
 االسهم الممتازة ثانيا : 

 مفهوم االسهم الممتازة – 1

وىي شكل خاص من اشكال الممكية الذي يتميز بميزات كل من السندات واالسيم العادية . فيي 

كالديون او السندات ليا معدل ارباح موزعة ثابت ، وليا حق االولوية قبل االسيم العادية ولكن 

لمشركة وعمى قيمتيا التصفوية في حالة االفالس. من ناحية بعد الديون عمى االرباح الدورية 

اخرى تشبو االسيم العادية من حيث انيا ال تستحق وان التخمف عن دفع االرباح الموزعة المقررة 

لحامميا ال يؤدي الى االفالس وليس لحممة االسيم الممتازة حق التصويت وبالتالي ليس ليم تمثل 

 في مجمس ادارة الشركة .

 انواع االسهم الممتازة  - 2

 -ىناك انواع مختمفة لالسيم الممتازة وىي : 

 : حسب االرباح الموزعة وتقسم الى  -أ 

  االسهم الممتازة ذات االرباح الموزعة التراكميةCumulative Preferred Stock 

 والتي تحدد انو اذا تخمفت شركة عن دفع االرباح الموزعة في سنة ما لعدم وجود ارباح: 

كافية لدى الشركة ، فان االرباح الموزعة لتمك السنة تنقل الى السنة المقبمة . وفي السنة 

المقبمة يتوجب عمى الشركة ان تسدد ارباح االسيم الممتازة المتأخرة والمستحقة قبل ان 

تستطيع القيام باية توزيعات ارباح عمى االسيم العادية. وىذا يحفظ حق حممة االسيم 

 االرباح الموزعة ليم بغض النظر عن مستوى ارباح الشركة. الممتازة في

  االسهم الممتازة غير التراكميةNoncumulative Preferred Stock   : وىي

اسيم ممتازة التي االرباح الموزعة المقررة ليا التي ال تدفع في سنة ال يمكن نقميا الى 

 سنوات الحقة وبالتالي سيسقط حق المساىم فييا ويخسرىا.



  اسهم ممتازة مشاركةParticipating Preferred Stock  : وىي اسيم ممتازة

تسمح لحامميا بمشاركة حممة االسيم العادية في االرباح المتبقية . فمثال قد يحق لحممة 

االسيم الممتازة مشاركة حممة االسيم العادية بالتساوي في االرباح الموزعة عمى حممة 

 االرباح الموزعة حدا معينا. االسيم العادية عندما تتجاوز

 انواع اخرى  –ب 

  االسهم الممتازة القابمة لمتحويل الى االسهم العاديةConversion Feature 

Preferred Stock   : ىناك ميزة لبعض االسيم الممتازة القابمة لمتحويل التي تسمح

بشروط تحددىا لحامميا بتغيير )تحويل( االسيم الممتازة الى عدد من االسيم العادية و 

 نسبة التبادل.

  االسهم الممتازة القابمة لالستدعاءCallable Feature (Preferred Stock)  :

ان االسيم الممتازة عادة ال تستحق اال ان بعض الشركات تعطي لنفسيا مرونة في 

التحويل بتضمين بند استدعاء في عقد اصدار االسيم الممتازة. وىذه الميزة تسمح 

 يتعاقد عمى اسيم ممتازة في غضون مدة معينة وبسعر محدد.لممصدر ان 

 


