثمرين فيها بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتامداً عىل أداء األصل موضوع العقد.

ويتضمن عقد املشتقات ما يي:  

1.  تحديد سعر التنفيذ يف زمن مستقبي.

 2.  تحديد الكمية التي سيُطبَّق عليها السعر.

 3.  تحديد زمن رسيان العقد.
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 4.  تحديد موضوع العقد، ســواء سلعة أو سعر ورقة مالية أو سعر رصف عملة أجنبية أو 

مؤرش أسعار...  إلخ.

وميكن تعداد خصائص املشتقات كام ييل:

1- تُعترب املشــتقات املالية عقوداً كســائر العقود األخرى، ومن ثَمَّ يرتتب عليها حقٌّ لطرف 

والتزاٌم عىل طرف آخر.

2- تُســتخدم املشتقات املالية بهدف التحوُّط من املخاطر املتوقعة من تغريُّ أسعار األصول 

محل التعاقد؛ ألنها أدوات تشتق عوائدها من أوراق مالية أخرى.  

3- املشــتقات ليســت أصوالً مادية كالتي يتم تداولها يف سوق السلع، وال هي أصول مالية 

كالتي يتم تداولها يف أسواق األوراق املالية التقليدية.  

4- ال يوجد فيها عائد مستحق عىل االستثامر، ويرتتب عىل عقودها حصول طرف عىل فروق 

األسعار فقط.

5- ال تظهر املشــتقات يف قوائم املراكز املالية للرشكات، ويُعربَّ عنها باســم األنشــطة خارج 

امليزانية.

6- تعترب عقود املشتقات وسيلًة جيدة للتنبؤ باألسعار املستقبلية لألصول التي اشتُقت منها.

املتعاملون باملشتقات املالية:  تتعامل بعقود املشتقات املالية غالبًا فئتان، هام:

الفئة األولى:  

فئة املســتخدمني النهائيني »End users«، وهم الذين يقومون بإبرام عقود املشــتقات 

املالية، وميكن تقسيمهم بدورهم إىل ثالثة أقسام، وهم)16(:

 أ.  املتحوطــون »Hedgers«:  وهــم الســاعون إىل تقليــل املخاطــر التــي يتعرضون لها، 

واملشتقات تسمح لهم بتحسني درجة التيقن، وإْن كانت ال تضمن تحسني النتائج.

ب.  املضاربون »Speculators«:  وهم الذين يتنبؤون بتحرُّكات األسعار لألعىل يف املستقبل؛ 

ولذلك يستخدمون املشتقات ملحاولة تحقيق مكاسب حسب توقعاتهم للمستقبل.

)16( قد يكونون أفراداً أو بنوكاً أو رشكات تأمني أو رشكات استثامر أو صناديق استثامرية أو غريهم.
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ج.  املراجحون »Arbitrageurs«:  وهم املســتثمرون الذيــن يدخلون حينام يكون هناك 

فرٌق ألصل واحد بني سوقني مختلفني، فيقومون بالرشاء من السوق منخفض السعر والبيع 

يف السوق مرتفع السعر يف الوقت نفسه؛ وبالتايل يحققون ربحاً مضموناً بال مخاطرة.

الفئة الثانية:  

فئة املتاجرين يف األوراق املالية، وهم الوسطاء من األفراد »Dealers« أو من املؤسسات 

املالية Inter-mediaries الذين يلبون احتياجات الفئة األوىل من خالل استعدادهم الدائم 

لبيع املشتقات أو رشائها، محققني أرباحاً من خالل فروق األسعار بني عمليتي البيع والرشاء 

لــألوراق املالية التي يعرضونها، وتشــمل هذه الفئة رشكات االســتثامر، والبنوك العاملة يف 

األسواق املالية )املهنا، 2013(.          

:»Common Financial Derivatives« أنواع المشتقات المالية

تعترب املشــتقات املالية إحدى األدوات املالية املبتكرة التي تستمد أو تشتق قيمتها من 

قيمة أصول أخرى، وتنقسم املشتقات إىل أنواع عديدة كام يي:

:»Forward Contracts« األول:  العقود اآلجلة

وهي عقود يتفق فيها البائع واملشرتي عىل بيع أصل ما )سلعة أو عملة أو ورقة مالية(، 

د يف املستقبل يُتفق عليه يف العقد.  والعقود اآلجلة عقود  د وأجل تسليم ُمحدَّ بســعر ُمحدَّ

شــخصية بني طرفني ميكنهام التفاوض حول الســعر والكمية وتاريخ التسليم، وتتم عادة يف 

سوق غري ُمنظَّم، وتختلف هذه العقود من عقد آلخر حسب طبيعة العقد واتفاق الطرفني 

عليه، وهذا ما يجعلها مختلفًة عن العقود املستقبلية.

:»Future Contracts« الثاين:  العقود املستقبلية

 وتشــبه العقود اآلجلة إال أنها تختلف عنها يف طريقة التداول، فالعقود املســتقبلية هي 

عقود يتفق فيها البائع واملشــرتي عىل بيع أصل ما )ســلعة أو عملة أو ورقة مالية(، بســعر 

د يف املســتقبل يُتَفــق عليه يف العقد.  وبهــذا التعريف فالعقود  د وأجل تســليم ُمحدَّ ُمحدَّ

املستقبلية هي عقود آجلة، إال أنها تختلف عنها من حيث إن العقود اآلجلة عقود شخصية، 
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يف حني أن العقود املستقبلية هي عقود ُمنظَّمة وُمقنَّنة، وترسي عليها أحكام محددة تضعها 

دة وال تخضع لتفاوض البائع  الســوق املنظِّمة لها.  كام أن أسعار األصول املتداولة فيها ُمحدَّ

واملشــرتي كام يف العقود اآلجلة، بل إن البائع واملشرتي ال يتقابالن وال يعرف أحدهام اآلخر؛ 

صة عن طريق ســامرسة ووســطاء  ألن هــذه العقود يتــم تنفيذها يف ُغرف املقاصة املخصَّ

متخصصني)17(.

وبشــكل عام، فإن غرض العقود اآلجلة يكون عادًة للتحوُّط من مخاطر تذبذب أســعار 

الســلع؛ ألنها غالباً تُســتخَدم يف عقود بيع ورشاء الســلع، يف حني أن الغرض األسايس لعقود 

املســتقبليات هو املضاربة حيث يتمُّ اســتخداُمها يف عقود الســلع واألســهم والســندات 

والعمالت واملؤرشات )أبو زيد، 2010(.

  :»Option contracts« الثالث:  عقود الخيارات

وعقود الخيارات عقود غري ُملزِمة تُعِطي الخياَر لحاملها بالتنفيذ إذا كان التنفيُذ يُحقِّق 

لــه أرباحــاً، يف حني أنَّ الطرَف اآلخر ُملزٌَم بتنفيذ العقد ما دام قد قبض مثن الخيار، وهو ما 

يُعــرف بالعمولة »premium«، وهناك نوعان من الخيارات هام األهم واألكرث انتشــاراً يف 

عقود الخيارات، ويتمُّ التعامل بهام يف األسواق املالية عىل نحو واسع، وهام)18(:

:»Call option« 1-خيار الطلب أو الرشاء

 Right but not obligation )ًوهو اتفاق يعطـــــي حاملَـــــــه الحقَّ )اختياراً وليس إجبارا

ى السعر  دة)19(.  ويُسمَّ د خالل فرتة ُمحدَّ برشاء أسهم معينة أو أي أوراق مالية أخرى بسعر ُمحدَّ

.»Strike Price« املتفق عليه بني الطرفني )ســعر ثابت يف العقد( بسعر التنفيذ

 ومن التعريف، فإن خيار الرشاء يُعِطي املشرتَي الحقَّ يف تنفيذ صفقة الرشاء أو إلغائها 

خــالل فرتة محددة، يف حني أنه ال يجوز للبائع The writer الرتاجع عن الصفقة ما دام قد 

قبــض مثن الخيار، وهو مــا يُعرف بالعمولة premium.  فاملشــرتي حصل عىل األمان ضد 

)17( العقود اآلجلة ال يتم تسويُتها إال بحلول تاريخ االستحقاق، يف حني ميكن تسوية العقود املستقبلية يف أي وقت قبل 

تاريخ االستحقاق.

ى الخيار العاري Naked Option، لن يتم التطرق له يف هذا الكتاب. )18( هناك نوع ثالث ُيسمَّ

د هذه الفرتة بتسعني يوماً. )19( غالباً ُتحدَّ
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انخفاض قيمة الصفقة، والبائع حصل عىل العمولة اإلضافية لقيمة الصفقة وقت العقد إذا 

ما أتمَّ املشرتي الصفقة.

:»put option« 2-خيار العرض أو الدفع

وهو عكس النوع الســابق، حيــث إن خيار العرض هو اتفاق يُعِطــي حاملَه الذي هو 

مالك األوراق املالية الحقَّ )اختياراً وليس إجباراً( Right but not obligation يف بيع عدد 

د خالل فرتة محددة.  أما قابض مثن  معني من األســهم أو األوراق املالية األخرى بسعر ُمحدَّ

الخيار فهو ُمجرَب عىل الرشاء إذا ما قرَّر مشــرتي هذا الحق البيَع بالسعر املتفق عليه خالل 

الفرتة املحددة.

ومــن التعريف، فإنَّ خياَر العرض يُعِطي مشــرتي هذا الحق )مالك األســهم أو األوراق 

املاليــة( اإلقداَم عىل تنفيذ صفقة البيع أو إلغائهــا، يف حني يكون الطرف اآلخر الذي قبض 

مثن الخيار ُملزَماً برشاء األسهم أو األوراق املالية األخرى إذا ما قرَّر الطرف األول بيَعها، فهو 

ُمجرَب عىل الرشاء خالل الفرتة املتفق عليها؛ ألنه قبض مثن الخيار.

:»Swap Contracts« الرابع:  عقود املبادلة أو املقايضة

وتُعــرف عقود املبادلة بأنها »اتفاٌق بني طرفني عىل تبادل التزامات الدفع، أو التدفقات 

النقدية أو العوائد ألصول أو أدوات مالية ملدة محددة؛ كمبادلة عائد متغري بعائد ثابت، أو 

مبادلة العائد من عملة معينة بالعائد من عملة أخرى كعوائد ســهم بعوائد ســهم آخر، أو 

مبادلة عائد متغري بعائد متغري آخر«)أبو زيد، 2010(.  

وتَُعدُّ عقود املبادلة من عقود األسواق غري املنظَّمة مثلها مثل العقود اآلجلة، وتُستخدم 

عقــود املبادلة غالباً بغرض التحوُّط ضد مخاطر تغريات األســعار خالل فرتة زمنية محددة، 

وكذلك ميكن استخدامها بغرض تخفيض تكلفة التمويل، أو للدخول إىل أسواق جديدة ليس 

مسموحاً للمستثمر األجنبي بدخولها.

1-7-5. الصناديق االستثمارية:  تعريفها وخصائصها وأنواعها:

ــع مشاركة األفراد يف األســواق املالية، وتاريخياً  أدى نشــوء صناديق االســتثامر إىل توسُّ
نشأت صناديق االستثامر يف بداية القرن التاسع عرش امليالدي يف هولندا بعد فرتة من ظهور 
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الرشكات املســاهمة، ومنها انتقلت إىل فرنســا، ومن ثَمَّ إىل بريطانيا، إال أنَّ هذه الصناديق 
هت املوارد لتمويل الحرب من ِقبل  مل تســتمر طويالً نتيجة الحرب العاملية األوىل حيث ُوجِّ

الدول املشارِكة فيها.

وقد عادت صناديق االســتثامر للظهور بشــكل كبري يف الواليــات املتحدة األمريكية يف 
ثالثينيــات القرن العرشين، حيث تمَّ إنشــاء أول صندوق يف بوســطن األمريكية بواســطة 
جامعــة هارفارد باســم )Masochists Investment Trust(، ويف عــام 1940 صدر قانون 
خــاص لتنظيــم الصناديق وإدارتها وُعرف حينئــٍذ بقانون رشكات االســتثامر، وقد تطوَّرت 
صناديق االســتثامر وازدهرت بشــكل غري مســبوق يف الواليات املتحــدة يف أعقاب الحرب 
العاملية الثانية، حيث ُوِجد يف أمريكا ما يربو عىل 2500 صندوق استثامري )بنهاية 2015(، 
كام تطوَّرت صناعة صناديق االستثامر يف األسواق املالية العاملية بشكل متسارع خالل العقد 
األخــري من القرن املايض، وتزايدت أعداُدها وتنوعت وظائفها، وبرَز األداء الجيد لها كدليل 

قها عىل غريها من األدوات واملجاالت االستثامرية األخرى. عىل تفوُّ

عربياً، بدأت التجربة األوىل لصناديق االســتثامر من اململكة العربية الســعودية، حينام 
أنشــأ البنك األهي التجاري أول صندوق اســتثامري باســم »صندوق األهي للدوالر قصري 
األجل« يف كانون األول )ديســمرب( 1979، ثم بعد ذلك بســتة أعوام تبعتها الكويت وبدأت 
تجربــة الصناديــق فيها يف عام 1985، ثم مرص والبحرين وعــامن التي بدأت فيها صناديق 

االستثامر بالعمل يف بداية تسعينيات القرن املايض.

تعريف الصناديق االستثمارية وخصائصها:

تقوم فكرة الصناديق االســتثامرية عىل قيام مؤسســة مالية ُمرخَّصة بتجميع مدخرات 
عدد من املســتثمرين األفراد واستثامرها لهم يف رشاء وبيع األوراق املالية، أو العقارات، أو 
غريها من األصول حســب نوع الصندوق.  وتتميز صناديق االســتثامر بعدة خصائص، مثل 
ع  كونها تُدار من ِقبل أشــخاص لديهــم التأهيل والتخصص الالزمني، كام أنهــا تُحقِّق التنوُّ
يف االســتثامر نتيجة مقدرتها عىل تجميــع األموال الكبرية من خــالل مبالغ صغرية يدفعها 
املســتثمر الفرد، كام متتاز بأن العمولة التي تتقاضاها الجهة التي تدير الصندوق منخفضة؛ 

وذلك لتشجيع املستثمرين عىل الدخول يف هذه الصناديق.



الفصل األول

سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها 56

إضافــًة إىل ذلك، متتاز صناديق االســتثامر باملرونة حيث يســتطيع املســتثمر دخولها 

متى شــاء، كام يستطيع البيَع وتسييل اســتثامراته يف الصندوق يف الوقت الذي يشاء أيضاً.  

وبالنســبة للمستثمرين األفراد يُعدُّ التنويع واإلدارة املحرتفة هام أبرز ما يجذبهم لالستثامر 

يف الصناديق االســتثامرية، حيث ال يســتطيعون الدخوَل املبارش لألســواق املالية من خالل 

املبالــغ الصغرية املتوفرة عندهم واملخصصة لالســتثامر، فضالً عن عدم امتالكهم الوقت أو 

الخربة الكافيني لالستثامر مبارشة يف السوق املالية.

أنواع الصناديق االستثمارية:

 تنقسم الصناديق االستثامرية بحسب كيفية االستثامر من خاللها إىل نوعني:  

ى أيضاً بصناديق  األول:  صناديــق االســتثامر املغلقــة )Closed-end fund(، وتُســمَّ

دة أو  االســتثامر ذات رأس املال الثابــت، وهذا النوع من الصناديق يقتــرص عىل فئة ُمحدَّ

صة للبيع.  وتلتزم هذه الصناديق  د من الحصص املخصَّ مختارة من املستثمرين، وبعدد ُمحدَّ

دة وُمعلنة.  وال ميكن للمســتثمر الدخول فيها بعد بدء عملها  باالســتثامر لفرتة زمنية ُمحدَّ

إال عــن طريق رشاء حصة مســاهمني قامئني يف الصندوق، أو عندمــا يقرر الصندوق زيادة 

رأس مال الصندوق بطرح حصص جديدة لالكتتاب يف الصندوق.  

ى بصناديق االستثامر  الثاين:  صناديق االســتثامر املفتوحة )Open-end fund(، وتُسمَّ

د مــن الحصص للتداول، بل تزيد  ذات رأس املــال املتغــري.  فالصندوق ليس فيه عدد ُمحدَّ

وتنقص حســب عدد املستثمرين فيه.  ويســتطيُع املستثمر رشاَء حصص يف هذا الصندوق 

متى شــاء، وبيعها متى شــاء أيضاً، كــام ميكنه الخروج من الصنــدوق والحصول عىل قيمة 

حصصه نقداً عند طلبه.

ح الشــكل رقم )1-5( فكرَة عمل صناديق االستثامر ببساطة، حيث يقوم املستثمرون  ويُوضِّ

بدفع أموالهم ملدير الصندوق، وعادًة ما يكون االستثامر يف الصندوق محسوباً بالوحدات)20(.  

بعد تجميع مدير الصندوق لألموال، يكون عادًة قد درس الســوَق املراد االستثامر فيه، 

د بشــكل جيد العوائَد املتوقعة واملخاطر املحتملة لكل نوع من االســتثامر.  يشــرتي  وحدَّ

مديُر الصندوق األوراق التي يرى جدوى االستثامر فيها، ويحتفظ بها يف الصندوق.  

)20( الوحدة قد تكون سهاًم أو سنداً أو عملة، وقد تكون مجموعة من كل نوع، وقد تكون خليطاً من عدة أوراق مالية متنوعة.
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وخالل الفرتة التالية للرشاء، يقوم مبراقبة السوق، ويتحنيَّ ارتفاع األسعار لبيع الوحدات 

التي اشــرتاها.  ويقوم بعدها بإعادة األموال مع أرباحها للمســتثمرين، بعد خصم النسبة 

والتكاليف املتفق عليها سابقاً.  وهكذا يدور االستثامر يف الصناديق مرة بعد أخرى.

شكل )1-5(:  كيفية عمل الصناديق االستثامرية
املصدر:  الدخيل، 2010.

ورغم املزايا التي توفِّرها صناديق االستثامر إال أنَّ االستثامر عن طريق صناديق االستثامر 

ال يســمح بأي تحكُّم أو توجيه من ِقبل املســتثمرين فيها، وإمنا تعــود كل القرارات ملدير 

الصنــدوق؛ ولذا يجــب دامئاً تحري الدقة قبل االســتثامر يف الصناديــق، ومعرفة مؤهالت 

ومهارات َمْن يديُر هذه الصناديق.

وتتعــدد أنــواع صناديق االســتثامر، إال أنها ال تخرُج بحســب مجاالت االســتثامر عن 

التصنيفات التالية:

1- صناديق ســوق النقد »Money Market Fund«:  هي صناديق تَســتثَمر يف أدوات ســوق 

النقد بشــكل مكثف )مثل:  أذونات الخزينــة، واألوراق التجارية، وغريهام(.  وتتصف هذه 

األدوات بسيولتها العالية، وقرص آجالها االستثامرية، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنًة بأنواع 

الصناديق األخرى؛ ويرتتب عىل ذلك انخفاض عوائدها نســبياً.  وعىل الرغم من أن تصنيف 

صناديق سوق النقد بشكل عام منخفض املخاطر، فال تُعدُّ هذه الصناديق خاليًة من املخاطر؛ 

وذلك أنَّ املبلغ املستثَمر قد ينخفض أو يتذبذب بشكل كبري بسبب عدة عوامل.
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ى أيضاً صناديق أدوات الدين ذات الدخل  2- صناديق الســندات »Bond Funds«:  وتُسمَّ

الثابت، وهي صناديق تَســتثمر يف أدوات الدين، مثل الصكوك والسندات التي تُصدرها 

الرشكات والجهات الحكومية وشــبه الحكومية، وتسعى هذه الصناديق إىل توفري دخل 

ثابت ومســتمر مع هوامش مخاطرة قليلة.  وبالتأكيد يتأثر العائد من االستثامر يف هذا 

م،  النوع من الصناديق مبخاطر، مثل:  انخفاض معدل الفائدة، وارتفاع مســتوى التضخُّ

وتصنيف الرشكات املصدرة للسند من ِقبل رشكات التصنيف املتخصصة.

3- صناديق األسهم »Stock Funds«، وهي صناديق تستثمر بصفة رئيسة يف أسهم الرشكات 

ســواًء أكانت محلية أم دولية أم إقليمية.  ويندرج ضمن صناديق األســهم العديد من 

األنواع بحسب أهداف الصندوق وفقاً ملا يي:

- صناديق الدخل:  تســعى إىل الحصول عىل دخل عن طريق االستثامر بصورة أساسية يف 

أسهم الرشكات التي لها سجل متميز من عوائد التوزيعات.

- صناديق أســهم النمو:  وتبحث عن تنمية رأس مالها عن طريق االســتثامر يف الرشكات 

املتوقَّع أن ترتفع قيمتها الســوقية، بحيث يعتمد الصندوق يف أدائه اعتامداً رئيساً عىل 

تحقُّق األرباح الرأساملية، وال يُعدُّ دخل التوزيعات عامالً مهامً.

- صناديق أسهم النمو والدخل:  تسعى إىل تحقيق الربح عن طريق الَجْمع بني تنمية رأس 

املال وتحقيق دخل.

- صناديق األســهم الدولية:  تســعى إىل االستثامر يف أســهم الرشكات غري املحلية، وَحرْص 

عملها يف أسهم سوق دولة واحدة أو أكرث.

- صناديق األسهم العاملية:  تَستثمر أموالها يف أسهم أسواق دول عدة من مختلف أرجاء العامل.

- صناديق القطاعات:  تستثمر يف أسهم قطاع معني؛ كالتعدين، أو الزراعة، أو البرتوكيامويات، 

دة. أو العقار، أو غريها من الصناعات املحدَّ

4- الصناديــق املتوازنة »Balanced Funds«:  وهي صناديق اســتثامرية تجمع يف أصولها 

ص جزءاً من اســتثامراتها لألدوات املالية قصرية األجل؛  بني األســهم والســندات، وتُخصِّ

مام مُيكِّنها من تحقيق دخل مســتمر معقول دون تعريض استثامرات الصندوق ملخاطر 

مرتفعة )هيئة السوق املالية، 2017(.
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الفصل الثاني

 سوق المال السعودية

2-1. تمهيد:

بلغت القيمة السوقية لسوق األسهم السعودية بنهاية 2015 نحو 1,579.06 مليار ريال 

)421.1 مليار دوالر أمرييك(، وكانت القيمة الفعلية لألســهم املتداولة يف العام املشــار إليه 

1,660.62 مليار ريال )442.83 مليار دوالر(، وبلغ عدد األسهم املتداولة 65.99 مليار سهم 

نُفِّذت من خالل 30.44 مليون صفقة.  

وعىل الرغم من كِرب حجم ســوق األسهم السعودية عربياً وإقليمياً، إال أنها ما زالت سوقاً 

صغريًة مقارنًة مع األســواق العاملية الكربى يف الدول الصناعية التي زاد حجم رأســالها عن 

تريليون دوالر بنهاية عام 2015، واملوضحة يف الشكل رقم )2-1( ألكرب ست عرشة سوقًا مالية 

يف العامل من حيث حجم رأس املال بحسب تصنيف »Securitize market« يف يوليو 2016.

 *مؤرش مكون من عدة مؤرشات، هي:  كاك 40 الفرنيس، وبيل 20 البلجييك ولشبونة والربتغال.   

 Securitizemarket, 2016  :املصدر

شكل )2-1(:  أكرب 16 سوقاً ماليًة يف العامل )تريليون دوالر(
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إال أن سوق املال السعودي يعدُّ من أكرب األسواق عربياً وإقليمياً كا ذكرنا سابقاً، وعىل 

ســبيل املثال يبلغ متوســط حجم األموال التي تُتداول يف سوق األسهم السعودية يومياً بني 

2.5 - 3 مليارات ريال، وهذا يُشكِّل حوايل 65% من حجم األموال التي يتم تداولها يف مجمل 

أســواق منطقة الرشق األوسط وشــال إفريقيا )مينا MENA(، كا يُتوقع أن يُشكِّل سوُق 

األســهم السعودي 4% من مؤرش مورغان ستانيل لألســوق الناشئة »MSCI« حال انضامه 

للمؤرش، وهي نســبة تُعادل تقريباً نســبة سوق األســهم الرويس يف نفس املؤرش )االستثار 

كابيتال، 2014()22(.

ح الشكل رقم )2-2( مقارنة بني السوق السعودية واألسواق املقاربة لها يف املنطقة  ويوضِّ

وبعض أسواق الدول النامية األخرى.

Bloomberge, 2014  :املصدر

شكل )2-2(:  مقارنة حجم رأس مال السوق السعودي مع بعض األسواق املامثلة )مليار دوالر(

كا يتضح من الشــكل، فالسوق السعودية تتفوق عىل نظرياتها يف دول مجلس التعاون 

الخليجي ويف العامل العريب بشكل كبري، وتوازي تقريباً أسواَق بعض الدول النامية الصاعدة، 

مثل تايالند والربازيل، وتتخلف بحوايل الثلث عن سوقي روسيا وسنغافورة.

ها ملؤرش مورغان ستانيل لألسواق الناشئة فعليًّا يف 21 يونيو 2018. )22(  متت ترقية سوق األسهم السعودية وضمُّ
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2-2. نظرة تاريخية على سوق المال في المملكة العربية السعودية:

2-2-1. نشأة الشركات المساهمة في المملكة:

يعــوُد تاريخ أول رشكة مســاهمة يف اململكة العربية الســعودية إىل عام 1935، حينا 

طرحت الرشكة العربية للسيارات »Automobile Arabian« أسهمها كأول رشكة مساهمة 

بــرأس مــال بلغ 12 مليون ريال، وعدد أســهم قدره 26 ألف ســهم.  إال أنَّ هذه الرشكة مل 

تستمر طويالً، وأمىض السوق بعدها ما يصل إىل 20 عاماً، قبل أن تُطرح أول رشكة مساهمة 

وهي رشكة إســمنت العربية، التي ما زالت مستمرة يف التداول إىل اليوم، والتي طُرحت يف 

عام 1954؛ وبهذا ميكن التأريخ للرشكات املساهمة، ولبداية تداول األسهم يف السعودية من 

هذا العام.  

الرشكة الثانية التي تمَّ طرُحها بعد رشكة إسمنت العربية هي رشكة اإلسمنت السعودية، 

وتمَّ إنشــاؤها يف أواخر نوفمرب 1955، ثم تالها بنك الرياض كرشكة مساهمة يف عام 1957.  

أعقبها رشكات كهرباء املناطق وعددها ثالث رشكات )الوســطى، والرشقية، والغربية(، وتمَّ 

طرُحها يف عام 1960)23(.  ومل يزد رأس املال املدفوع للرشكات الســت املســاهمة حتى عام 

1960 عن 141 مليون ريال سعودي.

وخــالل الفرتة 1960-1970، طُرحت ثالث رشكات مســاهمة فقــط، وكان أوالها رشكة 

إســمنت اليامــة التي طُرحــت لالكتتاب يف 22 أغســطس 1961، ومل يــزد عدد الرشكات 

املساهمة بنهاية عام 1970 عن مثاين رشكات، بلغ إجايل رأسالها حوايل 315 مليون ريال.  

عاً  أما الفرتة 1970-1980، وهي فرتة الطفرة النفطية األوىل يف اململكة فقد شهدت توسُّ

كبرياً يف عدد الرشكات املســاهمة، حيث طُرحــت 6 رشكات يف منتصف العقد األول، تالها 

19 رشكة مســاهمة جديدة يف النصــف الثاين من العقد املذكور )خــالل األعوام 1976 إىل 

1980(.  ويعود السبب لكرب حجم الطرح بجانب طفرة أسعار النفط األوىل إىل قيام حكومة 

اململكــة، ومع دخول خطة التنمية الثانية حيز التنفيذ يف 1976، بتشــجيع ســعودة فروع 

)23( يف 5 إبريل 2000، تمَّ دمج جميع رشكات الكهرباء وعددها أربع يف املناطق الوسطى والرشقية والغربية والجنوبية، 

السعودية  »الرشكة  هي  واحدة  مساهمة  رشكة  يف  الشالية،  الحدود  يف  العاملة  الصغرية  العرش  للرشكات  إضافة 

للكهرباء«.
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البنوك األجنبية العاملة يف سوق اململكة، وتحوُّل هذه البنوك إىل رشكات مساهمة مبشاركة 

مواطنني ســعوديني، حيث أمثرت هذه السياســة عن تحوُّل ســبعة بنوك أجنبية إىل رشكات 

مساهمة سعودية، تمَّ طرُح أسهمها لالكتتاب العام)24(.  

 وبذلك بلغ إجايل عدد الرشكات املساهمة بحلول 1980، 33 رشكة برأسال بلغ 21.1 

مليار ريال ســعودي.  وكانت الفرتة املُشــار إليها هي فرتة البناء والتأســيس التي شــهدها 

االقتصاد الســعودي، وكانت رشكات اإلســمنت املعروفة حاليًّا يف الســوق هي األكرث طرحاً 

بجانب البنوك.  فعىل سبيل املثال، تأسست إسمنت ينبع يف 1976، وكذلك إسمنت القصيم، 

وطُرحت إسمنت املنطقة الجنوبية يف عام 1978.

وما ساعد عىل كرثة الطرح خالل الفرتة 1976-1980 أنَّ الحكومة السعودية أرصَّت عىل 

طرح األســهم بأسعارها االسمية، التي تقلُّ كثرياً عن قيمتها الفعلية يف السوق، وهو ما أدَّى 

إىل اإلقبال الكبري عىل رشاء أسهم تلك الرشكات املطروحة )الدخيل،2010(.

وكان املتعارف عليه ولعدم وجود ســوق رســمية للتداول أنَّ َمن يُصِدر األسهَم ويوزعها 

يدويــاً عىل املكتتبني هي الرشكة املطروحة لالكتتاب نفســها، يف حني أن تباُدل وبيع ورشاء 

األســهم كان يتمُّ عن طريق مكاتب وســطاء )سارسة( غري ُمرخَّصة)25(، وكان السوق إىل ما 

ا، ومل يجاوز  قبل ديسمرب 1984 خالياً من أي نُظُم تحكمه.  وكان معدل التداول ضعيفاً جدًّ

خالل العامني 1984،  1985 - عىل ســبيل املثال - ما نســبته 1 يف املئة من قيمة األســهم 

املصدرة فعالً؛ نظراً لعدم وجود آلية منظِّمة للتداول.  

يف الفرتة 1981-1986 طَرحت 15 رشكة مساهمة أسهمها، وتركَّز الطرح فعليًّا يف األعوام 

1983، 1984، 1985، حيث طرحت العديد من الرشكات التي ما زالت يف الســوق أسهمها، 

ومن أهمها الرشكة الســعودية للصناعات األساســية »سابك« التي تمَّ طرحها للتداول العام 

يف 1985 )26(.

)24( والبنوك هي:  السعودي الفرنيس، السعودي لالستثار، بنك الجزيرة، البنك السعودي الربيطاين)ساب(، السعودي 

الهولندي، العريب الوطني، وبنك سامبا.

)25( بلغ عدد مكاتب هؤالء السارسة عام 1978، 45 يف الرياض، 6 يف الرشقية، و30 يف جدة )الدخيل، 2010:  126(.

)26( تأسست الرشكة فعليًّا يف 1976، ومل ُتطرح للتداول العام إال يف 1985.
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وعموماً، قبل الحديث عن نشأة السوق الرسمي وانطالقته، نُعرِّج عىل الجهود الحكومية 

التي دعت إىل إنشاء وتنظيم السوق املالية، وبدء عملها رسميًّا.

2-2-2. لجنة من ثالث جهات لتأسيس السوق المالية:

نظــراً ملا ذكرناه عن تزايد عدد الرشكات التي طُرحت للتداول مع بدايات الطفرة النفطية 

األوىل يف اململكة، وبعد قرار الحكومة بســعودة البنوك العاملة يف السوق السعودية يف أواخر 

السبعينيات وأوائل الثانينيات، وما رافقه من إقبال الناس عىل رشاء األسهم، وتغطية االكتتابات 

بنســب تفوق املطلوب لها من األموال كثرياً، وخوفاً من انتقال ونشوء أزمة كأزمة سوق املناخ 

الشــهرية يف الشقيقة الكويت بسبب كِرب حجم التداول غري الرسمي وغري املنظَّم؛ فقد صدر يف 

عام 1983 مرسوٌم مليك برضورة سنِّ وإيجاد قوانني للمتاجرة يف األسهم يف اململكة)27(.

وعهد املرســوُم إىل ثالث جهات هي مؤسســة النقــد العريب الســعودي ووزارة املالية 

ووزارة التجــارة، بإيجاد قواعد ولوائح تُنظِّم عمل الســوق رســميًّا.  وبالفعل، أمثرت جهوُد 

اللجنة يف 1984عن اقرتاح إيجاد ســوق رسمية لتداول األسهم تحت إرشاف وإدارة مؤسسة 

النقد العريب الســعودي، التي ســارعت يف نهاية العام بإصدار نظام سوق األسهم السعودية 

)القواعــد التنفيذية لتنظيم عملية تداول األســهم( للمرة األوىل يف تاريخ البالد.   وتمَّ وفقاً 

لهذه القواعد َحْص وساطة تداُول األسهم عن طريق البنوك التجارية؛ بهدف تحسني اإلطار 

التنظيمي والفني للتداول.

2-2-3. افتتاح السوق الرسمي لتداول األسهم:  

23 فرباير 1985، كان يوم االنطالق األول لســوق األسهم الســعودية رسميًّا، وكان عدد 

قطاعات الســوق أربعة قطاعات، وعدد رشكاته 48، وتم إعطاء املؤرش العام للســوق وزناً 

ى املــؤرش العام يف بداية  نســبياً بحســب كل قطاع، ليبدأ عند 100 نقطة)28(.  وكان ُمســمَّ

)27( بدأت أزمة سوق املناخ يف مايو 1982، وبلغت ذروتها يف أغسطس من العام نفسه، وهو سوق غري رسمي كان يقوم 

عىل الصفقات اآلجلة.

)28( تمَّ تغيريه يف يناير 1999 ليكون 1000 نقطة أساس بدالً من 100 نقطة أساس.  وسيتم التعامل يف هذا الكتاب عىل 

اعتبار الـ 1000 نقطة أساس، حيث ُيستخدم هذا الرقم املعدل يف كثري من املراجع والدراسات التي رجع إليها املؤلف.
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ــح الجدول رقم )2-1( القطاعــات األربعة التي انطلق بها  التــداول »NCFEI«)29(.  ويوضِّ

سوق األسهم السعودية يف يوم التداول األول له يف فرباير 1985.

جدول )1-2( 

القطاعات الرئيسية يف اليوم األول للتداول الرسمي يف سوق األسهم السعودية

رأس املال )بليون ريال( عدد األسهمعدد الرشكاتالقطاع

10175500001.8املايل

178711000011.191الصناعي

1529751362328.334الخدمات واملرافق

6169667691.174الزراعي

4841914039242.499املجموع

املصدر:  الدخيل، 2010.

وتكوَّن القطاع املايل من البنك العريب الوطني، والبنك السعودي األمرييك )سامبا حالياً(، 

والبنك الســعودي الربيطاين، والبنك الســعودي الهولندي، وبنك الرياض، والبنك السعودي 

لالســتثار، والبنك الســعودي الفرنيس، وبنــك الجزيرة، وبنك القاهرة الســعودي، والبنك 

السعودي التجاري املتحد)30(.

وفيا يخصُّ القطاع الصناعي، فالرشكات هي:  ســابك، األســمدة العربية »ســدافكو«، 

السعودية للزيوت والسمن النبايت)31(، الخزف السعودي، عسري للتجارة والصناعة، اإلسمنت 

العربية، اإلســمنت السعودي، اإلسمنت السعودي البحريني)32(، الرشكة السعودية الكويتية 

)29( اختصار لـ »National Center for Financial and Economic Information«، وتمَّ تغيرية ليكون باسم تداول 

يف أكتوبر 2001 بعد استبدال نظام ESIS بنظام تداول اإللكرتوين.  

)30( البنكان األخريان اندمجا يف سبتمرب 1997 تحت اسم البنك السعودي املتحد، ثم اندمج األخري يف منتصف 1999 مع 

ى األخري. البنك السعودي األمرييك تحت ُمسمَّ

عت نشاطاتها فيا بعُد، وتغري اسمها إىل رشكة صافوال. )31( تطوَّرت وتوسَّ

)32( اندمجت فيا بعُد مع رشكة اإلسمنت السعودية.
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لصناعة اإلســمنت)33(، إسمنت ينبع، إســمنت الجنوبية، إسمنت القصيم، إسمنت اليامة، 

املصايف العربية السعودية، التصنيع الوطني، السعودية الكيائية، والجبس األهلية.

أما قطاع الخدمات واملرافق فضمَّ 15 رشكة مســاهمة، هي:  كهرباء الوســطى، كهرباء 

الغربيــة، كهرباء الرشقية، كهرباء الجنوبية، كهرباء تبوك، كهرباء تياء والضويحية)34(، الغاز 

والتصنيــع األهلية، الســعودية للنقل الجاعــي، الوطنية للنقل البحــري )قديم(، الوطنية 

للنقل البحري )جديد(، الســعودية لنقل وتجارة املوايش)35(، السعودية لخدمات السيارات، 

السعودية للفنادق، العقارية السعودية، تهامة لإلعالن والعالقات العامة.

:  الوطنية للتنمية الزراعية »نادك«، حائل للتنمية  القطاع الرابع، وهو القطاع الزراعي ضمَّ

الزراعية)36(، القصيم الزراعية، تبوك للتنمية الزراعية، السعودية لألساك، والرشقية الزراعية.

ومل تشهد السوق طرحاً جديداً بني عامي 1985 و1987 سوى رشكة واحدة هي الرشقية 

للتنميــة الزراعية، وتمَّ طرُحها يف 1985، ومل يتــم تغطية اكتتابها بالكامل.  ويرى )الدخيل، 

2010( أنَّ عدم تغطية اكتتاب الرشقية الزراعية خلق ركوداً كبرياً أســهم يف تراجع أســعار 

األســهم التي وصلت ألدىن مستوياتها يف سبتمرب 1986.  وإضافة لذلك، فإن تراجع إيرادات 

الحكومة وتناقص معدالت اإلنفاق أســهم بالضغط عىل أسعار السوق لترتاجع وتفقد كثرياً 

من قيمتها.  وسيتم مناقشة أداء السوق بتفاصيل أكرث يف الفصل الالحق لهذا الفصل.

2-2-4. كيفية حساب المؤشر في سوق األسهم السعودية:

مؤرش الســوق »Market index«، هو رقم مُيثِّل التغريات يف القيمة السوقية اإلجالية 

ملجموعة من األســهم مقابل قيمة أساســية من تاريخ معني.  وتختلف تركيبة وحســابات 

املؤرشات من مؤرش آلخر عىل أســاس خيارات األسهم التي يتضمنها املؤرش والوزن النسبي 

املُعطَى لكل سهم / رشكة، وسنة األساس التي يُحسب بناًء عليها املؤرش.

)33( تمَّ تعديل اسمها الحقاً إىل إسمنت الرشقية.  

)34( ذكرنا سابقاً اندماجها فيا بعُد تحت اسم الرشكة السعودية املوحدة للكهرباء.  انظر هامش رقم )23( ص61.

)35( اندمجت فيا بعُد مع املكريش، وأصبح اسمها املوايش املكريش املتحدة، وبعد إيقافها عن التداول أُعيدت ملكيتها 

وهيكلتها تحت اسم مجموعة أنعام الدولية القابضة.

)36( استحوذت عليها رشكة املراعي يف 2009م.
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ومثــل كثري من األســواق العاملية األخرى، تقوم طريقة حســاب مؤرش ســوق األســهم 

 Value-weighted« السعودي منذ اليوم األول الفتتاحه عىل أساس القيمة السوقية لألسهم

indexes«، حيث تُستخدم القيمة اإلجالية لسهم الرشكة املعينة يف السوق كعامل لتحديد 

 )Tasi)38(( سابقاً أو )NCFEI( وتتم عملية بناء املؤرش العام  .)وزن ذلك السهم يف املؤرش)37

تايس حالياً عىل ثالث خطوات:  

األوىل:  يتم تجميع القيمة الســوقية لكافة األســهم يف اليوم املراد حســاب املؤرش له، 

   . مُيكن تسميتها

ــم القيمة الســوقية لليوم املراد حســاب املؤرش له عىل القيمة السوقية  الثانية:  تُقسَّ

   . ى لجميع األسهم يف اليوم السابق له، وتُسمَّ

الثالثة:  ترُضب النتيجة يف قيمة املؤرش لليوم السابق.  

كا ييل: وباملعادلة ميكن إيجاد

وهــذا يعنــي أن الرشكات الكبرية ذات القيمة الســوقية تؤثِّر يف املؤرش بدرجة أكرب من 

الرشكات ذات القيمة السوقية الصغرية )الحومياين، 2006(.

ولكن ذلك ال يعني أنَّ دخوَل رشكة كبرية يف الســوق ســرتفع املؤرش لقيم عالية، فاملؤرش 

يقوم عىل الفرق بني القيمة الســوقية بني اليوم وأمس؛ وهذا ســبب عدم إدخال الرشكات 

الجديــدة يف حســاب املؤرش إال بعد ميض مدة زمنية معينة، واســتقرار ســعر ســهم تلك 

الرشكة)39(.

يتم حساب مؤرش داو  باريس وفرانكفورت، يف حني  السوقية يف بورصة  القيمة  املؤرش بحسب  ُيستخدم حساب   )37(

جونز الصناعي عىل أساس سعر السهم »الوزن السعري price-weighted indexes« وليس بحسب القيمة السوقية 

للسهم.

.»Tadawul All-Share Index« 38( اختصار لــ(

)39( من رشوط دخول الرشكة يف املؤرش أن تكون 5% فأكرث من أسهمها مطروحة للتداول، وأن يكون مىض عىل تداولها 

20 يوماً من بداية طرحها يف السوق.
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وتقوم السوق املالية السعودية )تداول( حالياً )بنهاية 2015( بحساب وتوزيع 16 مؤرشاً 

)املــؤرش العام باإلضافة إىل 15 مؤرشاً فرعياً(، ويتم حســاب وتوزيــع جميع املؤرشات آنياً 

خالل فرتة التداول الرسمية )من األحد إىل الخميس(، وذلك بناًء عىل كلِّ الصفقات العادية 

»Normal trade« التي يتمُّ تنفيذها يف الســوق )الصفقة العادية هي الصفقة التي تكون 

قيمتها مساوية أو أكرب من 15,000 ريال سعودي(.

2-2-5. إنشاء شركة تسجيل األسهم:  

نظراً ألنَّ َمن يصدر األسهم ويكتبها بأساء املستثمرين ويُصادق عىل نقل ملكيتها بينهم 

هي الرشكة نفسها، كا ذكرنا سابقاً، وملا لهذه الطريقة من محاذيَر وقصوٍر، وألنَّ التأخر يف 

تسجيل الصفقات يقلص سيولة السوق؛ فقد أنشأت مؤسسة النقد العريب السعودي »ساما« 

يف 1985 رشكة متخصصة لتســجيل األسهم )SSRC()40(.  وهي رشكة اقتصت ملكيتها عىل 

ك الُجدد،  البنوك التجارية، ويقوم عمل الرشكة الجديدة عىل تسجيل الصفقات بأساء املالَّ

وإصدار شهادات أسهم جديدة.  وعملت هذه الرشكة كسجل مركزي لكل صفقات السوق، 

والرشكات، والبيع والرشاء واملتاجرة يف األسهم.  واستمر عمل الرشكة حتى بعد االنتقال من 

التــداول اليــدوي إىل التداول اآليل، حيث كانت الرشكة هي التــي تُصادق عىل نقل ملكية 

لت  األســهم من البائع إىل املشــرتي قبل أن تعيدها للنظام اآليل، مع تأكيد أن الصفقة ُسجِّ

واعتُمدت يف سجالتها.

:»ESIS« 2-2-6. ميكنة التداول والنظام اآللي لمعلومات األسهم

يف النصف الثاين من عام 1990 متَّت ميكنة عملية تداول األسهم عن طريق النظام اآليل 

للتداول ومعلومات األســهم املعروف اختصاراً باســم )ESIS()41(.  وتعترب ميكنة التداول يف 

اململكــة هي األوىل واألقدم عربيًّا، ويف منطقة الرشق األوســط.  ويقــوم النظام اإللكرتوين 

بربط وحدات التداول بفروع البنوك املختلفة)42( بالحاســب املركزي لكل بنك، وهذا األخري 

.»Saudi Shares Registration Company« 40( اختصار لـــ(

.»Electronic Security & Information System« 41( اختصار لـــ(

.)Alkholifey, 2000( بلغ عددها يف نهاية التسعينيات 500 فرع )42(
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مرتبط بالحاسب املركزي يف مؤسسة النقد؛ ما ميكِّن الوسطاء يف هذه الوحدات من إدخال 

أوامــر العمالء مبارشة يف النظــام وتنفيذها إلكرتونياً، والبدء يف مراحل تســويتها إلكرتونياً.  

وقد تمَّ تحديث نظام )ESIS( منذ تطبيقه تسع مرات)43( قبل استبداله نهائيًّا بنظام تداول 

Tadawul الجديد يف 2001.

 Stock( قد أسهم بشكل جيد يف تحسني معدل تداول األسهم ESIS وبالتأكيد، فإن نظام

turn-over(، حيث مل يكن يزيد معدل التداول قبل إدخال النظام - عىل سبيل املثال - عن 

1، 2، 4 يف املئة خالل األعوام 1986، 1988، 1989.  ومكَّن النظام الجديد املتداولني من إنجاز 

عمليــة الرشاء والبيع ونقل امللكية خالل الزمن نفســه )T+0(، وهــو ما كان له أثٌر جيد يف 

ن معدل التداول فيا بعُد.  والحقيقة أن النظام اإللكرتوين أدَّى إىل إلغاء تجزئة السوق،  تحسُّ

ــن كثرياً من آلية تســوية  ومكَّن من تنفيذ الصفقات يف ظلِّ قواعد واضحة وشــفافة، وحسَّ

الصفقات، ووفَّر معلوماٍت واضحًة ودقيقة عن األسعار والصفقات وأوامر البيع والرشاء.

ح الشــكل رقم)2-3( كيفية تداول األسهم يف نظام »ESIS« ورقابة مؤسسة النقد  ويوضِّ

للســوق، من خالل االرتباط بني الحاســب املركزي يف املؤسسة بالحواسيب املركزية للبنوك، 

وبالنظام نفسه.

املصدر:  الدخيل، 2010.

ESIS شكل )2-3(:  آلية التداول يف نظام

)43( للمزيد من التفاصيل، انظر محمد السحيباين، 2007.
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ل لحجم ومعدل تداول األســهم، وحجم السيولة  وســيتطرق الفصل التايل بشــكل ُمفصَّ

تحــت النظام اآليل ملعلومات ESIS، الذي تمَّ تحديثُه تســع مرات، كا ذكرنا ســابقاً، كان 

آخرُها عام 1998.  وكانت ســاعات التداول يف الســوق من السبت إىل األربعاء عىل فرتتني؛ 

ساعتني يف الصباح، ومثلها بعد العص، وكان تداول يوم الخميس يقتص فقط عىل ساعتني 

يف الفرتة الصباحية.

2-2-7. نظام تداول اإللكتروني:  

يف 2001/10/6، تمَّ اســتبدال نظام ESIS بنظام تداول )Tadawul(، وهو نظام إلكرتوين 

متطور لتداول األوراق املالية واملقاصة والتسوية يف السوق املالية السعودية، وما زال يعمل 

حتى اليوم.  ويُوفِّر نظام تداول الجديد مرونًة كبرية يف أوامر الرشاء والبيع يف نفس اللحظة، 

حيث يقوم النظام بالتحويل الفوري لألســهم من حســاب البائع إىل حساب املشرتي.  كا 

مكَّن النظام الجديد الرشكات املساهمة من إدخال بياناتها املالية وإعالناتها مبارشة، ونرشها 

عىل املوقع.  ويضمُّ أيضاً املوقع إحصاءاِت الســوق اليومية واألســبوعية والشــهرية، وآخر 

األخبار عن أرباح الرشكات وإعالناتها.

كا تمَّ تدشــني موقع )تــداول( عىل اإلنرتنت، وبالتايل أصبحــت كل معلومات التداول 

والبيع والرشاء واألوامر والصفقات متاحًة بشــكل آين ومبارش لكل متداول بغض النظر عن 

موقعه الجغرايف.  وبالتأكيد، فإنَّ فتَح التداول عرب الشــبكة العنكبوتية أســهم كثرياً يف تزايد 

أعــداد املتداولني، وعــدد الصفقات وما يتبعها من ســيولة.  وللمثال، فقــد ارتفعت قيمة 

األســهم املتداولة بنسبة 60 يف املئة يف 2002 مقارنة مع 2001.  وزاد عدد األسهم املتداولة 

بنســبة بلغــت 151 يف املئة يف 2002 مقارنــة مع عددهــا يف 2001.  وزاد عدد الصفقات 

)تجاوز املليون ألول مرة يف تاريخ السوق( بنسبة 71 يف املئة لنفس عامي املقارنة السابقني.

2-3. إنشاء هيئة سوق المال:

ال شك أن سيطرة ثالث جهات عىل السوق منذ نشأته كانت أمراً غرَي متعارف عليه يف أي 

سوق يف دول العامل، وكانت هناك مطالبات كثرية برضورة إنشاء هيئة مستقلة تتوىل عملية 

اإلرشاف عىل الســوق كا هو املتبع والســائد يف العامل.  وبالفعل، فقد صدر املرسوم املليك 
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رقــم )م/30( يف 1424/6/2هـ، املوافق 2003/7/31، باملوافقة عىل »نظام الســوق املالية«، 

وتأسيس هيئة السوق املالية )Capital Market Authority(، واختصارها )CMA(، وأُنيط 

بها اإلرشاف والرقابة عىل كافة جوانب الســوق ومؤسســاته، واإلرشاف عىل تطبيق النظام 

فيه.  وهي هيئة حكومية ذات شــخصية اعتبارية واســتقالل مايل وإداري، وترتبط مبارشًة 

برئيس مجلس الوزراء.  وبذلك أنهى املرســوم ســيطرَة مؤسسة النقد عىل سوق األسهم ملا 

يصل لعقدين من الزمن.  

2-3-1. أهداف هيئة سوق المال:

د »نظام السوق املالية« يف مادته الخامسة أهداف إنشاء الهيئة فيا ييل:  وحدَّ

أ - تكــون الهيئة هي الجهة املســؤولة عن إصدار اللوائح والقواعــد والتعليات، وتطبيق 

أحكام هذا النظام.

ويف سبيل ذلك تقوم الهيئة مبا يأيت:

1- تنظيم السوق املالية وتطويرها، والعمل عىل تنمية وتطوير أساليب األجهزة والجهات 

العاملــة يف تداول األوراق املاليــة، وتطوير اإلجراءات الكفيلــة بالحدِّ من املخاطر 

املرتبطة مبعامالت األوراق املالية.  

2- تنظيم إصدار األوراق املالية ومراقبتها والتعامل بها.

3- تنظيم ومراقبة أعال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإرشافها.

4- حاية املواطنني واملســتثمرين يف األوراق املالية من املارســات غري العادلة أو غري 

السليمة، أو التي تنطوي عىل احتيال أو غش أو تدليس أو تالعب.

5- العمل عىل تحقيق العدالة والكفاية والشفافية يف معامالت األوراق املالية.

6- تنظيــم ومراقبة اإلفصاح الكامل عن املعلومــات املتعلقة باألوراق املالية، والجهات 

املصدرة لها، وتعامل األشخاص املطلعني وكبار املساهمني واملستثمرين فيها، وتحديد 

وتوفري املعلومات التي يجب عىل املشاركني يف السوق اإلفصاح عنها لحاميل األسهم 

والجمهور.
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7- تنظيم طلبات التوكيل والرشاء والعروض العامة لألسهم.

ب- يجــوز للهيئة أن تنــرش مرشوَع اللوائــح والقواعد قبل إصدارهــا أو تعديلها، ويرسي 

ده أحكامها. مفعول اللوائح والقواعد والتعليات التي تصدرها الهيئة طبقاً ملا تُحدِّ

ج- ألغــراض إجراء جميع التحقيقات التي يرى املجلس رضورتها لتطبيق أحكام هذا النظام 

دهم  واللوائح والقواعد الصادرة طبقاً ألحكامه؛ يتمتع أعضاء الهيئة وموظفوها الذين يُحدِّ

املجلس بصالحية اســتدعاء الشــهود، وأخذ األدلة، وطلب تقديم أي سجالت أو أوراق أو 

أي وثائق أخرى قد تراها الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها.

ويجوز للهيئة التفتيش عىل الســجالت وغريها من املستندات أياً كان حائزها؛ لتقرِّر ما 

إذا كان الشــخص املعنــي قد خالَف أو يوشــك أن يخالَف أحكام هذا النظــام، أو اللوائح 

التنفيذية، أو القواعد الصادرة عن الهيئة.

2-3-2. مهام هيئة سوق المال:

دت املادة السادسة من »نظام السوق املالية« مهامَّ الهيئة وفق ما ييل: وحدَّ

أ- تتوىل الهيئة صالحية تنفيذ املهام املنصوص عليها يف هذا النظام، وكذلك اللوائح والقواعد 

والتعليات الصادرة مبقتضاه، ويدخل يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحص:

1- وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد الالزمة لتحقيق أهداف 

الهيئة.

2- إصدار اللوائح التنفيذية الرضورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها.

3- املوافقة عىل طَْرح األوراق املالية.

4- إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية يف األمور التي يكون من شأنها املساهمة يف 

تنمية السوق وحاية املستثمرين يف األوراق املالية.

5- تعليق نشــاط الســوق ملدة ال تزيد عىل يوم واحد، ويتعني يف حاالت الرضورة التي 

ترى معها الهيئة أو وزير املالية تعليق نشــاط الســوق ملدة تزيد عىل يوم واحد أن 

يصدر باملوافقة عىل ذلك قرار من وزير املالية.
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6- املوافقــة عــىل إدراج أو إلغــاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية ســعودية متداولة يف 

السوق ملصدر سعودي يف أي سوق لألوراق املالية خارج اململكة.

7- َمْنع أي أوراق مالية يف السوق أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة رضورة ذلك.

8- َوْضع حد أعىل أو أدىن للعموالت التي يتقاضاها الوسطاء من عمالئهم إذا رأى املجلس 

ذلــك مالمئاً، واملوافقة عىل املقابل املايل والعمــوالت األخرى التي يتقاضاها كلٌّ من 

السوق واملركز.

9- إضافــة إىل مــا ورد يف األنظمة األخرى ذات العالقة، للهيئــة َوْضُع املعايري والرشوط 

الواجــب توافرهــا يف مدققــي الحســابات الذيــن يتولــون تدقيَق دفاتر الســوق 

واملركز وســجالتها، ورشكات الوســاطة، وصناديق االســتثار، والرشكات املساهمة 

املدرجة يف الســوق.  وللهيئة - مع مراعاة مســؤوليتها اإلرشافية - الحقُّ يف تفويض 

هذه املسؤولية إىل الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

10- تحديد محتويات القوائم املالية السنوية والدورية، والتقارير واملستندات التي يجب 

مهــا الجهات املصدرة التي تطرح أوراقــاً مالية للجمهور أو الجهات املدرجة  أن تُقدِّ

أوراقها املالية يف السوق.

11- تعريف املصطلحات والنصوص الواردة يف هذا النظام ورشحها.

12- إصــدار القرارات والتعليات واإلجراءات الالزمة لتنفيــذ أحكام هذا النظام واللوائح 

التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق يف مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية.

13- َوْضع اللوائح الداخلية، وإصدار التعليات واإلجراءات الالزمة إلدارة الهيئة.

14- املوافقة عىل لوائح السوق واملركز وقواعدها وسياساتها.

15- إعداد لوائح وقواعد املراقبة واإلرشاف عىل الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام.

16- املوافقة عىل تأســيس صناديق االســتثار ودمجها وتصفيتهــا وقواعد عملها طبقاً 

ألحكام املادة التاسعة والثالثني من هذا النظام.

17- تعيني مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم املالية للهيئة وحساباتها الختامية.
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18- َمْنح الرتاخيــص الالزمة التي تصدر مبوجب أحكام هذا النظام ولوائحه، مبا يف ذلك 

الرتخيص لرشكات ووكاالت التصنيف ورشوط ذلك.

19- إعداد امليزانية السنوية للهيئة.

عــىل الهيئة يف مبــارشة صالحياتها وفقاً لهذا النظــام ولوائحه التنفيذية التنســيق مع 

مؤسسة النقد العريب السعودي بشأن اإلجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يرتتب عليها 

آثار عىل األوضاع النقدية )نظام السوق املالية، 2003/7/31(.

2-3-3. الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال:  

ح الشكل رقم )2-4( من أربعة أجهزة رئيسية،  وتتكون الهيئة تنظيمياً بحســب ما يُوضِّ

هي:  

املصدر:  املوقع اإللكرتوين لهيئة سوق املال السعودية.

شكل )2-4(:  الهيكل التنظيمي لهيئة سوق املال
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أ- إدارة سوق األسهم، وتتكون بدورها من ثالث إدارات رئيسة، هي:

1- إدارة متويل الرشكات:  وهي مسؤولة عن مراجعة طلبات الرشكات الراغبة يف الطرح 

لالكتتاب العام، والتزام الرشكات بقواعد الطرح والتسجيل واالستحواذ واالندماج.

2- إدارة الرقابة عىل الســوق:  ومهمتها التحقُّق من التزام العاملني يف السوق بالقواعد 

واألنظمة الصادرة عن الهيئة، ومراقبة إفصاح الرشكات وإعالناتها، مبا يُحقِّق العدالَة 

والشفافيَة يف السوق.

3- إدارة الرتاخيص والتفتيش:  ومهمتها الرتخيص للعاملني يف ســوق املال )الســارسة، 

االستشارات، إدارة أصول الرشكات(، ومتابعة أعالهم والتزامهم بالقواعد واألنظمة.  

ب- مركــز إيــداع األوراق املالية:  ومهمتــه تنفيذ عمليات اإليداع، والتســوية، والتحويل، 

واملقاصة، وتسجيل ملكية األوراق املالية املتداولة يف السوق.

ج- لجنــة الفصــل يف منازعــات األوراق املالية:  ويتمثــل دورُها يف النظــر يف التظلُّم من 

القــرارات واإلجــراءات الصادرة عن الهيئة أو الســوق، فيا يُعــرف )بالدعوى اإلدارية(، 

والنظر يف الدعاوى الناشــئة بني املســتثمرين فيا بينهم فيا يتعلق بنظام السوق املالية 

ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والســوق وقواعدها وتعلياتها يف الحق العام والحق 

الخاص فيا يُعرف باسم )الدعوى املدنية(، وتفصل كذلك يف الدعوى التي تُرفع من هيئة 

الســوق املالية ضد مخالفي نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية فيا يُعرف )بالدعوى 

الجزائية(.

د- لجنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية:  بحيث مُيكن للطرف الذي مل يسجل قناعته 

بقبول القرار الصادر عن لجنة الفصل يف منازعات األوراق املالية )محكمة الدرجة األوىل( 

أن يرفع النزاع إىل لجنة االســتئناف يف منازعات األوراق املالية )محكمة الدرجة الثانية(، 

وهي ذات تشكيل مختلف عن الدرجة األوىل، وتتمثل مهاتها فيا ييل:

1- رفض النظر يف القرارات التي تصدرها لجنة الفصل يف منازعات األوراق املالية.

2-  تأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفصل يف منازعات األوراق املالية.

3- إعــادة النظر يف الشــكوى أو الدعوى من جديد اســتناداً عــىل املعلومات الثابتة يف 

ملف الدعوى أمام لجنة الفصل يف منازعات األوراق املالية، وإصدار القرار الذي تراه 
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مناسباً يف موضوع الشكوى أو الدعوى.  وتعد القرارات الصادرة من لجنة االستئناف 

يف هذا الشأن قرارات نهائية، غري قابلة للطعن فيها.

2-4. اللوائح التي أصدرتها هيئة سوق المال:

بناًء عىل ما سبقت اإلشارة إليه يف املادتني الخامسة والسادسة، فقد سارعت الهيئة ومنذ 

األيام األوىل إلنشــائها بإصدار عدد من اللوائح التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام نظام السوق 

املالية، نستعرضها باختصار فيا ييل مرتبًة حسب تاريخ طرحها:

2-4-1. الئحة سلوكيات السوق:  

وصــدرت الالئحــة عن مجلس الهيئــة يف 2004/10/4، وتعدُّ هــذه الالئحة هي األهم؛ 

ألنها جاءت لحاية املتعاملني يف الســوق من التالعب والغش واإلجراءات غري النظامية يف 

السوق.  وتنصُّ الالئحة عىل محاربة ومعاقبة أي تالُعب يف السوق، وما يتعلق به من تضليل 

أو تدليــس حني التعامل يف الســوق.  كا تُجرِّم الالئحة التــداوَل وتحقيق األرباح بناًء عىل 

معلومات داخلية يف الرشكة املعينة؛ ولذا متنع الهيئة كبار التنفيذيني وأعضاء مجلس اإلدارة 

يف الرشكات املســاهمة من تداول أســهم الرشكة التي يعملون فيها.  كا تجرِّم الالئحة بثَّ 

البيانات غري الصحيحة )الشــائعات(، وللمثال:  لو قام شــخص بالتصيح ببيان غري صحيح 

أو غري دقيق بشأن رشكة ما، وهو يعلم سلفاً بعدم صحته؛ فإن هذا يُعدُّ سلوكاً غري نظامي 

ألثره املتوقع يف تغيري سعر الورقة املالية دون توافر سبب جوهري صحيح لهذا التغري؛ ولذا 

فإنَّ َمن يقومون برتويج الشائعات واملعلومات غري الصحيحة ُمعرَّضون للعقاب وفقاً لنظام 

السوق املالية ولوائحه التنفيذية.

2-4-2. الئحة طَْرح األوراق المالية:  

 وصــدرت بقرار مجلــس الهيئــة يف 2004/10/4 أيضاً، وتُبني الالئحة أحــكام ورشوط طرح 

األوراق املالية يف الســعودية، وتمَّ تعديل الالئحة بقــرار من مجلس الهيئة رقم 2008/1/28، يف 

2008/8/18.  ويكــون الطرُح بحســب الالئحة طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً.  ويُشــرتط لطرح أي 

أوراق مالية يف السوق السعودي أن تكون مستوفيًة للرشوط الواردة يف قواعد التسجيل واإلدراج.
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2-4-3. قواعد التسجيل واإلدراج:

وصــدرت بقرار مجلس الهيئة يف 2004/10/4، وتُبني إجراءات ورشوط تســجيل رشكات 

املســاهمة أوراقها املالية لدى الهيئة وإدراجها يف السوق املالية، وهي نفس إجراءات حالة 

طرح أوراق مالية لالكتتاب العام.  ومن هذه الرشوط:  تقديم تعهُّد من شخص ُمرخَّص له 

من الهيئة يتضمن االلتزاَم بتغطية اإلصدار بشــكل كامل يف حالة قصور االكتتاب العام عن 

ذلك، وإعداد ونرَْش نرشة إصدار تحتوي عىل جميع املعلومات الرضورية لتمكني املســتثمر 

من تقويم نشــاط الرشكة، مع بيان الحد األدىن من هذه املعلومات.  وتَفرض هذه القواعد 

التزاماٍت مســتمرًة عىل الرشكات التي تدرج أســهمها يف الســوق املالية، ومن بينها االلتزام 

بإبــالغ الهيئــة والجمهــور دون تأخري عن أي تطــوُّرات أو قرارات مهمــة تؤثِّر عىل أصول 

الرشكــة أو خصومها أو وضعها املايل أو املســار العام ألعالها، ونــرش القوائم املالية الربع 

سنوية والسنوية.  وتتضمن هذه القواعد التزاماٍت بإشعار الهيئة عن متلُّك حصص كبرية يف 

الرشكات املُدرَجة.   

2-4-4. الئحة األشخاص الُمرخَّص لهم:

د الالئحة حقوَق   وصدرت الالئحة عن مجلس هيئة السوق املالية يف 2005/6/28، وتُحدِّ

والتزامات ورشوط التعامل يف األوراق املالية ملكاتب ورشكات السمرسة واملستشارين املاليني 

م  ووكالء ومديري املحافظ، مثل:)التعامل، الحفظ، اإلدارة، تقديم املشــورة(، سواء كان ُمقدِّ

ت الالئحة عىل »ضوابط النزاهة واملهنية والرقابة  الخدمة شــخصاً حقيقياً أو اعتبارياً.  ونصَّ

الداخلية والكفاية املالية واإلفصاح ملَن يقوم بأعال الوساطة«.  كا نظَّمت الالئحة العالقَة 

بني املتعاملني يف األوراق املالية وعمالئهم، مبا يُحقِّق مصلحة الطرفني.

2-4-5. الئحة أعمال األوراق المالية:

صدرت بقرار مجلس الهيئة يف 2005/6/28، وتُبني أحكاَم ورشوط مارسة األنشطة ذات 

العالقة بالوســاطة يف أعــال األوراق املالية، وهي:  التعامــل يف األوراق املالية بيعاً ورشاًء 

ونحو ذلك، والقيام بالرتتيب لهذا التعامل، وإدارة ورقة مالية عائدة لشــخص آخر، وتقديم 

املشورة يف مجال األوراق املالية، وحفظ األوراق املالية العائدة لشخص آخر.
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2-4-6. الئحة صناديق االستثمار:  

وصــدرت بقرار مجلس الهيئة يف 2006/12/24، وتُنظِّم تأســيَس صناديق االســتثار يف 

اململكة، وإجراءات ورشوط الرتخيص لها، وما يتصل بإدارتها واإلرشاف عليها، وطرح وحداتها 

واسرتدادها، وجميع األنشطة املرتبطة بها.

2-4-7. الئحة صناديق االستثمار العقاري:

وصدرت بقرار مجلس الهيئة يف 2006/7/15، وتُنظِّم تأسيَس صناديق االستثار العقاري 

يف اململكــة، وإجراءات ورشوط الرتخيــص لها، وطرح وحداتها، وما يتصل بإدارتها واإلرشاف 

عليها، وحاية حقوق ملكيتها، وتطبيق قواعد اإلفصاح عليها.

2-4-8. الئحة حوكمة الشركات:  

وصــدرت بقرار مجلس الهيئة يف 2006/11/12، وتُبــني القواعَد واملعايري املنظِّمة إلدارة 

رشكات املســاهمة املدرَجة يف الســوق، من أجل ضان االلتزام بأفضل مارسات الحوكمة 

التــي تكفل حاية حقوق املســاهمني وحقوق أصحــاب املصالح.  وتُبــني الالئحة حقوَق 

املســاهمني وكيفية حصولهم عليها، والسياســات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح، ووظائف 

ومسؤوليات ولجان مجلس اإلدارة.

2-4-9. الئحة االندماج واالستحواذ:  

وصدرت بقرار مجلس الهيئة يف2007/10/3، وتمَّ تعديلُها الحقاً بقرار آخر ملجلس الهيئة 

يف 2012/1/22.  وحســب إعالن الهيئة، فإنَّ الالئحة تبــني جميَع األحكام املتعلقة بعروض 

االســتحواذ واإلعالنات املرتبطة بها، والحظر والقيود عىل التعامالت ذات العالقة واإلفصاح 

عنها، وأحكام العرض اإللزامي والعرض االختياري، وطريقة السداد، وااللتزام بنظام املنافسة، 

ومحتويات ومتطلبات مستند العرض، واستحواذ األطراف ذوي العالقة.  

2-4-10. الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية:  

وصــدرت بقرار مجلس الهيئة يف 2011/1/23، وتُنظِّم الالئحة التي تتكون من خمســني 

مادة وســائَل تبليغ الدعوى وقيدها، وطريقة اإلخطار والتبليغ، وجلسات اللجنة، وطريقة 
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حضور أطراف الدعوى، وطُرق اإلثبات، واالستعانة بالخربة لخدمة أطراف القضية، وإجراءات 

النظر، وإصدار القرارات، واالستئناف.

2-4-11. الئحة قواعد الكفاية المالية:

د الالئحــة الجوانب املتعلقة   وصــدرت بقرار مجلــس الهيئــة يف 2012/12/30، وتُحدِّ

ــص لهم، مثل:  متطلبــات الرتخيص، وإجراءات وصالحيــات الهيئة تجاه  باألشــخاص املُرخَّ

الطلب، وقدرة الشخص املرخَّص له ومالءته، ونطاق األعال، والعالقة مع العمالء وسجالتهم 

وتقديم التقارير الدورية إليهم.  وتشــرتط الالئحة أال يقل رأس املال املدفوع ملقدم الطلب 

عن خمســني مليون ريال للرتخيص ألعال التعامل والحفــظ واإلدارة، وأال يقل عن مليوين 

ريال للرتتيب، وأال يقل عن 400 ألف ريال لتقديم املشــورة.  ويُشرتط يف الشخص املُرخَّص 

له أن تكون إدارته ومقره الرئييس يف اململكة.

2-4-12. الئحة اإلجراءات الخاصة بالشــركات التي بلغت خســائرها المتراكمة 

50% فأكثر من رأس مالها:

وصــدرت بقرار مجلس الهيئة يف 2013/11/18، وتبني الالئحة يف مادتها الثالثة ما يجب 

عــىل الرشكــة عملُه عند بلوغ الخســائر املرتاكمة لهــا 50% فأكرث، ومبا يقــل عن 75% من 

ح املادة الرابعة ما يجُب عىل الرشكة حني بلوغ خســائرها املرتاكمة %75  رأســالها.  وتوضِّ

فأكرث، ومبا يقلُّ عن 100% من رأســالها.  وتنصُّ املادة الخامســة عىل ما يجب عمله حني 

ح الالئحة آلية تعامل  تبلغ الخســائر املرتاكمة للرشكة 100% فأكرث من رأســالها.  كا توضِّ

الهيئة مع الرشكة التي تنطبق عليها املواد الثالثة والرابعة والخامسة حسب ما سبق ذكره.

2-5. إنشاء شركة »تداول«:  

ت عليه املادة العرشون من نظام الســوق املالية القاضية بـــأن »تنشأ  اســتكاالً ملا نصَّ

ى )الســوق املالية السعودية(، وتكون صفتها  يف اململكة ســوٌق لتداول األوراق املالية تُسمَّ

النظاميــة رشكًة مســاهمة وفقاً ألحكام النظــام«؛ فقد وافَق مجلس الــوزراء يف 19 مارس 

2007 عىل تأسيس رشكة سعودية مساهمة باسم )رشكة السوق املالية السعودية »تداول«(.  
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وتتمتع الرشكة بالشــخصية االعتبارية والذمة املالية املســتقلة، ويتمُّ طرح جزء من أسهمها 

ده الجمعية العامة غري العادية للرشكة. لالكتتاب العام يف الوقت الذي تُحدِّ

 ونــصَّ النظام األســايس للرشكة يف مادتــه الثالثة عىل أغراض الرشكة، وتشــمل »توفري 

وتهيئة وإدارة آليات تداول األوراق املالية، والقيام بأعال التسوية واملقاصة لألوراق املالية 

وإيداعها وتســجيل ملكيتها ونرش املعلومات املتعلقة بها.  ولها مزاولة أي نشــاط آخر ذي 

عالقة بأيٍّ من ذلك وفقاً لنظام السوق املالية، ومبا يُحقِّق أهدافَها الواردة فيه«.  

ــمة إىل 120 مليون سهم، ميلكها  ويبلغ رأســال رشكة )تداول( 1200 مليون ريال ُمقسَّ

بالكامل صندوق االستثارات العامة، حيث مل تطرح إىل اليوم أيَّ جزء من أسهمها لالكتتاب 

العام كا ينص قرار إنشائها.  

ويتكون مجلس إدارة رشكة )تداول( من تســعة أعضاء يتــم تعيينهم بقرار من مجلس 

الوزراء وترشــيح من رئيس مجلس هيئة الســوق املالية.  وتشــمل عضوية املجلس ُممثِّالً 

عــن وزارة املالية، وممثالً عــن وزارة التجارة والصناعة، وممثالً عن مؤسســة النقد العريب 

الســعودي، وأربعة ُممثِّلني عن رشكات الوساطة املرخصة، وُممثِّلنَِي عن الرشكات املساهمة 

املدرجة يف السوق السعودية.

ويحظــر النظام عىل منســويب الرشكة اإلفصاح عن أي معلومــة داخلية ألي طرف كان، 

كــا يحظر عليهم تداول األوراق املالية بناًء عىل معلومــات داخلية، أو الرتتيب لصفقة ما 

لصالح أيٍّ من أقاربهم أو أي شــخص لهم عالقــة به.  ويجيز لهم النظام االكتتاب يف جميع 

األســهم املطروحة، واالكتتاب يف أسهم حقوق األولوية ســواء كانت بعالوة إصدار أو دون 

عالوة إصدار، ويجوز لهم أيضاً االشــرتاك يف الصناديق االستثارية ومتلُّك أسهم التأسيس يف 

الرشكات املساهمة.

2-5-1. تطوير نظام »تداول«:

ــع الكبري الذي شهدته سوق األســهم السعودية يف بدايات األلفية الجديدة، قامت   مع التوسُّ

رشكــة )تــداول( يف 2006 بتوقيع عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد عىل مراحل مع رشكة 

)OMX( السويدية.  وبدأ تشغيل واستخدام النظام الجديد للتداول يف 20 أكتوبر 2007.  وتتكون 
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أنظمــة تــداول الجديدة من عدد من برامج التشــغيل اإللكرتونية الحديثــة التي تتوىل معالجة 

العمليات واإلجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات وتسويات ومقاصة، باإلضافة 

إىل قدرتهــا عىل إكال العمليات املتعلقة بإدخال ومعالجة األوامر املضافة يف الســوق وتنفيذها 

بالكامل إلكرتونياً ودون أي تدخل يدوي.  كا تقوم هذه األنظمة بسلسلة من العمليات الرسيعة؛ 

كتصنيــف األوامر حســب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأســعارها، وتحديد أولوية التنفيذ 

متهيــداً ملطابقتها، إضافة إىل عدد كبري من العمليات الدقيقــة التي يتطلب إنجازها رسعًة فائقة 

استكاالً لعمليات البيع والرشاء.  

ومن مزايا النظام الجديد - مثالً - أنه يقوم بعرض أفضل 10 أوامر حسب أسعار العرض 

والطلب خالل جلســة التداول، كا ميكن الحصول عىل أفضل 5 مستويات سعرية لكل من 

العرض والطلب خالل مرحلة ما قبل التداول.  وميكن أيضاً من خالل النظام الجديد تداول 

أدوات اســتثارية جديدة، مثل السندات والصكوك وأي من املنتجات االستثارية األخرى.  

ويتيح النظام تشــغيل وإدارة أكرث من ســوق يف الوقت نفسه، مثل السوق األولية والسوق 

الثانوية، إىل جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق واملؤرشات الفنية فيه.

وال شــك أن تطوير نظام تداول أســَهم يف تنفيذ صفقات األســُهم بشكل رسيع ومنظَّم، 

وهو ما ســنعرض له بالحديث يف الفصل الثالث من هذا الكتاب عند الحديث عن الكفاءة 

التشغيلية يف سوق املال السعودية.

2-6. تسعير األسهم ونسب التذبذب:

وقبل الحديث عن تســعري األســهم، تجدر اإلشــارة إىل أن كلَّ األسهم املتداولة يف سوق 

املال السعودية هي أسهم عادية، مبعنى أنه ال يوجد أسهٌم ممتازة.  وبالرغم من صدور قرار 

يف 1994 يســمح للرشكات املســاهمة بإصدار أسهم تفضيلية )ممتازة(، تحصل عىل 5% من 

قيمتها االســمية قبل توزيع األرباح، وتحصل عىل أولوية السداد يف حالة تصفية الرشكة، إال 

أنه مل تصدر أي أســهم تفضيلية )ممتازة( حتى تاريخ تأليف هذا الكتاب أليٍّ من الرشكات 

املدرَجة يف سوق األسهم.

وفيا يخصُّ التسعري، فقد مرَّ تحديُد سعر السهم املطروح الكتتاب العامة بثالث مراحل 
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يف تاريخ ســوق األســهم السعودية.  فمنذ بداية فتح السوق رســميًّا يف 1985 وحتى نهاية 

1993، كانت القيمة االســمية للســهم الواحد تســاوي 100 ريال ســعودي.  وكانت بعض 

الرشكات - لعدم حاجتها لجميع رأس املال يف البداية - تســمُح بسداده عىل أقساط.  فعىل 

سبيل املثال، حينا تأسست رشكة القصيم الزراعية، وكان عدد أسهمها عند الطرح 5 ماليني 

ســهم، بقيمة اسمية قدرها مئة ريال للســهم الواحد، ولعدم حاجة الرشكة لكل رأس املال؛ 

قررت الجمعية العامة للرشكة تجزئة دفع قيمة السهم إىل أربعة أجزاء، مبقدار 25 رياالً لكل 

جزء.  ودفع املساهمون جزأين يف البداية، أي خمسني رياالً عن كل سهم.  وحينا احتاجت 

الرشكة فيا بعُد، وتعرضت لبعض الديون، طالبت املساهمني بدفع الجزأين اآلخريِن مبقدار 

50 رياالً للسهم، وهو ما تمَّ فعالً.  

وعموماً، مل تُعد هذه الطريقة متاحًة منذ تخفيض القيمة االســمية للسهم إىل 50 رياالً، 

ثم إىل 10 رياالت.  وبحســب البيانات، فلم يتبق يف السوق حاليًّا أي رشكة مل يُستكمل دفُع 

رأسالها كامالً.

خالل الفرتة 1994 إىل 2006 ُخفِّضت القيمة االسمية للسهم إىل 50 رياالً، وأُلِغي الدفُع 

عىل أقســاط خالل هذه الفرتة، وبعد األزمة التي رضبت ســوَق األسهم السعودية يف بداية 

2006 أعلنت هيئة ســوق املال يف 2007 تجزئة الســهم الواحد إىل خمســة أسهم، عىل أن 

تكون القيمة االسمية للســهم 10 رياالت، وتمَّ ذلك بالتدرُّج حسب قطاعات السوق بداية 

من شهر إبريل 2008، وما زال هذا التسعري مستمراً إىل اليوم.

ا الحد األدىن للتغريُّ يف سعر السهم يوميًّا يف السوق املالية السعودية فهو ثابت لجميع  أمَّ

األســهم، ويُحســب بالريال وأجزائه، بغض النظر عن سعر السهم.  وكان الحدُّ األدىن للتغري 

يف الســوق منذ افتتاحه رســميًّا يف 1985 هو ريال واحد، وحينا تطــوَّرت التقنية بإدخال 

النسخة التاسعة من نظام ESIS اإللكرتوين يف عام 1998 تمَّ تخفيض هذا الحد إىل ربع ريال.  

واستمر العمل بالربع ريال إىل أن قررت هيئة السوق املالية تعديله والعودة إىل جعله رياالً 

واحداً اعتباراً من بداية تداوالت يوم السبت 4 فرباير 2006.  

ومل يســتمر استخدام الريال طويالً كحد أدىن للتغري يف سعر السهم، إذ رسعان ما عادت هيئة 

السوق، وبسبب الفقاعة يف فرباير 2006، مرة أخرى للتداول بأجزاء الريال )ربع ريال ومضاعفاته( 
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يف أوامــر الــرشاء والبيع ابتداًء من يوم الســبت 1 إبريل 2006.  ثم عادت الهيئة يف 13 ســبتمرب 

ــمت نســبة التغري  2008 باعتاد أجزاء الريال الصغرية )الهلالت( بدالً من الربع ريال، حيث قسَّ

األدىن إىل ثالثة نطاقات حسب سعر السهم:  النطاق األول كان خمس هلالت للرشكات التي تبلغ 

أســعار أسهمها يف السوق 25 رياالً فأقل، فيا استُخدم النطاق الثاين، وهو عرش هلالت للرشكات 

التي تبدأ أسعارها من 25.10 رياالً إىل 50 رياالً.  والنطاق الثالث وهو تغري أدىن مبقدار 25 هللة 

للرشكات التي تُتداول أســهمها يف الســوق عند 50.25 رياالً فأعىل، وما زالت هذه النطاقات هي 

املستخدمة يف السوق إىل اليوم.  

وتجدر اإلشــارة إىل أنه ال يجُب أن يكون الطلب والعرض حسب هذه النطاقات بشكل 

متسلســل، بل ميكن أن يزيد أو ينخفض عــن النطاق ما دام ضمن حدود التذبذب اليومي 

املســموح به ارتفاعاً أو نزوالً )عىل سبيل املثال، لو كان سعر السهم 25 رياالً، فيمكن طلبه 

عند 25 رياالً و5 هلالت، كا ميكن طلبه أيضاً عند 25 ونصف أو 26 رياالً مرة واحدة(.

ويعوُد قرار اســتخدام النطاقات السعرية حسب ســعر السهم يف السوق - حسب بيان 

هيئة السوق - بعد أن الحظت هيئة سوق املال أن السيولة مل تُعد تتجه لألسهم ذات األسعار 

املنخفضــة، وكلا زاد الفرق بني أفضل طلب وأفضل عرض عىل هذه األســهم كانت حركتها 

وجاذبيتها للمســتثمرين أقل.  أما نسبة االرتفاع واالنخفاض القصوى لسعر السهم يف اليوم، 

دت كنســبة مئوية ثابتة حســب إقفال السهم يف اليوم السابق للتداول.  وال يسمح  فقد ُحدِّ

النظام بتجاوز األسعار خالل اليوم الواحد 10% من سعر إغالق اليوم السابق صعوداً أو نزوالً.  

وهذه النســبة شــبه ثابتة يف ســوق األســهم الســعودي منذ افتتاحه، ومل تتغري سوى مرة 

واحدة فقط، حني أصدر مجلس الهيئة قراره بتخفيض نســبة التذبذب اليومي يف أســعار أسهم 

جميع الرشكات املدرجة يف الســوق إىل )5%( بدالً من )10 %( ابتداًء من تداوالت يوم الســبت 

2006/2/25.  وهذا التغيري يُنظر له بأنه سبب انفجار الفقاعة، وهو ما جعل الهيئَة تُقرِّر رسيعاً 

العودَة لنســبة الـ )10 %( لجميع أســهم الرشكات املُدرَجة، وكان ذلك ابتداًء من تداوالت يوم 

السبت 1 إبريل 2006.  وما زالت الـ 10 % هي املستخدمة إىل اليوم يف سوق األسهم السعودية.

ويُستثنى من ذلك سعر السهم خالل طرحه يف اليوم األول يف السوق، حيث ال يوجد قيٌد 

د لتذبذب أســعاره ارتفاعاً أو انخفاضاً.  وهذا هو املعمول به يف الســوق منذ افتتاحها  محدَّ
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رســميًّا، ومل يقيد إال الحقاً.  ففي 12 مايو 2013، قيَّدت هيئة السوق املالية نسبَة التذبذب 

ألســهم الرشكات املدرجة يف السوق املالية الســعودية خالل اليوم األول من تداولها بحيث 

تكون 10% من سعر االكتتاب صعوداً أو هبوطاً.

2-7. تغيير أيام وساعات التداول في السوق:

م إىل فرتتني:  صباحية،  كانت فرتات التداول يف سوق األسهم السعودية منذ نشأتها تُقسَّ

ومســائية.  تبدأ الفرتة الصباحية من الساعة العارشة صباحاً حتى الثانية عرشة ظهراً، وتبدأ 

الفرتة املســائية من الرابعة عصاً حتى السادســة مســاًء.  وكانت الســوق تعمل 6 أيام يف 

األســبوع، من الســبت إىل الخميس، ويقتص تداول الخميس عىل ساعتني يف الصباح فقط.  

ويف ِخضمِّ مراجعاتها لكثري من سياسات السوق بعد أزمة فرباير 2006، أعلنت هيئة السوق 

املاليــة إلغاء دواَم الخميس، اعتباراً من يوم الخميس 2006/6/15، واســتمرت فرتة التداول 

لخمسة أيام عىل فرتتني، من السبت إىل األربعاء.

ويف 2006/9/26، أصــدر مجلــس إدارة هيئة الســوق املالية قراراً يقــيض بتعديل فرتة 

التداول يف السوق لتصبح فرتًة واحدًة من الساعة الحادية عرشة صباحاً حتى الساعة الثالثة 

والنصف ظهراً من يوم الســبت حتى يوم األربعاء من كل أســبوع، وتطبيق ذلك ابتداًء من 

بداية تداوالت يـوم السبت املوافق 28 أكتوبر عام 2006، ثم تغريت أيام التداول لتكوَن من 

يوم األحد إىل الخميس بعد قرار تغيري اإلجازة األسبوعية من الخميس والجمعة إىل الجمعة 

والسبت، ابتداًء من السبت 29 يونيو 2013.  وما زال تداول الفرتة الواحدة بنفس الساعات 

املذكورة مستمراً ومطبَّقاً إىل اليوم يف سوق املال السعودية.  

2-8. تغيير عمولة التداول في السوق:

منذ نشأة ســوق املال السعودية وعمولة التداول التي تتقاضاها البنوك السعودية عىل 

تنفيذ تداول األســهم مرتفعة نســبياً، وتبلــغ 25 رياالً كحد أدىن، وبنســب عمولة مختلفة 

حسب حجم التداول، ثم قلَّصتها مؤسسة النقد فيا بعُد إىل 15 رياالً كحد أدىن ألي صفقة، 

ثم 15 رياالً عن كل عرشة آالف ريال.  ويُستقطع من هذه العمولة نسبة 5% لصالح الرشكة 

السعودية لتسجيل األسهم، وتحتفظ البنوك باملتبقي وهو 95 %.
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وأمام املطالبات والشــكاوى بســبب ارتفاع عمولة التداول التــي تتقاضاها البنوك، قرَّرت 

هيئة سوق املال تخفيض عمولة التداول بنسبة 20 %، ابتداًء من تداوالت يوم السبت 17 يونيو 

2006.  ونــصَّ قرار الهيئة عىل أن تكون عمولة التداول بعد تخفيضها 12رياالً كحد أدىن، ومن 

ثَمَّ 12 رياالً عن كل عرشة آالف رياٍل رشاًء أو بيعاً.  وتســتقطع الهيئة نســبة 15% من العمولة 

املُعلَنة لصالحها.  وما زالت هذه العمولُة هي املُعلَنة رسميًّا يف سوق املال السعودية، رغم أنَّ 

بعض رشكات السمرسة فيا بعُد أصبحت تخفض العمولة لجلب عدد أكرب من املستثمرين.

2-9. السماح للمقيمين واتفاقية المبادلة:

مل يكن مســموحاً لألجانب مــن غري مواطني دول مجلس التعاون الخليجي االســتثاُر 

مبارشًة يف ســوق األسهم الســعودية، واقتص الســاح لهم بطريقة غري مبارشة باالستثار 

من خالل الصناديق االســتثارية فقط.  إال أنه وبعد انفجار فقاعة األســهم يف أواخر فرباير 

2006، وبأمــر مبارش من خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، 

ومنذ بداية تداوالت 25 مارس 2006، ســمحت الهيئــة لألجانب املقيمني بصفة نظامية يف 

اململكة باالســتثار املبارش يف سوق األســهم، وعدم قص تداوالتهم عىل صناديق االستثار 

فقط كا كان ســابقاً.  ويف 18 أغسطس 2008، أعلنت هيئة السوق املالية قرارَها بالساح 

للمستثمرين األجانب بدخول السوق املالية السعودية عن طريق ما يُعرف باتفاقية مبادلة 

  .)Equity Swap Agreement( األسهم

وتقتيض االتفاقية بقيام الطرف األول )املســتثمر األجنبي( الراغب يف االســتثار ورشاء 

أسهم رشكة معينة يف السوق السعودية بدفع مبلغ االستثار إىل طرف ثاٍن )رشكات الوساطة 

املرخصة(، لتقوم األخرية برشاء األسهم حسب طلب املستثمر األجنبي، وتبقى األسهم تحت 

اسم رشكة الوساطة، التي يخوِّل لها النظام التملُّك والدخول يف اتفاقيات مبادلة.  

ويف نهاية الفرتة املحددة لالستثار، يقوم الطرف الثاين )رشكة الوساطة( ببيع أسهم تلك 

الرشكات وإعادة املبالغ املتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة للمستثمر 

األجنبي، ويجيز النظام للمســتثمر األجنبي تجديد االتفاقية لفرتات زمنية أخرى، كا يجيز 

له إنهاء االتفاقية واستعادة أمواله قبل انتهاء الفرتة الزمنية املحددة لالتفاقية)44(.  

)44( ينص نظام الهيئة عىل أن ال تتجاوز أي اتفاقية مبادلة مدة أربع سنوات من تاريخ توقيعها.
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2-10. معايير طَْرح الشركات في سوق تداول:

يتم طرح الرشكات لالكتتاب يف سوق املال السعودية بطريقة بسيطة وسهلة ومفتوحة، 

ويُتاح االكتتاب األويلَّ عادًة لجميع املواطنني.  وليك يتمُّ طَْرح رشكة ما يف السوق السعودية، 

فاألمر ال يخلو من حالتني ها:

س هذه الرشكات  أوالهام:  طرح رشكات جديدة مل يســبق لها العمل يف الســوق، وتُؤسَّ

كرشكات مســاهمة مبوافقة وزير التجارة والصناعــة.  وليك تُطرح لالكتتاب العام فال بد أن 

يكون رأس مالها 10 ماليني ريال فأكرث، وأن يتم تقسيم رأس املال إىل أسهم متساوية بقيمة 

50 رياالً للسهم الواحد )عرشة رياالت بحسب التقسيم الجديد منذ 2008(.  

ثانيتهام:  إذا كانت الرشكة من الرشكات العاملة يف السوق وأرادت طرَح أسهمها الكتتاب 

العامــة، فيضــاف للرشوط الســابقة يف الحالة األوىل رضورة تحوُّل الرشكــة بدايًة إىل رشكة 

مســاهمة مغلقة مبوافقة وزير التجارة والصناعة، ثم تســمح هيئة سوق املال لها بعد ذلك 

بتقديم أوراقها لالكتتاب يف السوق، حيث تقوم الهيئة مبراجعة ربحيتها وقيمتها املثمنة بها 

وعدالة عالوة اإلصدار )إن ُوجدت(.  وتشــرتط الهيئة ُميض عامني عىل إنشاء الرشكة كرشكة 

مســاهمة يف الســوق، وتحقيقها ربحية خالل هذين العامني، قبل أن تسمح لها باالكتتاب 

العام يف سوق األوراق املالية.  

ونظراً لكرثة الشكاوى من ارتفاع عالوات اإلصدار لبعض الرشكات وعدم عدالتها، لجأت 

الهيئة فيا بعُد إلتاحة الفرصة ملجموعة من الرشكات املالية املُرخصة من ِقبل هيئة السوق 

املالية باملشــاركة يف بناء ســجل أوامر االكتتــاب »Book Building«، وذلك باملزايدة عىل 

د مسبقاً، ويتمُّ األخذ بالسعر األكرث تغطية.   سعر سهم الرشكة يف حدود املدى السعري املُحدَّ

وتُلــزِم الهيئة الــرشكاِت املزايدَة بدفع قيمــة الطلب كاملًة قبل معرفة عدد األســهم التي 

ص لها يف نهاية عملية بناء سجل أوامر االكتتاب؛ وذلك لضان عدم مزايدتها صورياً  ستُخصَّ

لرفع قيمة السهم فقط.  كا تشرتط الهيئة وجوَد متعهد لتغطية اكتتاب أي رشكة تُطرح يف 

السوق املالية، بحيث يكون هذا املتعهد مسؤوالً عن تغطية كامل املبلغ املطلوب لالكتتاب 

إذا مل تتم تغطية االكتتاب كامالً أو جزئياً خالل فرتة الطرح.
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2-11. صناديق االستثمار في المملكة:
بشكل عام، يوجد يف اململكة اليوم ثالثة أنواع من الصناديق، وهي:

1.  صناديــق ُمطاِبقة للضوابط الرشعية، مع وجود هيئــة رقابة رشعية تتابع وتقرِّر عملها، 

دة من  وتســتثمر هذه الصناديق فقط يف أسهم الرشكات النقية بناًء عىل الضوابط املُحدَّ

ِقبل هيئة الرقابة الرشعية.

 2.  صناديق ُمطاِبقة للضوابط الرشعية، دون وجود هيئة رقابة رشعية ترشف عىل الصندوق 

نفسه، وتستثمر هذه الصناديق يف جميع األسهم النقية واملختلطة.

 3.  الصناديق التقليدية، وهي صناديق تستثمر يف جميع أسهم الرشكات املساهمة املتداولة 

يف السوق السعودية دون التزام بالضوابط الرشعية.

الصناديق العاملة في السوق السعودي:

يعود تاريخ الصناديق االســتثارية يف السعودية إىل أواخر السبعينيات امليالدية، حينا 

أنشــأ البنك األهيل التجاري أول صندوق اســتثاري باســم »صندوق األهيل للدوالر قصري 

األجل« يف ديســمرب 1979.  ومل تصدر رغم ذلك قواعد تنظيم صناديق االستثار السعودية 

إال يف بداية عام 1993.  وكان االستثار يف الصناديق التي تعمل يف تداول األسهم السعودية 

مقتصاً عىل املواطنني، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط.  ويف عام 1997، صدر 

قراٌر يسمح للمرة األوىل لألجانب باالستثار يف سوق األسهم السعودية عن طريق الصناديق 

االســتثارية املغلقة، وكانت النواُة األوىل لهذا الساح هي إنشاء صندوق »سيف« املغلق 

لالستثار، الذي أطلقه البنك السعودي األمرييك)45( يف لندن يف يونيو 1997، بقيمة بلغت 250 

مليون دوالر)46(.  وأما االستثار األجنبي عن طريق صناديق االستثار املفتوحة فقد أعقب 

ذلك بعامني، حيث مل يُسمح به إال يف نوفمرب 1999 )مجموعة بخيت االستثارية،2000(.

ومنــذ بداية انطالق عمل الصناديق االســتثارية بنوعيها املغلــق واملفتوح، وهي تتبع 

للبنوك الســعودية التي تطلقهــا وتديرها.  ويف 2005، صدر قراُر هيئة ســوق املال بتحوُّل 

إنشاء وإدارة هذه الصناديق إىل رشكات الوساطة املُرخَّص لها من هيئة السوق املالية.  

ى اليوم بنك سامبا. )45( ُيسمَّ

)46( كان أداؤه سيئاً، وانخفض سعر سهمه إىل 5.3 دوالرات يف سبتمرب 2008 يف مقابل عرشة دوالرات عند تأسيسه.
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وبشــكل عام، ميكــن اعتبار العــام 1992 هو عــام الصناديق االســتثارية العاملة يف 

الســعودية، حيث شــهد هذا العاُم تأســيَس عدد كبري من هذه الصناديق بلغ عددها 18 

صندوقاً، كان نصيب بنك الرياض منها 11 صندوقاً )مجموعة بخيت االســتثارية، 1997(.  

وبلغ عدد الصناديق االســتثارية التابعة للبنوك الســعودية بنهاية عام 1992 ما قدره 52 

صندوقاً، يعمل منها 12 صندوقاً يف األسهم املحلية.  وتنقسم الصناديق التي تعمل يف سوق 

األسهم السعودية بدورها إىل نوعني:

األول:  صناديق تتعامل مع جميع األسهم السعودية وعددها خمسة، أُنِشئ أولها يف سبتمرب 

1992 لدى البنك األهيل التجاري.

الثاين:  صناديق االســتثار ذات الصبغة اإلســالمية وعددها ســتة، وهــي التي تتعامل يف 

س أولها يف يوليو 1992 لدى رشكة  أسهم جميع الرشكات املساهمة عدا البنوك، وأُسِّ

الراجحي املصفية لالستثار )مصف الراجحي حالياً(.  

ح الجدول رقم )2-2( عدداً من الصناديق التي أنشأتها البنوك السعودية لالستثار  ويوضِّ

يف األسهم املحلية يف اململكة يف عام 1992.

جدول )2-2( 

الصناديق االستثامرية التي أُنِشئت يف اململكة يف عام 1992

سنة التأسيس البنك الصندوق

1992 الرياض صندوق الرياض لألسهم

1992 الرياض صندوق الرياض لألسهم 2

1992 األهيل التجاري صندوق األهيل لألسهم السعودية

1992 البنك السعودي األمرييك صندوق املساهم

1992 البنك السعودي الربيطاين صندوق األسهم السعودية

1992 البنك السعودي الربيطاين صندوق السهم السعودي

البنك العريب الوطني 1992 العريب لالستثارات املحلية بالرياض

رشكة الراجحي املصفية لالستثار 1992 صندوق املضاربة الرشعية باألسهم

املصدر:  مؤسسة النقد العريب السعودية، التقرير السنوي، 1999م.
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ويســتعرض الجدول رقم )2-3( تطوُّر منو عدد صناديق االستثار التي تديرها املصارف 

التجارية السعودية بشــكل إجايل، وحجم االستثارات فيها محلياً ودولياً خالل الفرتة من 

ح الشــكل رقم )2-5( تطوُّر أعداد املشــرتكني يف  1992 حتــى نهاية عــام 2015.  كا يُوضِّ

الصناديق االستثارية خالل نفس الفرتة املشار إليها.

جدول )3-2(

ملخص تطوُّر االستثامرات من خالل الصناديق االستثامرية يف اململكة خالل الفرتة )1992 - 2015(

 إجاميل االستثامرات

)مليار ريال(

 حجم االستثامرات الخارجية

)مليار ريال(

 حجم االستثامرات املحلية

)مليار ريال(
عدد الصناديق السنة

12.4 7.1 5.3 52 1992

15.8 8.4 7.4 60 1993

12.1 6.8 5.3 61 1994

13 7.2 5.8 71 1995

15.2 8 7.2 78 1996

20.2 10.7 9.5 98 1997

24.3 14 10.3 114 1998

34.5 21 13.5 131 1999

38.6 22 16.6 138 2000

50 19.6 30.4 138 2001

48.7 15.9 32.8 143 2002

53.8 16.6 37.2 170 2003

60.3 15.8 44.5 188 2004

136.9 21.3 115.6 199 2005

84 22.7 61.3 214 2006

105.1 25.2 79.9 252 2007

74.8 13.6 61.2 262 2008
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 إجاميل االستثامرات

)مليار ريال(

 حجم االستثامرات الخارجية

)مليار ريال(

 حجم االستثامرات املحلية

)مليار ريال(
عدد الصناديق السنة

89.5 15.4 74.1 244 2009

94.7 20.3 74.4 243 2010

82.2 17.7 64.5 249 2011

88.1 18.3 69.8 240 2012

103.2 21.3 81.9 236 2013

110.7 28.8 81.9 252 2014

102.9 27 76 270 2015

املصدر:  مؤسسة النقد العريب السعودي، التقرير السنوي، 2015م.

املصدر:  مؤسسة النقد العريب السعودي، التقرير السنوي، 2015.

شكل )2-5(:  تطوُّر أعداد املشرتكني يف صناديق االستثامر يف اململكة )ألف مشرتك(

ومن الجدول والشكل البياين املوضحني أعاله، ميكن مالحظة بعض النقاط كا ييل:

أوالً:  قلة اإلقبال عىل االستثار يف الصناديق االستثارية يف اململكة بشكل عام، حيث ياُلحظ 
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من األرقام أنه منذ نشأة الصناديق االستثارية بشكل كبري يف عام 1992 حتى عام 2000 

مل يزد عدد املشرتكني فيها عن 100 ألف شخص عىل الرغم من التطوُّر والنمو السنوي.

ثانياً:  أنَّ االســتثار يف الصناديق التي تعمل يف الســوق املحلية - وغالبيتها يف األســهم - مل 

، مقارنًة بحجم األموال  تجتذب أمواالً كبرية، وظلت خالل الفرتة 1992 إىل عام 2000 أقلَّ

ح عدَم  املدفوعة لالســتثار يف الصناديق التي تستثمر يف األســواق العاملية.  وهذا يُوضِّ

جاذبية سوق األسهم الســعودية قبل عام 2000 بشكل عام، وبالتايل انعكاس ذلك عىل 

قلة املدخرات املدفوعة لصناديق االستثار العاملة يف السوق املحلية.

ثالثاً:  ياُلحظ انعكاس وتبادل للمراكز بني حجم االســتثار يف الصناديق العاملة يف السوقني 

املحلية والعاملية خالل فرتة طفرة األســهم بدايًة من العــام 2001، حيث ياُلحظ زيادة 

األموال املدفوعة لالســتثار يف الصناديق التي تســتثمر داخلياً بنســب فاقت الضعف 

والضعفني مقارنة مبا تمَّ دفعه للصناديق التي تستثمر يف األسواق الخارجية.

رابعاً:  شهد العام 2005 تحديداً )وهو قمة طفرة سوق األسهم السعودية( تضاُعَف األرقام 

بشــكل ضخم جداً، حيث زادت األموال املدفوعة لالســتثار يف الصناديق التي تستثمر 

داخليــاً، وبلغ مجموع هذه األموال 115.6 مليار ريال، وهو منو ضخم مقارنًة مع العام 

الســابق له 2004، حيث مل تزد األموال املســتثمرة يف الصناديق التي تعمل يف الســوق 

املحلية عن 44.5 مليار ريال.

خامساً:  من ناحية عدد املستثمرين يف الصناديق، ياُلحظ أنَّ منو أعدادهم كان يسري بشكل 

بطيء ومســتقر خالل األعوام 1992 حتــى 2000، ثم تضاعفت األعداد بدايًة من العام 

2001، وشــهد العــدد بدوره أيضاً قفزًة ضخمــة يف 2005 إىل ما يزيد عن نصف مليون 

مستثمر، ثم بدأ التناقص التدريجي يف األعداد بعد ذلك، أي بعد انفجار فقاعة السوق، 

وهذا ميكن مشاهدته يف الشكل البياين رقم )2-5( بشكل واضح.

سادساً:  كانت األفضلية والزيادة يف صناديق االستثار للصناديق املفتوحة يف مقابل تناقُص 

صناديق االســتثار املغلقة؛ فعىل سبيل املثال، بلغ عدد الصناديق املفتوحة 81 صندوقاً 

يف مقابل صندوقني مغلقني يف 1996.  وبلغ العدد 136 صندوقاً مفتوحاً مقابل صندوقني 

مغلقــني يف عام 2000، و235 صندوقاً مفتوحاً مقابــل 9 صناديق مغلقة يف عام 2009.  
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وأخــرياً، كان العــدد 233 صندوقاً مفتوحاً مقابل 10 صناديــق مغلقة بنهاية عام 2010 

)مجموعة بخيت االستثارية، 2011(.

ســابعاً:  وأخــرياً، عىل الرغــم من تطوُّر ومنو عمــل صناديق االســتثار يف اململكة، وكذلك 

زيادة املســتثمرين من خاللها يف سوق األسهم املحلية؛ إال أنَّ حجم ونسبة االستثار يف 

ا، وغري مؤثرة يف حجم السوق اإلجايل للتداول واالستثار يف  الصناديق بقيت صغرية جدًّ

األسهم املحلية.  وعىل سبيل املثال، خالل شهر يناير 2008 مل تتجاوز نسبة كمية األسهم 

املتداولة يف الصناديق االســتثارية 0.8% يف مقابل 94% للكميات التي يتداولها األفراد، 

و2.5 % نســبة الكميات التي تداولتها الرشكات االســتثارية بطريقة مبارشة يف السوق.  

كا مل تتجاوز قيمة األســهم املتداولة يف الصناديق بالريال السعودي ما نسبته 1.4%، يف 

مقابل 92.6% قيمة األســهم التي يتداولها األفراد، و2.8 % قيمة لألســهم التي ِبيعت من 

خالل رشكات االستثار بطريقة مبارشة يف السوق)47(.

2-12. سوق السندات والصكوك في المملكة:

الواقع أن تداول السندات )وليس الصكوك( ليس باألمر الجديد يف سوق اململكة العربية 

الســعودية، حيث بدأ إصدار أول الســندات الحكومية يف 11 يونيو 1988، حينا أصدرت 

 Government« يت بســندات التنمية الحكوميــة وزارة املاليــة يف اململكة ســندات ُســمِّ

development bonds«، وهي ســندات تُســتخدم لتمويل مشاريع التنمية يف اململكة)48(، 

ولكن كان يتمُّ طرحها وتداولها بطريقة غري منظَّمة، وذلك من خالل بعض البنوك واملؤسسات 

املالية والصناديق االستثارية، ومن خالل التعامالت الخاصة أو ما يُعرف بالعرض عىل الرف 

»Out of counter«، وكان يُســمح للمســتثمرين األجانب برشاء السندات الحكومية عن 

طريق البنوك أو الصناديق االستثارية.

ح الجدول رقم )2-4( حجَم الســندات املتداولة يف السوق السعودية خالل الفرتة  ويُوضِّ

من 1988 حتى 1996 باملليون دوالر.

)47( بدأت تداول يف حساب التداول حسب الجنسية ونوع االستثار )فردي، رشكة، صناديق استثار( بدايًة من يناير 2008.

)48( ترتاوح فرتة استحقاق هذه السندات بني عامني إىل عرشة أعوام.
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جدول )4-2(

حجم السندات التي تمَّ إصدارها يف اململكة خالل الفرتة 1988-1996 )مليون دوالر(

198819891990199119921993199419951996العام

 حجم السندات

املتداولة
8.00018.90729.57343.57344.80046.24050.00060.000100.000

Azzam, 1997  :املصدر

ولكن قبل افتتاح السوق الرسمي للسندات والصكوك يف اململكة مل يكن سوق السندات 

والصكوك منظاً وال مســتمراً، حيث علقت الحكومة ُممثَّلة يف وزارة املالية إصدار سندات 

قها ميزانية الحكومة نتيجة ارتفاع  التنمية الحكومية؛ نظراً للفوائض الكبرية التي بدأت تُحقِّ

أسعار النفط بدءاً من عام 2000 وما بعدها.

تداول السندات والصكوك رسميًّا في المملكة:

انطلق تداُول الصكوك والسندات رسميًّا يف سوق املال السعودية يوم السبت 2009/6/13 

عرَب موقع »تداول« اإللكرتوين، وتمَّ تحديد ســاعات التداول يف ســوق الصكوك والســندات 

يومياً من الســاعة 11:30 صباحاً وحتى الســاعة 3:00 بعد الظهر، ويتمُّ خالل هذه الفرتة 

قبول وتنفيذ األوامر عىل الصكوك والســندات املدرَجة يف الســوق، وتتمُّ تسوية العمليات 

دت نسبة التغري يف ســعر الصك أو الســند بـ  بعــد يومــني من تاريخ التنفيــذ T+2.  وُحدِّ

0.001%، وتُركت نسبة التذبذب مفتوحًة دون حد أدىن أو أعىل.

ح الجدول رقم )2-5( الســندات والصكوك املدرَجة يف تداول منذ انطالقة ســوق   ويُوضِّ

السندات والصكوك يف منتصف 2009 حتى نهاية عام 2015.
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جدول )5-2( 

السندات والصكوك املتداولة يف سوق املال السعودية خالل الفرتة )2009 - 2015(

السند / الصك
 حجم اإلصدار

)مليار ريال(

 القيمة االسمية

)ألف ريال(
العائد السنويتاريخ االنتهاء

وك
صك

وال
ت 

دا
سن

 ال

20
09

ة 
ول

دا
ملت

ا

سايبور + 0.40%15يوليو 3502026سابك1

سايبور + 0.38%15يوليو 8102027سابك2

سايبور + 0.48%15 مايو 5102028سابك 3

سايبور + 0.45%15يوليو 55002027كهرباء السعودية

سايبور + 1.6%6 يوليو 71002029كهرباء السعودية2*

وك
صك

وال
ت 

دا
سن

 ال

20
10

ة 
ول

دا
ملت

سايبور + 0.95%10 مايو 7102030كهرباء السعودية3ا

0.725100صكوك الهولندي2
 31 ديسمرب

2019

 سايبور +  نسبة

 ربح )190 نقطة

أساس(

وك
صك

وال
ت 

دا
سن

 ال

20
11

ة 
ول

دا
ملت

سايبور + 0.45%6 يوليو 1.81002016صكوك سبكيما

 صكوك أرامكو توتال

 العربية للخدمات

)ساتورب(

3.749100
 20 ديسمرب

2025
سايبور + %0.95

وك
صك

وال
ت 

دا
سن

 ال

20
12

ة 
ول

دا
ملت

ا

0

وك
صك

وال
ت 

دا
سن

 ال

20
13

ة 
ول

دا
ملت

 صكوك أوركسا

السعودية**
0.240100

 26 ديسمرب

2015

 3 أشهر

سايبور+%1.65

7.550صكوك صدارة
 15 ديسمرب

2028

  6 أشهر

سايبور+ %0.95



الفصل الثاين

سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها 94

السند / الصك
 حجم اإلصدار

)مليار ريال(

 القيمة االسمية

)ألف ريال(
العائد السنويتاريخ االنتهاء

وك
صك

وال
ت 

دا
سن

 ال

20
14

ة 
ول

دا
ملت

ا

30 يناير 4.51002024كهرباء السعودية 4
 3 أشهر سايبور

%0.7+

وك
صك

وال
ت 

دا
سن

 ال

20
15

ة 
ول

دا
ملت

ا

30 يوليو 3.91002022صكوك البحري
 6 أشهر سايبور

%0.80+

*تمَّ إلغاء إدراجها يف 6 يوليو 2014.  **تمَّ تسويتها وإلغاء تداوالتها يف 2015/12/24.  

وما ياُلحظ من الجدول الســابق أن تداوالت ســوق الصكوك والسندات ضعيفة للغاية، 

ح الشكل البياين رقم )2-6( حجم رأس املال املتداول يف الصكوك والسندات يف اململكة  ويوضِّ

منذ افتتاح السوق الرسمي لها يف 2009 حتى نهاية عام 2015.

املصدر:  تقارير تداول، 2009 حتى 2015.

شكل )2-6(:  حجم التداوالت يف سوق الصكوك والسندات )مليون ريال(
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ومن الشــكل يتضح أن إجايل املبالغ التي تمَّ تداولها يف السندات والصكوك خالل سبع 

ســنوات )منذ افتتاحها حتى نهايــة عام 2015( مل يتجاوز 3.5 مليــارات ريال، وهو معدل 

تداول ضعيف ال يصل إىل حجم تداوالت يوم واحد يف ســوق األســهم.  وقد يعود ســبب 

ضعف التداول عىل السندات والصكوك إىل ارتفاع أسعارها مقارنًة باألسهم، وعدم مناسبتها 

للمتداولني ذوي املحافظ الصغرية واملتوســطة، إضافــًة إىل ارتفاع تكلفة التداول فيها والتي 

تســاوي 1 يف األلف من قيمة العملية، وبحد أدىن 500 ريـــال، وهو مبلغ ليس باليسري إذا 

أخذنــا يف االعتبــار محدودية الفائدة )الكوبون( املعطاة عىل الســند بصفته إحدى أدوات 

.»Risk free« املديونية التي تُوصف بعدمية املخاطرة
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الفصل الثالث

 أداء سوق المال السعودية:  نظرة تحليلية

3-1. تمهيد:

مرَّت ســوق األســهم الســعودية منذ افتتاحها يف 1985 حتى نهاية 2015 بعدة مراحل 

وتغــرات هيكلية ســواء يف مؤرشاتها أو رؤوس األموال املســتثمرة فيهــا أو عدد الرشكات 

املدرَجة فيها، وكذلك عدد املتعاملني، إضافًة إىل التغير والتطوير املستمر يف أنظمتها وآليات 

عملها وتغير توقيت تداوالتها ورســوم عمليات التداول فيها خالل هذا التاريخ الذي يربو 

عىل ثالثني عاماً ونيف)9)).

ح الشــكل رقم )3-1) أداء ســوق األسهم يف اململكة العربية السعودية من خالل   ويوضِّ

مؤرشها الرئييس )تايس) منذ اليوم األول الفتتاح السوق رسميًّا حتى نهاية عام 2015.  ونظراً 

لكرثة التغرات والتنظيامت وأحجام التداوالت التي شهدتها السوق خالل الفرتة املشار إليها، 

فسيتم تقسيم السوق إىل ثالث فرتات أو مراحل بحسب التغرات التي طرأت عىل مؤرشاتها 

وأدائها، كام ييل:

شكل )3-1(:  أداء مؤرش تايس خالل الفرتة من 1985 حتى نهاية عام 2015

)9)) مالحظة:  كل األشكال البيانية والجداول التي مل ُيرش ملصدرها يف هذا الفصل من إعداد الباحث اعتامداً عىل بيانات 

إغالق السوق اليومية للفرتة 1985- 2015، وعىل التقارير السنوية ملؤسسة النقد ورشكة تداول.
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املرحلة األوىل:  وهي مرحلة االفتتاح والنمو املســتقر، واســتغرقت نحــو 15 عاماً، أي منذ 

افتتاح السوق رسميًّا وحتى نهاية عام 2000.  

املرحلة الثانية:  وهي مرحلة النمو الكبر للسوق، بدايًة من 2001 حتى نهاية 2006 )عام الفقاعة).

املرحلة الثالثة:  مرحلة التذبذب الكبر يف مؤرشات السوق بدايًة 2007 حتى نهاية 2015.

وفيام ييل عرٌض وتحليل ووصف شامل لكل مرحلة من املراحل الثالث.

3-2. المرحلة األولى:  تحليل أداء الســوق من خالل مؤشــراتها الرئيســية منذ 
افتتاحها حتى نهاية عام 2000:

بحســب ما تــمَّ توضيحه يف الفصل الســابق )الفصل الثاين)، انطلقت ســوق األســهم 

الســعودية يف أواخر فرباير 1985 بأربعة قطاعات، ورشكات بلغ عددها 8) رشكة مساهمة، 

وتم إعطاء املؤرش العام للسوق »NCFEI«)50) وزناً نسبياً بحسب كل قطاع، ليبدأ عند 100 

نقطة )أصبحــت 1000 نقطة فيام بعُد، حيث تمَّ تعديلها يف عام 1999 )الحومياين،2006).  

ث، وهو 1000  وســيكون الحديــث والتحليل يف هذا الفصــل باعتبار الوزن النســبي املُحدَّ

ح الشــكل رقم )3-2) أداء املؤرش العام للســوق خــالل املرحلة األوىل منذ  نقطــة).  ويُوضِّ

انطالقة السوق يف يومه األول حتى نهاية عام 2000.

شكل )3-2(:  أداء السوق من خالل املؤرش العام خالل املرحلة األوىل

 ،ESIS 50) ذكرنا يف هامش 29 يف الفصل السابق أنه تمَّ تغير االسم إىل »تداول« يف أكتوبر 2001 بعد استبدال نظام(

بنظام تداول اإللكرتوين.
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3-2-1. أداء السوق خالل الفترة من عام 1985 حتى نهاية عام 1990:

وكام يتضح من حركة املؤرش يف الرســم البياين السابق، فقد انطلق املؤرش يف يومه األول 

يف أواخــر فرباير 1985 عنــد 1000 نقطة، ولكنه رسعان ما تراجع بشــكل كبر وخرس أكرث 

من 300 نقطة لينهي العام عند 690 نقطة فقط.  واســتمر انخفاض املؤرش أيضاً وإْن كان 

بشكل أقل حدًة يف 1986 لينهي العام عند 0.6)6 نقطة فقط، وشهد سبتمرب من عام 1986 

ل  تســجيَل املؤرش ألدىن مســتوياته يف تاريخه حينام فَقد 37% من قيمته يوم االفتتاح، وسجَّ

.(Al-Twaijry, 2007( 630 نقطة فقط.(

ويُعــزى تراجــع املؤرش خالل عامــي 1985 و1986 لرتاجع إيــرادات الحكومة وتناقص 

معدالت اإلنفاق العام؛ وهو ما أســهم بالضغط عىل أســعار الســوق لترتاجع، كام أسهم يف 

حــدوث هذا الرتاجع قلة املنافذ للســوق التي اقترصت عىل 12 بنــكاً تجارياً، وعدم جذب 

الســوق يف بداياتها للمواطنــني لدخولها نتيجة عدم املعرفة وقلة الخــربة، واقترص التداول 

تقريباً عىل األقلية الصغرة التي كانت تتعامل وتتاجر يف األسهم قبل أن يُتعامل بها بطريقة 

رسمية قبل افتتاح السوق.

وفيــام يتعلق باملؤرشات القطاعية الفرعية األربعة فهي ليســت بعيــدًة عن أداء املؤرش 

الرئيــيس، فمــؤرش القطاع املايل أُنِهي عاَم 1985 عند 680.92 نقطــة، فاقداً ما يزيد عن 300 

نقطة من يوم انطالقته رســميًّا )أُعِطي وزناً نســبياً قدره 1000 نقطة عند االفتتاح)، وواصل 

أيضاً انخفاضه التدريجي املستمر يف 1986، حيث أُنِهي يف هذا العام عند 560.76 نقطة فقط.

ومل يكن مؤرش الصناعة بأحسن حاالً، فقد سار يف االتجاه نفسه وخرس يف عامه األول ما 

يزيــد عن 200 نقطــة مغلقاً عند 790.17 نقطة، وواصل انخفاضه يف عام 1986 مقفالً عند 

680.05 نقطة.  وما قيل عن ســبب انخفاض املؤرش العام ميكن تكراره عىل انخفاض مؤرش 

الصناعة الذي تأثَّر بشــكل كبر بانخفاض اإلنفــاق الحكومي نتيجة انخفاض عوائد النفط.  

كــام أن مؤرش الخدمات واملرافق انخفض أيضاً بشــكل كبر خــالل العامني األولني للتداول 

الرســمي، فأُغلق بنهايــة 1985 عند 690 نقطة، وبنهاية عــام 1986 أُغلق بانخفاض إضايف 

أيضاً عند 620.38 نقطة.
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واختلف أداء مؤرش القطاع الزراعي قليالً عن بقية املؤرشات القطاعية، فانخفض بنهاية 

1985 مغلقــاً عند 0.8)8 نقطة ولكنه عاَوَد االرتفــاع يف عام 1986 ليُغلق خالل هذا العام 

عىل 900.9 نقطة، ويُعزى سبب هذا التغر إىل طفرة الزراعة التي شهدتها اململكة العربية 

الســعودية خالل عقد الثامنينيات حتى منتصف التسعينيات، حيث لعبت القروض الكبرة 

للبنك الزراعي دوراً كبراً يف انتعاش الزراعة يف اململكة.

ح الشــكل رقم )3-3) أداَء املؤرش العام واملؤرشات القطاعية الفرعية منذ انطالقة  ويُوضِّ

الســوق وخالل العامني األولني من التداول )اإلغالق السنوي لعامي 1985 و1986)، ويتضح 

لت  من الشــكل أنَّ القطاع الزراعي فقط كان مختلفاً يف أدائه عن بقية املؤرشات التي ســجَّ

انخفاضــات بنهاية عام 1985 مقارنًة بالوزن النســبي الذي بــدأت به يوم االفتتاح، وكذلك 

بنهاية عام 1986 مقارنًة مع العام السابق له.

Azzam, 1997  :املصدر

شكل )3-3(:  أداء السوق خالل العامني األولني للتداول الرسمي يف سوق األسهم

يف عام 1987، ورغم األزمة الكبرة التي رضبت األســهم العاملية وبدأت مبا يُعرف باإلثنني 

األســود)51) إال أنها مل تصل إىل الســوق الســعودية ومل تؤثِّر فيها بشــكل ملحوظ، بل إنَّ أداء 

السوق السعودية يف ذلك العام كان جيداً، حيث ارتفع املؤرش العام مغلقاً عند 780.06 نقطة، 

)51) بدأت أزمة 1987 يوم اإلثنني 19 أكتوبر 1987، حينام فقد مؤرش داو جونز الصناعي 508 نقاط يف ذلك اليوم.
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وارتفع كذلك مؤرش البنوك )املايل) ليغلق عند 830.83 نقطة، وارتفع مؤرش القطاع الصناعي 

ليغلق بنهاية العام عند 0.15)9 نقطة، وارتفع قطاع الخدمات أيضاً مقارنة بإغالقه يف 1986 

وأُنِهــي العام عند 3).700 نقطة، وتجاوز قطاع الزراعــة األلف نقطة ألول مرة يف تاريخه، 

الً 1160.18 نقطة بنهاية 1987.  ويعود السبب الرتفاع مؤرشات األسهم لعودة بعض  ُمسجِّ

لت العودة للمملكة بعد انهيار فقاعة األســهم العاملية يف أكتوبر  األموال املهاجرة التي فضَّ

1987.  وواصل أداء السوق ارتفاعه خالل عامي 1988 و1989 مدعوماً بعودة بعض األموال 

املهاجرة، وزيادة اإلنفاق الحكومي، وتنامي رغبة الجمهور يف االستثامر يف األسهم بدليل أن 

كل االكتتابات التي طُرحت يف 1988 متَّت تغطيتها يف فرتة وجيزة )الدخيل، 2010).  

ن مؤرشات السوق خالل العامني 1988 و1989 باملقارنة  ح الشكل رقم )3-)) تحسُّ ويُوضِّ

مع العام 1987 والعام الذي سبقه )1986).

شكل )3-4(:  مقارنة أداء السوق خالل الفرتة من 1986 حتى نهاية 1989

وكام يتضح من الشكل البياين السابق، فقد تجاوز مؤرش البنوك 2000 نقطة ألول مرة يف 

تاريخــه مدعوماً بعودة رؤوس األموال من الخارج، وزيادة اإلنفاق الحكومي عىل االقتصاد 

ن امللحوظ الذي طرأ عىل أسعار النفط خالل العامني 1987 و1988، إضافًة لطرح  مع التحسُّ

رشكة الراجحي املرصفية لالســتثامر)52) لالكتتاب العام يف مايو 1988، وهو الطرح الذي متت 

)52) تغرَّ اسُمها إىل مرصف الراجحي حالياً.
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تغطيته مبعدل 7.7 مرات فوق حجم األموال املطلوبة لالكتتاب، وهو ما يعترب رقامً قياســياً 

سجلته السوق ذلك العام، حيث كانت أكرب تغطية قبل ذلك لرشكة القصيم للتنمية الزراعية 

يف عام )198، ومتت تغطية االكتتاب مبعدل ).) مرات.

قاً منــواً بلغ 88% من أقل  وعىل الرغم من أنَّ مؤرش األســهم العــام واَصَل ارتفاعه ُمحقِّ

مســتوى وَصل إليه )يف 1986) خالل شهر يونيو 1990، إال أنَّ املؤرش العام وبقية املؤرشات 

رسعان ما انخفضت نتيجة غزو العراق لدولة الكويت يف بداية أغســطس 1990.  وأُقفلت 

املؤرشات يف العام 1990 عىل انخفاض متوسط مقارنًة بإغالق 1989.  

ح الشــكل رقم )3-5) حجَم انخفاض املؤرشات )املؤرش العام واملؤرشات الفرعية)  ويوضِّ

يف 1990 مقارنًة بالعام السابق نتيجة الغزو العراقي لدولة الكويت.

شكل )3-5(:  مقارنة مؤرشات السوق خالل العامني 1989 و1990

فيام يلخص الشكل رقم )3-6) أداَء املؤرش العام لألعوام 90-89-88-87-86-1885.
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شكل )3-6(:  أداء املؤرش العام خالل الفرتة 1985 حتى نهاية عام 1990

واملالحظ مبراجعة األرقام أنه طوال الســنوات الســت األوىل من افتتاح الســوق كانت 

التداوالت ضعيفًة جداً ســواء من حيث عدد الصفقات أو من ناحية عدد األسهم املتداولة، 

وللمثال:  مل يتجاوز متوسط عدد الصفقات يف يوم التداول الواحد 27) صفقة يف عام 1989، 

وانخفض املتوسط إىل 329 صفقًة يف يوم التداول الواحد يف عام 1990.  وكذلك مل يزد عدد 

األســهم املتداولة يف اليوم الواحد يف املتوســط عن 67356 ســهامً يف عام 1989، وانخفض 

املتوسط كذلك يف عام 1990 حيث مل يتجاوز متوسط عدد األسهم املتداولة يف اليوم الواحد 

)6207 سهامً.  وهذه التداوالت الضعيفة خالل السنوات الست األوىل الفتتاح السوق رسمياً 

جعلــت معدل التداول »Turnover ratio« ال يزيــد عن 1% يف 1986، و2% يف عام 1987، 

.(Alkholifey, 2000( 1990 و)% يف عام 1989، و5% فقط يف

كام يُعزى ســبُب ضعف التداول إىل امتالك صناديق حكومية مثل صندوق االستثامرات 

العامــة، وصناديــق شــبه حكومية مثل صنــدوق مؤسســة التقاعد وصنــدوق التأمينات 

االجتامعية، لعدد يفوق 50% من األســهم املطروحة يف الســوق، وهذه الصناديق ال تتداول 

األسهم؛ وهو ما جعل نصَف السوق تقريباً ُمعطَّالً عن التداول.
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ونتيجــة ضعف التداوالت الذي أرشنــا إليه، فقد كان طرُح الرشكات يف الســوق ضئيالً 

للغاية، فكام يتضح من الشكل رقم )3-7) مل يزد عدد الرشكات املطروحة للتداول العام عن 

8 رشكات بني بداية افتتاح السوق يف أوائل 1985 حتى نهاية العام 1990.  

شكل )3-7(:  مقارنة عدد الرشكات املدَرجة يف السوق خالل الفرتة 1985 حتى نهاية عام 1990 

3-2-2. أداء السوق خالل الفترة من بداية عام 1991 حتى نهاية عام 1995:

تشغيلياً، تمَّ يف النصف الثاين من عام 1990 ميكنة تداول األسهم عن طريق النظام اآليل 

للتداول )ESIS)، وهو نظاٌم يربط ما يفوق 500 فرع من فروع البنوك املختلفة يف اململكة 

بإدارة البنك الرئيســية التي يتبعها الفرع، وترتبط اإلدارة الرئيســية للبنك بدورها مبؤسسة 

ــن كثراً من الكفاءة التشغيلية  النقد.  وال شــك أنَّ استبدال نظام SSRC بنظام ESIS حسَّ

لســوق األســهم، وســمح بتنفيذ عدد أكرب من الصفقات ونَْقلها من ملكية البائع إىل ملكية 

ن عىل أداء مؤرشات السوق، وكذلك  املشرتي يف نفس اليوم )T+0)؛ وهو ما انعكس بالتحسُّ

ح الشكل رقم )3-8) إغالق مؤرش  عىل معدل تداوالت األسهم »Turn-over ratio«.  ويوضِّ

األسهم العام لألعوام خالل الفرتة من 1991 حتى نهاية 1995.
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شكل )3-8(:  إغالق املؤرش العام خالل الفرتة 1991 حتى نهاية عام 1995

وكام يتضح من الشــكل الســابق، فقد ارتفع املؤرش العام من نحو 1000 نقطة يف بداية 

1991 ليُغلق العام بارتفاع جيد، حيث أنهى املؤرش العام عىل 1757.9 نقطة.  ويعود سبب 

االرتفاع إىل زيادة التداول يف الســوق نتيجة تطبيق النظام التشــغييل الجديد )ESIS)، كام 

يُعــزى كذلك إىل الطفرة النفطية التــي تزامنت مع هجوم قوات التحالف لتحرير الكويت، 

كام كان طرُح رشكة صافوال لالكتتاب العام يف بداية الســنة عامالً الفتاً لألنظار نحو السوق، 

ل املؤرش  حيث شــهد اكتتابُها تزاحامً كبراً)53).  واســتمر االرتفاع خالل عام 1992 حيث سجَّ

العام خالل إبريل 1992 أفضَل مستوياته يف تاريخه عند 2300 نقطة، إال أنه تراجع بعدها 

.(Azzam,1997( ليُنهي العاَم عند 1880 نقطة نتيجة سعي املستثمرين لجني األرباح

يف الربــع األول من 1993 ارتفــع املؤرش مبعدل جيد بلغت نســبته 6.1%، إال أنه أظهر 

بعد ذلك اتجاهاً تنازلياً ليُغلق العام عند 1790 نقطة، فاقداً 5.1 % من قيمة إغالقه يف عام 

1992، وهــو أمٌر ميكن عــزوه النتهاء طفرة النفط القصرة التــي تزامنت مع تحرير قوات 

التحالف املشــرتك لدولة الكويت الشــقيقة، وانخفاض ثقة املستثمرين يف السوق؛ وهو ما 

أدَّى لفقده 5.1 من قيمته بنهاية 1993، وهو أمٌر اســتمرَّ خالل العام )199 حيث هبطت 

قيمة املؤرش العام بنسبة بلغت %29.

)53) تمَّ طرح رشكة صافوال لالكتتاب العام يف 1991/1/20.



الفصل الثالث

سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها 106

إال أنه بالنظر لنشاط األسهم، فسنجد أنَّ حركة األسهم يف السوق شهدت ارتفاعاً كبراً يف 

عام 1993 مقارنًة مع عام 1992، فقد ارتفع عدُد األسهم املتداولة من 35.2 مليون سهم يف 

1992 إىل 60.3 مليون سهم يف 1993، وهو ارتفاع بلغت نسبته 71.2%، كام سجلت القيمة 

املتداولــة بدورها ارتفاعاً بلغت نســبته 27%، حيث ارتفعت من 13.7 مليار ريال يف 1992 

إىل ما يربو عىل ).17 مليار ريال بنهاية عام 1993.  وزيادة التداوالت والنشــاط يف السوق 

يعود إىل ما سبق ذكره عن فعالية النظام التشغييل الجديد يف السوق، إضافًة إىل زيادة عدد 

الرشكات كام سيأيت الحديث عنه الحقاً.

ل مؤرش األسهم العام ارتفاعاً نسبته  باملقارنة بني عامي 1995 والعام الســابق، فقد سجَّ

6.9% يف نهايــة ديســمرب 1995، حيث أغلــق العام عىل 1368 نقطة.  وفيام يخصُّ نشــاط 

األسهم، فقد شهد تراجعاً يف عام 1995 حيث بلغ عدد األسهم املتداولة 116.6 مليون سهم 

مقارنة بـ 152.1 مليون ســهم تمَّ تداولها يف عام )199.  كام سجلت قيمة األسهم املتداولة 

انخفاضاً طفيفاً، فانخفضت إىل 23.2 مليار ريال مقابل 9.)2 مليار ريال يف )199.  

وفيام يتعلق بأداء املؤرشات الفرعية، فيوضح الشــكل رقم )3-9) أداَء املؤرشات الخمسة 

الكبرة يف سوق األسهم )تم استثناء قطاع الكهرباء؛ ألنه يتضمن رشكًة واحدًة فقط).

شكل )3-9(:  أداء املؤرشات الفرعية القطاعية لألسهم خالل الفرتة 1991- 1995
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وكام ياُلحظ من الشــكل الســابق، فقد جــاء أداء املؤرشات الفرعيــة متوافقاً مع أداء 

املؤرش العام، حيث ارتفعت جميع املؤرشات خالل عامي 1991 و1992 )باســتثناء القطاع 

ــن  الصناعــي)، ثــم اتجهت لالنخفاض خالل عــام 1993 ومثله )199 قبل أن تعوَد للتحسُّ

امللحوظ خالل العام 1995، وبشكل واضح يف القطاعني املايل والصناعي؛ وهذا يعود ملا سبق 

ذكره عن أثر الطفرة النفطية التي شهدتها اململكة مع دخول قوات التحالف الدويل لتحرير 

دولة الكويت، كام شهد عام 1991 طرَح رشكات كبرة لفتت لها أنظار املساهمني، مثل رشكة 

صافوال، وكذلك اكتتاب بنك الرياض.

وشــهدت الفــرتة 1991إىل 1995 زيادًة مســتمرًة يف عدد الرشكات املســاهمة التي طُرحت 

لالكتتاب العام، وتم إدراجها يف سوق األسهم بحسب ما يتضح من الشكل رقم )3-10) التايل.

شكل )3-10(:  مقارنة بني عدد الرشكات املدرجة يف سوق األسهم خالل الفرتة 1991 - 1995

3-2-3. أداء السوق خالل الفترة من بداية عام 1996 حتى نهاية عام 2000:

شهد مؤرش ســوق األسهم السعودية يف عام 1996 اتجاهاً تصاعدياً، وأُغلق بنهاية العام 

عــىل 1530.83 نقطة مقارنًة مــع إغالقه عند 1368 نقطة فقط بنهاية العام 1995، بارتفاع 
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بلغت نســبته ).11 %.  وكذلك ارتفعت قيمة األسهم املتداولة بنسبة 9.5% لتصل إىل ).25 

ح الجدول رقم )3-1) مقارنة بني أهم  مليار ريال مقارنة بـ 23.2 مليار يف عام 1995.  ويوضِّ

املؤرشات الرئيسية يف السوق بني العامني.

جدول )1-3(

 مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني عامي 1995 و1996

مقدار التغري19951996%

).1368153011املؤرش العام )نقطة)

9.5).23.225قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

116.6137.818.2عدد األسهم املتداولة )مليون)

ذة )ألف) 2.7 291.7283.8عدد الصفقات املنفَّ

11.9 136.8153.1القيمة السوقية اإلجاملية لألسهم )مليار ريال)

ويعود ســبب زيادة نشــاط األســهم يف عام 1996 مقارنًة مع عام 1995 إىل زيادة منو 

االقتصاد بشكل عام جراَء زيادة اإلنفاق الحكومي )بلغ معدل منو الناتج املحيل لعام 1996 

نحــو ).3% مقارنــة بـ 1.8% فقط يف عــام 1995)))5)، إضافة النخفــاض معدل العوائد عىل 

ك األموال يتجهون لســوق األســهم بحثاً عن عوائد أفضل  الودائع البنكية؛ وهو ما جعل مالَّ

)مجموعة بخيت االستثامرية، 1997).

ويف نفــس اتجاه االرتفاع للمؤرش العــام، فقد ارتفعت أيضاً املؤرشات القطاعية الفرعية 

يف الســوق بدرجات متفاوتة، كام يتضح من الشــكل رقم )3-11)، وخصوصاً القطاع املايل 

والصناعي واإلسمنت.

 

))5) ساعد ارتفاع سعر النفط من 18 دوالراً عام 1995 إىل 22 دوالراً عام 1996 يف زيادة اإلنفاق الحكومي عىل االقتصاد 

بشكل جيد؛ مام رفع معدل النمو، وانعكس أثره عىل سوق األسهم )مجموعة بخيت االستثامرية، 1996).
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شكل )3-11(:  مقارنة أداء املؤرشات الفرعية لقطاعات السوق بني عامي 1995 و1996

وبشــكل تفصييل، وكام يتضح من الشكل الســابق، فقد استحوذ قطاع املصارف )املايل) 

عىل النصيب األكرب من الســوق يف عام 1996، حيث تمَّ تبادل 31.9 مليون ســهم يف قطاع 

البنوك، وهو ما يُشــكِّل 1)% من قيمة التداوالت يف الســوق، كام يُشــكِّل ما نسبته 23.1 % 

من عدد األســهم التي تمَّ تداولها يف الســوق يف ذلك العام)55).  وباملثل، فقد كان التداول يف 

قطاع الصناعة كبراً يف عام 1996، حيث تمَّ تداول 19 مليون ســهم يف قطاع الصناعة، وهو 

ما نسبته 5.)1 % من إجاميل عدد األسهم التي تمَّ تداولها، وبلغت قيمة التداوالت يف قطاع 

اإلســمنت 5.3 مليارات ريال، وهو ما يُشكِّل نسبًة تبلغ 20.9% من إجاميل قيمة التداوالت 

ن مؤرشات القطاعات الفرعية  التي شهدتها السوق يف عام 1996.  ويعود سبب ارتفاع وتحسُّ

الكبرة يف الســوق إىل زيادة اإلنفاق الحكومي، والذي بدوره أدى لزيادة املعروض النقدي 

حيث ارتفع معدل منو النقود )ن2) بنســبة بلغت 10.5% يف عام 1996 مقارنة بعام 1995، 

كــام كانت معــدالت التضخُّم يف االقتصاد طفيفــًة ومل تتجاوز 1%؛ وهو مــا أدَّى إىل زيادة 

هة للتداول يف سوق األسهم. السيولة املوجَّ

 ( ماله  رأس  لالستثامر  السعودي  البنك  ورفع  املتحد،  السعودي  البنك  مال  رأس  مضاعفة   1996 العام  تمَّ خالل   (55(

أضعاف، ورفع البنك السعودي الربيطاين رأس ماله إىل 1250 مليون ريال؛ وهو ما أثَّر عىل زيادة التداول يف قطاع 

املصارف بشكل كبر خالل هذا العام.  
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يف عام 1997 واصلت غالبية املؤرشات ارتفاعاتها، وشــهدت سوق األسهم ازدهاراً كبراً، 

ومل تتأثــر باألزمــة املالية التي رضبت منور رشق آســيا يف ذلك العــام)56).  وتضاعفت قيمة 

األسهم املتداولة يف السوق من ).25 مليار ريال فقط يف 1996 إىل 62.1 مليار ريال، بزيادة 

ــن أسعار النفط،  بلغت نســبتها ))1%.  ويُعزى ســبب ازدهار الســوق يف 1997 إىل تحسُّ

وزيــادة الحكومة من إنفاقها عىل االقتصاد، ورصف مســتحقات املزارعــني واملقاولني؛ مام 

زاد يف الســيولة املتجهة للســوق، إضافًة للزيادة امللحوظة يف األرباح التي حققتها الرشكات 

املســاهمة املدرَجة يف الســوق بنهاية 1996، كام حققت صناديق االستثامر يف األسهم أيضاً 

بدورها أداًء جيداً خالَل هذا العام)57).

وتمَّ يف وسط العام تطبيق نظام التحويالت املالية )رسيع)، والذي ساعد يف رسعة إنجاز 

  .(T+0( التحويالت املالية، حيث ساهم يف تسوية عمليات بيع ورشاء األسهم يف نفس الوقت

ح الشــكل رقم )3-12) إغالق مؤرش األســهم العام للفرتة من 1996 حتى نهاية عام  ويُوضِّ

2000، حيث ياُلحظ االرتفاع الجيد للمؤرش بنهاية العام 1997، ورغم انخفاضه يف 1998 إال 

أنه عاود االرتفاع بشكل جيد يف السنتني اللتني أعقبتا 1998.

شكل )3-12(:  أداء مؤرش األسهم العام خالل الفرتة 1996 حتى نهاية عام 2000

)56) أزمة النمور اآلسيوية بدأت من تايالند بانهيار سوقها املايل يف بداية أكتوبر 1997، وانترشت برسعة لتعمَّ جميع 

دول منطقة رشق آسيا.

ص لالستثامر يف األسهم  )57) يف 1997 تمَّ إنشاء صندوق االستثامر السعودي )سيف) يف لندن، وهو أول صندوق ُمخصَّ

ص لصناديق االستثامر يف اململكة يف الفصل الثاين من هذا الكتاب). السعودية )انظر الجزَء املخصَّ
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ح الجدول رقم )3-2) مقارنة بني أداء األســهم  وفيــام يخصُّ املقارنة بني العامــني، يُوضِّ

بجميع مكوناتها الرئيسية بني عامي 1996 و1997.

جدول) 2-3(

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني عامي 1996 و1997

مقدار التغري19961997%

   27.9  15301957.5املؤرش العام )نقطة)

).))1 62.2).25قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

127.8 )137.831عدد األسهم املتداولة )مليون)

ذة )ألف) 62.1 60.1)283.8عدد الصفقات املنفَّ

29.5 172222.7القيمة السوقية اإلجاملية لألسهم )مليار ريال)

وفيام يتعلق بأداء القطاعات الفرعية للسوق يف عام 1997، فكام يتضح من الشكل رقم  )13-3)، 

فقد اســتحوذ القطاع املايل عىل ما نسبته 7.2)% من إجاميل السيولة املتداولة يف السوق)58)، ثم تاله 

قطاع الخدمات واســتحوذ عىل ما نســبته 18.6% من إجاميل السيولة، ثم قطاعا الصناعة واإلسمنت 

واستحوذا عىل ما نسبته 17.7 و13.1% من السيولة املتداولة عىل التوايل.

شكل )3-13(:  السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية لعام 1997 )مليار ريال(

)58) يعود سبب زيادة استحواذ املصارف عىل معظم السيولة ملا ذكرناه عن زيادة املصارف لرؤوس أموالها يف عام 1996، 

كام شهد العام 1997 زيادَة رأس مال البنك العريب الوطني من 1200 مليون ريال إىل 1500 مليون ريال، كام شهد 

لينتج عن  املتحد،  السعودي  البنك  السعودي مع  القاهرة  بنك  اندمج  البنوك، حينام  اندماج بني  أول  العام 1997 

االندماج البنك السعودي التجاري املتحد برأس مال بلغ 50)2 مليون ريال.
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أما عن أداء األســهم يف عام 1998 فقد خضع لعملية تصحيح بســبب انخفاض أســعار 

النفــط يف ذلــك العام من نحو 17 دوالراً إىل ).13 دوالراً فقط، وبســبب األزمات املالية يف 

روســيا وآسيا، والتي أثرت بدورها عىل ثقة املســتثمرين يف السوق رغم عدم وجود ترابط 

حيس بني هذه األســواق وسوق اململكة، إضافًة إىل هجوم املضاربني يف سوق العمالت عىل 

الريال السعودي متوقعني انخفاض قيمته؛ وهي كلها أسباب انعكست بشكل مبارش أو غر 

مبارش عىل مؤرشات وتداوالت سوق األسهم السعودي.

وكام تمَّ توضيحه ســابقاً يف الشــكل رقم )3-12)، فقد كان عام 1998 هو األســوأ أداًء 

ملؤرش الســوق الرئييس الذي أُغلق عام 1998 عند 13)1 نقطة فقط مقابل 1957.8 نقطة 

يف عام 1997، وهو انخفاض بلغت نســبته 27.8%، وهو ثالث أسوأ أداء يحققه املؤرش منذ 

افتتاح السوق، حيث كان األسوأ عام 1985، وثاين أسوأ أداء كان عام )199 )مجموعة بخيت 

االستثامرية، 1998).

ومبقارنة مؤرشات الســوق بني عامي 1998 والعام الســابق له، فكام يتضح من الجدول 

رقم )3-3)، فقد حصل انخفاض يف املؤرش الرئييس وقيمة األســهم املتداولة وعددها وعدد 

ذة كلها يف عام 1998 باملقارنة مع عام 1997. الصفقات املنفَّ

جدول )3-3(

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني عامي 1997 و1998

مقدار التغري19971998%

27.8 13)1957.81املؤرش العام )نقطة)

17 62.251.5قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

 6.2 6.)29)31عدد األسهم املتداولة )مليون)

ذة )ألف) 18.1 60.1376.6)عدد الصفقات املنفَّ

28.2 222.7159.9القيمة السوقية اإلجاملية لألسهم )مليار ريال)
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وشهد عام 1998 عدداً من التغيرات التنظيمية يف السوق، حيث متَّت تجزئة القيمة االسمية 
لألســهم من 100 ريال إىل 50 رياالً يف يناير 1998.  كام تمَّ تطبيق الضوابط الخاصة بالســامح 
ملواطنــي دول الخليــج بتملُّك وتداول األســهم يف اململكة أيضاً يف ينايــر 1998، إضافًة إلدراج 
مؤرش األســهم الرئييس ضمن مؤرشات األسواق الناشــئة التي تنرشها مؤسسة التمويل الدولية 
»IFC«)59)، وبدأت يف نرش مؤرشات سوق األسهم السعودي للمرة األوىل يف شهر إبريل 1998.

وفيــام يخصُّ أداء القطاعــات الفرعية، فقد أنقذ مؤرش البنوك الســوَق من انخفاضات 
كبرة، إذ أدَّت األرباح التي حققتها املصارف يف عام 1997 إىل زيادة تداول أســهمها، حيث 
بلغت قيمة أسهم البنوك املتداولة خالل عام 1998 حوايل 32.8 مليار ريال، وهو ما يُشكِّل 
نســبة 63.7% من إجاميل القيمة املتداولة يف األســهم لعام 1998.  وقد تالها قطاع الصناعة 
الذي شكَّلت قيمة األسهم املتداولة فيه 18.5% من إجاميل القيمة املتداولة لجميع األسهم يف 
السوق، يف حني مل يكن أداء بقية القطاعات األربعة األخرى )اإلسمنت، الخدمات، الكهرباء، 

الزراعة) جيداً يف عام 1998.

ن أداء السوق السعودي بشكل جيد وأُقِفل املؤرش العام عىل 2028.5  يف عام 1999 تحسَّ
نقطة، مرتفعاً بنســبة ))% عن إغالقه بنهاية عام 1998.  ويلخص الجدول رقم )3-)) أهمَّ 

تطوُّرات مؤرشات السوق الرئيسية يف عام 1999 مقارنًة بأدائها يف عام 1998.  

جدول )4-3(

 مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني عامي 1998 و1999

مقدار التغري19981999%

3.6) 132028.5)1املؤرش العام )نقطة)

9.8 51.556.6قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

79 6527.5.)29عدد األسهم املتداولة )مليون)

ذة )ألف) ).16 38.2)376.6عدد الصفقات املنفَّ

2.9) 159.9228.6القيمة السوقية اإلجاملية لألسهم )مليار ريال)

)59) مؤسسة التمويل الدولية »International Finance Corporation« هي إحدى املؤسسات التابعة للبنك الدويل 

لإلنشاء والتعمر.
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ويعود سبب ارتفاع السوق يف عام 1999 إىل عدة عوامل، عىل رأسها الجهود التي قادتها 

اململكــة العربية الســعودية يف أوبك وأمثرت عن خفض اإلنتاج مبليــوين برميل حتى نهاية 

مارس 2000؛ وهو ما رفَع أســعار النفط بنسبة جاوزت 0)1% خالل عام 1999، كام زاد من 

انتعاش الســوق سامح الحكومة لألجانب باالســتثامر يف سوق األسهم السعودية من خالل 

الصناديق االســتثامرية التي تديرها البنوك الســعودية، كام تمَّ إنشــاء املجلس االقتصادي 

األعىل يف ذلك العام، وهو ما انعكس بزيادة الثقة يف االقتصاد ويف سوق املال السعودية.  

وفيــام يخــصُّ أداء القطاعات، وكام يتضح من الجدول رقم )3-5)، فقد اســتحوذ قطاع 

البنــوك عىل ما يفوق 60% من إجاميل الســيولة املتداولة يف الســوق، كــام جاء أداء قطاع 

الخدمــات متميزاً يف عام 1999، وبلغ عدد األســهم التي تمَّ تداولها يف هذا القطاع ما يربو 

عىل 3)% من عدد األسهم التي تمَّ تداولها يف السوق إجامالً يف ذلك العام.

جدول )5-3(

أداء مؤرشات السوق الفرعية من حيث السيولة وعدد األسهم والصفقات يف عام 1999

القطاع
 قيمة األسهم

املتداولة )مليار ريال(
%

 عدد األسهم املتداولة

)مليون سهم(
%

 عدد الصفقات

ذة )ألف( املنفَّ
%

38).961.6156.129.6166.)3املايل

1.)10.218.182.515.6105.72الصناعي

396.222)6.110.8227الخدمات

510.2.))).3.86.723.96اإلسمنت

19.63.717.13.9).2).1الكهرباء

1.68.21.9).8).0.20الزراعي

100%38.2)100%100527.5%56.6اإلجاميل

ويعود نشاط التداول الكبر يف قطاع الخدمات إىل كِرب حجم التداول عىل رشكة املوايش 

املكــرش التي جاءت يف املرتبة األوىل من حيث حجم التداول بـ 97.7 مليون ســهم يف عام 

1999، ثم رشكة النقل البحري التي حلَّت ثالثاً من حيث حجم التداول بـ 2.9) مليون سهم 
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)الثاين كان بنك الرياض)؛ وهو ما يدلُّ عىل كِرب حجم املضاربة يف السوق، وهو ما سنتحدث 

عنه يف الفصل األخر من هذا الكتاب.

يف نهايــة األلفيــة الثانية، وكام يتضح من جدول املقارنة رقــم )3-6)، فقد واَصَل مؤرش 

السوق الرئييس االرتفاَع املعتدل وأُغلِق هذا العام عند 2258.5 نقطة، بارتفاع نسبته %10.9 

ن أســعار النفط بنسبة 57% مقارنة  عن عام 1999.  ويُعزى ســبب ارتفاع السوق إىل تحسُّ

ــن وضع ميزانية الحكومة التي حققت فائضاً بلغ 5) ملياراً يف  بأســعارها عام 1999، وتحسُّ

عام 2000 بعد سنوات طويلة من العجز، إضافًة إىل صدور قانون االستثامر األجنبي الجديد 

واألداء اإليجايب لالقتصاد يف ذلك العام.

جدول )6-3(

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني عامي 1999 و2000

مقدار التغري19992000%

11.3 2028.52258.3املؤرش العام )نقطة)

).15 56.665.3قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

5 527.5555عدد األسهم املتداولة )مليون)

ذة )ألف) 13.7 98)38.2)عدد الصفقات املنفَّ

11 )228.625القيمة السوقية اإلجاملية لألسهم )مليار ريال)

وفيام يخصُّ عدد الرشكات املدرجة يف الســوق، فلم تشهد الفرتة 1996 إىل نهاية 2000 

إدراج عدد ميكن أن يلفت النظر إليه، بل بقيت الزيادة السنوية يف عدد الرشكات ال تتجاوز 

ح الشــكل رقم )3-)1) تنامي عدد الرشكات املســاهمة  رشكــة أو رشكتــني يف العام.  ويُوضِّ

املدرجة يف سوق األسهم السعودي خالل الفرتة 1996 إىل نهاية عام 2000.
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شكل )3-14(:  تطوُّر عدد الرشكات املدرجة يف سوق األسهم للفرتة 2000-1996

وفيام يتعلق بأداء القطاعات الفرعية لسوق األسهم، وكام يتضح من الجدول رقم )7-3) 

أدناه، فياُلحظ انخفاض التداول يف قطاع البنوك يف عام 2000 وكذلك قطاع الخدمات مقارنة 

مع عام 1999، يف مقابل زيادة يف تداوالت أســهم قطاعات الصناعة واإلســمنت والكهرباء 

والزراعة.  وتعود الزيادة يف تداوالت القطاع الصناعي إىل زيادة التداوالت عىل رشكة سابك 

يف عام 2000، حيث بلغت قيمة التداوالت عىل الرشكة 10.6 مليارات ريال، وهو ما يُشكِّل 

أكــرثَ من نصف قيمة التداوالت يف قطاع الصناعــة، كام جاءت الرشكة يف املرتبة الثانية من 

حيث عدد األسهم املتداولة يف السوق يف عام 2000، وبلغ عدد أسهمها املتداولة 52 مليون 

سهم )األوىل كانت املوايش املكرش بـ 72.8 مليون سهم).
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جدول )7-3(

مقارنة أداء مؤرشات القطاعات الفرعية للسوق بني عامي 1999 و2000

القطاع
قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال(

2000         1999

عدد األسهم املتداولة )مليون(

2000       1999

ذة )ألف( عدد الصفقات املنفَّ

2000       1999

119.6).929.5156.192.1166.)3املايل

82.5159.2105.7172.3).10.220الصناعي

96.281.6).8227175.)6.1الخدمات

558.7.))6.2)3.85.223.9اإلسمنت

619.658.317.150.6.)).1الكهرباء

).23.78.215).0.20.78الزراعي

98)38.2)56.665.3527.5555اإلجاميل

3-2-4. أبرز المالحظات على أداء السوق خالل الفترة أو المرحلة األولى:

بعد استعراض أداء األســهم باألرقام والنسب والسنوات خالل الفرتة األوىل حسب تقسيم 

هذا الفصل، ميكن اإلشارة إىل أهم املالحظات عىل أداء هذه الفرتة، ولو بشكل إجاميل، كام ييل:

1- ضعف التداوالت بشــكل عام خالل الســنوات األوىل الفتتاح الســوق، حيث مل يتجاوز معدل 

دوران األســهم يف الســوق - عىل ســبيل املثال - 1، 2، ) يف املئة خالل األعوام 1986، 1988، 

.1989

ــن وزيــادة التداوالت مــع تطبيق نظــام ESIS يف النصف الثاين مــن عام 1990،  2- تحسُّ

والتحديث املتوايل للنظام مبا انعكس عىل زيادة التداوالت خالل الفرتة 2000-1991.

3- تشــتُّت جهود تنظيم ومراقبة الســوق بني ثالث جهات )وزارة املاليــة، ووزارة التجارة، 

ومؤسسة النقد العريب السعودي).

)- اقتصار الســوق طوال هذه الفرتة )ومنذ افتتاحه) عىل تداول األســهم فقط دون غرها 

من األوراق املالية.
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5- ِصغر حجم وعمق الســوق؛ نظــراً لقلة عدد الرشكات املتداولــة فيه، وكذلك كرب حجم 

األســهم غر املتداولة التي تتملكها الصناديق الحكومية وشبه الحكومية )بلغت النسبة 

غر املتداولة ))% بنهاية عام 2000، عىل سبيل املثال )الحصان، 2002).

6- كان القطاع املايل )املصارف) هو األكرب من حيث قيم التداول، واستحوذ عىل نسب عالية 

من الســيولة املتداولة يف السوق خالل ســنوات املرحلة األوىل )منذ االفتتاح حتى نهاية 

عام 2000).

7- ســيطرة املضاربات عىل السوق، وهو ما أثَّر بدوره عىل تذبذب املؤرشات بشكل رسيع؛ 

وهذا عائٌد لغياب االستثامر املؤسيس، وسيطرة االستثامر الفردي عىل السوق.

8- افتقاد الســوق للتحليل املايل، وضعف أو غياب التقارير واملعلومات والتحليالت املالية 

ألداء السوق نتيجة قلة عدد املكاتب والخرباء يف هذا الشأن خالل املرحلة األوىل.

9- عدم تأثُّر السوق بأزمة األسهم العاملية يف 1987 لقلة األسهم والتداول فيها، وكذلك عدم 

تأثُّرها بشكل مبارش بأزمة النمور اآلسيوية خالل العام 1997.

10- اقتــرص التداول خالل الفــرتة األوىل عىل البيع والرشاء الفوري، ومل يُســتخدم البيع عىل 

املكشــوف وال غره من اإلســرتاتيجيات املســتخدمة يف األســواق املالية األخرى، وكانت 

التســوية فورية )T+0)، بعكس ما هو ُمســتخَدم يف األســواق املتقدمة حيث التســوية 

.(T+2(

3-3. المرحلــة الثانية:  أداء الســوق في مرحلة النمــو الكبير من عام 

2001 حتى نهاية عام 2006 )عام انفجار الفقاعة(:

يف هذه املرحلة تضاعفت مؤرشات الســوق كلها بشــكل غر مســبوق يف تاريخ ســوق 

األســهم يف اململكة العربية السعودية، وقفزت املؤرشات بنسب كبرة، وزاد عدد املتداولني 

يف الســوق من أقل من 100 ألف شــخص إىل ما يزيد عن 1.5 مليون متداول، وتمَّ تغطية 

ح الشــكل رقم )3-15) أداَء  االكتتابــات التي طُرحت خالل الفرتات بأضعاف كبرة.  ويوضِّ

املؤرش العام )تايس) خالل هذه الفرتة.
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شكل )3-15(:  أداء املؤرش العام خالل الفرتة الثانية )2006-2001(

وقبل تحليل بيانات األسهم وأدائها يف هذه املرحلة، نبدأ بذكر أبرز التغيرات واألحداث 

عىل مستوى سوق األسهم واالقتصاد بشكل عام، كام ييل:

- يف أكتوبر 2001، قامت مؤسسة النقد العريب السعودي باستبدال نظام ESIS بنظام تداول 

اإللكرتوين؛ وهو ما أدَّى لتحســني النظام التشغييل للســوق، وأتاح فيام بعُد التداوَل عرب 

اإلنرتنت يف السوق السعودي.

- يف 11 ســبتمرب 2001، حدثت انفجارات نيويورك وواشــنطن؛ وهو ما أدى إىل عودة كثر 

بها أو حظرها يف الخارج بعد أزمة سبتمرب. من األموال املهاجرة للمملكة خوفاً من تعقُّ

- حقَّقت ميزانية اململكة بنهاية عام 2000 أول فائض لها بلغ 5) مليار ريال بعد سنوات طويلة 

من العجز املستمر واملرتاكم سنوياً، واستمرت الفوائض بعدها طوال سنوات هذه املرحلة.

- مــن بداية املرحلة الثانية، تمَّ َخْفــض التعريفة الجمركية من 12% إىل 5% فقط تزامناً مع 

إطالق املرحلة األوىل للتكامل الخليجي، وهي توحيد التعريفة الجمركية.

- يف بداية عام 2001 أيضاً، تمَّ توقيع عدة اتفاقيات لتطوير حقول الغاز يف اململكة مع مثاٍن 

مــن الرشكات العاملية، بقيمة تصل إىل 25 مليــار دوالر، وكانت التوقعات أن تكون هذه 

املشاريع بدايًة لجذب االستثامرات األجنبية، وخلق فرص العمل للمواطنني.
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- تمَّ يف بداية املرحلة َعْمل الهيئة العامة لالستثامر»ساقيا«، والتي تمَّ إنشاؤها يف إبريل من 

عام 2000 لدعم جذب االستثامرات األجنبية يف اململكة.

مــت بطلباتها للعمــل يف اململكة،  - تــمَّ الرتخيــص لعدد من املشــاريع األجنبية التي تقدَّ

وباستثامرات إجاملية تربو عىل 35 مليار ريال.

- خــالل هذه املرحلة تمَّ انضامم اململكة ملنظمة التجارة العاملية بعد مداوالت ونقاشــات 

طويلة، تضمنت تحســني املناخ االســتثامري، وتطوير القوانني التجارية حســب املعاير 

العاملية )انضمت اململكة رسمياً ملنظمة التجارة العاملية يف 11/11/ 2005).

وكل هذه األحداث كانت تُهيِّئ وتدعم ســوق األسهم لالنطالق ودخول مرحلة جديدة 

من التداول، وزيادة عدد املتداولني والطروحات الجديدة من الرشكات املساهمة، وبالفعل 

هذا ما حدث، حيث كانت املرحلة الثانية مرحلة مختلفة يف سوق األسهم السعودية بجميع 

تفاصيلها وأجزائها، وهو ما يستعرضه الجزء التايل من الكتاب.

3-3-1. أداء السوق خالل عام 2001:

خــالل العام 2001، أضاف املؤرش العام عائداً بلغ 8% مقارنة مع عام 2000.  وبلغ عدد 

ذة يف الســوق 605 آالف بزيادة قدرهــا 21% عن عام 2000، يف حني بلغت  الصفقات املنفَّ

قيمة األسهم املتداولة 83,60 مليار ريال بزيادة بلغت 28% عنها يف العام السابق، وبلغ عدد 

األسهم املتداولة 691,8 مليون سهم بزيادة بلغت 25% عنها يف عام 2000.  

ويعود أداء الســوق الجيد إىل ما ذكرناه عــن خفض التعريفة الجمركية من 12 إىل %5، 

ودخول الرشكات األجنبية للتنقيب يف مشــاريع الغاز، وتحقيق الرشكات ألرباح مالية جيدة 

للعام 2000، وزيادة تدفُّق السيولة يف االقتصاد والسوق حيث شهد املعروض النقدي )ن2) 

زيادًة نســبتها 7.5% يف 2001 مقارنًة مع عام 2000.  كام ســاهم استبدال النظام اإللكرتوين 

ن تداول األسهم خالل  للســوق وبداية تطبيق نظام تداول منذ بداية أكتوبر 2001 يف تحسُّ

الربع الرابع من العام بشكل كبر.

3-3-2. أداء السوق خالل عام 2002:

يف عام 2002 واصلت املؤرشات واألرقام تزايَدها بشكل كبر وغر مسبوق يف تاريخ السوق، 

فقد بلغت قيمة األسهم املتداولة 133,8 مليار ريال بزيادة بلغت 60% عن عام 2001، وتضاعف 
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حجم األســهم املتداولة أكرث من مرتني تقريباً، ليصل إىل 1.7 مليار ســهم وبزيادة بلغت %151 

ذة حاجَز املليون صفقة يف  عن عدد األسهم املتداولة يف العام السابق، وتجاوزت الصفقات املنفَّ

لت 1.03 مليون بارتفاع قدره 71% عن حجمها يف عام 2001.   تاريخ السوق للمرة األوىل، وسجَّ

كام حقَّق املؤرش يوم 20 مايو 2002 أعىل نقطة يف تاريخه، حيث وصل إىل نحو 3 آالف نقطة، 

ح الجدول رقم )8-3)  وهي قفزة مل يصل إليها املؤرش العام منذ افتتاح السوق يف 1985.  ويُوضِّ

مقارنة ألهم مؤرشات السوق الرئيسية بني عامي 2001 و2002.

جدول )8-3( 

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية خالل العامني 2001 و2002

مقدار التغري20012002%

) 302518)2املؤرش العام )نقطة)

60 83.6133.8قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

151 6911.7,عدد األسهم املتداولة )مليار)

ذة 71 1.03 مليون605 ألف  عدد الصفقات املنفَّ

58 )1,5)) 278,67املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليون ريال)

وكان مام ســاعد يف منو الســوق خالل 2002 إضافًة إىل التداول اإللكرتوين عرب اإلنرتنت 

زيادة اهتامم املســتثمرين بالســوق، وطرح ودمج رشكات كبرة يف الســوق؛ فقد تمَّ دمج 

رشكات الكهرباء العرش يف رشكة واحدة، وأعلنت أنها ســتوزع ملالكها 89 ســهامً مقابل كل 

100 ســهم باإلضافة إىل ) ريــاالت توزيعات نقدية.  كام أُعلِن عــن طرح رشكة االتصاالت 

الســعودية لالكتتاب يف نهاية عام 2002، وهي إحدى أكرب الطروحات التي شهدها السوق 

السعودي)60)، إضافة إىل عودة سهم سابك القائدة يف السوق إىل تحقيق أرباح جيدة وإعالن 

الرشكــة عــن متلُّكها لقطاع البرتوكيامويــات يف رشكة دي إس إم الهولنديــة العريقة مقابل 

صفقة بلغت ).7 مليارات ريال.  كام تمَّ خالل 2002 ضمُّ الســوق الســعودي إىل عضوية 

االتحاد الدويل للبورصات )World Federation of Exchanges)، وهو ما يعطي الســوق 

السعودية أهميًة ومكانة بني البورصات العاملية.

)60) تم طرح 90 مليون سهم من األسهم التي متلكها الحكومة يف الرشكة، وتمَّ تخصيص 60 مليون سهم الكتتاب املواطنني 

بسعر 170 رياالً للسهم الواحد، يف حني تمَّ تخصيص 30 مليون سهم الكتتاب صندوقي التقاعد والتأمينات االجتامعية.
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وفيام يخصُّ أداء القطاعات الفرعية يف الســوق، وكام يتضح من الشــكل رقم )16-3)، 

ذة يف السوق بـ 373,797  فقد كان قطاع الخدمات هو األكرث استحواذاً عىل الصفقات املنفَّ

ذة، كام كانت أســهم هذا القطاع  صفقة، وهو ما نســبته 36.2 % من إجاميل الصفقات املنفَّ

هــي األكــرث قيمًة يف عام 2002 مببلغ قــدره 33,7 مليار ريال، وهو ما يُشــكِّل ربع األموال 

املتداولة يف جميع األسهم يف 2002.

ذة يف عام 2002 شكل )3-16(:  مقارنة بني القطاعات الفرعية بحسب عدد الصفقات املنفَّ

   كــام اســتحوذ قطاع الصناعة عــىل 279.2 ألف صفقة وهو ما نســبته 27% من عدد 

الصفقات الكلية يف الســوق يف عام 2002، وحلَّ القطاع يف املرتبة الثانية أيضاً يف االستحواذ 

عىل الســيولة املتداولة يف السوق بعد قطاع الخدمات، وتمَّ تداول 32.5 مليار ريال وهو ما 

نسبته 3.)2% من إجاميل السيولة املتداولة.  وياُلحظ أنه مع بداية األلفية الجديدة تحوَّلت 

الســيولة وأحجام التداوالت بشــكل واضح نحــو هذين القطاعني )الخدمــات والصناعة)، 

بعكس تداوالت التسعينيات حتى حلول األلفية، حيث كان قطاع املصارف هو املهيمن عىل 

النسبة العليا من السيولة املتداولة يف السوق.
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3-3-3. أداء السوق في عام 2003:

يف عام 2003 صدَر مرســوم مليك بنظام الســوق املالية وإنشاء هيئة سوق املال لتكون 

املسؤولة عن اإلرشاف عىل السوق، لتنتقل إدارة السوق من مؤسسة النقد العريب السعودي 

)ســاما) إىل هيئة ســوق املال بعد 18 عاماً من إرشاف ومراقبة مؤسسة النقد عىل السوق.  

كام شهدت بداية العام إدراج رشكة االتصاالت السعودية يف السوق يف يوم 25 يناير 2003، 

وأضيف بالتايل للمؤرشات الفرعية مؤرش قطاعي جديد هو قطاع االتصاالت.

وفيام يتعلق بتداوالت الســوق، وكام يتضح من الجدول رقم )3-9)، فقد سجلت جميع 

املؤرشات منواً كبراً جداً، وارتفع املؤرش العام للسوق بفارق بلغ 76.2% يف 2003 عن قيمته 

يف 2002، حيــث أُغلق املؤرش العام عىل 37.58)) نقطــة مقارنًة بإغالق مقداره 2518.08 

نقطة بنهاية 2002.  

جدول )9-3( 

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية خالل العامني 2002 و2003

مقدار التغري20022003%

76.2 37.58))2518املؤرش العام )نقطة)

6)3 133.8596,5قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

221 1.75,6عدد األسهم املتداولة )مليار)

)26 3.8 1.03عدد الصفقات املنفذة )مليون)*

350 1,9 )مليار**))1,5)) )مليون)املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليون)

* الحــظ املقارنــة بني الصفقات أصبحت باملليون بدالً من مئة ألف.  ** الحظ أنه من عام 2003 أصبح املتوســط اليومي 

باملليار ريال بدالً من املليون ريال.

وكام يتضح من الجدول، فقد كانت الفوارق بني عامي 2002 و2003 بنســب كبرة جداً 

جــاوزت 200 و300% لصالح عام 2003، كام تجاوزت قيمة األســهم املتداولة ما يزيد عىل 

نصف تريليون ريال للمرة األوىل يف تاريخ ســوق األســهم يف السعودية.  وكان إدراج رشكة 

االتصاالت الســعودية يف الســوق حدثاً كبراً للســوق يف 2003، حيث بلغ حجمها السوقي 
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لت كأكرب رشكة يف السوق مبا نسبته 21% من حجم السوق اإلجاميل،  127 مليار ريال، وُســجِّ

تلتها سابك وشكلت 17% من السوق، ثم رشكة الكهرباء السعودية وبلغ حجمها من السوق 

اإلجاميل ما نسبته )%1.

ويُعزى النمو الكبر جداً ملؤرشات الســوق يف 2003 إضافًة ملا تمَّ ذكره عن إنشــاء هيئة 

الســوق وإدراج رشكة االتصاالت الســعودية، إىل ارتفاع أسعار النفط ألعىل معدالتها خالل 

العرشين عاماً األخرة، وكذلك عودة جزء من السيولة املهاجرة إىل التداول يف السوق، حيث 

ارتفع املعروض النقدي )ن2) بنســبة بلغت 12% يف 2003 عنها يف عام 2002 )وهو ارتفاع 

جــاوز النمو الطبيعي الذي راوح بني 6 و7% خالل الســنوات الخمــس املاضية)، إضافًة إىل 

إعــالن الرشكات ألرباح ربعية كبرة خالل هذا العام، وكذلك األرباح الســنوية الكبرة التي 

تحققت بنهاية العام)61).  

وأما فيــام يتعلق بأداء القطاعات الفرعية يف الســوق، فيوضح الشــكالن رقام )17-3) 

و)3-18) مقارنَة التداوالت يف القطاعات الفرعية من حيث حجم الســيولة، وعدد األســهم 

املتداولة يف كل قطاع فرعي.  

شكل )3-17(:  مقارنة السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني 2002 و2003 )مليار ريال(

قت سابك أرباحاً بنهاية 2003 بلغت 6.7 مليارات ريال، بنسبة  )61) عىل سبيل املثال، الرتفاع أرباح الرشكات، فقد حقَّ

زيادة قدرها 136% عن أرباحها يف 2002.  
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شكل )3-18(:  مقارنة عدد األسهم املتداولة يف القطاعات بني 2002 و2003 )مليون سهم(

وكام يتضح من الشكلني البيانيني السابقني، فقد كان قطاع الصناعة هو األكرب حجامً من 

حيث القيمة املتداولة؛ ويعود ذلك للنمو القوي لرشكتي سابك وسافكو، حيث ارتفعت قيمة 

ن أرباحهام، تاله قطاع الخدمات  أســهمهام بنســبة 3)2 و191% عىل التوايل مدفوعة بتحسُّ

الــذي كانت أربــٌع من رشكاته)وهي: الريــاض للتعمر، املوايش املكــرش، النقل الجامعي، 

والنقــل البحري) ضمن الرشكات العرش األكرث تداوالً يف الســوق خــالل عام 2003، وهو ما 

جعله القطاع األول من حيث كمية األسهم املتداولة.  وأما أداء الرشكات فقد كان أداء رشكة 

ذة أو من حيث عدد  الكهرباء الســعودية هو األفضل سواًء من حيث حجم الصفقات املنفَّ

األســهم املتداولة أو قيمة األسهم، ويعود الســبب يف ذلك إىل عودة الرشكة لتوزيع األرباح 

بعد توقُّف ســبع سنوات عن التوزيع، وتوزيع أســهم مجانية للمساهمني يف الرشكة عوضاً 

عن رســم الكهرباء الذي تم تجميعه سابقاً من ِقبل وزارة املالية، وتنازُل الدولة عن حصتها 

من األرباح يف الرشكة للمســاهمني، وهذا األداء للرشكة جعــل قطاع الكهرباء يأيت ثالثاً من 

حيث حجم األموال املتداولة أو من حيث كمية األسهم بعد قطاعي الصناعة والخدمات.
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3-3-4. أداء السوق في عام 2004:

يف )200 بدأت هيئة السوق املالية العمل يف السوق، وأصدرت ثالث لوائح مهمة، هي:  

الئحة ســلوكيات السوق، والئحة طرح األوراق املالية، والئحة التسجيل واإلدراج، كام بدأت 

بإصدار كتب تثقيفية وَعْقد ندوات وورش عمل لتوعية املســتثمرين وتعريفهم باالستثامر 

يف السوق.

وفيام يتعلق بأداء الســوق يف عام )200 مقارنة مع عام 2003، وبحســب الجدول رقم 

)3-10)، يتضــح أن الســوق حقَّقت منواً كبراً يف جميع مؤرشاتهــا، فقد زاد عدد الصفقات 

املنفذة بـ )25% عنها يف 2003، وتجاوزت قيمة األسهم املتداولة حاجَز الرتيليون ريال للمرة 

األوىل يف تاريخ السوق، وتم تداول ضعف عدد األسهم التي تمَّ تداولها يف عام 2003، وهذا 

الً 8206 نقاط  بدوره انعكس عىل املؤرش العام للسوق )تايس)، الذي أغلق عام )200 ُمسجِّ

بزيادة قدرها 85% عن إغالقه بنهاية 2003 )أغلق عند 37)) نقطة). 

جدول )10-3(

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية خالل العامني 2003 و2004

مقدار التغري20032004%

85 37.588206))املؤرش العام )نقطة)

197 596,51773قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

9) 5,610.3عدد األسهم املتداولة )مليار)

ذة )مليون) )25 3.813.3عدد الصفقات املنفَّ

197  1,95.9املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

ن أرباح الرشكات الكبرة والقيادية  ويُعزى األداء القوي للسوق خالل عام )200 إىل تحسُّ

التي حققتها بنهاية 2003، وكذلك األرباح الفصلية يف )200، إضافًة إىل استمرار ارتفاع أسعار 

النفط ووصولها إىل مســتويات قياســية قاربت 60 دوالراً للربميل للمرة األوىل يف تاريخها، 

وعدم تأثر الحرب التي شنتها أمريكا عىل العراق يف 2003 عىل االقتصاد السعودي، إضافًة 

إىل إدراج رشكات كبرة يف السوق حيث أُدرجت خالل العام املجموعة السعودية لالستثامر 



 أداء سوق املال السعودية: نظرة تحليلية

127سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها

والصحراء للبرتوكيامويات يف قطاع الصناعة، كام أُدرجت رشكة اتحاد اتصاالت »موباييل« يف 

قطاع االتصاالت، وهي رشكة كبرة تُشكِّل 3.3 من حجم القطاع، ونال االكتتاب عليها إقباالً 

كبراً، حيث تجاوز عدد املكتتبني 2.) ماليني مكتتب، ومتت تغطية االكتتاب 51 مرة كأعىل 

عملية اكتتاب تشهدها السوق املالية حتى تاريخ هذا الكتاب.

وفيام يتعلق بأداء القطاعات الفرعية يف الســوق، فكام يتضح من الشكل رقم) 19-3)، 

فقد استأثر قطاعا الصناعة والخدمات بالحصة الكربى من األموال املتداولة يف السوق بنسبة 

بلغت 35.2 و30.8% عىل التوايل.  واحتلت رشكة الكهرباء السعودية للعام الثاين عىل التوايل 

ذة أو عدد األسهم  الرشكة األكرث نشــاطاً يف عام )200 ســواًء من حيث عدد الصفقات املنفَّ

املتداولة أو القيمة املتداولة، تبعها من حيث قيمة التداول رشكة االتصاالت الســعودية ثم 

رشكة سابك.

شكل )3-19(:  حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية يف عام 2004 )مليار ريال(

ويوضح الجدول رقم )3-11) أكرث ثالث رشكات نشــاطاً يف الســوق خالل عام )200 من 

حيث عدد الصفقات وكمية األسهم املتداولة وقيمة األسهم املتداولة.  ويدل استحواذ رشكات 

صغرة عىل العدد األكرب من عدد الصفقات وعدد األســهم املتداولة عىل كرب حجم املضاربة 

التي سادت يف السوق السعودية خالل فرتات الطفرة التي شهدتها يف بداية األلفية الجديدة.
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جدول)11-3(

 الرشكات األكرث نشاطاً يف السوق يف 2004 من حيث عدد الصفقات وكمية األسهم وقيمة األسهم

قيمة األسهم )مليار( األسهم املتداولة )مليون( عدد الصفقات )مليون(

211 الكهرباء 1.557 الكهرباء الكهرباء 1.161

157 االتصاالت 1.356 املوايش املكرش 1.092 املوايش املكرش

125.2 سابك 0.680.8 البحري 0.578.7 صدق

ح الشكل رقم  وفيام يتعلق بعدد الرشكات املســاهمة املدرَجة يف ســوق األسهم، فيوضِّ

)3-20) عدد الرشكات املدرجة خالل األعوام 2002-)200.

شكل )3-20(:  عدد الرشكات املدَرجة يف السوق خالل الفرتة 2004-2002

وياُلحظ من الشــكل البياين انخفاض عدد الرشكات املســاهمة يف عــام 2003 حيث تم 

دمج خمس رشكات كهرباء يف رشكة واحدة؛ وهو ما أدى إىل نقص عدد الرشكات املدرجة يف 

الســوق رغم طرح رشكة االتصاالت الســعودية كام ذكرنا سابقاً، إضافًة لرشكة جرير يف ذلك 

العام.
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3-3-5. أداء السوق في عام 2005:

يف عام 2005، حققت مؤرشات الســوق جميعها بال اســتثناء قفزاٍت كبرًة جداً، فاملؤرش 

العــام )تايس) أقفل هذا العــام عىل 16712 نقطة، محققاً منواً بلغت نســبته )10% مقارنة 

ح الجدول رقم  مع عام )200 )62).  والســيولة املتداولة زادت بأكرث من الضعف حسبام يوضِّ

)3-12) التايل.

جدول )12-3(

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية خالل العامني 2004 و 2005

مقدار التغري20042005%

)10 820616712املؤرش العام )نقطة)

133.3 139)1773قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

19.2 10.312.3عدد األسهم املتداولة )مليار)

250 6.6)13.3عدد الصفقات املنفذة )مليون)

)13 13.8 5.9املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

ح  وبدورها حقَّقت املؤرشات القطاعية الفرعية منواً كبراً يف 2005 عنها يف )200، ويُوضِّ

الشــكل رقم )3-21) مقارنة منو القطاعات الفرعية بني 2005 والعام الســابق له من حيث 

قيمة األسهم املتداولة.

ق املؤرش العام منواً تراكمياً بلغ 563% خالل الفرتة 2005-2003.   )62) حقَّ
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شكل )3-21(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني 2004 و2005 )مليار ريال(

وكام يتضح من الشــكل، فقد جاوز املؤرش الفرعي لقطاع الصناعة حاجَز الرتيليون ريال 

واقــرتب من حاجز الرتيليوين ريال، وهذا يحصل للمرة األوىل يف تاريخ الســوق.  وشــكَّلت 

قيمــة األســهم املتداولة يف القطاع ما يصل إىل 5)% من إجــاميل القيمة التي تمَّ تداولها يف 

الســوق يف عام 2005، تاله قطاع الخدمات باســتحواذه عىل ما نســبته 23.6% من إجاميل 

املبالغ املتداولة يف السوق، وال ميكن إغفال اإلشارة إىل منو السيولة املتداولة يف قطاع الزراعة 

رغــم أن رشكات هــذا القطاع تُصنَّف ضمن الرشكات الصغرة ومحــدودة الربحية؛ وهو ما 

يعني كرب حجم املضاربة يف السوق خالل عام 2005.

وتُعــزى االرتفاعــات الكبرة يف مؤرشات الســوق يف 2005 إىل عوامل عديــدة، أبرزها:  منو 

الناتج املحيل اإلجاميل مبعدل بلغ 6.5%، وارتفاع أسعار النفط مبعدل منو بلغ 36% يف عام 2005 

مقارنة مع )200، إضافًة إىل ارتفاع مستوى السيولة حيث زادت )ن2) خالل عام 2005 بنسبة 

9% عنها يف )200، وارتفاع أرباح الرشكات بشــكل كبر بلغ يف املتوســط 5)% بني العامني، كام 

تــم طرح رشكات كبــرة يف 2005، مثل:  التعاونية للتأمني، وبنك البالد، ورشكة املراعي، والرشكة 

السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو)؛ إضافة لكرب حجم املضاربة يف السوق حيث بلغ 

مكرر ربحية السوق 0) مكرراً، وهو رقم كبر مقارنة مبكرر قدره 15 مكرراً لألسواق الناشئة)63).

)63) يتم الحصول عىل مكرر الربحية )P/E) بقسمة سعر السهم عىل العائد السنوي املوزَّع عىل السهم، فلو كان سعر 

السهم 30 رياالً والعائد ريالني فإن مكرر الربحية يساوي 15 مرة.



 أداء سوق املال السعودية: نظرة تحليلية

131سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها

ومع هذا النمو الكبر يف كل مؤرشات ســوق األســهم، كام أرشنا وكام يتضح من الشــكل 

البياين رقم )3-22)، فقد ارتفعت رســملة السوق خالل األعوام 2002-2005 بنسب ضخمة، 

حيث حققت رســملة الســوق منواً بلــغ 110% بني عامي 2002 و2003، ثم قفزت رســملة 

السوق مبعدل )9% بني عامي 2003 و)200، ثم قفزت مبعدل 112% يف 2005 عنها يف )200.  

شكل )3 - 22(:  تطوُّر رسملة السوق خالل الفرتة 2002 - 2005 )مليار ريال(

3-3-6. أداء السوق في عام 2006:

عام 2006 كان عاماً اســتثنائياً لســوق األسهم السعودية، فقد بدأ العام واألسهم تواصل 

ل املؤرش العام )تايس) أعىل مســتوياته يف تاريخه  صعوَدهــا وارتفاع مؤرشاتها، حيث ســجَّ

عند 20.635 نقطة يف 25 فرباير 2006، إال أنَّ يوم 26 فرباير 2006 كان يوماً استثنائيًّا بحق 

بالنســبة للسوق وللمستثمرين فيه، ففي هذا اليوم انفجرت الفقاعة يف السوق، وكان قرار 

هيئة ســوق املال بتخفيض نســبة التذبذب اليومي يف أسعار األسهم من 10% إىل 5% فقط، 

والذي بدأ تطبيقه يف ذلك اليوم - هو القشة التي أدت إلشعال رشارة الفقاعة.
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بدأت مالمح انفجار الفقاعة بزيادة املعروض من األسهم عىل النسبة الدنيا املسموح بها 

عند 5%، ولكن هذه العروض مل يقابلها طلبات للرشاء، وشــهد املؤرش العام تراجعاً بالنسبة 

القصوى بنســبة 5%، مقارنة بإغالق اليوم الذي ســبقه، وتراَجع مؤرش الســوق بنحو 1000 

نقطة يف يوم واحد، وانخَفض من مستوى 20635 نقطة إىل 68.)1965 نقطة.

ى »Market panic« يف الســوق، وبــدأ الجميع )وخصوصاً  وانتــرش الذعر أو ما يُســمَّ

املضاربني) يعرضون كلَّ ما ميلكون من أســهم عىل النســب الدنيا املســموح بها، وتراكمت 

العروض باملاليني يف مقابل صفر طلبات عىل الرشاء، واستمر هذا الوضع نحو أسبوعني )من 

26 فرباير حتى 11 مارس)، والســوق يفتح كل يوم عىل النســبة الدنيا وال تنفيذ وال طلبات 

تُقابــل العروض التي بــدأت تتضخم وتزيد بني الثانية والدقيقة، ومل تتدخل هيئة الســوق 

بيشء سوى ترصيحات ُمقتَضبة تؤكِّد أنَّ ما يحصل أمر طبيعي.

 االنخفاضات املتتالية يف الســوق خالل أســبوعني متواصلــني وفَْقدها ملا يصل إىل %28 

من قيمتها خالل فرتة أســبوعني، دعت لتحرُّك الحكومة السعودية، وانعقد اجتامع املجلس 

االقتصادي األعىل برئاسة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، 

يف 15 مارس 2006 لبحث وضع السوق والفقاعة التي رضبته، وصدر عن املجلس بيان أُعلن 

فيه الســامح للمقيمني من غر السعوديني باالســتثامر بشكل مبارش يف سوق األسهم وعدم 

قرص استثامراتهم عىل صناديق االستثامر فقط، كام أُعلِن عن تجزئة األسهم، وذلك بتخفيض 

القيمة االسمية لألسهم من 50 رياالً إىل 10 رياالت للسهم الواحد.

ل الحكومة وبيــان املجلس االقتصادي األعىل أعاد بعض الثقة  وعــىل الرغم من أن تدخُّ

للســوق، إال أنها كانت ثقة مؤقتة، إذ رسعان ما عادت الســوق للنزيف واالنخفاض املتوايل 

ملؤرشاتهــا، فبحلول يوم الخميس 11 مايو - عىل ســبيل املثــال - فَقد املؤرش العام أكرثَ من 

نصف قيمته التي سجلها يف يوم 25 فرباير، وأغلق عىل 6)100 نقطة فاقداً ما يربو عىل %51 

من قيمته قبل يوم من حدوث الفقاعة، وهو ما دعا إىل عزل رئيس هيئة سوق املال األستاذ 

جامز الســحيمي وتكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري األمني العام للمجلس االقتصادي 

األعىل آنذاك برئاسة الهيئة))6).

))6) ُألغي املجلس الحقاً، وتمَّ استبداله مبجلس الشؤون االقتصادية والتنمية يف عام 2015.
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ومل تُســفر اإلجراءات والتجزئة وتغير رئيس الهيئة عن تغير كبر يف مجريات الســوق، 

فالفقاعة أفقدت املتداولني الثقَة يف السوق، واستمرت املؤرشات يف االنخفاض املتوايل لبقية 

ل مؤرش السوق - عىل سبيل املثال - أدىن مستوياته خالل العام عند 7666 نقطة  العام، وسجَّ

فقط يف يوم 3 ديســمرب 2006، وهو مســتوى انخفاض بحوايل 63% من قيمته قبل يوم من 

انفجار الفقاعة يوم الســبت 26 فرباير.  وكام يتضح من الجدول رقم )3-13)، فقد زاد عدد 

األسهم املتداولة بنسبة 3)3%؛ وهذا يعود لتجزئة القيمة االسمية لألسهم وتخفيضها من 50 

رياالً إىل 10 رياالت، وهو اإلجراء الذي اتخذته هيئة ســوق املال بعد الفقاعة مبارشة، وتمَّ 

العمل به من شهر إبريل 2006.  كام ياُلحظ من الجدول ارتفاع قيمة التداوالت خالل 2006 

بنســبة 27% عنها يف 2005، ولكن بالعودة لكميــات وأحجام التداوالت ياُلحظ أن معظمها 

كانــت يف النصف األول من العام حيث احتفظت الســوق بنشــاطها املضاريب رغم انفجار 

الفقاعة، ولكن هذا النشــاط بدأ يف االنخفاض حيث شهدت التداوالت انخفاضاٍت كبرًة يف 

النصف الثاين من عام 2006 )مجموعة بخيت االستثامرية، 2007).  

جدول )13-3(

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية خالل العامني 2005 و2006

مقدار التغري20052006%

16712793352.53املؤرش العام )نقطة)

27 1395261)قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

3)3 ).73*12.3عدد األسهم املتداولة )مليار)

106  6.696.1)عدد الصفقات املنفذة )مليون)

).3) 13.819.9املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

* تم تعديلها حسب التجزئة وتخفيض قيمة السهم من 50 رياالً إىل 10 رياالت لتشمل عام 2006 كله.

كام تم خالل هذا العام إلغاء تداوالت يوم الخميس، واقترص التداول عىل 5 أيام عمل بدءاً 

من يوم 15 / 2006/6، كام أصدرت الهيئة قراراً بتغير ساعات التداول يف السوق وقرصها عىل 

فــرتة واحدة بــدالً من فرتتني، وأصبحت فرتة التداول الجديدة مــن الحادية عرشة صباحاً حتى 

الثالثة والنصف عرصاً، وهو ما بدأت الهيئة يف تطبيقه بدايًة من تداوالت يوم 28 أكتوبر 2006.



الفصل الثالث

سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها 134

وفيام يتعلق بــأداء املؤرشات القطاعية الفرعية، وكام يتضح من الشــكل رقم )23-3)، 

فقــد جاوزت قيمة التداوالت يف قطاع الصناعة حاجَز الرتيليوين ريال، يف حني جاوزت قيمة 

تداوالت قطاع الخدمات حاجَز الرتيليون ريال للمرة األوىل يف تاريخها، ويشــكِّل القطاعان 

مجتمعني 70% من حجم التداوالت يف الســوق إجامالً، كام ياُلحظ تضاعف قيمة التداوالت 

يف قطاع الزراعة، والتي شكلت بدورها حوايل 12% من إجاميل قيمة التداوالت التي شهدتها 

السوق خالل 2006.

شكل )3-23(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني عامي 2005 و2006 )مليار ريال(

وفيام يتعلق بعدد الرشكات املدرَجة يف الســوق، فقد تمَّ االكتتاب يف 11 رشكة جديدة 

يف السوق يف عام 2006، وهي:  ينساب، الدريس، األبحاث والتسويق، صناعة الورق، إعامر 

االقتصاديــة، البحر األحمر، ســبكيم، البابطني، الحكر، العبد اللطيــف، البويل بروبلني، وتم 

إدراج التســع األوليات منها يف التداول خالل هذا العام، يف حني تم تداول أســهم الرشكتني 

األخرتني يف بداية 2007.

وبهذا العدد املذكور من الرشكات الجديدة، فقد ارتفع عدد الرشكات املساهمة املدرَجة 

يف السوق إىل 86 رشكة.
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3-3-7. أبرز المالحظات على أداء السوق خالل الفترة الثانية:

لعل أبرز املالحظات خالل الفرتة الثانية تتمثل فيام ييل:

1- حقَّقت جميع مؤرشات الســوق منواً كبراً وغر مســبوٍق خالل الفرتة 2001 حتى نهاية 

2005، حيــث جاوز منو املؤرش العام  )تــايس) 580%، يف مقابل انخفاض بلغ 52% فقط 

بنهاية 2006.

2- ارتفعت الســيولة املتداولة يف الســوق من 65.3 مليار ريال فقط بنهاية عام 2000 إىل 

5261 مليار ريال بنهاية 2006، وبنسبة منو قاربت %800.  

3- مل يواكــب النمــوَّ الكبَر يف الســيولة ويف عــدد املتداولني منوٌّ مامثــٌل يف طرح الرشكات 

املساهمة، فقد بدأ السوُق عام 2001 بعدد 75 رشكة مساهمة فقط، وأنهى العام 2006 

وعدد الرشكات املساهمة ال يزيد عن 86 رشكة فقط.

)- اســتمرت الصناديق الحكومية وشــبه الحكومية يف متلُّك عدد كبر من الرشكات الكبرة، 

وهو ما قلَّص نسبة األسهم املتاحة فعالً للتداول، وكان كثٌر منها رشكات صغرة؛ وهو ما 

عزَّز املضاربَة الكبرة عىل أسهم الرشكات الصغرة.

5- مل يتم إدخال إســرتاتيجيات جديدة يف التداول خالل الفرتة الثانية، حيث استمر التداول 

مقترصاً عىل البيع والرشاء الفوري، ومل يُســتخدم أيٌّ من بيوع املشــتقات، كام استمرت 

تســوية الصفقات فوريًة )T+0)، بعكس ما هو ُمســتخَدم يف األســواق املتقدمة حيث 

.(T+2( تكون التسوية الحقًة بيوم أو يومني

ل الحكومي يف الســوق حني انفجرت الفقاعة، ومل يتم التدخل إال بعد ُميض  ر التدخُّ 6- تأخُّ

أسبوعني وكانت السوق تفقد خالل هذين األسبوعني نسباً بالحد األعىل، ومل يتم إيقاف 

التداول وال إعالن أي تدخالت للحد من تأثر الفقاعة، وخصوصاً يف بدايات انفجارها.

ل الحكومة وتغير رئيس هيئة الســوق املالية والســامح لألجانب املقيمني يف  7- بعد تدخُّ

اململكة باالســتثامر املبارش يف السوق، عادت بعض الحيوية للسوق، ولكن الجميع أيقن 

أن االرتفاعــات الكبــرة وىلَّ زمُنها إىل غر رجعة بعد انفجار الفقاعة، وهو ما ســيتضح 

بشكل أكرب خالل املرحلة الثالثة يف الجزء التايل من الكتاب.
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8- كان مكــرر الربحية مرتفعاً بشــكل كبر مقارنًة بحجمه يف أســواق املال العاملية، إال أن 

ب سلوك  ارتفاع مكرر الربحية عاماً بعد آخر مل مينع أو يُوِقف ارتفاعات األسعار، ومل يُهذِّ

املضاربة الذي كان سائداً خالل هذه الفرتة.  

9- ســادت املضاربة الكبرة عىل ســلوك املتداولني، فعىل سبيل املثال:  كانت رشكة املوايش 

املكرش هي األوىل من حيث عدد الصفقات وعدد األســهم املتداولة يف 2002، والثالثة 

يف 2003، والثانية يف )200؛ وهذا دليل املضاربة الكبرة يف السوق، وتدوير أسهم الرشكة 

بني املضاِربني بشكل مبالغ فيه.

10- نالت االكتتابات الجديدة التي شهدتها السوق خالل هذه الفرتة تغطيات كبرة، حيث 

تزاحم املكتتبون عىل االكتتاب ُمســتخِدمني أسامَءهم وأسامء التابعني لهم، فعىل سبيل 

املثال: تجاوز عدد املكتتبني يف رشكة موباييل 2.) ماليني مكتتب، يف حني قفز الرقم ألكرث 

من 8.7 ماليني مكتتب يف بنك البالد.

3-3-8. أبرز أسباب الفقاعة وآثارها على السوق:

ح العروض والطلبات يف ســوق األســهم يف بداية انفجار الفقاعة يــوم 26 فرباير 2006، حيث ياُلحظ انخفاض  صورة توضِّ

األسعار بالحد األعىل يف مقابل طلبات مقدارها صفر.  املصدر:  أرشيف قوقل للصور.
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 Intrinsic« تحدث الفقاعة عادًة حينام ترتفع أســعار األســهم فوق قيمتها الجوهرية

value« بشكٍل ُمغاٍل فيه، وعادًة ما يتم َوْضع بذور الفقاعات يف األسواق املالية حينام يبدأ 

الضخ املايل باتجاه الســوق، ويبدأ االقرتاض بغرض رشاء األسهم أو ما يُعرف بالرافعة املالية 

»Leverage« مصحوبــاً بزيادة عدد املتداولني يف الســوق من الداخلــني الُجدد بال خربات 

 »Herd behavior« وتطغى ظاهرة سلوك القطيع ،»Noise traders« اســتثامرية ســابقة

عىل ترصفات املتداولني، وبالتأكيد هذا بعض ما حدث يف سوق األسهم السعودية خالل فرتة 

طفرتها مع بداية األلفية الجديدة حتى انفجار الفقاعة يف يوم 26 فرباير 2006.

وبنظرة فاحصة عىل ما حدث يف السوق يتبني لنا اآليت:

م أســعار األســهم وال يعــود لعوامل  - أنَّ انفجــار الفقاعة يعود لســلوك املضاربة وتضخُّ

االقتصــاد، بــل عىل العكس كانت ظــروف االقتصاد كلها إيجابية؛ فأســعار النفط كانت 

يف أعــىل معدالتها خــالل 2006، واإلنفاق الحكومي عىل االقتصــاد كان يف قمة ارتفاعه، 

وتمَّ خالل عام الفقاعة اإلعالن عن إنشــاء 5 مدن اقتصادية جديدة يف اململكة، وحقَّقت 

امليزانية بنهاية العام الذي حدثت فيه الفقاعة فائضاً كبراً قدره 265 مليار ريال.  

- من العوامل التي أدت الرتفاع الســوق وقادته نحو الفقاعة معدل السيولة الضخمة التي 

اتجهت لســوق األسهم نتيجة عودة بعض األموال املهاجرة عقب أحداث 11 سبتمرب كام 

أرشنا ســابقاً، وارتفاع أسعار النفط بشــكل كبر، ورفع الحكومة السعودية ملعدل إنفاقها 

وسدادها لديونها)65).

- ارتفاع عدد الداخلني الُجدد للسوق عاماً بعد آخر خالل طفرة األسهم، فعدد املتداولني يف 

السوق قفز من حوايل 100 ألف متداول يف 2001 إىل ما يزيد عن 200 ألف متداول بعد 

طرح رشكة االتصاالت الســعودية وبداية تداول أسهمها يف بداية 2003، ثم قفز الرقم إىل 

ما يزيد عىل 1.5 مليون متداول خالل 2005.

- مل ترتافق زيادة الســيولة وزيادة عدد املتداولني خالل سنوات الطفرة مع زيادة مامثلة يف 

سعة وعمق السوق، فعدد الرشكات التي طُرِحت خالل الفرتة كان محدوداً، وكذلك عدد 

األسهم الحرة بدوره كان محدوداً نتيجة متلُّك الصناديق الحكومية وشبه الحكومية للعدد 

)65) بلغ سعر نفط غرب تكساس يوم 7 أغسطس 2006 أعىل قيمة يف تاريخه عند 77.1 دوالراً للربميل.  



الفصل الثالث

سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها 138

األكرب من أســهم الرشكات الكبرة ومنعها من التداول )70% يف ســابك، 70% يف االتصاالت 

السعودية...إلخ).

- طغت املضاربة املحمومة عىل ســلوك املتداولني، فخالل الفرتة 2001 - 2006، قَفز مكرر 

األربــاح من 15.1 مكــرراً يف 2001 إىل 21 يف 2002، و21.7 يف 2003، ثم 27.6 يف )200، 

ثــم 39.8 يف 2005، وأخراً بلغ املكرر 57 مــرة قبل يوم واحد من انفجار الفقاعة، وهذه 

م أسعار األسهم مقارنًة باملتوسط العاملي للمكرر، وهو 15 مكرراً. األرقام دليٌل عىل تضخُّ

- زادت القروض االســتهالكية خالل الفــرتة 2002 - 2005 بأكرث من 370 %، حيث ارتفعت 

من ).38 مليار ريال يف بداية 2002 ووصلت يف نهاية 2005 إىل 180.9 مليار ريال، وكان 

معظم هذه القروض يصبُّ يف سوق األسهم.

- ســيطر االســتثامر أو التداول الفردي وليس املؤسسايت عىل سوق األسهم السعودية، فعىل 

ســبيل املثال، شــكَّل التداول الفردي ما يزيد عىل 90% من مجمل التداوالت يف الســوق 

بنهاية 2005 )إحصائيات تداول، 2005).

- ســاعدت آلية تســوية التعامالت )T+0) وليس )T+2) عىل تشجيع املضاربات والتدوير 

اليومي لألسهم بني املضاربني بشكل كبر، حتى إن بعض الرشكات الصغرة كان يتم تدوير 

كل أسهمها أكرث من مرة يف اليوم الواحد.

- كان تأثــر انفجار الفقاعة قويــاً عىل رشكات املضاربة الصغرة، يف حــني كان تأثرها أقلَّ 

عىل الرشكات الكبرة التي تحقِّق وتوزع عوائد جيدة، فعىل سبيل املثال:  خرست رشكات 

الرشقية الزراعية، بيشــة الزراعية، الســعودية لألســامك، واملوايش املكرش ما بني 70 إىل 

78% من قيمة أســهمها خالل شهر من انفجار الفقاعة؛ يف حني خرس السعودي الفرنيس، 

والســعودي الهولندي، وجرير، وسابك ما بني 3 إىل )2% من قيمتها بعد شهر من انفجار 

الفقاعة )بخيت، تصحيح أسهم املضاربة، 2006).  

- كان تأثــر الفقاعة واضحاً عىل أداء الســوق خالل العام التــايل النفجار الفقاعة )2007)، 

حيث انخفضت السيولة املتداولة بنسبة 51.3%، وعدد الصفقات مبعدل 31.7%، ومتوسط 

الســيولة املتداولة يومياً مبعدل بلغ 8)%، واستمر هذا االنخفاض أيضاً يف العام الثاين بعد 

انفجار الفقاعة )2008) وإْن كان بنسب أقل.
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- انخفض عدد املتداولني يف الســوق وانســَحب عدد من املتداولني الُجدد من السوق؛ وهو ما 

ــض عدد املتداولني من 1.5 مليون عــام 2005 إىل أقل من نصف هذا الرقم بحلول عام  خفَّ

.2009

3-4. المرحلة الثالثة:  مرحلة التذبذب الكبير في مؤشــرات السوق من 

بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2015:

وهذه الفرتة املمتدة لتســعة أعوام شهدت كثراً من األحداث والتذبذبات؛ كونها بدأت 

عقــب انفجار الفقاعة يف 2006، ثم زامنت األزمــة املالية العاملية التي رضبت االقتصادات 

واألســواق املالية عقب انهيار مــرصف ليامن براذرز األمريــيك »Lehman Brothers« يف 

منتصف 2008، وكام يتضح من الشــكل رقم )3-)2) فقد بدأت الفرتة الثالثة واملؤرش عند 

حوايل 7500 نقطة بعد أن شهدت السوق أسوأ فقاعة يف تاريخها يف أوائل 2006، كام انتهت 

ل حوايل 7000 نقطة، وفيام بني بداية الفرتة ونهايتها وصلت الســوق  الفرتة واملؤرش يُســجِّ

لقمتها فوق 11 ألف نقطة، كام شهدت كذلك تسجيلها ألقل مستوياتها عند حوايل ) آالف 

نقطة.

شكل )3-24(:  أداء املؤرش العام »تايس« منذ بداية 2007 حتى نهاية 2015
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3-4-1. أداء السوق في عام 2007:

 كام أوضحنا يف الجزء الســابق، فقد أثَّرت الفقاعة التي رضبت الســوق يف أواخر فرباير 

2006 عىل قيمة املؤرش العام وأفقدته بنهاية العام حوايل 53% من قيمته التي سجلها بنهاية 

2005، إال أن بقية املؤرشات بقيت إيجابيًة، فقد ارتفعت السيولة املتداولة يف األسهم بنسبة 

27%، وارتفع عدد الصفقات وعدد األســهم املتداولة)66)، وكذلك املتوســط اليومي للسيولة 

املتداولــة يف األســهم )ارتفعت بنســبة ).3)% يف 2006).  وهذا يعني أنــه عىل الرغم من 

انفجار الفقاعة إال أن السوق واَصل السلوك نفسه الذي شهده منذ بداية األلفية، وضاَعف 

أرقامه بشكل كبر وخصوصاً خالل األعوام 2003 حتى نهاية 2006.  

يف عام 2007 كان الســوق مختلفاً وغرَّ ســلوكه بشــكل معاكس متاماً ملا حصل يف عام 

لت بقية املؤرشات بنهاية  2006، فــام ارتفع هذه املرة هو املؤرش العام فقط، يف حني ســجَّ

2007 انخفاضات كبرة مقارنة مبا سجلته بنهاية 2006.  

بــدأ تداول عــام 2007 ضعيفاً يف بداية العام وانخفض املؤرش العام من 7500 نقطة إىل 

6900 نقطة خالل يونيو 2007، وانخفضت الســيولة املتداولة يومياً يف السوق إىل حوايل ) 

مليــارات ريال فقط)67)؛ إال أنَّ إعالنــات الرشكات وتحقيقها لنتائج قوية خالل الربع الثالث 

وخصوصاً ســابك، إضافًة إىل طرح 23 رشكة مســاهمة جديدة خالل العام غالبيتها يف قطاع 

التأمني، وهو ما زاد عدد الرشكات املســاهمة يف الســوق إىل 111 رشكة مســاهمة، كام زاد 

كمية الســيولة املتداولة يف الســوق)68)؛ وهو ما انعكس عىل املؤرش العام الذي ارتفع خالل 

األشهر الثالثة األخرة من العام ليغلَق عند 11176 نقطة، إال أنه كام يتضح من الجدول رقم 

)3-)1) فــال مقارنة بني أداء الســوق بني العامني رغم ما ذُكــر عن إضافة 23 رشكة جديدة 

للســوق يف 2007، فالســيولة انخفضت مبا يزيد عن 50% خالل العام، كام انخفض متوسط 

)66) سبقت اإلشارة إىل أن الفارق الكبر يف عدد الصفقات وعدد األسهم املتداولة يعود إىل تجزئة األسهم وتخفيض قيمتها 

االسمية إىل 10 رياالت بدالً من 50 رياالً.  

)67) كان متوسط السيولة اليومي يفوق 13 ملياراً يف 2005 ويقرتب من 20 مليار ريال يف 2006.

)68) تمَّ طرح 17 رشكة تأمني إضافًة إىل رشكة كيان للبرتوكيامويات، دار األركان للتطوير العقاري، اململكة القابضة، جبل 

بدجت  الفخارية، ورشكة  للكابالت،  األوسط  الرشق  والتغليف،  للطباعة  السعودية  الرشكة  العقاري،  للتطوير  عمر 

املتخصصة يف تأجر السيارات.  
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التداول اليومي لألســهم بشــكل كبر خالل 2007 مقارنة مع عام 2006.  كام مل يحقق أي 

قطــاع فرعي - كام يوضح الشــكل البياين رقــم )3-25) - قيمة تداوالت تفــوق الرتيليون 

ريال كام حدث لقطاعي الصناعة والخدمات يف العامني الســابقني؛ بسبب انخفاض السيولة 

املتداولة يف السوق بشكل كبر.  

جدول )14-3(

 مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني العامني 2006 و2007

مقدار التغري20062007%

0.8)793311176املؤرش العام )نقطة)

51.3 52612557قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

19.8 58.6).73عدد األسهم املتداولة )مليار)

ذة )مليون) 31.7 65.7 96.1عدد الصفقات املنفَّ

8) 19.910.3املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

شكل )3-25(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني عامي 2006 و2007
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وعىل مســتوى تطوير السوق، فقد شهد عام 2007 تأسيس رشكة )تداول) لتتوىل املهام 

التشغيلية للسوق وتسوية املعامالت ونرَْش املعلومات املالية املتعلقة بسوق األسهم، كام تمَّ 

البدء باستخدام نظام تداول اإللكرتوين الجديد الذي قامت بتصميمه رشكة OMX؛ وهو ما 

انعكس إيجاباً عىل كفاءة الســوق من خالل قدرته عىل تنفيذ ما يزيد عن مليوين صفقة يف 

اليوم، وقلَّل األعطال واملشــاكل الفنية التي كانت تحدث يف النظام اإللكرتوين السابق.  كام 

صدر كذلك قرار هيئة الســوق خالل العام بإقرار املســاواة التامة بني مواطني دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العريب واملواطنني السعودیني يف مجال متلُّك األسهم املُدرَجة وتداولها، 

وهو ما رفع القيود املفروضة سابقاً عىل مواطني دول مجلس التعاون يف مجال تداول أسهم 

البنوك والتأمني التي كانت ممنوعًة عليهم.

ويف 10 ديســمرب 2007 اعتمدت هيئة ســوق املال الهيكلة الجديدة لقطاعات الســوق 

ومؤرشاته، حيث تم توســيع القطاعات لتكون 15 قطاعاً بدال من 8 قطاعات، وتمَّ تأســيس 

مؤرش لــكل قطاع من القطاعات الجديدة إضافًة إىل اســتبعاد الحصص غر املتداولة، مثل 

حصة الحكومة والصناديق شــبه الحكومية وحصة الرشيك األجنبي عند حســاب املؤرشات 

الجديدة، عىل أن يبدأ تطبيق الهيكلة الجديدة بدايًة من تداول يوم 5 إبريل 2008.

3-4-2. أداء السوق في عام 2008:

عــام 2008 هو العام الذي رضبت فيه األزمة املالية العاملية أســواق األســهم يف العامل، 

ورغم بُعده جغرافياً إال أن السوق السعودي تأثَّر بتلك األزمة إضافًة إىل امتداد أثر الفقاعة 

عليه؛ وهو ما أفقَد املؤرش العام )تايس) )623 نقطة أو ما يعادل 55% تقريباً من قيمته التي 

ح الجدول رقم )3-15) أبرَز التغيرات عىل مؤرشات الســوق  لها بنهاية 2007.  ويوضِّ ســجَّ

الرئيسية يف 2008 مقارنة بالعام 2007.
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جدول )15-3( 

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني العامني 2007 و2008

مقدار التغري20072008%

56.5 803)11176املؤرش العام )نقطة)

23.2 25571963قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

 2.3 58.660.8عدد األسهم املتداولة )مليار)

20.6 65.752.1عدد الصفقات املنفذة )مليون)

)2 10.37.9املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

وياُلحــظ مــن الجدول انخفاض املؤرش العام بنســبة كبرة نتيجــة التأثر النفيس الذي 

أحدثته أزمة 2008 يف أسواق األسهم العاملية، كام ياُلحظ انخفاض نشاط السوق بشكل عام 

من حيث عدد الصفقات أو قيمة األســهم املتداولة.  ويــأيت هذا االنخفاض رغم إدراج 13 

رشكة جديدة يف الســوق خالل عام 2008، ومن ضمنها رشكات مســاهمة كبرة، مثل:  بنك 

اإلمناء، ورشكة زين الســعودية، وبرتو رابغ، ومعادن)69).  وهذا الطرح الجديد للرشكات رفَع 

عدد الرشكات املساهمة املتداولة يف السوق إىل 127 رشكة مساهمة.

وعىل مســتوى التطوير وإعادة الهيكلة، فقد شهد عام 2008 السامح لالستثامر األجنبي 

 ،(Equity Swap Agreement( بدخول الســوق الســعودي عرب اتفاقية مبادلــة األســهم

وذلك بداية من تداوالت يوم 18 أغســطس 2008، كام تمَّ إعادة هيكلة القطاعات وتوزيع 

الرشكات إىل 15 قطاعاً بدالً من 8 قطاعات فقط، وطُبِّقت الهيكلة الجديدة يف السوق بدايًة 

من تداوالت يوم الســبت 5 إبريل 2008، ورفَعت الهيكلة الجديدة مؤرشات السوق إىل 16 

ح الجدول رقم  مؤرشاً بدالً من 9 مؤرشات فقط حســب الهيكلة القدمية يف الســوق.  ويوضِّ

)3-16) القطاعات القدمية يف مقابل القطاعات الجديدة يف سوق األسهم السعودية.

)69) بقية الرشكات هي:  كيامنول، أسواق العثيم، حلواين إخوان، بوبا للتأمني، املتحدة للتأمني، الرشكة السعودية إلعادة 

التأمني، رشكة الصناعات الكيميائية األساسية، أسرتا الصناعية، ورشكة املعجل.
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جدول )16-3( 

نة للسوق حسب التقسيمني القديم والجديد  القطاعات املكوِّ

القطاعات حسب التقسيم الجديدالقطاعات حسب التقسيم القديم

املصارف والخدمات املاليةقطاع البنوك

الصناعات البرتوكيامویةقطاع الصناعة

اإلسمنتقطاع اإلسمنت

التجزئةقطاع الخدمات

الطاقة واملرافق الخدميةقطاع الكهرباء

الزراعة والصناعات الغذائيةقطاع االتصاالت

االتصاالت وتقنية املعلوماتقطاع التأمني

التأمنيقطاع الزراعة

رشكات االستثامر املتعدد_ _ _ _ _ _ _

االستثامر الصناعي_ _ _ _ _ _ _

التشييد والبناء_ _ _ _ _ _ _

التطوير العقاري_ _ _ _ _ _ _

النقل_ _ _ _ _ _ _

اإلعالم والنرش_ _ _ _ _ _ _

الفنادق والسياحة_ _ _ _ _ _ _

املصدر:  رشكة تداول - التقرير السنوي لعام 2008.

 sizeكام بدأت رشكة الســوق املالية )تداول) بتطبيق وحدة تغر ســعر السهم الجديدة

new tick ابتداًء من تداوالت يوم الســبت 13 سبتمرب 2008 لتكون 5 هلالت لألسهم التي 

قيمتها السوقية 25 رياالً وأقل، و10هلالت لألسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 رياالً حتى 

50 رياالً، فيام كان النطاق الثالث هو 25 هللة لألســهم التي تبدأ أسعارها من 50.25 رياالً 

فام فوق، وكانت وحدة تغرُّ السعر لجميع األسهم املدرَجة يف السوق 25 هللة، بغض النظر 
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ح الشكل  عن سعر تداول السهم قبل تطبيق قرار وحدة تغرُّ سعر السهم الجديدة.  ويُوضِّ

رقم )3-26) تقســيَم السيولة املتداولة يف الســوق عىل املؤرشات الفرعية بحسب تقسيمها 

الجديد الذي بدأ تطبيقه من افتتاح السوق يوم 5 إبريل 2008.

شكل )3-26(:  حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية خالل 2008 )مليار ريال(

وكام يتضح، فقد كان قطاع الصناعات البرتوكياموية األكرثَ استحواذاً عىل السيولة املتداولة 

يف السوق لعام 2008، وجاوز قطاع املصارف حاجَز املئتي مليار، وتجاوزت 5 قطاعات أخرى 

حاجَز املئة مليار ريال، واســتحوذت 8 قطاعات عىل ســيولة مل تتجاوز الخانتني بفارق بني 

قطاع وآخر، حسب ما يتضح من الشكل البياين.

3-4-3. أداء السوق في عام 2009:

ــن أداء املؤرش العام  يف 2009، وبحســب مــا يتضح من الجدول رقم )3-17) فقد تحسَّ

)تــايس)، إال أن بقية مؤرشات وأرقام الســوق واَصلت انخفاضها مع انتشــار عدوى األزمة 

املالية العاملية وكرب حجم تأثرها الســلبي عىل مؤرشات األســواق املالية يف العامل.  وبشكل 

ل  عام، فقد كان أداء السوق ضعيفاً وسيئاً خالل األشهر األوىل الثالثة من العام 2009، وسجَّ
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املؤرش العام أدىن مستوياته عند 130) نقطة يف 9 مارس 2009، وهي أدىن نقطة يصل إليها 

ناً خالل األشهر التالية، وهو ما رفع مستوى إغالق  منذ عام 2003، إال أن الســوق شهد تحسُّ

املؤرش العام مقارنة بـ 2008.

جدول)17-3( 

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني العامني 2008 و2009

مقدار التغري20082009%

).27 8036,121)املؤرش العام )نقطة)

35.6 )1963126قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

5.7 )60.857,3عدد األسهم املتداولة )مليار)

ذة )مليون)  30 52.136,5عدد الصفقات املنفَّ

35.3 7.95املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

وياُلحظ من الجدول الســابق انخفاض تداوالت الســيولة يف السوق بشكل كبر، حيث 

انخفض املتوسط اليومي للسيولة املتداولة يف السوق بشكل كبر من حوايل 8 مليارات ريال 

إىل 5 مليــارات فقط؛ وهو ما أدَّى النخفاض قيمة األســهم املتداولــة يف نهاية العام بنفس 

النسبة تقريباً )35%)، ويأيت االنخفاض رغم توسيع عمق السوق بشكل جيد يف 2009 حيث 

تــمَّ االكتتاب يف 11 رشكة جديدة، تم تداول 9 منها يف الســوق خالل عام 2009)70).  وبهذا 

اإلدراج للرشكات الجديدة قفز عدد الرشكات املســاهمة املتداول أســهمها يف سوق األسهم 

السعودية إىل 135 رشكة مساهمة بنهاية عام 2009)71) .

ومبقارنة أداء القطاعات بني 2008 و2009 بحســب قيمة األسهم املتداولة يف كل قطاع، 

فكام يتضح من الشكل رقم )3-27)، فهناك انخفاض كبر يف حجم السيولة املتداولة يف كل 

القطاعات خصوًصا يف قطاعات الصناعات البرتوكياموية واملصارف وكذلك التطوير العقاري.  

وبشــكل عام، فكل القطاعات شهدت انخفاضاً ملحوظاً للسيولة املتداولة يف أسهم رشكاتها، 

وكان االستثناء الوحيد هو قطاع التأمني حيث شهد القطاع ارتفاعاً يف قيمة أسُهمه املتداولة؛ 

)70) هي:  سبكيم، املواساة، عذيب لالتصاالت، األنابيب السعودية؛ إضافة لسبع رشكات تأمني، هي:  وقاية، الراجحي،إيس، 

إكسا التعاونية، العاملية، بروج للتأمني، والخليجية العامة.

)71) تم إلغاء سهم رشكة حائل للتنمية الزراعية )هادكو) من املؤرشات بعد استحواذ رشكة املراعي عليها بنسبة %100.
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وهذا يعود لزيادة عدد رشكات القطاع بشــكل كبر بــني العامني، وكِرب حجم املضاربة عىل 

أسهم رشكات القطاع خالل عام 2009.

شكل )3-27(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني عامي 2008 و2009 )مليار ريال(

وياُلحظ من الشــكل انخفاض السيولة يف قطاع الصناعات البرتوكياموية بحوايل النصف 

خــالل 2009، وهــو ما ينطبق عىل جميع القطاعات الفرعية ســوى التأمــني؛ نتيجة زيادة 

الً للمضاربة اليومية بســبب صغر حجم  عــدد الرشكات يف القطاع، وكون القطاع أيضاً ُمفضَّ

الرشكات املدرَجة فيه.

3-4-4. أداء السوق في عام 2010:

ــناً طفيفاً مقارنة بإغالقه بنهاية 2009،  يف عام 2010، ورغم أنَّ املؤرش العام حقَّق تحسُّ

إال أن مؤرشات الســوق األخرى واَصلت انخفاضها الذي بدأته منذ 2007 حســب ما يتضح 

من الجدول رقم)3-18)؛ ويعود ذلك الستمرار تأثر األزمة املالية العاملية، إضافًة إىل تحقيق 

موازنة اململكة بنهاية 2009 أول عجز فعيل بلغ 87 مليار ريال بعد ســت ســنوات متتالية 

من الفوائض الكبرة)72).  وطُرحت خالل العام 9 رشكات مساهمة جديدة بلغت متحصالت 

اكتتابها مجتمعًة 3.83 مليارات ريال من طرح 5.35)2 مليون ســهم، وارتفع عدد الرشكات 

املدرَجة للتداول بنهاية العام إىل 6)1 رشكة مساهمة)73).

)72) حققت فوائض متتالية خالل الفرتة 2003 حتى 2008، وكان أعىل فائض يف تاريخها هو 590 مليار ريال يف 2008.

)73) الرشكات التسع هي:  مدينة املعرفة، إسمنت الجوف، هريف لألغذية، مجموعة الرسيع، شاكر، الخرضي، وثالث يف 

قطاع التأمني هي:  الوطنية، سوليدريت، وأمانة للتأمني.
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جدول )18-3(

 مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني العامني 2009 و2010

مقدار التغري20092010%

8.1 6,1216,620املؤرش العام )نقطة)

0) 759)126قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

2) 33.01)57,3عدد األسهم املتداولة )مليار)

).6) )36,519.5عدد الصفقات املنفذة )مليون)

39.7 53املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

وياُلحظ من الجدول أنه وبرغم زيادة عدد األســهم وعــدد الرشكات املدرجة املذكورة 

يف الهامــش رقــم )71)، إال أن االنخفاض كان كبراً ويقرتب من 50% لكل مؤرشات الســوق 

الرئيســية، كام تقلصت السيولة املتداولة يف السوق ملا دون تريليون ريال خالل عام 2010، 

وهو أمر مل تشــهده الســوق منذ عام )200.  وحتى مع ارتفاع املؤرش العام إال أن 59% من 

لت 9  لت انخفاضات متفاوتة مقارنًة مع أسعارها يف 2009، وسجَّ الرشكات املدرجة فيه سجَّ

من الرشكات انخفاضاً يف القيمة السوقية ألسهمها ملا دون القيمة االسمية )أرقام االستثامرية، 

ل خالل شهر مارس  2010).  وكان أداء املؤرش متذبذباً بشكل واضح خالل العام، حيث سجَّ

أكرب نســبة ارتفاع شهري بنســبة بلغت 6 %، يف حني سجل يف شهر مايو أكرب نسبة انخفاض 

شهري بـ %11. 

وفيــام يتعلق بــأداء القطاعات الفرعية فلم تكن بأحســن حاالً من املــؤرشات الكلية 

للســوق، وكام يتضح من الشــكل البياين رقم )3-28)، فقد انخفضت الســيولة املتداولة يف 

ل أيُّ قطاع فرعي مســتوى  قطاع البرتوكيامويات ملا دون 300 مليار خالل العام، ومل يُســجِّ

سيولة متداولة أفضل خالل 2010 مقارنًة مع العام السابق له.
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شكل )3-28(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني عامي 2009 و2010 )مليار ريال(.

فقد شهدت القطاعات الفرعية كثيفة النشاط يف السوق انخفاضاٍت كبرًة أيضاً، وخصوصاً 
قطاع التأمني رغم زيادة عدد رشكاته باستمرار، وكذلك قطاع التجزئة ومثله قطاعا االستثامر 

الصناعي والتشييد والبناء.

3-4-5. أداء السوق في عام 2011:

كان أداء السوق يف 2011 معاكساً متاماً لعام 2010، فرغم انخفاض املؤرش العام بشكل طفيف، 
إال أن بقية املؤرشات الرئيســية كانت إيجابيًة، وأدَّى ارتفاع حجم الســيولة املتداولة بشكل جيد 
ح  وعودتها لتجاوز حاجَز الرتيليون ريال إىل ارتفاع ُمقارِب لبقية مؤرشات السوق الرئيسية.  ويُوضِّ
ــنت بفعل تدخُّل صناديــق كبرة مثل صندوق  الجــدول رقم )3-19) أنَّ مؤرشات الســوق تحسَّ
االستثامرات العامة للرشاء، وضخ سيولة يف السوق لتجنيبها التأثُّر جراء االضطرابات التي شهدتها 
بعض البلدان العربية يف عام2011، وهو ما أعاد املؤرش ليغلق بنهاية العام إىل مســتويات قريبة 
من إغالقه يف عام 2010 بعد أن فَقد خالل العام ما يربو عىل 1500 نقطة من قيمته يف الشهرين 
ــن  ل بعض الصناديق الحكومية الكبرة للرشاء يف الســوق.  ومع تحسُّ األولني من العام قبل تدخُّ
الســيولة إال أن الرشكات القائدة يف املؤرش حقَّقت انخفاضات ســعرية مقارنًة بأسعار إغالقها يف 
2010؛ فأقفلــت ســابك عىل انخفاض بلغ 8%، وأغلق الراجحي عــىل انخفاض قدره 15%، وكذلك 

ل انخفاضاً مقارنة بإقفاله يف 2010))7). سامبا واالتصاالت السعودية؛ وهو ما جعل املؤرش يُسجِّ

))7) الرشكات األكرث تأثراً يف املؤرش العام، هي:  سابك، بنك الراجحي، االتصاالت السعودية، بنك سامبا، ورشكة الكهرباء.  

وتختلف أوزانها بحسب قيمة أسهمها السوقية من عام آلخر.
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جدول )19-3(

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني العامني 2010 و2011

مقدار التغري20102011%

 3 17),6,6206املؤرش العام )نقطة)

 7.)) 7591099قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

5.6)  )8.5)33.01عدد األسهم املتداولة )مليار)

30.7 25.5)19.5عدد الصفقات املنفذة )مليون)

 5) ).)3املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

وطُرحــت خالل عام 2011م  )5) رشكات جديدة بلغ عدد أســهمها املطروحة للتداول 

مجتمعة 116.9 مليون ســهم، وبلغت متحصالت اكتتابها 1.73 مليار ريال، وبطرحها وصل 

عدد الرشكات املساهمة املدرجة يف السوق 151 رشكة مساهمة)75).

ح الشــكل رقم )3-29)، فقد  وفيام يتعلق بأداء املؤرشات القطاعية الفرعية، فكام يُوضِّ

عادت الســيولة املتداولة بقوة لقطاع الصناعات البرتوكياموية، كام قفزت السيولة املتداولة 

نها بشكل ملحوظ يف قطاع  بشكل كبر يف قطاع التأمني وهو قطاع مضاريب، إضافة إىل تحسُّ

الزراعة والصناعات الغذائية.

شكل )3-29(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني عامي 2010 و2011 )مليار ريال(

)75) الرشكات الخمس هي:  إسمنت حائل، إكسرتا، أسالك، االتصاالت املتكاملة، وعناية للتأمني.
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3-4-6. أداء السوق في عام 2012:  

لت مؤرشاته الرئيسية  يف 2012 شــهد السوق انتعاشــاً جيداً مقارنًة بعام 2011، وســجَّ

ارتفاعاٍت متوسطة نتيجة زيادة السيولة املتداولة يف السوق بنسبة بلغت76 %.

ل مؤرش )تايس)  وشــهد الســوق منذ بداية العام حتى بداية إبريل أداًء قوياً، حيث سجَّ

ارتفاعاٍت كبرة جاوزت 1500 نقطة أو ما يعادل 23%، ووصل املؤرش أعىل مســتوياته عند 

7930 نقطــة يوم 3 إبريل ألول مرة منذ ما قبل األزمة املالية العاملية يف عام 2008 مدعوماً 

بالتوقعــات اإليجابية ألرباح الرشكات، وهو ما حــدث فعالً، حيث ارتفعت أرباح الرشكات 

بنسبة 9.)1% تقريباً للربع األول مقارنًة بنفس الربع من 2011، إضافًة إىل األخبار اإليجابية 

عن قُرب فتح الســوق أمام االســتثامر األجنبي املبارش.  إال أن الســوق منذ منتصف إبريل 

لة خالل الفرتة األوىل من  ل تراجعاً شبه متواصل ُمقلِّصاً مكاسبَه املسجَّ إىل نهاية يونيو ســجَّ

العام، وســط تراجع كبر لقيم التداوالت.  ويُعزى الرتاجع يف أداء الســوق للبيانات السلبية 

يف منطقة اليورو متأثرًة بأزمة مديونية اليونان وسياســات التقشف التي تبعتها، وهو تأثر 

نفيس أكرث من كونه حقيقياً.  وبالرغم من التذبذب الذي شــهدته املؤرشات الرئيسية خالل 

النصــف الثاين مــن العام إال أنه -كام يتضح من الجدول رقم )3-20) - قد جاء إغالق العام 

إيجابياً بشكل جيد مقارنة مع عام 2011.

جدول )20-3( 

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني العامني 2011 و2012

مقدار التغري20112012%

6 176,801),6املؤرش العام )نقطة)

 76 10991929قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

71 )82.5 )8.5)عدد األسهم املتداولة )مليار)

8.)6 2.1)25.5عدد الصفقات املنفذة )مليون)

 69 7.7).)املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)
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وبالنظر ألداء القطاعات الفرعية يف الســوق، كان ألســهم رشكات التأمني الحصة الكربى 

يف الســوق، واســتحوذت عىل 30% من عدد الصفقات املنفذة و23.8% من قيمة التداوالت 

و)1% مــن عدد األســهم املتداولة )حلَّت ثانياً بعد أســهم رشكات التطويــر العقاري التي 

اســتحوذت عىل 21.3% من حيث عدد األســهم املتداولة).  وياُلحظ من الشكل البياين رقم 

)3-30) تضاُعف الســيولة يف قطاع التأمني وقطاع التطوير العقاري، حيث جاءت ) رشكات 

من ضمن قطاع التأمني يف قامئة الرشكات الخمس األكرث ارتفاعاً خالل العام مقارنًة بأسعارها 

بنهاية2011 )76).

شكل )3-30(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني عامي 2011 و2012 )مليار ريال(

وفيــام يخــصُّ الطروحات الجديدة يف الســوق، فقــد تمَّ خالل 2012 طــرح 7 رشكات 

مســاهمة جديدة)77)، وهو ما رفع عدد الرشكات املســاهمة يف سوق األسهم السعودية إىل 

158 رشكة مساهمة.

)76) الرشكات الخمس األكرث ارتفاعاً خالل 2012 مقارنة بأسعارها يف 2011، هي:  اإلمناء طوكيو مارين للتأمني، الدرع 

العريب للتأمني، عناية للتأمني، أمانة للتأمني، ورشكة اململكة القابضة.

الطيار للسفر، ودله  للتموين، إسمنت املدينة، إسمنت نجران،  )77) الرشكات هي:  تكوين، طوكيو مارين، السعودية 

للخدمات الصحية.
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3-4-7. أداء السوق في عام 2013:  

يف عــام 2013 واَصل مؤرش الســوق الرئييس ارتفاعه وأقفل العــام بارتفاع جيد بلغت 

نســبته 25.5% مقارنة مع إقفاله يف 2012، وهو أعىل إغالق ســنوي للمؤرش العام خالل 6 

ســنوات.  إال أن بقية املؤرشات الرئيسية للســوق - وكام يتضح من الجدول رقم )21-3) - 

قد حققت انخفاضات متوســطة مقارنة مع عام 2012.  ويعود ارتفاع املؤرش العام إىل كرِب 

حجم الســيولة املتداولة يف الرشكات املؤثرة عىل املؤرش العــام نتيجة ارتفاع عمليات رشاء 

لت 12.99 مليار ريال )11.21 %)، وكذلك ارتفاع قيمة رشاء »األجانب«  املؤسسات التي سجَّ

رت ســابك ومــرصف اإلمناء ودار  عرب »ســواب« وبلغــت 1.68 مليار ريال )5).1%)، وتصدَّ

األركان املراتب األوىل من حيث قيمة األســهم املتداولة، فاستحوذت األوىل عىل 102 مليار 

والثانية عىل 70 ملياراً والثالثة عىل 7) ملياراً؛ وهو ما أدَّى إىل ارتفاع املؤرش العام دون بقية 

املؤرشات الرئيسية األخرى.

جدول )21-3( 

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني العامني 2012 و2013

مقدار التغري20122013%

 6,8018,53625.5املؤرش العام )نقطة)

29 1370*1929قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

36 52.5)82.5عدد األسهم املتداولة )مليار)

31 2.128.9)عدد الصفقات املنفذة )مليون)

28  7.75.5املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

*بلغت نسبة التداول عن طريق اإلنرتنت 68.8% من إجاميل التداوالت خالل عام 2013 )مؤسسة النقد، )201).  

ح الشــكل رقم )3-31)، فقد كان قطاع التأمني )غر   أما من حيث القطاعات، وكام يُوضِّ

املؤثر عىل املؤرش العام) هو األكرث اســتحواذاً عىل السيولة من بني القطاعات األخرى، وبلغ 

حجم الســيولة املتداولة يف القطاع 267 ملياراً أو ما يعادل 20% تقريباً من إجاميل ســيولة 
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الســوق يف 2013، كام اســتحوذ عىل ما يعادل 29% من إجاميل عــدد الصفقات املنفذة يف 

السوق كأكرب قطاع من حيث عدد الصفقات.

شكل )3-31(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني عامي 2012 و2013 )مليار ريال(

وياُلحظ أنه بالرغم مام ذُكِر عن تصدر قطاع التأمني لعدد الصفقات وحجم السيولة، إال 

أن سيولته منخفضة يف 2013 بشكل واضح عنها يف 2012، وكذلك انخفض التطوير العقاري 

والصناعات البرتوكياموية بشــكل الفــت للنظر جراء انخفاض حجم الســيولة املتداولة يف 

السوق، والتي انخفضت بنسبة 29% يف 2013 مقارنة مع 2012 حسب ما تمَّ إيضاحه سابقاً 

يف الجدول رقم )21-3).

وفيام يخصُّ اإلدراجات الجديدة يف الســوق، فقد تمَّ إدراج 5 رشكات جديدة يف السوق 

عــام 2013 )78)، وهــو ما رفَع عدد الرشكات املســاهمة املتداولة يف الســوق إىل 163 رشكة 

مســاهمة. كام بدأت الهيئة بتقييد تذبذب قيمة تداول األســهم يف اليوم األول لطرحها يف 

الســوق لتكون 10% صعوداً أو انخفاضاً بعد أْن كان التذبذب مفتوحاً دون ســقف معني، 

املجموعة  تكافل،  الجزيرة  الطبية،  للرعاية  الوطنية  الشاملية،  املنطقة  إسمنت  هي:   املدرَجة  الخمس  الرشكات   (78(

األمريكية والبنك العريب للتأمني، ورشكة بوان.
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وهــو أمر قُِصد به التقليل من حجم املضاربات عىل الســهم يف أول يوم من إدراجه، وهي 

الظاهرة التي ســادت يف الســوق لزمن طويل قبل تحديد حجم التذبذب عند 10%، والذي 

بدأ تطبيقه منذ يوم 12 مايو 2013.

3-4-8. أداء السوق في عام 2014:

يف )201، كان أداء الســوق غريباً نوعاً ما، فقد ارتفع املؤرش العام للســوق )تايس) خالل 

ل أعىل إغالق عند 9)111 نقطة يف أوائل  الثالثة أرباع األوىل من العام مبعدالت جيدة، وســجَّ

ســبتمرب من )201، وشــهد الربع الثالث مــن العام تحديداً ارتفاعــات متوالية رفعت املؤرش 

مبعدل 2)13 نقطة.  ويعود هذا االرتفاع إىل موافقة مجلس الوزراء عىل فتح ســوق األســهم 

أمام املؤسســات املالية األجنبية املؤهلة لالســتثامر املبارش يف سوق األسهم السعودية.  إال أن 

الربع األخر من العام مل يكن جيداً لألســهم، ومحا كل مكاســب املؤرش العام لألســهم خالل 

األرباع الثالثة األوىل، ليغلق املؤرش بنهاية العام فاقداً 202 نقطة مقارنًة مبستوى إغالقه بنهاية 

2013 )أُغلــق عــىل 8333 نقطــة).  ويعوُد انخفاض املــؤرش يف الربع الرابع بشــكل حاد إىل 

انخفاض أســعار النفط ووصولها ملستويات متدنية مل تسجلها منذ أكرث من 5 سنوات متتالية، 

وما رافق انخفاض النفط من انحسار اإلنفاق الحكومي الذي يعتمد عليه االقتصاد بشكل كبر.

ح مقارنة مؤرشات الســوق الرئيســية بنهاية )201 مع نفس  الجدول رقم )3-22) يُوضِّ

املؤرشات التي حققها السوق بنهاية تداوالت 2013.

جدول )22-3( 

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني العامني 2013 و2014

مقدار التغر%)2013201

 ).2 8,5368,333املؤرش العام )نقطة)

56.7 6)137021قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

32 52.570.8عدد األسهم املتداولة )مليار)

).23 28.935.7عدد الصفقات املنفذة )مليون)

55.5 5.58.6املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)
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وياُلحظ من الجدول ارتفاع قيمة الســيولة املتداولة يف األسهم عام )201 مقارنًة بالعام 

الســابق له، واستحوذ مرصف اإلمناء ثم ســابك ثم دار األركان عىل النسبة العليا من حيث 

حجم السيولة املتداولة يف السوق بـ 137 و119و 93.8 ملياراً عىل التوايل.

وتمَّ يف )201 طرح ست رشكات جديدة للتداول، وعىل رأسها البنك األهيل التجاري، وبلغ 

عدد األســهم املطروحة يف االكتتابات الســتة 587.5 مليون سهم، وبلغت األموال املدفوعة 

ح  يف اكتتابهــا 25.23 مليــار ريال)79).  وفيام يتعلق بالســيولة املتداولة يف القطاعات، فيُوضِّ

الشكل رقم )3-32) مقارنة حجم السيولة املتداولة يف قطاعات السوق الفرعية خالل )201 

مقارنة بعام 2013.

شكل )3-32(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني عامي 2013 و2014 )مليار ريال(

وكام هو واضح من الشــكل البياين، فقد تضاعفت الســيولة املتداولة يف قطاع املصارف 

نتيجة طرح البنك األهيل التجاري للتداول، وكرب حجم السيولة املتداولة يف أسهم بنك اإلمناء 

كام ذكرنا ســابقاً، وكذلك تضاعفت الســيولة يف قطاع الصناعــات البرتوكياموية نتيجة لكرب 

الكهربائية،  الصناعات  الحامدي،  املزرعة،  القرى،  أم  تم طرح رشكات إسمنت  التجاري، فقد  األهيل  للبنك  إضافة   (79(

ومجموعة الحكر.
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حجم السيولة املتداولة يف أسهم سابك.  وكان قطاع التأمني هو القطاع الثاين بعد الصناعات 

البرتوكياموية من حيث حجم السيولة التي تم تداولها يف أسهم رشكاته.  

ومن أهم تطوُّرات السوق خالل عام )201 هو قيام رشكة تداول بتطبيق املعدل السعري 

يف حســاب ســعر إغالق أســهم الرشكات ابتداًء من تــداوالت يوم 13 إبريــل )201، حيث 

يتم حساب املعدل الســعري بقسمة مجموع قيم صفقات سهم الرشكة عىل مجموع كمية 

األسهم املتداولة لنفس الرشكة خالل آخر 15 دقيقة قبل اإلغالق، وذلك بدالً من حساب سعر 

اإلغالق عىل أساس آخر صفقة عادية، وهو النظام املعمول به يف السوق قبل هذا التعديل.

3-4-9. أداء السوق في عام 2015:

يف 2015، وكــام يتضح من الجدول رقم )3-23)، فقد أغلق مؤرش األســهم العام )تايس) 

عــام 2015 فاقــداً 21)1 نقطة من قيمة إغالقه يف )201، وتعدُّ هذه الخســارة هي األكرب 

للمؤرش يف السنوات السبع األخرة )منذ عام 2008)، ومل ينجح السامح للمؤسسات األجنبية 

باالســتثامر مبارشة يف سوق األسهم السعودية - الذي بدأ تطبيقه فعلياً منذ بداية تداوالت 

يوم 15 يوليو 2015 - يف تحسني أيٍّ من املؤرشات الرئيسية للسوق.

جدول )23-3( 

مقارنة مؤرشات السوق الرئيسية بني العامني 2014 و2015

مقدار التغري20142015%

 17 8,3336,911املؤرش العام )نقطة)

22.6 61660)21قيمة األسهم املتداولة )مليار ريال)

6.5 70.865.9عدد األسهم املتداولة )مليار)

8.)1 )).35.730عدد الصفقات املنفذة )مليون)

23 8.66.6املتوسط اليومي لقيمة األسهم )مليار)

ويُعزى انخفاض املؤرشات الرئيسية للســوق لعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، فقد 

لت أسعار النفط أقلَّ مســتوياتها عند 37 دوالراً لخام برنت يف 2015، وبدأت عاصفة  ســجَّ
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الحزم يف اليمن، ورفعت مؤسسة النقد أسعار الفائدة بربع نقطة تبعاً للخطوة التي اتخذها 

البنك الفيدرايل األمرييك برفع سعر الفائدة بنصف نقطة )25 نقطة أساس) يف أواخر 2015، 

كام كان قرار رفع أســعار الطاقة وتعريفة استهالك الكهرباء، والذي أُعلن أنه سيدخل حيَز 

التنفيذ مع بداية عام 2016، من العوامل السلبية التي أدت إىل انخفاض سوق األسهم.

وفيــام يتعلق باإلدراجــات الجديدة يف الســوق، فقد تمَّ طرح أربع رشكات مســاهمة 

جديدة يف السوق)80)؛ مام رفع عدد الرشكات املساهمة التي تتداول أسهمها يف سوق األسهم 

ح الشكل رقم )33-3)  السعودية إىل 171 رشكة.  وفيام يتعلق بأداء املؤرشات الفرعية، فيُوضِّ

كمية الســيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية، وياُلحظ انخفاض الســيولة املتداولة يف 12 

قطاعــاً فرعيًّا، مبا فيها قطاعات الصناعات البرتوكيامويــة والتأمني والتطوير العقاري، وهي 

القطاعات التي كانت تستحوذ عىل أكرث السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية يف السوق، 

لًة أسعاراً تقلُّ عن قيمتها االسمية  كام أنهت أســُهم )1 رشكة عام 2015 بأداء سيئ، ُمســجِّ

)القيمة االسمية لألسهم عرشة رياالت سعودية).

شكل )3-33(:  مقارنة حجم السيولة املتداولة يف القطاعات الفرعية بني عامي 2014 و2015 )مليار ريال(

)80) الرشكات األربع املدرَجة هي:  األندلس العقارية، الرشق األوسط لصناعة الورق )مبكو)، الخدمات األرضية، ساكو.
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3-4-10. أبرز المالحظات على أداء السوق خالل الفترة الثالثة:

1- ياُلحــظ التذبذب الكبر عىل أداء الســوق يف هــذه املرحلة، كام ياُلحــظ التبادلية بني 

إغالق املؤرش العام وبقية املؤرشات الرئيســية للسوق؛ فإن ارتفع املؤرش انخفضت بقية 

املؤرشات، والعكس بالعكس.

ل املؤرش العام أقلَّ مســتوياته يف نهاية 2008 تزامناً مع انخفاض املؤرشات العاملية  2- ســجَّ

نتيجــة األزمة املالية العاملية التي رضبت أمريكا وانترشت لبقية مؤرشات العامل برسعة، 

ولكنه رسعان ما عاد ملستوى فوق 6000 نقطة خالل السنة التالية مبارشة.

3- شــهد الســوق خالل الفرتة الثالثة طَْرح عدد كبر من رشكات التأمني حيث تمَّ طرح 20 

رشكــة تأمني جديدة؛ مام رفع عــدد رشكات القطاع من 15 رشكة يف 2007 إىل 35 رشكة 

بنهاية 2015.

)- وللســبب السابق ذكره يف )3)، مضافاً له صغر حجم ورسملة الرشكات املدرَجة يف قطاع 

لة للمضاربني، واستحوذ قطاع  التأمني؛ فقد تحوَّلت رشكات هذا القطاع إىل رشكات ُمفضَّ

التأمني عىل سيولة جيدة خالل هذه الفرتة، وكان القطاع األول يف االستحواذ عىل السيولة 

يف 2013 والثاين يف )201 بسبب املضاربة الكبرة التي شهدتها أسُهم هذا القطاع.

5- عىل الرغم من زيادة عدد الرشكات يف السوق خالل الفرتة الثالثة إال أن الحصة الكربى من 

أسهم الرشكات الكبرة، مثل سابك واالتصاالت والبنك األهيل التجاري، بقيت خارج التداول؛ 

ألن ملكيتها تتوزع بني الصناديق الحكومية وشبه الحكومية الثالثة: )صندوق االستثامرات 

العامة، صندوق مؤسسة التقاعد، صندوق املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية).

6- مل تصل السيولة املتداولة يف أيٍّ من القطاعات الفرعية التي تم استحداثها عام 2008 إىل 

تريليون ريال كام كان يحصل يف بعض القطاعات الفرعية القدمية، وكان قطاع الصناعات 

البرتوكياموية بعد التقســيم الجديد للقطاعات هو األكرث اســتحواذاً عىل السيولة رغم 

تذبذبها بني عام وآخر.

7- ياُلحظ التذبذب الكبر يف أداء الســوق بني ربع وآخر خالل العام الواحد، وعىل ســبيل 

ل مستويات منخفضة خالل الثالثة أرباع األوىل من 2007،  املثال: فقد كان السوق يُسجِّ

إال أنــه عَكس االتجاه يف الربع الرابع وارتفع بنســبة 2)%؛ مام جعل املؤرش العام يُغلِق 
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عىل ارتفاع مقداره 0)% مقارنًة بإغالق الســوق يف نهاية 2006، وعىل العكس فقد شهد 

العام )201 أداًء جيداً للسوق خالل الثالثة أرباع األوىل، ولكنه عَكس اتجاهه ومسح كل 

االرتفاعات اإليجابية يف الربع األخر من العام، ليقفل العام عىل انخفاض طفيف مقارنة 

بإغالق املؤرش بنهاية 2013.

8- شــهدت الفرتة الثالثة تدين أداء أســهم بعض الرشكات، حيث أقفلت أســهم رشكة زين 

ورشكة دار األركان عام 2013، مســجلًة أســعاراً دون قيمتها االســمية، وكانت الرشكتان 

أنفســهام إضافة لرشكة إعامر قد أقفلت دون قيمتها االسمية بنهاية عام 2012، يف حني 

أنهت خمس رشكات عام 2015 دون قيمتها االســمية، وهذه الظاهرة مل تكن موجودًة 

وال معروفة خالل الفرتة الثانية التي تمَّ استعراضها سابقاً يف هذا الكتاب.

9- عىل الرغم من التذبذب الشديد خالل الفرتة الثالثة إال أن املضاربة عىل أسهم الرشكات 

الصغرة كانت نشــطًة وكبرة يف بعض األحيان؛ وهو ما أدَّى لرفع أسعار أسهم الرشكات 

الصغرة نتيجة املضاربة وتدوير األســهم، وعىل ســبيل املثال: كانــت الخليجية للتأمني 

وسوليدريت هام أعىل الرشكات ارتفاعاً خالل 2010، يف حني كانت الطيار وشمس والحكر 

هي األعىل ارتفاعاً يف 2013، وكانت األبحاث والتسويق إضافًة إىل رشكة مربد هي األعىل 

ارتفاعاً يف 2015.

10- فيــام عدا البنك األهيل التجاري، فكل الرشكات التي تمَّ طرُحها يف الســوق خالل هذه 

الفرتة هي رشكات صغرة مل تُزِد عمق السوق وال سعتها، بل إنَّ كثراً منها تحوَّلت لتكون 

رشكات مضاربة بحتة )عىل سبيل املثال، كانت سوليدريت هي ثاين أكرث الرشكات ارتفاعاً 

ل سعراً أقلَّ من قيمتها  يف 2010، ولكنها انتقلت برسعة لتكون ضمن الرشكات التي تُسجِّ

االسمية يف 2015).



161سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها

الفصل الرابع

كفاءة سوق المال السعودية

4-1. تمهيد:

نالت فرضية كفاءة السوق املالية Efficient Market Hypothesis )يتم اختصارها عادة 

 Eugen Fama اهتامماً كبرياً يف األوساط املالية واألكادميية منذ أن نَش يوجن فاما )EMH

 »Efficient market« ورقته يف 1970، وهي الورقة التي ظهر فيها مصطلح السوق الكفؤة

للمرة األوىل يف البحوث العلمية.  والختبار فرضية كفاءة الســوق اســتخدم الباحثون عدداً 

 Random من األســاليب اإلحصائية إلثبات أن أســعار األوراق املالية تتبع »السري العشوايئ

Walk«؛ مبعنــى أنهــا ال تتبع أيَّ منط معــروف ميكن معه التنبؤ بأســعار هذه األوراق يف 

املستقبل.  يف هذا الفصل سيتم الحديث عن تاريخ فرضية كفاءة السوق املالية، ثم أنواعها 

وصيغها الثالث املعروفة، كام سيتم الحديث أيضاً عن أهم األساليب اإلحصائية املستخَدمة 

يف البحوث العلمية الختبار كفاءة السوق من عدمها.  

4-2. مفهوم كفاءة السوق المالية، نشأتها، أقسامها، شروطها، وأهميتها:

4-2-1. نشأة وتعريف مصطلح كفاءة السوق المالية:

تتعلق كفاءة الســوق املالية بقدرة الســوق عىل تعديل أســعار األصول املتداولة فيها 

بصورة رسيعة تبعاً لوصول معلومات جديدة تؤثر عىل أســعار هذه األصول.  وتعيد بعض 

الدراسات تاريَخ مفهوم كفاءة السوق املالية إىل عام 1900 ميالدية حينام قام عامل الرياضيات 

مه للحصول عىل درجة الدكتــوراه بإجراء أول  الفرنــي»Louis Bachelier« يف بحــث قدَّ

.)Sewell, 2011( تحليل اعتمد عىل الرياضيات واإلحصاء لعوائد األسهم

 وتعيد دراســات أخرى املفهوم إىل 1933 حينام قام »Cowles« بأول اختبار ملعرفة إْن 

كان ميكن تحقيق عوائد يف األسواق الناضجة تفوق االختيار العشوايئ ملجموعة من األسهم، 
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وهــو االختبــار الذي قاد فيام بعــُد كالً مــن »Cowles and Jones« يف عام 1937 البتكار 

 The Rrandom Walk of Stock Price فرضية أو منوذج الســري العشــوايئ ألسعار األسهم

.)Ang, Goetzmann and Schaefer, 2011

ويف عام 1965 نش االقتصادي الشهري »بول ساملسون Paul Samuelson« ورقة مهمة، 

ع يف تطبيق منوذج للتوقُّع  أوضح فيها أن أســعار األسهم تتبع لفرضية السري العشوايئ، وتوسَّ

ل إىل منوذج »التوقُّع العدمي للعائد Martingale«)1)(، وأثبت  مبستقبل األسعار، حيث توصَّ

فيــه أن العوائد املســتقبلية ال ميكن التنبــؤ بها حتى مع معرفة املتوســط والتباين لعوائد 

األسهم الحالية.  

ويف 1966 أثبت بونويت ماندلبورت »Benoit Mandelbort« أنه ال ميكن للمستثمر التفوق 

عىل أداء الســوق إْن مل يكن بحوزته معلومات يستفيد منها يف ذلك االستثامر؛ وهو ما يعني أن 

.)(8( Fair game )Burton and Shah, 2015( االستثامر يف سوق األوراق املالية هو لعبة عادلة

هذه الجهود والبحوث الســابق اإلشــارة إليها اســتفاَد منها أســتاذ االقتصاد يف جامعة 

شــيكاغو األمريكية يوجني فاما »Eugen Fama« حينام نَش ورقته يف 1970، وهي الورقة 

التــي ظهر فيها مصطلح الســوق الكفــؤة »Efficient market« للمــرة األوىل يف البحوث 

العلمية، وهو ما جعل املصطلح يلتصق باسم فاما، وهو ما أهلَّه أيًضا بعدها للفوز بجائزة 

نوبل يف علم االقتصاد عام 8013.

عــرَّف فاما )1970 Fama٫( الســوق الكفوءة Efficient Markets بأنها الســوق التي 

تعكس بشكل كامل ورسيع جميَع املعلومات املتاحة يف سعر السهم.

»An efficient market is a market that adjusts rapidly to new information«.

ويعرِّفها أيضاً بقوله: »إن الســوق يكون كفؤاً إذا عكســت أسعاُر األوراق املالية بشكل 

.  وميكن صياغته رياضياً: tX 1tX هو  + )1)( أفضل توقع للمتغري العشوايئ 

)8)( مبعنى أن العائد املتوقع )غري العادي( باستخدام املعلومات املتاحة للجميع = صفر.  

وميكن متثيلها رياضياً: 
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كامل وفوري جميَع املعلومات املتاحة عنها واملتعلقة باألحداث املاضية والجارية والتوقعات 

املستقبلية، حيث إنَّ السعر يعكس القيَم االقتصادية التي تستند إليها قيمة السهم«.

ويعرِّفها مالكيل )Malkiel, 1992( - وهو أحد األنصار الكبار لفرضية كفاءة الســوق - 

بأن »الســوق الكفؤة هي التي تعكس بشكل كامل وصحيح جميَع املعلومات املتاحة ذات 

الصلة بتحديد أســعار األســهم، وبالتايل يكون الســوق كفؤاً بالنسبة لفئة أو نوع معني من 

املعلومات املتاحة لجميع املتعاملني، والتي ال ينجم عن استغاللها تحقيق أرباح غري عادية« 

)بخالد، 8015(.  

وتُعرف كذلك بأنها »السوق التي يعكس فيها سعُر الورقة املالية املتداولة يف تاريخ معني 

كلَّ املعلومــات املتاحة عن تلك الورقة حتى هذا التاريخ، كام أنَّ أيَّ معلومات جديدة عن 

هذه الورقة سوف تنعكس بصورة فورية عىل السعر بعد إتاحة هذه املعلومات للمتعاملني 

يف السوق مبارشة؛ وهذا يعني أن أي معلومة جديدة سوف ينعكس أثرها يف السعر إيجابياً 

أو سلبياً« )كايف ، 8016(.

4-2-2. الكفاءة التشغيلية )الداخلية( وكفاءة المعلومات )الخارجية(:

ياُلحظ من التعريفات السابقة وغريها أن مصطلح كفاءة السوق املالية يتعلق باملعلومات 

ى  ودور املعلومات يف تحديد أســعار األصول املالية »Informational Efficiency«، وتُسمَّ

هذه الكفاءة بالكفاءة الخارجية أو كفاءة التسعري)Price Efficiency(، وهي تتعلق برسعة 

وصول املعلومات الجديدة إىل جميع املتعاملني يف السوق دون فاصل زمني كبري، وأال يتكبدوا 

يف ســبيلها تكاليف باهظة، مبا يجعل أســعار األســهم مرآًة تعكس كافة املعلومات املتاحة؛ 

بذلك يصبح التعامل يف السوق لعبًة عادلة )Fair Game(؛ ألن الجميَع لديهم نفس الفرصة 

لتحقيق األرباح، إال أنه يصعب عىل أحدهم تحقيق أرباح غري عادية عىل حســاب اآلخرين 

ما مل يعرف معلومات إضافية ال يعرفها جميع املتداولني )مصيطفى وبوزيان، 8015(.

ى كفاءة التشــغيل )Operational Efficiency(، وتتعلق  أما الكفاءة الداخلية فتُســمَّ

بقدرة الســوق عىل َخلْــق توازن بني العــرض والطلب عىل األصول املاليــة دون أن يتكبد 

ار واملتخصصني )أو صنَّاع السوق(  املتداولون فيه تكلفة عالية للسمرسة، ودون أن يُتاح للتجَّ
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فرصــة لتحقيق مدى أو هامش ربح يفوق املعقول.  وبالتأكيد، فإن كفاءة التســعري تعتمد 

إىل حٍد كبري عىل كفاءة التشغيل سواء يدوياً أو إلكرتونياً، إضافًة إىل كفاءة وصول املعلومات 

للجميع يف وقت واحد ومتقارب.

وتتحقق الكفاءة الداخلية كذلك بحرية الدخول والخروج من الســوق يف أي وقت وملن 

شاء، والتنافس بني السامرسة الذين عن طريقهم يتم التعامل بصورة ال تسمح لهم بالحصول 

عــىل أرباح احتكارية، إضافًة إىل كفاءة النظام التشــغييل )اإللكرتوين( وعدم توقفه وتكرار 

 Economic« أعطالــه.  ويربط البعض ارتباط كفاءة الســوق املالية بالكفــاءة االقتصادية

Efficiency«، حيث يقرتب ســعر الورقة املالية يف الســوق الكفؤة مــن قيمتها الفعلية أو 

 Resource« ؛ وهــو ما يؤدي لتخصيص أفضل للمــوارد»Interesnic Value« الجوهريــة

Allocation« يف املجتمع )الرزين، 1486ه(.

ق الكفاءة في السوق المالية: 4-2-3. الشروط األساسية لتحقُّ

ليك تتحقق الكفاءة يف السوق املالية فال بد أن تتوافر يف السوق الشوط التالية:

- الشــفافية، بحيــث تكون جميع املعلومــات متاحًة للعامة بشــفافية ويف نفس التوقيت 

وبدون أي تكلفة أو بتكلفة ال تُذكر، لجميع املتعاملني يف السوق املالية.

- أن يكون عدد املتداولني يف الســوق كبرياً، وال يوجد أي رابطة بينهم سوى سعي كل منهم 

لتحقيق األرباح، وال يســتطيع الواحد منهم التأثري عىل الســوق تأثرياً ملموســاً ســواء يف 

دخوله إليه أو خروجه منه.  

- عدم وجود أي قيود فعلية أو معنوية عىل الدخول للسوق أو الخروج منه، مثل التكاليف 

املرتفعة أو الرضائب العالية عىل التعامالت يف السوق.

ن يتصفون بالرُّشد االقتصادي، حيث يسعى الجميُع  - املستثمرون جميعهم يف الســوق ممَّ

إىل تعظيم منفعتهم من خالل التداول يف البيع والشاء يف األوراق املالية.

- وجود جهاز حكومي مركزي )هيئة سوق املال( ُمراِقب للسوق وتعامالتها، والتزام الشكات 

بإصدار بياناتها ومعلوماتها الصحيحة سواًء أكانت مالية أو غري مالية، يف الوقت املطلوب، 

ومعاقبة أي تأخر أو غش أو تدليس يف البيانات.
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د  م لهم املشورة، وتزوِّ - وجود مكاتب ووكاالت وسامرسة تخدم املستثمرين يف السوق وتُقدِّ

الســوق بالتقارير واملعلومات والبحوث الصحيحة، مبا يساعد املستثمرين عىل اتخاذ قرار 

االستثامر الصحيح.

4-2-4. أهمية كفاءة السوق المالية:

ال شك أنَّ وجود سوق مالية كفؤة أمٌر له دالالته االقتصادية املهمة، ومنها:

- الســوق املاليــة الكفؤة تعني أنَّ األســعار التي تُتداول عندها الورقة املالية هي الســعر 

العادل، وبالتايل فال َغنَب وال تضليَل أليٍّ من املتداولني يف السوق.  

- يف ظل الســوق الكفؤة، فإن التســعري الخاطــئ لألوراق املالية لن يســتمر طويالً، حيث 

ل الســوق من خالل املعلومات والبيانات املتاحة هذه األســعاَر مبا يجعلها تعود  ســتُعدِّ

لقيمتها العادلة.

- الســوق املالية الكفؤة تُوفِّر الحاميَة والثقة التي يحتاجها ويرغب فيها املســتثمرون، مبا 

ع عىل زيادة االستثامرات ويضمن تدفُّقها من الداخل والخارج. يُشجِّ

- الســوق الكفؤة أداة جيدة لتحقيق التوزيع والتنويع األمثل الســتثامر األموال، مبا يؤدي 

لتوزيع وتقليل املخاطر املرتبطة باالستثامر عادًة.

الة لتحقيق الكفاءة يف توزيع املوارد، وكفاءة اســتثامر  - الســوق املالية الكفؤة وســيلة فعَّ

األموال املتاحة يف املجتمع.

4-3. أشكال أو صيغ كفاءة السوق المالية:

ــم فاما )1970( فرضية كفاءة الســوق املالية اعتامداً عىل نوعية املعلومات املفرتض  قسَّ

انعكاسها عىل قيمة الورقة املالية يف الوقت املحدد إىل ثالثة أقسام، هي: 

 The Weak Form« )(3(األول: املســتوى أو الصيغــة الضعيفة لكفاءة الســوق املاليــة

of Market Efficiency«، وتنــصُّ عىل أن أســعار األصول الحالية تعكــس كلَّ املعلومات 

)3)( يعتمد التحليل الفني للسوق عىل هذه الصيغة، حيث يعتقد املحللون الفنيون أن دراسة السعر التاريخي، وحجم 

ن من تحديـد كيفيـة تحرُّك األسعار، وبالتايل فيمكن التنبؤ باتجاه تحرُّك سعر السهم يف  التداوالت للسهم املعني ميكِّ

املستقبل.
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التاريخية عن الورقة املالية )املعلومات املتعلقة بأسعار األسهم، وأحجام التداول التي جرت 

يف املــايض وما طرأ عليها من تغريات(، وهــذه املعلومات متاحٌة للجميع دون تكلفة تُذكر؛ 

وبالتايل فمتى كان السوق كفؤاً بحسب هذه الصيغة، فال ميكن ألي مستثمر االستفادة من 

البيانات التاريخية املتاحة للعامة جميعهم للتنبؤ باألســعار املســتقبلية للسهم، وال تحقيق 

  .)(4(»Beat the Market« عوائد تتجاوز أو تفوق متوسط السوق

 The Semi-Strong Form of Market« الثاين: املســتوى أو الصيغــة شــبه القويــة

Effeciency«، وتنــصُّ هــذه الصيغة عىل أنَّ أســعار األصول تعكس متامــاً كلَّ املعلومات 

التاريخيــة واملعلومــات األخــرى عن الورقــة املالية، مثل: الظــروف السياســية، واألخبار 

االقتصادية، والتقارير املالية، وظروف املنشأة أو القطاع، والقوائم املالية، والعوائد، والتقارير 

السنوية والربعية، وإعالنات توزيع األرباح)5)(.  ومبا أن جميع املستثمرين والبائعني قادرون 

عــىل اســتخدام هذه املعلومــات دون تُكلفة أو قيــود تُذكر، فمتى كان الســوق كفؤاً فال 

ميكن ألي مستثمر االستفادُة من البيانات التاريخية والحالية املتاحة للعامة جميعهم للتنبؤ 

باألســعار املستقبلية للســهم، وال تحقيق عوائد غري عادية )أرباح اســتثنائية( اعتامداً عىل 

معرفة وتحليل هذه املعلومات املتاحة للعامة جميعهم.

ح الشــكل رقم )4-1( )أ، ب( كيفية اســتجابة أسعار األسهم للمعلومات الجديدة  ويُوضِّ

باســتخدام الصيغة شــبه القوية يف حالة ورود أو نش أخبار جيدة أو ســيئة عن الشكة أو 

السهم املعني.

)4)( مصطلح ُيستخدم بكرثة يف السوق املالية، ويعني قدرة املستثمر عىل تحقيق عوائد تتفوق عىل متوسط عوائد 

السوق املالية.

  .Event study 5)( ُيطلق عىل هذه الصيغة دراسة الحدث(
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أ. يف حالة وصول املعلومات الجيدة للسوق.   

ب.  يف حالة وصول املعلومات السيئة للسوق.

Chaffin, 2013 :املصدر

شكل )4-1(: استجابة أسعار األسهم للمعلومات الجديدة يف حالة كفاءة السوق وعدم كفاءة السوق
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وكام ياُلحظ من الشــكلني، ففي حالة عدم كفاءة السوق سيكون هناك استجابة مفرطة 

»Overreaction« أو متعجلة كام ميثِّلها الخط املتقطع، أو استجابة متأخرة للحاق بالسوق 

وعدم االســتفادة من املعلومات حني ورودها للســوق مبارشة )وهو ما ميثِّله الخط املنقط( 

عىل الشكلني )أ ، ب(.  بينام ميثِّل الخط العريض استجابة السوق واملتعاملني فيها للمعلومات 

الجيدة أو السيئة حني ورودها إىل السوق مبارشًة، وهي الحالة التي مُتثِّل كفاءة هذه السوق 

وفقاً لفرضية كفاءة السوق املالية من النوع الثاين )الصيغة شبه القوية(.

 The Strong Form of« الثالث: املســتوى أو الصيغة القوية من كفاءة الســوق املالية

Market Effeciency«، وتنصُّ هذه الصيغة عىل أن أســعار األصول تعكس كلَّ املعلومات 

التاريخية واملعلومات األخرى عن الورقة املالية )أي تتضمن الصيغتني األوىل والثانية(، إضافًة 

إىل املعلومــات الخاصة أو الداخلية )غري املتاحة للعامة(، مثل املعلومات التي يعرفها مدير 

الشكة أو أعضاء مجلس إدارتها »Insider Information«)6)( وال يعرفها بقية املســتثمرين 

واملتداولــني يف الســوق املالية.  ومتى كان الســوق كفؤاً بحســب هــذه الصيغة فال ميكن 

ألي مستثمر االســتفادُة من البيانات التاريخية والحالية املتاحة للعامة أو حتى املعلومات 

الخاصة للتنبؤ باألسعار املستقبلية للسهم، وال تحقيق عوائد غري عادية اعتامداً عىل معرفة 

وتحليل هذه املعلومات.

ويلخص الشــكل البياين رقم )4-8(، مســتويات أو صيغ الكفاءة الثالث يف السوق، حيث 

يتضمــن النوع شــبه القوي النوع الضعيف ولكن العكس ليــس صحيحاً، كام يتضمن النوع 

القوي كالً من النوعني الضعيف وشــبه القوي؛ وهذا يعني أنه متى كان السوق كفؤاً حسب 

الصيغة شــبه القوية فهذا يعني أنه كفؤ حســب النوع الضعيف، ومتى كان كفؤاً بحســب 

صيغة الكفاءة القوية فهذا يعني ضمنياً أنه كفؤ كذلك بحســب الصيغتني الضعيفة وشــبه 

القوية.

)6)( الحظ أن االستثامر واملتاجرة بناًء عىل املعلومات الداخلية أمٌر يعاقب عليه القانون؛ لذا يصعب إثبات أو دراسة 

هذه الصيغة من الكفاءة عملياً.
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شكل )4-2(: صيغ الكفاءة الثالث يف السوق املالية

 4-4. األساليب اإلحصائية المستخدمة لقياس الكفاءة الضعيفة في السوق 

المالية:

بالرغم من أهمية فرضية كفاءة السوق املالية إال أنها منوذج غري قابل لالختبار يف ذاته، 

ولكن وبحسب »فاما« فالقول إن أسعار األصول الحالية تعكس بشكل كامل كلَّ املعلومات 

املتاحة يف الســوق، فهذا يتضمن أن األســعار املتوالية )أو بطريقــة أكرث وضوحاً، إذا كانت 

عوائد الفرتة الواحدة Successive one-period returns( مستقلة »Independent« عن 

بعضها البعض وتوزيعاتهــا اإلحصائية متطابقــة »Identically distributed«، فإن هاتني 

 Random walk الخاصيتــني تعنيان أنَّ ســعر األصل املايل يتبع لنموذج الســري العشــوايئ

.)RW يُخترص عادة لـ( model
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والرابط أو العالقة بني منوذج الســري العشــوايئ وفرضية كفاءة الســوق املالية أن األول 

قها أوالً حتى ميكن وصف الســوق املعني بأنه كفؤ حســب فرضية كفاءة  خاصية يجب تحقُّ

الســوق املالية.  ومن هنا جاءت االختبارات اإلحصائية للتأكُّد من أن الســوق املايل املعني 

يتبع منوذج الســري العشــوايئ، فإذا تحقَّقت هذه الخاصية كان السوق كفؤاً بحسب النوع 

الضعيف من فرضية الكفاءة؛ ولذلك يُســتخَدم املصطلحان بالتبادل فيام بينهام، فالســوق 

الكفؤ بحســب الصيغة الضعيفة للكفاءة يتبع منوذج الســري العشوايئ، والسوق الذي يتبع 

منوذج السري العشوايئ هو سوق كفؤ بحسب النوع الضعيف للكفاءة.

 :»Random Walk Test« 4-4-1. اختبار نموذج السير العشوائي

 )RWM ويتم اختصاره عادة بـ( »Random Walk Model«منوذج الســري العشــوايئ

يعني أن أسعار األصول يف األسواق املالية ال تتبع منطاً معيناً أو طريقة معينة معروفة، وإمنا 

تتحرك بشــكل عشــوايئ مبا ال ميكن معه التنبؤ باتجاه هذه األســعار يف املستقبل.  ومبعنى 

ريايض، فإن ســعر الســهم اليوم ما هو إال سعر السهم أمس زائداً بعض التغري املستقل عن 

أي معلومات تاريخية معروفة عن الســهم.  وميكن متثيل فرضية الســري العشــوايئ رياضياً 

حسب املعادلة التالية: 

    )1-4(

حيــث إن  هي التغري املتوقع يف ســعر الســهم، و  يعني أن  

مســتقل ومتطابق التوزيع »IID«)7)( مبتوســط قدره صفر وتباين ثابت.  وهذا النوع من 

.RW1 ى منوذج السري العشوايئ يُسمَّ

وبالتأكيــد، فــإن افرتاض تطابق التوزيــع الطبيعي يف املعادلة رقــم )4-1( أمٌر ال ميكن 

قه وخصوصاً يف أسعار األسهم عىل املدى الزمني الطويل؛ نظراً لتغريُّ الظروف والعوامل  تحقُّ

االقتصادية أو االجتامعية أو التقنية التي تؤثر عىل األسعار يف سوق األسهم.  وبالتايل فعادًة 

ما يتم استبعاد افرتاض تطابق التوزيع واستبداله يف النوع الثاين من فرضية السري العشوايئ 

RW2، والتي ميكن كتابة معادلتها رياضيًّا كالتايل:

.»Independently and identically distributed« 7)( اختصار لـ(
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           )8-4(

حيث ياُلحظ يف املعادلة )4-8( استبعاد افرتاض تطابق التوزيع واستبداله بعدم التطابق 

)INID(، وهو ما يســمح لظاهريت عدم تجانس التباين»hetroskedasticity«، والتطايرية 

»volatility« املعروفتني بكرثة يف أسعار األسهم.  

وبالتأكيد، ما زال منوذج السري العشوايئ الثاين RW2 ميتلك نفس الخاصية املهمة للنوع 

األول RW1، وهي عدم إمكانية التنبؤ باتجاه األسعار يف املستقبل بناًء عىل معرفة التغري يف 

أسعار الورقة املالية املعينة يف املايض.

 Technical« يف األســهم باســتخدام التحليل الفنــي RW2 وميكــن اختبار النوع الثاين

analysis« )))( أو النامذج الالمعلمية »non-parametric methods«، مثل: اختبار الفلرتة 

»filter rules« واختبــار التكرارات »Runs test«، حيــث ال تتطلب االختبارات الالمعلمية 

افرتاض التوزيع املتطابق، وهو ما سرناه يف الجزء القادم من الكتاب.

النوع الثالث يف منوذج الســري العشــوايئ RW3 يســمح بالتبعية أو عدم االســتقاللية 

»dependence« بني السالسل الزمنية ولكن ليس يف الفروق بينها، وهو أكرث أنواع النموذج 

شيوعاً واستخداماً، وميكن رشحه يف املعادلتني التالية:

     )3-4(

      )4-4(

ففــي املعادلة )4-3( فإن التغاير»Covariance« يســاوي صفــراً )ال يوجد ارتباط بني 

االثنني(، يف حني أن مربع التغاير يف املعادلة )4-4( ميكن أن ال يساوي الصفر )يسمح بوجود 

ارتبــاط بني املتغريين(.  وهذا النوع من الفرضية RW3 ميكن اختباره باســتخدام االرتباط 

الــذايت serial correlation، واختبــار معدل التبايــن variance ratio test، وغريهام من 

االختبارات.

ع حركة أسعار هذه األسهم يف املستقبل. )))( يقوم التحليل الفني بدراسة التحرُّكات التاريخية ألسعار األسهم وكمياتها بهدف توقُّ
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:»Autocorrelation Test« 4-4-2. اختبار االرتباط الذاتي

 ،»Autocorrelation test« ًى أيضا اختبار االرتباط الذايت »Serial correlation« ويُسمَّ

هــو اختبار ملعامل االرتباط الــذايت »Serial correlation coefficient test«، وهو اختبار 

معلمي »Parametric test«، ويُعترب أحَد االختبارات الســهلة واملبارشة، واستخدمه فاما يف 

ورقته األوىل الختبار فرضية الســري العشــوايئ يف سوق نيويورك لألوراق املالية، فمتى كانت 

أسعار األسهم تتحرك عشوائيًّا، فإن األسعار بني الفرتة الحالية والفرتة السابقة يجب أال يكون 

بينهــا أي ارتباط؛ وبالتايل فإن معامل االرتباط الذايت يجب أن يســاوي صفراً.  وميكن رشح 

االرتباط الذايت رياضيًّا كام ييل:

  )5-4(               

 k ، يف حني متثل t tr هو العائد يف الزمن حيث إن  هو معامل االرتباط الذايت،

.»lags« الفروق الزمنية

ومتــى كان الســوق محل الدراســة كفؤاً بحســب الصيغــة الضعيفة لكفاءة الســوق 

 price changes are( فال بد أن يكون التغري يف األســعار غري مرتابٍط Weak Form املاليــة

.  )uncorrelated

ويف حالة وجود ارتباط ذايت بني املتغريات فسترتكز قيمة   بني -1 و+1، حيث إن:

ويدل الرقم الســالب أو املوجــب عىل اتجاه العالقة بني املتغريين؛ فإن كانت اإلشــارة 

موجبــة فهذا يعني أن املتغريين يســريان يف اتجاه واحد، وإن كانت ســالبة فهذا يعني أن 

التغري يف املتغري املستقل يؤدي إىل تأثري أو اتجاه عكي للمتغري التابع.

وألن اختبــار معامل االرتباط الذايت هو اختبار فــردي يعتمد عىل عدد الفروق الزمنية 

املختارة للسلسلة الواحدة، فيمكن أيضاً استخدام اختبار )Ljung-Box )1978 الذي يقيس 

االرتباط بشكل كيل overall correlation حتى عدد الفروق الزمنية املختارة.  وميكن متثيل 

هذا االختبار رياضيًّا كالتايل:
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 )6-4(              

n حجم العينة، و  مســتوى الداللة  m الفروق العظمى املختــارة،  حيــث متثــل 

. m املعنوية، وهذا االختبار يتبع لتوزيع تربيع كاي  مع درجة حرية 

0H يف هــذا االختبار أن االرتبــاط الذايت الجمعي لــكل فرتة الفــرق الزمني املختار  وفــرض العــدم 

.»autocorrelation up to certain lags are jointly not different from zero« ال يختلف عن الصفر

1H فــإن االرتباط الذايت الجمعي لكل فــرتة الفرق الزمني املختار   يف مقابــل الفرض البديل 

.»autocorrelation up to certain lags are jointly different from zero« يختلف عن الصفر

وبالطبع، يعيب اختبار معامل االرتباط الذايت أنه يسمح فقط يف حاالت االرتباط الذايت 

مــن الدرجة األوىل، وال ميكن تطبيقه الختبار االرتباط الــذايت من درجات أعىل.  كذلك إذا 

ما تجاهل املحلل حاالت عدم تغري األســعار نتيجة لعدم وجود تعامل عىل السهم يف بعض 

األحيــان، فســوف يكون لذلك آثاٌر غري جيــدة عىل نتائج التحليل؛ ولــذا يُوىص عادًة بفرز 

وتنقية البيانات قبل إجراء هذا االختبار.

:»Runs Test« 4-4-3. اختبار التكرارات

Wald– )(9(ى أيضاً اختبار »والــد ولفويتز اختبــار التكرارات »The runs test« ويُســمَّ

Wolfowitz«، هو اختبار غري معلمي »Non –parametric test« ال يتطلب أي افرتاضات 

عن التوزيع اإلحصايئ ملجتمع الدراسة، ويُستخَدم الختبار خاصية السري العشوايئ عن طريق 

مدى تتابع التغريات املتشابهة يف سلسلة عوائد األسهم.

ح اختبار التكرارات درجة االســتقاللية يف عوائد السوق عن طريق فحص مدى تتابع  يُوضِّ

التغريات املتشابهة يف سلسلة العوائد الواحدة، وتُعرف التكرارات )Runs( بأنها التغري املتتابع 

يف عائد السوق بنفس االتجاه، فإذا ما ُوجد من االختبار أنَّ هناك تغريات سعرية )++،00،--( 

تحدث بشكل أكرث أو أقل من املتوقع؛ فهذا يدل عىل عدم العشوائية يف حركة عوائد األسهم.  

را استخدام هذا االختبار يف عام 1940. )9)( نسبة إىل Abraham Wald and Jacob Wolfowitz، اللذين طوَّ
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 Actual Number of( ( وتقوم فكرة هذا االختبار عىل املقارنة بني عدد التكرارات الفعلية

، وكلام كان  eR  ,Expected Number of Runs( ( مــع عدد التكرارات املتوقعــة aR  ,Runs

عدد التكرارات الفعلية يف السلسلة قريباً من عدد التكرارات املتوقعة كانت السلسلة عشوائية.

eR بافرتاض التوزيع الطبيعي للعينة وفقاً  رياضيًّا يتم حســاب عدد التكرارات املتوقعة 

للمعادلة التالية:

 )7-4(   

i تشــري إىل اتجاه التغري بحسب اإلشارة موجبة أو  عدد املشــاهدات، و N حيث متثل 

in مجموع التكرارات التي تأخذ اإلشارة نفسها.   سالبة أو صفرية، ومتثل

 وانحراف معياري SD” standard deviation“ كالتايل:

  )(-4(

in عدد التغريات التي لها نفس اإلشارة، حيث إن  N عدد مرات التغري يف السعر، حيث،

i=3 تعني عدم تغري السعر(. i=2 تعني تغرياً سالباً،  ( تعني تغرياً موجباً،  1i = (

وفرض العدم يف هذا االختبار هو: 

: التغريات املتتابعة يف عوائد الســهم تســري بحركة عشوائية )ال يوجد فرق ذو داللة  0H

.) eR aR و إحصائية بني 

.)systematic( التغريات املتتابعة يف عوائد السهم ليست عشوائية : 1H

Z الفعلية عند مستوى داللة 5%، ويتم  Z املحسوبة مع قيمة  ويتم املقارنة بني قيمة 

حسابها وفقاً للمعادلة التالية:
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     )9-4(

Z خارج الفرتة )-1٫96، +1٫96(، والتي   ويتم رفض فرض العدم لالختبار عندما تقع قيمة

تقيس الفرَق بني عدد التكرارات الفعلية واملتوقعة؛ وهو ما يعني أن األسعار ليست مستقلة 

عن بعضها البعض، وال تتحرك بطريقة عشوائية، كام أنه يعني أن السوق محل الدراسة ليس 

كفؤاً حسب النوع الضعيف لفرضية كفاءة السوق املالية )أي ميكن التنبؤ باألسعار(.

:»Filter Rule Test« )4-4-4. اختبار الفلترة )التصفية

ى أيضاً اختبار التصفية(، وهو اختبار تمَّ  اختبــار الفلرتة »The filter rule test« )يُســمَّ

تطويره بواســطة Alexander )1961(، واســتخدمه »فاما وبلوم Fama and Blume« يف 

ورقتهام 1966، وهو اختبار غري معلمي بســيط يقوم عىل املقارنة بني عوائد املستثمر الذي 

ى إسرتاتيجية )اشرت السهم واحتفظ به  يحتفظ باألسهم يف محفظته لفرتة طويلة أو ما يُسمَّ

»buy-and-hold strategy«(، واملستثمر الذي يشرتي ويبيع باستمرار يف السوق.

وقد أشــارت ورقة »فاما وبلــوم« إىل أن اختبار االرتباط الذايت اختبار بســيط ال يشح 

 »chartists« التعقيدات يف اتجاه األســهم وتغرياتها، والتي يراها مستخدمو التحليل الفني

بوضــوح.  واقرتحا اســتخدام اختبار الفلرتة بوصفه اختباراً أكرث قدرًة عىل توضيح وكشــف 

.)Fama and Blume, 1966( تحركات األسعار يف سوق األسهم

ويف حالة كون الســوق محل الدراســة كفؤاً، فال ميكن للمســتثمر الذي يشــرتي ويبيع 

باســتمرار تحقيق عوائد تفوق املســتثمر املعتمد عىل إسرتاتيجية )اشــرتِ السهم واحتفظ 

به(.  وتقوم إســرتاتيجية )اختبار الفلرتة( عىل أن املســتثمر يشــرتي الســهم املعني حينام 

، فيقوم  %x x% ويحتفظ به حتى يعاود ســعره االرتفــاع مبعدل ينخفض ســعره مبعدل

ببيعه والخروج من السوق حتى يعاود السهم اتجاهه للنزول.  وتستمر هذه العملية لفرتة 

من الزمن، ومتى كان السوق كفؤاً فلن يستطيع املستثمر الذي يتبع اختبار الفلرتة تحقيَق 

عوائد تفوق ما يحققه املستثمر الذي يتبع إسرتاتيجية رشاء السهم واالحتفاظ به.
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وميكن اســتخدام حجم أو مقياس الفلرت )معدل االرتفاع واالنخفاض يف ســعر الســهم( 

x% 5% أو 10%، حيث يقوم املستثمر بالبيع  بنســب مئوية من الســعر؛ كأن تكون قيمة 

حينام يرتفع السعر مبقدار الفلرت الذي اختاره، والشاء حينام ينخفض السعر بنفس املقدار 

ده مسبقاً. للفلرت الذي حدَّ

:»Variance Ratio Test« 4-4-5. اختبار معدل التباين

 Lo يُنسب إىل »لو وماك كينايل »Variance ratio test« )TRV( واختبار معدل التباين

and MacKinlay, 1988« واللذين ناقشــا أن اختبار معدل التباين أكرث قدرًة عىل توضيح 

السري العشوايئ يف السوق املالية من االختبارات البسيطة، مثل اختبار االرتباط الذايت.  ويقوم 

االختبار عىل فرضية أن تباين السلســلة الزمنية التي تســري بشكل عشوايئ يزيد مع الزمن 

 variance of increments must be a linear function of the time« بصــورة خطيــة
q interval«، ومبعنى أكرث تحديداً، فإن تباين الفروقات للسلســلة الزمنية )يُرمز له بالرمز 

q مرضوباً يف فرق السلسلة من الدرجة األوىل »first differences«؛ أي  ( يجب أن يساوي 

.)linear function of a time interval( q أنه دالة خطية يف 

 وميكن متثيلها رياضيًّا كام ييل:

  )10- 4(

هو التباين.   var q أي عدد موجب يتم اختياره حسب طول املدة الزمنية.   حيث إن 

، حسب املعادلة التالية)90(: ويتم تقدير وحساب معدل التباين 

 )11-4(

حيــث إن   هو التقدير غري املتحيز للتبايــن الذي مقدار فرتته ، و  هو 

التباين املقدر لفرق السلسلة من الدرجة األوىل »first differences«، وميكن حساب   

من املعادلة التالية:

.Lo and MacKinlay )1988( ملزيد من التفاصيل، انظر )90(
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   )18-4(

حيث إن:           

حسب املعادلة التالية: ويتم حساب 

حيث إن:       

 بافرتاض حالتي تجانس 
ˆ *Z (q)  و

Ẑq وطوَّر لو وماك كينايل )))19( إحصائيتني هام: 

التبايــن من عدمها عىل التوايل)91(؛ ففي الحالــة األوىل وهو افرتاض تجانس التباين للعوائد 

 حسب املعادلة الرياضية التالية:
Ẑq   ميكن حساب 

 )13-4(

حيث تُحسب  يف حالة تجانس التباين.

، فتُحسب   ويف الحالة الثانية، وهي افرتاض عدم تجانس التباين للعوائد

وفقاً للمعادلة التالية:

    )14-4(

hetero- ى ى homoskedasticity.  الحالة الثانية: عدم تجانس التباين، وُتسمَّ )91( الحالة األوىل: تجانس التباين، ُتسمَّ

.skedasticity
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حيــث تُحســب   يف حالة عدم تجانــس التباين، 

هي: وقيمة 

: العوائد تتبع فرضية الســري العشــوايئ، أي أن  0H وفرضيــة العدم لهــذا االختبار هي 

؛ وبالتايل فالسوق محل الدراسة كفؤ حسب النوع الضعيف من فرضية كفاءة 
1( )VR q =

السوق املالية.

: العوائد ال تتبع فرضية السري العشوايئ، . 1H والفرض البديل 

؛ فهذا يدل عىل ارتباط موجب بني  ومتى رفضت فرضية العدم، فإن كانت 

مفردات السلســلة الزمنية، وإْن كانت   فهو يعني ارتباطاً ســالباً بني العوائد 

للسلسلة الزمنية الواحدة.

:»Wright Test« 4-4-6. اختبار رايت

اختبار »رايت Wright« هو اختبار ال معلمي »non-parametric test«، الختبار معدل 

التبايــن »VRT« اقرتحه »جوناثان رايــت Jonathan H.  Wright« يف ورقة نشها يف عام 

8000، حيــث يفوق هذا االختبار اختبار »لو وماك كينايل Lo and MacKinlay, 1988« يف 

حالة كون توزيع السالسل الزمنية ال يتبع للتوزيع الطبيعي.

 ، 2R 1R و  ويعتمد اختبار »رايت Wright« ملعدل التباين عىل رتبة »rank« لكل من 

وإشارة »sign« الفروق األوىل للعوائد »first differences of returns«، وميكن متثيله 

بطريقة رياضية كام ييل:
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. 1p  Tp ,…, 2p tp متثِّل سلسلة من العوائد, tp حيث إن  ) هي رتبة  )tr p إذا كانت 

2p 1p و 2tr هام رتبتان »ranks of returns« لكلٍّ من  1tr و مبعنى أن  

2R كام ييل: 1R و والختبار الرتب عرَّف »رايت« كالً من 

 )15-4(

 )16-4(  

          

)4-17(       حيث إن 

2R لهام نفس التوزيع. و  1R وبافرتاض أن العوائد كلها تتبع للتوزيع iid، فإن 

 Under the assumption of iid returns, 1R  and 2R have the same«  

»distribution

 والرتب املعيارية »standardized ranks« معطاة كام ييل:

 )1(-4( 

 )19-4(
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2S فيمكن متثيله كام ييل: 1S و  »signs of returns« أما االختبار بناًء عىل إشارة العوائد 

 )80-4(

 )81-4(

حيث إن  سبق تعريفها يف معادلة رقم )17-4(.

و  

وقيمة 

:»Co-integration Test« 4-4-7. اختبار التكامل المشترك

طريقــة التكامــل املشــرتك »Co-integration« هي طريقة إحصائيــة طوَّرها كلٌّ من 

إنجل وغرانجر )Engle and Granger,1987(، ملعالجة عدم االســتقرار يف السالسل الزمنية 

»non-stationary«، فإذا ُوِجدت سلســلتان زمنيتان أو أكرث غري مســتقرتني، فإن الرتكيب 

الخطي »Liniar combination« لهذه السالسل الزمنية ميكن أن يكون مستقراً.

ويُســتخَدم اختبار التكامل املشــرتك لتتبُّع العالقة بني متغريين يف األجل الطويل، حيث 

تنــصُّ النظرية االقتصادية عىل أنه يف حالة وجود عالقــة توازنية بني متغريين أو أكرث، فإنه 

حتى وإْن حدث تباُعد »Diverge« بني هذين املتغريين يف األجل القصري، إال أنهام سيعودان 

للتقارب »Converge« من بعضهام البعض يف األجل الطويل.  واألمثلة لهذه املتغريات كثرية 

يف االقتصاد، مثل:  عالقة الدخل واالســتهالك، وعالقة معدل األسعار ومعدل األجور، وكذلك 

العالقة بني عرض النقود واملســتوى العام لألســعار.  وفيام يتعلق بالسوق املالية، يُستخَدم 
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اختبار التكامل املشــرتك لتحديد كفاءة الســوق حســب النوع الضعيف من أنواع فرضية 

كفاءة السوق املالية؛ إذ إنه إذا ما ُوجدت عالقة تكامل مشرتك بني سلسلتني زمنيتني فال بد 

من وجود عالقة سببية باتجاه واحد عىل األقل، مام يعني املقدرة عىل التنبؤ باتجاه األسعار، 

وهو ما يناقض فرضية كفاءة الســوق املالية)98(.  ومبعنى آخر، فإن الســوق الذي تسري فيه 

األسعار بشكل عشوايئ ال ميكن أن توجد فيه عالقة تكامل مشرتك بني أي سلسلتني زمنيتني؛ 

ألنَّ هذا يعني املقدرة عىل التنبؤ باتجاه األسعار يف السوق اعتامداً عىل وجود عالقة تكامل 

مشرتك بني األسعار يف املايض.

وميكــن رياضيًّــا اختبار التكامل املشــرتك بعدة طرق، أشــهرها طريقــة إنجل-غرانجر 

 Johansen and( وكذلــك اختبار جوهانســن وجيســيليوس ،)Engle - Granger,1987(

Juselius,1990( للتكامل املشرتك.  وفيام ييل رشح مخترص لكل منهام:

:»Engle - Granger, 1987« أوالً - اختبار إنجل - غرانجر

يعــدُّ اختبــار إنجــل - غرانجــر )Engle - Granger, 1987()93( من أهــم االختبارات 

املســتخدمة يف التكامل املشرتك؛ ألنه يســمح باختبار وجود عالقة توازن بني مجموعة من 

السالسل الزمنية التي قد يتسم بعضها بعدم السكون.

 ويُعرف بأنه اختبار ذو خطوتني »Two step test«، حيث يتم يف الخطوة األوىل تقدير 

انحــدار العالقة طويلة األجل بــني املتغريين بطريقة »املربعات الصغــرى OSL« العادية، 

ى هذه املعادلة معادلة انحدار  رشط أن تكون املتغريات متكاملة من نفس الرتبة)94(، وتُسمَّ

التكامل املشرتك »Cointegration regression«، كام ييل:

املستقبل  يف   tY قيمة  ع  توقُّ ميكن  أنه  يعني  فهذا 
 tY املتغري  يسبب   tX املتغري  كان  فإن  غرانجر،  )98( حسب 

. tX باستخدام القيم املاضية لـ 

.»residual based test« 93( ُيعرف أيضاً بـ(

)94( ساكنة أو مستقرة سواًء عىل املستوى العام أو بأخذ الفرق األول »first difrences«، ويتم تطبيق أيٍّ من اختبارات 

جذر الوحدة Unit root test، وأشهرها:  اختبار دييك فيلر املطور )Augmented Dickey- Fuller )ADF، واختبار 

فيلبس- بريون )Phillips and Perron )PP؛ للتأكد من استقرار السلسلة الزمنية.
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 )88-4(

؛ فإن كانت سلسلة البواقي غري ساكنة  te ويف الخطوة الثانية يتم اختبار ســكون البواقي 

»Non stationary« فيمكــن قبــول فــرض العدم، وهــو عدم وجود تكامل مشــرتك بني 

املتغريات، وإن كانت سلســلة البواقي ساكنة »stationary« فيتم رفض فرض العدم وقبول 

الفــرض البديــل، وهو وجود عالقة تكامل مشــرتك بني املتغريين )أي توجــد عالقة توازنية 

طويلة األجل بني املتغريين(.

:»Johansen and Juselius, 1990« ثانياً - اختبار جوهانسن وجيسيليوس

وميتاز اختبار جوهانســن وجيســيليوس )Johansen and Juselius, 1990( بأنه ميكن 

تطبيقــه عــىل العينات الصغرية وكذلــك يف حالة وجود أكرث من متغريين يف الدراســة، كام 

يسمح هذا االختبار باألثر املتبادل بني املتغريين؛ وبهذا فهو أكرث شموليًة من اختبار إنجل-

.)Engle - Granger, 1987( غرانجر

وتقــوم طريقة هذا االختبار عىل التحقُّق من وجود عالقة توازن بني السالســل الزمنية 

املســتقرة يف األجل الطويل.  ولتحديد عدد متجهات التكامل املشــرتك، يقرتح جوهانســن 

وجيســيليوس )Johansen and Juselius, 1990( اختبــار إحصائيتــني هــام: اختبار األثر 

.»The maximum eigenvalue test« واختبار القيمة الكامنة العظمى ،Trace test

 Vector Autoregressive ويقوم هذا االختبار عىل تقدير منوذج متجه االنحدار الذايت

 ،»Maximum Likelihood Function« باستخدام دالة اإلمكانية العظمى ،model)VAR(

كام يىل:

  )83- 4(

tX عبارة عن  من املتغريات الساكنة يف املستوى )I)0 أو املتكاملة من الدرجة  حيث إن 

األوىل )I)1.،  الجــزء الثابت،  عبارة عن  من املعلامت، و هي عبارة عن  

.»independent and identically distributed« من الخطأ العشوايئ موزعة توزيعاً طبيعيًّا

وبطرح  من كال الجانبني، تتحول املعادلة إىل:



كفاءة سوق املال السعودية

183سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها

 )84-4(

I هي مصفوفة الوحدة، وتتألف  من مرضوب مصفوفتني   ، و حيث إن 

ومتثل  معدل تصحيح الخطأ، يف حني متثل  املعامالت طويلة األجل للمتغريات املتكاملة.

. r ومتثل رتبة املصفوفة  عدد متجهات التكامل املشرتك 

ويتضمن منوذج جوهانســن وجيسيليوس)Johansen and Juselius, 1990( اختبارين 

: األول اختبار األثر »The trace test«، ويخترب  r لتحديــد عدد متجهات التكامل املشــرتك 

 distinct co-integrating« فرض العدم، وهو أن عدد متجهات التكامل املشــرتك الفريدة

.  وميكن  r r يف مقابــل الفرض البديل بأن عددها أكرب من  vectors« أقل من أو يســاوي 

صياغته رياضيًّا حسب املعادلة التالية:

 )85-4(

T هي حجم العينة،  متثـِّــل أقــل املتجهــات الكامنة التي يتم تقديـــرها   حيــث 

.»estimated eigenvalues«

 The maximum eigenvalue« االختبــار الثاين هو اختبار القيمــة الكامنة العظمــى

distinct co-« ويختــرب فــرض العدم أن عدد متجهات التكامل املشــرتك الفريــدة ،»test

  . 1r + r يف مقابــل الفــرض البديل بأن عددها يســاوي  integrating vectors« يســاوي 

وميكن صياغته رياضيًّا حسب املعادلة:

 )86-4(

ويتــم رفض فرض العدم وقبــول الفرض البديل يف االختباريــن إذا كانت قيمة االختبار 

املحسوبة أصغر من القيمة الحرجة لها عند مستوى املعنوية )عادة %5(.

ويتبع اســتخدام طريقة التكامل املشــرتك عادًة ما يُعرف مبنهجيــة أو طريقة تصحيح 

الخطأ »Erro correction model«.  وألنها خارج نطاق هذا الكتاب؛ فلن يتم التطرق لها 

.Econometrics هنا، وميكن مراجعتها يف أي كتاب متخصص يف االقتصاد القيايس
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4-5. االختبارات اإلحصائية للنوع شبه القوي للكفاءة:

إذا ما أظهرت االختبارات اإلحصائية السابق ذكرها أن السوق محل الدراسة كفؤ بحسب 

النوع الضعيف من فرضية كفاءة السوق املالية، فيمكن إخضاع السوق لالختبار للتأكد من 

كفاءته بحسب الصيغة أو النوع شبه القوي من فرضية كفاءة السوق املالية.

 Event« وألن دراســة كفاءة السوق بحسب النوع شبه القوي تقوم عىل دراسة الحدث

study«، ويُقصــد بها اختبار تأثــري أي معلومات جديدة تُعلن يف الســوق تتعلق بالشكة 

املعينة أو بالســوق عموماً؛ من إصدارات جديدة لألســهم، أو صــدور قوائم مالية جديدة 

للشكة، أو إعالن توزيعات أرباح، أو اندماج واســتحواذ، أو إذاعة أخبار سيئة أو جيدة عن 

أداء االقتصاد الكيل أو غريها من املؤثرات، فيمكن اســتخدام أيٍّ من الطرق اإلحصائية التي 

تركز عىل دراسة تأثري الحدث عىل سعر السهم املعني أو عىل مؤرش السوق العام.

4-6. كفاءة سوق األسهم السعودية في الدراسات التطبيقية:

كام ذُكر يف الفصل الثاين من هذا الكتاب، فقد افتُتحت ســوق األســهم الســعودية يف 

بدايات العام 5)19، إال أن أول دراسة تمَّ إنجازها عن كفاءة السوق السعودية خرجت بعد 

هذا التاريخ بســبعة أعوام تقريباً؛ أي يف 1998.  ويفيد تتبُّع الدراسات السابقة التي ركزت 

عىل قياس كفاءة ســوق األســهم الســعودية يف معرفة املراحل التي مرَّت بها سوق األسهم، 

كام يعِطي تصوُّراً عن أثر األنظمة واللوائح والتغيريات التي شــهدتها السوق عرب تاريخها يف 

ن كفاءتها.  وفيام ييل نستعرُض بعَض هذه الدراسات التي تم القيام بها الختبار كفاءة  تحسُّ

سوق املال السعودية منذ افتتاحها حتى نهاية 8015.

 :»Butler and Malaikah, 1992« 4-6-1. دراسة بتلر ومالئكة

وهي أول محاولة علمية الختبار كفاءة ســوق املال الســعودية بحسب النوع الضعيف 

من فرضية كفاءة السوق املالية، واستخدم الباحثان يف الدراسة بيانات عدد الصفقات وعدد 

األســهم املتداولة وأســعار اإلغالق لـ 35 رشكة مساهمة مدرَجة يف سوق األسهم السعودية، 

وغطَّت هذه البيانات الفرتة الزمنية من شهر يونيو 6)19 إىل شهر سبتمرب 9)19.
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وباستخدام اختباري االرتباط الذايت والتكرارات، أظهرت بيانات الشكات املستخدمة يف 

الدراســة وجود ارتباط ذايت بني سلسلة األســعار لجميع الشكات عند فرتة إبطاء مقدارها 

»gaL1( »1(؛ وهو ما يعني عدم اتباع أســعار األســهم لفرضية السري العشوايئ.  كام جاءت 

نتيجة اختبار التكرارات بنفس النتيجة، حيث أظهر االختبار وجود ارتباط بني كل السالسل 

الزمنية للشكات الـ 35، وهو ما ينفي كفاءة السوق السعودية بحسب النوع الضعيف من 

أنواع فرضية كفاءة السوق املالية.

 :»Al-Razeen, 1997« 4-6-2. دراسة الرزين

واستخدم الباحث بيانات متوســط األسعار األسبوعية لـ )8 رشكة مساهمة)95(، وغطت 

الدراسة الفرتة من بداية يناير 1998 حتى نهاية ديسمرب 1995.

وباســتخدام طريقة االرتبــاط الذايت عند فرتات إبطاء )lag( قدرهــا 1، 5 ،30،10 وجد 

الباحث أن 60% من عينة الدراســة أظهرت وجود ارتباط ذايت بني بيانات السلســلة الزمنية 

املســتخدمة، كام أظهرت سالسل 18 رشكة ارتباطاً ذاتياً باإلشــارة السالبة ناتجاً عن ضعف 

حركة التداول يف السوق.

وبتطبيق اختبار التكرارات عىل البيانات فقد كانت النتيجة أن 64% من عينة الدراســة 

)17 رشكة( مختلفة عن الصفر »significantly different from zero« عند درجة معنوية 

5%.  وبتطبيق اختبار الفلرتة فقد أظهرت النتائج أنه لغالبية األســهم ميكن استخدام اختبار 

الفلرتة وتحقيق أرباح تفوق إسرتاتيجية )اشرت السهم واحتفظ به Buy and hold(، وهو ما 

يناقض فرضية كفاءة السوق املالية من النوع الضعيف، التي تنصُّ عىل أنه ال ميكن تحقيق 

نتائج تفوق متوسط السوق باستخدام طريقة الفلرتة أو التصفية.

 :»Khababa, 1998« 4-6-3. دراسة خبابة

واســتخدم الباحث بيانات اإلغالق األسبوعي لـ61 رشكة مساهمة مدرَجة يف سوق األسهم 

)95( متوسط إغالق األسعار خالل ستة أيام تداول )من السبت إىل الخميس( وهو ما كان معموالً به سابقاً يف السوق قبل 

تقليص أيام التداول إىل خمسة أيام.
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الســعودية)96(، شــملت الفرتة منذ 5)19 حتى نهاية عام 1997.  وباســتخدام اختبار االرتباط 

الــذايت عند معــدالت إبطاء )1، 8، 3، 4، 5،  و10( أظهرت النتيجــة النهائية أن 78% من عينة 

الدراسة ُوجد بينها ارتباط ذايت ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 5%، كام أظهرت نسبة 

  .»Thin market« 44% من العينة إشــارة ســالبة، وهو ما يُعزى لضعف التداول يف الســوق

وباســتخدام اختبار الفلرتة عند معدالت اإلبطاء نفسها أظهرت النتيجة أن أسعار األسهم تسري 

بشــكل ممنهج خالل الزمــن »Move systematically overtime«، وهو ما ال يدعم فرضية 

الســري العشوايئ يف سوق األسهم الســعودية وال كفاءتها بحســب النوع الضعيف من فرضية 

كفاءة السوق املالية.  

:»Dahel and Laabas, 1999« 4-6-4. دراسة داهل ولباس

 ،)97()NCFEI index( واستخدمت الدراسة املؤرش األسبوعي إلغالق مؤرش األسهم العام 

وغطت البيانات الفرتة من 87 سبتمرب 1994 حتى 6 إبريل )199.  وباستخدام اختبار معدل 

التبايــن »Variance ratio test« باختيــار فرتات إبطاء )4، )، 16، 38(، فقد كانت النتيجة 

( يف حالة افرتاض ثبات التباين،  1( )VR q = رفض فرض العدم بأن معدل التباين يساوي 1 )

ولكن بافرتاض عدم ثبات التباين فقد كان هناك ميٌل نحو الكفاءة عند املســتوى الضعيف 

يف سوق األسهم السعودية.

وبتطبيــق اختبار االنحــدار »Regression test« عند معدالت إبطاء )1، 8، 3، 4، 5، 6، 

و7( فقد رفضت نتائج الدراســة تحقُّق الكفاءة يف ســوق األسهم السعودية حسب الصيغة 

الضعيفــة للكفاءة، ولكن بناًء عىل تقســيم كامل الفرتة إىل فرتتني )قبــل 16 أكتوبر 1996 

وبعدها( باستخدام Chow test))9( كانت النتيجة أن سوق األسهم السعودية كان أكرث مياًل 

للكفاءة خالل الفرتة األوىل )قبل 16 أكتوبر 1996( مقارنًة مع الفرتة الثانية.

)96( تنتمي هذه الشكات لستة قطاعات فرعية يف السوق، هي: البنوك، الصناعة، الخدمات، اإلسمنت، الكهرباء، والزراعة.

)97( اختصار National Center for Financial and Economic Information، وهو االسم األول للمؤرش العام قبل 

استبداله بـ »تايس«.

))9( اختبار يتم فيه تقسيم العينة إىل جزأين، ومن َثمَّ إعادة اختبار استقرار النموذج، وُيقارن فيه بني F املحسوبة مبعدل 

شاو »Chow ratio« مع F الجدولية )البسام، 8003(.
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 :»Alkholifey, 2000« 4-6-5. دراسة الخليفي

واختربت الدراسة كفاءة سوق األســهم من النوع الضعيف مستخدمًة البيانات اليومية 

لـ 41 رشكة مســاهمة مدرجة يف السوق السعودية، وغطَّت البيانات الفرتة من يناير 1990 

حتــى نهايــة يوليو )199.  وتــمَّ اختيار الشكات الـ 41 من بني 71 رشكة مدرجة يف ســوق 

األسهم السعودية خالل فرتة الدراسة اعتامداً عىل معيار أيام التداول، حيث استبعد الباحث 

الشكات التي كان معدل تداولها أقلَّ من 55% خالل فرتة الدراسة.

وبحســب اختبار االرتباط الذايت عند معدالت إبطاء )1، 4، 9، و16( وجدت الدراسة أن 

61% من العينة املستخدمة أظهرت ارتباطاً ذاتياً عند فرتة إبطاء مقدارها )1(، وكانت إشارة 

االرتباط ســالبة لـ 87 رشكة يف العينة )مقابل 14 رشكة كانت إشارتها موجبة(، وجاءت أيضاً 

إشــارة االرتباط ســالبًة لعدد 81 رشكة يف مقابل 80 رشكة كانت إشــارتها موجبة عند فرتة 

إبطاء مقدارهــا )4(، وبتطبيق اختبار التكرارات عىل نفس العينة فقد كانت النتيجة رفض 

فرض العدم بأن العوائد تتبع لفرضية الســري العشــوايئ لـ 87 رشكة من 41 رشكة تضمنتها 

العينــة ))65٫% من العينة( عنــد درجة معنوية قدرها 5% )18 رشكة(، وعند درجة معنوية 

10% )15 رشكة(.  

وباســتخدام اختبار الفلرتة، وباختيــار أحجام مختلفة للفلرتة تــرتاوح بني 0٫001 حتى 

0٫03؛ فقد أوضحت النتيجة أن اســتخدام الفلرتة حقَّق نتائج أفضل من إسرتاتيجية )الشاء 

واالحتفاظ بالسهم Buy and hold(، يف كلتا الوجهتني سواء كانت اإلشارة سالبة أو موجبة.  

وخلصت النتيجة إىل رفض تحقُّق الكفاءة من النوع الضعيف يف ســوق األســهم السعودية 

باستخدام هذا االختبار.

 )Johansen and Juselius, 1990( »وباختبار التكامل املشرتك لـ »جوهانسن وجيسيليوس

عىل العوائد األســبوعية وكذلك الشــهرية لـ 6 مؤرشات قطاعية يف ســوق األســهم السعودية 

)مــؤرش البنوك، الصناعة، الخدمات، اإلســمنت، الكهرباء، والزراعــة(، للفرتة من فرباير 5)19 

 The maximum« حتــى مايــو )199.  واعتامداً عىل نتيجة اختبار القيمة الكامنــة العظمى

eigenvalue«، رفض الباحث فرض العدم بوجود صفر »Cointegration vector« يف كلٍّ من 

البيانات األسبوعية والشهرية، ولكن بتطبيق اختبار األثر »The trace test« فقد كانت النتيجة 
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رفض فرض العدم للبيانات األســبوعية دون البيانات الشــهرية لعوائد األســهم يف القطاعات 

الفرعية الستة.  

:»Al-Abdulqader, 2002« 4-6-6. دراسة العبد القادر

واستخدمت الدراسة بيانات اإلغالق األسبوعية لعدد 45 رشكة مساهمة مدرَجة يف سوق 

األسهم السعودية، وغطَّت الدراسة الفرتة من 1990 حتى نهاية عام 8000.

وباســتخدام االرتباط الذايت رفضت الدراســة فرض العدم بعــدم وجود ارتباط ذايت بني 

العوائد بنســبة 51% من عينة الدراســة، وكذلك تــمَّ رفض فرض العدم باســتخدام اختبار 

التكرارات لعدد 84 رشكة )53%( من العينة.

وباســتخدام اختبار الفلرتة، فقد كانت نتيجة الدراسة أنه بأَْخذ متوسط أحجام الفلرتة 

املســتخدمة فقد تفوقت عوائد الفلرتة عىل إسرتاتيجية الشاء واالحتفاظ بالسهم، وهو ما 

قها يف سوق األسهم السعودية. ال يدعم فرضية الكفاءة من النوع الضعيف وتحقُّ

:»Abraham, Seyyed,and Alsakran, 2002« 4-6-7. دراسة إبراهام، سيد، والسكران

واستخدمت الدراسة البيانات األسبوعية لسوق األسهم السعودية خالل الفرتة من أكتوبر 

1998 حتى ديســمرب )199.  وبناًء عىل نتيجة اختبار معدل التباين، وباختيار فرتات قدرها 

)8، 4، )، و16(؛ فقد تمَّ رفض فرضية العدم، وبالتايل رفض كفاءة ســوق األســهم السعودية 

عند النوع الضعيف من فرضية كفاءة السوق املالية.  وباستخدام اختبار التكرارات فقد تمَّ 

أيضاً رَفْض فرضية الكفاءة من النوع الضعيف يف ســوق األســهم السعودية، حيث أظهرت 

النتيجة أنَّ األسعار املتتالية غري مستقلة عند مستوى معنوية %5.

 إال أنه بقيام الباحثني بتصحيح بيانات عوائد الســوق املستخدمة يف الدراسة باستخدام 

طريقــة بيفريــدج ونيلســون)Beveridge, Nelson, 1981()99( لتحييد أثــر عدم املتاجرة 

 ،)100(»Thin trading« ى بالتداوالت الضعيفة املستمرة » Infrequent trading« أو ما يُسمَّ

.»The Beveridge–Nelson Decomposition« ى هذه الطريقة بتفكيك بيفريدج ونيلسون )99( ُتسمَّ

عن  صحيحة  غري  نتيجة  إىل  يقود   »asynchronous data« املتزامنة  البيانات غري  استخدام  أن  الباحثون  يرى   )100(

بالدراسة. املعني  املايل  السوق  كفاءة 
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فلم يســتطع الباحثون رفض فرضية الكفاءة من النوع الضعيف يف سوق األسهم السعودية 

سواًء باستخدام اختبار معدل التباين أو باختبار التكرارات، حيث وجدوا أن عدد التكرارات 

املتوقعة قريب جداً لعدد التكرارات الفعلية، وهو ما يدعم كفاءة سوق األسهم السعودية 

عند النوع الضعيف من فرضية كفاءة السوق املالية.

:»Onour, 2004« 4-6-8. دراسة أنور

 اســتخدمت الدراســة البيانات اليومية للمــؤرش العام )تايس( إضافــًة إىل مؤرش قطاع 

البنوك، ومؤرش قطاع اإلســمنت، وثالث رشكات مســاهمة هي: رشكة االتصاالت السعودية، 

ومجموعة صافوال، والشكة الســعودية لألسمدة )ســافكو(.  وغطت بيانات الدراسة الفرتة 

من 1 مارس 8003 حتى نهاية أغسطس 8004 مبعدل 500 مشاهدة لكل سلسلة زمنية.

وباستخدام اختبار التكرارات رفضت الدراسة فرض العدم وهو عشوائية العوائد؛ وهو ما 

يعني أن السوق السعودي ليس كفؤاً حسب النوع الضعيف لفرضية كفاءة السوق املالية.

 »mean square of successive differences« وباستخدام اختبار مربع االختالفات املتتالية

واملعــروف أيضاً مبعدل اختبار فون نيومــان »Von Neumann ratio test« )101(، فقد رفض 

الباحث عشــوائية العوائد يف سوق األسهم الســعودية خالل الفرتة التي غطتها هذه الدراسة؛ 

مام يعني عدم كفاءة السوق بحسب النوع الضعيف من فرضية كفاءة السوق املالية.

:»Bruce Budd, 2012« 4-6-9. دراسة بروس بودد

اســتخدمت الدراســة بيانات اإلغالق اليومي ملؤرش الســوق الرئيســية )تداول( إضافة 

لخمســة عش قطاعاً فرعياً بحسب التقسيم الجديد لقطاعات سوق األسهم السعودية)108(، 

وغطت البيانات املستخدمة الفرتة من 19 إبريل 8007 حتى 18 مايو 8011.

واستخدم الباحث اختبار معدل التباين عند فرتات زمنية مختلفة لقيمة q )8، 5، 10، 80، و40(، 

وكانت النتيجة رفض فرض العدم، وهو أن العوائد تتبع فرضية السري العشوايئ لكل القطاعات مبا 

 هو املتغري املستقل، فإن معدل التباين املتوقع حسب 
 
iX متغرياً تابعاً و )101( ملخص هذا االختبار أنه إذا كانت 

.)01 p ,4002 ,ruonO 2( معادلة فون نيومان يجب أن يساوي

)108( ذكرنا يف الفصل الثالث أنه أُعيد توزيع القطاعات يف سوق األسهم وزيادتها إىل 16 قطاعاً، مبا فيها املؤرش العام يف 

إبريل )800 )انظر جدول رقم 16-3(.
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، رقم 4-13(.  وأظهرت النتائج أن معدل  Ẑq فيهــا املؤرش العام، بافرتاض ثبات التباين )معادلة 

 Variance ratios( التبايــن أقل من واحــد صحيح؛ وهو ما يعني أن التباين يتناقص مــع الزمن

 ،)smaller than unity indicate that variances decline proportionately with time

وهذا رمبا يعود لعدم ثبات تباين السالســل الزمنية املستخدمة يف الدراسة )بسبب وجود ارتباط 

ذايت يف السلسلة الزمنية(.

، رقم 4 – 14 (، فقد كانت النتيجة هي  ˆ *Z (q) وبافــرتاض عدم ثبات التباين )معادلة 

نفس النتيجة السابقة، حيث تمَّ رَفْض الكفاءة الضعيفة لسوق األسهم السعودية عند جميع 

. q القيم املختارة لـ 

وباســتخدام اختبــار التكرارات، وباملقارنة مع حجم املتوســط Mean أو مع الوســيط 

Median، فقد أظهرت النتائج رَفْض كفاءة السوق السعودية عند النوع الضعيف من فرضية 

كفاءة السوق املالية لـ 18 قطاع من 16 تم اختبارها، وتمَّ قبول فرض العدم بتبعية السوق 

لفرضية السري العشوايئ ألربعة قطاعات فقط، هي: البنوك، البناء، التأمني، واالتصاالت.

:»Ibnrubbian, 2012« 4-6-10. دراسة ابن ربيعان

اســتخدم الباحث بيانات اإلغالق اليومية لـ 50 رشكة مساهمة مدرَجة يف سوق األسهم 

الســعودية إضافًة إىل بيانات اإلغالق اليومية لخمسة مؤرشات قطاعية فرعية، هي: البنوك، 

الصناعة، الخدمات، اإلسمنت، وقطاع الشكات الزراعية.  وغطت البيانات الفرتة من 1 يناير 

8008 حتــى 4 إبريــل )800.  وبغرض معرفة أثر األنظمة واملعايــري الجديدة التي تفرضها 

هيئة الســوق املالية؛ قسمت الدراســة البيانات إىل فرتتني، حيث غطت الفرتة األوىل من 1 

ينايــر 8008 حتى 15 فربايــر 8005، وغطت بيانات الفرتة الثانية املدة من 16 فرباير 8005 

حتى إبريل )800.

وبتطبيــق اختبارات االرتبــاط الذايت واختبــار التكرارات والفلرتة ومعــدل التباين، وجد 

الباحث أن ســوق األســهم الســعودية كانت أقرَب للكفاءة خالل الفرتة األوىل من الدراسة، 

حيث تمَّ رفض كفاءة ســوق األســهم بنسبة 46% يف املتوســط ملجموع االختبارات املذكورة، 

وهي نســبة جيدة باملقارنة مع الدراســات الســابقة، حيث تمَّ رفض الكفاءة بنسبة %100 - 
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عىل ســبيل املثال - يف الدراسة األوىل عن سوق األسهم السعودية، وهي دراسة بتلر ومالئكة، 

وبنسب مرتفعة يف الدراسات األخرى التي جاءت بعدها، إال أن الفرتة الثانية التي تم تطبيق 

االختبارات املشار إليها عىل بيانات السوق كانت أبعَد عن الكفاءة مقارنًة بالفرتة األوىل، وعزا 

الباحث الســبَب إىل أثر الفقاعة التي رضبت ســوق األسهم السعودية يف أواخر فرباير 8006، 

حيث أدت الضطراب مؤرشات السوق وجعلتها أبعَد عن الكفاءة مقارنة بالفرتة األوىل.

:»Asiri and Alzeera, 2013« 4-6-11. دراسة عسيري والزيراء

واستخدمت الورقة بيانات اإلغالق اليومي ملؤرش األسهم السعودية العام )تايس( إضافة 

إىل 15 مؤرشاً فرعياً لقطاعات السوق املختلفة، وغطت بيانات الدراسة الفرتة من 30 أكتوبر 

8006 حتى 15 أكتوبر 8018.

وتوصلت الدراســة باستخدام االرتباط الذايت إىل أن سوق األسهم السعودية كفؤ حسب 

النوع الضعيف من فرضية كفاءة السوق املالية، حيث كانت العوائد مستقلة يف حركتها عرب 

بيانات السلسلة الزمنية، وال يوجد تأثري ألسعار األمس عىل أسعار اليوم حسب ما أوضحت 

الدراسة.  وباستخدام اختبار التكرارات، وجدت الدراسة أن مؤرش األسهم العام )تايس( إضافًة 

إىل 11 مــؤرشاً قطاعيــاً فرعياً حقَّقت رشوط الكفــاءة الضعيفة، يف حني أظهرت 4 مؤرشات 

فرعية )هي: البنوك والخدمات املالية، الطاقة واملرافق الخدمية، البناء والتجهيزات، وقطاع 

التأمني( عدَم تحقيقها لشوط الكفاءة الضعيفة من فرضية كفاءة السوق املالية.

:»Jamaani and Roca, 2015« 4-6-12. دراسة الجمعاني وروكا

 استخدمت الدراسة بيانات اإلغالق اليومية ملؤرش األسهم العام )تايس( خالل الفرتة من 

نهاية ديســمرب 8003 حتى نهاية يناير 8013.  وباستخدام اختبار معدل التباين عند فرتات 

إبطاء قدرها )8، 4، )، 16(، أظهرت النتيجة رفض الكفاءة الضعيفة لسوق األسهم السعودية 

عند مســتوى معنوية 1% ســواًء بافرتاض تجانس التبايــن »homoscedasticity« أو عدم 

.»heteroscedasticity« تجانس التباين

2R عند فرتات إبطاء  1R و وباســتخدام اختبار رايت »test Wright« أظهــرت قيمتا 
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)8، 5، و10( ارتباطاً ذاتياً بني عوائد السلســلة الزمنية عند مســتوى معنوية 5%؛ مام يخرق 

رشوط تحقُّق الكفاءة الضعيفة من فرضية كفاءة السوق املالية يف سوق األسهم السعودية.  

وبتطبيق اختبار التكرارات وباملقارنة مع املتوســط أو مع الوســيط، فقد كانت النتيجة أن 

Z كانت أكرب من القيمة الحرجة )=1٫96(؛ وهو ما يعني رفض فرضية العدم وهو  قيمــة 

الكفاءة الضعيفة لسوق األسهم السعودية.

4-7.  أبرز المالحظات على الدراسات السابقة:
من خالل اســتعراض الدراســات التي كان موضوعها كفاءة ســوق األســهم السعودية، 

ياُلحظ أنه بحسب االستعراض التاريخي لهذه الدراسات ما ييل:

- أن كلَّ الدراسات ركزت عىل قياس كفاءة سوق األسهم السعودية بحسب الصيغة الضعيفة 

لفرضية كفاءة الســوق املالية، وهو يشء طبيعي ألنه يجب أن يكون السوق كفؤاً حسب 

هــذه الصيغة أوالً حتى يتم اختباره بحســب الصيغتني األخريني )الصيغة شــبه القوية، 

والصيغة القوية(، وهو ما مل يثبت أو يتحقق - أي كفاءة السوق بحسب الصيغة الضعيفة 

- يف سوق األسهم السعودية يف معظم الدراسات التي استعرضناها.

ــناً عرب الزمن، وإن كان بطيئاً ومختلفاً من دراســة ألخرى حســب نوعية  - أن هناك تحسُّ

وطبيعة البيانات التي اســتخدمها كل باحث.  فمثــالً، كانت الكفاءة من النوع الضعيف 

من فرضية كفاءة السوق املالية مرفوضة بنسبة 100% يف دراسة بتلر ومالئكة )وهي أول 

نت بشكل طفيف يف دراستي الرزين  دراســة عن كفاءة السوق السعودية(، إال أنها تحسَّ

وخبابة ليكون الرفض ملا نسبته 64% و78% يف الدراستني عىل التوايل، وكانت نسبة الرفض 

61% يف دراسة الخليفي، وتناقصت يف دراسة ابن ربيعان إىل 46% من عينة الدراسة.

- يظهر إجامالً من الدراسات التي استخدمت مؤرشات السوق الكلية )مؤرش تايس واملؤرشات 

القطاعية الفرعية( أن الســوق أكرث ميالً نحو الكفاءة الضعيفة مقارنًة بالدراســات التي 

اســتخدمت بيانات الــشكات الفرديــة، وإْن كان هذا ال ينفي وجــود تناقض بني بعض 

الدراســات، حيــث رفضت - عىل ســبيل املثال - دراســة )بروس بــودد، 8018( الكفاءة 

الضعيفة لـ 18 مؤرشاً من 16 مؤرشاً كلياً اســتُخدمت يف الدراســة، يف حني قبلت دراســة 

)عسريي والزيراء، 8013( تحقُّق الكفاءة يف 18 قطاعاً، ورفضته لـ 4 قطاعات فرعية فقط.
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- يظهر تأثُّر نتائج االختبارات التي شــملتها الدراســات الســابقة بعدم املتاجرة املســتمرة 

»Infrequent trading« وأثرهــا عىل البيانات املســتخدمة يف الدراســات، وخصوصاً يف 

الســنوات األوىل من افتتاح الســوق وقبل اســتخدام أنظمة التداول اإللكرتونية.  وعىل 

ســبيل املثال، فقد رفضت دراسة )إبراهام، ســيد، والسكران، 8008( الكفاءة الضعيفة يف 

سوق األسهم السعودية باستخدام اختباري التكرارات ومعدل التباين، إال أنه بعد تصحيح 

البيانات واســتبعاد أثر عدم املتاجرة املســتمرة مل يستطع الباحثون رفض فرضية الكفاءة 

من النوع الضعيف يف سوق األسهم السعودية باستخدام االختبارين أنفسهام.

- قد يُعزى غياب الكفاءة من النوع الضعيف يف سوق األسهم السعودية إىل أسباب سلوكية، 

مثل: أثر سلوك القطيع »Herd behaviuor«، وأثر املستثمرين أو املتداولني الذين ليس 

لديهم خربات ســابقة »Noise traders«، وهو ما مل تتطرق الدراســات السابقة إليه، ومل 

تسع لقياس أثره.

- فيام عدا دراســة ابن ربيعان، فقد ركزت الدراســات الســابقة عىل قياس الكفاءة يف سوق 

ح  األسهم السعودية ملرة واحدة باستخدام البيانات للفرتة الزمنية املختارة، وهذا قد ال يوضِّ

أثر التغيريات واألنظمة واإلجراءات التي يتم ســنُّها وتطبيُقها تباعاً يف الســوق املالية عىل 

زيادة كفاءتها أو ميلها نحو الكفاءة عرب الزمن.
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الفصل الخامس 
تحديات سوق المال السعودية ومقترحات التطوير

5-1. تمهيد:

استعرض الفصل الثاين تاريَخ إنشاء سوق املال يف اململكة وأبرز التطوُّرات الهيكلية والتنظيمية 

والتشــغيلية التي شــهدتها منذ افتتاحها حتى نهاية عام 2015، يف حــن ركَّز الفصل الثالث عىل 

تحليل أداء سوق األسهم منذ يوم افتتاحها األول، واستعرض باألشكال والجداول والتعليقات أبرَز 

أحداث الســوق بعد تقســيمها لثالث فرتات زمنية مختلفة، وتناوَل بالرشح والتحليل واملالحظة 

واملعلومــة أداَء كل مرحلــة وأحداثهــا وتطوراتها.  فيام ناقش الفصل الرابــع النامذج اإلحصائية 

واالقتصادية التي استخدمتها الدراسات السابقة لقياس كفاءة سوق املال السعودية، وما هي أبرز 

نتائج هذه الدراسات فيام يتعلق بكفاءة سوق األسهم يف اململكة منذ أول دراسة تمَّ تطبيقها عىل 

مؤرشات السوق لقياس كفاءتها يف عام 1992 حتى آخر دراسة تم نرشها يف عام 2015.

وبالتأكيد، فقد أعطت الفصول الثالثة صورًة كاملة عن سوق األسهم السعودية وتاريخها 

وتطوراتهــا وأدائهــا ودرجة كفاءتها؛ ولــذا فإن الفصل األخري يف هــذا الكتاب جاء لتوضيح 

ونقاش أبرز ما ينقص ســوق املال الســعودية ويؤثر ســلباً عىل كفاءتها ورســملتها وأدائها 

ن واستقرار مؤرشاتها. وتحسُّ

5-2. أبرز التحديات أو العوامل السلبية المؤثرة على سوق المال:

5-2-1. تحديات هيكلية، وتتمثل في:

أوالً - كبر حجم التداوالت الفردية:  

معروف أن االســتثامر الفردي ال يقوم عىل التخصص، وال عىل قياس املخاطر وحدودها 

وقياس التغريات الســعرية بطرق علمية موثوقة كام تفعل االستثامرات املؤسسية.  وال شك 

أن كرب حجم التداول الفردي مشكلة هيكلية كبرية تؤثر سلباً عىل أداء سوق األسهم وتجعلها 

حادة ورسيعة التذبذب والتقلُّب مقارنًة باألسواق التي يغلب عليها التداول املؤسسايت.  
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ويوضح الشــكل رقم )5-1( )أ ، ب( مقارنة فئات املســتثمرين يف ســوق األسهم السعودية 

وتأثريهم يف أداء السوق بحسب القيمة املتداولة لكل فئة بن يناير 2008 وديسمرب2015 )100(.  

أ- عمليات البيع )مليار ريال(:

املصدر:  رشكة تداول، التقرير الشهري )يناير 2008( والتقرير الشهري )ديسمرب 2015(.                  

ب- عمليات الرشاء )مليار ريال(:

املصدر:  رشكة تداول، التقرير الشهري )يناير 2008( والتقرير الشهري )ديسمرب 2015(.                   

شكل )5-1(:  مقارنة تداوالت املستثمرين حسب تصنيفهم بني يناير 2008 وديسمرب 2015

)100( بدأت تداول بإصدار تقارير التملُّك حسب فئة املستثمر وجنسيته بداية من يناير 2008.
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وكام يتضح من الشــكل البياين يف )أ، ب(، فرغم الســامح لألجانــب بالتداول من خالل 

اتفاقية املبادلة يف عام 2008، وكذلك الســامح لالستثامر األجنبي املؤهل باالستثامر مبارشة 

منذ منتصف يونيو 2015؛ إال أن االستثامر الفردي كان وما زال هو املسيطر بشكل كبري عىل 

تداوالت ســوق األسهم السعودية.  وعىل ســبيل املثال، بلغت تداوالت املستثمرين األفراد 

السعودين ما قيمته 92.6% و91% يف عمليات البيع والرشاء يف يناير 2008 من مجمل قيمة 

التداوالت يف الســوق لهذا الشــهر.  وانخفضت هذه النسبة لتُشــكِّل قيمة تداوالت األفراد 

الســعودين ما نسبته 88.5 و81.7% عىل التوايل لنسبة القيمة املتداولة خالل شهر ديسمرب 

2015.  وهذه الســيطرة للتــداوالت الفردية - رغم انخفاضها مبعــدل طفيف خالل مثانية 

أعوام )من يناير 2008 حتى ديســمرب 2015( - إال أنها ما زالت تفوق مثيالتها يف األســواق 

املالية األخرى بنســب كبرية؛ حيث ال تبلغ التداوالت الفردية - عىل سبيل املثال - سوى %2 

يف سوق نيويورك، و04% يف سوق األسهم الهندية )رشكة جدوى لالستثامر، إبريل 2015(.  

ثانياً - ضعف الوعي االستثماري عند المتداولين في السوق:

 ومع كرب حجم التداول الفردي يف ســوق األســهم الســعودي، فإن هذا ترافَق أيضاً مع 

ضعف الوعي االســتثامري لدى هؤالء املتداولن، وقد بدأ ذلك واضحاً خالل طفرة األســهم 

السعودية يف بداية األلفية الجديدة حيث تزايدت أعداد الداخلن الُجدد للسوق من األفراد 

ن ليس لديهم ســابق تجربة وخربة يف تداوالت األســهم.  وال شــك أن كرِب حجم التداول  ممَّ

 Herd« الفردي وضعف الثقافة االســتثامرية لدى هؤالء األفراد أفرَز ظاهرة سلوك القطيع

ى بالتجار عدميي  behavior« يف ســوق األسهم الســعودية الناتجة عن تزايد دخول ما يُسمَّ

الخربة »Noise Traders« للســوق)104(.  كام أن ضعف الثقافة االستثامرية جعلت السوق 

رت منه  يتأثر كثرياً باإلشاعات وبتوصيات املنتديات اإللكرتونية لألسهم، وهو األمر الذي حذَّ

ن األبحاث والتقارير التي تصدر عن  هيئة السوق املالية كثرياً دون جدوى.  وحتى مع تحسُّ

السوق من مراكز وبيوت خربة جيدة )سعودية أو أجنبية( إال أن كثرياً من األفراد املتداولن 

مل ينالــوا تدريباً كافيــاً لقراءة وفهم هــذه املعلومات املالية، وبقيت شــبكة اإلنرتنت هي 

املسيطرة كمصدر للمعلومات رغم عدم التأكُّد من مصداقيتها )لرينر، ملون، ودو، 2017(.  

)104( ميكن مالحظة غريزة القطيع »Herd instinct« يف األسواق املالية عن طريق متابعة ومراقبة السوق يف حالتي 

.)Burton and Shah, 2015( االزدهار والفقاعة، فالغريزة تظهر حرصياً وبشكل واضح خالل هاتن الحالتن
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وبالتأكيــد، فإن كرب حجم التداول الفردي مضافاً له ضعف الثقافة والوعي االســتثامري 

للمتداولن أســهام يف التذبذبات الحادة التي تشــهدها ســوق األســهم الســعودية يف كل 

مؤرشاتها؛ وعىل ســبيل املثال، فإن التذبذب السعري للمؤرش العام لسوق األسهم السعودي 

)تــايس( يعادل 2.0 مرة مقارنة مبســتوى التذبــذب يف S&P 500 األمرييك، كام يعادل 1.7 

مرة مقارنة مبستوى التذبذب يف بورصة بومباي الهندية عند مقارنة عرشة أيام متواصلة من 

التداوالت بن هذه املؤرشات )رشكة جدوى لالستثامر، 2015(.

وللتغلــب عىل الضعف الهيكيل املشــار إليــه يف أوالً وثانياً، ويف ســعيها إلضفاء الطابع 

املؤسيس عىل االستثامرات يف سوق األسهم السعودية؛ فقد أعلنت هيئة سوق املال السامح 

لالســتثامر األجنبي املؤهل لدخول السوق السعودية بداية من النصف الثاين من 2015، إال 

أن نتائج هذا القرار مل تظهر ولن تظهر بشكل رسيع عىل سوق األسهم السعودية، حيث ما 

زال االســتثامر األجنبي - سواًء عن طريق اتفاقية مبادلة أو بعد السامح لالستثامر األجنبي 

املؤهل واملبارش يف السوق - ضعيفاً جداً، وغري مؤثر بشكل ميكن مالحظته عىل أداء السوق 

واستقرار مؤرشاته.

ثالثاً - ضعف عمق السوق:  

 Depth « ويتمُّ الربط عادًة بن عمق الســوق ومصطلح آخر هو اتساع أو سعة السوق

and Breadth«، ويُقصــد بعمق الســوق:  القدرة عىل بيــع أو رشاء كمية معينة من أصل 

ما دون التأثري بشــكل كبري عىل ســعر هذا األصل يف الســوق.  ولو ُعدنا للرشكات املدرَجة 

يف ســوق األسهم الســعودية لوجدنا أن الرشكات القيادية )مثل:  ســابك، االتصاالت، البنك 

األهيل التجاري، بنك سامبا، والكهرباء السعودية( ال تتداول النسبة الكربى من أسهمها؛ ألن 

ملكيتهــا تعود للصناديق الحكومية وشــبه الحكومية)105(.  كام أن ما تمَّ طرحه يف الســوق 

خالل السنوات العرش املاضية غالبيتها رشكات صغرية وعدد أسهمها محدود، وهو ما جعلها 

رشكات مضاربة بامتياز.  وللمثال، فلو اســتعرضنا الرشكات التي طُرحت يف الســوق خالل 

الفرتة 2008 حتى 2015 لوجدنا أنه تمَّ طرح 52 رشكة مساهمة يف السوق السعودية؛ منها 

)105( عىل سبيل املثال، تبلغ نسبة األسهم الحرة التي يتم تداولها يف السوق 22% فقط من أسهم سابك، و50% من بنك 

سامبا، و05% من البنك األهيل التجاري، و17% من أسهم رشكة الكهرباء السعودية )أرقام االستثامرية، 2016(.  
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5 رشكات فقــط ميكن تصنيفها تحت نوع الــرشكات الكبرية، يف حن أن الغالبية منها كانت 

رشكات صغرية تحوَّل معظمها لرشكات مضاربة، ومل تزِد عمق السوق شيئاً يُذكر.

رابعاً - غياب صانع السوق:

وكام ذكرنا يف الفصل الثاين، فإن دور صانع الســوق هو إيجاد توازن مستمر بن جانبي 

العرض والطلب لألوراق املالية، وتقليص الفجوة بن سعر الرشاء وسعر البيع، وهو ما يقلِّل 

التذبذب الحاد يف أســعار األسهم.  ولألسف، تفتقد سوق األسهم السعودية لصانع للسوق؛ 

وهو ما جعل املضاربن يصنعون السوق ألنفسهم يف غياب صانع محرتف يف السوق )جمعية 

االقتصاد، اللقاء الخامس عرش، 2005(.  وظهر أثر غياب صانع الســوق بشــكل واضح عىل 

أداء سوق األسهم السعودية إبان انفجار الفقاعة التي رضبت السوق يف أواخر فرباير 2006، 

فمنــذ انفجار الفقاعة يف بداية تداوالت يوم 26 فرباير حتى 17 مارس وعروض البيع تنهمر 

وترتاكم يف السوق يف مقابل صفر يف جانب الطلبات يف السوق؛ وهو األمر الذي أدَّى لزيادة 

أثر الفقاعة، وبّث الذعر يف نفوس املتداولن، ولو ُوجد صانٌع متخصص يف الســوق الستطاع 

محارصة الفقاعة، والتقليل من آثارها السيئة ومحارصتها لتكون يف أقل الحدود.

5-2-2. تحديات تتعلق باألنظمة والمعايير:

ويأيت من أبرزها ما ييل:

أوالً - ضعف المعايير المطبَّقة في السوق:

ويوضــح الجدول رقــم )5-1( أبرَز نقاط الضعف يف تنظيامت ومعايري ســوق األســهم 

السعودية مقارنة باألســواق املشابهة لها يف كلٍّ من اإلمارات العربية املتحدة وقطر والهند 

والصن وجنوب أفريقيا وماليزيا، حســب مراجعة مورغان ستانيل كابيتال إنرتناشونال لهذه 

املعايري، متهيداً النضامم السوق السعودية ملؤرشMSCI لألسواق الناشئة.  
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جدول )1-5(

 مقارنة املعايري واإلجراءات بني سوق األسهم السعودية وبعض األسواق املشابهة

ماليزيا
 جنوب

أفريقيا
الصني الهند قطر اإلمارات السعودية

االنفتاح عىل امللكية األجنبية

++ ++ ++ + ++ ++ + رشوط تأهيل املستثمرين

- ++ - - - - - حدود امللكية األجنبية

++ ++ ++ - - - - املجال املتاح لألجانب

+ ++ + + + + - الحقوق املتساوية للمستثمرين األجانب

سهولة تدفق رؤوس األموال الواردة/الصادرة

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
1- درجة القيود عىل تدفقات رؤوس 

األموال.

+ ++ ++ - ++ ++ ++ 2- درجة تحرير أسواق العمالت األجنبية.

الدخول إىل السوق

++ ++ ++ - + + - تسجيل املستثمرين وفتح الحسابات

تنظيم السوق

++ ++ + + ++ ++ - أنظمة السوق

++ ++ ++ + ++ ++ + مناخ املنافسة

++ ++ ++ ++ ++ ++ - ق املعلومات تدفُّ

البنية التحتية للسوق

++ + ++ - - - - املقاصة والتسوية

++ ++ ++ ++ + + - أمانة الحفظ

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ أمانة السجل/ اإليداع



تحديات سوق املال السعودية ومقرتحات التطوير

201سوق املال السعودية: نشأتها وأداؤها وكفاءتها

ماليزيا
 جنوب

أفريقيا
الصني الهند قطر اإلمارات السعودية

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ التداول

+ + ++ - - + - القابلية لنقل امللكية

+ ++ ++ ++ - - - إقراض األسهم

+ ++ ++ + - - - البيع عىل املكشوف

+ + + + + + + استقرار إطار العمل املؤسيس

++ ال توجد مشــاكل، + ال توجد مشــاكل كبرية، التحســينات ممكنة، - التحســينات مطلوبة )املصدر:  مورغان ســتانيل 

إنرتناشونال، 2014(. 

وتركز معايري مورغان ســتانيل عموماً عىل خمســة محاور، هــي:  االنفتاح عىل امللكية 

األجنبية، وحرية تدفق رؤوس األموال من الدولة وإليها، واستقرار اإلطار املؤسيس، وفاعلية 

اإلطار التشغييل، وااللتزام مبعايري الحوكمة وأفضل املامرسات )الخبري كابيتال، 2014(.  

وكام ياُلحظ من الجدول، فإن السوق السعودي ما زال بحاجة لتعديل كثري من األنظمة 

واإلجراءات، وإْن كانت هيئة سوق املال بدأت يف استيفاء بعض هذه املعايري، مثل:

- تعديل املدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق املالية املدرَجة يف السوق املالية من تسوية 

آنية )T+0( لتكون يومن بعد الصفقة )T+2(، عىل أن يبدأ ذلك خالل النصف األول من 

العام 2017.

- أعلنــت الهيئة أيضــاً عن تفعيل إقــراض األوراق املالية والبيع عىل املكشــوف املرشوط 

باقرتاض األســهم، عىل أن تصدر الهيئة اللوائح والقواعد املنظِّمة لذلك قبل نهاية النصف 

األول من عام 2017.  

لت يف الئحة االستثامر األجنبي يف السوق السعودية، وخفَّضت بعَض  ت الهيئة وعدَّ - كام غريَّ

املعايري واملتطلبات بغية تســهيل جذب االستثامرات األجنبية املؤهلة للسوق السعودية.  

إال أن هناك عدداً من اإلجراءات التي يجب اتخاُذها وتطبيُقها عىل سوق املال السعودية 

لتصل ملستوى مثيالتها من األسواق التي متت اإلشارة لها يف الجدول السابق.
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ثانياً - ضعف تطبيق الحوكمة في السوق:  

قته هيئة الســوق املالية يف ســنِّ أنظمة وترشيعات  م الجيد الذي حقَّ وبالرغم من التقدُّ

الحوكمة إال أن تطبيق الحوكمة عىل الرشكات املســاهمة يف الســوق ما زال ضعيفاً ودون 

املأمــول.  وبحســب تقييم »ســتاندارد آند بورز« للــرشكات الخليجية، مبــا فيها الرشكات 

الســعودية الصادر عن »S&P Global Rating« فإن معايري الحوكمة ال تزال دون مستوى 

م معايري  معايــري الحوكمة املطبَّقة يف الــرشكات العاملية، كام أن هناك بطئــاً واضحاً يف تقدُّ

الحوكمــة لدى الرشكات يف املنطقة باملقارنة مع املعايري لدى نظرياتها العاملية الحاصلة عىل 

الدرجة ذاتها من التصنيف االئتامين.

وبشكل عام، ينتج ضعف تطبيقات الحوكمة يف السوق السعودية بسبب هياكل ملكية 

الرشكات املســاهمة، فالرشكات الكبرية املدرَجة يف السوق املالية والتي تعود امللكية الكربى 

فيها للحكومة غالباً ما يرأســها ويديرها أشــخاص تُعيِّنهم الحكومة، وهو ما يجعل مصالح 

ك.  بينام الرشكات املساهمة يف السوق والتي  مة عىل مصلحة األقلية من املالَّ الحكومة ُمقدَّ

تعود غالبية ملكيتها لعوائل وأرس تجارية معروفة، وهي األكرث يف ســوق األسهم السعودية، 

ال يتم الفصل فيها بشــكل واضح بن امللكية واإلدارة حيث تظلُّ العائلة هي املسيطرة عىل 

قرارات الرشكة، وبالتأكيد تواجه هذه الرشكات تحدياٍت يف مجال الحوكمة وتحقيق االنتقال 

الصحيح من جيل إىل آخر؛ وبالتايل فإن وجود الحوكمة وتطبيقها بشــكل فاعل سيساعد يف 

حامية هذه الرشكات وحامية حقوق األقلية من املساهمن فيها.

ثالثاً - عدم وجود أنظمة تسمح باإلدراج والتداول المزدوج للشركات:

 ويُقصــد بــاإلدراج املزدوج Dual Listing إدراج أســهم رشكة ما يف ســوق مالية أخرى 

غري ســوقها املالية الرئيسية.  وال يُسمح للرشكات املســجلة يف سوق اململكة القيام باإلدراج 

املزدوج يف أسواق خارجية.  ويحقق اإلدراج املزدوج للرشكة يف أكرث من سوق فوائد عديدة، 

منها:  توســيع قاعدة مســاهمي الرشكة بدخول رشيحة جديدة من املستثمرين للتداول يف 

أسهم الرشكة، وزيادة فرص االستثامر للمتداولن يف قطاعات قد ال تكون متوافرة يف سوقهم 

الرئيسية، كام يؤدي اإلدراج املزدوج إىل خفض تكاليف متويل الرشكة واقرتاب أسعار أسهمها 

من قيمتها الجوهرية حيث تعيد إحدى الســوقن األســعار إىل ما يقارب قيمتها الجوهرية 
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لو جنحت عنها يف السوق األخرى.  ويرفع اإلدراج املزدوج مستوى الشفافية واإلفصاح وجودة 

البيانات املالية للرشكة املعنية نتيجة مراقبتها من جهتن إرشافيتن وليست واحدة فقط.

5-3. أبرز المقترحات لتطوير سوق المال السعودية:

بعد عرض أهــم التحديات الهيكلية والتنظيمية التي تواجهها ســوق املال الســعودية 

اليوم، فإنه ميكن تلخيص أبرز املقرتحات الالزمة لتطوير السوق يف النقاط التالية:

1- رضورة تقليص االســتثامر الفردي يف الســوق بصورة تدريجية وتخفيضه بنسب محددة 

وُمعلَنة كل عام مع دعم تحوُّل السوق نحو التداول املؤسيس، وتوجيه املتداولن األفراد 

ح لها بالعمل رسمياً يف السوق. لالستثامر من خالل رشكات االستثامر والوساطة املرُصَّ

2- رضورة تقليص ملكية الصناديق الحكومية وشــبه الحكومية ألســهم الرشكات الكبرية يف 

السوق؛ إذ إن تحرير هذه األسهم وجعلها قابلًة للتداول بطرحها لالكتتاب العام سيسهم 

يف زيادة عمق السوق واتساعها، وبالتايل استقرار املؤرشات والحد من التذبذبات الحادة 

يف أدائها.

0- رضورة تطوير عمل الصناديق االســتثامرية يف ســوق املال الســعودية، حيث ياُلحظ أن 

حصة هذه الصناديق وتداوالتها يف الســوق وتأثرياتها صغرية جداً وغري فاعلة، وما زالت 

غري مغرية وال قادرة عىل اجتذاب املستثمرين الصغار لالستثامر من خاللها.

4- رضورة إيجاد ســوق متطورة للمشــتقات، حيث ال تكتمل السوق املالية بجانب وجود 

األســهم والسندات إال بوجود ســوق متطورة للمشتقات تســهم يف ضبط التذبذب يف 

مؤرشات الســوق، ومتنح املستثمرين الفرصة لتوظيف أصولهم بشكل أفضل عىل املدى 

الطويل، وتخفض مستوى املخاطر التي يواجهونها.

5- رضورة إيجاد صانع للسوق يعيدها للتوازن كلام جنحت عنه، ويقلل من تأثري اإلشاعات 

والتوصيات عىل بعض األســهم، واتفاق مجموعة من املضاربن عىل رفع أو خفض سهم 

رشكة معينة مبا يضعف الثقة يف السوق ويربك أداَءها ومؤرشاتها.

6- رضورة ســنِّ قانون للتعامل مع الرشكات التي تُعلِن إفالســها وتلــك التي يتم تصفيتها، 

حيــث ياُلحظ إيقاف عــدد من الرشكات عن التداول يف الســوق )مثل:  رشكة بيشــة، 
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املعجــل، االتصاالت املتكاملة، وعذيب( وتجميد أســهم املســتثمرين يف هذه الرشكات 

دون أن يكونوا قادرين عىل بيعها أو استعادة بعض رؤوس أموالهم بتصفية الرشكة.

7- رضورة حامية األقلية من املساهمن يف السوق من صغار املستثمرين واألجانب املقيمن 

وحملة األســهم الذيــن ال ميلكون قوة تصويت مؤثرة، وكذلــك إعطاؤهم قوة أكرب عند 

ــف  التصويــت عىل اتخــاذ قرارات إســرتاتيجية أو االعرتاض عليها، وحاميتهم من تعسُّ

الغالبية املســيطرة عىل حصة كبرية من رأس املال، ودعم إنشاء جمعيات لحامية صغار 

املستثمرين يف األوراق املالية.

8- رضورة معالجة ضعف التداوالت يف ســوق الصكوك والســندات، سواء بتخفيض عمولة 

التداول أو بدعم السوق بسندات قابلة للتحويل إىل أسهم؛ إذ إن وجود هذا النوع من 

الســندات سيُحرِّك سوق السندات بشــكل أفضل مام هي عليه اليوم يف حال أخذت به 

الرشكات السعودية.

9- رضورة إعادة النظر يف الســامح للرشكات برشاء أسهمها بنسب محددة )5 أو %10()106(، 

عىل أن يقترص هذا اإلجراء عىل الرشكات الكبرية واملتوسطة فقط دون الرشكات الصغرية 

عاً لزيادة املضاربات عىل أسهم الرشكات الصغرية. حتى ال يكون القرار مشجِّ

10- رضورة الســعي لتشــجيع ودعم االندماج بن الرشكات الصغرية، وكذلك تشجيع ودعم 

االســتحواذ بن الرشكات الكبرية والصغرية مبا يخلق كيانــات قادرة عىل مقاومة الهزات 

االقتصادية يف السوق، ومبا يقلِّص عدد الرشكات املتعرثة وقيام الرشكات بتخفيض ثم رفع 

رؤوس أموالها كل فرتة بال جدوى تعود عىل السوق وال املستثمرين فيه.

11- رضورة حضور هيئة ســوق املال يف املشــهد بشــكل يومي للرد عىل أي استفسارات أو 

تفنيد وتصحيح أي معلومات مغلوطة أو شــائعات تُبَثُّ عن السوق، وعدم ترك الفرصة 

للشائعات للتأثري عىل مسار السوق.

12- رضورة إيجاد آلية لحل مشكلة نقص الحوكمة يف الرشكات املساهمة والناتجة عن هيئة 

امللكية كام أرشنا ســابقاً، ورضورة الفصل بن امللكية واإلدارة، وضامن حقوق املساهمن 

األقلية يف الرشكات املساهمة.

)106( رشاء الرشكة ألسهمها يؤدي إىل ارتفاع العائد عىل حقوق املساهمن بسبب نقص عدد األسهم املصدرة؛ كون األسهم 

التي يتم رشاؤها تتلف أو تبقى كأسهم خزانة غري مستحقة للتوزيعات، وال ُتحسب من ضمن األسهم املصدرة.
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10- رضورة النظر يف الســامح بالتداول املزدوج للرشكات السعودية يف أسواق مالية أخرى، 

وكذلك فتح الباب للرشكات غري الســعودية لتتداول يف ســوق املال الســعودية بطريقة 

اإلدراج املــزدوج.  وهذا القرار بالتأكيد ســيجعل الســوق والرشكات الســعودية تحت 

نظر املســتثمرين املحرتفن يف املؤسسات املالية لالستثامر يف سوق املال السعودية، كام 

سيدعم كفاءة السوق والرشكات ويرفع معايريها وأداَءها وشفافيتها وحوكمتها.

ــن درجة كفاءة  د تحسُّ 14- رضورة تكثيــف الدراســات والبحوث العلمية التي تتبّع وتُحدِّ

سوق املال السعودية خالل ُمدد قصرية ملعرفة أثر الترشيعات واألنظمة واإلجراءات التي 

تُطبَّق عىل الســوق خالل فرتات متعاقبة، ودراســة وتوضيح أثر الظواهر غري الطبيعية 

»Market Anomalies« بســبب املوســمية واإلجازات وتأثريات بعض األشهر املعروفة 

واملدونة )مثل أثر شــهر يناير( يف البحوث والدراســات العلميــة التي تم إجراؤها عىل 

األسواق املالية يف العاملن املتقدم والنامي.

الخاتمة:

اســتعرض هذا الكتاب يف فصله األول تاريَخ وأهمية وأنواع األســواق املالية، كام تطرَّق 

بــيء من التفصيــل ألهم األدوات املالية التي يتم تداولها، مبا فيها املشــتقات املالية التي 

أصبحــت تُتداول عىل نحو واســع يف البورصــات العاملية، وُخِتم الفصــل بإعطاء نبذة عن 

صناديق االستثامر وأنواعها وخصائصها.

وألن املوضوع الرئييس للكتاب - كام يدل عنوانه - هو سوق املال السعودية؛ فقد جاءت 

الفصول من الثاين إىل الخامس كلها عن هذه الســوق.  حيث ركَّز الفصل الثاين عىل إعطاء 

نبذة تاريخية عن نشــأة سوق املال يف اململكة وأبرز محطات التطوير التي شهدتها السوق 

الســعودية، ســواًء عىل مستوى التشــغيل أو األنظمة والقوانن التي تمَّ تطبيقها يف السوق 

تباعــاً منذ افتتاحها حتى نهاية عام 2015، وأفرَد الفصل جزأين مهمن للحديث عن نشــأة 

وتطوُّر صناديق االســتثامر يف السوق الســعودية إضافًة إىل أنه استعرَض باألرقام والجداول 

حجَم وتطوُّرات سوق السندات والصكوك منذ افتتاحها يف 2008 حتى نهاية 2015.

وتطرَّق الفصل الثالث من الكتاب ألداء ســوق املال الســعودية منذ افتتاحها يف 1985 

حتى نهاية 2015، واستعرض الفصل باألرقام والرشح والتحليل واملقارنات حركَة السوق بعد 
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أن تمَّ تقســيمها لثالث مراحل اعتامداً عىل أدائها وحجم مؤرشاتها، كام تمَّ إفراد جزء خاص 

للحديث عن مسببات الفقاعة التي شهدتها السوق املالية السعودية يف أوائل فرباير 2006، 

وأثر هذه الفقاعة عىل نشاط وحركة ومؤرشات السوق يف السنوات التي أعقبت الفقاعة.  

وأعطى الفصل الرابع تاريخاً موجزاً لنشــأة فرضية كفاءة السوق املالية وأنواعها وأشهر 

الطرق اإلحصائية الختبارها، وأعقبه باســتعراض اثنتي عرشة دراســة بحثية كان موضوعها 

كفاءة ســوق املال الســعودية، ونتائج هذه الدراســات، واختُتم الفصل باســتعراض ألهم 

املالحظات الرضورية التي تمَّ اســتخالصها من اســتعراض بيانات ونتائج الدراسات السابقة 

عن كفاءة السوق السعودية.

وختم الكتاب فصولَه بالرتكيز عىل تفحُّص أبرز التحديات أو العوامل السلبية التي أثرت 

وما زالت تؤثر عىل أداء ســوق املال الســعودية وتؤثر سلباً عىل كفاءتها.  وتمَّ تقسيم هذه 

التحديات إىل تحديات هيكلية تتعلق بنوعية املستثمرين يف السوق وعمق السوق وغياب 

صانع يقود تحرُّكات الســوق ويقلل مــن جنوحها وتذبذباتها الحادة بــن الفرتة واألخرى، 

إضافًة إىل تحديات تتعلق باإلجراءات التنظيمية وتطبيقات الحوكمة يف السوق. وأخرياً، أبرز 

املقرتحات التي يرى مؤلف الكتاب رضورتها يف الوقت الحايل لتطوير أداء وكفاءة سوق املال 

السعودية وزيادة جاذبيتها لالستثامر مع املحافظة عىل استقرار أدائها والحد من تذبذباتها 

الحادة كام أرشنا سابقاً.

وألن الكتاب جاء شــامالً لكلِّ ما يتعلق بسوق املال السعودية بكل تفاصيلها وتطوراتها 

وأزماتها والدراســات التي قامت بقياس كفاءتها؛ فأعتقد أنه ســيكون مرجعاً شــامالً لكل 

الطــالب والباحثن واملتخصصن ومتخذي القرارات يف الســوق املالية يف اململكة، كام أمتنى 

أن يكون هذا الكتاب نواًة لكتب وبحوث ودراسات قادمة تستكمُل ما مل يتطرق له الكتاُب 

ــح أخطاءه، إْن ُوجــدت، وتركِّز عىل الجوانب الفنية البحتة التي مل يتعمق املؤلف يف  وتُصحِّ

تفاصيلها نظراً ملحدودية الوقت.

واللَه أســأل أن ينفع بالكتاب، وأن يكون إضافًة علميــة للمكتبة االقتصادية واملالية يف 

اململكة العربية الســعودية، وأن يكون يف ميزان حســنات مؤلِّفه يوم أن يلقى ربَّه الكريم.  

وصىل اللَُّه وسلَّم وبارَك عىل محمٍد وعىل آله وصحبه أجمعن.
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.2007/3/19 بتاريخ  الصادر  املالية السعودية )تداول(،  5- نظام تأسيس ومهام رشكة السوق 

6- الئحة سلوكيات السوق، الصادرة بتاريخ 2004/10/4.

7- الئحة طرح األوراق املالية، الصادرة بتاريخ 2004/10/4.

8- قواعد التسجيل واإلدراج، الصادرة بتاريخ 2004/10/4.

9- الئحة األشخاص املرخَّص لهم، الصادرة بتاريخ 2005/6/28.

10- الئحة أعامل األوراق املالية، الصادرة بتاريخ 2005/6/28.

11- الئحة صناديق االستثامر العقاري، الصادرة بتاريخ 2006/7/15.

12- الئحة حوكمة الرشكات، الصادرة بتاريخ 2006/11/12.

13- الئحة صناديق االستثامر، الصادرة بتاريخ 2006/12/24.

14- الئحة االندماج واالستحواذ، الصادرة بتاريخ 2012/1/22.

15- الئحة قواعد الكفاية املالية، الصادرة بتاريخ 2012/12/30.
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المؤلف في سطور

د. عبد الله خالد بن ربيعان

المؤهل العلمي: 

دكتوراه يف االقتصاد من جامعة برونيل - غرب لندن، 2012م. 

العمل الحالي:

أستاذ االقتصاد املشارك - معهد اإلدارة العامة.

األنشطة العلمية والعملية: 

- له أكرث من 14 عمالً علمياً ما بني كُتب مؤلَّفة وُمرتَجمة وأبحاث وأوراق علمية منشــورة 

يف عدد من الدوريات واملؤمترات املحلية والعاملية.

- َعِمــل عضــواً للجنة البحوث وعضواً يف هيئة تحرير مجلــة املعهد العلمية لدورات عدة، 

إضافــًة إىل عمله يف مراجعــة وتحكيم عدد من الكتب والبحــوث العلمية لصالح مراكز 

أبحاث ودور نرش عربية وعاملية.

ـف ومراجع علمــي ألكرث من 12 حقيبة تدريبية يف دراســات الجــدوى االقتصادية،  - مؤلِـّ

والتجارة الدولية، وتحليل اقتصاديات االســتثامر، ومبادئ االقتصاد، والسياســات النقدية 

واملالية.

- درَّس العديــَد من مواد قطاع االقتصاد وامليزانيــة يف معهد اإلدارة، مثل: مبادئ االقتصاد، 

تحليل السياسات املالية والنقدية، تحليل اقتصاديات التجارة الخارجية، تحليل االستثامر، 

دراسات الجدوى )التسويقية، الفنية، واملالية(. كام درَّس موادَّ تدريبيًة اقتصادية متعددة 

لعــدد من الجهات الحكوميــة والخاصة، ومنها: وزارة الخارجيــة، هيئة تنمية الصادرات 

السعودية، وجمعية االقتصاد السعودية.

- عمــل مديراً لقطــاع االقتصاد وامليزانية، ومديراً إلدارة االتفاقيــات البحثية، ومديراً إلدارة 

الرتجمة، وذلك خالل السنوات الست املاضية.
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- عمل رئيســاً لفريق استشــاري لدراســة وضع التجارة الخارجية للمملكة، ورئيساً لفريق 

استشــاري لـــدراسة تطوير وإعادة هيكلة عمل لجنة التــوازن االقتصادي التابعة لوزارة 

االقتصــاد والتخطيط، كام عمل عضواً يف الفريق االستشــاري إلعادة هيكلة وزارة التجارة 

واالستثامر.

- عمــل مستشــاراً غري متفرغ لعدد من الجهات الحكوميــة والخاصة يف اململكة ملدة تزيد 

عن 12 عاماً.



حقــوق الطبع والنشــر محفوظة لمعهــد اإلدارة العامة، وال يجوز 

اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 

كتابيــة من المعهد إال في حــاالت االقتباس القصيــر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.



تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في

اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - 1441هـ




