شهادات اإليداع

شهادات اإليداع هى أداة مالية قابلة للتداول فى أسواق املال الدولية تقوم بإصدارها إحدى املؤسسات أو
البنوك الدولية (مثل بنك أوف نيويورك  Bank of New Yorkأو دويتش بنك  )Deutsche Bankبالدوالر األمريكي
أو أي من العمالت األجنبية األخرى املتداولة بالسوق احلرة مقابل اإلحتفاظ بغطاء يقابلها من األسهم
احمللية وذلك بنا ًء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية ،ويتم إيداع األوراق املالية اخلاصة بتلك الشركة لدى
وكيل بنك اإليداع أو بنك اإلصدار (فى املعتاد يكون بنك محلى) ومن ثم فإن هذه الشهادات يتم تداولها
كبديل عن األوراق املالية األصلية ،وألن مالك شهادات اإليداع هو فى حقيقة األمر مالك األسهم احمللية
املقابلة لها (حسب نسبة حتويل متفق عليها) فإن له كافة حقوق مالك السهم احمللى من حيث التوزيعات
النقدية أو العينية وبيع األسهم...إلخ.

أنواع شهادات اإليداع
• شهادات اإليداع األمريكية ( American Depository Receipts (ADRsوهى تلك الشهادات التى
يتم إصدارها وتداولها فى الواليات املتحدة األمريكية مقابل إيداع األوراق املالية إلحدى الشركات
األجنبية.
• شهادات اإليداع الدولية ( Global Depository Receipts (GDRsوهى تلك الشهادات التى يتم
إصدارها وتداولها فى أكثر من سوق مالى من أسواق املال الدولية (خاصة فى أوروبا) وذلك وفقا ً
لشروط ومتطلبات تلك األسواق.
أهم عناصر وخصائص شهادات اإليداع
الشركات املصدرة
البد أن يكون للشركات املصدرة لشهادات إيداع مقابل أسهمها احمللية نتائج أعمال قوية وسجل
يوضح األداء اجليد على مدار الثالث سنوات السابقة لإلصدار .وتقوم هذه الشركات عادة عن طريق بنوك
احلفظ احمللية بتزويد بنوك اإليداع وحملة شهادات اإليداع الدولية باملعلومات اخلاصة بالشركة مثل
التقارير السنوية ومواعيد وقرارات اجلمعيات العامة والقرارات اخلاصة بالشركة.
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عملة اإلصدار
تصدر شهادات اإليداع بالدوالر األمريكى أو أى عملة يتم تداولها بالسوق احلرة فى حني أن األسهم
احمللية تكون عادة بالعملة احمللية مما يلغى مخاطر سعر الصرف التى قد تواجهها الشركة املصدرة
وكذلك املستثمرين األجانب.
القيد فى البورصة
تصدر شهادات اإليداع بالسوق اخلارجى ويتم قيدها بالبورصات العاملية مثل بورصة لندن وبورصة
لوكسمبورج وبورصة نيويورك ،هذا وتعتبر كل من بورصة نيويورك وبورصة لندن من أكثر البورصات
التى تقيد األوراق املالية األجنبية وأيضا ً شهادات اإليداع الدولية طبقا ً لنفس الشروط مع اختالف
بسيط من حيث السرعة وسهولة إجراءات قيد الشهادات بها.
التسوية واملقاصة
تتم إجراءات التسوية واملقاصة من خالل أنظمة متعارف عليها دوليا ً مثل يوروكلير ( )Euroclearوكلير
سترمي ( )Clear Streamفي أوروبا ونظام دى تى سى ( )DTCفي الواليات املتحدة.
األرباح
تقوم الشركة املصدرة بتوزيع األرباح بالعملة احمللية فى حني يقوم بنك اإليداع الدولى بتحويل تلك
األرباح إلى الدوالر األمريكى أو العمالت األجنبية األخرى وتوزيعها على مالك شهادات اإليداع بعد خصم
الضرائب إن وجدت.
حرية التداول
تتصف شهادات اإليداع الدولية بحرية التداول ،حيث يقوم األجانب بتداولها بحرية فى أسواق املال
الدولية.
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شراء وبيع واستبدال شهادات اإليداع
ميكن حلامل شهادات اإليداع القيام ببيعها فى السوق العاملى واسترداد أمواله املستثمرة كما ميكن له
إلغاء شهاداته واستبدالها باألسهم احمللية والتى ميكن تداولها فى السوق احمللى بالعملة احمللية ،كما
يحق له استبدال األسهم احمللية مقابل إصدار شهادات إيداع جديدة تكون صاحلة للتداول فى السوق
العاملى.
الطلب على شهادات اإليداع
ينتج الطلب على شهادات اإليداع الدولية عن رغبة املستثمرين(أفرادا ً كانوا أو مؤسسات) فى تنويع
محافظهم املالية دوليا ً لكى تزيد العوائد من تلك احملافظ مع تقليل اخملاطر.
جتدر اإلشارة إلى أن العقبات املتعددة مثل نظام تسوية العمليات غير الفعال وخدمات احلفظ غير
الواضحة وحتويالت العملة املكلفة قد حتبط بعض املستثمرين األجانب وال تشجعهم على اجملازفة
بأموالهم خارج السوق العاملى باإلستثمار فى األسواق احمللية مباشرة.
لذا فإن شهادات اإليداع الدولية تقوم بالتغلب على مشكلة تسوية العمليات (التي تتم عادة من خالل
نظم املقاصة املعروفة دوليا ً مثل يوروكلير ( )Euroclearوكلير سترمي ( )Clear Streamونظام دى تى
سى ( ،)DTCبنا ًء على السوق الذى يتم به تداول تلك الشهادات) ،وتقوم أيضا ً الشهادات بالتغلب على
عقبات سعر صرف العمالت األجنبية أو صعوبات ملكية األجانب لألسهم التى قد تتواجد فى السوق
احمللى.

3
8/10/16 12:49 PM

������ �������.indd 3

نــبــذة عــن
مميزات شهادات اإليداع الدولية ( )GDRsبالنسبة للشركات المصدرة:
• توسيع قاعدة املساهمني واإلنتشار فى األسواق الدولية.
• ضمان وسيلة مرنة للتمويل فى املستقبل من األسواق الدولية خصوصا ً فى حالة قيام الشركة
بإصدار جديد على شكل شهادات إيداع دولية.
• توسيع نطاق سوق تداول األسهم عن طريق قاعدة أكبر وأكثر تنوعا ً من املستثمرين وزيادة سيولة
األسهم احمللية.
• تعد فرصة جيدة لعرض نشاط الشركة املصدرة فى األسواق الدولية مما يعود بالفائدة على أعمال
الشركة ويوفر لها دعما ً قوياً.
• تعد وسيلة فعالة لنشر املعلومات والبيانات اخلاصة بالشركة املصدرة فى األسواق الدولية.
• تعد شهادات اإليداع من األدوات املالية املتداولة لدى املستثمرين فى األسواق املالية الدولية.
• تتميز تلك األداة املالية بحرية التداول فى أسواق املال الدولية.
مميزات شهادات اإليداع الدولية ( )GDRsبالنسبة للمستثمرين:
• درجة شفافية عالية وسهولة فى إجراءات التسوية واملقاصة من خالل أنظمة متعارف عليها
دوليا ً مثل يوروكلير ( )Euroclearوكلير سترمي ( )Clear Streamفي أوروبا ،ونظام دى تي سى()DTC
في الواليات املتحدة.
• سهولة عمليات البيع والشراء بالكميات املطلوبة مما يوفر السيولة للمستثمر .توفر للمستثمرين
أداة مناسبة إلمتالك األسهم األجنبية ،أي اإلستثمار في سهم ما فى بلد ما.
• يحدد سعر شهادات اإليداع الدولية ويتم تداولها بالدوالر األمريكى مما يحد من مخاطر تقلبات
أسعار العمالت.
• انخفاض تكاليف التداول واحلفظ عنها فى السوق احمللية.
• تتغلب شهادات اإليداع الدولية على قيود اإلستثمار األجنبي ،فمثال ً هناك بعض البنوك وصناديق
اإلستثمار التى مينعها النظام األساسى من اإلستثمار مباشرة فى األوراق املالية األجنبية
فتستثمر أموالها فى شهادات اإليداع.
• فى جمهورية مصر العربية ال يخضع هذا النوع من األوراق املالية فى بلد اإلصدار للضرائب.
• اإلستفادة من أساليب التداول اخملتلفة والتى من املمكن عدم توافرها فى السوق احمللية مثل
الشراء بالهامش والبيع على املكشوف ....وغيرهما.
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أطراف شهادات اإليداع
لكى يتم إصدار شهادات اإليداع الدولية بنجاح البد من تعاون عدد من املؤسسات أو األشخاص
اإلعتبارية مع الشركة املصدرة ويكون لكل منهم دور محدد فى عملية اإلصدار.

ويمكن شرح دور األطراف األساسية التى لها عالقة بشهادات اإليداع
كما يلى:
الشركات املصدرة
هى الشركة التى سوف تصدر شهادات إيداع مقابل أسهمها فى االسواق العاملية وهى تقوم بإعداد
طلب لقيد وإصدار شهادات إيداع.
البنك املدير لإلصدار (بنك اإلستثمار)
هو املسئول عن تسويق شهادات اإليداع الدولية اخلاصة بالشركة املصدرة ويقدم إستشارات للشركة
املصدرة فيما يخص أنواع األوراق املالية املصدرة (أسهم أو سندات وغيرها) وسعرها والعوائد عليها.
بنك اإليداع الدولى (بنك احلفظ الدولى)
هو البنك الذى تقوم الشركة املصدرة بتكليفه بإصدار شهادات اإليداع فى مقابل األسهم احمللية
ويعتبر الوكيل الدولى للشركة املصدرة .هذا ويعتبر كل من بنك أوف نيويورك ميلون (Bank of New
 )York Mellonودويتش بنك ( )Deutsche Bankمن أكبر بنوك اإليداع لشهادات اإليداع الدولية.
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وكيل بنك اإليداع الدولى (بنك احلفظ احمللى)
هو البنك احمللى الذى يقوم بحفظ رصيد األسهم احمللية اخلاصة ببنك اإليداع الدولى والتى تعتبر غطاء
لشهادات اإليداع املصدرة ويتم اختياره من قبل بنك اإليداع الدولى والذى يتعاون معه بصفة خاصة
فى إجراءات اإلستبدال من وإلى شهادات اإليداع ،حتصيل األرباح وأى توزيعات مقابلة لشهادات اإليداع.
مراجع احلسابات
ويقوم بإعداد القوائم املالية طبقا ً للمعايير احملاسبية الدولية وتقدمي اإلستشارات للشركة وخاصة
اإللتزام بقواعد اإلفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
املستشار القانونى لإلصدار
ويقوم بتقدمي اإلستشارات القانونية للشركة خاصة اإللتزام بالقوانني والقواعد املطبقة فى األسواق
العاملية.
شركات الوساطة
وتقوم بالترويج لشهادت اإليداع املصدرة من الشركة لعمالئها فى األسواق العاملية مما يساعد على
ضمان وجود طلب قوى على شهادات اإليداع في الفترة األولى من تداولها فى األسواق العاملية.
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فرص “األربيتراج” ()Arbitrage
امليزة األساسية لتداول سهم واحد فى سوقني مختلفني هى القدرة على حتقيق أرباح عن طريق
“األربيتراج” الذى ينشأ عن وجود فروق فى األسعار (تباين سعرى) بني السوقني محققا ً أرباح بدون أى
مخاطر ،لذا فإن إمكانية التداول فى كال السوقني تعطى املستثمر فرصة فى أن يستغل السوق األقوى
فى حتقيق مكاسب رأسمالية فى أى وقت مما يتطلب املتابعة املتواصلة لكال السوقني.
على سبيل املثال:
• إذا كان لدى املستثمر أسهم محلية وشهادات إيداع دولية فى نفس الوقت خاصة بشركة محلية،
وبفرض أن السوق احمللى سعره أعلى فى يوم محدد ،فسوف يكون لدى املستثمر القدرة على بيع
األسهم في السوق احمللى ثم شرائها من سوق شهادات اإليداع الدولية فى نفس الوقت للحفاظ
على نفس كمية األسهم التى ميلكها مع االستفادة من فرق السعر بني السوقني.
• كما ميكن له فى حالة إذا لم يكن لديه أسهم محلية أو شهادات إيداع لهذه الشركة أن يقوم
بشراء شهادات إيداع من السوق العاملى والقيام بإستبدالها وحتويلها ألسهم محلية لبيعها فى
السوق احمللى واإلستفادة من فروق األسعار.
• واجلدير بالذكر أن البيع والشراء املستمر لألسهم احمللية وشهادات اإليداع الدولية سيؤدى فى
النهاية إلى تقليل فروق السعر بني السوقني (احمللى والدولى) ويعيد التوازن إليهما مما يقلل فرص
“األربيتراج”.

شهادات اإليداع المصرية التى تتداول بالبورصات العالمية
جتدر اإلشارة إلى أن بعض الشركات املصرية املقيدة لديها شهادات إيداع دولية مدرجة بأسواق املال
العاملية وبشكل رئيسى بورصة لندن.
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أما البنك التجارى الدولى وشركة جى بى أوتو فيملكان شهادات إيداع أمريكية ( )ADRsفى بورصة
نيويورك ،باإلضافة إلى شهادات إيداع دولية ( )GDRsفى بورصة لندن.
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