
 
 األوراق المالية

 
 

 الورقة المالية ىي عبارة عن أداة إستثمارية قابمة لمتداول ليا قيمة مالية تصدرىا شركة أو حكومة أو
غيرىا من المؤسسات وتكون بمثابة إثبات ممكية أو دين، وتقسم األوراق المالية بشكل رئيسي إلى 

 .أسيم، سندات، وحدات الصناديق االستثمارية، ومشتقات مالية
 
 

ىي عبارة عن حصص ممكية في شركة مساىمة حيث يتم تقسيم رأس مال الشركة  (:العادية)األسهم 
المساىمة إلى وحدات متساوية وتقوم الشركة المساىمة العامة بطرح ىذه األسيم لالكتتاب العام 

يا حيث أن حصمت عمى األموال الالزمة لمقيام بأعماليا وتمويل مشاريعقد وعند بيعيا تكون ( البيع)
أو عن طريق إصدار ( من البنوك أو غيرىا)الشركة تحصل عمى التمويل إما من خالل االقتراض 

 .أو كالىما معا( الممكية)األسيم 
يقوم بشراء  ومن( البورصة)بعد أن تقوم الشركة ببيع األسيم، تصبح ىذه األسيم تتداول في السوق 

الكتتاب أو من خالل السوق، يصبح مساىما في من خالل امباشرة األسيم سواء من الشركة  ىذه
أرباحيا ويصبح لو الحق في  وفيموجودات الشركة  فيالشركة أي مالكا فييا، و لو نصيب 

التصويت عمى قرارات الشركة في اجتماعات الييئة العامة، وكمما زاد عدد األسيم التي يمتمكيا يكون 
وزن أكبر عند التصويت عمى  ا، كما يصبح لصوتوفي أرباحيلو نسبة أكبر من الممكية في الشركة و 

 .قرارات الشركة
 

ىناك مصدران لمربح لحامل األسيم، األول ىو توزيعات األرباح التي تقوم بيا الشركة عندما تقرر 
ذلك، والثاني ىو التغير الذي قد يطرأ عمى سعر السيم في السوق، فعند ارتفاع سعر السيم عن 

األسيم أن يبيع أسيمو أو جزء منيا و بالتالي يحقق ربحا يسمى ربح سعر الشراء يستطيع حامل 
 .رأسمالي

 



تختمف عن األسيم (  Preferred Stocks)ىناك نوع أخر من األسيم يسمى باألسيم الممتازة 
 ابتة تمتزم الشركة بدفعياالعادية  بعدد من األمور أىميا أن األسيم الممتازة ليا توزيعات أرباح ث

كما أن حممة األسيم الممتازة يتمتعون بأولوية في ، عن األرباح التي تحققيا الشركةبغض النظر 
لكن حممة ( بيع موجوداتيا)التعويض عمى حممة األسيم العادية في حالة إفالس الشركة وتسييميا 

 .األسيم الممتازة ليس ليم الحق في التصويت عمى قرارات الشركة في اجتماعات الييئة العامة
 

ىي أوراق مالية تصدرىا الشركة المساىمة العامة عندما تقرر : (Right Issues) االكتتابحقوق 
لحق في ازيادة رأسماليا عن طريق االكتتاب الخاص لمساىمي الشركة، فعندىا يكون لكل مساىم 

االكتتاب بعدد محدد من األسيم، بحسب نسبة ممكيتو قبل الزيادة، لكن قد ال يرغب بعض 
الكتتاب، كما قد يرغب مساىمين آخرين  باالكتتاب بعدد أكبر مما يحق ليم، لذلك تقوم المساىمين با

وىذه . الشركة بإصدار حقوق اكتتاب لكل مساىم بحسب عدد األسيم التي يحق لو االكتتاب بيا
، ثم تتغير ىذه عند إدراج الحقوق الحقوق قابمة لمتداول يكون ليا قيمة محددة تحتسبيا البورصة

بناء عمى العرض والطمب، فيقوم المساىم الذي ال يرغب باالكتتاب بأسيم الزيادة في رأس  القيمة
 .بيع حقوقو إلى مساىم أخر يرغب باالكتتاببالمال 

 
 

ىي أدوات دين يقترض من خالليا مصدر السند األموال من حامل السند  :(Bonds)السندات
 .عند االستحقاق بمغ األساسيويتعيد بأن يدفع لو فائدة محددة و أن يعيد لو الم

الفرق األساسي بين األسيم و  .بذلك فإن السند يكون أشبو بقرض يحصل عميو مصدر السند
السندات ىو أن السيم يعتبر حصة في ممكية الشركة بينما السند ىو أداة دين أي جزء من االلتزامات 

 .المترتبة عمى الشركة مثل القروض
مكية الشركة لكنو يتمتع بأولوية عمى حممة األسيم في استرداد أموالو فحامل السند ليس لو عالقة بم

 .الشركة وىو الحال بالنسبة لممقرضين بشكل عام تصفيةفي حالة 
تقوم الحكومات و الشركات و غيرىا من المؤسسات بإصدار السندات لسد إحتياجاتيا التمويمية طويمة 

بين السندات الحكومية والسندات التي تصدرىا  و من الجدير بالذكر أن ىناك فرق أساسي. األجل
الشركات، وىو أن السندات الحكومية مخاطرىا أقل حيث أنو من الصعب أن تعجز الحكومة عن 

عمى السندات الحكومية يكون عادًة أقل من سندات ( الفائدة)سداد التزاماتيا، بالتالي فإن العائد 



عندما . نو كمما زادت المخاطر يزداد العائد المتوقعالشركات بحسب القاعدة األساسية التي تقول أ
يقوم المستثمر بشراء السندات سواء حكومية أو سندات شركات فإنو يحصل عمى فائدة محددة تدفع 

 يستممويستمر في قبض الفائدة إلى أن يستحق أجل السند حيث ( مثال  سنوي)عادة بشكل دوري 
، كما أن المستثمر بإمكانو أن يبيع (قيمة السند اإلسمية)د المبمغ األساسي الذي تم دفعو لشراء السن

السند في السوق قبل تاريخ االستحقاق وبذلك فإنو قد يحقق ربحا رأسماليا إذا كان سعر السند في 
 .السوق يفوق سعر الشراء

ومن الجدير بالذكر أنو بشكل عام ىناك عالقة عكسية بين أسعار الفائدة في السوق وأسعار 
 . فعند انخفاض سعر الفائدة ترتفع قيمة السند والعكس صحيح. تالسندا

تختمف بحسب نوع الفائدة المدفوعة، فيناك سندات تدفع فائدة ثابتة طوال فترة ، كما أن السندات أنواع
حياتيا إلى حين أجل السداد، وىناك سندات ليا فائدة متغيرة حيث يتم ربط الفائدة بمتغيرات منيا 

 .ومعدل التضخم وغيرىا(  LIBOR)معدل الميبور 
حيث أن ىذه  Zero Coupon  Bondsوىناك سندات تصدر بخصم وتسمى سندات صفرية 

السندات ال تدفع فائدة لحامميا إنما يتم بيعيا بسعر أقل من القيمة اإلسمية التي سيعود المستثمر 
 .ليحصل عمييا عند إنتياء أجل السند

 
حد الخيارات االستثمارية التي يجدىا المستثمر أمامو ىي أ  :وحدات الصناديق االستثمارية

الفكرة األساسية في صناديق االستثمار بشكل عام ىي . االستثمار في وحدات الصناديق االستثمارية
أنيا تستثمر أموال مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين اشتروا وحدات في الصندوق حيث يقوم 

ا ىي الفكرة عندما تقوم شركة بطرح أسيميا لالكتتاب، و بعد أن الصندوق بطرح الوحدات لمبيع، كم
يقوم الصندوق بجمع األموال، يبدأ باستثمارىا، ويكون استثمار الصندوق عادة في مجموعة واسعة 

ون من الصعب جدا عمى المستثمر بحيث يك. من األسيم والسندات وأحيانا استثمارات عقارية وغيرىا
العادي منفردا أن ينوع استثماره بالقدر الذي يستطيع أن يفعمو الصندوق، وىذا التنويع في االستثمار 

 .ميم جدا حيث أنو يقمل من درجة المخاطرة
كما أن ىناك ميزة أخرى مفيدة في صناديق االستثمار وىي أن الصناديق يتم إدارة استثماراتيا من 

مؤىمين وغالبًا يحققون عوائد أفضل من تمك التي يستطيع أن يحققيا المستثمر منفردا  شخاصقبل أ
 .كما أن تكمفة الصفقات تكون أقل نسبة إلى رأس المال



صناديق ذات نياية ( 1: ىناك أنواع عديدة من الصناديق لكنيا تقسم بشكل رئيسي إلى نوعين
فيي تسمح بدخول مسثمرين جدد ممن يرغبون  مفتوحة، فيكون رأس مال ىذه  الصناديق متغير

بشراء وحدات فييا، فيقوم الصندوق بإصدار وحدات جديدة ليم كما أن الصندوق يكون عمى استعداد 
إلعادة شراء الوحدات ممن يرغبون بالخروج من الصندوق و ذلك مقابل ما يسمى بالقيمة الصافية 

القيمة الصافية لمموجودات القيمة السوقية ويقصد ب  NAVأو (  Net Asset Value)لمموجودات 
لمموجودات التي استثمر بيا الصندوق مطروحا منيا المطموبات المترتبة عميو ثم تقسم القيمة عمى 

 .عدد الوحدات الصادرة
صناديق ذات نياية مغمقة، وفي ىذا النوع يقوم الصندوق بإصدار عدد محدد من الوحدات ال  (2

لمن يرغب كما في الصناديق ذات النياية المفتوحة، كما أن الصندوق  يصدر بعدىا وحدات جديدة
وتختمف الصناديق ذات النياية المغمقة ، غير ممزم بشراء الوحدات التي أصدرىا ممن يرغب ببيعيا

عن المفتوحة بأن وحداتيا تتداول في السوق مثل األسيم، و عادة يتم تداوليا بسعر يقارب صافي 
 .قى العرض والطمب ىو العامل الحاسم في تحديد سعر ىذه الوحداتقيمة الموجودات ويب

 
عبارة عن أدوات مالية تشتق قيمتيا من أصول أصدرت  :(Derivatives)المشتقات المالية 

 .المشتقات عمى أساسيا، قد تكون ىذه األصول أو الموجودات أسيم أو سندات أو سمع أو عممة
ألصول التي تتعمق بيا المشتقات بل يتم تداول إتفاق يتعمق فعند تداول المشتقات ال يتم تداول ا

وتستخدم المشتقات بشكل رئيسي لمتحوط ضد . بشراء أو بيع األصول في تاريخ مستقبمي معين
 .مخاطر معينة تتعمق بتقمبات أسعار الموجودات

( Options)ارات والخي( Futures)ىناك أنواع عديدة من المشتقات المالية أىميا، العقود المستقبمية 
  (Swaps)وعقود المبادالت 

  
ىي عقود موحدة لشراء أو بيع أصول معينة في تاريخ مستقبمي محدد  (:Futures)العقود المستقبمية 

وىذه العقود ممزمة ألطرافيا . تتطمب من البائع أن يسمم األصول لممشتري في تاريخ مستقبمي محدد
إنتياء العقد أي تاريخ  صات خالل الفترة التي تسبق تاريخلمتداول من خالل البور  قابمةكما أنيا 

الطمب الذي يكون بناء عمى توقعات و و بالتالي فإن سعر العقد يتحدد من خالل العرض . التسميم
 .المستثمرين عن سعر األصل المعني في التاريخ المستقبمي



أن العقود المستقبمية تتداول ب(  Forward Contracts)تختمف العقود المستقبمية عن العقود اآلجمة 
بينما تتداول العقود اآلجمة فوق الحاجز  Standardizedوليا قيم محددة من خالل أسواق منظمة 

(Over The Counter ) أي يتم التفاوض عمييا بين الطرفين دون وجود جية منظمة لضمان
 .وليس ليا قيم محددة التسميم والدفع

 
المشتقات المالية وىي عبارة عن إتفاق أو عقد بين بائع الخيار  أحد أنواع (:Options)الخيارات 

لكي يشتري أو يبيع ( دون أن يكون مجبراً )والمشتري حيث تعطي ىذه الورقة المالية لمشترييا الحق 
خالل الفترة التي تسبق إنتياء مدة العقد ( أسيم، سندات، عمالت، سمع)كمية محددة من أصل معين 

 : و تقسم الخيارات بشكل أساسي إلى نوعين.  بقاً و ذلك بسعر محدد مس
ىذا النوع يعطي مشتري الخيار الحق بأن يشتري األصل المعني (:  Call Option)خيار الشراء 

 .من مصدر الخيار
ىذا النوع يعطي مشتري الخيار الحق بأن يبيع األصل المعني لمصدر (: Put Option)خيار البيع 

 .الخيار
فإنو يحصل عمى رسم معين مقابل بيع الخيار لمشتريو الذي يصبح لديو الحق أما مصدر الخيار 

 .بالشراء أو البيع
فإن بائع ( حسب نوع الخيار الذي يممكو)إذا إختار مشتري الخيار أن يمارس حقو بالبيع أو الشراء 

د يختار أن الخيار يكون مجبرًا أن يبيع أو يشتري األصل بالسعر المتفق عميو، لكن مشتري الخيار ق
حيث يقوم الشخص . ال يمارس حقو ىذا إذا كان ذلك غير مربح، فتنتيي مدة الخيار دون إستخدامو

بشراء خيار الشراء إذا كان يتوقع أن يرتفع سعر األصل المعني عن السعر المتفق عميو في الخيار 
نخفض قيمة األصل حيث أنو سيحقق ربحا حينيا، كما يقوم بشراء خيار البيع إذا كان يتوقع أن ت
 . المعني عن القيمة المتفق عمييا في الخيار وبالتالي يحقق ربحًا أو يتفادى خسارةً 

 
عبارة عن إتفاق ينص عمى أن يدفع أحد  (:Interest Rate Swap)عقود مبادالت سعر الفائدة 

طرف الثاني الطرفين لمطرف الثاني فائدة ثابتة عمى مبمغ معين لمدة زمنية محددة في حين يدفع ال
لؤلول فائدة متغيرة عمى نفس المبمغ تكون ىذه الفائدة متغيرة بناًء عمى حالة السوق فتكون مرتبطة 

وعندما تكون ىذه العقود عمى عممو واحدة ال يقوم الطرفان بدفع المبمغ . مثالً ( LIBOR) الـبسعر 
في ىذه العقود يكون الطرف . األساسي لبعضيما كونو نفس المبمغ فيتم فقط دفع الفرق في الفائدة



الذي حصل عمى فائدة ثابتة بحاجة لحماية نفسو من تقمبات أسعار الفائدة في السوق، ويكون الطرف 
الذي حصل عمى الفائدة المتغيرة بحاجو لمحصول عمى فائدة متغيرة، قد يكون يتوقع أن تنخفض 

 .الفائدة مستقبال
ون بعمالت مختمفة تستخدم عادة لمحصول عمى عممة ىناك نوع من عقود المبادلة لسعر الفائدة تك

 أجنبية بسعر فائدة أقل، فالمقترض المحمي غالبًا ما يحصل عمى سعر فائدة أقل من المقترض
األجنبي، لذلك إذا كان الطرفان في بمدان مختمفان وكل طرف بحاجة لمبمغ من عممو البمد األخر 

ة فيدفع كل منيما من عممتو المحمية لؤلخر، ويدفع فائدة لفترة معينة يقوم الطرفان بإجراء عقد مبادل
الى ان ، مقابل المبمغ الذي حصل عميو لكن أقل مما كان سيدفعو عن طريق االقتراض المباشر

 .تنتيي مدة العقد ويعيد كل طرف لآلخر المبمغ األساسي
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