
- ق���د تك���ون ميزة الس���هم الممت���از في 
أولوية اقتس���ام موجودات الش���ركة عند 

التصفية.

- قد يتقرر امتياز للمس���اهمين القدامى 
الش���ركة  أس���هم  ف���ي  االكتت���اب  ف���ي 

المطروحة بغرض زيادة رأس المال.
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األس����ه����م 
S h a r e s

   عندما عرف اإلنسان النقود، كان يتعامل بها فقط لشراء الحاجات األساسية؛ لكن طرأت تطورات عدة 
على مر العصور وبدأت النقود بالتزايد، لذلك أراد اإلنسان أن يحفظ نقوده بطريقة تزيد منها. وبدأ عقل 
اإلنسان يفكر بطريقة اقتصادية، وهي استثمار نقوده، وذلك عن طريق تكوين سوق يختص باألموال 

ولهذا السوق قوانين وشروط، ومن ثم جذبت األسهم الناس إليها. 
وفي هذا العدد سنحاول تسليط الضوء على األسهم لنتعرف على مفهومها، خصائصها وأنواعها 

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - مايو 2014
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تعريف األسهم

الس���هم في اللغة مش���تق من الفعل س���اهم بمعنى 
اش���ترك، أما ف���ي االصطالح فيع���رف بأن���ه الوثيقة التي 
تمث���ل حص���ة المس���اهم في رأس م���ال الش���ركة أو أنه 
حصة في رأس مال شركة األموال. وقد ُعرف كذلك بأنه 
صك مالي يش���كل حق المساهم في أن يكون شريكًا 
ف���ي الش���ركة الت���ي أس���هم ف���ي رأس ماله���ا. ويمكن 
كأصل ع���ام تداول هذا الصك المال���ي بالطرق التجارية 
المختلف���ة كالتظهي���ر والتس���ليم وقد عرفه المش���رع 
بقوله: »الس���هم هو سند قابل للتداول تصدره شركة 

مساهمة كتمثيل لجزء من رأس مالها«.

مفهوم األسهم وحقوق المساهم

يمثل الس���هم حصة في ملكية الش���ركة المصدرة له، 
ويتمتع المس���اهم بحق���وق الملكية والت���ي من بينها 
الحق في حصة من األرباح التي تحققها الشركة، والحق 
ف���ي مراقب���ة اإلدارة م���ن خ���الل ح���ق التصوي���ت النتخاب 
أعضاء مجلس اإلدارة، واالقتراع على القرارات الرئيس���ية 
األخرى التي تقدمها إدارة الش���ركة. وف���ي حالة تصفية 
الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما 
تبق���ى من قيمة بيع األصول، بعد س���داد جميع ما على 

الشركة من ديون والتزامات. 

خصائص األسهم

1 - تساوى قيمة األسهم 

يقس���م رأس م���ال الش���ركة المس���اهمة إل���ى أس���هم 
متساوية القيمة، والحكمة من تساويها هي تسهيل 
تقدي���ر األغلبي���ة ف���ي الجمعي���ة العمومي���ة، وتس���هيل 
عملية توزيع األرباح على المس���اهمين، وتنظيم س���عر 

األسهم في البورصة.

وتس���اوي قيمة األسهم يقتضي تس���اوي الحقوق بين 
المس���اهمين، إال أن بعض القوانين تجيز إصدار أسهم 
ممت���ازة بق���رار م���ن الهيئ���ة العامة غي���ر العادي���ة، تمنح 
أصحابه���ا حق األولوية في األرباح، أو في أموال الش���ركة 

عند تصفيتها، أو كليهما، أو أية مميزات أخرى.

2 - تحديد مسؤولية المساهم بقيمة السهم

ال يتحم���ل المس���اهم من الدي���ون وااللتزام���ات المترتبة 
عل���ى الش���ركة إال بقدر م���ا يملكه من أس���هم في رأس 

مال الشركة.

3 - عدم قابلية السهم للتجزئة

إن عدم قابلية الس���هم للتجزئة ال تمنع أن يمتلك عدة 
أش���خاص سهم واحد، ولكن يتعين في هذه الحالة أن 
يمثلهم تجاه الش���ركة شخص واحد منهم، فإذا توفي 
مساهم وآلت ملكية السهم الذي كان يحمله إلى عدة 
ورثة فإن السهم ال يتجزأ عليهم وال يكون لكل منهم 
ص���وت ف���ي جمعية المس���اهمين؛ بل يتوج���ب عليهم 
أن يتفق���وا على اختيار من يباش���ر عنهم الحقوق التي 

يخولها إياهم السهم الموروث.

4 - قابلية األسهم للتداول 

وهي أهم خاصية للس���هم، فإذا ُن���ص على خالف ذلك 
فقدت الشركة صفة المساهمة.

قيمة السهم  

• القيمة اإلسمية 

هي القيمة التي تكتب على الصك نفسه والتي ُتحدد 
عن���د إنش���اء الش���ركة، ويق���در رأس مال الش���ركة على 
أس���اس هذه القيمة لمجموع األس���هم، وعلى أساسها 
يح���دد نصي���ب المس���اهم في أرب���اح الش���ركة. وال يجوز 
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إصدار الس���هم بأقل م���ن قيمته اإلس���مية، ولكن يجوز 
إص���داره بأعل���ى م���ن قيمته اإلس���مية إذا كن���ا بصدد ما 
ُيعرف »بعالوة اإلصدار بمناسبة زيادة رأس المال«، وهذه 
الع���الوة أو الزي���ادة يت���م اقتطاعه���ا م���ن المس���اهمين 
الج���دد وتعتب���ر بمثابة ثمن أو رس���م دخ���ول يجب على 
المس���اهم الجديد دفعه، وهي ُتفرض لتحقيق التوازن 

بين المساهمين القدامى والجدد.

• القيمة السوقية 

ه���ي القيمة التجارية للس���هم، وهي أيض���ا قيمته في 
س���وق األوراق المالي���ة، وأيض���ا تمث���ل القيم���ة البيعي���ة 
للس���هم، وبالتال���ي فه���ي تصع���د وتهب���ط بحس���ب 
قواني���ن الس���وق وعل���ى ض���وء قيم���ة أصول الش���ركة. 
وترتبط هذه القيمة، بمدى نجاح أو فش���ل الشركة في 

نش���اطها التج���اري وتحقيق األرب���اح، وم���دى الزيادة في 
قيمة موجوداتها. وتزداد القيمة السوقية في الشركة 
نتيج���ة اإلقب���ال المتزاي���د على أس���همها ف���ي البورصة 

المالية.

• القيمة الحقيقية

تعك���س هذه القيمة للس���هم من موج���ودات )أصول( 
الشركة، بعد إعادة تقديرها وفقًا لألسعارالجارية، وهي 
نصيب الس���هم في صافي أصول الش���ركة بعد خصم 
ديونه���ا. وعليه، فإذا حققت الش���ركة أرباحًا مما زاد في 
قيم���ة أصولها على رأس المال، تكون القيمة الحقيقية 
أعلى من القيمة اإلسمية. أما إذا لم تحقق الشركة أرباح 
أو خس���ائر، فتك���ون القيمة الحقيقية مس���اوية للقيمة 
اإلس���مية. أما إذا تكبدت الش���ركة خس���ائر مما أدى إلى 
إنق���اص رأس ماله���ا، فإن قيمة الس���هم الحقيقية تقل 
عن القيمة اإلسمية، وتمثل هذه القيمة مؤشرًا حقيقيًا 

إلى مدى قوة المركز المالي للشركة.

• قيمة اإلصدار

وه���ي القيمة التي ُيصدر بها الس���هم، أي المبلغ الذي 
يق���وم المس���اهم بدفعه للحصول على الس���هم. وقد 
يحدث أن ُتصدر األس���هم بقيمة إصدار أكبر من القيمة 
اإلس���مية للس���هم، وغالبًا ما يوجد الفرق في مصاريف 
اإلص���دار وعالوت���ه، والت���ي تحص���ل لمواجه���ة النفق���ات 
اإلداري���ة والدعائي���ة الالزمة إلصداراالس���هم، والهدف من 
عالوة اإلصدار هي اإلبقاء على القيمة اإلس���مية الصافية 

لرأس مال الشركة.

أسعار السهم

1 -  س��عر االفتت��اح: وتعن���ي أول عملي���ة بي���ع وش���راء 
تم���ت في فترة معينة في الي���وم عندما ُتحلل البيانات 

اليومية لسهم معين.

2 - س��عر االرتف��اع: ويعن���ي أعل���ى س���عر وص���ل إلي���ه 
الس���هم في فترة معينة، ومن الممكن أن تكون س���نة 
أو يوم، ويش���ير ذلك إلى النقطة التي كان عندها عدد 
المشترين أكثر من البائعين ووصلت عروضهم للشراء 
ألعلى س���عر ممكن، وتوقف الس���عر عن���د هذه النقطة 

لعدم رغبة المشترين بالشراء بأعلى من هذا السعر.

3 - س��عر االنخف��اض: ويعن���ي أق���ل س���عر وص���ل إليه 
الس���هم في فترة معينة، من الممكن أن تكون س���نة 
أو يوم، ويش���ير ذلك إلى النقطة التي كان عندها عدد 
البائعين أكثر من المشترين ووصلت عروضهم للبيع 
ألقل س���عر ممكن، وتوقف الس���عر عند ه���ذه النقطة 

لعدم رغبة البائعين بالبيع بأقل من هذا السعر.

4 - س��عر اإلغ��اق: ويعن���ي س���عر اإلقف���ال ال���ذي أقفل 
الس���عر عنده في يوم معين. بمعنى آخر س���عر وصل 

إليه سهم لفترة معينة.

يعرض���ه  ال���ذي  الس���عر  ويعن���ي  الع��رض:  5 - س��عر 
المش���ترين لشراء سهم معين، وهذا السعر هو الذي 

سوف تحصل عليه عندما تبيع هذا السهم.

6 - سعر الطلب: ويعني السعر الذي يعرضه البائعون 
لبيع سهم معين. 

أنواع األسهم 

 تنقسم األسهم إلى أنواع، بناًء على االعتبارات التالية:

1 - من حيث طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك 

• أس��هم نقدي��ة: الحص���ص النقدي���ة الت���ي يقدمه���ا 
المساهمون في الشركة.

• أس��هم عيني��ة: ه���ي الحص���ص العيني���ة المقدم���ه 
للش���ركة، بمعن���ى الت���ي تدف���ع قيمته���ا م���ن األم���وال 
العيني���ة، وم���ن أمثلته���ا قطع���ة أرض مق���ام عليه���ا 
منشآت الشركة، وقد تكون منقوالت مادية كالسيارات 
أو البضائ���ع أو منقول معنوي كب���راءة اختراع أو نموذج 

صناعي.

ويختلف الس���هم النقدي عن الس���هم العيني في أنه 
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غالبًا ما ينص المشرع على وجوب تقديم قيمة الحصة 
العينية للتحقق من صح���ة هذا التقديم، حتى يحصل 
المس���اهم مقاب���ل حصت���ه العينية على أس���هم تالئم 
قيمته���ا اإلس���مية القيمة الحقيقية له���ذه الحصة، كما 
يوجب المشرع الوفاء بقيمة الحصة العينية كاملة في 
حين يجيز الوفاء بقيمة السهم النقدي على أقساط. 

2 - من حيث طريقة التداول

إن طريقة تداول األسهم تتنوع حسب التالي: 

• الس��هم اإلسمي: هو ذلك السهم الذي يحمل اسم 
صاحب���ة، فه���و صك إلثب���ات حقه في الش���ركة، وُينش���أ 
باسم الشريك وُيقيد في سجل خاص يودع في المركز 
الرئيس���ي للش���ركة وُيقي���د ف���ي ه���ذا الس���جل بيانات 

المس���اهم )اإلسم- اللقب- الجنس���ية ...(، باإلضافة إلى 
رق���م الس���هم ون���وع الش���ركة وعنوانه���ا ورأس مالها، 
وُتقي���د أيضًا عمليات التنازل وتاريخ حدوثها، ويتس���لم 
المساهم صك السهم اإلسمي مبينًا فيه كل البيانات.

	••الس��هم لحامله: هو ذلك الس���هم الذي ال ُيذكر فيه 
اس���م المس���اهم، ويعتبر حامل الس���هم مالكًا له تجاه 
الش���ركة وهو ُمتداول عن طريق التس���ليم المادي من 
يد إلى يد ويعني من المتنازل إلى المتناَزل له، فالتنازل 

يكون بواسطة التسليم من البائع إلى المشتري.

• الس��هم اإلذني: وهو ذلك الس���هم الذي يكون ألمر 
أو إلذن صاحب���ه، وت���رد عب���ارة األم���ر أو إلذن مقرونة بإذن 
صاحب الس���هم، ويكون تداول���ه بالتظهير أي بالكتابة 
عل���ى ظه���ره، بم���ا يفي���د التخلي عن���ه وه���ذا النوع من 

األسهم نادر.

3 - من حيث حقوق حامله

تنقس���م األس���هم من حيث الحق���وق التي يكتس���بها 
المساهمون إلى نوعين:

• األسهم العادية

األصل في األس���هم أنها ُتصدر عادية، أي تمنح حامليها 
حقوق���ًا متس���اوية وإلتزام���ات واح���دة، ويتمت���ع حمل���ة 
األس���هم العادي���ة بالعديد م���ن الحق���وق، وتتمثل أهم 

هذه الحقوق في:

- الحق في االشتراك في األرباح عند توزيعها. 

- الحق في االشتراك في اإلدارة.

- الحق في التصويت وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

- الحق في حضور الجمعيات العمومية.

- الحق في نقل ملكية األس���هم من دون إذن ُمس���بق 
من الشركة.

- الح���ق ف���ي االش���تراك ف���ي موج���ودات الش���ركة عن���د 
تصفيتها.

• األسهم الممتازة 

 إن إصدار هذه األسهم يسفر عن منح حقوق وامتيازات 
لبعض المساهمين، وال يعد ذلك إخالالً لمبدأ المساواة 
بي���ن المس���اهمين، ألن ه���ذه المس���اواة قاص���رة عل���ى 
المس���اهمين في فئ���ة واحدة ممن اش���تركوا في وقت 
واح���د، فغالب���ًا م���ا تلجأ الش���ركات إلى ع���دم تقرير هذه 
االمتي���ازات إال ف���ي ح���االت معين���ة، وغالبًا م���ا تكون عند 
زيادة رأس المال إلغراء الجمهور باالكتتاب في األس���هم 
الجديدة. إضافة إلى ذلك فقد تعجز الشركات عن الوفاء 
بحقوق حملة السندات، فتعرض تحويل تلك السندات 
إلى أسهم ممتازة، فتتخلص بذلك من دينها تجاههم 

فيتحول الدائنون إلى مساهمين.

ومن المميزات التي ُتمنح لحملة األسهم الممتازة:

- قد تمنح األس���هم أصحابها عدة أص���وات إضافية في 
اجتماع���ات الجمعي���ة العامة، وُيعرف الس���هم في هذه 
الص���ورة بالس���هم متع���دد األص���وات. ويلجأ مؤسس���و 
الش���ركة إلى هذه األس���هم حتى يتمكنوا من معارضة 

رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس اإلدارة.

-  ق���د تتمثل هذه الميزة في ص���ورة أولوية حيث َتمنح 
حامل���ي ه���ذه األس���هم الحق ف���ي الحصول عل���ى أرباح، 
فيحصل أصحاب األسهم الممتازة على نسبة من الربح 

ُتوزع عليهم قبل توزيع الربح على باقي األسهم.


