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ٱ ٻ ٻ

 :امللخص
ي ، وهيتم تداوهلا داخل بورصة األوراق املالية السلع اليت تعد األوراق املالية

 ،كما يف السندات  ،يتمثل يف املال فحسبال هذا احلق  ،صاحبه حقاي يعط صك
سلطة أيضا على قرارات الشركة عن طريق مجعيتها العمومية وغري  يميتد ليعطبل 

حسب  يأو العاملي ا على االقتصاد احمللانت هذه السلطة خطر ومن مث ك ،العمومية
من مث كان علينا مناقشة و  ،لى إطالقهاع، إذا كانت هذه السلطة نوع الشركة

، وما متنحه من سلطة أو مال وكيفية احلصول عليها ،وأنواعها ،وراق املاليةماهية األ
قيود حتد من إساءة  يرد عليها منقشة ما ، مث مناحسب األحوال ،هما معايأو كل

وردها املنظم السعودي على ضوء التشريع أ للقيود اليتوذلك ابلنسبة  ،ستعماهلاا
واجلهات الرقابية  ،وسوابقها القضائية ،وغريه من التشريعات العربية ،الفرنسي

 .القائمة على متابعة حسن أداء هذه العملية
 الثثري من القيود ذهب إليه املنظم السعودي يف ستحسان مااوانتهينا إىل 

متماشيا مع   ،حيث استفاد من سابقيه ،تفاقيةاه من قيود أو ما مسح ب ،القانونية
إال أنه خالفه يف وضع كافة السلطات يف يد  ،كثري مما ذهب إليه املنظم الفرنسي

 القيود الواردة ىلع تداول األسهم يف ابلورصة

 لد عبد القادر محمود عيدد. خا: إعداد
 أستاذ مشارك قانون تجاري

 جامعة الطائف
 المملكة العربية السعودية
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وظيفتها  ،كان من األفضل أن تثون هناك هيئة مستقلة، و هيئة سوق األوراق املالية
 مع ،ن كل تالعب يف عمليات تداول األوراق املاليةالثشف ع -فحسب-

ن إ، حيث جراء التحقيقات هليئة سوق املالاالعرتاف بثون الثلمة األخرية إب
مبسمى املنظم -خالقية األغري شروعة أو املغري أغلب عمليات التداول 

 ؛وعلى درجة عالية من الدقة ،عمليات حتتاج إىل متابعة مستمرةي ه -السعودي
يرتتب عليه من أزمات  وما قد ،كتشاف التالعب بعد متامها ال يتم حبيث 

قامت هبا جلنة عمليات البورصة  األمثلة اليت ، ويفقتصادية قد يصعب تداركهاا
سيما  ،ن املسألة هنا حتتاج إىل الرقابة الدقيقةإإذ  ؛بفرنسا خري مثال على ذلك

س العديد من القيود القانونية وقد أحسن املنظم السعودي إذ اقتب ،الرقابة الوقائية
وحيث كان هدفنا مجع شتات القيود  ،لعمليات تداول األسهم من املنظم الفرنسي

 ،مثل الئحة معامالت األوراق املالية بفرنسا ،القانونية على تداول األوراق املالية
 .ذاته فثنا أنمل من املنظم السعودي السري على النهج

، املضاربة غري السندات ،األسهم ،اق املاليةبورصة األور  :فتتاحيةاكلمات 
 .املشروعة

 :املقدمة
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني واملرسلني.

 وبعد:
فتثون الدولة  ،كل بلدان العامل لدورة النقوديف   تقوم الدولة ابلدور الرئيسف

 .ها التقليديةأحد وظائف ابعتبارهللنظام املايل املسيطر العام ي ه
 ،املسيطر العام على نظام الدورة املاليةي كانت الدولة ه  -مثال-فرنسا ففي 

فثانت مبثابة  ،يديهايف  لوظائف االقتصاديةاالستينات مجعت الدولة كل ففي 
مثل  ،قراضدولة مؤسساهتا اخلاصة بعمليات اإلفأنشأت ال ،مهندس دورة التمويل

ع مجيعها حتت سيطرة الدولة وتق ،صناعة وغريهاالزراعة واليف  البنوك املتخصصة
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ي ىل هذه األموال تتحدد يوميا من وزير إتضخ يوميا  موال اليتاألن إحبيث 
متارس كل  ي، فهاملالك لثل النظام املايلي ريبا هفالدولة تق ،االقتصاد واملالية

 .وجتارة السلع الغذائية ،األنشطة من صناعة السيارات إىل األدوية
وبدأت الدولة تنسحب  ،1983منذ عام  مهمفرنسا حدث تغري يف  لثن

يث حب ،فبعد أن كانت البنوك توزع القروض املالية آليا ،من نظام الدورة املالية
بناء على معايري وبياانت موحدة  ،قرض ييستطيع كل عميل احلصول على أ

عات حبيث أصبحت املشرو  ،فتغري شثل التمويل ،ة مركزاي بواسطة الدولةدوحمد
بيع شركاهتا الوطنية يف  وعندما بدأت فرنسا ،تتجه إىل البورصة بدال من البنوك

مثل  ،بطرحها لالكتتاب العام وجدت قبوال كبريا من مجهور املدخرين الفرنسيني
من  1979فرنسا من عام يف  فارتفع عدد محلة األسهم ؛france telecomشركة 

 .1999عام يف  ألف ئيتمثائة ألف إىل مخسة مليون ومامليون وثال
البورصة يف  حبيث زاد عدد املستثمرون ،األسهميف  وزاد مع الوقت املستثمرون

حيث النسبة  ،وفرنسا ابلرتتيب ،جنلرتاإو  ،قارب من ربع سثان كل من أمريثاما ي
 .زالت للوالايت املتحدة األمريثية األعلى ما

أفضل تعريفاهتا يف  واليتن حمل تعامالت البورصة هو األوراق املالية، إوحيث 
ي قة املالية هر بورصة األوراق املالية، والو يف  يتم تبادهلا بيعا وشراء "أهنا السلعة اليت

 بورصة األوراق املالية".يف  صثا ينشئ حقا، وميثن تقوميه وتداوله بسهولة
على الشركة املساهم  املساهم سلطة وماال ين االسهم حتديدا تعطإوحيث 

وأداء الشركات  ،ولو بشثل غري مباشر ،أداء الشركةيف  ا دورا خطريافإن هل ؛فيها
وعليه فإن حتديد  ،عموماي البورصة ينعثس على أداء االقتصاد القوميف  املسجلة
 ،جلل ترد عليها أمر ، والقيود اليتوكيفية تداوهلا ،وطريقة احلصول عليها ،ماهيتها

علمية ومر بتجارب  ،العامل أمجعيف  أخذ الثثري من جمهود القانونيني واالقتصاديني
 .عملية كثريةو 
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ل األوراق املالية فإن تنظيمها فنيا وقانونيا يتطور يوما او تديف  يضا مع التوسعأ
وأثرى كثري من  ،وسيما مع وجود جتارب عملية خدعت السوق ،بعد يوم

املخادعة وتلك الطرق  ،عديد من الشركات ابخلداعيف  املخادعني بنسب كبرية
ابلشرح  ويلوسن ،هلاي التصد حاول الفقه القانوين ها اليتؤ أصبح هلا دراستها وأمسا

مرت على  بناء على التجارب الثثرية اليت ،وكيفية تفاديها قانوان ،هذه الطرقأمهية 
يف  توصال إىل أمهية القيود املفروضة على تداول األسهم ؛خمتلف أسواق التداول

من دوهنا قد يتحول هذا النظام  القيود اليت ،عامليةأسواق التداول الويف اململثة 
مثوان رأس املال الالزم  ،السوقيف  يضخ الثثري من أموال املسامهنيي الذي العبقر 

قد يتحول إىل حرب دمار شاملة إذا مل تتطور معاجلاته  ،لقيام الشركات مبشروعاهتا
 ال يصبح هذا السوق حىت ؛متاشيا مع املستجدات يوما بعد يوم ،الفنية والقانونية

سيما مع تزايد ال و  ،هاوجنوب شرق آسيا أزمة دول جنوبيف  فخا كما حدث
املهتمة  ،العامل مع مساندة االتفاقات الدولية هلايف  االندماجات ومتركز القوى املالية

دة من أجل تداول أكثر وسيما مع احملاوالت املتعد ،(1)بتحرير التجارة الدولية
 .موال عن طريق بورصة األوراق املاليةس األءو عاملية لر 

 :األمهية العلمية والعملية
س األموال الالزمة ءو توفري ر يف  مهماإن لبورصة األوراق املالية دورا 

واالقتصاد  ،يمن أثر كبري على االقتصاد القوم ومما هلذه املشروعات ،للمشروعات
 :فإن هذه الدراسة توفر لنا اآليت يالعامل

                                                 

اجلانب األكرب من يف  والشركات متعددة اجلنسيات التحثم ،تستطيع التثتالت االقتصادية الضخمة (1)
ويف املقابل فإن القوة  ،بورصة وويل سرتيتيف  املشروعات املقيدة يمصري ابقيف  فمثال تتحثم ،ثروةال

القادرين على العمل  يمن ثلثالعامل مقابلة ابزدايد عدد السثان تنخفض بسبب أن أكثر  الشرائية يف
ن و ادرين على العمل عاطلالق يمن ثلثووفقا ملا نشرته منظمة العمل الدولية أبن أكثر  ،ن عن العملو عاطل

دار اجلامعة  ،املعامالت االقتصادية الدولية ،ةشيح يأ.د مصطفى رشد :، ويف هذا املعىن كتبعن العمل
 .33ص  ،اجلديدة للنشر االسثندرية
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شراف اإلكيفية إدارة أوراقها املالية و يف   هم األسواق املالية العامليةالتعرف على أ  -1
أن سوق األوراق املالية سيما ال و  ،تتم داخل البورصة على العمليات اليت

نه األقل من حيث تنوع فإكرب من حيث القيمة السوقية السعودية برغم أنه األ
 يتداول داخله سوى إذ ال ؛األوراق املالية املتداولة داخل بورصة اململثة

 .األسهم العادية فقط
 ،املمارسات غري األخالقية داخل سوق األوراق املالية الفرنسي والسعودي -2

وأتثري ذلك على تداول  ،وكيفية التعامل معها على ضوء أهم التجارب العملية
 .األوراق املالية

غرض إيضاح  تداول األوراق املالية بيف  املقارنة بني النظام الفرنسي والسعودي -3
 .قوانني اململثةيف  كفاية هذه التشريعات من عدمه

 :خطة البحث
 املقدمة.
 .ية األسهم: ماهاألول املبحث

 وفيه مطلبان:
 .مفهوم األوراق املالية :األول املطلب

 .: تعريف البورصةاألول الفرع
 .: أنواع األسهمالثاين الفرع
 .الثالث: السندات الفرع

 .دراجشروط اإل :الثاين املطلب
 .قا لنظام هيئة سوق املال السعوديشروط إدراج األسهم وف :األول الفرع
 .امهنيحقوق املس :الثاين الفرع

 .فصاحقابة على مبدأ الشفافية واإلشراف والر : اإلالثاين املبحث
 وفيه مطلبان:
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يف  والرقابة على عمليات التداول شراف: اجلهات املنوط هبا اإلاألول املطلب
 .البورصة

 .فرنسايف  للبورصة يدار : التشثيل اإلاألول  الفرع
 .دور شركة املقاصة والتسوية واحلفظ املركزي :الثاين الفرع

 .هليئة السوق املالية السعودية ياهليثل التنظيم :الثاين املطلب
 وفيه مطلبان:

 .: قيود تداول األسهمالثالث املبحث
 .القيود القانونية :األول املطلب

 .املضاربة غري املشروعة :األول الفرع
السعودي الصادر عام  يامللثاملرسوم يف  إلغاء التداول وتعليقه :الثاين الفرع

 .رة إليهشاالسابق اإل 2003
 .: شراء الشركة ألسهمهاالثالث الفرع

 : القيود االتفاقية.املطلب الثاين
 : النتائج والتوصيات.اخلامتة

 فهرس املصادر واملراجع.
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 األول املبحث
 ماهية األسهم

جزء  يبل ه ،إن حتديد ماهية األسهم ال تتأتى ابلولوج إىل مفهومها فحسب
وترتبط  ،من تثوينه أال يتجز  امتثل األسهم جزء من سوق له تثوينه ومفهومه اليت

 .بوجوده
 ،األول خاص مبفهوم األوراق املالية املطلب ،مطلبنيإىل  املبحثوينقسم هذا 

 .دراجط اإلخاص بشرو  الثاين واملطلب
 األول املطلب

 مفهوم األوراق املالية
واملميز  ،األقرب جلمع صفاهتا إال أننا اخرتان منها ،البورصةتعددت تعريفات 

 ةإىل ثالث املطلبوقد قسمنا هذا  ،هلا عن غريها من حيث اللغة واالصطالح
لتعريف  الثالث والفرع ،لتعريف األسهم الثاين والفرع ،األول لتعريف البورصة ،فروع

 .السندات
 :تعريف البورصة: األول الفرع

األقرب جلمع صفاهتا، واملميز  البورصة، إال أننا اخرتان منها تعددت تعريفات
 هلا عن غريها من حيث اللغة واالصطالح.

يعقد بني املتعاملني ابلبيع  ياالجتماع الذ: "séance" كلمة بورصة تعين
فتطلق هذه الثلمة  ،مواعيد دوريةيف  معنيمثان يف  األوراق املاليةيف  والشراء

 .يعقد فيه هذا االجتماع يعلى املثان الذ
يشرف عليها جملس ادارة  ،وعليه فإن البورصة سوق منظمة لتداول رأس املال

وعليه ال تعترب التعامالت صحيحة إال على ضوء هذه  ،يضع قواعد إدارة تعامالهتا
 .فية التداول وقيوده ومواعيدهفحواها شروط تفصيلية لثي القواعد اليت
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فضال عن كون التعامل فيها ال يتم إال من خالل مساسرة مسجلني لدى 
ضماان لتنفيذ تعامالهتا على النحو  ؛يتصال بني البائع واملشرت اكحلقة   ،البورصة

يثون  واليت ها،وقوانين املطلوب واملنصوص على شروطه وفقا للوائح كل بورصة
هذه يف  وسيما إذا كان جديدا ،ياية هبا من املشرت السمسار هو األكثر در 

 .التعامالت
منظمة لعمليات تداول رأس املال  اننا انتهينا إىل كون البورصة سوقإوحيث 

 اليت يواالقتصاد يعلى إطالقه فإن البورصة تتعدد أدوارها حبسب النظام االجتماع
وقد  ،ن الدول الناميةجماالهتا عالدول الثربى تتعد أدوارها و ففي  ،ظلهيف  تنشأ

ستينات يف  يظل النظام االشرتاكيف  مصريف  مثلما حدث ،ينعدم دورها أحياان
 يوالذ ،مسايلأالر  يمع توسع النظام االقتصاد - دورها لذلك فإن ؛يالقرن املاض

 .خمتلف الدول يزداد ويتوسعيف  - من معطياته العوملة بثافة صورها
 :تعريف األوراق املالية

فاهتا أفضل تعرييف  حمل تعامالت البورصة هو األوراق املالية، واليت نإحيث  
 يوالورقة املالية ه بورصة األوراق املالية،يف  يتم تبادهلا بيعا وشراء لعة اليتالس"

 .(1)"بورصة األوراق املاليةيف  بسهولةينشئ حقا، وميثن تقوميه وتداوله  صك
 ،سواء من نصيب املسامهني ،السنداتيف  أما عن أنواع األوراق املالية فتتمثل

وحقوق  ،وكوبوانت األرابح ،أذون اخلزانةيف  وكذلك ،أو من نصيب املؤسسني
يندرج  ة اليتلثن هذه الفئات الرئيس ،حقوق تتعلق هبذه األوراق يأو أ ،املثتتبني

 .حتتها أنواع أخرى
 :تتعدد األوراق املالية على النحو اآليت

                                                 

 .63حىت  52صفحة  ،1974 ،منشأة املعارف ،يالقانون التجار يف  الوجيز ،مصطفى كمال طه (1)
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 :سهمأنواع األ: الثاين الفرع
ال ميثن  متنح أصحاهبا احلقوق العادية اليت األسهم اليت يه :األسهم العادية

 تعترب من مقوماته. واليت ،فصلها عن األسهم
جبانب احلقوق العادية -ختول ألرابهبا  األسهم اليت يه :األسهم املمتازة

احلصول على نصيب من يف  كاألولوية  :بعض املزااي اخلاصة -اللصيقة ابلسهم
سهم رابح الشركة، أو من فائض التصفية، وأحياان تسمى األسهم املمتازة ابألأ

اجلمعيات يف  متنح أصحاهبا عددا من األصوات اليت ي، وهذات الصوت املتعدد
 زايدة على تلك املقررة لالسهم العادية. ،العامة للشركة

واملقصود ابستهالك  ،استهلثت قيمتها األسهم اليت يه: أسهم التمتع
 ،كنوع من أنواع تصفية الشركات  ،أن ترد الشركة قيمة السهم ردا معجال: متهاقي

حالة يف  ويتجلى ذلك ،سهمها ألسباب ضروريةأستهالك احيث تلجأ الشركة إىل 
يثون  كالشركات اليت  ،ما إذا كانت موجودات الشركة مما يستهلك ابالستعمال

 صل أن السهم الونوضح أن األ ،و حمجر مثالأ موضوعها استغالل منجم
وليس من حق  ،ن السهم ميثل حصة الشريكأل ؛يستهلك طاملا أن الشركة ابقية

كما أنه ليس من حق الشركة   ،ن يسرتد حصته مادامت الشركة قائمةأالشريك 
ن ذلك معناه حرمانه أل ؛سهمهأن ترد للشريك القيمة االمسية أل طاملا مل يتم حلها

ن إىل إوهو احلق يف البقاء يف الشركة  ،له ة املقررةاحلقوق الرئيس ىحدإمن 
ذا  إكما يف حالة ما   ،سباب ضرورية تفرضها طبيعة الشركةأك لثن هنا ،تنقضي

و أكاملنجم   ،فيزول مبرور الزمن ،كانت موجودات الشركة مما يستهلك ابالستعمال
 .(1)احملجر
 ،ملياهكشركات النور وا  ،اذا كانت الشركة حاصلة على امتياز حثومي ايض  أو 

 .ىل اجلهة اليت منحت االمتيازإل موجوداهتا ئو مث ت ،ملدة معينة

                                                 

 .205دار اجلامعة اجلديدة صفحة  – 2009طبعة عام  – حممد فريد العريين –الشركات التجارية  (1)
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مأخوذ من نصيبه  ،وعليه فإن استهالك السهم هو رد معجل لقيمة السهم
أن الشركة اليت  -كما هو واضح-واحلثمة منه  ،عند التصفية املستقبلة للشركة

فإهنا تستهلك  ؛عقدهاأو تبلى بطبيعة  ،كاملنجم  ،تبلى مبرور الزمن بطبيعة عملها
مع انقضاء  اسهمها تدرجيي  أحىت تستهلك مجيع  ؛بعد عام اسهمها عام  أمن  اجزء

 .مدهتا
وحيسب على  ،هي القيمة اليت يصدر هبا السهم :القيمة االمسية للسهم

 .أساسه رأس مال الشركة
لقانون العرض  اهي قيمة السهم يف البورصة وفق   :القيمة السوقية للسهم

 .اخنفاض  او  ارتفاع  ا والطلب
ميثله السهم يف أصول الشركة  هي صايف ما :القيمة احلقيقية للسهم

فإن كانت  ،وهذه القيمة بدورها تتوقف على املركز املايل للشركة ا،وموجوداهت
وإن   ،مسيةاحلقيقية تثون مساوية للقيمة اال فالقيمة أصول الشركة مساوية خلصومها

هم تثون فإن القيمة احلقيقية للس ؛أو أقل منها كانت األصول أكرب من اخلصوم
 .مسيةأكرب أو أقل من قيمته اال

 :السندات: الثالث الفرع
 .السندات ذات العائد الثابت
 .السندات ذات العائد املتغري

 .سندات تتضمن شرط االستهالك
بل يتم شراؤها وبيعها  ،البورصةيف  هلاو اهناك أنواع ذات صلة حبيث ال يتم تد

 .(1)الصندوق املصدر نفسهلدى 
                                                 

 ،بورصة األوراق املالية ،جالل إبراهيم العبد :ىلإضافة ابإل ،228ص  3يف  ليهإشارة املرجع السابق اإل (1)
، توزيعدار احلمد للنشر وال ،البورصةيف  االستثمار ،حممد عوض عبد اجلواد، و الدار اجلامعية االسثندرية

 .، كتبوا بذات املعىن2006وىل الطبعة األ
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 :التفرقة بني األسهم والسندات
 يويضف ،رأس مال الشركةيف  كون السهم حصةيف   خيتلف السهم عن السند

حائزيها  يويؤكد السهم عالقة ما أو صلة ابلشركة تعط ،على حائزه صفة مساهم
 .حقوقا متساوية

يف  طيه احلقويع ،على الشركة ايسند فهو ميثل فقط صك مديونية عادأما ال
 ،يفهو دائن عاد ،الشركةيف  اسرتداد دينه بفوائده دون حتمل خسارة أو مثسب

ويفوز  ،اخلسارةيف  جيعل حائزه شريثا يتحمل يعلى عثس السهم الذ
وله سلطة  ،وعليه فاملساهم له مال ،وهبوطا ،مع الشركة صعودا ي:أ .ابملثسب
 ،املساهم إيضاحا لذلك حولذلك مت اختيار مصطل ،ك املساهم فيهيعلى الشر 
ولو  ،أداء الشركةيف  يعطيه حق التدخل -سيما مع نسب معينةال -فاملساهم 

 .بطريقة غري مباشرة
دخول الشركة املستقبلة عن طريق يف  إبداء املثتتب رغبته :معناه االكتتاب

 .(1)تعهده بشراء عدد حمدد من أسهمها املطروحة على اجلمهور القتنائها
ح وفقا لقانون روط ليصدر االكتتاب على الوجه الصحيوهناك عدة ش

املرسوم يف  نجدهاأما التفاصيل التنفيذية ف ،(التجارة السعودي )الشروط العامة
 :ليه سابقا بشأن إنشاء هيئة السوق املاليةإاملشار  يامللث

أجل أو  على فإذا علق ،غري معلق على أجل ،منجزاأن يثون االكتتاب ابات و  -1
 .وصح االكتتاب ،ل األجلشرط آجل بط

وعدم  ،ال صوراي بغرض زايدة نسبة املثتتبني مثال ،أن يثون االكتتاب جداي -2
يقدرها  وخالفه من صور الصورية اليت ،اكتتب فيه نية لسداد ماوجود 
 .حسب سلطته املوضوعية يالقاض

                                                 

 .323بند  –املرجع السابق  –مصطفى طه  .د (1)
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االكتتاب نسبة رأس املال  يأن يغط . أي:جيب أن يثون االكتتاب كامال -3
وز هلم أن خيفضوا رأس وال جي ،مشروع الشركة يال ألغإو  ،لالكتتاباملطروحة 

 .انتهى إليه االكتتاب يمال الشركة املثتتب فيه للقدر الذ
 الثاين املطلب

 شروط اإلدراج
 :قا لنظام هيئة سوق املال السعوديشروط إدراج األسهم وف :األول الفرع

بوضع نظام  2/6/1424 يف الصادر يملادة السابعة من املرسوم امللثيف  ورد
 :من الشروط عدد هيئة سوق املال

 .جيب أن يثون املصدر شركة مسامهة -1
 حبيث ال ،كافية  ةدراج أن يثون هلا سيولسهم موضوع طلب اإلاأليف  طيشرت  -2

 .دراجمساهم عند اإل 200ر املثتتبني عن يقل عدد مجهو 
% عند 30ألسهم موضوع الطلب عن تقل ملثية اجلمهور من فئة ا ن الأو 

ئوية أن تسمح بنسبة م -بعد احلصول على موافقة اهليئة-وجيوز  ،دراجاإل
ذا رأت مناسبة ذلك ابلنظر إىل عدد إ ،املسامهني دىن منأقل أو بعدد أ

 .وتوزيعها على اجلمهور ،األسهم من الفئة نفسها
نسبة مئوية أدىن أو عدد مسامهني أقل يسمح به وفقا  يخالل أبدون اإل  -3

تلك يف  تشثل املتطلبات املنصوص عليها ،من هذه املادة (ب)للفقرة 
 .الفقرة التزاما مستمرا على املصدر

وقت بعد إدراج أسهمه أن أاي من متطلبات الفقرة  يأ املصدر يفإذا علم  -4
فعليه أن يشعر السوق  (2)رقم  يهنا ه (ب)والفقرة  ،من هذه املادة (ب)

الالزمة لضمان استيفاء املتطلبات ة يجراءات التصحيحويتخذ اإل ،فورا بذلك
 .(1)ذات الصلة

                                                 

 .يوالراجح "تداول" ياملوقع الرمس ة إيلضافابإل ،يالغامد يعبد اهلاد –السعودي  يالقانون التجار  (1)



  خالد عبد القادر حممود عيد د. القيود الواردة على تداول األسهم يف البورصة أحباث
 

 

 

 

-189- 

تقل القيمة دراج أسهم من الفئة نفسها جيب أن ال إمامل يثن قد سبق  -5
سهم املطلوب إدراجها دراج جلميع األمجالية املتوقعة عند اتريخ اإلالسوقية اإل

جيوز للسوق بعد احلصول على موافقة و  ،يمليون رايل سعود 300عن 
ذا رأت أن السوق  إسهم ذات قيمة سوقية إمجالية أقل إبدراج أاهليئة السماح 
 .(1)سهمكافية لتلك األ

اجلمهور االكتتاب العام عدة مرات ألسهم  يد يغطنشري هنا إىل أنه ق
وهو ما ابتغاه املنظم  ،عالنفر فيها الثقة وجودة الدعاية واإلجديدة لشركات تتوا

وحد أدىن  ،دىن لتغطية االكتتابديد احلد األمنها حت ،وضع شروطيف  السعودي
 .السعودي ياالقتصاد القوميف  حبيث يضم أفضل وأقوى شركات ،لرأس املال

 :خصائص األسهم ابآليت 187وحددت املادة 
ينقسم رأس مال  من نظام الشركات 48فطبقا للمادة  :القيمةيف  املساواة -1

سهيل حساب ت يوحثمة ذلك ه ،ىل أسهم متساوية القيمةإالشركة املسامهة 
 .اجلمعية العموميةيف  األغلبية

من  ،مينحها السهم احلقوق اليت يقيمة األسهم تساو  ييرتتب على تساو و 
 .والتزاماهتم حنو الشركة ،وانتج التصفية ،والتصويت ،حيث األرابح

 ،ونشري هنا إىل أن املساواة هنا تقوم بني كل من األسهم من نوع واحد
على حاملها  يفهناك أنواع خمتلفة من األسهم تضف ،وليست مساواة بني املسامهني

 .ميزات خمتلفة
 .والتجارية للسهم ،قيةواحلقي ،ونفرق بني القيمة االمسية

 :مواجهة الشركةيف  سام أو التجزئةعدم قابلية السهم لالنق -2

                                                 

، 1996 -1417 رابعة عامالطبعة ال - دكتور حممد حسن اجلرب –السعودي  يالقانون التجار  (1)
 .309صفحة 
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ل ملثية السهم إىل ورثة مالك السهم فإن السهم ال ميثن متلثه ئو عندما ت
يف  استعمال احلقوق املرتتبة على السهميف  عيني من ينوب عنهموإمنا يتم ت ،مشاعا

يضاح أن إمع  ،وحق التصويت ،كحضور اجلمعية العمومية  ،مواجهة الشركة
 عنهم وليس من ينوب ،االلتزامات الناشئة عن السهم تثون مسئولية كل الورثة

 .فقط
 :ة السهم للتداول ابلطرق التجاريةقابلي -3

وهو حق أصيل  ،ملثية السهم من شخص آلخركقاعدة عامة جيوز نقل 
شركات يف  كما هو احلال  ،ملالثه دون حاجة التباع إجراءات حوالة احلق

 .الشركاء ييتنازل عن حصته إال مبوافقة ابق ال ميثن للشريك أن واليت ،شخاصاأل
 يونضيف إىل أنواع األسهم املذكورة سابقا نوعا جديدا أضافه القانون التجار 

إذ  ،لثنها أسهم ممتازة عدمية الصوت ،وهو نوع من األسهم املمتازة ،السعودي
 يمن نظام الشركات السعودي بعد تعديلها ابملرسوم امللث 108املادة  اأجازهت

 احلق يفيجوز للشركة أن تصدر أسهما ممتازة ال تعط ،30/7/1412يف  الصادر
 .% من رأس ماهلا50جياوز  لك مبا الوذ ،التصويتيف 

يتخذ السهم أحد شثلني وفقا بني األسهم االمسية واألسهم حلاملها والفرق 
ويتم  ،فاألسهم االمسية حتمل اسم صاحب احلق فيها ،اململثةيف  الشركات لنظام

واألغلب من التشريعات حيظر األسهم  ،سجل املسامهنييف  تداوله بطريق القيد
حتياج للتنوع بوجودها، وفقا ملدى اال ،أو يضع هلا حدا أقصى ال تتجاوزه ،حلاملها

 .ومدى القدرة على متابعتها وجتنب خماطرها
 حامل السهم ويعترب ،ال حيمل اسم صاحب احلق فيهفأما األسهم حلاملها 

 .مواجهة الشركة هو صاحب احلق فيه يف
 ،ىل حني الوفاء بقيمته كاملةإأن يبقى السهم امسيا  99/2ملادة طبقا لنص ا

 .السهم حلامله للوفاء بباقي قيمتهالوصول لصاحب وحثمة ذلك أنه قد يتعذر 
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 :القانونية لعمليات تداول األسهم الطبيعة
 ،فهناك من وصفها أبهنا جتديد للدين ،هذه املسألةيف  اختلف الفقه القانوين

ولثن  ،مقابل الشركة ،ليحل حمله الدين اجلديد ،يسقط الدين القدمي ابلبيع ي:أ
 ،إذ ال ينشأ التجديد مصادفة ؛هم جيدا طبيعة التجديدأنه مل يتف ييعوز هذا الرأ

وهو مامل تتجه إليه إرادة  ،وإمنا جيب أن تتجه إليه إرادة ابئع السهم ومشرتيه
 .فضال عن تواجد وسيط يقوم بتنفيذ أمر البيع والشراء ،األطراف

تنشأ هبا  ،لثن التشريع الفرنسي عرب عن هذه الصفقة قانوان أبهنا حوالة
ليه هو إاعترب املتنازل  فمىت مت التنازل عن السهم ،ذاهتا االلتزاماتو  ذاهتا احلقوق
 .كما يثون للمتنازل إليه مجيع احلقوق وااللتزامات  ،نظر الشركةيف  املساهم
 :حقوق املسامهني :الثاين الفرع

يف  فله احلق :وسلطة على الشركة املساهم فيها السهم حلامله ماال ييعط
أن يف  واحلق ،زايدة رأس املاليف  االكتتابيف  واحلق ،ابحاحلصول على األر 

ل عند التصفية ارأس امليف  ستعادة نصيبهايف  واحلق ،يتصرف فيما ميلثه من أسهم
والوقوف على حقيقة  ،وطلب االستعالم عن واثئق الشركة ،مع العائد إن وجد

 .وأدائها مركزها املايل
ن و السند دائن ين حاملإ القول نستطيعفالسندات  يأما حقوق حامل

تربطه ابلشركة عالقة مديونية  وبناء عليه فإن العالقة اليت ؛سو مسامهنيولي ،نو عادي
ىل إفوائد املبلغ املقرض يف  هم احلقفل ،وتثيف على أهنا عقد قرض ،عادية

حالة عدم يف  واللجوء للقضاء ،موعدهيف  سداد الدينيف  وهلم احلق ،الشركة
وطلب  ،يالقانونية املخولة للدائن العاد م كافة السبلواستخدا ،حدوث ذلك

 .(1)واستخدام كافة الدعاوى القضائية املتاحة للدائن ،فالس الشركةإعالن إ
                                                 

 .يليه وما 276بند  ،1963القاهرة  ،"يمجال الدين عوض "القانون التجار  ي، وعلحممد حسين .د (1)
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تصدر على أنه " 185مادته يف  السعودي يوحيث نص القانون التجار 
شركة املسامهة ثالثة أنواع من الصثوك ذات القيمة املالية، وتسمى األسهم 

ماهية السهم أبنه صك  186مادته يف  تأسيس والسندات، وعرفتوحصص ال
شركة يف  رأس مال شركة األموال، ويقابل حصة الشريكيف  ميثل حصة

 األشخاص، كما يطلق أيضا على الصك املثبت هلذا احلق.
على وجوب إنشاء  1966لسنة  24القانون رقم يف  فرنسا مت النصويف 

 .السندات يوق حائز مهمة ممارسة حق يتتوىل ه مجعيات
ال يتداول فيها حاليا  وذلك على عثس سوق األوراق املالية السعودية اليت

أو  ،سواء كانت حثومية ،أما األوراق املالية األخرى ،إال األسهم العادية فقط
املستقبل يف  ويتوقع أن يتم تداوهلا ،السوق املاليةيف  ال تزال غري متداولةفخاصة 
 .القريب

ال تزال سوق االوراق املالية السعودية األعلى من  -رغم من ذلكوابل-ولثن 
 .يوكذا حجم التداول اليوم ،حيث القيمة السوقية
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 ."تداول" :ياملوقع الرمسو  ،يجحموقع الرا (1)
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 الثاين املبحث
 فصاحوالرقابة على مبدأ الشفافية واإل شرافإلا
شراف خاص ابجلهات املنوط هبا اإل :األول ،مطلبنيإىل  املبحثقسمنا هذا 

 يعن اهليثل التنظيم الثاين واملطلب ،البورصةيف  ات التداولوالرقابة على عملي
 .هليئة السوق املالية السعودية

 األول املطلب
 البورصةيف  شراف والرقابة على عمليات التداولنوط اها اإلاجلهات امل

 للبورصة يدار خاص ابلتشثيل اإل: األول ،فرعنيإىل  املطلبوقد قسمنا هذا 
 .يواحلفظ املركز  ،والتسوية ،املقاصةفخاص بدور شركة  اينالث الفرعأما  ،فرنسايف 

 :فرنسايف  للبورصة يدار التشكيل اإل: األول الفرع
ونظام  ،س املالأضا من التشريعات املتعلقة بسوق ر لقد اقتبست فرنسا بع

كما أنشئت جلنة البورصة   ،شراف من الوالايت املتحدة األمريثيةواإل ،الرقابة
COB"" يئة سوق املال األمريثعلى غرار هي "SEC"،  ن املنظم إوحيث

وضبط  ،شراف على السوقه إىل إنشاء جهة رقابية تقوم ابإلالفرنسي قد اجت
 ذاهتا وعليه فإن األهداف ؛تشجيع صغار املستثمرين نفسه الوقتويف  ،تعامالته

 .اململثة العربية السعوديةيف  يبتغيها املنظم الفرنسي نبتغيها حنن اليت
 : COBعمليات البورصة  جلنة

اخلاص  ياستوحى املشرع الفرنسي إنشاء هذه اللجنة من القانون األمريث
مت  واليت ،1929مت إنشاؤها عقب األزمة االقتصادية عام  اليت SECإبنشاء جلنة 

وذلك عن طريق املعلومات اخلاصة أبداء الشركات  ،نشاؤها حلماية االدخار العامإ
وأنشئت  ،ت هلذا الغرضئفأنش ،ملعلومات والبياانت عنهاونشر ا ،وموقفها املايل

وتعمل  ،تقريبا ذاته ألداءاب نفسه لهدفلالفرنسية  COBجلنة عمليات البورصة 
 .حتت إشراف هيئة سوق املال الفرنسية
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 :تكوينها
ويتثون  ،يعني بقرار من جملس الوزراء ملدة ست سنوات غري قابلة للتجديد

 :دارة منأعضاء جملس اإل
 .خيتاره رئيس جملس الدولة ،الدولة مستشار من جملس -1
 .خيتاره رئيس حمثمة النقض ،النقض ةمستشار من حمثم -2
 . COBن ديوان احملاسبة ممثل عن هيئة األسواق املالية ممراقب  -3
 ي.خيتاره حمافظ البنك املركز  يركز ممثل عن البنك امل -4
 .للمحاسبات خيتاره رئيس اجلهاز يعضو عن اجلهاز القوم -5
جمال االدخار العام واالكتتاب يف  اخلربة والثفاءة يثالثة أعضاء من ذو  -6

جنة لس الورئي ،ورئيس اجلمعية الوطنية ،يعينهم رئيس جملس الشيوخ ،العام
 .االقتصادية واالجتماعية

وتقوم  ،ة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدةوهؤالء األعضاء يعينون ملدة أربع
 .اجلريدة الرمسيةيف  تنشر لية اليتاللجنة بوضع لوائحها الداخ

 :COBاختصاصات جلنة عمليات البورصة 
 .األشخاص الذين يقومون بعمل اكتتاب عام -1

على  COB وتنص لوائح ،سوق رأس املاليف  يشمل كل الشركات املقيدة أسهمها
 .ايأم اعتبار  ا،يطبيع اكان شخصأسواء  ،معاقبة املخالفيف  حقها

فصاح عندما يتجاوز ما ميلثونه من أسهم زمون ابإليلت املسامهون الذين ال -2
 .معينة من رأس املال اشركة ما نسب

 تقع فصاح عن البياانت واألحداث اليتاللجنة بعدم اإل ييضاح ابلتزام موظفمع اإل
 .حتت أيديهم بسبب وظيفتهم

 حتصيل اللجنة إيرادات من األشخاص العامة واخلاصة مقابل اخلدمات اليت -3
 .SECغرار اللجنة األمريثية تؤديها على 

م مع مصلحة ءيد األوراق إذا رأت أهنا ال تتالاالعرتاض على قبول ق -4
 .املستثمرين
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ن اللجنة هلا الثثري من الصالحيات بشأن وضع العقوابت إنستطيع القول 
حيث يطلب منا وزير  ،كما أن هلا سلطات استشارية  ،على الشركات املخالفة

ل بعض املسائل املتعلقة ابألسواق املنظمة لألوراق حو  يبداء الرأإاالقتصاد 
 .(1)املالية
 :دور شركة املقاصة والتسوية واحلفظ املركزي :الثاين الفرع

ن الغرض منها العمل على تطوير ت شركة للمقاصة ذات منفعة عامة كائأنش
قتصاد الفرنسي عن طريق تداول األسهم الفرنسية أو األجنبية املقيدة ببورصة اال
ختيارية يف ابطريقة  اوقيدها حسابي   ،ويقوم دورها على حفظ األوراق املالية ،ريساب

ومع توفري  ،ومع تزايد حجم أعمال عمليات التداول يف األوراق املالية ،األمر ئابد
تعرض له حامل الورقة عما كان ي ابعيد   ،األمان التام من قبل هذه الشركة للتداول

إىل جانب  ،أو التلف ،أو الفقد ،اأو الغش عموم  حتمال التزوير ااملالية من 
لذلك فضلت الشركات ؛ وحفظها ماداي   ،مصاريف كل شركة يف طباعة األسهم

 :مالية أن تعهد هبذه املهام إىل شركة املقاصة واحلفظ املركزي االيت أصدرت أوراق
SICOVAM. 

 اوإمنا أصبحت قيد ،ومن هنا أصبحت هذه الورقة ليست جمرد صك ورقي
 1980وعليه صدر قانون املالية سنة  ،دون وجود ألي صثوك مادية احسابي

وإمنا  ،عامل عليها يف شثل صثوك ماديةتلاألسهم وا الذي أعلن عن هناية تداول
  ا.حسابي اأصبحت قيد

من أول القيد  اأما اآلن فبطبيعة احلال تتم كل هذه التعامالت إلثرتوني  
أو تنوي إصدار أوراق  ،مالية اأصدرت أوراق احلسايب الذي تفتحه للشركة اليت

ي ر ايف التثوين اإلد ارئيس   اوأصبحت هذه الشركة مبختلف تسمياهتا عنصر   ،مالية
 ،وأصبح السهم جمرد قيد حسايب مسجل من هذه الشركة ،بورصة يف العامل ةألي

 اوكل م ،وكل التعامالت اليت تطرأ عليه تسجل لدى شركة التسوية واحلفظ املركزي

                                                 
(1 ) HSInF enE MHM a  & NG MEEG LEHCIM-EISIn . S.I.. .C&, G CG 

tG osE&dN G e, CNu,NG  G ,G CG Cs N   &E &N G MI 40 .t&gG 253  
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 يتم تسجيله لدى شركة التسوية واحلفظ رييطرأ على الشركة مصدرة السهم من تغي
 .عن توزيع كوبوانت األرابح مثال   فضال   ،انقسام  اأو  ،اندماج  اسواء كان  ،املركزي

ال غىن عنه يف   أصيال   اومن هنا أصبح دور شركة التسوية واحلفظ املركزي دور  
ور كبري يف إمتام كل العمليات اليت ترد على األمر الذي أدى إىل تط ،كل بورصة

 ،كثرية للغش والتحايل  عن كوهنا أغلقت أبوااب   تداول األوراق املالية، فضال  
 .وأصبحت ضمانة هامة جلمهور املتعاملني على األوراق املالية

التطوير لربانمج  2001ابدئ األمر كان نظام تداول عام ففي اململثة يف  أما
تتم  تقوم بتسوية وتقاص مجيع العمليات اليت اليت ،1990والتقاص عام  ،التسوية

 .2003أتسست عام  دجمت داخل هيئة السوق املالية اليتأمث  ،على األسهم
 املطلب الثاين

 هليئة السوق املالية السعودية ياهليكل التنظيم
ابدئ األمر الشركة السعودية لتسجيل األسهم عن طريق البنوك يف  أتسست

وتقوم  ،للشركات املسامهة يه الشركة تسهيالت للتسجيل املركز وتقدم هذ ،لتجاريةا
وقد أدخل نظام التسوية اآللية لتقاص عام  ،بتسوية وتقاص مجيع عمليات األسهم

 .1990ومت تطويره وتشغيله عام  ،1989
أكتوبر عام يف  مث نظام تداول لتداول األوراق املالية والتقاص والتسوية

 أتسست هيئة السوق املالية مبوجب نظام السوق املالية الصادر مث ،2001
املسئول عن إدارة السوق املالية  يومتثل اجلهاز احلثوم ،/م30رقم  يابملرسوم امللث

وتتمتع ابلشخصية  ،وترتبط برئيس جملس الوزراء مباشرة ،هاوتنظيم السعودية
 .ير ادواإل واالستقالل املايل ،االعتبارية

ثون جملس اهليئة من مخسة أعضاء متفرغني فيتين جملس اهليئة أما عن تثو 
شراف رئيس إنظيمية حتت من الوحدات الت اويضم عدد، ييتم تعيينهم أبمر ملث

 .يجملس اهليئة التنفيذ
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 الثالث املبحث
 قيود تداول األسهم

وذلك تيسريا لسرعة  ؛إن من أهم خصائص األسهم هو قابليتها للتداول
شركات األشخاص يف  وهو ما مييز السهم عن حصة الشريك ،س املالأحركة ر 

جلسات يف  لذلك تتم عمليات البيع والشراء ؛الشركاء يتتطلب موافقة ابق واليت
لتثون  ؛الشروط املنصوص عليهاووفقا للقواعد و  ،سعيا وراء الربح ؛التداول يوميا

كافة   السهم اجلديد يويثون ملشرت  ،عمليات التداول على الوجه الصحيح
ولثن حرية التداول هذه ليست على إطالقها  ،وعليه كافة االلتزامات ،احلقوق

ووفقا ملبدأ الشفافية  ،وإمنا تتم من خالل قنوات قانونية جيب احرتام تعليماهتا
هذه املبادئ إىل تعليق التعامل على السهم  ىحدخالل إباإل يوقد يؤد ،فصاحواإل
وأحياان من أجل أن تتم عملية اندماج  ،انونيةوتعرض املتسبب للمساءلة الق ،مثال

 يحفاظا على سعر السهم ابلنسبة لباق ؛فيتم تدريج بيع السهم ،شركتني مثال
وعلى اجلهة املشرفة  ،وهذه قيود أحياان مؤقتة تفرضها طبيعة التعامل ،املسامهني

 .وملنع املضارابت غري املشروعة ،املتابعة للتنظيم
 :والثاين ،خاص ابلقيود القانونية :األول ،مطلبنيإىل  املبحثوقد قسمنا هذا 

 .اص ابلقيود االتفاقيةخ
 األول املطلب

 القيود القانونية
هيئة سوق يف  ممثلة-ت مثاانة عن طريق توفري اخلدمات واإلتقوم البورص

لتزام مببدأ لال ؛تعطى للجمهور شراف على املعلومات اليتابملتابعة واإل -املال
ا املالية للبورصة  حيث تلتزم الشركات بتقدمي قوائمه ي،فصاح الدور الشفافية واإل

 .كل ثالثة أشهر
التذبذب  ي:أ ،يتنبأ ابألسعار اخنفاضا وارتفاعا يالشخص الذ :املضارب

 .وحساابت وحتاليل دقيقة ،مستندا إىل معلومات صحيحة ،لألسعار يالطبيع
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ترتك  ي:أ ،حيحةاملضاربة دون االعتماد على معلومات ص يه :املقامرة
والفرنسيون يسمون هذا النوع مبصطلح معناه الشخص  ،األمور حملض الصدفة

 .(joueurحلظ والصدفة )معتمدا على ا ،الثراء السريعيف  يرغب يالذ
ونضيف  ،ولثن ال ميثن إنثار أن عمليات املضاربة ال ختلو من بعض احلظ

تضارب على أساس  ،احلريف احلقيقة هلا حيتان ابملعىنيف  أيضا أن هناك بورصات
تعتمد  يوه ،أمريثايف  مثل بورصة املعادن النفيسة ،معلومات ال ميلثها غريها

لذلك فإن هذه  ؛وتعترب معلومات سرية ،على معلومات ال ميلثها إال اجليش هناك
مثلما حدث مع  ،وكثري من األثرايء سقطوا هناك ،البورصة تعترب مقربة األثرايء

 .ن املضاربة فيها تقوم على حيتان حتتثر املعلومة الصحيحةلذلك فإ ؛الثثري
خاص إبيضاح ماهية  :األول الفرع ،فروع ةإىل ثالث املطلبوقد قسمنا هذا 
 لفرعوا ،لعمل قوى السوق يوأتثريها على األداء التلقائ ،املضاربة غري املشروعة

الئحة يف  اسيم ،خاص إبيقاف التداول وتعليقه أثناء جلسات التداول :الثاين
 .لث فخصصناه لشراء الشركة ألسهمهاالثا الفرعأما  ،سوق املال السعودية

 :ملضاربة غري املشروعة: ااألول الفرع
يظهر ذلك من خالل تدخل املضارب أبفعال من شأهنا إحداث ارتفاع أو 

إذ أهنا اعتمدت على  ؛مشروعةتصبح املضاربة غري و  ،األسعاريف  اخنفاض مصطنع
حدودها يف  وإحداث متوجات شديدة ،األسعاريف  لية للتالعبطرق احتيا

معتمدا على  ،بغرض االستفادة من فروق األسعار ،القصوى بطريقة مفتعلة
 .التدليس واالحتيال إليقاع اآلخرين

لسعر  يامنطق عن املمارسات غري املشروعة فإن هناك حتليال وللثشف
للتوصل إىل كيفية حدوث  ؛عه بدقةجيب على اهليئة املشرفة عليه أن تتاب ،السهم

 .عملية التحايل
 :أمثلة عملية لبعض أنواع التحايل

 :من السوق الفرنسي يمثال عمل
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مارس سجلت أسهم شركة  11ىل إ 6الفرتة من يف  نهأيف  تتلخص الوقائع
saulnes chatillon البورصةيف  يبورصة ابريس نشاطا غري عاديف  لةاملسج، 

ومت ذلك عن طريق املضاربة أبوامر  ،سعر السهميف  ايداحيث سجل ارتفاعا متز 
مسسرة حلساب عمالء مت فتح حساابت هلم  ،شراء متت بواسطة قرابة عشرين شركة

قامت هبا جلنة  ليتاكشفت التحقيقات   ،هبذه الشركات أبمساء وعناوين ومهية
 أن ثالثة أشخاص قاموا هبذه -التحقيق فيما بعد  يوقاض ،عمليات البورصة

طريقة  يوه ،"ينهم مستخدمني التقنية املسماة "الغاليةالعمليات ابلتواطؤ فيما ب
 .وخصوصا على األسهم ذات التداول احملدود ،شهرية لرفع سعر السهم

حىت يقتنع  ؛إعطاء العديد من أوامر الشراءيف  تتلخص هذه الطريقة
ويستمر تصاعد  ،ءفيقبلون على الشرا ؛املتعاملون أبمهية التعامل على هذا السهم

يهدف  يىل السعر الذإحىت يصل  ،ويزداد السعر مع كل عملية صورية ،السعر
 ،حوزهتم مسبقايف  األسهم اليتمث يعطون بعد ذلك أوامر بيع  ،إليه املتالعبون

 .وخيرجون من السوق ،حيققوهنا وحيصلون على األرابح اليت
اء املثثفة على هذا بعد عمليات الشر ذلك أنه  :عودة إىل أحداث الواقعة

 197ىل إمايو  6يف  فرنك 171عر السهم من حيث ارتفع س ،السهم ارتفع مثنه
ي أنباء تتعلق أوجود  رغم عدم ،فرنك 184ىل إمث هبط  ،مايو 11يف  فرنك

هيئة سوق  ولثن سرعة ،تلك الفرتةيف  للشركة صاحبة السهم يابألداء االقتصاد
قد أوقفت هذه العملية قبل مزيد من  هماتويقظ املال وجلنة عمليات البورصة

 .االهنيار للسهم وضياع حقوق املسامهني
حيثيات إدانتها هلؤالء املتهمني أن املتهمني على يف  ذكرت حمثمة ابريس

قد اتفقوا على تزييف األداء بصعود السعر يوميا بنسبة  ،علم اتم آبليات البورصة
% عندما هبط  50حيان إىل بعض األيف  وقد تعددت خسائر املستثمرين ،5%

 .سعر السهم
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 :ك قررت هيئة سوق املال الفرنسيةلذل
ن جلسة رابيا اعتبارا مأعقدت على أسهم شركة  عمليات اليتإلغاء مجيع ال -1

وما يرتتب على  ،20/7/1999حىت جلسة التداول  8/6/199تداول 
 .ذلك من آاثر

امها بشأن قواعد ني تنفيذ التز وقف التعامل على أسهم هذه الشركة حل -2
 .لشفافية عن أدائها ووضعها املايلفصاح وااإل

 .املساءلة اجلنائية إببالغ نيابة الشئون التجارية واملالية بصورة من التحقيق -3
املمارسات  للتالعب ابألسعار يلثن جيب علينا أن نفرق بني التصد

م تتخطى مثل بيع كمية كبرية من األسه ،الضرورية إلمتام عمليات مالية كبرية
وذلك حفاظا على  ؛وسيما الشركات الثربى ،أو عمليات االندماج ،50%

من حدوث مثل هذه العمليات  نصغار املستثمرين الذين قد يتضررو مصاحل 
 .(1)سعر السهميف  بشثل مفاجئ حيدث اضطرااب شديدا

  :الفرنسي يوضح هذه التفرقة يونوضح مثاال من الواقع العمل
يف  بويج الفرنسية( مع شركة لية دمج شركة )األحياء الثالثةعم خص الوقائع يفتتل

 ،سهمعالان عن طرح عام لتبادل األإوقد أصدرت الشركة  ،1988بريل أ 21
بيع نصيبه  للشراء ممن يرغب من املسامهني يف شركة بويج أهنا مستعدةضحت وأو 

السيولة ووفرت  ،وأن حيصل على مستحقاته منها ،من األسهم قبل عملية االندماج
 .أسهم يوميا 10عدد  وذلك حبوايل ،الالزمة لذلك

كان قد ارتفع مثن السهم   1988ه يوني 6حىت مايو  19الفرتة من يف  لثن
% 90يقارب من  وحيث كانت شركة بويج قد اشرتت ما ،(هم األحياء الثالثةس)

فعليه قد أحجمت عن  ؛من األسهم املطروحة للتبادل من شركة األحياء الثالثة
 .ورأت أن األسعار سوف تعود لتوازهنا من تلقاء نفسها ،السوق التدخل يف

                                                 

(1) ICnnI SIMEInCCno . noo&N o,  d s g&E&No& NsE C, 

r&  nG CNE&E NG .  
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 ،ونرى أن هذا املوقف من أكثر مظاهر الشفافية والوضوح مع املسامهني
يثون  حبيث ال ،تعاملوا مع األمر حبثمةو  ،حيث أفصحوا عن نيتهم لالندماج

لت الشركة لتوفري وإمنا تدخ ،فيهبط هبوطا حادا ؛نتيجة املعروض من السهم كثرية
وعندما أدت التعامالت اليومية وتوفري  ،حفاظا على سعر السهم ؛الطلب املقابل

ومن هنا كان هذا املثال من  ،الطلب عليه إىل ارتفاعه توقفت الشركة عن التدخل
األمر  ،هاوأوضح ،ومراعاة حقوق املسامهني ،فصاحواإل ،صور الشفافيةأفضل 

وبعلمها  ،قت حتت مظلة جلنة عمليات البورصةجعلهم يعملون طوال الو  يالذ
وال يرتتب عليه  ،سعر السهم إال أن ذلك كان لصاحل املسامهني بتدخل الشركة يف

 .(1)بل كان ذلك درءا ملفاسد أخرى ،ضرر ألحد
 6، 5 ،4واملواد  ،من نظلم السوق املالية السعودية 50كذلك جند املادة 

حبيث  ،تعامالت األوراق املالية خالقية يفاء من السلوكيات غري األتوضح لنا جز 
أو شخص غري مطلع لثنه  ،يقوم مطلع ابلتداول بناء على معلومات داخلية

غري  -قومون ابستغالل هذه املعلومة ي ،بطريق أو آبخر اذاهت حصل على املعلومة
وذلك قد حيدث  ،والثراء على أساسها –زالت داخلية  فصح عنها بعد كوهنا ماامل
دارة يعلم أن الشركة سوف حتقق أرابحا إعندما يقوم موظف أو عضو جملس ال مث

احلالة األوىل  يفف ،سهمهاأعلى أزمة مالية طاحنة تفقر سعر  أو ستدخل ،طائلة
هذه  ح املطلع اآلخر عن طريق الشراء يفمث يرب ،ويربح من ورائها ،ينقل املعلومة

 .حالة العلم ابخلسارةيف  والعثس ،سهماأل
دراج املوافق عليها بقرار جملس هيئة من قواعد اإل 27صت املادة كما ن

 .27/12/2017بتاريخ  ،(2017-123-3السوق املالية )
 ،وواضحا ،يقدمه املصدر للجمهور كامال يفصاح الذعلى أن يثون اإل

 إجراء يتخذه املصدر لتعديل سعر الورقة املالية يوأن أ ،وغري مضلل ،وصحيحا
 .التأثري على سعر الورقة املالية جراء وأثره يفيعة اإلجيب أن يفصح عن طب

                                                 

مارس  – 11االبتدائية دائرة حمثمة ابريس تجارية الفرنسية "لألحثام ال لثرتويناألرشيف اإل (1)
1993". 
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 واليت ،نعلم موقف املنظم الفرنسي من هذه التعامالت هنا ننا بعد ما قدمناهإ
اململثة  وأيضا فإن هيئة سوق املال يف ،ا هيئة سوق املال الفرنسيةستلغيها حتم

ا هلا من وبعد الوقوف على حقيقة األمر ستقوم إبلغاء هذه التعامالت مب
الصادر  يمن املرسوم امللث (أ)فقرة  36وذلك بنص املادة  ،صالحيات وسلطات

 ، وذلك أبن منحها السلطة إبلغاء التداول2003إبنشاء هيئة السوق املالية عام 
 .حالة وجود سلوكيات غري مشروعة على سهم معنييف 

 :تفسري املضارابت غري املشروعةيف  دور القضاء
فيها كثري من  ن جرائم التالعب ابألسعارإسبق عرضه  د مانستطيع القول بع

ال يستطيع القضاء وحده أن يتفحصها جيدا للوقوف على حقيقة  الفنيات اليت
هذا الشأن  تعذر وجود أحثام قضائية فرنسية يفلذلك فإنه ي ؛التالعب من عدمه

 .1967قبل إنشاء جلنة عمليات البورصة عام 
ومبا فيها  ،بورصة مبا هلا من صالحيات وسلطاتلذلك فإن جلنة عمليات الو 

حقيقة فإهنا تستطيع الوقوف على  ؛مثاانت مادية وبشرية عموماإمن كفاءات و 
أو مبعىن أخر وجود  ،األسعار من عدمه األمر من حيث وجود تالعب يف

 يفف ،حدث وهو ما ،ممارسات غري مشروعة للتأثري على أسعار األسهم من عدمه
ق عرضها جند أن لوائحها تعطيها احلق فوق التقارير املالية الدورية السوابق الساب

وإلزام الشركة عن التفسري  ،وضع غريب ياالستفسار عن أ احلق يف ،للشركات
يعرض مسعة  يوهو األمر الذ ،املوضوع كامال وإال يتم التحقيق يف وااليضاح

نيابة إحالة األمر إىل  حالة ثبوت املخالفة يتم وأيضا يف ،الشركة ألزمات اقتصادية
 .األموال التجارية الفرنسية

هنا فإ اذاهتورغم أن هيئة السوق املالية السعودية يثاد يثون هلا الصالحيات 
لزام الشركات بتقدمي تفسري ملا هو إ لى صالحية اهليئة يفقد خلت من النص ع

ات بتقدميها تلزم الشرك حيتها بشأن التقارير الدورية اليتفقط صال ،غريب أو مريب
 دوراي.
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السعودي الصادر عام  ياملرسوم امللك إلغاء التداول وتعليقه يف: الثاين الفرع
 شارة إليه:السابق اإل 2003

بنظام حاالت االخالل اجلسيم يف  لغاؤهاإداول األوراق املالية أو جيوز تعليق ت
و عدم ، أروعةوقواعد وسلوكيات السوق املش ،التنفيذية ههيئة السوق املالية ولوائح

مليات الشركة مبا جيعل استمرار أو تراجع مستوى ع ،مستحقاته املالية يسداد ابق
 .وتولت الالئحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك ،دراج أوراقها املالية غري مناسبإ

فإننا نرى أن املنظم السعودي  -ابلتعقيب على تلك النصوصو -ولثن 
لتقدير مالئمة وجود  ؛ة السلطة التقديريةأحسن كثريا إبعطاء هيئة السوق املالي

ومن حيث  ،البورصة من حيث الناحية املاليةيف  الشركات املصدرة ألوراقها املالية
 .التعامالت على األوراق املالية داخل البورصة السعوديةيف  سلوكياهتا

ومت إلغاء أوراقه  يا،ذا كان املصدر أجنبإحالة ما  لغاءىل أسباب اإلإونضيف 
 .دراج املزدوج لألوراق املاليةحالة اإليف  بورصة أخرىيف  اليةامل

 يلثمن املرسوم امل 37فلقد نصت املادة  يلغاء االختيار أما ابلنسبة لإل
السوق إلغاء يف  جيوز ملصدر أدرجت أوراقه املالية املشار إليه سابقا إىل أن ال

ملوافقة عليه أن يتقدم وللحصول على هذه ا ،ال مبوافقة مسبقة من اهليئةإدراج اإل
وحصول املصدر  ،أمهها أسباب االلغاء ،مستوفيا عددا من الشروط ،بطلب لإللغاء

بعد حصوله على موافقة  دراجالعادية على إلغاء اإلعلى موافقة اجلمعية العامة غري 
حال كان يف  موقف اجلمعية اخلاصة بتحمل أدوات الدين إىلابإلضافة  ،اهليئة

 .ت أغراض خاصةاملصدر منشأة ذا
 :دارةهم مؤسسي الشركات وأعضاء جملس اإلأس

ولثن ذلك احلظر  ،الشركة يل األسهم النقدية والعينية ملؤسسجيوز تداو  ال :أوال
من نظام الشركات ابململثة على  100/1إذ نصت املادة  ،ليس على إطالقه

 :الشروط الواجب توافرها لرفع هذا احلظر
تقل   ال ،ابح واخلسائر عن سنتني ماليتني كاملتنيوحساب األر  ،نشر امليزانية

وأن توضح الصثوك املقابلة هلذا السهم عن نوعه  ،عشر شهرا كل منهما عن اثين
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واحلثمة من ذلك غلق  ،وطبعا اآلن يتم ذلك إلثرتونيا ،واتريخ أتسيس الشركة
عون يمث يب ،بتأسيس شركة ومهية همبعضيقوم  حىت ال ؛ابب التحايل والغش

وسيما بعد دخوهلا  ،ءهتاومال وعليه وجب التأكد من جدية الشركة ماليا ،مهمأسه
دون بيع األسهم النقدية  وحيث وضحنا الغرض فإنه ميثن ،سوق األوراق املالية

 حيث ال ،دارةأو ألحد أعضاء جملس اإل ،طاملا كانت ملؤسس آخر ،هذه الشروط
ا ستظل حبيسة بني وإمنيرتتب على البيع هنا نقل ملثية األسهم للجمهور، 

 .عليها احلظر ايوسار  ،املؤسسني
سهم النقدية من رة على استثناء واضح بشأن بيع األأيضا نصت املادة املذكو 

هذه احلالة تثون قد انتقلت يف  ن األسهمإإذ  ،قبل ورثة أحد املؤسسني املتوفني
 .وهم من اجلمهور ،الذمة املالية للورثةيف  بقوة القانون

وبطبيعة  ،ألسهم الضامنة إلدارة عضو جملس اإلدارة طوال مدة عضويتها :اثنيا
وإمنا جرى العمل بوزارة التجارة على حتديد مدة  ،احلال فإن هذا احلظر ليس مؤبدا

من  68ومؤدى ذلك أن املادة  ،احلظر بثالث سنوات من اتريخ انتهاء العضوية
اع أسهم الضمان أحد نظام الشركات السعودي ألزمت عضو جملس االدارة إبيد

وذلك لضمان مسئولية العضو  ؛يوم من اتريخ تعيينه 30البنوك املعتمدة خالل 
 .(1)عن أعماله طوال مدة العضوية وفيما بعدها ابملدة احملددة سابقا

"إذا   :1966شركات الفرنسي الصادر عام من قانون ال 95/3وتنص املادة 
عند تعيينه أو  –طلوب من األسهم دارة ال ميلك النصاب املكان عضو جملس اإل

وإال اعترب  ،وجب عليه أن يصحح وضعه خالل ثالثة أشهر ؛خالل مدة عضويته
 .مستقيال بقوة القانون

حبيث أصبح  ،5/1/1988يف  تعديل املادة ابلقانون الفرنسي الصادرمت  مث
 ليهيقل نصيبه عن احلد األدىن املنصوص ع أن ال احلد األدىن املطلوب من األسهم

 .نظام أتسيس الشركةيف 

                                                 

 .شراء أسهم الشركةيف  دارة واحلقاجلمع بني عضوية جملس اإل لسعوديحظر نظام الشركات ا (1)
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 :شراء الشركة ألسهمها: الثالث الفرع
وذلك  ،القانون الفرنسي أن شراء الشركة ألسهمها حمظوريف  القاعدة العامة
إال  ،1966من قانون الشركات الفرنسي الصادر عام  217/1مبوجب نص املادة 

نظم الفرنسي إبلغاء مث قام امل ،اعدة جمموعة من االستثناءاتقأنه أورد على هذه ال
 هذا النص صراحة مبوجب تعديل قانون الشركات املنصوص عليه ابلقانون الصادر

فأجاز للشركة شراء أسهمها حىت دون نصه على غرض معني  ،1997يوليو  2يف 
لثنه وضع حدا أقصى ملا جيوز  ،اتركا ذلك لتحديد اجلمعية العمومية ،للشراء

 .% من رأس ماهلا10و وه ،للشركة أن تشرتيه من أسهمها
ال إشراء الشركة ألسهمها ر قد حظفنظام الشركات السعودي اجلديد يف  أما

 ي:وه وبعد موافقة هيئة السوق املالية، ،لألسباب املنصوص عليها ابلقانون
وضحناها  الشركة ألسهمها ابلشروط اليت ذا كان الغرض من الشراء استهالكإ -1

 ملاهية عملية االستهالك.
 الغرض من الشراء ختفيض رأس املال.إذا كان  -2
تشرتيها الشركة مباهلا من  إذا كانت األسهم ضمن جمموعة من األموال اليت -3

 وما عليها من خصوم. ،أصول
جيوز  دارة اللية أعضاء جملس اإلئو ما عدا األسهم املقدمة لضمان مسوفي

يف  حتوزها الشركة أصوات وال يثون لألسهم اليت للشركة أن ترهتن أسهمها،
 مداوالت مجعيات املسامهني.

 :ألجانب داخل سوق األوراق املاليةالقيود املفروضة على ا
ركات األجنبية أن جيوز للش نص نظام الشركات السعودي اجلديد على أنه ال

 يوال أن تنشئ أ ،اململثةيف  أوراق مالية لالكتتاب أو للبيع يةتصدر أو تعرض أ
واحلصول على الرتخيص من هيئة  ،العامة لالستثمارفروع هلا إال بعد موافقة اهليئة 

 .األسواق املالية
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 الثاين املطلب
 القيود االتفاقية

تعد من النظام العام بشأن تداول  العامة اليتن القاعدة إنستطيع القول 
ن أحد خصائص السهم إجيوز حظر تداول السهم مؤبدا "إذ  أنه ال" ،األسهم
ن إإذ  ؛هذا خيتلف عن بطالن بعض عمليات التداولو  ،قابليته للتداول الرئيسية

 .والعدم سواء يفه ،معىن بطالهنا أهنا مل تنشئ من حيث األصل
( من نظام 101أجازت املادة ) ،وتفهما لطبيعة عمل بعض الشركات

 ،الشركات السعودي جواز االتفاق على أن يتضمن نظام الشركة قيودا على التداول
أو على ضرورة  ،كالتنازل ملنافسني الشركة  ،معيننيمثل حظر التنازل ألشخاص 

وذلك قبل عرضها للبيع  ،نفس الشركةيف  عرض األسهم على املسامهني اآلخرين
إال  ت على عدم جواز بيع األسهم ألجنيبمثلما تنص بعض التشريعا ،على الغري

حىت  ،وحتديد الثم من األسهم املطلوب بيعها ،البيعيف  بعد إخطار الشركة برغبته
الشراء خالل يف  من املسامهني وال جملس إدارة الشركة بعرض رغبته يذا مل يقم أإ

 .ييسقط هذا احلظر، واألسباب هنا ال تنته امليعاد القانوين
وحنب أن نشري إىل أن القانون الفرنسي حظر شرط موافقة إدارة جملس الشركة 

مربر إلعمال احلظر  إذ ال ،حالة تداوهلا من شريك آلخريف  على تداول األسهم
وال  ،مراكزهم القانونيةيف  ألن أصحاب األسهم من الفئات الواحدة متساوون ؛هنا

أو البائع من  يفال جيوز حرمان املشرت  ،ملثية األسهميف  اعتبار لشخص حاملها
 .(1)شركة معينةيف  صيقة بثوهنم مالثني ألسهم من فئة واحدةاستخدام حقوقهم الل

أو ينص  ،نظام الشركةيف  النص على قيود حرية التداول إن الغالب أن يتم
فإذا خال  ،تراه من قيود على حرية التداول وضع مايف  على حق اجلمعية العمومية

                                                 

حممد حسني و  ،ذات املعىن حممد فريد العريينيف  وكتب ،322املرجع السابق بند  ،د. مصطفى طه (1)
 .115 -هـ  1390عام  ،مؤسسة ومثتبة خدمة العلم ،الرايض ،ين التجار القانو  ،السيد
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نظام الشركة من هذين النصني فال جيوز للجمعية العامة غري العادية أن تعدل 
 .وتدخل تعديال يضع قيودا على حرية التداول ،النظام

 طار القانوينوإمنا اإل ،توجد قاعدة حمددة للقيود االتفاقية قام الهذا املويف 
إىل حرمان  مل تؤد م ببعض القيود االتفاقية ماهو جواز تقييد تداول السه العام هلا

ومع اختالف أنواع هذه -ولثن  ،تداول ما ميلثه من أسهميف  املساهم من حقه
أبن  ،وغري مربرة ،ق املسامهنيجمحفة حبقو  قد تثون هناك قيود -اوأشثاهل القيود

هذا النص يف  إذ ؛رادة املطلقة للشركةبيع أسهمه مثال على اإليف  تعلق حق املساهم
ملخالفته للنظام  ؛جيوز ال وهذا ما ،حقوقه األساسية ىحدإللمساهم من  حرمان

 .العام
ن رقابة هيئة األسواق املالية هنا رقابة وقائية منذ أتسيس إوميثننا القول 

من هذا الشرط فيما بعد ميثن للمساهم  وعليه فإنه عند االختالف والتضرر ،لشركةا
أن يلجأ للقضاء عن طريق جلنة فض املنازعات لبورصة األوراق املالية السعودية قبل 

 ،خيضع تقدير ذلك للقضاءو  ،ياملوضوع يأمام القاض يإجراءات التقاضيف  البدء
شرطا فيه أو عدم تطبيقه ابعتباره  ،حتديد تطبيق هذا الشرط يويثون للقاض

 .استغالل أو غنب للمساهم
وذلك  ،نقضائهااشركة املسامهة لتوافر أحد أسباب  يتنقض قد :التصفية

شرعت من  يأو ابنتهاء العمل الذ ،ينظامها األساسيف  نتهاء امليعاد املعني هلااب
وغريها من  ،ستغالل منجم أو حمجرايثون موضوعها  مثل الشركات اليت ،أجله

 .(1)األسباب
واملقصود هبا  ،تدخل الشركة مرحلة التصفية -وبعد حل الشركة-هم أنه امل

وغالبا  ،وسداد ديوهنا ،واستيفاء حقوقها ،وحصر موجوداهتا ،إهناء عمليات الشركة
والقاعدة  ،تتم هبا تصفية أموال الشركة ينص نظام الشركة على الطريقة اليتما 

 قد يضر بدائين ياألمر الذ ،نقضائهاملعنوية للشركة تزول ابالشخصية ا العامة أن

                                                 

 .ع السابقاملرج ،مصطفى طه .أيضا دو  ،320حممد حسن اجلرب صفحة  –املرجع السابق  (1)
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لذلك حتتفظ الشركة بشخصيتها املعنوية طوال فرتة  ؛مهني فيهااسوامل ،الشركة
مما يرتتب عليه احتفاظ  ؛من نظام الشركات السعودي 216التصفية وفقا للمادة 

 ،ثال قانونيا للشركةويعترب املصفى مم ،الشركة بذمتها املالية املستقلة عن الشركاء
 ،فرتة التصفيةيف  وجيوز للشركة شهر إفالسها مىت توقفت عن دفع ديوهنا التجارية

فرتة التصفية إال ابلقدر الالزم ألعمال يف  غري أن شخصية الشركة ال تثبت للشركة
 .التصفية

 يعندئذ تنقض ،يد شخص واحديف  الشركة ابنتقال كل أسهمها يوقد تنقض
حدود يف  ويثون املساهم اجلديد مسئوال عن ديون الشركة ،القانونالشركة بقوة 

خنفاض عدد املسامهني فيها عن احلد احالة يف  كذلك تثون التصفية  ،موجوداهتا
ملظامل مصلحة التقدم لديوان ا يوهنا يثون لثل ذ ،وهو مخسة مسامهني ،األدىن

وهو األمر  ،سامهنيعدد امليف  على هذا اهلبوط حلل الشركة مىت انقضى عام كامل
من شروط تثوين  يإذ ختلف شرط جوهر  ؛ال ميلك ديوان املظامل رفضه يالذ

نظام الشركات السعودي على وجوب اللجوء إىل يف  ولوال النص صراحة ،الشركة
أما قانون الشركات الفرنسي  ،ديوان املظامل لثانت الشركة منقضية بقوة القانون

جواز منح هذه الشركة مدة ستة أشهر لتوفيق  فإنه ينص على ،1966الصادر عام 
 .أوضاعها

 .دارةة أبعضاء جملس اإلصلك مع إيضاح أن أسهم الضمان اخلاذ
 فبالتصفية ينشئ حقه ،ملا كان للمساهم حقوق قبل الشركة مبا له من أسهمو 

ابحلصول على جزء سيما أصحاب األسهم املميزة  ،اسرتداد قيمة ماله من أسهميف 
 .تصفيةمن فائض ال
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 اخلامتة
مث لتشثيل هيئة  ،يتبني لنا بعد أن عرضنا ملفهوم البورصة وأنواع األوراق املالية

 فرضها املنظم اترة واألخرى اليت وصوال للقيود اليت ،سوق املال الفرنسية والسعودية
يتبني لنا مدى التطور  - مثل السلوكيات غري األخالقية ،تركها لعمل اجلهات الرقابية

متر  نتيجة لألحداث املتجددة اليت ؛جمال األوراق املاليةيف  مرت به التشريعات يالذ
فوجدان  ،وتزداد هذه األحداث جتددا وتضخما مع كرب السوق ،هبا حياة هذا السوق

وابألخص كلما ازداد السوق  ،املاليني يهذا السوق قد تساو يف  أن املعلومة
من  يالواقالدرع  ييا وقانونيا هالسوق فن هوعليه فإن حسن إدارة هذ ،اتساعا

ترد على األسهم حتديدا  فثانت دراستنا للقيود اليت ،حدوث الثوارث املالية
وكيف أن هناك قيودا تفرضها طبيعة املوقف  ،ابعتبارها قلب سوق األوراق املالية

 .معامالت البورصةيف  مثل السلوكيات غري األخالقية
مع جواز االتفاق  ،على سبيل التحديد نص عليها القانون وكذا القيود اليت
 .جياوز النظام العام على قيود أخرى مبا ال
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