
 المحاضرة الثالثة

  :اسواق العمالت الجنبية -اولا 

  :والجل الفوري الصرفسوق  - أ

 سوق الصرف الفوري :-1

وىي عممية شراء لعمالت أجنبية مقابؿ بيع عمالت اجنبية أخرى, فإذا ما تـ االتفاؽ عمى صفقة 

التسميـ, فإذا لـ نقد أجنبي بسعر صرؼ محدد, فإف األطراؼ المعنية عمييا تحديد مكاف وتاريخ 

يحدد تاريخ التسميـ فتؤخذ أسعار البيع والشراء عمى أنيا آنية أو فورية ويجب اف تسمـ عمى أبعد 

حد, بعد يوميف قابميف لمعمؿ, مف تاريخ إنجاز العممية, وال يستثنى مف ىذه القاعدة إال العمميات 

وتتـ عة سا 42ميـ خالؿ بيف الدوالر األمريكي والدوالر الكندي, حيث يجب أف يحصؿ التس

الصفقات باستخداـ تاريخ التسوية الفوري, ويراعى أال يصادؼ تاريخ تسوية صفقة العممة يوـ 

ال تأجمت التسوية إلى يوـ العمؿ الموالي, فمثال إذا عقدت  إجازة في أي مف بمدي العممتيف وا 

يـو األربعاء إجازة في أي مف  فإف التسوية تنفذ يـو األربعاء, فإذا اتفؽ أف كاف االثنيفصفقة يـو 

ذا عقدت الصفقة يـو الخميس  بمدي العممتيف أو في نيويورؾ فإف التسوية تنفذ يوـ الخميس, وا 

 فإنيا تنفذ يـو االثنيف مف األسبوع التالي.

 : اآلجل الصرف سوق-2
 في أخرى عممة مقابؿ عممة الستبداؿ آخر وطرؼ البنوؾ أحد بيف اتفاؽ يعقد اف بيا ويقصد
 .الطرفيف بيف عميو يتفؽ آجؿ صرؼ سعر أساس عمى مستقبمي تاريخ
 في ما عممة شراء أو بيع أساسو عمى يتـ الذي السعر إال ىو ما بعممة اآلجؿ الصرؼ وسعر
 .الصفقة عقد إبراـ لتاريخ( آجؿ) الحؽ تاريخ



 استنادا اآلجؿ الصرؼ عقد لتحرير األوؿ اليوـ مف اآلجؿ الصرؼ سعر احتساب يمكف ولذلؾ
 الية:الت رعناصال إلى
 .الصفقة عقد إبراـ تاريخ في السوؽ في السائد الفوري سعر-1
 عند فييا السداد سيتـ التي المباعة العممة قيمة اقترض ما إذا العميؿ يدفعو الذي الفائدة سعر-4

 .اآلجؿ العقد استحقاؽ
   futurs Financial-: المستقبمية المالية العقود-ب

 ولندف, شيكاغو بورصات في تتداوؿ كانت حيث عاـ 111 مف أكثر منذ العقود ىذه عرفت
 العقود, ىذه موضوع ىي...  والبالتيف والفضة والذىب والكاكاو والسكر البف: مثؿ السمع وكانت
 تحركات مف والصناع التجار حماية ىو البورصات ىذه وجود مف األساسي اليدؼ وكاف

 . السياسية االضطرابات بسبب أو اإلنتاج ظروؼ لتغير نتيجة صالحيـ غير في األسعار
 :المستقبمية المالية العقود تعريف -1
 أحد مف محددة نمطية كمية بيع أو شراء في الحؽ لصاحبيا تعطي ممزمة قانونية عقود ىي

 تاريخ في التسميـ يتـ أنو عمى العقد, إبراـ وقت في محدد بسعر بذاتيا المعينة المالية األدوات
 في أمريكية خزانة أذوف دوالر مميوف قيمتو ما تسميـ عمى العقد ينص كأف المستقبؿ, في الحؽ
 تاريخ في معينة أجنبية عممة تسميـ أو مثال, سنويا% 11.1 قدره عائدا تدر 4118 حزيراف
 مف عدد بيا يوجد التي المستقبمية العقود بورصة في عمني مزاد جمسة في التعاقد ىذا ويتـ معيف,
 وسط وفي معينة, سمعة عمى المستقبمية العقود في بالتعامؿ منيا واحدة كؿ تختص التعامؿ غرؼ
 .التعامؿ غرفة في حمقة أو حمبة عمى السوؽ أعضاء مف المتعامموف يمتقي الغرفة

 :المستقبمية العقود خصائص - 2
 ونوعيا العمؿ كمية تحديد حيث مف( standard contracts) قياسية عقود بأنيا تتميز-1

 Open) مفتوح عمني مزاد خالؿ مف المستقبمية المالية العقود في التعامؿ ويتـ, التسميـ وشيور

Outcry )سمسرة بيت طريؽ وعف منظـ مركزي سوؽ في. 
 تتألؼ( Clearing House) لمقاصة غرفة خالؿ مف عمييا المتعاقد العمالت تسميـ يجري-4
 ما إذا العقود تنفيذ وضماف المعقودة الصفقات تسوية مسؤولية عمييا وتقع السوؽ أعضاء مف
 .لمعقد وفقا التزامات مف عميو ما تنفيذ في األطراؼ أحد تعثر
 نادر المستقبمة المالية العقود بموجب عمييا التعاقد تـ التي المالية لألدوات الفعمي التسميـ إف-3

 عكسيا اتجاىا تأخذ المستقبمة المالية العقود فأغمب الفورية, السوؽ عكس عمى وذلؾ الحدوث,
 يتـ أف قبؿ مماثمة بيع صفقات إلى ينقمب الشراء صفقات معظـ أف أي التسميـ, تاريخ قبؿ

 إلى بسيولة المستقبمية العقود  نقؿ المالية األداة ونوع كمية تنميط عممية وتتيح الفعمي التسميـ
 .البورصة خالؿ مف جدد متعاقديف



 :المستقبمية المالية العقود سوق في الهامش نظام -3
 إذ المستقبمية العقود سوؽ في خاصة أىمية لو( The Margin System) اليامش نظاـ
 ىامش أي العقد قيمة مف نسبة إيداع -والمشتري البائع– التعاقد طرفي مف طرؼ كؿ عمى يتعيف
 وىذا العقد, إبراـ فور وذلؾ معو, يتعامؿ الذي السمسار لدى( Initial Margin) مبدئي
 في يحدث ما نحو عمى العقد محؿ السمطة عند مف عربوف أو مقدمة دفعة يعتبر ال اليامش
نما األسيـ,  الوفاء عف أييما تخمؼ مخاطر مف التعامؿ أطراؼ لحماية كضماف تودع ىي وا 
 .العقد عمى المترتبة بالتزاماتو
 األسعار عمى تطرأ التي التغيرات حسب وتتغير المستقبمة, العمميات في اليامش قيمة وتختمؼ

 .العقد عميو ينص ما وحسب السوؽ, في
 في اليامش ويستخدـ, لمعقد االسمية القيمة مف%  11و 1.1 بيف اليامش ىذا نسبة وتتراوح
 .يوـ كؿ نياية في تقييميا إعادة عند العممية قيمة في الخسائر تغطية
 : مثاؿ

 دوالر 1111 قدره مبدئي ىامش إيداع إسترليني جنيو 41111 قيمتو تبمغ الذي العقد يتطمب 
 : التالي النحو عمى اليامش متابعة ويجري الصفقة, في البداية عند والمشتري البائع مف كؿ مف

 حزيراف تسميـ إسترليني جنيو 41111 بمبمغ مستقبمي عقد شراء السمسار مف المشتري يطمب
 .دوالر 11111 العقد قيمة فتكوف, لمجنيو دوالر 4 بسعر
 طريؽ عف( العقد قيمة مف%  3 أي) دوالر 1111 قدره مبدئي ىامش بإيداع المشتري ويقـو

 اليـو نياية في القائمة العقود تقييـ يجري المستقبمة العقود سوؽ في أنو المعروؼ ومف, السمسار
 .اإلقفاؿ أسعار أساس عمى
 قدرىا خسارة يحقؽ المشتري فإف مثال دوالر 1.98 إلى اإلسترليني سعر انخفض أف حدث فمو

 اليامش زاؿ ما حيث اليامش, قيمة زيادة المشتري مف يطمب ال ىنا الصفقة, في دوالر 111
 الجنيو انخفض إذا ولكف( 29111=  111 - 11111) دوالر 1111 بمبمغ فائضا المبدئي

 المشتري عمى يتعيف فإنو دوالر, 28711 العقد قيمة وأصبحت دوالر 1.91 إلى اإلسترليني
 بداية قبؿ دوالر( 411=  1111 – 1411, 1411=  28711 – 11111) 411 مبمغ إيداع
 أو الوقاية ىامش عميو يطمؽ والذي اليامش مف األدنى الحد بموغ أجؿ مف التالي اليوـ في العمؿ
 ىذا ويتراوح مثالنا, في دوالر 1111 ويبمغ(  Maintenance Margin)الصيانة ىامش
 نتيجة أسفرت إذا ذلؾ عكس وعمى المبدئي اليامش قيمة مف%  81و%  71 بيف اليامش
 اليامش مف األدنى الحد بقاء بشرط لممشتري سداده يتـ فإنو ربح أي تحقيؽ عف اليومي التقييـ

 .عميو ىو ما عمى( دوالر 1111)
 



 (:Clearing House: )المقاصة غرفة-4 
 الصفقات لتسوية لممقاصة غرفة أو بيت المستقبمية المالية العقود أسواؽ مف سوؽ لكؿ يوجد
 غرفة وتمعب. العقود تنفيذ عف الناجمة األرصدة تدفؽ وتسييؿ السوؽ أعضاء بيف المالية

 تقديـ طريؽ عف المستقبمية العقود عف تنتج التي االئتمانية المخاطر لتحمميا ىاما دورا المقاصة
 .والمشتري البائع مف كؿ التزامات لتنفيذ الضماف
 باستخداـ بإلتزامو الوفاء عف التعاقد أطراؼ أحد تأخر مخاطر ضد نفسيا المقاصة غرفة وتؤمف
 .الصيانة ىامش
– اآلخر أحدىما تجاه والمشتري البائع مف كؿ التزامات تكوف ال المستقبمية المالية الصفقات في
نما -بينيما أبرمت قد الصفقة أف مف الرغـ عمى  المقاصة غرفة تجاه منيما كؿ التزاـ يكوف وا 
 مف يتطمب وىذا البائع, إلى بالنسبة المشتري ودور المشتري إلى بالنسبة البائع دور تمعب التي
 .والشراء بالبيع أخرى إلى يد مف العقد انتقاؿ متابعة المقاصة غرفة

 :اآلجمة العقود سوق و المستقبمية العقود سوق بين مقارنة -5
 :يمي فيما نمخصيا اآلجمة العقود وسوؽ المستقبمية العقود سوؽ بيف جوىرية فروؽ توجد

 :بينيما المقارنة أوجو أىـ يوضح التالي والجدوؿ
 العقود اآلجمـة العقود المستقبمية بيان

 الياتؼ والفاكس بيف العميؿ والبنؾ مفتوحة بالمزاد العمني جمسة أسموب التعامؿ

في سوؽ مركزي منظـ وال يجوز لمطرؼ  مكاف التعامؿ
المتعامؿ إبراـ الصفقات إال عف طريؽ بيوت 

 السمسرة

عف طريؽ البنوؾ المختمفة ويتـ إبراـ العقد 
 مباشرة بيف العميؿ والبنؾ الذي يتعامؿ معو.

حسب المبالغ نمطية و ىي عقود نمطية  طبيعة العقود
العممة, تواريخ التسميـ نمطية, والشيور 

ليا سوؽ ثانوي , محددة, العمولة محددة
 .بعض المضاربيف

عقود شخصية يتـ التوصؿ إلييا بالتفاوض 
والعمولة تكوف محال  ,بيف أطراؼ العقد

, ض بيف العميؿ والبنؾ وال يتـ اعالنياو افلمت
ليس ليا سوؽ ثانوية ألنيا عقود شخصية 

 .مضاربةال مجاؿ لمو 

ـ غرفة المقاصة بدور الطرؼ المتعاقد و تق الطرؼ المتعاقد
فيي التي تبيع وتشتري مف األطراؼ 
المتعاقدة وىي التي تتحمؿ المخاطر 

االئتمانية لمعقد في حالة إخالؿ أحدىما 
 بالتزاماتو.

عالقة شخصية  والعالقة بيف البنؾ وعممي
 تمائيةئمباشرة ولذلؾ فإف المخاطر اال

 تتحمميا أطراؼ التعاقد.



يستخدـ اليامش كضماف ضد مخاطر تأخر  الضماف
 .الطرؼ المتعاقد عف الوفاء بالتزاماتو

تمائية لمعميؿ كما ئارة االجدالضماف ىو ال
 يقدرىا البنؾ.

تتوفر السيولة مف خالؿ الحد االئتماني الذي  .تتاح السيولة مف خالؿ اليامش المدفوع السيولة
 لعميمو. يمنحو البنؾ

تتـ مف خالؿ غرفة المقاصة ويجري دفع  التسوية
األرباح لمعميؿ وتحصيؿ الخسائر منو يوميا 
والذي يجعؿ التقييـ اليومي لمعقود يعكس 

 .قيمتيا السوقية الفعمية

تتوقؼ التسوية عمى الترتيبات التي تـ 
االتفاؽ عمييا بيف البنؾ وعميمو, كما أنو ال 

قبؿ إتماـ التسوية يتـ تسديد أية مدفوعات 
 .النيائية لمعقد

تسميـ األصؿ محؿ 
 التعاقد

ال يتـ عادة إنياء العقد بتسميـ األصؿ أو 
الشيء موضوع العقد وأف النسبة ال تتجاوز 

 مف العقود يتـ إنياؤىا بالتسميـ. 4%

 يتـ إنياء العقد عادة بالتسميـ.

 
 :(المبادلة عقود) الستبدالتاسواق -ج

 واحدة العقديف مف كؿ وقيمة, بيع عقد واآلخر شراء عقد أحدىما متزامنيف عقديف تحرير تتضمف
 كأف(, سنة, أشير 6, 3, 4, شير) زمنية فترة بينيا ويفصؿ مختمؼ استحقاقيما  تاريخ اف إال
 بيعا لمجنيو دوالر 4 بسعر أي دوالر مميوف 4 مقابؿ إسترليني جنيو مميوف مبمغ بيع عقد يبـر
 مقابؿ شيور ثالثة خالؿ يسمـ استرليني مميوف مبمغ شراء عقد يبـر الوقت نفس وفي, فوريا

 .لمجنيو دوالر 4.11 بسعر الدوالر
 .وشراء بيع عقدي بتحرير دوالر مقابؿ إسترليني مبادلة تتـ بمعنى
 شراء أعيد( األوؿ العقد تاريخ نقس في) الثاني العقد وفي. اإلسترليني بيع تـ األوؿ العقد ففي

 .أشير ثالثة بعد تحديده تـ التسميـ ولكف باإلسترليني المبمغ
 السعر ىامش أو( Swap rate) المبادلة بسعر البيع وسعر الشراء سعر بيف الفرؽ ويسمى
 وىذا لإلسترليني احتسبت التي العالوة قيمة وىي 1.11=  4 – 4.11: المثاؿ في ويبمغ اآلجؿ
 .نقطة 1111 المبادلة سعر فنقوؿ بالنقطة عنو يعبر الفرؽ

 قيؿ فإذا, التسعير عممية في السنت مف المئة مف جزء األجنبية العممة لغة في تعني والنقطة
 ذلؾ معنى فإف دوالر 1.1248 إلى 1.1246 مف ارتفع الدوالر مقابؿ اإلسترليني صرؼ سعر
 إلى% 9 مف الفائدة سعر تغير فإذا% 1 تساوي الفائدة سعر في والنقطة بنقطتيف السعر ارتفاع
 .نقطة بنصؼ ارتفاع ىناؾ أف فيقاؿ% 9.1
 



  األوراق المالية المتداولة في األسواق المالية:-ثانياا 

 األوراق المتداولة في سوق النقد: -1

ف سوؽ النقد سوؽ قصير األجؿ ومف حيث المبدأ فيو موجود كما سبؽ ذكرنا بأ

األجؿ فمدة استحقاؽ األوراؽ المالية  و تمويؿ عجز مالي قصيرألتمبية حاجات مالية 

 قؿ مف سنة وىي كالتالي:أالمتداولة فيو تكوف 

 كما ذكرنا فيو سوؽ لتداوؿ األوراؽ المالية طويمة األجؿ وىي :
 األسهم العادية:common stock  

يمثؿ السند العادي مستند ممكية حيث يدوف في ىذا السند اسـ المالؾ ومفصؿ عنوانو و يعتبر 
 سند وثيقة تثبت ممكية صاحبو في الشركة .ىذا ال

 يحمؿ السيـ العادي قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية تتحدد كما يمي:
o :ي باسـ أىي القيمة المدونة عمى صؾ السيـ و تدعى قيمة اسمية,  القيمة السمية

 الشخص المدوف عميو.

o تبعًا لحجـ االحتياطات واألرباح : وتعبر عف القيمة المحاسبية لمسيـ وتحدد القيمة الدفترية
 المحتجزة مقسومة عمى عدد األسيـ العادية وتحسب كالتالي:

 الرباح المحتجزة الحتياطات رأس المالالقيمة الدفترية لمسهم العادي =
عدد السهم العادية

 

 وىناؾ طريقة أخرى لتحديد القيمة الدفترية وىي:
 حقوؽ األسيـ الممتازة . –الممكية حقوؽ ممكية حممة األسيـ العادية =حقوؽ 

القيمة الدفترية لمسهم العادي = 
حقوق الممكية حقوق السهم الممتازة

 عدد السهم العادية
 

o :وىي تمثؿ سعر السيـ في السوؽ مف خالؿ التداوؿ وحجـ التعامؿ وحركة  القيمة السوقية
 البورصة. 

 : وتتحدد القيمة السوقية لمسيـ استنادا لما يمي

 .القيمة الدفترية لمسيـ وىو ما يعبر عنو بممكية صاحب السيـ في الشركة 

 .ظروؼ العرض و الطمب وتوجييات المضاربة في سوؽ الماؿ 

 رباح في نياية العاـ.توزيعات األ 



 .خطة الشركة و توجياتيا المستقبمية 

 .توقعات المضاربيف 

 .ظروؼ االقتصاد الوطني مف تضخـ و رواج 

 مضارب والمستثمر؟؟ * ما الفرق بين ال

وتـ  110وسعره بعد سنة  100لنأخذ مثاؿ لتوضيح الفرؽ: لنفرض لدينا سيـ سعره اليوـ 
 . 5توزيع أرباح فكاف نصيبو مف األرباح الموزعة 

  15=  5+  10بدايًة: إف مجموع األرباح المحصمة ىي : 
 ( تسمى أرباح رأس مالية.  10إال أف الػ ) 
 ( أيضا. 10( تسمى أرباح استثمارية بإضافة الػ )  5أما الػ ) 

يسعى فقط لألرباح الرأسمالية والتي تنجـ عف تغير في قيمة  لمضاربفا وهنا يكمن الفرق:
 األصؿ. 

فيو يسعى لألرباح الرأسمالية واألرباح االستثمارية التي تتحصؿ في نياية  المستثمر أما
 الدورة المالية.

 استنادًا لممعادلة اآلتية:  السوقية تقترب القيمة الدفترية من القيمةفي أكثر األحياف  مالحظة:

القيمةالسمية نسبة التوزيع لمسهم= معدل العائد الحقيقي لمسهم العادي 
 القيمة السوقية

 

% لألسيـ العادية وكانت القيمة االسمية 25 مثاؿ: إذا فرضنا أف الشركة توزع أرباحا نسبتيا 
 ليرة سورية فإف : 700ليرة سورية والقيمة السوقية  500

 % 17,85 = ⁄           معدؿ العائد الحقيقي لمسيـ  =
القيمة حسب العائد: وىي تمثؿ القيمة التي يرغب المستثمر بحيازتيا بحيث ىذا العائد يجب أف 

 يجذب المضارب لحيازة ىذا السيـ حيث:

حسب العائد = العادي يمة السهم ق
القيمة السمية نسبة التوزيع

 معدل العائد الذي يطمبه المستثمر
 

بناءًا عمى  % 20: بفرض أف المستثمر كاف يريد معدؿ العائد الحقيقي لمسيـ في المثال السابق
 ذلؾ فاف : 

        قيمة السيـ حسب العائد = 

   
 ؿ.س 625=  

 .%20ىي  0,2 أما.. األرباح الموزعة 125=  500%*25ىي  125حيث 
 



 الخصائص والميزات التي يتمتع بها حممة األسهم العادية:
يعتبر مالؾ السيـ العادي مف المالكيف وبالتالي يحؽ لو الترشيح لعضوية مجمس اإلدارة  1-

 واالنتخاب.

 يحؽ لمالؾ السيـ العادي نصيبًا مف األرباح في نياية السنة. 2-

سيـ جديدة "لنتذكر كنا نسمييا حؽ لحامؿ األسيـ العادية األولوية في حاؿ إصدارات أ3- 
 األفضمية في السنة الماضية"

حرية البيع والشراء في األسواؽ المالية دوف أخذ موافقة باقي الشركاء عمى عكس شركات  4-
 التضامف.

يحؽ لممالؾ الحصوؿ عمى جزء مف نتائج التصفية عند إفالس الشركة وذلؾ بحدود ما يممؾ 5- 
 مف األسيـ.

 تحققها األسهم العادية لمشركة: المزايا التي

تعتبر األسيـ العادية وسيمة تمويؿ طويمة األجؿ ألف صاحب السيـ يعتبر بمثابة مالؾ وال  1-
 يحؽ لو المطالبة برد قيمة السيـ.

ال تمتـز الشركة بدفع أرباح لحممة األسيـ العادية إال إذا تحققت وقامت الشركة بالتوزيع في  2-
 نياية العاـ.

تعتبر األسيـ حؽ مف حقوؽ الممكية وىي تمثؿ ضمانًا لمدائف ومف جية أخرى كمما  -3
 انخفضت مديونية الشركة مقابؿ األسيـ وحقوؽ الممكية كمما زادت الثقة بالشركة.

 Preferred Stockاألسهم الممتازة: 
 سوؽ رأس الماؿ. كما نعرؼ أف األسيـ الممتازة في النوع الثاني مف األوراؽ المالية المتداولة في 

 *يمثؿ السيـ الممتاز مستند ممكية ولو قيمة اسمية ودفترية وسوقية كالسيـ العادي.

 * ال يحدد لمسيـ الممتاز تاريخ استحقاؽ إال أنو كما نتذكر قد يتـ استدعائو في وقت الحؽ.

 :الختالفات بين األسهم العادية واألسهم الممتازة 

 يوعًا وانتشارًا في حيف يكوف انتشار األسيـ الممتازة أقؿ منيا.تعتبر األسيـ العادية أكثر ش1- 

ال يشترؾ أصحاب األسيـ الممتازة في اإلدارة في حيف يحؽ لحامؿ السيـ العادي االشتراؾ  -2
 .«الترشيح واالنتخاب»

 يحصؿ أصحاب األسيـ الممتازة عمى األرباح قبؿ أصحاب األسيـ العادية. 3-



لممتازة في حاؿ تصفية الشركة عمى قيمة األسيـ أما أصحاب يحصؿ أصحاب األسيـ ا 4-
األسيـ العادية ال يحؽ ليـ الحصوؿ عمى نصيبيـ إال بعد تسديد جميع االلتزامات المترتبة عمى 

 الشركة. 

تتعرض أسعار األسيـ العادية لمصعود أو اليبوط بينما األسيـ الممتازة تتميز باالستقرار نوعًا  5-
 ما.

األسيـ الممتازة أقؿ خطورة بالنسبة لممستثمر مف األسيـ العادية التي تتعرض أسعارىا تعتبر  -6
 لمذبذبات.

 تصدر الشركة المساىمة عدة أنواع مف األسيـ الممتازة: :مالحظة
 * أسيـ ممتازة لحامميا.

 * أسيـ ممتازة مف حيث الدخؿ ومجمعة لألرباح.

 العمومية "التصويت وليس الترشيح".* أسيـ ممتازة مف حيث التصويت في الجمعية 

 * أسيـ ممتازة مف حيث قابمية التحويؿ إلى أوراؽ مالية أخرى.

 «الورقة المالية الثالثة»: Bondsالســندات 
والمستثمر  «المقترض»تعتبر السندات التي تصدرىا الشركات بمثابة اتفاؽ بيف المنشأة 

 حيث يحدد في نص االتفاؽ كؿ مف "الفائدة والمبمغ وزمف الوفاء ومعمومات أخرى ". «المقرض»
 :متى تمجأ الشركات ومنشآت األعماؿ إلصدار السندات؟ وىؿ ىي ذات تكمفة  سؤال بسيط

 منخفضة أـ مرتفعة ؟؟
يا إف اليدؼ واضح لكؿ شركة تصدر السندات بأنيا تريد تمويؿ اإلنتاج أو التسويؽ وأيضًا ألن »

 .«بطبيعة الحاؿ ىي سندات قصيرة األجؿ وأحياناً  تكوف طويمة األجؿ 
 ومن ناحية التكمفة: 

إف المقارنة ما بيف أسعار الفائدة عمى القروض المصرفية وأسعار الفائدة عمى السندات ىي »
جأ التي تجعؿ الشركة تقبؿ ىذا النمط مف التمويؿ فإذا كانت أسعار الفائدة عمى السندات أقؿ تم

 ...«الشركة إلصدارىا وبالمقابؿ إذا كانت تكمفتيا أكبر فإنيا تمجأ إلى القروض المصرفية 
 وىي كالتالي: تصدر الشركات المساهمة عدة أنواع من السندات 

: وىي ورقة مالية قابمة لمتداوؿ عف طريؽ التنازؿ ويحصؿ Bearer Bondالسندات الحاممة  -1
 حامميا عمى القيمة زمف السداد.

السند المسجؿ باسـ المستثمر حيث يحؽ لصاحبو المسجؿ باسمو تحصيؿ الفائدة أو  -4
 تحصيؿ السند عند حموؿ األجؿ ويحقؽ ىذا النوع الحماية لممالؾ مف السرقة والضياع.

 
 



 :خصائص السندات 

  مف حيث المخاطر: تعتبر السندات أقؿ األوراؽ المالية مخاطرة ألنيا توفر لحامميا الحؽ في
 الحصوؿ عمى حقو قبؿ حممة األسيـ عند التصفية.

 .مف حيث الدخؿ: يوفر السند لحاممو دخاًل مستقرًا يتمثؿ بسعر الفائدة 

  .مف حيث الرقابة: ال يتدخؿ صاحب السند في الشؤوف اإلدارية لمشركة 

 .يحؽ لصاحب السند بيعو في السوؽ المالية عندما يريد التخمي عنو 

د أحدث كمما كانت سيولتو أكبر... كما أف غالبية المشتريف يفضموف كمما كاف السن :مالحظة
 السندات الحديثة.

  مف الناحية المالية: يعتبر السند ديف أو قرض قصيرًا أو متوسطًا أو طوياًل في األجؿ حسب
 نوعو... وىو أقؿ تكمفة مف األسيـ.

 :كيفية حساب تكمفة السندات 

 تحسب تكمفة السندات كما يمي:
× التكمفة االسمية لمسند سنويًا = معدؿ الفائدة االسمي 

 القيمة االسمية لمقرض
ؿ الفائدة الذي تدفعو الشركة استنادًا لقيمة السند ولمعإف التكمفة تختمؼ بيف السندات  مالحظة:

 يمي: لكامؿ السند حيث يمكننا حساب معدؿ الفائدة عمى السند كما

القيمة السوقية –القيمة اإلسمية = معدل فائدة السند  
القيمة السوقية

 

 :حيث أف البسط ىو نفسو يمثؿ مبمغ العائد وبالتالي 

معدؿ العائد أو التكمفة  
مبمغ العائد
القيمة السوقية

 
القيمة السوقية –القيمة اإلسمية 

القيمة السوقية
 

الذي ينشأ نتيجة التغيير في إف معدؿ العائد ىو عائد رأسمالي والذي عرفنا سابقًا معناه أنو ىو 
 قيمة األصؿ.

 مثال: 
ؿ.س وباعت  1000سمي قامت شركة فنادؽ الشاـ بطرح سندات ديف فحددت سعر السند اال

 ؿ.س فما ىو معدؿ الفائدة ؟ 950الشركة السند بمقدار 
 الحل: 

        
  

   
 
        

   
 معدؿ الفائدة = 



 فما ىي  900( فاضطرت إلى تسويقو بمقدار 950بػ ) بفرض أف الشركة لـ تستطع تسويقو
 فائدة السند حسب القيمة الجديدة ؟؟!!.

        
   

   
 
        

   
 معدؿ الفائدة = 

 :النتيجة
كمما انخفض معدؿ الفائدة وكمما انخفضت « القيمة السوقية»أنو كمما ارتفعت قيمة السندات 

 القيمة السوقية كمما ارتفع معدؿ الفائدة وكذلؾ ترتفع نسبة المخاطرة. 
إف العالقة بيف معدؿ الفائدة والقيمة السوقية ألي ورقة مالية ذات دخؿ »خالصة ... هامة جداا:
 .«ةثابت ىي عالقة عكسي

 الســندات الحكومية:
ة تصدرىا يصكوؾ مديون «Government Securities»يقصد باألوراؽ المالية الحكومية 

الدولة بيدؼ الحصوؿ عمى موارد إضافية لتمويؿ عجز الموازنة أو لجمع النقود الفائضة في حاؿ 
 محاربة التضخـ.

 ماذا تعني كممة عجز في الموازنة العامة ؟؟!! مالحظة:
لنعود قمياًل بذاكرتنا إلى مادة التحميؿ الكمي فإف الدولة تقوـ باإلنفاؽ ونسميو إنفاؽ حكومي ونرمز 

 (T)وبالمقابؿ فيي تجني الضرائب ونرمز ليا بػ  (G)لو بػ 
 ىناؾ عجز في الموازنة  G > Tفإذا كاف 
 ىناؾ فائض بالموازنة G < Tأما       
  :تقسـ السندات الحكومية إلى نوعيف 

أشير إلى السنة وعادة ما تكوف أقؿ مف  3: وىي سندات تتراوح مدتيا بيف أذون الخزينة -1
 سنة وذلؾ لتمويؿ النفقات الحكومية السريعة. 

تصدرىا الدولة لتمويؿ ما : وىي قروض متوسطة أو طويمة األجؿ وعادة سندات الخزينة -2
 .الماليةالعجز المزمف كما ويحؽ لحاممو تداولو في سوؽ األوراؽ 

يجب إدراجيا في ىذه األنواع وذلؾ ألف مدة استحقاقيا ال  أف أذوف الخزينة ال (:1مالحظة )
 تتجاوز السنة وكما نعرؼ فيي قصيرة األجؿ. فيذا يؤدي بأنيا تتداوؿ في سوؽ النقد.

ال يمكف تداوليا وفي حاؿ  تباعًا عف النوع الثاني فإنو أيضًا يوجد مف ىذه السندات:(2مالحظة )
 . احتاج صاحبيا لمماؿ يعود إلى الخزينة العامة ليحصؿ عمى قيمة السند

 وفي سورية يوجد ىذا النوع مف السندات وتدعى بػ "شيادات االستثمار بكافة أنواعيا": 
 سنوات. 10شيادة االستثمار فئة  ) أ ( وىي ذات فائدة تراكمية ومدتيا  -1

 .يحصؿ عمى فائدة ار فئة ) ج ( وىي ذات الجوائز أي الشيادة االستثم -2



 


