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مقدمة

الشــركات  أداًة لمســاعدة  يعــد “دليــل أفضــل الممارســات فــي مجــال عالقــات المســت�ثمري�ن” 
الُمدرجــة أو التــي فــي صــدد اإلدراج فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، حيــث يســتعرض 
هــذا الدليــل المبــادئ الرئيســّية التــي ُبنيــت عليهــا أفضــل الممارســات الدوليــة الحاليــة، كمــا 
ــا  يتنــاول بالشــرح الفوائــد الناشــئة عــن تطبيــق تلــك الممارســات، إضافــًة إلــى كونــه دليــالً عمليًّ

فــي هــذا المجــال.

إن الغــرض األساســي مــن دليــل أفضــل الممارســات هــو غــرض توعــوي، حيــث تــم إعــداده بشــكل 
يســهل علــى المســتخدم االطــالع علــى محتوياتــه بمرونــة وتطبيقهــا بســهولة باعتبــاره مصــدًرا 
ــا للمعلومــات “حســبما وعندمــا” تقتضــي الحاجــة، وال يعــد هــذا الدليــل بديــالً عــن أي دورة  مرجعيًّ

تدري�بيــة أو مــواد تعليميــة. 
 

ونتطلــع ان يكــون هــذا الدليــل مصــدًرا قّيًمــا ألفضــل الممارســات فــي مجــال عالقات المســت�ثمري�ن. 
علمــًا بانــه ســوف يتــم تحديــث هــذا الدليــل بشــكل دوري، ونرحــب باســتقبال مالحظات�كــم عــرب الربيد 

toolkit@tadawul.com.sa االلكرتوني
 علمــًا انــه باإلمــكان الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن تــداول واألســواق الخاصــة بهــا عــن 

طريــ�ق االطــالع علــى دليــل االدراج لعــام 2018.

السوق المالية السعودية )تداول(
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1. مقدمة حول عالقات المست�ثمري�ن

1.1 ما هي عالقات المست�ثمري�ن؟
المســاهمني  تجــاه  الشــركة  أنشــطة  بشــأن  الكاملــة  المســؤولية  المدرجــة  الشــركة  يتحمــل مديــرو 
بصفتهــم مالكــني للشــركة، وذلــك تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة. وعلــى الرغــم مــن أن المســاهمني 
عــادًة ال يقومــون بمهــام فّعالــة فــي إدارة األعمــال اليوميــة للشــركة، إال إنــه يحــق لهــم فهــم كيفيــة 
أداء الشــركة ألعمالهــا؛ إذ تنــص االلتزامــات التنظيميــة علــى الشــركات المدرجــة علــى تلــك الحقــوق. 
ويتمثــل دور عالقــات المســت�ثمري�ن فــي خلــق قنــاة تواصــل فّعالــة بــني الشــركة ومســت�ثمريها. وان 
أردنــا النظــر إليهــا بصــورٍة أوســع، فــإن عالقــات المســت�ثمري�ن عبــارة عــن وســيلة لالتصــال ذات اتجاهــني 
مــا بــني الشــركة المدرجــة واألســواق الماليــة بأكملهــا. وينبغــي أاّل تقتصــر عالقــات المســت�ثمري�ن علــى 
اتصــال أحــادي االتجــاه للشــركة، كمــا ينبغــي أيًضــا أن ُتقــدم عالقــات المســت�ثمري�ن للشــركة التعليقــات 
ت�تعلــق بآرائهــم حــول الشــركة مــن حيــث أدائهــا  والمالحظــات مــن المســت�ثمري�ن والســوق والتــي 
مــن  فإنــه  حكيًمــا،  اســتخداًما  التعليقــات  هــذه  اســُتخدمت  حــال  وفــي  وتوقعاتهــا.  واســرتاتيجيتها 
الممكــن أن تــؤدي إلــى: أ( توفــري إســهامات قيمــة لعمليــة صنــع القــرارات االســرتاتيجية فــي الشــركة، 

ــ�ز فّعاليــة اتصاالتهــا مــن خــالل االســتجابة لمخــاوف الســوق ســواء القائمــة أو الناشــئة. ب( تعزي
يكــون  أن  ينبغــي  إذ  والتســوي�ق؛  العامــة  العالقــات  عــن  الفّعالــة  المســت�ثمري�ن  عالقــات  وتختلــف 
الهــدف منهــا هــو تقديــم كل مــا يســاعد علــى الفهــم الوافــي الســرتاتيجية الشــركة وأعمالهــا إلــى 
ــ�ني والمحتملــني، حتــى يمكــن إصــدار أحــكام متوازنــة ومســتنرية. ويتناقــض هــذا  المســت�ثمري�ن الفعلي
المفهــوم مــع العالقــات العامــة أو التســوي�ق، والــذي يهــدف عــادة إلــى تســليط الضــوء علــى منتجــات 

وخدمــات الشــركة وإظهارهــا فــي أفضــل صــورة ممكنــة.

1.2 ما أهمية عالقات المست�ثمري�ن؟
لتمكــني األســواق الماليــة مــن العمــل بفّعاليــة، يجــب توفــري آليــة لضمــان وصــول للمعلومــات مــن 
الســوق  وتوقعــات  أداءهــا  الشــركة  أســهم  ســعر  يعكــس  حيــث  الســوق؛  إلــى  المدرجــة  الشــركات 
حــول النتائــج المســتقبلية. ومــن أجــل تقي�يــم األداء تقي�يًمــا صحيًحــا ولفهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى 
نتائــج الشــركة، فــال بــد ان تحــرص الشــركة علــى إطــالع الســوق بصــورة كاملــة وشــاملة علــى جميــع 
المعلومــات ذات العالقــة. وُتطبــق أحــكام تنظيميــة صارمــة تضمــن قيــام الشــركات المدرجــة بعمليــات 

اإلفصــاح الالزمــة.

1.3 ما الذي يجعل عالقات المست�ثمري�ن فّعالة؟
تعــد الثقــة هــي إحــدى المرت�كــزات األساســية لألســواق الماليــة، ويشــمل ذلــك المســتوى الكلــي 
لألســواق والمســتوى الفــردي للشــركات. حيــث أن الثقــة فــي األداء المســتقبلي للشــركة يعتمــد 
علــى إدارة توقعــات الســوق حــول هــذا الشــأن، كمــا ت�تشــكل هــذه التوقعــات مــن خــالل الطريقــة التــي 

تســتخدمها الشــركة فــي اتصاالتهــا.
وعلــى عالقــات المســت�ثمري�ن مراعــاة أن يكــون التواصــل متســًقا وشــامالً ودقيًقــا لتحقيــق الفعاليــة؛ إذ 

أن تحقيــق هــذه األهــداف عــرب الوقــت ســيعزز مصداقيــة الشــركة، وهــو مــا سيســهم فــي بنــاء الثقــة.
ويمكــن تعزيــ�ز المصداقيــة والثقــة مــن خــالل جــودة العالقــة بــني الشــركة والمســاهمني؛ وهــو مــا 
- لفهــم احتياجــات  التنظيميــة  إلــى االلتــزام بالمتطلبــات  - باإلضافــة  يعنــي ضــرورة حــرص الشــركة 
المســاهمني للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات اإلضافيــة والشــرح، مــن خــالل الــرد الســريع علــى 

أســئلة المســت�ثمري�ن وإتاحــة وصــول المســت�ثمري�ن لــإلدارة العليــا فــي أوقــات مناســبة.
وال تقتصــر عالقــات المســت�ثمري�ن الفّعالــة علــى بنــاء تلــك العالقــات فحســب، بــل تشــمل أيًضــا اســتخدام 
تلــك العالقــات لبنــاء فهــم جيــد حــول فــرص الشــركة المســتقبلية وإمكانــات النمــو، ممــا يجعــل الشــركة 
ت�تميــز بشــكل مختلــف عــن فــرص االســت�ثمارات المنافســة، ولذلــك ينبغــي ت�كويــ�ن صــورة جيــدة ومميــزة 
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للشــركة فــي مجتمــع االســت�ثمار.
وتشمل السمات الرئيسية لعالقات المست�ثمري�ن الفّعالة ما يلي:

• الفهم الجيد للفرص المستقبلية للشركة وإمكانية النمو في السوق.
• التميز الواضح لقصة الشركة عن فرص االست�ثمارات المنافسة.

• إبراز قوة اإلدارة.
• الثقة في اإلدارة.

• التشجيع على تغطية تحليل جانب البيع.
• توسيع قاعدة المساهمني.

• تحسني مستويات السيولة في أسهم الشركة.
• تقي�يمات متسقة وعادلة.

• الوصول األسهل واألقل ت�كلفة لرأس المال في المستقبل.
• مكانة رفيعة المستوى في مجتمع االست�ثمارات.

بينما ال ت�تضمن عالقات المست�ثمري�ن الفّعالة ما يلي:
• جوانب دعم التسوي�ق.

• اإلفصاح االنتقائي )انظر 2.2.4 اإلفصاح العادل وغري االنتقائي(
• الرتكيز على المدى القصري فقط.

• استبدال اإلدارة الضعيفة.
• اتصاالت أحادية االتجاه من الشركة للسوق.

• زيــادة ســعر الســهم إلــى أقصــى حــد، مــع الســعي للحصــول علــى تقي�يــم كامــل وعــادل. 
فعلــى الرغــم مــن أنــه قــد ت�كــون هنــاك رغبــة فــي أن يكــون ســعر الســهم ذو قيمــة عاليــة، 

فــال يمكــن أن يكــون هــذا هدًفــا فــي حــد ذاتــه، نظــًرا لمــا يلــي: 
أ( وجــود العديــد مــن العوامــل الخارجيــة التــي تؤثــر علــى األمــر، والتــي ت�كــون خــارج نطــاق ســيطرة 

قســم عالقــات المســت�ثمري�ن. 
ب( التشــجيع علــى أن يكــون ســعر الســهم غــري مدعــوم بأمــور أساســية لتحقيــق قيمــة أعلــى مــن 
قيمتــه الحقيقيــة، والــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى توقعــات خاطئــة ال يمكــن االعتمــاد عليهــا، ممــا 
يــؤدي إلــى تداعيــات ســلبية علــى المــدى الطويــ�ل، تشــمل فقــدان المصداقيــة، والتــي قــد يصعــب 

علــى الشــركة إعــادة بنائهــا مــرة أخــرى. 
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1.3.1 المبادئ األساسية: 
ت�ت�ألف أفضل ممارسات عالقات المست�ثمري�ن الحالية من خمسة مبادئ أساسية، وهي:

عالقات مست�ثمري�ن فعالة

1. االلتزام
االلتــزام مــن جانــب اإلدارة العليــا أمــر ضــروري لتحقيــق المصداقيــة مــع الســوق، وغــرس الثقافــة 

الصحيحــة فــي جميــع أنحــاء الشــركة.

2. االتساق
هنالــك حاجــة إلــى تجنــب التفاخــر ورســم صــورة مغايــرة للواقــع مــن خــالل االســتعداد للتحــدث فــي 
األوقــات العصيبــة والجيــدة. كمــا يجــب أن يكــون هنــاك اتســاق فــي الرســالة، مــن أجــل تحســني الفعاليــة 

ــ�ز المصداقيــة. وتعزي

3. الوضوح
يجب أن ت�كون الرسالة دقيقة وموجزة.

4. قناة االتصال
عالقــات المســت�ثمري�ن الفّعالــة هــي اتصــاالت ثنائيــة االتجــاه: ت�تــم عــرب التحــدث واالســتماع إلــى الســوق، 

ممــا يســاعد فــي الحــد مــن المعلومــات غــري الرســمية.

5. المصداقية
ــا  ــا رســميًّا موثوًقــا لــدى الشــركة، ينبغــي أن ت�تمتــع بالمصداقيــة ســواًء خارجيًّ للعمــل باعتبــارك متحدًث

ــا )مــع كلٍّ مــن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة، وعــرب األقســام الوظيفيــة(. )مــع الســوق( أو داخليًّ

 يجب أن يكون
 مسؤولو عالقات

  المست�ثمري�ن
 متحدثي رسمي�ي

 تبادل المعلومات
 من وإلى

المست�ثمري�ن

 في الرسالة
 واالسرتاتيجية والنقاط

الرئيسية

 في الحديث في كل
 من األوقات الجيدة

والسيئة

 من جانب مجلس
 إدارة الشركة

 واإلدارة العليا تجاه
عالقات المست�ثمري�ن

المصداقيةقناة االتصال الوضوح االّتساق االلتزام
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1.4  فوائد عالقات المست�ثمري�ن الفّعالة 
مــن الممكــن أن تجلــب عالقــات المســت�ثمري�ن الفعالــة فوائــد للشــركة، باإلضافــة إلــى فرضهــا اللتزامــات 

قانونيــة ت�تعلــق بالتواصــل مــع مســاهمي الشــركة واألســواق الماليــة. 
يجــب أن يكــون الوصــول إلــى تقي�يــم عــادل للشــركة هدًفــا رئيســًيا لعالقــات المســت�ثمري�ن الفّعالــة، حيــث 
يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل تقليــص الت�كلفــة المتوقعــة لــرأس المــال. إذ إن خفــض ت�كلفــة رأس المــال 
سيســهل علــى زيادتــه مــن خــالل أســواق األســهم فــي المســتقبل، و/أو القيــام بعمليــة شــراء عــن 

طريــ�ق اســتخدام أســهم الشــركة كعملــة.
التقلبــات،  مــن  وتقّلــل  الســهم،  لســعر  االســتقرار  المســت�ثمري�ن  عالقــات  تحقــق  أن  الممكــن  مــن 
وتمنــح قــدرة أكــرب علــى التنبــؤ بالتقي�يــم الــذي ســتحصل عليــه الشــركة باعتبــار ذلــك أساًســا للتخطيــط 
قاعــدة  لــدى  االســتقرار  دعــم  المســت�ثمري�ن  لعالقــات  يمكــن  ذلــك  إلــى  باإلضافــة  االســرتاتيجي. 
المســاهمني، أي أن اســرتاتيجية الشــركة ســتحصل علــى الدعــم مــن جانــب مجموعــة مــن المســت�ثمري�ن 

الشــركة. األساســي�ني فــي 
كمــا يمكــن أن تخلــق الممارســات الجيــدة فــي عالقــات المســت�ثمري�ن حلقــة إي�جابيــة مــن الت�أثــريات. إذ 
ســيؤدي جــذب المســت�ثمر الــذي يتميــز باالهتمــام واإليجابيــة والتطــور إلــى تعزيــ�ز مســتويات الســيولة 
فــي األســهم، ممــا يســهل علــى الشــركة الحصــول علــى أقــل ت�كلفــة لــرأس المــال. وبنــاًء علــي ذلــك 
يتــم تعزيــ�ز جــذب المســت�ثمر، وتوســيع نطــاق دعــم المســاهمني الرئيســي�ني لــدى الشــركة وترســيخه. 

 عالقات
 مست�ثمري�ن

فعالة

مستوى 
معقول من 

السيولة

تقي�يم كامل 
وعادل 
للسوق

مجموعة قوية 
من الداعمي 
والمؤمني 

بالشركة

وصول أسهل 
وأقل ت�كلفة 

لرأس المال في 
المستقبل
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1.5  المسؤوليات الرئيسية لعالقات المست�ثمري�ن 

1.5.1   إدارة )ومواءمة( التوقعات
ُتعــّد إدارة توقعــات الســوق عنصــًرا أساســيَّا بالنســبة لعالقــات المســت�ثمري�ن. وال يتعــني بالضــرورة 
ــة األعمــال فــي الشــركة. ولكــن عــدم إدارة هــذا  ــة” عــن حال أن يحظــى المســت�ثمرون بمعرفــة “داخلي
الجانــب قــد يخلــق فجــوة فــي التصــورات بــني اإلدارة والمســت�ثمري�ن حــول أداء الشــركة، والتــي قــد 

يصعــب معالجتهــا فــي حالــة اتســاعها.
ُتحــّدد التوقعــات وُتــدار مــن خــالل تواصــل ثنائــي االتجــاه مــع الســوق يمتــاز بالوضــوح والشــمولية 
واالتســاق. ويمكــن لهــذه التوقعــات أن ت�كــون ذات أهميــة خاصــة فــي األربــاح، بــل مــن الممكــن أن تمتــد 
صلتهــا بعوامــل أخــرى، مثــل: مســتويات الديــن، واألربــاح الموزعــة، واســرتاتيجية الشــركة، وظــروف 

الســوق.
ال تقتصــر إدارة الشــركة وممثلــي عالقــات المســت�ثمري�ن فــي الت�أثــري علــى التوقعــات، بــل إن المحللــني 
كذلــك يمكــن أن يحدثــوا ت�أثــرًيا كبــرًيا. كمــا يأخــذ المســت�ثمرون فــي عــني االعتبــار المعلومــات التــي 
يحصلــون عليهــا مــن شــركات أخــرى فــي ذات القطــاع، باإلضافــة للمعلومــات مــن مصــادر أخــرى، مثــل: 

خــرباء الصناعــة، والبيانــات االقتصاديــة والصناعيــة.
وُتّعــَرف إدارة التوقعــات بأنهــا تســمح للمســت�ثمري�ن بتحديــد توقعــات مالئمــة مــن خــالل الحــد مــن 
المعلومــات غــري الرســمية، مــع الحفــاظ علــى التوافــق مــع سياســة اإلفصــاح والمتطلبــات التنظيميــة 
وغــري  العــادل  اإلفصــاح   4.2.2 )انظــر  االنتقائــي  غــري  باإلفصــاح  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  الشــركة،  لــدى 
االنتقائــي(، والتعامــل علــى نحــٍو مالئــم مــع المعلومــات الحساســة المتعلقــة باألســعار )انظــر 4.2.3 
المعلومــات الحساســة المتعلقــة باألســعار( عنــد القيــام بهــذه اإلجــراءات علــى نحــٍو جيــد، فــإن إدارة 
التوقعــات ســوف تســهم فــي تقليــل الشــكوك والــرتدد لــدى المســت�ثمر، باإلضافــة إلــى بنــاء ثقــة 

المســت�ثمر ووالءه، والمســاهمة فــي إجــراء تقي�يــم عــادل.
كمــا أن ســوء إدارة التوقعــات فــي الســوق ال يشــكل ت�أثــرًيا ســلبيًّا علــى ســعر األســهم فحســب، بــل 
أيًضــا يــؤدي إلــى إثــارة شــكوك المســت�ثمري�ن علــى المــدى الطويــ�ل، والت�أثــري علــى مصداقيــة اإلدارة، 
والتــي قــد تحتــاج إلــى عــدة ســنوات للتعافــي، ممــا يحــد مــن قــدرة الشــركة علــى زيــادة رأس المــال 

فــي المســتقبل.

1.5.2  التحكم في تدفق المعلومات
تســتخدم وظيفــة عالقــات المســت�ثمري�ن الفّعالــة التقويــم المالــي لتحســني تخطيطهــا وكفاءتهــا، 
مــن خــالل االســتفادة األمثــل مــن الفــرص للمشــاركة فــي الســوق )مــن حيــث االلتــزام بمتطلبــات إعــداد 

ــ�ز عالقــات المســت�ثمري�ن. ــد المناســبات التــي تســتطيع خاللهــا تعزي ــ�ر(، بجانــب تحدي التقاري
ولتمكــني الســوق مــن ت�كويــ�ن وجهــة نظــر واضحــة عــن الشــركة، ينبغــي أن ت�كــون المعلومــات المقدمــة 
مبنيــة علــى االنفتــاح والشــفافية قــدر اإلمــكان، مــع عــدم اإلضــرار بعمليــات الشــركة بســبب تقديــم 

معلومــات ذات حساســية تجاريــة.
مــع  ــا،  المعلومــات خارجيًّ تدفــق  التحكــم فــي دقــة ومالئمــة  المســت�ثمري�ن  ويتعــني علــى عالقــات 
الت�أكــد مــن وجــود اتســاق فــي الرســالة، والتحقــق مــن التوقيــت األمثــل وطــرق النشــر، مــع االلتــزام 

التنظيميــة. بالمتطلبــات 

1.5.3  وضع اسرتاتيجية وبرنامج لعالقات المست�ثمري�ن
ســعًيا لوضــع اســرتاتيجية وبرنامــج مالئــم لعالقــات المســت�ثمري�ن، ينبغــي تحديــد األهــداف الرئيســية 

ــال مــا يلــي: أوالً، والتــي قــد ت�تضمــن علــى ســبيل المث
• توضيح أهداف الشركة و/أو التغي�ري في اسرتاتيجية الشركة.

• تصحيح أي سوء فهم محتمل لدى السوق.
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• استعراض معلومات الشركة، بما في ذلك هيكل التنظيمي للشركة.
• نقاط تميز الشركة عن نظرياتها من الشركات.

• تطوي�ر قاعدة المساهمني.
• توسيع نطاق تغطية محللي جانب البيع.

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية )انظر الالئحة 4(  1.5.4
يجــب أن ت�كــون عالقــات المســت�ثمري�ن علــى درايــة تامــة بالمتطلبــات التنظيميــة المحليــة، إلــى جانــب 
االطــالع علــى أفضــل الممارســات الدوليــة بصفــة عامــة. ويمكــن تقســيم هــذه المتطلبــات التنظيميــة 

بشــكل عــام إلــى ســبعة فئــات رئيســية:
• سلوكيات السوق الخاطئة )انظر 1.2.4 سلوكيات السوق الخاطئة(

• قواعد اإلدراج.
• قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

• اإلفصاح )انظر 3.4 التزامات اإلفصاح(
• إعداد التقاري�ر

• نظام الشركات.
• الئحة حوكمة الشركات.

1.6 تخصيص الموارد
ــا لحجــم الشــركة وموقعهــا، ولكــن عــادًة مــا  تختلــف أحجــام فــرق عالقــات المســت�ثمري�ن وت�تنــوع وفًق
تضــم الفــرق ثالثــة أفــراد كحــدٍّ أدنــى. ويستحســن أن يكــون هــؤالء األفــراد ذوي خلفيــات وظيفيــة 

متنوعــة، وتشــمل خلفياتهــم، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
• إدارة األصول.

• الخدمات المصرفية االست�ثمارية.
• أبحاث جانب البيع.

• المحاسبة/المراقبة المالية/الخزانة.
• عالقات الشركات.
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مجلس اإلدارة / اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي 
للشركة

العالقات العامة/
االتصاالت

عالقات 
المست�ثمري�ن

الشؤون المالية 
للشركة والخزينة

شؤون المساهمي

مجاالت األعمال الفردية

تنسيق اسرتاتيجية االتصاالت والرسائل
المستويات اإلشرافية المباشرة )رفع التقاري�ر(

المستويات اإلشرافية غري المباشرة )رفع التقاري�ر(

سكرتارية الشركة

الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية

1.7  تحديد الموقع الداخلي لعالقات المست�ثمري�ن )اسرتشادي(

المسؤولياتالمنصب

• وضع اسرتاتيجية عالقات المست�ثمري�ن وتنفيذها.رئيس عالقات المست�ثمري�ن
• االتصال األولي مع المحللي والمست�ثمري�ن.

• التواصل مع اإلدارة العليا – رفع التقاري�ر بصفة دورية.
• المشاركة في الحمالت الرتوي�جية.

• صياغة اإلصدارات والعروض وإعداد مسودات لها.
• إدارة المستشاري�ن الخارجي�ي.

 مدير عالقات المست�ثمري�ن
)من الممكن فردين(

• نقطة اتصال ثانوية للمحللي والمست�ثمري�ن.
• مراقبة أنشطة السوق وتقاري�ر االلتزام الرقابي.

• المساعدة في صياغة اإلصدارات والعروض.
• المشاركة في الحمالت الرتوي�جية.

مساعد عالقات المست�ثمري�ن
)من الممكن فردين(

• الحفاظ على قواعد البيانات والمواقع اإللكرتونية والوثائق.
• المساعدة في تنظيم الحمالت الرتوي�جية واالجتماعات.  

• توزيع اإلصدارات واإلعالنات األخرى.
• إدارة المكاتب.

• الدعم اإلداري.



14

1.8 المتحدثون الرسميون في األسواق المالية
ينبغــي جعــل عــدد األشــخاص المفوضــني بالتحــدث نيابــة عــن الشــركة فــي الســوق الماليــة عــدًدا 
محــدوًدا، لضمــان تقديــم معلومــات ذات نمــط موَحــد ورســائل متســقة إلــى الســوق، األمــر الــذي 

يســاعد بــدوره فــي تحقيــق وتعزيــ�ز الثقــة واالطمئنــان فــي الشــركة وإدارتهــا.
تامــة  الدقــة واالتســاق، أن يكونــوا علــى درايــة  الرســمي�ني، لضمــان  المتحدثــني  يتعــني علــى 
ــوا مــن معالجــة ومناقشــة األحــداث التــي يحتمــل أن يكــون لهــا  بتطــورات الشــركة، حتــى يتمكن

ت�أثــري علــى تقي�يــم الشــركة.
كمثــال اسرتشــادي، يمكــن أن يكــون المتحدثــون الرســميون الرئيســيون مــع الســوق الماليــة 

كاآلتــي:
• الرئيس التنفيذي للشركة.

• الرئيس التنفيذي للشؤون المالية. 
• رئيس عالقات المست�ثمري�ن.

• الشؤون المالية للشركة، الخزينة.
أعــاله متحدثــني رســمي�ني مدربــ�ني علــى تقديــم  المذكــورون  يكــون جميــع األفــراد  أن  ينبغــي 
العــروض الكــربى والحمــالت الرتوي�جيــة التــي تعقــب إعالنــات النتائــج، باإلضافــة إلــى اإلشــراف 

الرئيســية. المســت�ثمري�ن  فّعاليــات عالقــات  علــى 
يقــع علــى عاتــق عالقــات المســت�ثمري�ن، باإلضافــة إلــى أمــني الخزينــة وممثلــي العالقــات العامة، 
التعامــل بصفــة يوميــة مــع أســواق المــال واإلعــالم، كمــا يتعني عليهــم المعرفــة التامة بمهمة 

المتحدثــني الرســمي�ني لإلجابــة عن أســئلة محددة.
ــار األشــخاص الواجــب عليهــم لقــاء المحللــني  ينبغــي أن تنســق عالقــات المســت�ثمري�ن آليــة اختي
والمســت�ثمري�ن، وحضــور جميــع هــذه االجتماعــات، والتعامــل معهــم فــي حــال غيــاب الرئيــس 
بالشــركة  األعمــال  قطاعــات  مــدراء  وبإمــكان  الماليــة.  للشــؤون  التنفيــذي  التنفيذي/الرئيــس 
مــن عالقــات  علــى طلــب  بنــاًء  ذلــك  يتــم  أن  المحللــني والمســت�ثمري�ن، شــريطة  مــع  التفاعــل 

المســت�ثمري�ن واإلعــداد المالئــم لمــا يمكــن توقعــه، ومــا ال ينبغــي التصريــ�ح بــه، وغــري ذلــك.
والعــروض  االجتماعــات  قبــل  الرســمي�ني  المتحدثــني  المســت�ثمري�ن  عالقــات  ُتطلــع  أن  يتعــني 
األســئلة  وإعــداد  واالستفســارات،  الحضــور،  حــول  الرئيســية  المعلومــات  علــى  التقديميــة 
علــى  وينبغــي  باألســعار.  الخاصــة  الحساســة  المناســبة، والمعلومــات  المتوقعــة واألجوبــة 

االجتماعــات. تلــك  حضــور  المســت�ثمري�ن  عالقــات 
يتوجــب علــى أي شــخص لــم يــرد ذكــره أعــاله عــدم الــرد فــي أي ظــرف مــن الظــروف علــى 
االستفســارات الفرديــة المطروحــة مــن قبــل مجتمــع االســت�ثمار أو وســائل اإلعــالم دون الرجــوع 
إلــى عالقــات المســت�ثمري�ن فــي المقــام األول، لالتفــاق بشــأن مــا يمكــن ومــا ال يمكــن اإلدالء بــه.

2 جمهور عالقات المست�ثمري�ن

2.1 المست�ثمرون المؤسساتيون
يهيمــن علــى األســواق الماليــة فــي معظــم الــدول المتقدمــة مســت�ثمرون مؤسســاتيون/ 

جهــات اســت�ثمارية مؤسســية، وت�تخــذ أي مــن األشــكال التاليــة:
• صناديق المعاشات التقاعدية.

• صناديق االست�ثمار.
• صناديق الت�أمني.

الصناديــق  يليهــا  شــيوًعا،  االســت�ثمار  أنــواع  أكــر  هــي  التقاعديــة  المعاشــات  صناديــق  إن 
صناديــق  مــن  الصناديــق  مــن  المتبقيــة  األنــواع  وت�ت�ألــف  الت�أمــني.  وصناديــق  االســت�ثمارية، 
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الــروة الخاصــة )علــى ســبيل المثــال، المكاتــب العائليــة(، وصناديــق الــروة الســيادية، ومديــري 
الخاصــة(. الملكيــة  وحقــوق  التحــوط،  صناديــق  المثــال،  ســبيل  )علــى  البديلــة  االســت�ثمارات 

المســت�ثمرون  وهــو  االســت�ثمار  أنمــاط  علــى  بنــاًء  آخــر  أساســي  تقســيم  اســتخدام  ويشــيع 
مبنيــة  قــرارات  النشــطون  المســت�ثمرون  يتخــذ  إذ  نشــطون؛  الغــري  والمســت�ثمرون  النشــطون 
علــى التحليــل والتقي�يــم، ويتطلعــون إلــى التفــوق فــي أداء الســوق مــن خــالل تجــاوز القيمــة 

واألســهم. القطاعــات  فــي  المحــددة  القيمــة  عــن  المحددة/االنخفــاض 
المســت�ثمري�ن  أو  المؤشــر  بمســت�ثمري  أيًضــا  )المعروفــون  النشــطني  غــري  المســت�ثمرون  أمــا 
المت�تبعــني( فهــم الســاعون لمضاهــاة أداء مؤشــر الســوق، للحفــاظ علــى ت�كاليــف التــداول عنــد 
الحــد األدنــى. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل امتــالك محفظــة أســهم تحاكــي نســبة التوزيــع كمــا 

فــي المؤشــر.
وت�تضمن فئة المست�ثمري�ن النشطني عدًدا من الفئات الفرعية المختلفة، وهي كالتالي:

2.1.1 مست�ثمرو الدخل
يحتفــظ هــؤالء المســت�ثمرون بأســهم ذات توزيعــات أربــاح أعلــى مــن توزيعــات الســوق، ومــن 

المتوقــع أن ينمــو علــى األقــل بمــا يتماشــى مــع التضخــم علــى المــدى المتوســط.  
مست�ثمرو القيمة   2.1.2

يحتفــظ هــؤالء المســت�ثمرون باألســهم التــي يعتقــدون أنهــا ذات قيمــة أقــل مــن مســتوياتها 
التاريخيــة، أو عــن القيمــة الســوقية أو القيمــة الجوهريــة. وغالًبــا مــا يكــون هــؤالء المســت�ثمرون 
لديهــم طبيعــة متضاربــة وتجذبهــم االســت�ثمارات التــي ال يحبذهــا أغلبيــة المســت�ثمري�ن. كمــا 
يميــل هــؤالء المســت�ثمرون إلــى االســت�ثمارات األطــول أجــالً أكــر مــن تلــك التــي ت�تســم بالنمــو؛ 

ترقبــًا حــدوث تقــارب فــي القيمــة والســعر.

2.1.3 مست�ثمرو النمو 
يضــع هــؤالء المســت�ثمرون الرتكيــز األكــرب فــي اختيارهــم علــى الشــركات المتوقــع نموهــا بنــاًء 
علــى أرباحهــا المحققــة. وغالًبــا مــا ينجذبــون إلــى الشــركات ذات األربــاح اإليجابيــة و/أو ذات 
الزخــم حــول العائــد المتنامــي مــن حقــوق الملكيــة، والتــي تعمــل فــي الصناعــات ذات طبيعــة 
نمــو جاذبــة علــى المــدى الطويــ�ل. كمــا أنهــم علــى اســتعداد لدفــع أكــر مــن ضعــف المتوســط 

الســوقي للســهم المتوقــع اســتمراره فــي تحقيــق عوائــد اقتصاديــة متزايــدة.

2.2 مست�ثمرو األفراد 
بالنســبة إلــى العديــد مــن الشــركات، يشــكل مســت�ثمرو األفــراد عــددًا كبــريًا، ولكنهــم يمثلــون 

نســبة ضئيلــة مــن رأس المــال. وذلــك مقارنــة بالجهــات االســت�ثمارية المؤسســية.
وبنــاًء علــى حجــم الشــركة والمــوارد المتاحــة، فقــد يكــون مــن المنطقــي توزيــع المســؤوليات 
ليتســنى توجيــه األفــراد إلــى االقســام المناســبة فــي الموقــع اإللكرتونــي الخــاص لعالقــات 

المســت�ثمري�ن.
ومــع ذلــك، فمــن المهــم الحفــاظ علــى تواصــل وثيــق مــع قاعــدة المســاهمني فــي قطــاع 
األفــراد؛ حيــث يميلــون إلــى أن يكونــوا مــن مالكــي األســهم علــى المــدى الطويــ�ل وكذلــك مــن 

القائمــة. داعمــي اإلدارة 

2.3 المحللون
أن جهــات  ماليــة،  اســت�ثمارية وشــركات وســاطة  بنــوك  لصالــح  للعمــل  األبحــاث  يميــل محللــو 
ــح للمســت�ثمري�ن حــول  ــة نموهــا. ويقــدم المحللــون النصائ ــزال فــي بداي البحــوث المســتقلة ال ت
جــودة اســت�ثمارات الشــركات المدرجــة، كمــا يقومــون بنشــر تقاريــ�ر حــول توقعاتهــم الخاصــة 
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بأربــاح الشــركة، باإلضافــة إلــى وضــع أهــداف متعلقــة بــأداء ســعر الســهم، وإصــدار توصيــات حــول 
مــا إذا كان ينبغــي علــى المســت�ثمري�ن شــراء األســهم.

ومــن الممكــن أن تشــكل تعليقاتهــم ت�أثــرًيا ليــس فقــط بــني أوســاط المســت�ثمري�ن، ولكــن أيًضــا 
علــى وســائل اإلعــالم. ويمكــن لتوصيــات كبــار المحللــني تعجيــل حركــة أســعار األســهم أو ت�أخريهــا، 
كمــا يمكــن لتعليقاتهــم تشــكيل تصــورات عــن األحــداث فــي الشــركة مــن خــالل التحليــالت اإليجابيــة 

أو الســلبية.
وتؤثــر توصيــات المحللــني علــى توقعــات الســوق بشــأن أداء ســعر األســهم. ومــع ذلك، فــإذا كان 
نطــاق توقعــات المحللــني الخــاص بتقي�يمــات شــركة مــا متباعــًدا علــى نحــو كبــري، فســيؤدي ذلــك 
إلــى خلــق حالــة مــن الشــك فــي الســوق حــول التقي�يــم العــادل للســهم. وهــذا بــدوره ســيزيد مــن 

الشــعور بالمخاطــرة، ممــا يــؤدي إلــى تراجــع ســعر الســهم وحــدوث تقلبــات أكــرب.
وعادة ما يحتوي التقري�ر البحثي ألي محلل على النقاط التالية:

• تحليل مفصل للمزايا التنافسية للشركة.
• معلومات حول خربة اإلدارة وكيفية عمل الشركة.

• تقي�يم األسهم مقارنًة بأسهم الشركات األخرى في نفس مجال العمل.
• نموذج أرباح، ينص بوضوح االفرتاضات المستخدمة لتحديد التوقعات.

• خاتمة وتوصية حول أداء السهم مقارنة بالسوق أو القطاع المعني.

2.4 عالقات المست�ثمري�ن ألسواق الدين
علــى الرغــم مــن أن خزينــة الشــركة و/أو الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة فــي الشــركة هــم 
ــة أصــول  ــن )باعتبارهــا فئ ــون عــادًة إدارة شــؤون عالقــات المســت�ثمري�ن ألســواق الدي مــن يتول
منفصلــة، فالرتكيــز األساســي يكــون علــى التدفــق النقــدي والقابليــة لالســتخدام، بــدالً من النمو 
المربــح كمــا هــو الحــال مــع مســت�ثمري األســهم(، ولكــن يتزايــد إشــراك عالقــات المســت�ثمري�ن فــي 

هــذا المجــال نظــًرا لألســباب التاليــة:
• أهمية الحاجة إلى وجود اتساق في الرسالة.

•  إي�جاد مزي�ج متنوع من التموي�ل.
•  تقارب العالقات بني تصنيفات األسهم والديون.

وبالتالــي، يوصــى بــأن يكــون هنــاك تنســيق وثيــق بــني كّل مــن أنشــطة عالقــات المســت�ثمري�ن 
الخاصــة بالديــن وأنشــطة عالقــات المســت�ثمري�ن الخاصــة باألســهم.

2.5 وسائل اإلعالم
تعتمــد مشــاركات عالقــات المســت�ثمري�ن مــع الصحافــة ووســائل اإلعــالم علــى حجــم الشــركة 
عالقــات  تبقــى  أن  وينبغــي  المســت�ثمري�ن.  عالقــات  بهــا  ت�تمتــع  التــي  المهــارات  ومجموعــة 
المســت�ثمري�ن علــى اطــالع كامــل بمــا يتــم اإلدالء بــه للصحافــة. وفــي حــال وجــود قســم عالقــات 
عامة/اتصــاالت منفصــل، ينبغــي أن يكــون هنــاك تواصــل وثيــق بــني القســمني، لضمــان وجــود 

اتســاق فــي الرســالة.
ومــن المهــم للغايــة إطــالع المتحدثــني الرســمي�ني بــكل مــا يلــوم عنــد توجيههــم ألي حديــث إلــى 
الســوق، باإلضافــة إلــى مرافقــة ممثــل مــن عالقــات المســت�ثمري�ن أو مكتــب الصحافــة لهــم، قــدر 

اإلمكان.
كمــا ينبغــي أن يتلقــى جميــع المتحدثــني الرســمي�ني المفوضــني بالتعامــل مــع وســائل اإلعــالم 

ــا مالئًمــا. ــا إعالميًّ تدري�ًب

2.6 الجمهور الداخلي
من المهم للغاية الحصول على دعم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا تجاه عالقات المست�ثمري�ن؛ 
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فقــدرة مســؤول عالقــات المســت�ثمري�ن علــى الفهــم والتحــدث علــى نحــٍو موثــوق مــع اإلدارة 
العليــا هــو اختبــار رئيســي للمصداقيــة فــي نظــر الســوق، األمــر الــذي يحــدد إيقــاع تعامــل باقــي 

أقســام الشــركة مــع األســواق.
وت�تطلــب عالقــات المســت�ثمري�ن الفعالــة اســت�ثماًرا كبــرًيا ســواء ماديــًا أو مــن جانــب وقــت اإلدارة 
العليــا. ولتحقيــق الــدور الكامــل، ينبغــي أن ت�كــون عالقــات المســت�ثمري�ن هــي الجســر الواصــل بــني 
الســوق ومجلــس اإلدارة، ويقتضــي هــذا األمــر تواصــل منتظــم مــع المجلــس لنقــل أي مخاوف أو 
مســائل أو آراء لــدى الســوق، وهــو األمــر الــذي يمكن اســتخدامه فــي صنع القرارات االســرتاتيجية 

علــى مســتوى المجلــس.
وينبغــي أن ُت�ثبــت عالقــات المســت�ثمري�ن وجودهــا علــى أنهــا جــزء أساســي ال يتجــزأ مــن الهيــكل 
اإلداري، فمــن المهــم أن يتــم منــح عالقــات المســت�ثمري�ن إمكانيــة التواصــل المالئمــة مع الرئيس 
التنفيــذي ومجلــس اإلدارة، بغــرض تمكينهــا مــن أداء وظيفتهــا علــى نحــٍو مالئــم وتحقيــق دورهــا 

بصــورة كاملــة.
أمــا إذا لــم يكــن مجلــس اإلدارة علــى درايــة بمــا تقــوم بــه عالقــات المســت�ثمري�ن، فلــن يتمكــن 
ــ�ر  حينهــا مــن تقديــر أو ت�ثمــني النتائــج التــي يقدمهــا الفريــ�ق، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى تربي

االســت�ثمار الكبــري المســتمر بعالقــات المســت�ثمري�ن.
كمــا ُتــربز أهميــة وجــود عالقــات مســت�ثمري�ن واضحــة وذات تسلســل مباشــر لرفــع التقاريــ�ر فــي 
الت�أكــد مــن وجــود أدنــى حــد مــن مخاطــر عــدم التجــاوب مــع اســتعالمات الســوق، باإلضافــة إلــى 
التقليــل مــن قيمــة رســائل الشــركة وإعالناتهــا. وترفــع عالقــات المســت�ثمري�ن تقاري�رهــا مباشــرة 
إلــى الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة فــي معظــم الحــاالت، وإلــى الرئيــس التنفيــذي فــي 

الحــاالت التــي ت�تعلــق بالمســائل االســرتاتيجية األوســع.
وينبغــي علــى عالقــات المســت�ثمري�ن العمــل علــى نحــٍو وثيــق مــع قســم االتصــاالت بالشــركة، 

لضمــان وجــود اتســاق فــي الرســالة.

3  وضع برنامج لعالقات المست�ثمري�ن

3.1  أهداف عالقات المست�ثمري�ن
عنــد الرغبــة فــي وضــع برنامــج مخصــص لعالقــات المســت�ثمري�ن، يتعــني علــى قســم عالقــات 

يلــي: ت�تضمــن مــا  ينبغــي أن  المســت�ثمري�ن وضــع أهــداف واضحــة للقســم، والتــي 
• توعيــة المســت�ثمري�ن باســرتاتيجية الشــركة: ينبغــي علــى المســت�ثمري�ن فهــم أســباب اتخــاذ 
اإلدارة لقــرارات األعمــال كونهــا جــزًءا مــن االســرتاتيجية. وكمــا ينبغــي أن ت�كــون جميــع اإلجــراءات 
التــي يتخذهــا قســم عالقــات المســت�ثمري�ن جــزًءا مــن هــذه العمليــة. وبالتالــي فمــن الضــروري 
أن تحظــى وظيفــة عالقــات المســت�ثمري�ن بإمكانيــة الوصــول إلــى االجتماعــات االســرتاتيجية داخــل 

الشــركة.
والســيولة  المناســب  التقي�يــم  ســيحظى  هيكلتهــا:  إعــادة  أو  المســاهمني  قاعــدة  توســيع   •
الكافيــة بالتشــجيع فــي حالــة إي�جــاد مســت�ثمري�ن ُجــدد ذوي اهتمــام فــي الســوق الماليــة، وهــم 

الفئــة التــي ينبغــي لقســم عالقــات المســت�ثمري�ن اســتهدافها.
• الحفــاظ علــى المــواد اإلعالميــة وتطوي�رهــا: ينبغــي إجــراء مراجعــة مســتمرة لجميــع المــواد 
اإلعالميــة، لضمــان دقــة المعلومــات وتحديثهــا، وللت�أكــد مــن أن نمطهــا وتصميمهــا يتماشــى 

مــع أفضــل الممارســات فــي المجــال.
• إدارة توقعــات الســوق )انظــر 1.5.1 إدارة التوقعــات(: يتعــني علــى قســم عالقــات المســت�ثمري�ن 
مراقبــة آراء الســوق وتحليــل التوقعــات، لضمــان مطابقتهــا لــألداء الفعلــي للشــركة؛ وذلــك نظــًرا 
ألن التعــرض للمفاجــآت )ســواء كانــت جيــدة أو ســيئة( فــي النتائــج الماليــة ســتؤدي إلــى شــعور 
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المســت�ثمري�ن بأنهــم ال يتمتعــون بمعلومــات كافيــة عــن الشــركة.
• إعالم اإلدارة العليا بشــأن توقعات الســوق )انظر 10.1.2.3 بحث التصورات(: إن مســؤول عالقات 
المســت�ثمري�ن ليــس فقــط هــو القنــاة التــي تنقــل للســوق معلومــات عــن الشــركة، ولكنــه أيًضــا 
القنــاة التــي تنقــل مــن خاللهــا الشــركة أمــور الســوق. ولذلــك يتعــني إطــالع اإلدارة العليــا بصفــة 
مســتمرة علــى المســائل التــي تهــم المســت�ثمري�ن، إلــى جانــب االتجاهــات التــي تؤثــر علــى آراء 

الســوق مــن أجــل اســتخدامها كمدخــالت لتطويــ�ر االســرتاتيجية.
ينبغــي تحقيــق عنصــر التــوازن بــني هــذه األهــداف وبــني المــوارد المتاحــة، وتنطــوي المســائل 

الرئيســية التــي يتعــني تقي�يمهــا علــى مــا يلــي:
• ما هي مواردك )الداخلية والخارجية( لتحقيق أهدافك؟

- ما مقدار العمل الذي يمكن/ينبغي تنفيذه داخليًّا؟
- أيهما أنسب من حيث الت�كلفة، االستعانة بمستشار خارجي أو تعي�ني موظف داخلي؟

• ما التصورات الحالية للسوق؟ )انظر 3.2.1.10 بحث التصورات(
- إجــراء بحــوث نوعيــة بــني المحللــني ومديــري الصناديــق؛ إلتاحــة قاعــدة لتطويــ�ر مكانــة الشــركة 
والعــروض المقدمــة للمســت�ثمري�ن. ويمكــن تحقيــق ذلــك عــرب إجــراء “دراســة للتصــورات”، تقيــس 
فعاليــة عالقــات المســت�ثمري�ن، وتجمــع أراء مجتمــع المســت�ثمري�ن. وعــادة مــا يتــم ذلــك مــن خــالل 

طــرف ثالــث، ممــا يضمــن اســتقاللية اإلفــادات والتعليقــات المقدمــة.
• ما حجم ميزانية عالقات المست�ثمري�ن؟

- هل يمكن التفاوض على ميزانية لبعض المناسبات المرتبطة بعالقات المست�ثمري�ن؟
- هل يمكن مشاركة بعض الت�كاليف مع أقسام أخرى؟

ــة للربنامــج التــي يحتمــل أن  - فــي حــال كانــت الميزانيــة محــدودة، هــل تقومــون بإعطــاء أولوي
ــر األكــرب، والتــي تســاعدكم علــى االقــرتاب أكــر مــن تحقيــق أهدافكــم؟ يكــون لهــا األث

- إلى أي مدى يعترب مستشاروك الحاليون على استعداد لمساعدتك؟
• ما مدى التزام اإلدارة تجاه عالقات المست�ثمري�ن؟

- إن الوصــول لــإلدارة العليــا هــو العامــل الرئيســي لربنامــج عالقــات مســت�ثمري�ن ناجــح، ومــن 
المهــم تحديــده فــي مرحلــة مبكــرة 

- مقدار الوقت الذي سيكرسه أعضاء اإلدارة العليا لعالقات المست�ثمري�ن.
•  هــل هنــاك حاجــة إلجــراء أي تدريــب لموظفــي الشــركة )لموظفــي عالقــات المســت�ثمري�ن، أو 

اإلدارة العليــا أو إدارات األقســام(؟ )انظــر 3.4.7 التدريــب(
ــا، فهــل مــن الممكــن التعامــل مــع  ــا؟ إذا لــم يكــن ممكًن - هــل مــن الممكــن إجــراء التدريــب داخليًّ

مقدمــي البحوث/طلــب توصيــات؟
عالقــات  ووقــت  اإلدارة  بوقــت  المتعلقــة  المختلفــة  المطالــب  مــن  العديــد  وجــود  مــع 
المســت�ثمري�ن، فمــن الضــروري رســم خطــة مســبقة مصممــة بعنايــة كبــرية مــن خــالل برنامــج 
عالقــات المســت�ثمري�ن. إن التقويــم المالــي )أي إعالنــات النتائــج ربــع الســنوية، ونصــف الســنوية، 
والســنوية( هــو حجــر الزاويــة الــذي يرت�كــز عليــه هــذا الربنامــج، والــذي ينبغــي أن ت�تمحــور حولــه 
أنشــطة المســت�ثمري�ن، باإلضافــة إلــى األنشــطة “الثابتــة” األخــرى، مثــل: إعــداد التقريــ�ر الســنوي، 

واالجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة.
وبعيــًدا عــن المواعيــد الثابتــة المحــددة فــي الجــدول الســنوي، ينبغي أن يســت�ثمر قســم عالقات 
المســت�ثمري�ن وقتــًا لتعزيــ�ز عالقاتــه مــع مجتمــع االســت�ثمار. كمــا أن الفــرص مفتوحــة أمــام قســم 
عالقــات المســت�ثمري�ن ألخــذ زمــام المبــادرة فــي االتصــاالت، بــدالً مــن تبنــي موقــف المجيــب علــى 

االستفســارات الخارجيــة والمتطلبــات التنظيميــة فقط.
العليــا  لــإلدارة  تقديمــه  ينبغــي  المســت�ثمري�ن،  لعالقــات  الســنوي  الجــدول  صياغــة  وبمجــرد 
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للحصــول علــى موافقتهــا، وتحديــد مواعيدهــم مــن أجــل إجــراء المكالمــات الجماعيــة والحمــالت 
الرتوي�جيــة.

ينصح بإجراء تقي�يم ومراجعة رســمية للربنامج مقابل األهداف والغايات الموضوعة، باســتخدام 
مقاي�يــس نوعيــة أو كميــة أو كليهمــا مــرة واحــدة ســنويًّا علــى األقــل. كمــا ينبغــي الســعي 
إمكانيــات  حــول  الفّعــال( بصفــة منتظمــة،  آراء “عمالئــك” )مجتمــع االســت�ثمار  للحصــول علــى 
التطويــ�ر، ويمكــن اســتخدامها باعتبارهــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن مشــروع أكــرب لقــراءة التصــورات، علــى 
ســبيل المثــال ينبغــي عــدم التغاضــي عــن اإلفــادات الداخليــة )مثــل: اإلفــادات الناتجــة عــن قســم 
الشــؤون الماليــة، وقســم العالقــات العامــة، ومجلــس اإلدارة، إلــخ(، نظــًرا لكــون تلــك األقســام 

مســاهمة بشــكل رئيســي فــي األداء لفعــال لعالقــات المســت�ثمري�ن.

3.2  أفضل الممارسات في إطار برنامج عالقات المست�ثمري�ن 
ينبغــي أن تشــمل أفضــل الممارســات فــي إطــار برنامــج عالقــات المســت�ثمري�ن علــى األنشــطة 

التاليــة:

3.2.1  المهام الدورية والهيكلة 

3.2.1.1  تحديد الرسالة
ــة،  يجــب أن يكــون لــدى الشــركة مقــرح اســت�ثمار واحــد متفــق عليــه مــن جميــع األطــراف المعني
بمــا فــي ذلــك، مســؤول عالقــات المســت�ثمري�ن واإلدارة العليــا. وي�جــب أن يعــرب هــذا المقــرح عــن 
األســباب التــي تجعــل الشــركة خيــاًرا جيــًدا للمســت�ثمري�ن فــي األســهم، وقــد يشــمل المقــرح أيًضــا 

نقاًطــا مثــل:
- نمو الشركة وربحيتها.

- سجل الشركة الخاص بالنمو والربحية.

- جودة اسرتاتيجية الشركة وأهدافها.
- جودة إدارتها.

- القوة المالية للشركة ومواردها.
ينبغــي أن تقــدم كل هــذه النقــاط مجتمعــة عرًضــا متميــز للشــركة، يجعلهــا تــربز عــن الشــركات 

المنافســة األخــرى.
مــن أجــل إعــداد مقــرح االســت�ثمار، ينبغــي وضــع مجموعــة مــن الرســائل الرئيســية الداعمــة لــه. 
والبــد أن يتــم اختبــار المقــرح للتحقــق مــن صحتــه مــن خــالل تقديــم بيانــات واقعيــة عــن الســوق 
وأداء الشــركة ومنتجاتهــا وتاريخهــا. وتســاعد مثــل تلــك الرســائل علــى مكانــة وضــع الشــركة 
وتعزيــ�ز حالــة األســهم لديهــا. كمــا يجــب أن تنقــل تلــك الرســائل مــا تقــوم بــه الشــركة وكيــف 
ت�تميــز عــن الشــركات المنافســة، وكيــف يتــم إثــراء قيمتهــا. وبــدالً مــن أن ت�كــون تلــك الرســائل 
مجــرد طموحــات، يجــب أن ت�توفــر القــدرة الســريعة علــى دعمهــا بالتطلعــات القابلــة للتحقــق، كمــا 

ينبغــي أن تغطــي أنشــطة الشــركة وأداءهــا واســرتاتيجيتها وتوقعاتهــا.
وينبغــي أن ت�كــون تلــك الرســائل واضحــة وموجــزة، وأال يزيــد عددهــا عــن أربــع أو خمــس رســائل 
علــى األكــر، باإلضافــة إلــى توفــر عنصــر االتســاق الزمنــي فيهــا بــني الفــرتة الزمنيــة واألخــرى 
)مــا لــم ت�تغــري االســرتاتيجية(، باإلضافــة إلــى نقلهــا عــرب جميــع االتصــاالت فــي الشــركة. إن هــذه 
الرســائل الرئيســية تلخــص علــى نحــٍو فّعــال عــرض االســت�ثمار الذي تقدمــه الشــركة، وكذلك الوقت 

الزمنــي المهــم. كمــا ينبغــي االهتمــام بتطويــ�ر تلــك الرســائل وتحســينها.
وينبغــي اســتخدام اإلفــادات المقدمــة فــي االجتماعــات مــع المحللــني والمســت�ثمري�ن، لضمــان 

تحديــث تلــك الرســائل وإبقاءهــا ذات صلــة بالموضــوع.
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تحديد نوعية المساهمني / استهداف المساهمني  3.2.1.2

3.2.1.2.1  نوعية المساهمني
أحد المتطلبات األساســية ضمن ممارســات عالقات المســت�ثمري�ن هي فهم قاعدة المساهمني 

لدى الشــركة، باإلضافة إلى التعرف على مجتمع المســت�ثمري�ن المحتملني على نطاق أوســع.
ومــع اندمــاج المملكــة العرب�يــة الســعودية علــى نحــٍو متزايــد مــع األســواق الماليــة العالميــة، 
وإدراجهــا ضمــن المؤشــرات الدوليــة )علــى ســبيل المثــال، مؤشــر فوتســي رســل، ومؤشــر 
مورغــان ســتانلي لألســواق الناشــئة(، ومــع تخفيــف القيــود علــى الملكيــة األجنبيــة، فُينصــح 
بشــدة أن تقــوم أقســام عالقــات المســت�ثمري�ن لــدى الشــركات المدرجــة فــي تــداول بمراقبــة 

ســجالت المســاهمني علــى نحــٍو منتظــم.
وينبغــي علــى مســؤول عالقــات المســت�ثمري�ن عنــد اختيــار شــركة إلجراء الدراســة البحثيــة، أن يضع 
فــي االعتبــار القيمــة مقابــل المــال، وأيًضــا خــربة الشــركة فــي العمــل لصالــح شــركات دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي والشــركات الموجــودة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وبالتالــي، 

تمتــد معرفتــه بشــأن المســاهمني المحتملــني إلــى الصعيــد العالمــي.
إن تحديــد هويــة المســاهمني مرتــني ســنويًّا علــى األقــل، ســُيمّكن الشــركة مــن متابعــة التغيــ�ريات 
فــي ملكيتهــا والكشــف عــن أي اتجاهــات، باإلضافــة إلــى عــرض ملــف المســت�ثمري�ن بالشــركة 

وإظهــار موقعهــم وحجمهــم ونمطهــم االســت�ثماري.
 مــن الجديــر باإلشــارة أن المســاهمني فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية يخضعــون للتســجيل 
وفًقــا لمســتوى ملكيــة صاحــب المنفعــة. إن هــذا يعنــي بــدوره تخفيــف صعوبــة الــدور الــذي 
تؤديــه الشــركات الســعودية المدرجــة لتحديــد المســاهمني عنــد مقارنتهــا باألســواق الدوليــة.

3.2.1.2.2  فحص واختيار المست�ثمري�ن واستهدافهم 
ت�تقــدم معظــم الشــركات العاملــة فــي مجــال تحديــد هويــة المســاهمني وأيًضــا العديــد مــن 
وكاالت المتخصصــة فــي عالقــات المســت�ثمري�ن عروضــًا ت�تعلــق بإجــراء دراســات تحليــل لمجموعــة 
الشــركات المنافســة؛ إذ تقــوم بمقارنــة ملــف معلومــات المســاهمني لــدى الشــركة مــع شــركات 
أخــرى فــي المجــال نفســه، ممــا يتيــح للشــركة التعــرف علــى أي فجــوات أو مناطــق ينقصهــا 
التمثيــل فــي قاعــدة المســاهمني، هــذا فضــالً عــن تحديــد المؤسســات الفرديــة )واألفــراد ذوي 
الصلــة( الحاملــني ألســهم الشــركات المنافســة، وليــس بالضــرورة حملــة أســهم الشــركة نفســها. 
أوجــه  علــى  للتغلــب  المســتخدمة  الممارســات  لتطويــ�ر  البدايــة  نقطــة  التحليــل  هــذا  ويمثــل 

القصــور الظاهــرة.
ومــن المهــم أن يقــوم مســؤولو عالقــات المســت�ثمري�ن بــإدارة قاعــدة المســت�ثمري�ن بهــذه 
الطريقــة وعلــى نحــٍو فّعــال؛ إذ ستســاعد مرحلــة االختيــار فــي تحديــد الفرد/األفــراد ذوي الصلــة، 
األفــراد  الفرد/هــؤالء  هــذا  معرفــة  وتقي�يــم  القــرار،  اتخــاذ  فــي  المســاعدة  أجــل  مــن  وذلــك 
بالشــركة، وأيًضــا االتجــاه إلــى االســت�ثمار، ومراجعــة ســبب )أســباب( نقــص االســت�ثمار لديهــم، إذا 
ــا. وُيعتــرب هــذا العامــل األخــري ذو قيمــة كبــرية، نظــًرا لمــا يقدمــه مــن مســاعدة  كان ذلــك مالئًم

فــي صياغــة وتخصيــص كلٍّ مــن الرســائل والمــواد المســتخدمة.
عالقــات  مســؤول  علــى  ينبغــي  الرتوي�جيــة،  وللحمــالت  لالســتهداف  اســرتاتيجية  وضــع  عنــد 

األســئلة: مــن  عــدد  فــي  التفكــري  المســت�ثمري�ن 
• من هم مساهمونا الحاليون؟

• كيــف نبنــي ســجالً متوازًنــا مــن حيــث الرتكيــز والمناطــق الجغرافيــة والتقســيم المؤسســي/ 
األفــراد، إلــخ..

• ما مدى استعدادنا إلجراء حوار أكرب وللمزيد من المشاركة في السوق؟
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• هل ينبغي علينا ترتيب المســاهمني الحالي�ني بحســب األولوية و/أو اســتهداف المســاهمني 
الرئيســني من أصحاب األداء المنخفض، وغري الحاملني لألســهم؟

• ما نمط االستهداف الذي ينبغي استخدامه؟
• هل ترغب في تضمني مست�ثمري دين في جدول الحملة الرتوي�جية للشركة؟

• متى كانت آخر زيارة لنا لكل منطقة؟
• هل التقينا بأي من المساهمني الرئيسي�ني في مؤتمرات في الفرتة األخرية؟

• هل لدينا عضو جديد في اإلدارة / فري�ق عالقات المست�ثمري�ن حتى نقدمه للسوق؟

3.2.1.3  النتائج المالية 
ينبغــي علــى الشــركة اســتخدام اإلعــالن عــن النتائــج الماليــة كفرصــة لبنــاء التصــور العــام للســوق 

عن الشــركة.
يمكــن اســتخدام الطابــع المنتظــم والمتوقــع لإلعــالن عــن النتائــج الماليــة باعتباره منصــة للتعزي�ز 
الرســائل الرئيســية التــي توجههــا الشــركة بــني كل ربــع وآخــر. كمــا يمكــن اســتخدامها أيًضــا فــي 

إنشــاء تسلســل مرتابــط ومتطــور لألحــداث الخــاص بالشــركة.

3.2.1.3.1  االستعدادات المتخذة لإلعالن عن النتائج 
يعتــرب اإلعــالن عــن النتائــج الماليــة لحظــة هامــة للمســت�ثمري�ن فــي الشــركة. إن الطريقــة المتبعــة 
فــي اإلعــالن، فضــالً عــن النتائــج فــي حــد ذاتهــا، مــن الممكــن أن تســاعد فــي بنــاء مصداقيــة 
الدوليــ�ني وبطريقــة  للمســت�ثمري�ن  مألوفــة  بطريقــة  اإلعــالن  إدارة عمليــة  أن  حيــث  الشــركة؛ 

ت�تماشــى مــع أفضــل الممارســات هــي نقطــة مهمــة بالنســبة لهــم.
ونظــرًا لمعرفــة الشــركة بوجــوب اإلعــالن عــن النتائــج فــي فــرتة محــددة، ويمكنهــا التخطيــط وفًقا 

لذلــك. كمــا ينبغــي إشــعار الســوق بتاريــ�خ اإلعــالن عــن النتائج مســبقًا.
تعتــرب مــدة أربعــة أســابيع قبــل موعــد النتائــج فــرتة معقولــة بشــكل عــام إلجــراء اإلعــدادات 
الكافيــة، والتــي ينبغــي أن ت�تضمــن علــى نحــٍو مثالــي جمــع آراء المحللــني والمســت�ثمري�ن، وهــي 
مصــدر ثــري الســتعالمات الســوق تســاعد فــي التوفيــق بــني إعالنــات النتائــج وأي مخــاوف قــد 

ت�كــون لــدى الســوق قــدر اإلمــكان.
وينبغــي اســت�كمال هــذا الفحــص لوجهــات نظــر الســوق مــن خــالل جمــع توقعــات المحللــني، 
باعتبارهــا طريقــة أخــرى للمســاعدة فــي إدارة توقعــات الســوق، ولتقديــم توقعــات صحيحــة 

ومحدثــة للنشــر )حيــث أن مقدمــو البيانــات قــد يكونــوا عرضــة للخطــأ وعــدم الدقــة(.
وينبغــي أن يعكــس العــرض التقديمــي للنتائــج أداء الشــركة إضافــة إلــى أوضــاع الســوق. كمــا 
يتعــني علــى قســم عالقــات المســت�ثمري�ن مراجعة محتــوى إعالنات نتائج المجموعات المنافســة، 
للت�أكــد مــن أن مؤشــرات األداء التــي تقدمهــا الشــركة ســت�تيح للســوق مقارنتهــا بســهولة مــع 
الشــركات األخــرى. كمــا ينبغــي علــى القســم أيًضــا رصــد المواضيــع التــي يغطيهــا المنافســون؛ 
بحيــث ت�تمكــن مــن تحديــد موقعهــا بفعاليــة لقيــادة القطــاع التــي تعمــل فيــه. باإلضافــة إلــى 
ذلــك ينبغــي للقســم تحديــد تواريــ�خ إعــداد التقاريــ�ر الخــاص بالشــركات المنافســة إذا كان ممكًنــا، 

ومراقبــة اإلعالنــات عنــد صدورهــا.
ــج، مــع وجــود وقــت كاٍف  ــا لإلعــالن عــن النتائ وينبغــي أن ت�كــون اإلدارة مســتعدة اســتعداًدا تاًم
للتدريــب علــى العــرض التقديمــي واألســئلة المتوقعــة. وفــي بعــض الحــاالت قــد يعــود التدريــب 

علــى العــرض التقديمــي بالنفــع علــى اإلدارة.
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جدول إرشادي لالستعدادات المتخذة لإلعالن عن النتائج )أفضل الممارسات العالمية(

االتفاق على الجدول الزمني، بما في ذلك، التدريب على العروض.• 
االتفاق على الجدول الزمني ليوم اإلعالن.• 
إرســال دعــوات “التذكــري باليــوم” للمحللــني والمســت�ثمري�ن لحضــور مؤتمــر • 

إعــالن النتائــج.
جمع آراء السوق والمحللني من خالل استطالعات الرأي.• 

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسبوع

4

3

2

1

وضع رسائل رئيسية.• 
ــا إلــى جنــب مــع النــص •  الصياغــة األوليــة لمطبوعــات وعــروض اإلعــالن، جنًب

المــدون ومالحظــات المتحدثــني، ومراجعــة األســلوب والمحتــوى.
وضع أسئلة محتملة وأجوبة مناسبة.• 
عــرب •  البــث   / جماعيــة  مكالمــة  ترتيــب  و/أو  العــرض  موقــع  علــى  الت�أكيــد 

وجــد(. )إن  اإلنرتنــت 
بــدء العمــل علــى جــدول الحمــالت الرتوي�جيــة التــي تســتهدف المســت�ثمري�ن • 

)إن وجــد(.

االتصــال بوســائل اإلعــالم المحليــة والدوليــة لرتتيــب اجتماعــات شــخصية • 
ومقابــالت هاتفيــة فــي خــالل اليــوم.

البدء بمقارنة توقعات المحللني.• 
التدريب على العرض التقديمي.• 

التواصل مع الصحفي�ني الذين لم يتم التواصل معهم إلعداد المقابالت.• 
إلعــداد •  معهــم  التواصــل  يتــم  لــم  الذيــن  المســت�ثمري�ن  مــع  التواصــل 

وجــد(. )إن  الرتوي�جيــة  للحمــالت  اجتماعــات 
تحديــد نقــاط اتفــاق المحللــني وتوزيعهــا علــى المحللــني المشــاركني و/أو • 

النشــر علــى الموقــع اإللكرتونــي.
التدريــب األخــري علــى العــرض التقديمــي / جلســات األســئلة واألجوبــة مــع • 

المســت�ثمري�ن.
التوقيع على جميع المستندات.• 
إعداد البيان الصحفي والعرض النهائي )إن وجد(.• 
إرسال إعالن النتائج )و/أو البيان الصحفي( إلى تداول.• 
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وقت اإلعالن

وقت اإلعالن

وقت اإلعالن

وقت اإلعالن

وقت اإلعالن

وقت اإلعالن

دقيقة

+2 ساعات

+3 ساعات

+5 ساعات +30 دقيقة

3.2.1.3.2 يوم اإلعالن عن النتائج
 الجدول الزمني المقرح ليوم اإلعالن عن النتائج

العرض التقديمي للمحللني • 
والمست�ثمري�ن

اإلعالن عن النتائج على • 
موقع تداول

مقابالت هاتفية أو شخصية مع • 
الصحافة 

إرسال بيان النتائج • 
عرب الربيد اإللكرتوني 

للمحللني والمست�ثمري�ن 
ووسائل اإلعالم

البيان الصحفي والعرض • 
التقديمي

مكالمات مع الصحافة• 
مكالمات متابعة مع الصحافة • 

والمحللني )إن وجد(
بدء العروض الرتوي�جية التي • 

تستهدف المست�ثمري�ن 
)الفعلي�ني / المحتملني(

*بافرتاض إعالن النتائج بالفرتة الصباحية

مكالمات جماعية مع • 
وكاالت األنباء 

- اإلعالن عن النتائج
االتصــاالت  فعاليــة  مــن  يزيــد  اإلنرتنــت  عــرب  مؤتمــر  أو  مباشــر  تقديمــي  عــرض  اســتضافة  إن 
الداخليــة والخارجيــة للشــركة وطريقــة الوصــول إليهــا، كمــا يرفــع مــن مســتوى الشــفافية مــع 

المســاهمني، ممــا يســاعد فــي االلتــزام باللوائــح التنظيميــة.
إن البــث الصوتــي للمؤتمــرات عــن بعــد هــو أنســب الطــرق مــن حيــث الت�كلفــة وســعة االســتخدام، 
والمســت�ثمري�ن  الشــركة  محللــي  مــع  واإلعالنــات  الماليــة  المعلومــات  مناقشــة  أجــل  مــن 

والجمهــور.
ويمكــن اســتخدام البــث الصوتــي أو التلفزي�ونــي للمؤتمــرات إلتاحــة الفرصــة أمــام المشــاركني 

للمســاهمة فــي جلســات األســئلة واألجوبــة فــي العــروض التقديميــة المباشــرة.
يفضل أن يكون العرض باللغتني العرب�ية واإلنجليزية.
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3.2.1.3.3  ما بعد إعالن النتائج
عــن  اإلعــالن  عقــب  تروي�جيــة  بحمــالت  القيــام  للشــركات،  المعتــادة  الدوليــة  الممارســات  مــن 
نتائجهــا. وينبغــي أن ت�كــون اإلدارة العليــا متاحــة لمناقشــة النتائــج مــع كبــار المســت�ثمري�ن، بمــا 

فــي ذلــك، المســاهمني الحاليــ�ني أو المحتملــني.
وتجــري العديــد مــن الشــركات بحوًثــا اســتقصائية قصــرية المــدى، بهــدف تقي�يــم ردود األفعــال 
علــى النتائــج. وبهــذه الطريقــة، ت�تمكــن الشــركة مــن جمــع ردود فعــل الســوق للت�أكد مــن الجوانب 
التــي حققــت نجاًحــا والنقــاط التــي لــم تحقــق النجــاح المنشــود. كمــا يمكــن للشــركة أيًضــا تحديــد 

أي تحديــات جديــدة أو التــي لــم يتــم عالجهــا.
ومــن المهــم مراجعــة توقعــات المحللــني بعد كل مجموعة من النتائج؛ لكشــف تغري افرتاضاتهم، 

والتنبــؤ عن آراء دقيقة وحديثة.

3.2.1.3.4  اإلعالنات عن األرباح 
إن اإلعــالن هــو أكــر مــن مجــرد عــرض تقديمــي بســيط لألرقــام؛ إذ إنــه يجــب أن يقــدم شــرًحا واضًحــا 
ــة مــا  ــج، ممــا يســمح للســوق بمراقبــة أداء الشــركة ومقارن ــة إلــى تلــك النتائ لألســباب المؤدي
أعلنــت عنــه الشــركة مقابــل النتائــج الفعليــة. كمــا يجــب أن تــزود العــروض المقدمــة الســوق 
بمنظــور أوســع عــن اســرتاتيجية الشــركة وأعمالهــا، ومــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلعــادة تعديــل 
اتخــاذ قــرارات  التوقعــات الحاليــة للقيمــة المســتقبلية للشــركة، وبالتالــي المســاهمة فــي 

اســت�ثمارية أكــر اســتنارة.
وي�جب أن يحقق البيان الصحفي الخاص بالنتائج هدفني أساسي�ني، هما:

• يجــب أن يلبــي المتطلبــات التنظيميــة، ومتطلبــات اإلفصــاح، مــع تقديــم معلومــات كاملــة 
ودقيقــة.

• يجب أن يقدم تسلسالً مرتابًطا لألحداث، يعرض نجاح الشركة في تحقيق اسرتاتيجيتها.
مــن المهــم أن ت�تــم هيكلــة اإلعالنــات بطريقــة مألوفــة ومفهومــة لجمهــور المســت�ثمري�ن علــى 
المســتوى الدولــي، والــذي ينتقــي فيــه المحللــون والمســت�ثمرون المعلومــات المهمــة علــى 
نحــٍو ســريع ودقيــق عنــد قراءتهــم لإلعــالن. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المحللــني ســيصدرون فــي 
الغالــب أحكاًمــا ســريعة علــى النتائــج، وســيندفعون للتحــدث مــع مكاتــب المبيعــات لديهــم فــي 
غضــون دقائــق مــن صــدور إعــالن األربــاح، هــذا باإلضافــة إلــى وضــع مالحظــات فــي دفاترهــم. كمــا 
يعمــد الصحفيــون أيًضــا لكتابــة عناويــ�ن إخباريــة مبنيــة علــى المعلومــات التــي يمكــن اســتنباطها 

مــن الصفحــة األولــى لإلعــالن.
وي�وصــى بشــدة نشــر إعالنــات األربــاح )مصاحبــًة للمــواد األخــرى الخاصــة بالمســت�ثمري�ن، مثــل: 

العــروض التقديميــة لألربــاح( باللغــة اإلنجليزيــة والعرب�يــة. 
وتظهر إعالنات النتائج المالية النموذجية وفًقا للرتتيب التالي:

العنوان الرئيسي
ينبغــي عــرض النقــاط الرئيســية علــى نحــٍو بــارز لتمكــني المســت�ثمر علــى الفــور مــن فهــم ســياق 
النتائــج. كمــا يمكــن أن يســلط العنــوان الرئيســي الضــوء علــى بعــض الجوانــب الخاصــة فــي النتائــج 

كحدوث شيء ما للمرة األولى. 
الشعار اإلعالني للشركة

ينبغــي أن يكــون لــدى الشــركة عبــارة قياســية تســتخدمها الشــركة لوصــف نفســها فــي جميــع 
ــا “ أو “أكــرب بنــك فــي  المــواد اإلعالنيــة )علــى ســبيل المثــال “ُمنِتــج البرتوكيماويــات الثالــث عالميًّ

الشــرق األوســط”(.
النقاط المالية والتشغيلية البارزة

هــي أكــر النقــاط أهميــة مــع ذكــر تفاصيــل وفــق مــا تفتضيــه الحاجــة. قــد تظهــر هــذه النقاط في 
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بعــض األحيــان فــي صــورة جــدول، مــع مقارنتهــا بالســنة الماضيــة أو بمثيلهــا )الســعر الفعلــي 
والثابــت للعملــة( إلجــراء تحليــل ســريع للعنــوان.

اقتباسات عن الرئيس التنفيذي
يمتــاز االقتبــاس المأخــوذ عــن الرئيــس التنفيــذي بزيــادة المرونــة فــي المحتــوى أكــر مــن مجــرد 
عــرض البيانــات بشــكل بســيط، كمــا أنــه يضيــف جانًبــا تفســرييًّا لألرقــام، موجًهــا الســوق ألهميتهــا، 

ومشــرًيا لعــرض االســت�ثمار والرســائل الرئيســية.

استعراض لألقسام
ينبغي أن يتضمن هذا القسم األكرث تفصيالً ما يلي:

• العوامل الرئيسية التي أدت إلى النتائج األخرية.
• بيان الدخل / حساب األرباح والخسائر.

• اإليرادات واألرباح – للمجموعة/الشركة وبحسب القسم/قطاع األعمال.
• الميزانية العمومية.

• الموجودات: تطوي�ر النفقات الرأسمالية، رأس المال العامل.
• المطلوبات: المطلوبات الحالية والمؤجلة، والديون طويلة األجل، وأموال المساهمني.

• التدفق النقدي.
• االستخدامات الرئيسية للنقد، وإجمالي وصافي التدفقات النقدية، وت�أثري القيم الخارجية.

 موجز ونظرة مستقبلية
ســيعيد هــذا الملخــص ت�كــرار الرســائل الخاصــة بــاألداء خــالل الفــرتة الزمنيــة المحــددة، كمــا أنــه 
يعطــي فكــرة عــن الموقــع الــذي تــرى فيــه الشــركة نفســها فــي المســتقبل القريــب. وســيكون 

هــذا هــو المــكان المناســب إلصــدار إرشــادات جديــدة أو ت�كــرار قائمــة أخــرى )إن وجــدت(.
• بيانات االتصال والمرجع الخاص بالعرض التقديمي

يجــب أن يتضمــن البيــان أســماء األفــراد الرئيســي�ني فــي قســم عالقــات المســت�ثمري�ن وأرقــام 
هواتفهــم وعناويــ�ن الربيــد اإللكرتونــي الخاصــة بهــم. وبافــرتاض أنــه ســيتم إصــدار البيــان قبــل 
العــرض التقديمــي للنتائــج، فينبغــي أن يحتــوي أيًضــا علــى معلومــات حــول موعــد ووقــت انعقاد 

العــرض ورابــط شــرائح العــرض التقديمــي والبــث عــرب اإلنرتنــت )إن وجــد(.

3.2.1.4   مواد إعالمية أخرى

3.2.1.4.1  العروض التقديمية الخاصة باألرباح
عــادة مــا ُتصمــم العــروض التقديميــة الخاصــة باألربــاح بغــرض اســتخدامها فــي المؤتمــرات وقــت 
ــاح، علــى النحــو  ــج. ويمكــن تنظيــم عــرض تقديمــي نموذجــي الســتعراض األرب اإلعــالن عــن النتائ

التالــي:
مقدمة

• مقدمة وإعادة صياغة لالسرتاتيجيات الرئيسية
• المسائل المالية الرئيسية: أبرز النقاط

• التطورات الرئيسية لألعمال
• نظرة موجزة على السوق والتنافسية حسب القسم/وقطاع األعمال، مع منظور شامل

االسرتاتيجية
• األهداف االسرتاتيجية الشاملة – على المدى األطول 

• األهداف االسرتاتيجية الفورية/القصرية المدى: حسب القسم/قطاع األعمال
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البيانات المالية المفصلة
• العوامل الرئيسية التي تحدد أحدث النتائج

• بيان الدخل / حساب األرباح والخسائر
• اإليرادات واألرباح – للمجموعة/الشركة وبحسب القسم/قطاع األعمال

• الميزانية العمومية
• الموجودات: تطوي�ر النفقات الرأسمالية، رأس المال العامل

• المطلوبات: المطلوبات الحالية والمؤجلة، والديون طويلة األجل، وحقوق المساهمني
التدفقات النقدية

• أي معلومات مالية أخرى ترى الشركة أنها ذات صلة
توقعات وتطلعات مستقبلية

• توجهــات الشــركة الماليــة وغــري الماليــة للســنة الحاليــة )إن وجــدت( ولفــرتة 3-2 ســنوات 
القادمــة )علــى ســبيل المثــال اإليــرادات، واألربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهالك 
الســهم، وصافــي  )EBIT(، وربحيــة  الفوائــد والضرائــب  واإلطفــاء EBITDA(، واألربــاح قبــل 
الديــن، والنفقــات الرأســمالية، واألربــاح، واالندمــاج واالســتحواذ، واإلصــالح التنظيمــي، ومــا 

غــري ذلــك
ملحقات

• معلومات إضافية )قد يكون هناك حاجة لإلشارة إليها عند اإلجابة عن بعض األسئلة(

3.2.1.4.2  عروض تقديمية أخرى
قد تشمل العروض التقديمية األخرى ما يلي:

• العروض الرتوي�جية غري المتعلقة بالصفقات
• عروض تقديمية خاصة بالمؤتمرات 

• العروض التقديمية ليوم المست�ثمر
• عروض تقديمية لالسرتاتيجية

• عروض تقديمية لالجتماع السنوي للجمعية العمومية
قــد يتنــوع محتــوى العــروض الرتوي�جيــة غــري المتعلقــة بالصفقــات، وذلــك حســب مــا تفتضيــه 
ــال، فســتميل العــروض  ــج علــى ســبيل المث المناســبة. ففــي حــال ُنفــذت بعــد اإلعــالن عــن النتائ
إلــى أن ت�كــون بمثابــة توضيــح إضافــي لعــرض النتائــج. أمــا فــي حالــة تنفيذهــا بعيــًدا عــن موعــد 

النتائــج، فســت�كون كمقدمــة عامــة عــن الشــركة.
ســيعتمد محتوى العرض التقديمي للمؤتمرات على مدى معرفتهم، فبالنســبة للمســت�ثمري�ن 
الجــدد فــي الســوق، ســتظهر الحاجــة لتقديــم مقدمــة عن الشــركة فيمــا يتعلق بنمــاذج أعمالها، 
أمــا فيمــا يتعلــق بالمســت�ثمري�ن الحاليــ�ني، فســيكون كافًيــا تقديــم معلومــات حديثــة بشــأن األداء 

الحالــي واتجاهات الســوق.
ســيتعني علــى الشــركة عنــد انعقــاد يــوم المســت�ثمر، أن ُتعــد مجموعــة مــن العــروض التقديميــة. 
ومــن المرجــح أن ُيقــدِّم مديــرو األقســام التشــغيلية معظــم هــذه العــروض، بحيــث تغطــي هــذه 
العــروض األداء المعتــاد والتوقعــات الخاصــة بقطاعــات مختلفــة مــن األعمــال علــى نحــٍو أكــر 

تفصيــالً.

3.2.1.4.3  نشرات المعلومات
نشــرة معلومــات الشــركة هــي نســخة مختصــرة عــن العــرض التقديمــي للشــركة، إذ يجــب أن يتوفر 
فيهــا عنصــري ســرعة القــراءة وســهولة الفهــم. وتهــدف هــذه النشــرة إلــى نقــل األنشــطة 
التــي تقــوم بهــا الشــركة فعلًيــا، والنقــاط التــي تميــز الشــركة. وبمعنــى آخــر، هــي إعــادة ت�كــرار 
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للرســائل الرئيســية. وينبغــي الســعي إلــى أن تحفــز النشــرة القــراء للرغبــة فــي معرفــة المزيــد 
عــن الشــركة، بعــد تقديــم مقدمــة قصــرية لهــم.

كمــا ينبغــي دعــم الرســائل الرئيســية بالعناويــ�ن الرئيســية الماليــة والمقاي�يــس الرئيســية وأداء 
ســعر الســهم وجهــة االتصــال فــي حــال الرغبــة فــي معرفــة المزيــد مــن المعلومــات.

إن اعتبارها قالًبا محدًدا يعني أنه يمكن تحديثها بسهولة أكرب من أي مستندات أخرى.
وُي�وصى بشدة باستخدام نسخة باللغة اإلنجليزية تدعم أي إصدار باللغة العرب�ية في هذا الجانب.

التقري�ر السنوي  3.2.1.5
عالقــات  قســم  وقــت  مــن  الكثــري  يســتغرق  كبــري،  لمجهــود  الســنوي  التقريــ�ر  إعــداد  يحتــاج 

. ي�ن لمســت�ثمر ا
وعلــى الرغــم مــن أن الموقــع اإللكرتونــي لعالقــات المســت�ثمري�ن هــو حالًيــا نقطــة االتصــال 
الرئيســية مــع معظــم المســت�ثمري�ن، فالتقريــ�ر الســنوي هــو المصــدر الرئيســي للمعلومــات 
الموثوقــة حــول الشــركة. وفضــالً عــن اســتيفاء التقريــ�ر للمتطلبــات التنظيميــة، يجــب أن يكــون 
مجانًيــا ومصــدًرا إضافًيــا لمصــادر المعلومــات المهمــة األخــرى. لذلــك مــن الضــروري أن يكــن 

هنــاك اتســاق بــني المصدريــ�ن، وعــدم اعتبارهــم قناتــني منفصلتــني للمعلومــات.
ومن منظور عالقات المست�ثمري�ن، فإن األهداف الرئيسية للتقري�ر السنوي هي كالتالي:

• توعية المساهمني )الحالي�ني والمحتملني( وتقديم معلومات لهم.
• وضع اسرتاتيجية، ورفع تقاري�ر حول كيفية تنفيذ هذه االسرتاتيجية.

• تقديــم تقاريــ�ر حــول األداء أثنــاء تلــك الفــرتة، ووضعهــا فــي ســياق اســرتاتيجية الشــركة 
واألســواق.

• شرح المخاطر والعوامل التي قد تؤثر على أداء األعمال.
• الوضوح وتوجيه رسائل حول قضايا حوكمة الشركات.
• الوفاء بالمسؤوليات القانونية والتنظيمية األخرى.

ترت�كز هذه األهداف على أربعة مبادئ رئيسية:
• البساطة
• الوضوح
• االتساق

• اإليجاز
وُي�وصــى بشــدة باســتخدام نســخة باللغــة اإلنجليزيــة لدعــم أي إصــدار باللغــة العرب�يــة فــي هــذا 

الجانــب.

الموقع اإللكرتوني  3.2.1.6
ُيعــد الموقــع اإللكرتونــي لقســم عالقــات المســت�ثمري�ن بالشــركة هــو نقطــة االتصــال الرئيســية 
لمعظــم المســت�ثمري�ن، وينبغــي اســتخدامه لتشــجيع التواصــل بــني الشــركة والســوق. ومقارنــة 
بوســائل التواصــل االجتماعــي وغريهــا مــن وســائل التواصــل األخــرى، ال يــزال الموقــع اإللكرتونــي 

للشــركة يحتــل األولويــة.
لذلــك فمــن المهــم أن يعكــس الموقــع اإللكرتونــي لعالقــات المســت�ثمري�ن ومحتــواه بدقــة 
حالــة األعمــال واالســت�ثمارات، كمــا ينبغــي أن يكــون التنقــل فيــه ســهل، مــع الرتكيــز علــى إمكانيــة 
الوصــول إليــه وظهــوره. وينبغــي اعتبــار الموقــع وســيلة اتصــال بــدالً مــن كونــه مجــرد مكتبــة. 
وي�جــب هيكلــة الموقــع بحيــث يتمكــن المســت�ثمرون ذوي الغايــات المختلفــة مــن اســتخدامه 
بســهولة. وقــد يرغــب المســت�ثمرون الحاليــون فــي التعــرف بســرعة علــى موعــد اإلعــالن عــن 
الخطــوة التاليــة للنتائــج الماليــة، بينمــا قــد يرغــب غــري المســت�ثمري�ن فــي التعــرف علــى الشــركة 
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الموقع اإللكرتوني 
لعالقات المست�ثمري�ن

فرصة  االست�ثمار
معلومات عن 

الشركة

نبذة عن الشركة• 
نشرة المعلومات• 
ملف تعريفي • 

باإلدارة التنفيذية
ملف تعريفي • 

بأعضاء مجلس 
اإلدارة

ملف الشركة• 
إطار اسرتاتيجية • 

المجموعة
سياق السوق • 

واالتجاهات 
المستقبلية

معلومات حول • 
التحديات الحالية 
الخاصة بالقطاع

مؤشرات األداء • 
الرئيسية

المخاطر والنقاط • 
ذات الحساسية

التقاري�ر السنوية• 
البيانات السنوية/ • 

النصف سنوية/
الربع سنوية

النسب المالية • 
الرئيسية

األداء المالي • 
للشركة منذ 5/10 

سنوات
توزيعات األرباح/• 

رأس المال
العروض • 

التقديمية المالية
الملفات• 

البيانات الصحفية• 
الخطابات• 
التقاري�ر• 
المقاالت• 
الفيديوهات• 

المساهمون • 
الرئيسيون

قائمة بمستشاري • 
الشركة

بيانات التواصل • 
مع عالقات 

المست�ثمري�ن
التقويم المالي• 
معلومات عن • 

أسعار األسهم
قائمة بالتحليالت• 
التوقعات المتفق • 

عليها

بيانات حول االلتزام • 
بالقواني ذات الصلة

قائمة بمدراء اللجان• 
مصالح المدراء • 

والمعامالت
تقي�يم األداء• 
الضوابط الداخلية • 

وأنظمة إدارة 
المخاطر

السياسات الرئيسية• 

البيانات المالية 
واالسرتاتيجية األخبار

معلومات 
المساهمي حوكمة الشركة

مــن خــالل العــرض التقديمــي للشــركة.
إن طبيعــة الموقــع اإللكرتونــي عــرب اإلنرتنــت تخلــق إمكانيــات لالتصــال يجــب اســتخدامها علــى 
نحــٍو تــام، فــي كال الجانبــني؛ البصــري )علــى ســبيل المثــال باســتخدام الرســوم البيانيــة ومقاطــع 

الفيديــو( والتسلســلي )مــن خــالل العديــد مــن الروابــط عــرب الموقــع وخارجــه(.
كمــا أنــه مــن الضــروري أيًضــا الت�أكــد مــن تحديــث الموقــع باســتمرار، بحيــث يعكــس تطــور األعمــال 
علــى نحــٍو ديناميكــي وصحيــح، فقــد ت�كــون المعلومــات الســابقة مضللــة )علــى ســبيل المثــال 
تقديــرات المحللــني الســابقة(، والتــي ســتؤثر ســلبًا علــى مصداقيــة الموقــع. وبالمثــل، يمكــن 
ــد علــى اإلطــار التنظيمــي والقانونــي  اســتخدام الموقــع اإللكرتونــي كوســيلة مباشــرة للت�أكي

باإلضافــة إلــى الوضــوح الشــفافية.
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جمع وتحليل األراء/ باإلجماع  3.2.1.7
إن فهــم توقعــات الســوق، بمــا فــي ذلــك توقعــات المحللــني يســاعد فــي الوصــول إلــى ســوق 

يتســم بالكفــاءة والعــدل تجــاه أســهم الشــركة، بحيــث يتحقــق التوافــق مــع أفضــل الممارســات.
إن مراقبــة التوقعــات توفــر قاعــدة استشــارية لتصحيــح األخطــاء، باإلضافــة إلــى تقديمهــا للمزيــد 
مــن اإلرشــادات لتحديــد المجــاالت التــي لــم يتــم فهمهــا بشــكل صحيــح، وكذلــك نقــاط التحقــق 

الــواردة فــي التنبــؤ، ممــا يســاعد فــي ت�كي�يــف االتصــاالت المســتقبلية للشــركة مــع الســوق.
عــالوة علــى ذلــك، يقــدم هــذا الرصــد تحديثــات للشــركات بشــكل مباشــر ت�تعلــق باآلراء/القــرارات 
الناشــئة مــن هــذا اإلجمــاع، بحيــث ُتمّكــن الشــركات مــن مراقبة توقعاتهــا الداخلية مقارنــة بتوقعات 
الســوق، واتخــاذ إجــراء فــي حالــة وجــود فــوارق كبــرية. ومــن خــالل تقليــل الفجــوة بــني التوقعــات 
والنتائــج، ســتنخفض قيمــة الت�أمــني ضــد مخاطــر األســهم، ممــا يســاهم فــي زيــادة عدالــة التقي�يــم. 

ومــن خــالل تضي�يــق الفــوارق بــني توقعــات المحللــني، تقــل مشــاعر اإلحبــاط وســوء التفســري.
والوضــع األمثــل هــو خضــوع توقعــات المحللــني للرصــد بصفــة مســتمرة، وكحــٍد أدنــى يوصــى 
أن ُتجمــع وتحلــل تنبــؤات المحللــني قبــل النتائــج الربــع ســنوية، مــع نشــر نقــاط اإلجمــاع الحديثــة 
والدقيقــة التــي تــم تجميعهــا للســوق عــرب الموقــع اإللكرتونــي للشــركة. إن هــذا بــدوره يقــدم 
المالــي  لــألداء  المســتقبلية  التوقعــات  لقيــاس  بأكملــه  الســوق  أمــام  للشــفافية  وســيلة 
للشــركة، وهــو األمــر الــذي يعكــس دقــة توقعــات الشــركة، ويحســن مــن اســتقرار ســعر األســهم.

الحمالت الرتوي�جية  3.2.1.8
يشــري مصطلــح الحمــالت الرتوي�جيــة إلــى مجموعــة مــن االجتماعــات بــني اإلدارة والمســت�ثمري�ن. 
كمــا يمكــن أن تشــري إلــى فعاليــات بــارزة تقــام لمــرة واحــدة مثــل االكت�تــاب العــام للشــركة أو 
جمــع األمــوال، أو إلــى االجتماعــات الدوريــة بعــد اإلعــالن عــن النتائــج والتــي تحظــى بتقديــر كبــري 
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-6

-4

-3/2 

-1

أسابيع

أسابيع

أسابيع

أسبوع

-6
أسابيع

 الحملة
الرتوي�جية

 نهاية
 الحملة

الرتوي�جية

مناقشة أهداف الحملة • 
الرتوي�جية

الموافقة على قائمة • 
المست�ثمري�ن المستهدفني 

والجدول الزمني للحملة 
الرتوي�جية

استهداف المست�ثمري�ن • 
المدعوي�ن

توزيع نسخة أولية من • 
الجدول الزمني )بما في ذلك 
الردود المستلمة/أسباب أي 

اعتذارات(

توزيع الجدول الزمني • 
النهائي للحملة الرتوي�جية، 
بما في ذلك ملف التعريف 

بالمست�ثمري�ن
بيان موجز قبل الحملة • 

الرتوي�جية

اجتماعات الحملة الرتوي�جية • 
وفًقا للجدول الزمني

التواصل مع المست�ثمري�ن • 
لمعرفة تعليقاتهم حول 

االجتماعات

توزيع تقري�ر تعليقات • 
المست�ثمري�ن وإجراء مكالمات 

الستخالص المعلومات
التخطيط لمكالمات جماعية • 

مع أي مست�ثمري�ن رئيسي�ني 
لم يحضروا

مــن قبــل المســت�ثمري�ن، باإلضافــة إلــى المســاعدة فــي تعزيــ�ز العالقــات. وتلعــب هــذه الحمــالت 
الرتوي�جية دورًا في إرســال الرســائل الصحيحة واإلشــارات المرتبطة بالتزام الشــركات بإجراء حوار 
فعــال مــع المســاهمني. وفيمــا يتعلــق بالموظفــني المشــاركني، فمــن المتوقــع حضــور الرئيــس 

التنفيــذي والرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة باإلضافــة إلــى قســم عالقــات المســت�ثمري�ن.
وغالًبــا مــا ُتجــرى الحمــالت الرتوي�جيــة جنًبــا إلــى جنــب مــع األنشــطة التــي تســتهدف المســت�ثمري�ن، 
بنــك  إلــى أقصــى حــد ممكــن. وفــي حالــة تنظيــم وســيط مالــي أو  بهــدف تعزيــ�ز فعاليتهــا 
اســت�ثماري لتلــك الحمــالت الرتوي�جيــة، ينبغــي علــى الشــركة حينهــا تقديــم إرشــادات واضحــة 

للمنظمــني عــن المســت�ثمري�ن المســتهدفني، التــي ترغــب الشــركة بمقابلتهــم.

فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الحمالت الرتوي�جية، هناك ثالثة أنواع من االجتماعات:
• اجتماعات فردية

ينبغــي أن ُتســتخدم هــذه االجتماعــات الســتهداف كبــار مديــري الصناديــق الرئيســي�ني، باإلضافــة 
الجتذابهــا جمهــورًا مــن أصحــاب المعرفــة الجيــدة. ينبغــي عقــد مثــل هــذه االجتماعــات فــي مكتــب 

المســت�ثمري�ن، ممــا ســيوفر فرصــة للرتكيــز علــى أســئلة وقضايــا محــددة.
• اجتماعات المجموعات الصغرية
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ســوف تعتــرب اجتماعــات المجموعــات الصغــرية الخيــار األفضــل في حالة بلوغ عدد مــدراء الصناديق 
8-6 أشــخاص. ويمكــن اســتخدام هــذا النــوع مــن االجتماعــات لجــذب المســت�ثمري�ن المحتملــني، كمــا 

أنهــا تســهل أيًضــا التفاعــل المباشــر مــع اإلدارة، ممــا يرفــع مســتوى معرفتهــم بالشــركة.
• اجتماعات المجموعات الكبرية

تغطــي هــذه االجتماعــات مجموعــة كبــرية مــن الجمهــور، وعلــى الرغــم مــن تميزهــا بالفّعاليــة 
مــن حيــث الوقــت، إال إنهــا تفتقــر إلــى عنصــر جــذب كبــار مديــري الصناديــق.

وتضــم اجتماعــات المســت�ثمري�ن النموذجيــة عروضــًا تقديميــة مدتهــا 30 دقيقــة، تليهــا جلســة 
لألســئلة واألجوبــة تســتغرق 30 دقيقــة أخــرى. ومــن المتوقــع أن يكــون هنــاك تركيــز أكــرب علــى 

األســئلة واألجوبــة مــع وجــود مســت�ثمري�ن يتمتعــون بمعرفــة كبــرية.
وفيمــا يتعلــق باألســئلة المتوقــع طرحهــا مــن المحللــني والمســت�ثمري�ن فــي هــذه االجتماعــات، 

فيمكــن تلخيصهــا فــي مجموعــة مــن العناويــ�ن، والتــي تشــمل مــا يلــي:
• بيئة األعمال والتوقعات المستقبلية

• االسرتاتيجية
• العمليات

• األداء المالي
• التقي�يم

• القيادة وحوكمة الشركات
• العوامــل التقنيــة )علــى ســبيل المثــال األســهم الحــرة، مشــاكل الرتاكم/الرتاجــع المحتمــل 

ــز المســاهمني( لألســهم، وتركي
ومــن المهــم أن تشــارك اإلدارة العليــا بجانــب عالقــات المســت�ثمري�ن مشــاركة تامــة وكاملــة فــي 
هــذه االجتماعــات. ويعــد التحضــري والتدريــب المســبق مفتــاح لنجــاح هــذه االجتماعــات، إذ ســريغب 

المحللــون والمســت�ثمرون فــي رؤيــة دليــل علــى التــزام اإلدارة وقيادتهــا.
ولحســن الحــظ، فقــد أســهمت التطــورات التــي حصلــت فــي مجــال التقنيــة فــي وضــع قــدرة تحكــم 
أكــرب فــي أيــدي الشــركات والمســت�ثمري�ن علــى حــٍد ســواء، والتــي زادت مــن ســهولة المشــاركة 
المباشــرة، مــن خــالل المشــاركة فــي الفّعاليــات االفرتاضيــة مثــل بــث الفيديــو عــن طريــ�ق اإلنرتنــت 
والمكالمــات الجماعيــة عــرب الفيديــو. وتمتــاز هــذه الحلــول بفّعاليتهــا مــن حيــث الت�كلفــة مقارنــة 
بالفّعاليــات علــى أرض الواقــع، وبقدرتهــا علــى الوصــول لعــدد أكــرب مــن الجمهــور فــي مناســبات 
الصفقــات، واالجتماعــات  الغــري قائمــة علــى  الرتوي�جيــة  النتائــج، والحمــالت  عــن  اإلعــالن  مثــل 
لتلــك  وخاصــة  المناســبات،  مــن  وغريهــا  المســت�ثمر،  ويــ�وم  العموميــة،  للجمعيــة  الســنوية 

الشــركات التــي ال توجــد بالقــرب مــن المراكــز الماليــة العالميــة.

3.2.1.9    الشركة/الزيارات الميدانية
ــارات عــادة باســم “يــوم المســت�ثمر” وهــي تحظــى بشــعبية واســعة بــني  ُيشــار إلــى هــذه الزي
المحللــني والمســت�ثمري�ن علــى حــٍد ســواء. وينصــب الرتكيــز فيهــا بصــورة أكــرب علــى األعمــال 
الفعليــة للشــركة، أكــر مــن النتائــج الماليــة فــي حــد ذاتهــا، باإلضافــة إلــى مواضيــع أخــرى مثــل 

االســرتاتيجية والعمليــات والموقــع التنافســي للشــركة والنمــو المحتمــل ومــا إلــى ذلــك.
وت�تلخص األهداف الرئيسية في:

• رفع مستوى وعي السوق بأعمال الشركة، للتشجيع على اتخاذ قرار مستنري يتعلق باالست�ثمار.
• إتاحة الفرصة )للمحللني والمست�ثمري�ن( لاللتقاء باإلدارة التنفيذية وتعزي�ز العالقات المتبادلة.

وال يمكــن إغفــال مــدى أهميــة تلــك الفّعاليــات علــى جميــع األصعــدة. وعلــى الرغــم مــن أنهــا 
ت�تضمــن الكثــري مــن العمــل التنظيمــي المســبق والتخطيــط الدقيــق، وخاصــًا فــي اإلعــداد لمــا يجــب 
أن يعلنــوا عنــه مديــرو المبيعــات فــي إطــار المعلومــات الحساســة عــن األســعار. وعــادة مــا تســتمر 
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تلــك الفّعاليــات ليــوٍم واحــٍد فقــط، وُتعقــد فــي المكتــب الرئيســي للشــركة أو فــي منشــآت أخــرى، 
ويتزايــد حالًيــا اعتمــاد الشــركات علــى التقنيــات الحديثــة ممــا يوســع نطــاق وصولهــا علــى نحــٍو كبري.

3.2.1.10   استطالع تصورات السوق
واضــح  فهــم  علــى  اســتنادها  عندمــا  أكــرب  فعاليــة  والماليــة  المؤسســية  االتصــاالت  تحقــق 

المســتهدف. الجمهــور  لــدى  المعرفــة  ومســتويات  الحاليــة  للتصــورات 
ويمكن أن يسهم استطالع تصورات السوق في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على:

• تقي�يم مدى فهم “الجماهري” ودعم الشركة وأهدافها االسرتاتيجية.
• فهم تقي�يم السوق ألداء الشركة مقابل األهداف التي وضعتها.

• تحديد القضايا المستجدة والتغريات في آراء المست�ثمري�ن في مرحلة مبكرة.
• تقديم تقي�يم أساسي آلراء المست�ثمري�ن إلى مجلس اإلدارة.

• المساعدة في المبادرات االسرتاتيجية الجديدة.
• تحديد النقاط التي قد تميز الشركة عن نظرائها في االتصاالت المستقبلية.

• دعم استهداف المست�ثمري�ن بشكل استباقي.
ويمكن إجراء استطالع التصورات إما باتباع إحدى الطريقتني التاليتني، أو الجمع بينهما:

• دراسات التعليقات السريعة/الموجزة، قبل إعالن النتائج وبعدها.
• دراســات متعمقــة لتصــورات، بشــكل ســنوي. وتمتــاز بأنهــا أكــر شــموالً حيــث أنهــا تســتهدف 
25-20 محلــالً ومســت�ثمًرا. وُيطــرح علــى كل مــن تجــرى معــه المقابلــة مجموعــة مــن األســئلة 
عــرب مكالمــات هاتفيــة تشــرتط عــدم اإلفصــاح عــن هويــات المحللني والمســت�ثمري�ن، للتشــجيع 
علــى اإلدالء الصريــ�ح بالمعلومــات. وتســجل كل مكالمــة للمســاعدة فــي تحليلهــا ضمــان 

الدقــة.
ينبغي أن تغطي استطالعات التصورات المتعمقة ما يلي:

• بيئة األعمال والتوقعات المستقبلية
• االسرتاتيجية واألداء التشغيلي

• القيادة والحوكمة
• المركز المالي والتوجهات

• عقبات التقي�يم / عقبات االست�ثمار
• عالقات المست�ثمري�ن / االتصاالت 

علــى الرغــم مــن أن الوســطاء والبنــوك االســت�ثمارية غالًبــا مــا يقدمــون هــذا النــوع مــن اإلفــادات 
ــل هــؤالء  ــادل المعلومــات مــع مث ــاك تحفــظ بــني أوســاط المســت�ثمري�ن تجــاه تب ــا، إال أن هن مجاًن
ُيحجــم  وبالتالــي  المصالــح،  فــي  تضــارب  وجــود  باحتماليــة  يتعلــق  تصــور  فهنــاك  الوســطاء. 
المســت�ثمري�ن عــن التعبــري عــن آرائهــم بحريــة، ممــا يناقــض بالت�أكيــد هــدف الحصــول علــى آرائهــم. 
عــالوة علــى ذلــك، يحظــر علــى هــؤالء الوســطاء التحــدث مــع محللــي جانــب البيــع اآلخريــ�ن، ولهــذا 
الســبب ُيوصــى بــأن يجــري متخصصــون مســتقلون )كاستشــاري�ني عالقــات المســت�ثمري�ن( مثــل 

هــذه الدراســات لتقديــم التصــورات.

الدراسات القائمة على المقارنات المرجعية )قياس األداء(  3.2.1.11
علــى  قائمــة  دراســات  بإجــراء  ُيوصــى  الســوق،  مــع  للشــركة  فعالــة  اتصــاالت  علــى  للحفــاظ 
ــدى الشــركات المنافســة. وسيســاعد هــذا  ــة حــول االتصــاالت مــع الســوق ل ــات المرجعي المقارن
األمــر علــى تحديــد أفضــل الممارســات الناشــئة، علــى ســبيل المثــال: العوامــل التــي تحقــق نتائــج 
جيــدة، والتــي ال تحقــق النتائــج المأمولــة، والــذي يحظــى بقبــول جيــد، وتحديــد أفضــل موقــف 
ت�تخــذه أي شــركة تواجــه مشــكلة محــددة. ويمكــن تطبيــق أفضــل الممارســات المذكــورة إمــا 
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علــى المحتــوى أو علــى مســتوى اإلفصــاح، أو أســاليب االتصــاالت ووســائلها. ويشــمل مصطلــح 
المنطقــة  نفــس  فــي  أو  القطــاع  نفــس  فــي  المشــاركة  الشــركات  إمــا  المنافســة  الشــركات 
الجغرافيــة، أو الشــركات ذات الخصائــص المتشــابهة مثــل القيمــة الســوقية، أو رأس المــال أو 

النمــو أو العائــد الربحــي، إلــخ. 

3.2.2  العمليات اليومية

3.2.2.1  الحفاظ على معلومات السوق

3.2.2.1.1  التواصل المنتظم مع المحللني والمست�ثمري�ن
ينبغــي تشــجيع المحللــني والمســت�ثمري�ن علــى توطيــد العالقــة مــع فريــ�ق عالقــات المســت�ثمري�ن 
واإلدارة العليــا وإجــراء حــوار منتظــم معهــم، بهــدف تقليــص المعلومــات غــري الرســمية بــني كال 
الجانبــني، ضمــن الحــدود القانونيــة، بحيــث يتــم الحــد مــن أي ســوء تفســري أو تخمــني كــي يتــم 

الوصــول إلــى تقي�يــم كامــل وعــادل للســوق.  
المســت�ثمري�ن  لوظيفــة عالقــات  رئيســيتان  االســتجابة ســمتان  الوصــول وســرعة  إن ســهولة 
الفعالــة، باإلضافــة إلــى الدقــة والمصداقيــة. فــي حــال عــدم توافــر المعلومــات المطلوبــة، 
ينبغــي تجنــب اختــالق االدعــاءات. فمــن المقبــول اإلقــرار بعــدم توافــر المعلومــات الكافيــة 
ــة علــى األســئلة بأقصــى  والوعــد بالعــودة فــي حــال الحصــول عليهــا. إذ ينبغــي أن ت�تــم اإلجاب

قــدر ممكــن مــن المصداقيــة، ضمــن الحــدود المســموح بهــا قانونًيــا.
ــ�ن وجهــة  ــد التعامــل مــع المحللــني أن تقــدم لهــم العــون فــي ت�كوي ينبغــي علــى الشــركات عن
نظــر دقيقــة عــن أنشــطة الشــركة والتــداول الحالــي والتوقعــات، وذلــك نظــًرا لكونهــم جمهــورًا 
)أي  للمحللــني  التابعــني  العمــالء  ويعتمــد  الشــركة.  تصــورات  علــى  كبــري  ت�أثــري  ذو  أساســيًا 
المســت�ثمري�ن( اعتمــاًدا كبــرًيا علــى تحليلهــم وحكمهــم ووجهــات نظرهــم، فمــت المهــم أن يتــم 
بنــاء عالقــة عمــل وثيقــة مــع هــؤالء المحللــني. ووفًقــا ألفضــل الممارســات، ينبغــي أن يتضمــن 
اســتالم  علــى  التشــجيع  ينبغــي  كمــا  المتبعــة.  التقي�يــم  وطــرق  التحليــل  آلليــات  فهًمــا  ذلــك 
ــح األخطــاء الناتجــة عــن عــدم الدقــة واألخطــاء الحســابية. وُيســمح  االســتطالعات األوليــة لتصحي

بإجــراء مناقشــات عامــة حــول االفرتاضــات وليــس حــول صحــة األرقــام.
ينبغــي أال تحــاول الشــركات الت�أثــري علــى توصيــات المحللــني، وال تقــدم إرشــادات حــول أي مســألة 
إلــى أي محلــل دون إتاحتهــا لجميــع المحللــني اآلخريــ�ن. ويمكــن تقديــم معلومــات إضافيــة ذات 
قيمــة لمســاعدة محلــل مــا، ولكنهــا يجــب أن ترت�كــز علــى معلومــات غــري جوهريــة و/أو معلومــات 
ســبق نشــرها. ويتمحــور المبــدأ األعلــى فــي أهميــة ذلــك والواجــب وضعــه فــي االعتبــار هــو أنــه 
ينبغــي المســاواة فــي التعامــل مــع جميــع المحللــني لتجنــب انتهــاك قواعــد اإلفصــاح االنتقائيــة.

3.2.2.1.2  التواصل المنتظم مع الصحفي�ني
يتوقــع الصحفيــون أن توفــر الشــركات لهــم إمكانيــة الوصــول إلــى اإلدارة العليــا اســتنادا علــى 
نفــس النهــج المتبــع مــع المحللــني والمســت�ثمري�ن. ولكــن، قــد تختلــف زاويــة اهتمامهــم اختالًفــا 
طفيًفــا عــن المحللــني والمســت�ثمري�ن وغالًبــا مــا ت�تضمــن تفاصيــل أقــل. وبالتالــي فمــن المعتــاد 
علــى ســبيل المثــال عقــد الجلســات اإلعالميــة بعيــًدا عــن اجتماعــات المحللني والمســت�ثمري�ن وقت 
صــدور النتائــج. وينبغــي أن يقــوم قســم العالقــات العامــة بمشــاركة عالقــات المســت�ثمري�ن فــي 

إدارة هــذا النــوع مــن التواصــل.
وكمــا هــو الحــال مــع المحللــني والمســت�ثمري�ن، يجــب بنــاء عالقــات مــع أكــر الصحفيــ�ني نفــوًذا 
ــ�خ الشــركة والبيئــة التــي تعمــل  ــا أفضــل عــن تاري وتوطيــد تلــك العالقــات بهــدف منحهــم فهًم
بهــا. وي�رحــب معظــم الصحفيــون بفرصــة اللقــاء مــع اإلدارة العليــا مثــل المديــر التنفيــذي أو 
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مديــر الشــؤون الماليــة. وتنطبــق علــى االجتماعــات الصحفيــة نفــس القواعــد المطبقــة علــى 
المعلومــات  عــن  االنتقائــي  اإلفصــاح  بتجنــب  المتعلقــة  والمســت�ثمري�ن،  المحللــني  اجتماعــات 
الحساســة. ولذلــك تنــص أفضــل الممارســات فــي هــذا الجانــب علــى حضــور شــخص مــن عالقــات 

المســت�ثمري�ن أيًضــا )أو مــن قســم االتصــاالت(.

3.2.2.1.3  مراقبة وسائل اإلعالم المالية، بما في ذلك وكاالت األنباء ومواقع التواصل االجتماعي
ُيعــد مراقبــة وســائل اإلعــالم الماليــة أمــًرا هاًمــا، وذلــك مــن أجــل الت�أكــد مــن وصــول الرســائل 
الصحيحــة لألشــخاص المناســبني بالطريقــة المالئمــة. وكمــا ينبغــي أن ت�تضمــن هــذه العمليــة 
مراقبــة أي أخبــار رئيســية أو مواضيــع جديــدة غــري صحيحــة و/أو تســبب ضــرًرا. وفــي حــال رصــد أي 
خــرب أو موضــوع جديــد ينبغــي إجــراء تقي�يــم لمــدى طبيعتــه ومصداقيتــه، واتخــاذ اإلجراء المناســب. 
ومــع انتشــار المعلومــات المضللــة و”األخبــار الكاذبــة” عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي، تزايــدت 
أهميــة هــذه الخطــوة للشــركات. وعلــى الرغــم مــن أن الرصــد يقــع ضمــن نطــاق قســم العالقــات 
العامــة، يتعــني علــى قســم عالقــات المســت�ثمري�ن بالتعــاون مــع قســم العالقــات العامــة فــي 

إجــراءات واضحــة للتخفيــف مــن وقــع هــذه المعلومــات واألخبــار.

3.2.2.2   وضع/االحتفاظ بقاعدة بيانات 

3.2.2.2.1  المحللون والمست�ثمرون )والصحفيون(
إن تطويــ�ر بيانــات االتصــال للمحللــني والمســت�ثمري�ن والصحفيــ�ني، وإضافــة نظــام فعــال إلدارة 
عالقــات المســت�ثمري�ن، يعتــربان عامــالن مهمــان لضمــان فعاليــة وظيفــة عالقــات المســت�ثمري�ن. 

وذلــك لكــون المحللــني والمســت�ثمري�ن همــا الجمهــور األساســي.  

3.2.2.2.2  أسئلة وأجوبة
الظــروف  لعكــس  باســتمرار  للتحديــث  تخضــع  واألجوبــة  لألســئلة  بيانــات  بقاعــدة  االحتفــاظ  إن 
الســائدة، باإلضافــة إلــى الــردود المقرتحــة، يعــٌد أداة مفيــدة لعالقــات المســت�ثمري�ن مــن أجــل 

توقــع األســئلة المحتملــة وتجهيــز أجوبتهــا للــرد علــى استفســارات الســوق.

3.2.2.2.3  مواقع التواصل االجتماعي

3.2.2.2.3.1  الغرض 
إن المشــاركة الناجحــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يمكــن أن تزيــد مــن عــدد زيــارات الموقــع 
ــ�ز القــدرة علــى تحســني  اإللكرتونــي لعالقــات المســت�ثمري�ن التابــع للشــركة، باإلضافــة إلــى تعزي
محــرك البحــث، وتحســني التحكــم فــي رســائل الشــركة، وتوســيع نطــاق وصــول االتصــاالت إلــى 

جميــع فئــات الجمهــور المســتهدف ســواء الحاليــ�ني أو المحتملــني.
الشــركة، وتصحيــح  عــن  ُتقــال  التــي  األراء  ت�تيــح مراقبــة  التواصــل االجتماعــي  المعرفــة بمواقــع  إن 
المعلومــات المضللــة، وتوجيــه المســتخدمني إلــى موقــع الشــركة باعتبــاره الصوت الموثوق للشــركة.
وال تــزال مرحلــة ممارســة عالقــات المســت�ثمري�ن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي قيــد التطويــ�ر، مع 

توفــر بعــض الطــرق التــي يمكــن تطبيقهــا لتعزيــ�ز عالقــات المســت�ثمري�ن، وهــي علــى ســبيل المثال:
• وســيلة لنشــر اإلصــدارات الصحفيــة الماليــة وغريهــا مــن األخبــار الجديــدة، باســتخدام روابــط 

توجــه الــزوار إلــى موقــع الشــركة اإللكرتونــي.
مــن  وغريهــا  للنتائــج  التوضيحيــة  العــروض  علــى  الضــوء  تســلط  مباشــرة  تغريــدات  نشــر   •

بالشــركة. الخاصــة  الفعاليــات 
• تحديــد وضــع الشــركة كشــركة رائــدة فــي المجــال مــن خــالل نشــر روابــط لمعلومــات ت�تعلــق 

بالســوق وقطــاع األعمــال.
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• رصد ما يقال عن الشركة، ووضع اسرتاتيجية متسقة لمكافحة اإلشاعات.
ومــع ذلــك، ال تعتــرب معظــم جهــات االســت�ثمار المؤسســية مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 
أنهــا مصــدر للمعلومــات. بالرغــم مــن ذلــك، فقــد تعتمــد بعــض جهــات االســت�ثمار المؤسســية 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي باعتبارهــا مؤشــرًا ألداء الشــركة أو عالقتهــا مــع عمالئهــا.

3.2.2.2.3.2  نظرة عامة على السياسة
ينبغــي أن تخضــع مشــاركات الشــركة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي لنفــس القواعــد التــي 
تحكــم االلتــزام الرقابــي واإلفصــاح عــن المعلومــات، كغريهــا مــن أشــكال االتصــاالت. ويشــمل 
مفهــوم المعلومــات الســرية ومتطلبــات عــدم اإلفصــاح عــن أي معلومــات لــم يتــم اإلعــالن 

عنهــا بالفعــل للجمهــور العــام مــن خــالل القنــوات الموثوقــة.
ويتعــني علــى هــؤالء الموظفــني الذيــن لــم يتــم ترشــيحهم كمتحدثــني رســمي�ني مــن قبــل الشــركة 
عــدم التحــدث نيابــة عــن الشــركة بــأي شــكل مــن األشــكال. وفــي حــال تحدثهــم عــن الشــركة، 
يجــب الحــرص علــى اســتهالل تعليقاتهــم المطروحــة بمــا يوضــح أن وجهــات نظرهــم ال تعكــس 
بالضــرورة وجهــات نظــر الشــركة. وي�جــب توجيــه أي طلبــات عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى 

رئيــس عالقــات المســت�ثمري�ن أو رئيــس العالقــات العامــة.
بصفــة عامــة، ينبغــي أن يســتخدم الموظفــون مواقــع التواصــل االجتماعــي بعنايــة، مــع تجنــب 
التصريــ�ح أو اإلدالء بــأي شــيء قــد يشــري إلــى الســمعة الجيــدة للشــركة أو يضــر بهــا. ويمكــن أن 
تــؤدي التعليقــات غــري الخاضعــة للرقابــة فــي مواقع التواصــل االجتماعي إلى ظهــور معلومات 

غــري صالحــة للنشــر، ويتعــني علــى قســم عالقــات المســت�ثمري�ن عــدم التفاعــل معهــا.
يجــب أن ت�توخــى الشــركات فــي الحــذر الشــديد من المخاطر المحتملة لمواقــع التواصل االجتماعي، 
نظــًرا المتــالك الســوق الســعودي قاعــدة كبــرية من المســاهمني األفــراد. وتقع مســؤولية الحفاظ 
علــى صــورة الشــركة عــرب اإلنرتنــت علــى عاتــق قســم االتصــاالت أو العالقــات العامــة لــدى الشــركة، 
نظــرًا لتمتعهــا بت�أثــري كبــري علــى العمــالء، بالرغــم مــن ذلــك يتعــني على قســم عالقات المســت�ثمري�ن 

التنســيق علــى نحــٍو وثيــق مــع تلــك األقســام حــول مــا يتعلــق فــي المســت�ثمري�ن األفراد. 

3.3  االتصاالت في األزمات
ينبغــي وضــع خطــة إلدارة األزمــات فــي الشــركة لمســاعدتها فــي تجــاوز األزمــة حــال وقــوع 

احــداث غــري متوقعــة.
عنــد وضــع خطــة إلدارة األزمــات، ينبغــي أن يكــون ذلــك وفًقــا لجهــود جماعيــة تســتقطب أصحــاب 
المصلحــة مــن جميــع اإلدارات. حيــث أن عالقــات المســت�ثمري�ن ليســت ســوى جــزًءا مــن فريــ�ق إدارة 
األزمــة، وهــي معنيــة بالت�أثــري علــى جمهورهــا المســتهدف. وبالتالــي، فــال ينبغــي أن ت�تحمــل 

عالقــات المســت�ثمري�ن وحدهــا المســؤولية عــن وضــع هــذه الخطــة.
وتعــد أحــد العوامــل الرئيســية مــن منظــور عالقــات المســت�ثمري�ن التــي تحــدد مــدى النجــاح الــذي 
قــد تحققــه شــركة فــي اجتيــاز أزمــة محتملــة والخــروج منهــا، هــو امتالكهــا لربنامــج اتصــاالت 
فّعــال يمتــاز بحســن التنظيــم والتنفيــذ. وي�رجــع ذلــك إلــى أنــه فــي حالــة عــدم الت�أثــري علــى 
ــة  ــًا علــى أســعار األســهم. أمــا فــي حال ــك إي�جابي ــة االســت�ثمار فــي الشــركة ســينعكس ذل جاذبي
عــدم امتــالك الشــركة إلدارة عالقــات المســت�ثمري�ن ناجحــة، تــزداد احتماليــة أن تطغــى الفعاليــات 

علــى األحــداث االســت�ثمارية للشــركة، ممــا ينعكــس ســلبيا علــى ســعر األســهم.
وت�تمثــل الخطــوة األولــى إلعــداد خطــة إلدارة األزمــات هــي تحديــد المخاطــر )مخاطــر األعمــال 
والشــؤون الماليــة والتشــغيلية( التــي قــد ت�تعــرض لهــا الشــركة. واتباًعــا ألفضــل الممارســات 
الدوليــة، توصــى الشــركات بتحديــد هــذه المخاطــر ضمــن التقريــ�ر الســنوي فــي قســم المراجعــة 

ــة إدارة تلــك المخاطــر. االســرتاتيجية، باإلضافــة إلــى عرضهــا لكيفي
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3.4  مثاٌل على برنامج عالقات المست�ثمري�ن

التوقيت األنشطة

• تطوي�ر المواد المتعلقة بالمعلومات: الموقع اإللكرتوني، والعرض التقديمي 
للمست�ثمر، ووثيقة األسئلة واألجوبة، ونشرة المعلومات

• إجراء المقارنات المرجعية لقياس األداء مع مجموعة الشركات المنافسة
• تحديد هويات المساهمي

• استهداف المست�ثمري�ن
• أهداف العروض الرتوي�جية الممنهجة

• إشعار باإلعالن عن النتائج
• التدريب على العرض التقديمي

يناير

• جمع التوقعات وتحليلها
• اإلعالن عن النتائج المالية لكامل العام

• العرض التقديمي للمحللي/ للمست�ثمري�ن/المكالمات الجماعية
• اجتماعات العروض الرتوي�جية

• استطالع التصورات لما بعد العرض التقديمي

فرباير

• مؤتمر الوسطاء
• تحديث وثيقة األسئلة واألجوبة ونشرة المعلومات مارس

• تحديد هويات المساهمي
• نشر التقري�ر السنوي

• توزيع التقري�ر السنوي على المحللي والمست�ثمري�ن
• إشعار باإلعالن عن النتائج

أبري�ل

• جمع التوقعات وتحليلها
• اإلعالن عن النتائج المالية للربع األول

• العرض التقديمي للمحللي/ للمست�ثمري�ن/المكالمات الجماعية
• االجتماع السنوي للجمعية العمومية

مايو

• يوم المست�ثمر يونيه

• تحديد هويات المساهمي
• أهداف العروض الرتوي�جية الممنهجة

• إشعار باإلعالن عن النتائج
يوليو

• جمع التنبؤات وتحليلها
• اإلعالن عن النتائج المالية للربع الثاني

• العرض التقديمي للمحللي/ للمست�ثمري�ن/المكالمات الجماعية
• اجتماعات العروض الرتوي�جية

أغسطس

• مؤتمر الوسطاء سبتمرب

• تحديد هويات المساهمي
• إشعار باإلعالن عن النتائج أكتوبر

• جمع التوقعات وتحليلها
• اإلعالن عن النتائج المالية للربع الثالث

• العرض التقديمي للمحللي/ للمست�ثمري�ن/المكالمات الجماعية
نوفمرب

• وضع قاعدة البيانات ديسمرب
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4  األنظمة واللوائح ذات العالقة

4.1  المبادئ الرئيسية
علــى الرغــم مــن اختــالف البيئــات التنظيميــة حــول العالــم مــن ســوق إلــى أخــرى، إال أن هدفهــا 
الرئيســي المشــرتك يتمحــور حــول ضمــان الثقــة فــي األســواق الماليــة مــن خــالل توفــري بيئــات 
تســتطيع مــن خاللهــا الشــركات والمســت�ثمري�ن أداء أعمالهــا علــى نحــٍو عــادل وبطريقــة منصفــة 

ضمــن إطــار القوانــني المحليــة. 
وتستمد الجهات التنظيمية المالية تلك الثقة من خالل اتباع األهداف االسرتاتيجية التالية:

تحديد االهتمامات 
الخاصة باألعمال

تفويض مقدمي حماية العمالء
الخدمات المالية

فرض القواني 
ذات الصلة

المعاقبة على 
سوء استخدام 

السوق
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4.2 المفاهيم األساسية
بغــض النظــر عــن القوانــني التــي يتــم تطبيقهــا محليــًا، هنــاك مفاهيــم عالميــة محــددة تنطبــق 
علــى جميــع األســواق الماليــة القائمــة. وفيمــا يلــي أهــم النقــاط الواجــب االلتفــات لهــا عنــد 

التواصــل مــع األســواق الماليــة:
• سلوكيات السوق الخاطئة

• اإلفصاح العادل / االنتقائي
• المعلومات الحساسة المتعلقة باألسعار

4.2.1 سلوكيات السوق الخاطئة
تختلــف التعريفــات الدقيقــة لســوء اســتخدام الســوق تبًعــا الختــالف الســلطة القضائيــة، ولكــن 

ــ�ن رئيســي�ني همــا: ــادئ نفســها، والتــي تغطــي عنصري ُتطبــق المب
• التالعب في السوق

• الصفقات السرية
• التالعب في السوق

إن التالعــب فــي الســوق هــو محاولــة متعمــدة للتدخــل فــي التشــغيل الحــر والعــادل للعمليــات 
فــي الســوق، واســتحداث مظاهــر زائفــة أو غــري صحيحــة أو مضللــة ت�تعلــق بأســعار أو ســلع أو 

عمــالت مــن خــالل:
• التالعب بالمعامالت

• التالعب باألجهزة
• نشر المعلومات

• السلوك المضلل والتشويه
• المعامالت/الصفقات الداخلية بالشركة

تحــدث المعامالت/الصفقــات الداخليــة بالشــركة عندمــا ُيدلــي شــخص مطلــع بمعلومــات حساســة 
خاصــة باألســعار بتلــك المعلومــات أو يشــجع شــخصًا آخــر علــى القيــام بذلــك أو كال هذيــن األمريــ�ن.

4.2.2 اإلفصاح العادل وغري االنتقائي
يســتند اإلفصــاح العــادل وغــري االنتقائــي علــى فرضيــة أنــه يحظــر اإلدالء بالمعلومــات الجوهريــة 
ــ�ن، وأنــه ينبغــي  الحساســة مــن حيــث األســعار إلــى جهــات وأفــراد محدديــن علــى حســاب اآلخري
التصريــ�ح بتلــك المعلومــات للجميــع فــي نفــس الوقــت. وتضمــن هــذه الخطــوة وجــود ت�كافــؤ فــي 

الفــرص بــني المتعاملــني بالســوق.
فــي حالــة إفشــاء أي معلومــة حساســة حــول األســعار عــن طريــ�ق الخطــأ، يتعــني عــرض هــذه 
المعلومــة علــى الجمهــور العــام علــى الفــور )مــن خــالل اإلفصــاح عنهــا علــى موقــع تــداول. كما 
ينبغــي اتخــاذ االحتياطــات وإجــراءات الوقايــة المناســبة عنــد االلتقــاء بالمحللــني والمســت�ثمري�ن 

والصحفيــ�ني، مــن أجــل التقليــل مــن مخاطــر تســريب المعلومــات.

4.2.3 المعلومات الحساسة المتعلقة باألسعار
ت�تعلــق  التــي  يشــمل تعريــف المعلومــات الحساســة المتعلقــة باألســعار جميــع المعلومــات 
بعمليــات الشــركة واألداء المالــي التــي لــم يتــم اإلعــالن عنهــا خارجًيــا، والتــي يمكــن أن تؤثــر 

علــى أســعار األســهم لــدى الشــركة أو علــى األدوات الماليــة األخــرى. 
وت�تصف المعلومات السرية بأنها:

• دقيقة
• لم ُيعلن عنها بعد

• ت�تعلق بالشركة بصورة مباشرة أو غري مباشرة
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• ذات ت�أثــري كبــري علــى أســعار أســهم الشــركة أو علــى األوراق الماليــة المدرجــة، إن وجــدت، 
أو علــى أي مشــتقات ذات صلــة.

إن الشــركة نفســها باإلضافــة إلــى االستشــاري�ني والوســطاء والمدققــني واستشــاري العالقــات 
العامــة هــم األجــدر بتقي�يــم أولــي حــول مــا إذا كانــت معلومــات محــددة تعتــرب معلومــات داخليــة. 
ــوازن علــى نحــو دقيــق. وعلــى الشــركة إصــدار قراراتهــا بمراعــاة  ــج عــن ذلــك قــرار مت وقــد ينت

األنظمــة والتشــريعات ذات العالقــة.
القائمــة التاليــة هــي نمــوذج إرشــادي للمعلومــات الحساســة المتعلقــة باألســعار، وال ينظــر 

إليهــا علــى أنهــا قائمــة شــاملة:
• التغيــ�ريات الهيكليــة، مثــل )عمليــات الدمــج، عمليــات االســتحواذ، االســت�ثمارات الكــربى، إعــادة 

الهيكلــة الرئيســية، عــروض الشــراء(.
• قرارات االست�ثمار الرئيسية

• التغــريات فــي رأس المــال، مثــل )زيــادة أو انخفــاض فــي رأس المــال، إعــادة شــراء أســهم، 
إصــدار حقــوق أو قــروض جديــدة يمكــن تحويلهــا إلــى أســهم أو ديــون ثانويــة(.

• التغــريات الكــربى فــي مســتويات الربــح، مثــل )االنخفاضــات غــري المتوقعــة فــي األربــاح، 
الزيــادات غــري المتوقعــة فــي األربــاح(. الكــربى أو  والخســائر 

• التحذيــرات مــن الربــح عندمــا ال ت�توافــق اإلشــعارات المتعلقــة باألربــاح مــع توقعــات المحللــني 
المبنيــة علــى معلومــات ســبق للشــركة اإلفصــاح عنهــا.

ــاح أو عــدم توزيعهــا، أو التغــريات  ــاح أو االنخفــاض الكبــري فــي توزيعــات األرب • توزيعــات األرب
فــي سياســة األربــاح الحاليــة.

ــري كبــري  ــه ت�أث ــادة أو أي أمــر آخــر قــد يكــون ل ــرادات الكبــرية وغــري المعت • المصروفــات أو اإلي
علــى الميزانيــة العموميــة أو الربــح والخســارة.

• التغــريات المتعلقــة باألعمــال، مثــل )الخــروج مــن مجــال أعمــال رئيســي بعــد إعــادة الرتكيــز 
علــى النشــاط التجــاري، أو االتفــاق علــى تحالــف ذو ت�أثــري علــى األعمــال، أو التعديــالت علــى 

عقــود هامــة أو إنهاؤهــا(.
• المنازعات القانونية الكربى أو التحقيقات التنافسية

• التغريات الوظيفية المتعلقة باإلدارة العليا أو مجلس اإلدارة أو مراجع الحســابات الداخلي 
أو أي منصــب أخــر ذو أهمية.

• التوقيع على العقود الكبرية.
• مشاركة الصفقات من جانب المديري�ن أو المساهمني الرئيسي�ني.

ال تعــد هــذه القائمــة بــأي حــال مــن األحــوال قائمــة شــاملة لجميــع األحــداث، وينبغــي إصــدار 
الحكــم فــي جميــع الحــاالت األخــرى. وكقاعــدة عامــة، كلمــا كانــت المعلومــات أكــر تحديــًدا، زادت 

المخاطــر علــى األســعار.

4.3 التزامات اإلفصاح
علــى الُمصــدر أن يفصــح للجمهــور فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد وقــوع أي حــدث يجــب اإلفصــاح 
عنــه بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج أو بموجــب 
أيٍّ مــن المتطلبــات ذات الصلــة الــواردة فــي نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهــا 
التنفيذيــة وقواعــد الســوق. وفــي جميــع األحــوال، يجــب أن يتــم اإلفصــاح قبــل بــدء فــرتة التــداول 

التــي تلــي وقــوع الحــدث ذي العالقــة.

4.3.1 اإلفصاح عن المعلومات الحساسة المتعلقة باألسعار
يجــب علــى الُمصــدر أن يفصــح للهيئــة والجمهــور مــن دون ت�أخــري عــن أّي تطــورات جوهريــة تنــدرج 
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فــي إطــار نشــاطه وال ت�كــون معرفتهــا متاحــة لعامــة النــاس، وقــد تؤثــر فــي أصولــه وخصومــه 
أو فــي وضعــه المالــي أو فــي المســار العــام ألعمالــه أو الشــركات التابعــة لــه، ويمكــن بدرجــة 
معقولــة أن تــؤدى إلــى تغــري فــي ســعر األوراق الماليــة المدرجــة أو أن تؤثــر ت�أثــريًا ملحوظــًا 

فــي قــدرة الُمصــدر علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بــأدوات الديــن.
وي�جــب اإلفصــاح عــن المعلومــات الســرية علــى نحــٍو منتظــم، كمــا يجــب اإلعــالن عنهــا أوالً عــرب 
موقــع تــداول، ثــم الموقــع اإللكرتونــي للشــركة، بنــاًء علــى الفقــرة )أ( مــن المــادة )29( مــن 

اإلدراج. قواعــد 
فــي حالــة إفشــاء عــن معلومــات داخليــة بشــكل غــري المناســب، ينبغــي إبــالغ منســوبي الشــركة 
المطلعــني علــى المعلومــات الداخليــة فــورًا. وفــي حالــة تقي�يمهــم للمعلومــة بأنهــا داخليــة، 
فيجــب إعــداد مســودة إعــالن فــورًا ورفعــه لــإلدارة العليــا، وينبغــي اإلفصــاح عــن تلــك المعلومــة 

مــن خــالل القنــوات الرســمية فــي أقــرب وقــٍت ممكــن.

4.3.2 قائمة المطلعني الدائمني على المعلومات الداخلية، وتحديد المعلومات الداخلية
ينبغــي اإلشــارة إلــى جميــع أفــراد عالقــات المســت�ثمري�ن في الشــركة على أنهــم أعضاء مطلعني 
دائمــني )فريــ�ق “المعلومــات الداخليــة”(، إلــى جانــب المتحدثــني الرســمي�ني الُمعينــني للســوق 

الماليــة علــى النحــو المبــني فــي البنــد 1.8 “المتحدثــون الرســميون إلــى الســوق الماليــة”.
عنــد  الداخليــة  المعلومــات  علــى  المطلعــني  فريــ�ق  ضمــن  اآلخريــ�ن  األفــراد  اعتبــار  وســيتم   

بالشــركة. خاصــة  داخليــة  معلومــات  علــى  حصولهــم 
ويتعــني تدويــ�ن قائمــة بفريــ�ق المعلومــات الداخليــة، بحيــث تحتــوي علــى هويــة كل شــخص 
ــ�خ إنشــاء القائمة/تحديثهــا. ــة، والســبب، وتاري ــه للمعلومــات الداخلي واإلذن بالوصــول الخــاص ب
فــي حالــة عــدم ت�أكــد أي شــخص مــن طبيعــة المعلومــات )مــا إذا كانــت داخلية/ســرية أم ال(، 
ينبغــي عليــه فــوًرا تصعيــد هــذه المخــاوف إلــى فريــ�ق المطلعــني علــى المعلومــات الداخليــة، 
والــذي بــدوره ســيجري تقي�يًمــا حــول الخطــوات القادمــة الالزمــة، وتحديــد مــا إذا كانــت تلــك 

المعلومــات داخليــة/ ســرية أم ال.

4.3.3 االستشاري�ون الخارجيون
يمكــن اعتبــار األطــراف الخارجيــة ضمــن فريــ�ق المطلعــني علــى المعلومــات الداخليــة إلــى الحــد 
المنصــوص عليــه فــي اللوائــح المعمــول بهــا، ووفًقــا لحاجــات فريــ�ق اإلدارة العليــا، أو بخــالف 
ذلــك فــي إطــار عالقــات االستشــاري�ني الحاليــة أو التعاقــدات االستشــارية المرتبطــة بالمعامــالت 
التــي ســبقت التعيــ�ني. وينبغــي أن تــربم هــذه األطــراف الخارجيــة اتفاقيــة تنــص علــى الحفــاظ 

علــى الســرية لصالــح الشــركة.
ــ�ق المطلعــني علــى  ــار استشــاري الشــركة ضمــن فري وفيمــا يتعلــق بنتائــج الشــركة، يمكــن اعتب
التقديميــة  والعــروض  البيانــات  إعــداد  فــي  المســاعدة  بغــرض  الداخليــة، وذلــك  المعلومــات 
ــ�ق المطلعــني علــى  ــا ضمــن فري ــار محللــي البحــوث أيًض ذات الصلــة. باإلضافــة لذلــك يمكــن اعتب
المعلومــات الداخليــة فيمــا يتعلــق ببيانــات محــددة يتــم إصدارهــا للجمهــور العــام فــي يــوم 
اإلعــالن عــن النتائــج، وعــادة مــا يتــم ذلــك بعــد إغــالق الســوق فــي اليــوم الــذي يســبق اإلعــالن.
الجديــر بالذكــر أنــه يحظــر علــى المصــدر إفشــاء المعلومــات والتطــورات الجوهريــة )قبــل اإلعــالن 
عنهــا( المشــار إليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج 
أو بموجــب أيٍّ مــن المتطلبــات ذات الصلــة الــواردة فــي نظــام الشــركات ونظــام الســوق المالية 
ولوائحهمــا التنفيذيــة وقواعــد الســوق إلــى جهــات ال يقــع علــى عاتقهــا التــزام بالمحافظــة 
علــى ســرية المعلومــات وحمايتهــا. كذلــك يجــب علــى المصــدر اتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة 

لضمــان عــدم تســرب أي مــن المعلومــات والتطــورات الجوهريــة.
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4.3.4 مراقبة أسعار األوراق المالية والشائعات في السوق
عالقــات  فريــ�ق  جانــب  مــن  العمــل  ســاعات  أثنــاء  الماليــة  األوراق  أســعار  مراقبــة  ينبغــي 
المســت�ثمري�ن لــدى الشــركة والمستشــاري�ن الماليــ�ني علــى حــٍد ســواء. وينبغــي عليهــم نقــل 

العليــا. لــإلدارة  الالزمــة  المعلومــات 
فــي حــال رغبــة الشــركة فــي التعقيــب علــى شــائعة، ينبغــي فــي المقــام األول تقديــم رد ثابــت 
وهــو: “تنــص سياســتنا علــى عــدم الــرد علــى الشــائعات أو المضاربــات فــي الســوق”. ومــن ثــم 

ت�تخــذ اإلدارة العليــا قــرارًا بشــأن مــا إذا كانــت األحــداث تســتدعي وجــود اســت�ثناء لهــذه القاعــدة.
فــي حالــة وجــود شــائعة محــددة فــي الســوق مــن المتصــور أنهــا ســتقود تغــريًا فــي أســعار 

األوراق الماليــة، فينبغــي إبــالغ اإلدارة العليــا بهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن للنظــر فيهــا.
إذا كانــت الشــائعات الموجــودة فــي الســوق صحيحــة إلــى حــٍد كبــري، وكانــت المعلومــات التــي 
ت�تضمنهــا فــي هــذه الشــائعات هــي معلومــات داخليــة، فينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن 
المعلومــات الســرية فــي أقــرب وقــت ممكــن. أمــا إذا كانــت الشــائعات الموجــودة فــي الســوق 
خاطئــة إلــى حــٍد كبــري، فمــن غــري المحتمــل أن تعــد معلومــات ســرية. بالرغــم مــن ذلــك، ينبغــي 

النظــر فيمــا إذا كانــت طبيعــة هــذه الشــائعات تســتدعي تفنيدهــا.
الصحفيــة بصفــة  المقــاالت  العالقــات اإلعالميــة مراجعــة لمحتويــات  يجــري فريــ�ق  أن  ينبغــي 
يوميــة. وينبغــي اإلشــارة إلــى أي معلومــات داخليــة مضمنــة فــي التغطيــة الصحفيــة والتــي 
لــم يتــم نشــرها بشــكل عــام وإبــالغ اإلدارة العليــا بهــا، باإلضافــة إلــى إبــالغ األعضــاء اآلخريــ�ن فــي 

ــ�ق المطلعــني علــى المعلومــات الداخليــة فــي أقــرب وقــت ممكــن. فري

4.3.5 المعلومات الحساسة تجارًيا غري المعلن عنها
ُتعــرًّف المعلومــات الحساســة تجارًيــا علــى الرغــم مــن عــدم كونهــا “معلومــات داخليــة” أنهــا 

معلومــات قــد تشــكل ضــرًرا أو دعمــًا لمصالــح الشــركة فــي حــال اإلعــالن عنهــا.
وال ينبغــي تــداول المعلومــات الحساســة تجاريــًا غــري المعلــن عنهــا مــع المحللني أو المســت�ثمري�ن 

دون التشــاور المســبق مــع اإلدارة العليــا والحصــول علــى موافقتهم.
عــالوة علــى ذلــك، ال ينبغــي إال لفريــ�ق عالقــات المســت�ثمري�ن تــداول المعلومــات التفصيليــة 
التــي لــم يناقشــها اإلدارة العليــا مــع المســت�ثمري�ن، بعــد الحصــول علــى موافقــة اإلدارة العليــا.

4.3.6 التدريب
ــالزم حــول  ــب ال ــا وعالقــات المســت�ثمري�ن علــى التدري ــع أعضــاء اإلدارة العلي ينبغــي حصــول جمي
القواعــد والتشــريعات الخاصــة بالمعلومــات الســرية. ومــن المهــم أن يتمتــع هــؤالء األشــخاص 
بالفهــم الجيــد لتلــك القواعــد، عــالوة علــى التعامــل مــع المعلومــات الحساســة تعامــالً صحيًحــا. 
كمــا يتعــني أن يكــون أعضــاء فريــ�ق عالقــات المســت�ثمري�ن علــى علــم بااللتزامــات الواقعــة علــى 
الشــركة وعلــى إدارتهــا. باإلضافــة إلــى العواقــب المحتملــة فــي حالــة عــدم اإلفصــاح أو اإلفصاح 
غــري الصحيــح عــن المعلومــات أو غــري ذلــك مــن أشــكال إســاءة اســتخدام المعلومــات الحساســة. 

وينبغــي ان يحتفــظ رئيــس عالقــات المســت�ثمري�ن بســجل يحــوي جميــع التواريــ�خ.
 

5 قياس أداء عالقات المست�ثمري�ن
إن إنشــاء وظيفــة عالقــات مســت�ثمري�ن تعمــل بكامــل طاقتهــا والحفاظ عليها يتطلب مــوارد هائلة 
ــا أو مــن الجانــب المالــي. ومــن المعــروف أن مجلــس إدارة  ســواء مــن جانــب التــزام اإلدارة العلي
الشــركة يرغــب فــي رؤيــة بعــض النتائــج القابلــة للقيــاس باعتبارهــا وســيلة لتقي�يــم عائد االســت�ثمار 
لــدى الشــركة، وأيًضــا مــربر للنفقــات المســتقبلية. بالرغــم مــن ذلــك، فــإن تقي�يــم فعاليــة عالقــات 
المســت�ثمري�ن ُيمثــل واحــًدا مــن أصعــب األمــور التــي تواجــه فريــ�ق عالقــات المســت�ثمري�ن، وذلــك 
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نظــًرا للمشــكلة الجوهريــة والتــي ت�تعلــق باإلضافــة لعــدم وجــود معايــ�ري كميــة القابلــة للقيــاس.
هنــاك دائًمــا افــرتاض خاطــئ يفيــد بــأن أداء أســعار األســهم ينبغــي أن يكون المقياس الرئيســي لألداء، 
ظًنــا بــأن رفــع أســعار األســهم للحــد األقصــى هــو مــا ينبغــي أن يكــون الهــدف األساســي. ولكــن علــى 
النقيــض مــن ذلــك، فــإن تحســني أســعار األســهم هــو مــا ينبغــي أن يكــون الهــدف األساســي، وذلــك 
نظــًرا ألن رفــع أســعار األســهم إلــى الحــد األقصــى يمكــن أن يشــجع علــى فــرض ســعر للســهم مبالــغ 
فــي تقديــره، وغــري مدعــوم بالركائــز األساســية التــي يمكــن الحفــاظ عليهــا علــى المــدى الطويــ�ل. 
عــالوة علــى ذلــك، فعلــى الرغــم مــن أن تحســني أســعار األســهم هــو الهــدف الرئيســي، ال يمكــن أن 
يكــون هــو الهــدف الوحيــد، وذلــك نظــًرا لوجــود العديــد مــن العوامــل المتغــرية التــي قــد تؤثــر علــى 
أســعار األســهم لــدى الشــركة، والتــي ال تقــع دائًمــا فــي نطــاق التحكم المباشــر لعالقات المســت�ثمري�ن. 
باإلضافــة لذلــك، فــإن األمــور تــزداد تعقيــدًا مــع عالقــات المســت�ثمري�ن التــي تغطــي أجــزاء مختلفــة مــن 

أعمــال الشــركة، ممــا يجعــل مــن الصعــب تحديــد مؤشــرات أداء رئيســية مباشــرة لهــم.
وبصفــة عامــة تعتــرب الطريقــة األكــر فعاليــة لتقي�يــم عائــد االســت�ثمار لعالقــات المســت�ثمري�ن 
فــي الشــركة، هــو الجمــع بــني ســجالت إنجــاز متوازنــة تضــم مزي�ًجــا مــن أهــداف تعتنــي بالجوانــب 

ــة. ــة والنوعي الكمي
وقد تشمل األهداف المالية:

• أداء سعر السهم مقارنًة بمجموعة محددة من الشركات المنافسة
• نسب التقي�يم مقارنة بمجموعة محددة من الشركات المنافسة

• تباين توقعات األرباح
• تقلب سعر السهم

وقد تشمل األهداف غري المالية:
• دراسات حول تصورات المحللني واالستشاري�ني

• جهات االتصال مع الجمهور المستهدف 
• فعالية الحمالت الرتوي�جية التي تستهدف المست�ثمري�ن 

• توسط فرتة امتالك األسهم
• تحقيــق أهــداف ســجل األســهم )علــى ســبيل المثــال تخفيــض الرتكيــز، وزيــادة المســت�ثمري�ن 

األجانــب، وزيــادة قيمــة المســت�ثمري�ن(
• مستوى تغطية جانب البيع

• جودة تغطية جانب البيع
من المهم أن يتم رصد مدى التقدم الُمحرز بهذه األهداف وإبالغ مجلس اإلدارة بشكل منتظم 
لضمــان دعمــه المســتمر. إن الت�أكــد مــن إطــالع مجلــس اإلدارة علــى اهتمامــات المســت�ثمري�ن 
يعتــرب جــزء أساســي مــن عمليــة االتصــال ثنائيــة االتجــاه، باإلضافــة لكونــه أحــد العناصــر الرئيســية 

فــي برنامــج عالقــات المســت�ثمري�ن الفّعــال.
وينبغــي أن ُت�ثبــت عالقــات المســت�ثمري�ن وجودهــا علــى أنهــا جــزًءا أساســًيا ال يتجــزأ مــن الهيــكل 
اإلداري، فهــي فــي الواقــع نقطــة االتصــال مــع الســوق، فمــن المهــم أن يتــم منــح عالقــات 
بهــدف  اإلدارة  ومجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  إلــى  المالئمــة  الوصــول  إمكانيــة  المســت�ثمري�ن 

تمكينهــا مــن أداء وظيفتهــا علــى نحــٍو مناســب وإثبــات قيمتهــا بصــورة كاملــة. 
وال يــزال التحليــل المنتظــم وتعليقــات المســت�ثمري�ن التــي يقدمهــا قســم عالقــات المســت�ثمري�ن 
مــن خــالل اســتطالع التصــورات هــي المعايــ�ري األكــر شــعبية، بعــد ذلــك تحتــل تطويــ�ر قاعــدة 

المســاهمني والتعليقــات الداخليــة المرتبتــني الثانيــة والثالثــة علــى التوالــي.



 لــن ت�كــون تــداول  أو هيئــة الســوق الماليــة مســؤولة عــن دقــة المعلومــات التــي يحتويهــا هذا المســتند،
 قــد يطــرأ تغيــ�ري أو تعديــل علــى تلــك المعلومــات وفقــًا لألنظمــة والقواعــد التــي تصدرهــا هيئــة الســوق

 الماليــة، لالطــالع يرجــى زيــارة

http://www.cma.org.sa

92000 1919                    @tadawul

www.tadawul.com.sa


