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تعريف األسهم
ه عبارة عن شهادات خاصة بالمساهمين تُستخدم لتوثيق حقوق مليتهم  (Stock :ةباإلنجليزي) األسهم

فــ الشركــات المساهمــة،[1] وتُعــرف األســهم بأنّهــا حصــة تتبــع للمســتثمر وتُشــل جــزءاً مــن رأس مــال

المنشأة.[2] من التعريفات األخرى لألسهم ه جزء من قيمة المؤسسة أو الشركة، ومن الممن استثمارها

https://baytdz.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa/
#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85
#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85
#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85
#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.AE.D8.B5.D8.A7.D8.A6.D8.B5-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85
#.D8.AE.D8.B5.D8.A7.D8.A6.D8.B5-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85
#.D8.AE.D8.B5.D8.A7.D8.A6.D8.B5-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85
#.D8.AE.D8.B5.D8.A7.D8.A6.D8.B5-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.AE.D8.B5.D8.A7.D8.A6.D8.B5-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.AE.D8.B5.D8.A7.D8.A6.D8.B5-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85-.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85-.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85-.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B3.D9.87.D9.85
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9-.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.AA
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
https://baytdz.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
https://baytdz.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://baytdz.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7
https://baytdz.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://baytdz.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://baytdz.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85


وتداولها.[3]

تعريف السندات
السندات (باإلنجليزية: Bonds) ه عقد متوب يحتوي عل تعهدٍ بدفع مبلغ مال ف موعد معين، أو عند

تحقيق شرط ما، وتُعدّ كافة االتفاقات والعقود الخاصة بالقروض عبارة عن سندات،[4] وتُعرف السندات
تاريخ يتم د بسدادها مع إضافة فائدة لها فنشآت، وتتعهومات أو المة تقترضها الحبأنّها مبالغ مالي

االتفاق عليه.[5] من التعريفات األخرى للسندات ه صوك مختومة؛ إذ تُعدّ ضمانات بموجبها يدفع فرد
أو حومة أو مؤسسة مبلغاً مالياً محدداً.[6]

خصائص األسهم
توجد خصائص عدّةٌ تُميز األسهم عن غيرها من األوراق المالية، وفيما يأت معلومات عن خصائص

النوعين الرئيسين لألسهم وهما: 

[7]:ة، وتشمل اآلتخصائص األسهم العادي
تُشل هذه األسهم الملية ف المنشأة، ويمثّل كل سهم منها حصةً واحدةً يرمز لها
بنسبة مئوية؛ أي ف حال أصدرت المنشأة 1000 سهم، واشترى أحد المستثمرين

100 سهم، عندها يعتبر بأنّه حصل عل 10% من ملية المنشأة.
ة لألسهم، ويعتمد تطبيقه علعدّ من السمات األساسيالحق بالتصويت؛ وهو امتياز ي
دور المساهمين ف التصويت الختيار الهيئة اإلدارية المسؤولة عن األعمال، كما يوفّر
الحق للمساهمين ف تقديم آرائهم حول الصفقات الخاصة باالستحواذ واالندماج بين

الشركات.
قيمة األسهم: وه قيمة غير محددة قد ترتفع أو تقل حت تصل إل صفر؛ مما يؤدي

إل أن يفقد السهم قيمته.
دفع األرباح: وه من السمات المهمة لهذه األسهم؛ حيث تدفع الشركات أرباحاً

للمساهمين تُمثّل حصتهم من األرباح المحقّقة.
[8]:خصائص األسهم الممتازة، وتشمل اآلت

زن تتمية، ولة أو غير تراكمييمتلك هذا النوع من األسهم أرباحاً ذات طبيعة تراكمي
أغلبها بأنّ أرباحها تراكمية؛ أي أن األرباح الت ال تدفعها الشركة للمساهمين تتراكم،

ويجب أن تُدفع قبل دفع األرباح الخاصة باألسهم العادية.
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ال يمنح هذا النوع من األسهم الحق بالتصويت؛ ألنّ المساهمين فيها يحصلون عل
أفضلية بالشركات؛ لذلك ال يسمح لهم بالتصويت إ أثناء حدوث ظروف معينة، مثل

تأخر توزيع األرباح المتراكمة عن مدّة سنتين.
تمتلك أغلب األسهم الممتازة قيمة اسمية، فعادةً تُحدّد حقوق التوزيع الخاصة بها

باالعتماد عل قيمتها االسمية.

خصائص السندات
تتميز السندات بالعديد من الخصائص ومن أهمها:[9]

تُعدّ التزاماً عل الجهة المصدرة لها؛ لذلك يعتبر أصحاب السندات دائنين بالنسبة لهذه الجهة.
يحصل صاحب السند عل عوائد تتون من نسبة فائدة دورية، سواء أكانت فصلية أو نصف
سنوية أو سنوية؛ عن طريق االعتماد عل القيمة االسمية للسند، كما يتم الحصول عل عائد

رأسمال ينتج عن الفرق الظاهر بين قيمة الشراء وقيمة البيع ف السوق.
يحقّق مالك السند فوائداً بافة األحوال دون االهتمام بتحقيق الشركة ألرباح أم ال.

يمتلك كل سند تاريخ استحقاق خاص فيه، ويجب أن تُسدّد قيمته خالل هذا التاريخ.
يحصل مالك السند عل حقوقه كاملة عند تصفية الشركة وقبل المساهمين ف األسهم.

أنواع األسهم والسندات
تمتلك كّ من األسهم والسندات أنواعاً خاصةً بها، وفيما يأت معلومات عن أنواع كل منهما: 

أنواع األسهم
توجد أنواع كثيرة من األسهم، ولن ف الغالب يتم االعتماد عل التعامل مع نوعين رئيسين وهما:[10]

األسهم العادية: ه األكثر انتشاراً بين كافة أنواع األسهم، فعندما يتم الحديث عن األسهم يشار
إل هذا النوع منها، كما تُعدّ غالبية األسهم الصادرة عن الشركات أسهماً عادية، وتُقدّم عوائداً

ماليةً مرتفعةً مقارنةً باألنواع االخرى من األوراق المالية.
األسهم الممتازة: ه أسهم تمثل جزءاً معيناً من ملية المنشأة، وتعتمد عل تقديم مبلغ محدد

وثابت من األرباح، ويعدّ هذا الشء من المميزات الت تُميزها عن األسهم العادية.
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أنواع السندات
تُشل السندات مجموعة من األنواع، وتُصنف وفقاً لمعايير محددة ومنها:[9]

السندات وفقاً لنوع الضمان، وتُقسم إل نوعين هما:
السندات المضمونة: ه سندات تُضمن بأصول مثل األراض والعقارات، وعند
تصـفية الشركـة أو عـدم دفعهـا لاللتزامـات المترتبـة عليهـا يحـق ألصـحاب السـندات

التصرف بهذه األصول؛ من أجل الحصول عل حقوقهم.
صاف ن باألصول، وتُعدّ ضماناتها هسندات ال تُضم السندات غير المضمونة: ه

قيمة األصول الخاصة بالشركة.
:انية تداولها، وتشمل اآلتالسندات وفقاً إلم

السندات لحاملها؛ وه أوراق مالية تقبل التداول بالشراء أو البيع، وعند استحقاق
الفائدة بتاريخها يقدم المستثمر للبنك الوبون المرفق مع السند؛ من أجل الحصول

عل قيمة الفائدة، ويطلق عل هذه السندات اسم سندات الوبون.
السندات المسجلة بأسماء المستثمرين، وتدفع فوائدها بشيات مسجلة بأسماء

أصحابها، وتوفر هذه السندات حماية ألصحابها من ضياعها أو سرقتها.
:السندات وفقاً لقيمة إصدارها، وتشمل ثالثة أنواع وه

السندات الت تُباع بقيمتها االسمية؛ حيث يعتقد المستثمرون أنّ نسبة الوبون
للسندات تتناسب مع حجم المخاطر المؤثرة عل االستثمار فيها.

السندات المباعة بخصم مطبق عل القيمة االسمية؛ حيث تون نسبة الوبون
للسندات أقل من السندات المشابهة لها ف المستوى من المخاطرة، ويطبق الخصم

لتعويض المستثمرين عن القيمة الفعلية المدفوعة والقليلة مقارنةً بالقيمة االسمية.
السندات المباعة بقيمة مرتفعة مقارنةً بقيمتها االسمية؛ حيث تون نسبة الوبون

للسندات أعل من السندات المشابهة لها ف المستوى من المخاطرة. 
السندات وفقاً لجهة إصدارها، وتُقسم إل األنواع اآلتية:

السندات الصادرة عن المنشآت؛ من أجل تمويل استثماراتها ذات األجل المتوسط
والطويل.

السندات الصادرة عن الخزينة العامة للحومات.
السندات الت تصدر عن المنظمات الدولية.
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