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أنواع األوراق املالية : الفصل الثاني

. أنواع األوراق المالية
.النقدسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق

Treasuryالخزانةأذونات• Bills.
.  Commercial Paperاألوراق التجارية •
.NCDشهادات اإليداع المصرفية القابلة للتداول •
.Bank Acceptanceالمصرفية القبوالت•

.المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
.Stocksاألسهم1.
الملكيةلشكلوفقااألسهم.
بقيمتهاالوفاءلمقابلوفقااألسهم.
بقيمتهاالوفاءلمقابلوفقااألسهم.
للمساهمتمنحالتيللحقوق وفقااألسهم.
العاديةاألسهمCommon Stocks.
الممتازةاألسهمPreferred Stocks.
.Bondsالسندات2. 20Dr Nawar Hashem2نيسان، 05



أنواع األوراق المالية 

مفهوم الورقة المالية

المستقبليةديةالنقبالتدفقاتحقالمالكتمنحوثيقةهيالماليةالورقة•
ولالحصبإعادةحقأو(كاألسهم)أصلعلىملكيةحقتمثلوقد

.(كالسندات)فائدةمعالمقدمةالماليةالمواردعلى

السند قد تكون مستند ورقي مثل شهادة السهم أو شهادةالوثيقة •
(.من خالل الحاسب مثال)أو قد تكون الدخول في تسجيل معين 
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أنواع األوراق المالية 

أنواع 

األوراق 

المالية 

حسب آجال 

استحقاقها 
حسب التداول 

متداولة في

سوق نقد

متداولة في

سوق راس 

المال

طويل األجل 
قصير 

األجل 
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ون ديبمثابةالنقدسوق فيالمتداولةالماليةاألوراقتعتبر•
Indebtednessادةعيكون استحقاقهاتاريخأنإذاألجلقصيرة

.األكثرعلىسنةلمدة
:األوراق المالية األكثر شيوعا في سوق النقد هي•
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أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا

األوراق التجاريةأذونات الخزينة

شهادات اإليداع 

المصرفية القابلة 

للتداول

القبوالت 

المصرفية

4/5/2020 Dr Nawar Hashem 6



أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا

اذونات الخزينة1.

هي اوراق مالية حكومية قصيرة االجل•

ال يزيد تاريخ استحقاقها عن السنة •

من أكثر أدوات السوق النقدي تداوال وسيولة•

تثمر بل يتم تباع أذونات الخزينة بخصم أي أنه اليتم دفع الفائدة للمس•
تحديد السعر بناء على مقدار الخصم

ال تعتبر أذونات الخزينة مجاال استثماريا ممتازا ومؤقتا لألمو•
ل القريب المراد االحتفاظ بها لمواجهة احتياجات السيولة في المستقب

:لالسباب التالية

كونها استثمارات خالية المخاطرة -

(السوق الثانوي) لها سوق مستمر -

قصر استحقاقها يقلل من مخاطر انخفاض في قيمتها-
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اذونات الخزينة1.

الذي العائد ( القيمة السوقية)يشكل الفرق بين القيمة االسمية و السعر •
يحصل عليه المستثمر من االذونات 

هذا العائد هو عائد خالي من المخاطرة حيث ان مخاطرة االذونات •
.  معدومة إلصدارها من قبل الحكومة

لى القيمة تغير سعر الفائدة عتتعرض االذونات بالمقابل الى مخاطرة •
السوقية لالذونات  

ذونات حيث بعالقة عكسية مع القيمة السوقية لاليرتبط سعر الفائدة•
الذونات أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي الى انخفاض القيمة السوقية ل

مما يعرض المستثمر الى خسارة اذا ما اضطر الى بيع االذونات
(لماذا)قبل تاريخ االستحقاق 

أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا
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:تاليحساب معدل الخصم على أذونات الخزينة باستخدام القانون اليتم •

t)/360( * )القيمة االسمية/الخصم من القيمة االسمية)
𝐹𝑉 − 𝑃

𝐹𝑉
𝑋
360

𝑡

يوما وقيمته 182إذا فرضنا أن هناك أذن خزينة استحقاقه : مثال•

دوالر وكان أعلى سعر تم الوصول اليه في المزاد 10000االسمية 
.وندوالر ، احسب معدل العائد الحقيقي لالستثمار في هذه األذ9500

10000−9500

10000
𝑋
360

182
=9.89%

أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا
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االوراق التجارية. 2

في أسواق النقديقصد بها االوراق التجارية كأداة من ادوات االستثمار •

ة التي هي عبارة عن وعود غير مؤكدة بالدفع تصدرها الشركات الكبيرة والمعروف•

ويقها لها وضعية مالية جيدة وتباع عن طريق وكالء متخصصين في تداولها وتس

ق اإلستثمار، إلى المستثمرين النهائيين كالبنوك التجارية، شركات التأمين، صنادي

.وشركات األعمال األخرى التي لديها فائض سيولة

.يوما270فترة استحاق األوراق التجارية تتراوح مابين أيام قليلة الى •

اساس الخصم مثل اذونات الخزينة تباعتصدر لحاملها و على•

سبياً تصدر في معظم االحيان غير مضمونة مما يجعل درجة المخاطرة فيها عالية ن•

ستثمار في نتيجة المخاطرة العالية فالعائد عليها عالي و يكون اعلى من العائد في اال•

.  ةاذونات الخزينة و لكنه قريب من العائد المحقق من شهادات االيداع المصرفي

أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا
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أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا

:التجاريةاالوراق . 2

ين والمقترض( عائد أعلى من أذونات الخزينة)تمنح مزايا لكل من المقرضين •

(.نفائدة أقل من الفائدة التي تقرض بها البنوك التجارية عمالئها المميزي)

:  تتميز األوراق التجارية بمايلي•

غير مضمونة بأي أصل من أصول المنشأة 1.

ضمان البنوك لهذه األوراق ساهم في خفض مخاطر كل من اإلستثمار و معدل الفائدة2.

ارية نشط  نتيجة طبيعة هذه االوراق من خالل بيوت السمسرة والبنوك التجلها سوق ثان3.
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شهادات االيداع المصرفية القابلة للتداول. 3

ال يثبت هامة من أدوات االستثمار في سوق النقد تصدرها البنوك التجارية على شكل ايصاداة •
.أن حامله قد أودع مبلغا معينا لمدة محدودة وبفائدة معلومة

تسعة أشهر، سنة، ويمكن-ثالثة أشهر–وغالباً ما يتم إصدار هذه الشهادات آلجال شهر •
.إصدارها بسعر فائدة متغير

:  توفر شهادة االيداع للمستثمر صاحب الوديعة مجموعة من المزايا•

بيع توفر له فرصة الحصول على النقد قبل موعد استحقاق الوديعة و ذلك عن طريق–
الشهادة مقابل تنازله عن جزء من العوائد 

بالتالي ال يوجد ضرورة لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاققابلة للتداول –

ب على ويحسمعدل العائد الذي يحققه المستثمر بها اعلى من العائد من حسابات التوفير–
.يوم360يوم بدال من 365اساس 

اس التعامل بشهادات االيداع مثلها مثل السند تباع على اساس المردود و ليس على اس–
الخصم 

العميلبناءا على طلب -2االصدار المعلن طريقة -1: يتم اصدار شهادات االيداع بطريقتين•

أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا
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القبوالت المصرفية. 4
مصرفهي اداة دين صادرة عن •

يراد هي عبارة عن سحوبات بنكية يستخدمها المستوردون المحليون في است•

بضاعة اجنبية على الحساب 

لو اراد تاجر سوري شراء بضاعة من اليابان سيكون امامه بديالن : مثال

استيراد بضاعة 

يفتح اعتماداً مستندياً من النوع الذي يتطلبان 

دفع ثمن البضاعة كاملة  للمورد بمجرد وصول

مستندات شحنها 

: قبوالت مصرفية

يلجأ اليه المستورد عندما ال تتوفر لديه السيوله 

الكافية لدفع قيمة البضاعة المستوردة فوراً 

أو قد يلجأ اليها لتحقيق مزايا ائتمانية 

يوفرها له المورد رغبة منه في الترويج لنوع

معين من البضاعة

أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا
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:  اذا اختار المستورد الخيار الثاني فان عليه •

ذا البنك أن يتفق مع احد البنوك السورية بإصدار قبول مصرفي يضمن فيه ه–

اليابان للمورد الياباني  الحصول على ثمن البضاعة بواسطة بنك مراسل في

حقاق يساوي يصدر هذا القبول بقيمة اسمية تساوي قيمة البضاعة و بتاريخ است–

المهلة الزمنية للسداد المتفق عليها بين المورد و المستورد

:  عند استالم المورد الياباني للقبول المصرفي فأن بإمكانه•
ل في اليابان االحتفاظ به لغاية تاريخ االستحقاق و استالم قيمته االسمية من البنوك المراس•

أو ان يقوم ببيعه في السوق الثانوي لألوراق المالية بخصم معين •

ذلك عائداتقوم البنوك التجارية بشراء هذا النوع من القبوالت فتحقق ب•
هو نسبة الخصم 

و الفترة , يوم170يوم إلى 30وتتراوح فترة استحقاقها عادةً ما بين •

ً 90األكثر شيوعاً هي  .يوما

أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا
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ئدة على يرتبط حجم القبوالت المصرفية المتداولة في السوق النقدية بمعدل الفا•

القروض البنكية 

عندما تنخفض اسعار الفائدة على القروض

البنكية يقل االقبال على القبوالت المصرفية كما 

يقل حجم اصداراتها 

النه في هذه الحالة يكون من االنسب للمستوردين

الحصول على قروض مباشرة بدالً من اللجوء 

للقبوالت المصرفية

اذا ارتفع سعر الفائدة على القروض البنكية 

يزيد حجم اصدار القبوالت المصرفية

ألنها تصبح انسب من القروض المصرفية  

أدوات اإلستثمار المتداولة في سوق النقد : ثانيا
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(هماألس)رأس المال سوق المالية المتداولة في األوراق 

بلقمنالمالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراقتصدر
يتجاوزااستحقاقهفتاريخطويلة،آلجالوالحكوماتالشركات

.(األسهم)استحقاقتاريخلهليسوبعضها،(السندات)السنة
:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق

Stocksاألسهم1.

يفالملكيةألدواتشيوعااألكثرالشكلاألسهمتمثل
أوأسيسالتعندالشركاتتصدرهاماليةأوراقوهيالشركات،

رأسواقأسفيتداولهاويتمإضافيتمويلإلىتحتاجعندما
.المال
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ال المرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)

م تنقس

األسهم 

أسهم وفقا لشكل

الملكية

أسهم وفقا لشكل 

الملكية

أسهم وفقا لشكل

الملكية
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المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)
متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن

ألسهم :إلىلذلكوفقااألسهموتقسم:الملكيةلشكلوفقا-أ
:  أسهم أسمية: أوال

يسجلو السهمشهادةعلىصاحبهاأسميكتبالتياألسهموهي
لبويتط."المساهمينسجل"يسمىالشركةلدىخاصسجلفي
هذاإثباتآلخرشخصمناألسهممنالنوعهذاملكيةنقل

.ركةالشلدىاألسهمسجلوفيالسهمشهادةظهرعلىالتنازل
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رأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)المال 

متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن
أسهم :إلىلذلكوفقااألسهموتقسم:الملكيةلشكلوفقا-أ

:لحاملهااألسهم:ثانيا
عتبريحيثالسهمشهادةعلىصاحبهاأسميسجلالأسهموهي

للمالكليمهاتسبمجردملكيتهاوتنتقلالشركةأمامالمالكهوحائزها
منلنوعاهذاويمتازالشركة،بسجالتقيودأيةاشتراطدون الجديد
.والتداولالتبادلوسرعةبسهولةاألسهم
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الالمرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)
متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن
:إلىلذلكوفقااألسهموتقسم:الملكيةلشكلوفقاأسهم-ب
:نقديةأسهم:أوال

.أقساطةعدعلىأوواحدةدفعةنقدابقيمتهاالوفاءيتمالتياألسهموهي
:عينيةأسهم:ثانيا
أوالمؤسسون يقدمهاأصولمقابلالشركةتصدرهاالتياألسهموهي

.أخرى شركةوالتزاماتأصولمقابلأوالمساهمون،
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المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)
متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن
:الملكيةلشكلوفقاأسهم-ت
:Common Stocksاألسهم العادية : أوال

يهاحاملتمنحالتيالماليةاألوراقتلكالعاديةاألسهمتمثل
للملكيةيسيالرئالشكلوتمثلتمييزدون متساويةحقوقا  (مالكيها)

أوShareحصةعنعبارةهوفالسهمالمساهمة،الشركاتفي
أرباحفيحقصاحبهيعطيالشركةفيOwnershipملكية

.وأصولهاالشركة
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المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)

خصائص األسهم العادية 

المنشأةفيملكيةحقتمثلالعاديةاألسهم
استحقاقتاريخلهاليس.
لشركاتاعليهتعتمدالذيالرئيسيالشكلاألسهمهذهوتعتبر

.شطتهاأنلتمويلتحتاجهاالتياألموالعلىالحصولفيالمساهمة
يعبإعادةأواألرباحتوزيعاتفيإمايتمثليحصلالذيالعائد

.عاديةغيرأرباحمحققا  شراؤهسعرمنأعلىبسعرالسهم
 صولباألولكنالمنشأة،أصولفيحقالعاديةاألسهملحملةيكون

.األخرى االلتزاماتجميعسدادبعدالمتبقية
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المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)

:يليافيمالعاديللمساهمتمنحالتيالحقوق أهمتحديدويمكن

.أرباحتوزيعاتعلىالحصولفيحق1.

فياإلدارةمجلسالنتخابVotingواالقتراعالتصويتحق2.
.للمساهمينالعامةالجمعيةواجتماعاتالسنوي،االجتماع

تصدرهاالتيلألسهمالجديدةاإلصداراتفياالكتتابفيالحق3.
ديدةالجاإلصداراتهذهقبليملكهمانسبةبنفسالمنشأة،
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رأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)المال
العاديةاألسهمأنواععدةتمييزيمكن

Blueالجودةمرتفعةاألسهم–1 Chip Stocks:
الماليداؤهاأيكون والتيوالمعروفةالكبيرةالشركاتتصدرهاأسهم
باحأر توزعأنهاإذواإليرادات،األرباحتوزيعاتناحيةمنجيدا

.السائدةاالقتصاديةاألحوالعنالنظربغضثابتبمعدل
Growthالنموأسهم–2 Stocks:

منأعلىبةبنسومبيعاتهاأرباحهاتزدادالتيالشركاتأسهمتمثل
.المماثلةللشركاتالنمومعدالتأواالقتصادي،النمومعدل
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المال رأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)

العاديةاألسهمأنواععدةتمييزيمكن
Incomeدخلأسهم–3 Stocks:

شركاتالفتقومنسبيا،كبيرجاري عائددتولالتياألسهموهي
.أرباحكتوزيعاتدخلهامنجزءبدفعلهاالمصدرة

ألرباحابتوزيعاتيهتمون الذينللمساهمينمالئمةأكثرتعتبر
تيجةنمرتفعةعاديةغيرأرباحلتحقيقاالنتظارمنأكبربشكل

.هاشرائسعرمنأعلىبسعراألسهمبيع
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المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)

العاديةاألسهمأنواععدةتمييزيمكن
Defenseدفاعيةأسهم–4 Stocks:

شاطالنبدوراتغيرهامنتأثرا  أقلبأنهااألسهمهذهتتسم
ومن،األمانمنمرتفعةبدرجةتتمتعفهيالسيئة،االقتصادي

لعامةاالخدماتكشركاتالضروريةالسلعشركاتأسهمأمثلتها
.(الكهرباءالمياه؛)
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ل المارأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)

العاديةاألسهمأنواععدةتمييزيمكن
Cyclicalاألعمالبدورةالمرتبطةاألسهم–5 Stocks:

الرواجتراتفففياألعمال،دوراتبتغيرأرباحهاترتبطأسهموهي
لاألحوافيأماأسهمها،أسعاروترتفعالشركةأرباحتزداد

أسعاروتنخفضالشركةأرباحفتنخفضالسيئة،االقتصادية
.ياراتالسصناعةشركاتأسهمأمثلتهاومنالسوق،فيأسهمها
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المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)
متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن

Preferredالممتازةاألسهم:ثانيا Stocks:
Perpetualاستحقاقتاريخبدون ماليةأوراقالممتازةاألسهموتمثل Security،
:أوجهعدةمنالعاديةاألسهمعنتختلفأنهاإالالعادية،األسهممثلمثلها

حملةولحصقبلالمعلنةاألرباحتوزيعاتعلىالحصولفياألولية1.
األسهمفيلالستثمارينظرلذلكالتوزيعاتهذهعلىالعاديةاألسهم
.العاديةاألسهمفياالستثمارمنمخاطرةأقلبأنهالممتازة

الحصولفيالعاديةاألسهمحملةعلىPrecedenceأسبقيةلهم2.
.المنشأةتصفيةعندحقهمعلى
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ل المارأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)
متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن

Preferredالممتازةاألسهم:ثانيا Stocks:
يارالختالتصويتحقعادةالممتازةاألسهمحملةيملكال-3

.اإلدارةمجلس

همأسإلىالتحولفيالممتازةاألسهمأنواعبعضقابلية-4
.عادية

عندمحدبمبلغتكون ماغالبامحددةعوائدالممتازةلألسهم-5
.االسميةقيمتهمنمئويةنسبةشكلعلىأوسهمكل 20Dr Nawar Hashem29نيسان، 05



ل المارأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)
متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن

Preferredالممتازةاألسهم:ثانيا Stocks:
تختلف فيما بينها من ناحيةالممتازة عدة أنواع من األسهم 

الممنوحةواالمتيازاتالحقوق 
 Stock Preferred as toأسهم ممتازة باألرباح –1

Dividends

وزيعات وهي األسهم التي تمنح حملتها الحق في الحصول على ت
ى أرباح محددة عن كل سهم قبل حصول حملة األسهم العادية عل

.  أية توزيعات
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ال المرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)
متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن

Preferredالممتازةاألسهم:ثانيا Stocks:
عدة أنواع من األسهم الممتازة تختلف فيما بينها من ناحية

الممنوحةالحقوق واالمتيازات
Cumulative Preferred Stockاألسهم الممتازة مجمعة األرباح –2

عات الممتازة مجمعة األرباح الحق في الحصول على توزيلألسهم 
لسنوات فهذا الحق ال يسقط في اتراكمي األرباح األساسية بشكل 

قررت وإذا مالألرباح التي لم تقرر الشركة فيها إجراء توزيعات 
.السنواتالشركة إجراء توزيعات لألرباح في أحد 
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المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)
متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن

Preferredالممتازةاألسهم:ثانيا Stocks:
قوق عدة أنواع من األسهم الممتازة تختلف فيما بينها من ناحية الح

الممنوحةواالمتيازات
Callableلالستدعاءالقابلةالممتازةاألسهم–3 Preferred Stock:

الل وتمثل األسهم التي يكون للشركة المصدرة حق استردادها  من خ
بقا على قيامها برد قيمة السهم إلى المساهمين على أساس سعر يحدد مس

عرف يبمقدار أو بقيمةاألصليأساس القيمة االسمية أو سعر اإلصدار 
%4و3بين تتراوح استدعاءبعالوة 
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ل المارأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(األسهم)
متعددةلمعاييروفقااألسهمقسيمتن

Preferredالممتازةاألسهم:ثانيا Stocks:
عدة أنواع من األسهم الممتازة تختلف فيما بينها من ناحية الحقوق 

الممنوحةواالمتيازات
Convertible Preferred Stockالممتازة القابلة للتحويل األسهم –4

عدل تحويل يحق لحملتها مبادلتها بأسهم أخرى عادية تصدرها الشركة وفقا لم
معينأو سعر Conversion Ratioمعين 

Participating Preferred Stockباألرباح الممتازة المشاركة األسهم –5

سهم في مشاركة حملة األالحق الممتازةقد تعطى ميزة إضافية لحملة األسهم 
.زئيةحيث قد تكون المشاركة كاملة وقد تكون جالموزعة العادية في األرباح 
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ل المارأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(  السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
:Bondsالسندات.2

"المقترض"المنشأةبينIndentureقرضأواتفاقأوعقدتمثل
بلغامالمنشأةبإقراضالمستثمريقومإذ،"المقرض"والمستثمر

دوريةوائدفإلىإضافةالدينأصلبردبالمقابلالمنشأةوتقوممحددا،
للسنداالسميةالقيمةمنمعينةبنسبةمحددة

دين تعتبر السندات المصدرة من قبل منشآت األعمال بمثابة أدوات
ت يتم طرحها في السوق المالي آلجال طويلة قد تصل إلى عشرا

(سنة مثال30)السنين 
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ال المرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(  السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
:Bondsالسندات.2

:الوثائقمننوعينالسنداتإصدارويرافق

السندشهادة:Bond Certificate
.وائدالفاستحقاقوتواريخالسندسدادوقتمثلمعلوماتعليهويثبت

أو وثيقة إصدار السند عقدBond Indenture:
مرين أو والمستث( المقترض)بين المنشأة المصدرة للسندات االتفاق تمثل

(.المقرض)الدائنين 
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ال المرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(  السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
Bondsالسندات.2

:السنداتهذهأنواعأبرز
لحاملها السندات واالسمية السندات –1

وتتطلب ها مالكيفالسندات االسمية هي السندات التي تصدر باسم 
دةشهادة جديوإصدارإلتمام عملية البيع أن يتم التنازل عن 

السند دة السند لحامله عندما ال يسجل أسم مالكه على شهاويكون 
وينتقل من شخص آلخر بالتسليم واالستالم

20Dr Nawar Hashem36نيسان، 05



ال المرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(  السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
Bondsالسندات.2

:السنداتهذهأنواعأبرز
المضمونةغيروالسنداتالمضمونةالسندات–2

Securedمضمونةالسنداتتكون  Bondsبنوعدعمهاخاللمن
غيرالسنداتفإنمعينةعقاريةبأصولوذلكالرهنأنواعمن

.رتفعمفائدةمعدلدفعوتتطلبالمخاطرعاليةتكون المضمونة

20Dr Nawar Hashem37نيسان، 05



المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(  السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
Bondsالسندات.2

:السنداتهذهأنواعأبرز
المتسلسلةوالسنداتاألجلذاتالسندات–3

هي السندات التي تصدر Term Bondsالسندات ذات األجل 
هي Serial Bondsالمتسلسلة السندات أماواحدبتاريخ استحقاق 

صل الدين أي يتم سداد أ)التي تصدر بتواريخ استحقاق متسلسلة 
(.الناشئ بسببها على دفعات
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ال المرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(  السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
Bondsالسندات.2

:السنداتهذهأنواعأبرز
Callableلالستدعاءالقابلةالسندات–4 Bond

تدعائها تعطي السندات القابلة لالستدعاء األحقية لمصدرها باس
صلحته وجد أن من مإذا استحقاقهاوسحبها من التداول قبل تاريخ 

ذلك
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ل المارأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(  السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
Bondsالسندات.2

:السنداتهذهأنواعأبرز
Convertibleللتحويلالقابلةالسندات–5

نمأخرى ماليةأوراقإلىتحويلهايمكنالتيالسنداتوهي
بعدحددةمفترةخاللوذلكالشركة،تصدرهاالتيالماليةاألوراق

.اإلصدار
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ال المرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(  السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
Bondsالسندات.2

:السنداتهذهأنواعأبرز
-Commodityبالبضائعالمضمونةالسندات–6

Backed Bond
منراميلبمثلبضائع،مقابلاستردادهايمكنالتيالسنداتوهي
.الثمينةالمعادنمنأونصاتأوالنفط
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ال المرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(  السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
Bondsالسندات.2

:السنداتهذهأنواعأبرز
Deepكبيربخصمالسندات–7 Discount Bonds

سمى وهي سندات طويلة األجل ال تحمل معدل فائدة، ويمكن أن ت
.سندات بفائدة صفر
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ال المرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(السندات)

:السنداتهذهأنواعأبرز
Deepكبيربخصمالسندات–7 Discount Bonds

:مثال
علىوتوقعس.ل500000مبلغالبنكمنباقتراضالمنشأةتقوم
وبالتاليس.ل600000بمبلغالزمنمنمدةبعديستحقسند
س.ل100000هنايبلغالخصممقدارفإن
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المالرأس األوراق المالية المتداولة في سوق 
(السندات)

:المالرأسسوق فيالمتداولةالماليةاألوراق
Bondsالسندات.2

:السنداتهذهأنواعأبرز
وسندات اإليرادات Income Bondsالدخل سندات –8

Revenue Bonds

أما ابحة ر سندات الدخل ال تدفع فائدة إال إذا كانت الشركة المصدرة 
ادر إيراد سندات اإليراد سميت هكذا ألن الفائدة عليها تدفع من مص

ة الهيئات التعليميالمطارات وغالبا ما تصدر من قبل محددة 
ى هذه والهيئات الحكومية، وبالتالي فإن الفائدة عل( كالمدارس)

.المصادرالسندات تدفع مع اإليرادات المتحققة من هذه 
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