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 اخلزينة أسهم –نشرة توعية  

 :الخزينة أسهم ما هي

 أي أن تقوم الشركة باالستثمار في نفسها وذلكو قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها من السوق، ه
انطباعاً  وكأن الشركة تعطي من السوق، أسهمها عن طريق استخدام السيولة المتوفرة لديها لشراء

 بأنها لم تجد فرصة استثمارية أفضل من االستثمار في أسهمها.

 :الخزينة أسهم لماذا تشتري الشركة 

 استخدام الفائض النقدي المتاح لدى الشركة وال يتوافر أمامها فرص الستثماره. -
 لخلق سوق للسهم أو لخلق طلب إضافي على أسهم الشركة. -
م سعر السوق الجاري لألسهم الشركة المتداولة في حالة انخفاض أسعار أسهمها لتدعي -

 ألسباب غير مرتبطة بأداء الشركة.
الشراء ألسهم الشركة حيث يؤدي شراء أسهم الخزينة تخفيض عدد  طلباتلمواجهة  -

  في السوق. ةولاتدماألسهم حرة ال
  عدد األسهم القائمة.لزيادة ربحية السهم ونسبة التوزيعات من خالل تخفيض  -
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 اخلزينة أسهم –نشرة توعية  

 :أسهم الخزينة اآلثار المالية لشراء

 األثر البند

عدد أسهم الخزينة = عدد األسهم  –عدد األسهم المصدرة  عدد األسهم القائمة
 .القائمة

 ترتفع ربحية السهم وذلك نظرا النخفاض عدد األسهم القائمة. ربحية السهم

الواحد من التوزيعات النقدية وذلك  يرتفع نصيب السهم توزيعات األرباح
النخفاض عدد األسهم القائمة التي ستوزع عليها األرباح المقرر 

 توزيعها من األرباح القابلة للتوزيع.

تنخفض قيمة حقوق المساهمين اإلجمالية بمقدار قيمة  حقوق المساهمين
االستحواذ على أسهم الخزينة التي يتم شرائها حيث يتم خصم 

 شراءها من إجمالي حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي.قيمة 

القيمة الدفترية 

 للسهم

ترتفع القيمة الدفترية للسهم إذا كانت تكلفة شراء السهم تقل عن 
قيمته الدفترية وتنخفض إذا كانت تكلفة شراء السهم تزيد عن 

 قيمته الدفترية

المعروضة للتداول وكذلك  يرتفع نتيجة انخفاض عدد األسهم سعر السهم السوقي
 .نتيجة ارتفاع ربحية السهم أو نتيجة ارتفاع التوزيعات النقدية
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 اخلزينة أسهم –نشرة توعية  

 األثار السلبية لشراء أسهم الخزينة:

أن إدارة الشركة تمتلك دائما معلومات خاصة غير  :استغالل المعلومات الداخلية -

ة وعليه فان إدار  ،استغالل المعلومات المتاحة لديهامتاحة للجمهور مما يسمح لها ب
الشركة يمكنها أن تعمل في ظل عدم االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات من خالل 
االستفادة من آلية إعادة الشراء ألسهمها في ظل وجود معلومات غير منشورة سواء 
 أكانت ايجابية أم سلبية لتحقيق مكاسب غير عادية على حساب المستثمرين في السوق.

قد ترغب إدارة الشركة في استخدام آلية إعادة شراء أسهمها  قيد سعر غير حقيقي: -

للوصول بالسهم إلى مستوى سعري غير حقيقي وذلك في ظل عدم وجود نتائج 
أعمال جيدة للشركة أو أحداث جوهرية ذات تأثيرات ملموسة حقيقية لدى الشركة، 

 حيث تعمل الشركة على شراء أسهمها بغرض تحريك أسعار تداولها.

فقد تستغل الشركة آلية إعادة شراء أسهمها وكذلك  إشارات خاطئة للسوق:إعطاء  -
التخلص من هذه األسهم إلعطاء إيحاء للسوق وإعادة توجيه السوق نحو زيادة 

 الطلب أو زيادة العرض.

ة في بعض الحاالت التي تواجه فيها الشرك التواطؤ بالشراء من مساهمين محددين:  -

 قوم اإلدارة التنفيذية بالشركة باالتفاق مع بعض كبارخسائر أو مشاكل مستقبلية ت
المساهمين فيها على شراء جزء من أسهمهم بسعر معين عن طريق قيام الشركة 
باإلعالن عن شراء أسهم خزينة وقيام هؤالء المساهمين ببيع هذه األسهم للشركة 

 بالسعر المتفق.
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 اخلزينة أسهم –نشرة توعية  

 لب في السوق:أثر قيام الشركة بشراء أسهم الخزينة على العرض والط

عند بدء عملية شراء أسهم الخزينة سيالحظ السوق دخول قوة شرائية كبيرة تؤدي  -
 لزيادة الطلب على أسهم الشركة.

ال بّد أن تقوم الشركة ببيع جميع األسهم المشتراة عند انتهاء مدة االحتفاظ بها  -
 الشركة. أسهمبموجب األنظمة والقوانين، وبالتالي سيالحظ السوق عرضاً أكبر على 

 القوانين المنظمة ألسهم الخزينة 

سواق المالية أسهم الخزينة للشركات المساهمة العامة بموجب التعليمات تنظم هيئة األوراق واأل
 ، على الشكل التالي:03/05/2011/م) بتاريخ 56الصادرة بالقرار رقم (

 أوالً: إجراءات الشراء

رار الخزينة وفي موعد أقصاها يوم العمل التالي لقإبالغ الهيئة فوراً برغبة شراء أسهم  .1
 مجلس اإلدارة القاضي بشراء أسهمها وفقاً لالستمارة المعتمدة ومرفقةً بوثائق محددة.

إبالغ السوق خطياً بقرار مجلس اإلدارة المتعلق بالشراء فور صدوره، وكذلك بموافقة  .2
 .الهيئة فور صدورها

ل ها بشراء أسهمها في صحيفتين يوميتين وذلك قباإلعالن عن موافقة الهيئة عن قيام .3
 عشرة أيام على األقل من تاريخ عملية الشراء وفق صيغة محددة.

 :يشترط في عملية شراء الشركة ألسهمها ما يلي  .4
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 اخلزينة أسهم –نشرة توعية  

 .من أسهم الشركة %5أال يتجاوز عدد األسهم المراد شراؤها  -
 .كةواالحتياطات االختيارية للشر أن يتم تمويل الشراء عن طريق األرباح المدورة  -
أال يكون الشراء خالل مدة الخمسة عشر يوماً التي تسبق اإلعالن عن البيانات  -

المالية أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم أو خالل 
 .الثالثة أيام التي تلي هذا اإلعالن

اريخ بدء أول عملية شراء، يوم تداول من ت 45يجب أال تتجاوز مدة تنفيذ الشراء  .5
 .وفي حال لم يتم شراء كامل الكمية يجوز تمديدها بقرار من الهيئة

من الكمية المعلن  %5ال يجوز للشركة أن تشتري في يوم التداول الواحد ما يزيد عن  .6
 .عن شرائها خالل التداول الواحدة وال يجوز تنفيذ الشراء عن طريق الصفقات الضخمة

ذا لم تقم بتنفيذ عملية الشراء في الموعد المحدد في إعالنها بإبالغ تلتزم الشركة إ .7
الهيئة باألسباب الداعية لذلك في العمل التالي النتهاء الفترة، ويحق للهيئة في هذه 

  الحالة إلغاء موافقتها السابقة أو تحديد موعد جديد لعملية الشراء.
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 اخلزينة أسهم –نشرة توعية  

 

 ثانياً: إجراءات البيع

مسبقًا عن عملية البيع وتاريخ بدئها، وعدد األسهم المراد بيعها وفقاً إعالم الهيئة  .1
 .لالستمارة المعتمدة

اإلعالن في صحيفتين يوميتين عن رغبة الشركة ببيع تلك األسهم وذلك قبل بدء عملية  .2
 .البيع بعشرة أيام على األقل

ة الشركة إدار في حال تعذر بيع أسهم الخزينة خالل المدة المحددة يتعين على مجلس  .3
إعالم الهيئة باألسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي النتهاء المدة المحددة 
ودعوة الهيئة العامة غير العادية خالل مدة أقصاها شهر للنظر في اإلجراءات الواجب 

 اتخاذها أصوالً.
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 حملة أسهم الخزينةثالثاً: 

 ال تتمتع بحق التوزيعات النقدية. -
 لمشاركة والنصاب والتصويت في الهيئة العامة.ال تتمتع بحق ا -
 عدم إمكانية إصدار أية أوراق مالية جديدة خالل مدة احتفاظها. -
 عدم إمكانية البيع خالل ممارسة عملية الشراء والعكس. -
 عدم إمكانية الشراء أو البيع إال من خالل سوق األوراق المالية. -

 رابعاً: أحكام عامة

االحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء يجب أال تقل فترة  •
 وأن ال تزيد عن ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ.

 يحظر على األطراف ذات العالقة بالشركة التعامل بأسهم الخزينة. •
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، وعلى يتوجب على شركات المصارف الحصول على موافقة المصرف المركزي •
مل لحسابها قبل التعا هيئة اإلشراف على التأمينفقة مواشركات التأمين الحصول على 

 بأسهم الخزينة.
على الشركة مراعاة مصالح جميع مساهميها عند اتخاذ قرارات شراء وبيع أسهم الخزينة  •

 وتنفيذها.
تقوم الشركة باإلفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بأسهم الخزينة في البيانات المالية  •

 التي تصدرها.
وق باإلفصاح عن عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الشركات حسب قوم السي •

 اإلجراءات المتبعة لديه وبما يتفق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

 

 


