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 أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة
لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
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مقدمة
أنشئت هيئة السوق املالية لتحقيق جمموعة أهداف أهمها تنظيم السوق املالية وتطويرها، والعمل على حتقيق العدالة والكفاية والشفافية 
يف معامالت األوراق املالية، وكذلك محاية  املستثمرين من املمارسات غري العادلة أو اليت تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو 
تالعب. حيث يتضمن هذا الكتيب أمثلة لبعض السلوكيات املخالفة لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية  للمساعدة يف زيادة وعي 

املستثمرين حوهلا.
جتدر اإلشارة إىل أن األمثلة املذكورة يف الكتيب ال تغين بأي حال من األحوال عن ما تضمنه نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية من 

أحكام.
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وضعت هذه األمثلة بهدف:
  املمارسات ببعض  املستثمرين  وع||ي  زي||ادة  على  املساعدة 

املضللة واملخالفة لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية. 
  املمارسات بعض  من  املستثمرين  على محاية  العون  تقديم 

املخالفة لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.

التأثير في سعر اإلغالق

 :على سبيل المثال
rلسة  نهاية  –بل  األسهم  من  كمية  بشراLÚبي∆  املستثمر  –يام 
L«باالرتفا السهم  التأnري يف سعر  بهدف  وÖلك  بقليل،  التداول 
اال¨فاú. سعر السهم  سي�غلق على مستوÒ سعري مîطن∆، 
ºا يعكس معلومات ~اùئة عن أداÚ السهم وعن –يمة ا-اف¬ 

االستثمارية. هذا السلو◊ –د  ≠عل املستثمرين يتخذون –رارات 
استثمارية ~اùئة، ور¥ا ي¯nر يف سعر السهم يف بداية التداول  

لليوم التالي.

رفع سعر السهم ومن ثم البيع
 :على سبيل المثال

–يام املستثمر بeد~ال أمر أو أوامر شراÚ بهدف التأnري يف سعر 
سعري   Òمستو إىل  يرتف∆  –||د  السهم  سعر  ب||االرت||ف||ا».  السهم 
على  متäايدا�  ùلبا�  هنا◊  أن  املستثمرين  يوهم  ºا  مîطن∆، 
السهم، وبالتالي  يقود املستثمرين إىل ا£اÖ –رارات استثمارية 
أسهم  أو  أسهمه  ببي∆  املتالعب  املستثمر  منها  يستفيد  ~اùئة 
االرتفا» يف  من  لالستفادة  بينهما  تنسيق  b~ر ¥وrب  مستثمر 

سعر السهم.
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 :مثال آخر
بeد~ال  وÖل||ك   Xبينهم بالتنسيق  املستثمرين  من  جمموعة  –يام 
أوامر شراÚ بهدف التأnري يف سعر السهم باالرتفا». سعر السهم 
–د يرتف∆ إىل مستوÒ سعري مîطن∆ ال يعكس السعر ا•قيقي 

للسهم، وبالتالي  يدف∆ املستثمرين ا˝~رين إىل ا£اÖ –رارات 

ببي∆  منهم  بعض  أو  تقوم ا.موعة  Öلك  بعد  استثمارية ~اùئة. 
أسهمهم لالستفادة من االرتفا» يف سعر السهم.

الدعم
 :على سبيل المثال

إد~ال املستثمر أمر أو أوامر شراÚ دون وrود نية لتنفيذها، يف 
ح≥ أن للمستثمر أمر بي∆ يريد أن ينفذÁ، وبعد تنفيذ املستثمر 
ألمر البي∆ يقوم املستثمر بeلغاÚ أمر أو أوامر الشراÚ دون تنفيذ 

أو بعد تنفيذ Úär منها.
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التأثير في سعر االفتتاح
 :على سبيل المثال

عدم  م∆  السوق  افتتا{  –بل  بي∆  أو   Úش||را أمر  املستثمر  إد~||ال 
وÖلك  االفتتا{  –بيل  األمر   Úلغاeب يقوم  للتنفيذ üيث  نية  وrود 
سعر   .úاال¨||ف||ا أو  باالرتفا»  ال||ت||وازن  سعر  يف  التأnري  بهدف 
ºا  مîطن∆،  سعري   Òمستو إىل  ينخفض  أو  سريتف∆  السهم 
يعكس معلومات ~اùئة عن أداÚ السهم. هذا السلو◊ –د  ي¯دي 

باملستثمرين  إىل ا£اÖ –رارات استثمارية ~اùئة.

التداول بناءً على معلومات داخلية
 :على سبيل المثال

بها  يعمل  اليت  الشركة  أن  يعلم  إدارة  أو عضو جملس   Œ¿مو
ستكون هدفا� لعرú استحواÖ من شركة أ~رÒ. –بل إعالن 

ا¶2، يقوم املو¿Œ أو عضو جملس اإلدارة بالشراÚ يف أسهم 
ر¥ا  b~||ر   ïلشخ املعلومة   Áه||ذ ع||ن   yîيف –||د  أو  الشركة 

يستفيد منها.

الذي  املستثمر  ألن   Xالسوق يف  العدالة  Æقق  ال  السلو◊  ه||ذا 
حال  يف  بذلك  يقوم  لن  اإلدارة  جملس  عضو  أو   Œ¿للمو ب||ا» 
على  الذي حîل  ا˝~ر    ïوالشخ باالستحواÖ ا-تمل.  علمه 
 Áبل إعالنها –د يستفيد من هذ– Öاملعلومات املتعلقة باالستحوا

املعلومات وÆقق  أرباحا� غري عادلة.

 :مثال آخر
مو¿Œ أو عضو جملس إدارة يعلم أن شركته –د £سر عقدا� 
م∆ أحد عمالئها الرئيس≥. يبي∆ املو¿Œ أو عضو جملس اإلدارة 
بأن  تو–عه�  أو  تقييمه  على   �Úبنا الشركة  يف  أسهمه  Öل||ك  بعد 

BOOK_20.indd   4 2/17/2013   1:59:34 PM



5

الشركة ستخسر هذا العقد بشكل م¯كد أو –د يفyî عن 
هذÁ املعلومة لشخb ï~ر ر¥ا يستفيد منها .

هذا السلو◊ ي�عد� سلوكا� غري عادل يف السوقX ألن املستثمر الذي 
 Áأو عضو جملس اإلدارة يف حال علمه بهذ Œ¿أسهم املو Ò3اش
عمالئها  أحد  م∆  العقود  ألحد  الشركة  عن ~سارة  املعلومات 

الرئيس≥ –د ال يقدم على شراÚ تلك األسهم.

 :مثال آخر
التنفيذي≥ يعلم أن الشركة  عضو جملس إدارة أو أحد كبار 
اإلدارة   يقوم عضو جملس  التو–عات.  تفوق  أرباحا�  سوف حتقق 
أو أحد كبار التنفيذي≥ بشراÚ أسهم الشركة –بل إعالن تلك 
األربا{  ليستفيد من ارتفا» السعر بعد اإلعالن أو –د يفyî عن 

هذÁ املعلومة لشخb ï~ر ر¥ا يستفيد منها .

هذا السلو◊ ال Æقق العدالة يف السوقX ألن املستثمر الذي –ام 
الشركة سوف حتقق  أن  علمه   حال  يف  Öلك  يفعل  لن  بالبي∆ 
التأnري يف سعر  من شأنه   الذي  األمر  التو–عات،  تفوق  أرباحا� 

السهم باالرتفا». 

نشر اإلشاعات المضللة
 :على سبيل المثال

يقوم شخï إما عن ùريق استخدام اإلن3نت أو غريÁ بنشر ~2 
أو معلومات عن استحواÖ شركة على شركة أ~رJ Òوهو يعلم 
بهدف   Jومضللة املعلومات غري ìحيحة   Áأو هذ أن هذا ا¶2 
التأnري يف سعر سهم الشركة. هذا السلو◊ –د ي¯دي إىل رف∆ أو 
~فض سعر السهم، ومن nم –د يتخذ بعض املستثمرين –رارات 

استثمارية ~اùئة بناÚ� على هذا ا¶2 أو هذÁ املعلومات.

 :مثال آخر
إشاعات  بنشر  –يامه  nم  ومن  أسهما� يف شركة   ïشخ Úشرا
سعر  يف  التأnري  بهدف  سريتف∆  السهم  سعر  أن  توهم  مضللة  
سهم الشركة. هذا –د ي¯دي إىل إعطاÚ انطبا» كاiÖ ومضلل 
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–||رارات  فيتخذون  سريتف∆،  السهم  سعر  بأن  املستثمرين   Òلد
استثمارية ~اùئة تساهم يف رف∆ سعر السهم، ومن nم يقوم هو 

بالبي∆ مستفيدا� من هذا االرتفا».

ممارسة أعمال الوساطة بدون ترخيص
 :على سبيل المثال

حîول شخï غري مر~ï له من اهليئة للقيام بأعمال الوساùة 
على املعلومات ا¶اìة بالد~ول على ®اف¬ مستثمرين والتداول 

من ~الهلا مقابل نسبة من أربا{ ا-فظة أو مبل  مقطو».

 :مثال آخر
تقديم شخï غري مر~ï له من اهليئة للقيام بأعمال الوساùة 
التوìيات على أسهم  الشركات املدرrة يف السوق F شراÚ� أو 

بيعا�E إىل أشخاb ñ~رين.

اإلعالن عن األوراق المالية بدون ترخيص
 :على سبيل المثال

إعالن شخï عن تقديم توìيات أو الدعوة إىل االش||3ا◊ يف 
املالية  بي∆ أسهم شركات مدرrة يف السوق  أو   Úيات شراìتو
السعودية عن ùريق Fمو–∆ إلك3ونيJ املنتديات – الشبكات 
والقنوات   Œحîال   –  SMS النîية  الرسائل   – اإلrتماعية 
 ïتر~ي دون ا•îول على   EÒأي وسيلة أ~ر أو   J التلفäيونية 

من هيئة السوق املالية.
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 :مثال آخر
االستثمارية يف  ا-اف¬  إدارة  تقديم ~دمة  عن   ïإعالن شخ
السوق املالية السعودية عن ùريق Fمو–∆ إلك3ونيJ املنتديات 
 Œحîال  – SMS يةîتماعية  – الرسائل النrالشبكات اإل –
والقنوات التلفäيونية J أو أي وسيلة أ~رEÒ دون ا•îول على 

تر~يï من هيئة السوق املالية

أو  علمي  حال  في  به  أقوم  أن  ينبغي  الذي  ما 
لنظام  مخالفة  ممارسات  بوجود  اعتقادي 

السوق المالية ولوائحه التنفيذية؟
يف حال علمك بوrود سلوكيات مضللة و©الفة لنظام السوق 
املالية ولوائحه التنفيذية، فeن إبالغك عنها سيكون له األnر يف 
محايتك ومحاية املستثمرين من هذÁ السلوكيات. نقدر إبالغك 

لنا عن السلوكيات املخالفة ع2 احد وسائل االتîال التالية.

   8002451111 ا.اني Œر–م اهلات
 0112053000 املباشر Œر–م اهلات
   info@cma.org.sa عنوان ال2يد اإللك3وني
  0112797006 Wفاكس

من  مــزيــد  عــلــى  الــحــصــول  يمكنني  كــيــف 
المخالفة   الــمــمــارســات  عــن  المعلومات 

لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؟

∑كنك ا•îول على نسختك من نظام السوق املالية  ولوائحه 
التنفيذية من ~الل زيارة  مو–∆ اهليئة الر5ي على اإلن3نت على 
الر–م  ا.اني  االتîال على  أو   www.cma.org.sa  Wæالراب
أو الفاكس   0112053000 امل||ب||اش||ر  أو   8002451111

0112797006  للمساعدة.                                            
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ملزيد من املعلومات، نرجو عدم التردد في مراسلتنا على العنوان التالي:

هيئة السوق املالية

برج الفيصلية، طريق امللك فهد

الرياض، اململكة العربية السعودية

ص.ب 87171 الرياض 11642

الرقم اجملاني 1111 245  800

مركز االتصال 3000 205 11  00966

فاكس 6599 490 11  00966

info@cma.org.sa االلكتروني البريد 

جميع احلقوق محفوظة © 

كما ميكنكم زياره موقعنا االلكتروني على الشبكة الدولية على العنوان التالي

www.cma.org.sa
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