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مقـدمــة

عزيزي امل�ستثمر
�ضمن �سعيها الد�ؤوب لتعميق ثقة املتعاملني ب�أ�سواق ر�أ�س املال وال�سلع وتنمية الوعي
الإ�ستثماري عند امل�ستثمرين ،تقدم هيئة الأوراق املالية وال�سلع �سل�سلة من كتيبات
التوعية التي تهدِف �إىل تعميق الثقافة واملعرفة الإ�ستثمارية لدى امل�ستثمرين ،وي�أتي
هذا الكتيب �ضمن هذه اجلهود لإلقاء ال�ضوء على �أ�سواق املال والتعرف �إىل مفهومها،
و�إىل الأوراق املالية املتداولة فيها ،لتت�ضح ال�صورة يف عيون امل�ستثمرين يف هذه
الأ�سواق ويزدادوا علما بالأ�سا�سيات التي حتكم عمل هذه الأ�سواق واملتعاملني فيها.

هيئة الأوراق املالية وال�سلع
دولة الإمارات العربية املتحدة
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مفهوم ال�سوق املايل
ي�ستمد ال�سوق املايل مفهومه من مفهوم ال�سوق عامة  ،فالأ�سواق قائمة يف املجتمعات الب�رشية منذ
القدم ،ولكن �أنواع ال�سلع و�أ�ساليب تبادلها هي التي تغريت عرب التاريخ تبع ًا للظروف الإقت�صادية
والإجتماعية وتبع ًا لتغري احتياجات الأفراد ،وميكن تعريف ال�سوق املايل ب�أنه:

ذلك الإطار الذي يتم فيه تداول الأوراق املالية بني البائعني
وامل�شرتين بغ�ض النظر عن الو�سيلة التي يتحقق بها اجلمع بينهما
�أو املكان الذي يتم فيه التداول
ينق�سم ال�سوق املايل �إىل عدة �أنواع � ،أهمها :ال�سوق النقدي ،و�سوق ر�أ�س املال ،و�سوق امل�شتقات

�أو ً
ال -ال�سوق النقدي

)(Money Market

وهو ال�سوق الذي تتداول فيه الأوراق املالية الق�صرية الأجل املتدنية الأخطار
ومن �أهم هذه الأوراق:
�أذونات اخلزينة :وهي �أوراق مالية ق�صرية الأجل ت�صدرها احلكومة
من خالل امل�رصف املركزي ،وال يتجاوز تاريخ ا�ستحقاقها �سن ًة
ويع ُّد من ي�شرتيها دائ ًنا مبقدار القيمة املدونة عليها،
واح��دةُ .
مقدما.
ويتميز هذا النوع من الديون ب�أن فوائدها ُتدفع
ً
�شهادات الإي��داع القابلة للتداول :هي �شهادات وديعة
لأجل ت�صدرها امل�صارف التجارية ،وهي �أداة دين ترتب
حلاملها حق ًا على وديعة م�رصفية مودعة لأجل ،وال
يزيد �أجل الوديعة على �سنة ،وعند حلول الأجل يح�صل
امل�شرتي على القيمة التي �سبق �أن دفعها ل�رشائها مع
مقدار الفوائد املحددة واملعروفة من قبل.
الأوراق التجارية القابلة للتداول :هي “كمبياالت”
ق�صرية الأجل يرتاوح تـاريخ ا�ستحقاقها ما بني يومني
يوما ،ت�صدرها امل�صارف التجارية
ومئتني و�سبعني
ً
وال�رشكات امل�ساهمة ،وال تكون هذه الأوراق م�ضمونة
ب�أي نوع من ال�ضمانات �سوى �إ�سم ال�رشكة و�سمعتها
وقوة مركزها املايل.
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ثاني ًا� -سوق ر�أ�س املال )(Capital Market

خال ًفا ل�سوق النقد،ف�إن ما يتداول يف �سوق ر�أ�س
املال هي الأوراق املالية الطويلة الأجل ،والتي
من �أبرزها :الأ�سهم العادية والأ�سهم املمتازة
وال�سندات� .أما ملاذا ت�سمى �أوراق ًا مالية طويل َة
الأج���ل ،فلأنه لي�س من حق م�شرتي الورقة
مطالب ُة ال�رشكة با�سرتداد قيمتها طاملا �أن
ال�رشكة مازالت قائمة وم�ستمرة كما هو احلال
للأ�سهم� ،أو طاملا مل يح ْل �أجلُها وذلك يف ما
يتعلق بال�سندات.
يتكون �سوق ر�أ�س املال من نوعني هما :

ال�سوق الأويل (:)Primary Market

وهو ال�سوق ال��ذي تطرح من خالله ال�رشكات
الأ�سهم �أو ال�سندات للجمهور للإكتتاب فيها،
أوليا لأنه ال�سوق
وي�سمى �سوق الإكتتاب �سوقا � ً
الذي تظهر فيه الورقة املالية للمرة الأوىل  ،وتع ُد
ال�سوق �أولي ًة �إذا كانت اجلهات امل�صدرة للأوراق
ُ
املالية هي التي تتلقى عوائد مبيعاتها.

ال�سوق الثانوي �أو �سوق التداول (:)Secondary Market

بعد الإنتهاء من الإكتتاب يف الأوراق املالية ،كالأ�سهم
وال�سندات مثالً ،ينتهي دور ال�سوق الأويل �أي �سوق
الإكتتاب ،و�إذا ما رغب امل�ستثمر يف بيع ال�سهم �أو �رشاء
مزيد منه ،فيكون ذلك من خالل �سوق التداول الذي
يطلق عليه �إ�سم ال�سوق الثانوي ،ف�سوق التداول هو
�إذن ال�سوق الذي ُتباع فيه الأوراق املالية و ُت�شرتى
بعد الإكتتاب فيها من خالل ال�سوق الأويل ،وي�ؤول
العائد من عمليات البيع وال�رشاء �إىل خمتلف
البائعني وامل�شرتين ولي�س �إىل ال�رشكة
امل�صدرة للأوراق املالية
كما هو احلال يف عمليات
ال�سوق الأويل.
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هناك نوعان رئي�سان من الأ�سواق الثانوية :
ال�سوق املنظمة (البور�صة) :

و�سطاء يعملون يف ال�سوق ،ومن
وهي مكان يلتقي فيه البائعون وامل�شرتون لتداول الأ�سهم عن طريق
َ
�أمثلة هذا النوع من الأ�سواق �سوق دبي املايل ،و�سوق �أبو ظبي للأوراق املالية ،و�سوق نيويورك يف
الواليات املتحدة الأمريكية.

ال�سوق غري املنظمة (املوازية) :

وهي تداولٌ للأ�سهم وال�سندات خارج
قاعة ال�سوق امل��ايل  ،ك ��أن يكون
الإت�صال عن طريق الهاتف �أو �شبكة
الإنرتنت بد ًال من تداولها داخل قاعة
ال�سوق ،ومن �أمثلة هذا النوع �سوق
نـــازداك الأمريكي ,وكذلك يف بع�ض
الأ�سواق العربية.
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الأوراق املالية املتداولة يف �سوق ر�أ�س املال
الأ�سهم العادية

ُيعرف ال�سهم ب�أنه م�ستند �أو �صك مِ لكية يف ال�رشكة امل�ساهمة
التي �أ�صدرته ،ويعطى للم�ساهم ليمثل ح�صته يف ر�أ�س مال
ال�رشكة ،وهي مِ لكية م�شاعة �أي غري حمددة ،مبعنى �أنه ال
ميكن مل�شرتي ال�سهم �أن يطالب بجزء حمدد من �أ�صول
ال�رشكة مقابل القيمة التي دفعها ل�رشاء جزء من �أ�سهمها.
ويعطي ال�سهم حلامله (م�شرتيه) حقوق ًا من �أبرزها:
حق الت�صويت يف اجلمعية العمومية ،مالك ال�سهم هو
من �أ�صحاب حقوق امللكية ،ومن حقه �أن ُيدعى حل�ضور
اجتماعات اجلمعية العمومية التي ت�ضم َح َملَة الأ�سهم.
احلق يف احل�صول على ح�صة من الأرباح ب�رشط �أن تكون
اجلمعية العمومية قد قررت �إجراء توزيعات.
احلق يف التوزيعات ال�سهمية  Stock Dividendsالتي قد
جتريها ال�رشكة عو�ض ًا عن التوزيعات النقدية.
احل��ق يف الت�رصف يف ال�سهم بالبيع �أو التنازل من دون
ا�ستئذان ال�رشكة.
احلق يف احل�صول على ن�صيب من بيع ممتلكات ال�رشكة يف حالة ت�صفيتها ،و�إن كـان ذلـك متوقفا على ما
وح َملَة الأ�سهم املمتازة على م�ستحقاتهم ،على �أ�سا�س �أن لهم الأولوية يف
يبقى بعد ح�صول َح َملَة ال�سندات َ
�أموال الت�صفية على حملة الأ�سهم العادية.
احلق يف الإعرتا�ض على بيع ال�رشكة �أو جز ٍء من �أ�صولها �إىل �رشكة �أخرى� ،أو ما ي�سمى الإ�ستحواذ ،فحتى لو
وافقت “الأغلبية” ف�إن من حق “الأقلية” الإعرتا�ض لدى هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،وذلـك �إذا ما كانت هناك
�أ�سباب جادة للإعرتا�ض ،ك�أن تكون القيمة املتفق عليها �أق َل مما ينبغي.

َ
ثالثة �أنوا ٍع من القيم املختلفة وهي :
جتدر الإ�شارة �إىل �أن لل�سهم العادي

القيمة ال�سوقية ،وهي ال�سعر الذي يتداول به يف ال�سوق ،ويتحدد بنا ًء على عوامل العر�ض والطلب.
القيمة الإ�سمية ،وهي قيمة ال�سهم املحددة يف قانون �إن�شاء ال�رشكة ،والتي ُتن�رش
يف ال�صحف عند الدعوة �إىل الإكتتاب
يف �رشكة جديدة.
القيمة الدفرتية ،وهي القيمة املحا�سبية
لل�سهـــــم العادي كمـــا تظهــر فــــي امليزانــية
العمومية ،ويتم ح�سابها كما ي�أتي :
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الأ�سهم املمتازة
ُتعرف الأ�سهم املمتازة ب�أنها نوع من الأ�سهم له �أف�ضلية على الأ�سهم العادية يف حالة ت�صفية ال�رشكة وتوزيع
الأرباح ،وتدفع الأرباح عليها عادة بن�سبة ثابتة مهما زادت الأرباح التي حققتها ال�رشكة �أو نق�صت  .وت�صدر
الأ�سهم املمتازة عادة بقيمة �إ�سمية حمددة .وتع ُّد الأ�سهم املمتازة �أوراق� ًا مالية هجينة لإنها حتمل �صفة
املديونية و�صفة املِلكية.
توزيعات الأرباح على َح َملة الأ�سهم املمتازة وفق ن�سبة حمددة من القيمة الإ�سمية لل�سهم ،ف�إن
وبالرغم من �أن
ِ
َ
من حق ال�رشكة عدم �إجراء توزيعات على حملة تلك الأ�سهم ،وفى هذه احلالة لن يكون من حق حملة الأ�سهم
العادية احل�صول على توزيعات ،فالأولوية يف التوزيعات تكون دائم ًا للم�ستثمرين يف الأ�سهم املمتازة ،ونظراً
لثبات قيمة التوزيعات وعدم ارتباطها مبقدار الربح الذي حتققه ال�رشكة ،فعادة ما تكون �أ�سعار تلك الأ�سهم �أقل
تقلبا من �أ�سعار الأ�سهم العادية .وهنالك نوعان من الأ�سهم املمتازة وهي :الأ�سهم املمتازة املجمعة  ،والأ�سهم
املمتازة غري املجمعة � .أما الأ�سهم املجمعة فيكون من حق حاملها �إذ مل يح�صل على توزيعات يف �سنة ما� ،أن
يح�صل عليها يف �سنة الحقة  .و�أما الأ�سهم املمتازة غري املجمعة ف�إنه �إذا مل يح�صل امل�ستثمر على توزيعات يف
�سنة مالية معينة ،فلن ترحل �إىل �سنة الحقة .
وكما هو احلال يف الأ�سهم العادية ،فلي�س من حق حامل ال�سهم املمتاز �إعاد ُة ال�سهم �إىل ال�رشكة واحل�صولُ على
املبلغ الذي �سبق له دفعه .ف�إذا ما رغب يف التخل�ص من ال�سهم فطريقه �إىل ذلك هو بيعه يف ال�سوق .و�إذا ما كان
ال�سهم قابال للإ�ستدعاء ،ف�إنه ي�صبح من حق ال�رشكة �أن تطلب من امل�ستثمر �إعادة ال�سهم �إليها ،واحل�صول على
قيمة ال تقل عن القيمة الإ�سمية لل�سهم .وقد تكون الأ�سهم املمتازة قابل ًة
خال�صا
للتحويل �إىل �أ�سهم عادية ،وهنا يكون تقرير التحويل حقًا
ً
للم�ستثمر ،ي�ستخدمه يف �أي وقت ي�شاء� .أي ي�سلم ال�رشكة ال�سهم
املمتاز ويح�صل على ما يقابله من �أ�سهم عادية .و�سوا ٌء
�أكان ال�سهم قابال للإ�ستدعاء �أم قابال للتحويل �إىل
من�صو�صا على
�أ�سهم عادية ،فالبد من �أن يكون
ً
ذلك يف ن�رشة الإكتتاب التي تعلن فيها ال�رشكة
رغب َتها يف �إ�صدار تلك الأ�سهم ،على �أن يحدد يف
�سيح�صل عليه امل�ستثم ُر
الن�رشة �أي�ضا ال�سع ُر الذي
ُ
يف حالة الإ���س��ت��دع��اء ،وع���د ُد الأ�سهم العادية
مقابل كل �سهم ممتاز يف حالة التحويل� .أما يف
حالة ت�صفية ال�رشكة ف�إن �أحقية حملة الأ�سهم
املمتازة يف �أموال الت�صفية ت�أتي بعد امل�ستثمرين
يف ال�سندات ،ولكن قبل امل�ستثمرين يف الأ�سهم
العادية.
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ال�سندات
ال�سند هو م�ستند مديونية طويل الأجل ت�صدره ال�شركة لدائنيها
(حملة ال�سندات) ،وهو تعهدٌ مكتوب بدفع مبلغ معني يف تاريخ معني
يف امل�ستقبل ف�ضال عن فائدة على القيمة الإ�سمية ُتدفع دور ًيا على
�أ�سا�س معدل فائدة معني.
وفيما يتعلق مبدة الإ�ستحقاق املتعلقة بال�سند ،فقد ميتد تاريخ ا�ستحقاق الدين �إىل ثالثني �سنة.
فامل�ستثمر يف ال�سند -حامل ال�سند -هو يف حقيقة الأمر دائن لل�رشكة مبقدار القيمة املدونة على ال�سند
�أي القيمة الإ�سمية .و�إذا ما �أُ ْح ُتفظ بال�سند حتى تاريخ الإ�ستحقاق ،ف�سوف يح�صل على عائد –فائدة-
�سنوي �أو ن�صف �سنوي ،يتمثل يف ن�سبة مئوية عن القيمة الإ�سمية ،ف�ضال عن احل�صول على القيمة
الإ�سمية يف تاريخ الإ�ستحقاق .وتو�ضح ن�رشة الإكتتاب مقدار الفوائد والتواريخ املحددة للح�صول
عليها .فلو �أن القيمة الإ�سمية لل�سند ( )1000درهم ،والفوائد املقررة � %8سنويا ،ف�إن من حق حامل
درهما كل
درهما كل �سنة� .أما �إذا كانت الفوائد ن�صف �سنوية ،فيح�صل على 40
ال�سند احل�صول على 80
ً
ً
�ستة �شهور.

تختلف ال�سندات عن الأ�سهم العادية والأ�سهم املمتازة يف �أن العائ َد املتمثلَ يف الفوائد هو عائد �إلزامي
حق حامل ال�سند يف ا�سرتداد القيمة الإ�سمية
البد من دفعه يف التاريخ املحدد .كما ي�ضاف �إىل ذلك ُ
تاريخ الإ�ستحقاق املبني يف ن�رشة الإكتتاب ،وذلك ب�رصف النظر عن القيمة التي �سبق
عندما يحني
ُ
الت�رصف يف ال�سند
امل�ستثمـر
قرر
إذا
�
أما
�
إ�سمية.
ل
ا
القيمة
من
أقل
�
أو
�
أكرب
�
كانت
إذا
�
ما
أي
�
بها،
�أن ا�شرتاه
َ
ُ
قبل تاريخ الإ�ستحقاق فعليه عر�ضه يف ال�سوق للبيع� ،إذ لي�س من حقه �إعادته لل�رشكة قبل بلوغ ذلك
التاريخ ،وي�أتي حق حامل ال�سند يف �أموال الت�صفية قبل َح َملَة الأ�سهم املمتازة والأ�سهم العادية ،وذلك
قرار بت�صفية ال�رشكة.
�إذا ما ا ُتخذ ٌ
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�أنواع ال�سندات
 -1ال�سندات احلكومية �أو �سندات اخلزانة ( )Treasury Bondوهي �سندات متو�سطة �أو طويلة
الأجل ت�صدرها احلكومة بتواريخ ا�ستحقاق تتــراوح ما بني 7و� 30سنــة ،وميكن حلاملها بيعها �أو
الت�رصف بها قبل تاريخ الإ�ستحقاق ،ومن �أهم مزايا هذا النوع من ال�سندات �أنها :
�أكرث �أمان ًا للم�ستثمر من �سندات ال�رشكات مبعنى �أن اال�ستثمار فيها يكون �أقل خماطرة لأنها غالب ًا
ما تكون م�ضمونة ب�سلطة احلكومة وم�ؤ�س�ساتها يف حت�صيل الإيرادات احلكومية كال�رضائب.
�أكرث �سيولة من �سندات �رشكات.
ت�صدر يف �أكرث الأحوال مقرونة ب�رشط الإعفاء ال�رضيبي لفوائدها من �رضيبة الدخل.
� -2سندات ال�شركات ( )Corporate Bondsوهي ال�سندات التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سات مالية �أو
ال�رشكات امل�ساهمة العاملة يف القطاع اخلا�ص .ومن �أهم مزايا هذا النوع من ال�سندات �أنها ت�صدر
مبعدالت فائدة مرتفعة على معدالت الفائدة على ال�سندات احلكومية ،وذلك الحتمال تعر�ض حاملها
لأخطار الإئتمان واملتمثلة بعدم متكن املدين �أو م�صدر ال�سند من دفع فوائد �أو �أ�صل الدين �أو القيمة
الإ�سمية لل�سند عند الإ�ستحقاق.
� -3سندات البلدية ( )Municipal Bondsوهي �سندات ت�صدرها احلكومات املحلية �أو البلديات
م�شاريع معينة.
بهدف الإقرتا�ض لتمويل احتياجات عامة �أو لتمويل
َ
 -4ال�سندات الأجنبية ( )Foreign Bondsوهي �سندات ت�صدر داخل ال�سوق املحلي من قِ بل
حكومات �أجنبية �أو �رشكات م�ساهمة �أجنبية بالعملة املحلية ،وتقوم هيئات ال ِرقابة املحلية بتنظيم
عمل هذه ال�سندات ،ومن مزايا هذا النوع من ال�سندات �أن امل�ستثمرين املحليني ي�ستطيعون �إ�ضافة ورقة
مالية �أجنبية �إىل حمافظهم الإ�ستثمارية بدون التعر�ض لأخطار �أ�سعار ال�رصف.
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مقارنة بني الأ�سهم العادية والأ�سهم املمتازة وال�سندات
�أ�سا�س التفرقة
نوع الورقة
تاريخ الإ�ستحقاق
حق الت�صويت

العائــد

احلق يف �أموال
الت�صفية

�سند تقليدي
�صك �أو م�ستند مديونية

�سهم ممتاز
�صك �أو م�ستند ملكية

�سهم عادي
�صك �أو م�ستند ملكية

لي�س له تاريخ
ا�ستحقاق ،يعاد فيه �إىل
اجلهة التي �أ�صدرته

لي�س له تاريخ
ا�ستحقاق ،ولذلك ال يعاد
�إىل اجلهة التي �أ�صدرته

لي�س له تاريخ
ا�ستحقاق ،وال يجوز
�إعادته

لي�س له حق الت�صويت
يف اجلمعية العمومية

لي�س له حق الت�صويت
يف اجلمعية العمومية

له حق الت�صويت يف
اجلمعية العمومية

فوائد يف تواريخ
حمددة ،تتمثل يف
ن�سبة مئوية من القيمة
الإ�سمية ،كما �أنها
واجبة ال�سداد يف تلك
التواريخ.

توزيعات غري حمددة
توزيعات فى تواريخ
التوقيت
حيث
من
�سواء
حمددة ،تتمثل يف
ُ
ُ
ٌ
حيث املقدار.
ن�سبة مئوية من القيمة �أو من ُ
الإ�سمية� ،إال �أنها غري
�إلزامية.

يح�صل حملة ال�سندات
على حقهم �أوال.

يح�صل َح َم َل ُة الأ�سهم
ترتيب حملة الأ�سهم
املمتازة ي�أتي بعد حملة العادية على ما تبقى
ال�سندات.
ق َّل �أو كرث.

القابلية للإ�ستدعاء قد يكون قاب ًال للإ�ستدعاء قد يكون قاب ًال للإ�ستدعاء لي�س قاب ًال للإ�ستدعاء
القابلية للتحويل
�إىل �أ�سهم عادية

قد يكون قاب ًال للتحويل
�إىل �سهم عادي

قد يكون قاب ًال للتحويل
�إىل �سهم عادي

هو نف�سه �سهم عادي
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�أنواع �أوامر ال�سوق
هنـــاك كثيـــر مـن �أنواع الأوامــر التي
ميكن �أن ي�صدرها امل�ستثمر للو�سيط
يف حالة رغبته يف �رشاء ورقة مالية
معينة �أو بيعها  ،ومن �أكرث تلك الأوامر
�شيوعا :
ً

� -1أمر ال�سـوق

(:)Market Order

هو �أمر �رشاء �أو بيع يطلب فيه امل�ستثمر
من الو�سيط �أن ينفذ الأمر ب�أف�ضل �سعر
يف ال�سوق.

� -2أمر حمدد ال�سعر

(:)Price –Limit Order

�سهما ب�سعر معني �أو �أعلى منه �أو �أن ي�شرتيه له
هو �أمر يطلب فيه امل�ستثمر من الو�سيط �أن يبيع له ً
ب�سعر معني �أو �أقل منه .فلو �أن ال�سعر املحدد يف �أمر البيع هو  50درهما ،ف�إن هذا يعنى  50درهم ًا �أو
درهما �أو �أقل.
�أكرث .و�إذا ما كان الأمر يتعلق بال�رشاء فيكون ال�سعر املحدد 50
ً

� -3أمر �إيقاف

(:)Stop Order

هو �أمر له ظروف خا�صة� ،إذ يالئم احلاالت التي تكون فيه الأ�سعار غري م�ستقرة ،ويخ�شى امل�ستثمر
أمر �إيقاف
�أن ي�صاب بخ�سائر كبرية �إذا ما تغريت الأ�سعار �ضد م�صلحته  .لذا ي�سمى هذا الأمر �أحيانا � َ
اخل�سائر ( ،)Stop Lossفلو �أن �أ�سعار الأ�سهم تتعر�ض لرتاجع كبري ،فلن يكون من املجدي �إ�صدار
�أمر بيع حمدد ال�سعر 50 ،درهما مثال� ،إذ قد ي�صل الأمر �إىل ال�سوق يف حلظة يكون فيها �سعر ال�سهم
قل عن  50درهم ،ولهذا ال تكون له
قد َّ
قيمة ،وملواجهة مثل هذه احلالة ميكن
للم�ستثمر �إ�صدار �أمر �إيقاف ،ك�إ�صدار
�أم��ر :بيع � 100سهم مثال ،ب�سعر 50
درهما �أمر �إيقاف ،مبعنى �أنه �إذا مل
ي�ستطيع الو�سيط تنفيذ الأم��ر ب�سعر
 50درهما ،فعليه تنفيذه ب�أف�ضل �سعر
ممكن ،حتى لو كان �أقل من  50درهما،
م�شابها لأمر
لي�صبح �أمر الإيقاف بذلك
ً
ال�سوق.
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�أمر الإيقاف املحـدد ( : )Stop-Limit Orderيعاب على �أمر الإيقاف �أن الو�سيط قد يفاجئ امل�ستثمر
ب�أنه قد نفذ الأمر ب�سعر بعيد عن ال�سعر الذي كان امل�ستثمر يتوقعه ،خا�صة يف ظل ظروف هبوط الأ�سعار
ب�رسعة .هنا يكون �أمر الإيقاف املحدد هو احلل .ففي املثال ال�سابق ميكن �أن يكون �أمر الإيقاف املحدد:
بيع � 100سهم ب�سعر  50درهما �إيقاف  40درهم حتديداً .هذا يعنى �أنه �إذا مل يتمكن الو�سيط من بيع
ال�سهم ب�سعر  50درهما ،فله �أن يحاول بيعه ولو ب�سعر �أقل ،على �أن يتوقف عن املحاولة �إذا ما انخف�ض
درهما .ومما يذكر �أنه ميكن للم�ستثمر �أن ي�ستخدم �أمر الإيقاف �أو �أمر الإيقاف املحدد� ،إذا
ال�سعر دون 40
ً
ما كان بعي ًدا عن مقر ال�سوق ملدة من الزمن  ،وال ي�ستطيع ل�سبب �أو لآخر متابعة ما يجري فيه ،يف وقت
يخ�شى �أن ينخف�ض �سعر �سهم �سبق له �رشا�ؤه ،مبا قد يعر�ضه للخ�سائر.
و�إذا كانت �أنواع الأوامر ال�سابقة تركز على ال�سعر ،ف�إن هناك �أوامر ت�ضيف �إىل ال�سعر املدة الزمنية التي
يظل فيها الأمر �صاحلا للتنفيذ ،ك�أن يكون الأمر املحدد ال�سعر نافذ املفعول ملدة يوم �أو خالل �أ�سبوع
�أو �شهر� ،أو غري ذلك.
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كيفية تنفيذ �أوامر ال�سوق

أمرا للو�سيط �أن يو�ضح ماهية ال�سهم الذي يرغب يف التعامل به ،وعدد الأ�سهم،
يجب على امل�ستثمر عند �إ�صداره � ً
و�إذا ما كان يرغب يف ال�رشاء �أو البيع ،وال�سعر الذي يرغب يف التعامل على �أ�سا�سه ،واملدة التي ميكن �أن
�ساري املفعول .وفى جميع الأحوال يتم قيد الأوامر يف دفاتر الو�سيط َوفقَ �أولوية ت�سلمها،
يظل فيها الأمر
َ
ويتم �إدخالها �إىل ال�سوق طبقًا لتلك الأولويـة ،مبا يعنـي �أن العدالـة هي الأ�سا�س يف التعامـل ،والحمل لتف�ضيل
م�ستثمر على �آخر.
ف�إذا كان �أمر �رشاء ،ف�إنه ُي�شرتط �أن تودع قيمـة الأ�سهم املرا ِد �رشا�ؤها يف ح�ساب امل�ستثمر لدى الو�سيط ،وذلك
قبل اتخاذ �أي �إجراء� .أما �إذا كان الأمر هو �أمر بيع ،فتقع على الو�سيط م�س�ؤولية الإت�صال ب�رشكة ال�سجالت،
كاف من الأ�سهم املرا ِد بي ُعها ،و�إذا ما
التي قد تكون م�رصفًا جتار ًيا �أو �رشك َة و�ساطة ،للت�أكد من وجود عدد ٍ
حتقق الو�سيط من ذلك ،ف�إنه يطلب من �رشكة ال�سجالت جتميدها ،مبا ال ي�سمح لأي و�سيط �آخر بالتعامل عليها.
يتم بعد ذلك �إدخال الأمر يف النظام من �أجل تنفيذه وبعد التنفيذ يتم �إخطار امل�ستثمر ب�إ�شعار ت�أكيد �أن الأمر
قد نُفذ .وهنا تبلغ �إدار ُة ال�سوق ال�رشك َة التي مت التعامل على �أ�سهمها ،لكي ُت�سجل لديها ا�س َم امل�شرتي مقابل
ا�ستبعاد لإ�سم البائع .كما تحُ َّولُ يف الوقت ذاته قيم ُة الأ�سهم امل�شرتاة �إىل ح�ساب و�سيطِ البائع ،يف عملية
ت�سمى الت�سوية.
تتحدد �أ�سبقية تنفيذ الأوامر يف الأ�سواق املالية على �أ�سا�س ال�سعر ثم توقيت دخول الأمر ،مبعنى �أن الأولوية
ال�سعر ف�إن �أولوية التنفيذ تكون للأمر الذي دخل �أوال .وهكذا
حيث
هي لأف�ضلية ال�سعر ،ف�إذا ما ت�ساوى �أمران من ُ
ُ
ف�إن ال�شفافية يف التنفيذ وا�ضحة ،وال جمال لتقدمي �أمر على غريه �إال يف حدود تلك الأف�ضليات ،فعند دخول
الأمر يف النظام يتحدد على الفور توقيت الدخول ،مع مالحظة �أنه ي�ستحيل دخول �أمران يف اللحظة نف�سها .
ونذكر هنا �أنه يتم يف �شا�شة ال�سوق ترتيب الأوامر �آليا ،ف�أوامر ال�رشاء يتم ترتيبها تنازليا �أي �أعلى �سعر ثم
ال�سعر الذي يليه� ،أما �أوامر البيع فيكون فيها الرتتيب �صعود ًيا �أي �أقل �سعر ثم ال�سعر الذي يليه ،ويف كل مرة
يدخل فيه �أمر جديد يعاد ترتيب الأوامر على هذا الأ�سا�س.
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�صنّاع ال�سوق للأوراق املالية
�������ص������ن������اع ال�����������س�����وق
ل�����ل�����أوراق امل���ال���ي���ة هم
الذين ي�شرتون تلك الأوراق
وه��م على ا�ستعداد لبيعها
ب�سعر �أعلى من �سعر ال�رشاء ،وميثل
الفرق بني �سعر البيع و�سعر ال�رشاء
الأرباح التي يحققونها .وهناك نظامان
ل�صناع ال�سوق يف جمال الأوراق املالية هما  ،نظام
املتخ�ص�صون ونظام التجار.
املتخ�ص�ص ( :)Specialistوهو ع�ضو يف ال�سوق يتخ�ص�ص
يف التعامل بورقة مالية معينة  ،وال يجوز لأي متخ�ص�ص �أن
يتعامل يف �أ�سهم هي من م�س�ؤولية متخ�ص�ص �آخر ،ويقوم
املتخ�ص�ص بوظيفتني رئي�ستني هما ،تنفيذ �أوام��ر البيع
وال�رشاء املحددة نيابة عن �أع�ضاء �آخرين يف ال�سوق لقاء
احل�صول على جزء من العمولة ،ف�ضال عن البيع وال�رشاء
حل�سابه اخلا�ص لت�صحيح �أي اختالل م�ؤقت يف توازن
العر�ض والطلب على الورقة املالية ،وتع ُّد �سوق نيويورك
( )NYSEمن �أكرث الأ�سواق التي ت�ضم متخ�ص�صني.
�سم�سار -تاجر �أوراق مالية ( :)Broker- Dealerوهو
�سم�سارا يتو�سط بني بائع الأوراق
�شخ�ص �أو من�ش�أة يعمل
ً
املالية وم�شرتيها لقاء عمولة ،وين�شط �أي�ض ًا كتاجر �أوراق
مالية ي�شرتي ويبيع حل�سابه .ويف نظام التجار تقلُ حدة
التقلبات ال�سعرية بف�ضل وج��ود مناف�سة بني التجار،
فالتاجر الذي يعر�ض �سعراً كبريا للبيع و�سعرا قليال لل�رشاء،
�سوف ال يجد من يرغب يف ال�رشاء منه �أو البيع له ،خالفُا
للتاجر الذي يبيع للم�ستثمرين ب�سعر قليل وي�شرتي منهم
ب�سعر �أعلى مقارن ًة بغريه من التجار .ومن �أ�شهر الأ�سواق
التي يعمل فيها ه�ؤالء التجار هو �سوق نازداك الأمريكي،
حيث يوجد �أكرث من تاجر لكل ورقة مالية.
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م�ؤ�شر ال�سوق
يلخ�ص م�ؤ�رش ال�سوق حركة �أ�سعار الأ�سهم واجتاهها
ب�صفة عامة� ،إذ يطلع امل�ستثمرين على ما �إذا
كانت الأ�سعار يف جملتها يف �صعود �أو يف هبوط،
وهكذا ف�إن ارتفاع امل�ؤ�رش �أو انخفا�ضه ال يعنيان
بال�رضورة �أن �أ�سعار الأ�سهم اململوكة للم�ستثمر قد
�إزدادت �أ�سعارها �أو نق�صت  ،فقيمة امل�ؤ�رش تظهر
حالة ال�سوق يف جممله.
وهناك عدة �أ�ساليب حل�ساب امل�ؤ�رش ،ومن �أ�شهرها
ح�ساب قيمة امل�ؤ�رش على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�رشكات املدرجة يف ال�سوق� ،إذ يتم ح�ساب
ريا�ضيا بق�سمة �إجمايل القيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة يف ال�سوق يف ذلك اليوم على �إجمايل
امل�ؤ�رش
ً
القيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة يف اليوم ال�سابق.

ومن الأمثلة على امل�ؤ�رشات التي ت�ستخدم هذا الأ�سلوب :م�ؤ�رش �سوق الإمارات للأوراق املالية ،الذي
ي�شمل جميع ال�رشكات املدرجة يف �أ�سواق الدولة با�ستثناء ال�رشكات الأجنبية ،كذلك هنالك م�ؤ�رش داو
جونز ملتو�سط ال�صناعة  )Dow Jones Industrial Average (DJIAوالذي ي�شمل ثالثني �رشكة متثل
القطاعات الرئي�سة يف الإقت�صاد الأمريكي ف�ضال عن �أنها �رشكات تتمتع مبركز مايل قوي وبق ْدر كبري
منتظما حل�ص�ص الأرباح على
أرباحا جيدة وتوزي ًعا
من اال�ستقرار يف �أو�ضاعها ،كذلك تتميز بتحقيقها � ً
ً
عرف هذه ال�رشكات بـ (.)Blue Chip
امل�ساهمني ،و ُت ُ
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�أمناط املتعاملني يف �سوق الأوراق املالية
ه��ن��ال��ك ن���وع���ان رئ��ي�����س��ان من
امل��ت��ع��ام��ل�ين يف ���س��وق الأوراق
املالية:
امل�ستثمر

ه��و ال�شخ�ص ال���ذي ي��ه��دف �إىل
اقتناء �أ�صل معني بهدف حتقيق
عائد منه يف امل�ستقبل ،وتتنوع
الأ���ص��ول التي ميكن للم�ستثمر
��ش�را�ؤه���ا وذل���ك م��ث��ل الأ���س��ه��م،
والعقارات ،وال�سلع وغريها من الأ�صول الأخرى ،وعادة ما يقوم امل�ستثمر بتكوين حمفظة
وال�سنداتَ ،
�إ�ستثمارية حتتوي على جمموعة من هذه الأ�صول وذلك لتقليل الأخطار وزيادة الأرباح ،ويحتفظ
امل�ستثمر با�ستثماراته ملدة طويلة للح�صول على
توزيعات الأرب���اح والفوائد امل�ستحقة (كما هو
احلال يف الأ�سهم وال�سندات).

املكا

�سب الر�أ�سمالية:

هي الأربا
ح املتولدة من بيع
الورقـــــة ا
ملاليــــة يف ال�سوق
امل ���ايل
�سعر يف ح��ال��ة ازدي����اد
ها ،و
متثل الفرق ما بني
�سعر ال
بيع و�سعر ال�رشاء.

امل�ضارب

هو ال�شخ�ص الذي يهدف �إىل حتقيق عائد من عملية
�رشاء الأ�صل نف�سه �أو بيعه خالل مدة زمنيةٍ ق�صرية،
ولذلك يقبل امل�ضارب التعر�ض لأخطار كبرية ،خا�صة
يف حماولة توقع الأحداث امل�ستقبلية واملغامرة مبا
ي�شبه املقامرة �أم ًال حتـقيق �أرباح �رسيعـة وكبيـرة.
وال ُيركز امل�ضارب على �أداء ال�رشكات عند �رشاء
املكا�سب الر�أ�سمالي َة
�أٍ�سهمها و�إمنا فقط مدى حتقيقه
َ
يف الأجل الق�صري.
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قواعد �إ�صدار الأوراق املالية
هناك كثري من القواعد التي حتكم عمليات �إ�صدار الأوراق املالية ،ومن �أهم هذه القواعد:
قاعدة ال�شفافية :

ويق�صد بها �أن حقوق كل من امل�شرتي وال�رشك ِة التي تطرح الورقة والتزاماتهما البد �أن تكون حمددة
بو�ضوح يف ن�رشة الإكتتاب ،التي عادة ما ُتعلن يف ال�صحف ،ولذلك ال يجوز للجهة امل�صدرة للورقة
تغيريا على تاريخ
جتري
�إدخال تعديالت على تلك احلقوق �أو الإلتزامات ،فمثال لي�س من حق ال�رشكة �أن
َ
ً
ا�ستحقاق ال�سند� ،أو على الفوائد املقررة ملن �سي�شرتيه� ،أو تاريخ احل�صول عليها .كما لي�س من حقها �أن
تعديالت على مقدار التوزيعات املقررة حلملة الأ�سهم املمتازة �أو وقتها � .أما يف حال الأ�سهم
جتري
ٍ
َ
العادية ف�إن احلقـوق والإلتزامات ميكن تعديلهما من خالل اجلمعية العموميـة ،التي هي تنظيم يجمع
َح َملَة تلك الأ�سهم ،ويكون التعديل ب�إرادتهم.
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قاعدة املزايا لي�ست جمانية :

�إذا كانت الورقة املكتتب فيها قد �أعطت ال�رشكة ميزة على ح�ساب امل�ستثمر ،فعلى ال�رشكة �أن تدفع له
الثمن .و�إذا ما �أخذ امل�ستثمر ميزة من ال�رشكة فعليه �أن يدفع لها الثمن .فمثال عندما يكون ال�سهم املمتاز
�أو ال�سن ُد قاب ًال للإ�ستدعاء ،ف�إن هذا يعني �أن ال�رشكة تتمتع مبيزة على ح�ساب امل�ستثمر� .إذ عاد ًة ما يكون
الإ�ستدعاء ب�سبب تراجع �سعر الفائدة يف ال�سوق ،ولذلك يكون يف م�صلحتها ا�سرتدا ُد ال�سندات التي �سبق
إ�صدار �سندات جديدة ب�سعر فائدة �أقل مبا ين�سجم مع �أو�ضاع ال�سوق .هذا الت�رصف يلحق
�أن �أ�صدرتها ،و� ُ
�سيح�صل عليه من ال�رشكة ب�سعر فائدة �أقل مما كان
ما
ا�ستثمار
إعادة
�
إىل
�
�ضطر
�سي
إذ
ال�رضر بامل�ستثمرُ � ،
ُ
ووف ًقا للقاعدة ال�سابقة ،طاملا �أن ال�رشكة م�ستفيدة ،ف�إن عليها �أن تدفع الثمن .ويتمثل
يح�صل من قبلَ .
الثمن يف �إحدى �صورتني :ال�صورة الأوىل هو �أن يح�صل امل�ستثمر يف حالة الإ�ستدعاء على قيمة �أكرب
من القيمة الإ�سمية لل�سند ،والتي ت�سمى �سعر الإ�ستدعاء  ، Call Priceوال�صورة الثانية هي �أن يكون
�سعر الفائدة على ال�سند من البداية زائدا على �سعر الفائدة على �سند مثيل ولكنه غري قابل للإ�ستدعاء.
ومتثل الزيادة يف �سعر الفائدة تعوي�ضا للم�ستثمر يح�صل عليها من البداية ،حتى لو مل ت ُقم ال�رشكة
بالإ�ستدعاء فيما بعد.
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�صناديق الإ�ستثمار
ُ�صندوق الإ�ستثمار هو بب�ساطة �أ�شبه مب�ؤ�س�سة مالية �أو �رشكة ر�أ�سمالها مق�سم �إىل َوحدات مت�ساوية
القيمة ي�ستطيع الأفراد �أن ي�شرتوا هذه الوحدات و�أن ُيعيدوا بيعها َوفق قواعد حمددة متفق عليها.
وميكن تعريف �صناديق الإ�ستثمار ب�أنها �أوعية ا�ستثمارية ت�شتمل على جمموعة من الأوراق املالية يتم
ومعايري حمددة حتقق فائدة التنوع ،الذي ي�ؤدي �إىل تقليل م�ستوى املخاطرة.
اختيارها وفقا لأ�س�س
َ
يكون �صندوق الإ�ستثمار يف كثري من احلاالت احل َل الأمثل للم�ستثمر لأنه ميثل وقاية له من التقلبات
العنيفة التي تتعر�ض لها �أٍ�سواق املال من وقت لآخر ،وجتعل عملية الإ�ستثمار خماطر ًة من الأف�ضل �أن
يديرها خربا ُء حمرتفون تتوفر لديهم املقدرة والكفاية واملهارة .كذلك ف�إن ُ�صندوق الإ�ستثمار يخل�صك
�سواء �أكان يف الأ�سهم �أم ال�سندات �أم العقارات �أم غريها .لذلك
من احلرية يف اختيار نوع الإ�ستثمار الأمثلٌ ،
ف�صندوق الإ�ستثمار ي�ستطيع الإ�ستثمار يف �أ�سهم كثري من ال�رشكات يف القطاعات الإقت�صادية املختلفة
وذلك ما يعجز عنه امل�ستثمر ال�صغري ذو املوارد املالية املحدودة.
ي�أخــــذ ال�صنــدوق اال�ستثمـاري �أحــــد ال�شكلــني القانونيـني
الآتيــني:

ال�صندوق املغلق
ال�صندوق املفتوح

ال�صندوق املغلق وهو ال�صندوق الذي له ر�أ�س مال ثابت
يطرح للإكتتاب ،ويكون �إىل �أجل حمدد �أو غري حمدد ،ويتم
�إدراج َوحداته الإ�ستثمارية يف ال�سوق املايل  ،وحتدد �أ�سعار
الوحدات بالطريقة نف�سها التي حتدد بها �أ�سعار �أ�سهم
هذه َ
الوحدات �أن
ال�رشكات ،وي�ستطيع حامل تلك احلِ�ص�ص �أو َ
�سائر
ي�ستطيع
يبيعها داخ��ل ال�سوق ،كما
ُ
املتعاملــني حيـاز َتهــــا بعد طرحها داخل
الأ�سواق.
�أم��ا ال�صندوق املفتوح �أو امل�شرتك ،ف�إن
�ص�صا
ر�أ�سماله ال يكون ثابتاً ،وقد ي�صدر حِ ً
ج��دي��دة ،وتلتزم �إدارة ال�صندوق تلبي َة
طلبات الإ�سرتداد (�إعادة الأ�سهم لل�صندوق
واحل�صول على املال) التي ميكن �أن يتقدم
بها مالك احل�ص�ص �أو الوحدات اال�ستثمارية
متى �أرادوا.
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ثالث ًا� -سوق امل�شتقات املالية ()Derivatives
ُيعرف �سوق امل�شتقات ب�أنه ذلك ال�سوق الذي تتداول فيه عقود ،ولي�س �أورا ًقا مالية باملعنى املعروف
 .والعقد هو اتفاق يربمه طرفان ،على �أن يتم التنفيذ � ،أي الدفع والت�سليم يف تاريخ الحق يحدد يف
العقد ،وهنالك ثالثة �أنواع رئي�سة من عقود
امل�شتقات ترتبط بالأوراق املالية وهي:

العقود الآجلة
العقود امل�ستقبلية
عقود اخلِيارات

ويتم تداول العقود الآجلة يف الأ�سواق غري
املنظمة ،بينما تتداول العقود امل�ستقبلية
وعقود اخلِيارات يف الأ�سواق املنظمة.

العقود الآجلة والعقود امل�ستقبلية

العقد الآج��ل وامل�ستقبلي هو اتفاق ملزم
قانون ًا بني طرفني لتداول �شيء ما ب�سعر
حمدد من َق ْبلُ على �أن يتم الدفع والت�سليم
يف وقت الحق ،ويختلف العقد امل�ستقبلي عن
الآجل ب�أن الأول له موا�صفات حمددة من
ومكان تداوله و�آليته ،
والوقت
حيث الكمي ُة
ُ
ُ
ُ
�أما العقد الآجل فهو بالإتفاق كلياً .والفرق الأهم �أن العقد امل�ستقبلي ينتهي بالت�سوية النقدية عادة � ،أما
العقد الآجل فينتهي بت�سليم الأ�صل من قبل البائع ودفع الثمن املتفق عليه من قبل امل�شرتي.

عقود اخلِيارات

عقد اخلِيار هو عقد بني طرفني � ،أحدهما م�شرتي اخليار  ،والآخر بائع اخليار (�أو حمرر العقد) .ويعطي
ي�شرتي مِ ن املحرر �أو �أن يبيع له عد ًدا من الأوراق املالية ب�سعر يحدد
العقد احلق للطرف امل�شرتي يف �أن
َ
ِيار يف
خل
ا
امل�شرتي
للطرف
أن
ل
اال�سم
بهذا
�سمي
وقد
الحق،
وقت
يف
عند التعاقد على �أن يتم التنفيذ
َ
تعوي�ضا للمحرر،
دفع يف مقابل ذلك
ً
تنفيذ العقد �أو عدم تنفيذه �إذا مل يكن التنفيذ يف م�صلحته  ،على �أن َي َ
ي�سمى مكاف�أة ،هذه املكاف�أة تدفع عند التعاقد وغري قابلة للرد ،كما ال تع ُّد جزء من قيمة ال�صفقة� ،أي
�أنها لي�ست “عربونا”.
�أي �أن العقد يعطي للطرف امل�شرتي حقاً ،قد يكون ح ًقا لل�رشاء من املحرر �أو ح ًقا للبيع له .و�إذا كان احلق
هو حق �رشاء من املحرر فيطلق عليه خيار �رشاء ،بينما يطلق عليه خيار بيع �إذا ما كان يعطي للم�شرتي
احلق يف �أن يبيع للمحرر.
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العالقة بني �أ�سواق املال وهيئة الأوراق املالية وال�سلع
امل�ســــ�ؤولــيـــة الرئــي�ســـــة لهيئــــــة
الأوراق املاليــــــة وال�سلـــــع
هي و�ضـــع القواعد املنظمة
التي يف ظلها يتحقق
الت�سعري العادل
للأوراق املالية،
�أي �أن يكون �سعر
ال�سهم مع ًربا عن
ربحية ال�رشكة
يف امل�ستقبل ،كما
تقع على الهيئــــة
م�ســـــ�ؤوليــــة
التـ�أكــــد مــــن
�أن الأطـــــــراف
املتعــاملــــة يف الأوراق
املاليـــة كـــافـــ ًة ،ملتزم ٌة بتلك
القواعد وتنفذها على نحو �سليم.
كما ميتد دور الهيئة �إىل الت�أكد من
�سالمة تنفيذ القوانني واللوائح كاف ًة التي �صدرت يف �ش�أن تنظيم التعامل يف الأوراق املالية.
هذا يعنى �أن �سلطــة الهيـــئة متتـــد �إىل �سوق الأوراق املالية ،وامل�ستثمرين ،و�صناديق الإ�ستثمار ،و�رشكات �إدارة
املحافظ ،و�رشكات الو�ساطة ،وم�صارف الإ�ستثمار التي تتوىل م�ساعدة ال�رشكات على �إ�صدار الأوراق املالية ،و�أي
م�ؤ�س�سة تتعامل بتلك الأوراق.
وللهيئة احلق يف �إتخاذ الإجراءات العقابية يف حالة املخالفة وفق ًا لن�ص القانون اخلا�ص بها ،والتي قد ت�صل
�إىل حد �شطب امل�ؤ�س�سة املعنية وحرمانها من التعامل يف الأوراق املالية� ،أو �إتخاذ الإجراءات القانونية �ضد
إف�صاح
املتالعبني ،والتي قد تنتهي بهم �إىل احلب�س ف�ضال عن الغرامات املالية  ،وحق الهيئة يف �إلزام ال�رشكات ال
َ
الكامل عن املعلومات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر يف �سعر ال�سهم .كذلك ف�إن للهيئة احلقَ يف �إيقاف التعامل على ورقة
مالية معينة ،بل ولها احلق يف ف�صل �أي من العاملني يف ال�سوق �إذا ما كانت هناك خمالفات تربر ذلك.
�إن البور�صة �أو �سوق الأوراق املالية ال تخرج عن كونها مكانًا للتداول َوفقا لقواع َد و�أ�س�س تعتمدها هيئة الأوراق
املالية وال�سلع .غري �أنه ال البور�صة وال الهيئة ُتع َّد ِان م�س�ؤولتني عن التقلبات التي حتدث يف �أ�سعار الأوراق املالية
املتداولة ،ولكن تقع على الهيئة م�س�ؤولية و�ضع الأنظمة التي حتد من تلك التالعبات ،كما تقع عليها م�س�ؤولية
الك�شف عن املخالفات التي تقع ،واتخاذ الإجراءات القانونية املالئمة.
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