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ىناك عدد من النسب المالية المتعمقة بأسعار األسيم والتي تؤخذ بعين االعتبار عند اتخاذ القرار االستثماري 
 Price to Earnings Ratio  (P/E) من أىم ىذه النسب نسبة مضاعف السعر, لشراء او بيع سيم معين

ونسبة السعر الى التدفق النقدي  Price to Book Value  (P/BV)ونسبة السعر الى القيمة الدفترية 
كل , (Dividend Yield)ونسبة ريع السيم  Price to Operating Cash Flow (P/OCF)التشغيمي 

 .منيا ليا داللتيا وأىميتيا وىي سيمة االحتساب ويمكن الحصول عمييا بسيولة

ة القيمة السوقية لمشركة عمى صافي األرباح يتم احتساب ىذه النسبة من خالل قسم: نسبة مضاعف السعر
أو بقسمة سعر السيم عمى ربح السيم الواحد آلخر سنة مالية أو آخر , شير 21آلخر سنة مالية أو آخر 

فتدل ىذه النسبة عمى المبمغ الذي يكون  أما من حيث الداللة. ووحدة القياس ليذه النسبة ىي المرة, شير 21
فاذا كانت قيمة ىذه ,  يدفعو مقابل الحصول عمى دينار واحد من أرباح الشركةالمستثمر عمى استعداد أن 
مرة فذلك يعني أن المستثمر عمى استعداد أن يدفع خمسة دنانير مقابل الحصول  5النسبة لسيم معين تساوي 

أي المدة , كما ان ليا داللة أخرى وىي تتعمق بما يسمى فترة االسترداد, عمى دينار واحد من أرباح الشركة
ترتفع نسبة مضاعف . التي  سيستغرقيا المستثمر السترداد قيمة استثماره من خالل الحصول عمى االرباح

بالمقابل تنخفض ىذه النسبة عند , السعر كمما ارتفع سعر السيم وبالتالي يصبح السيم اقل جاذبية لمشراء
مكن من خالل ىذه النسبة معرفة ما اذا كان أيضاً ي. ازدياد ارباح الشركة فيصبح السيم مغريا اكثر لمشراء

السيم مقيما بأعمى أو أقل من قيمتو الحقيقية ويتم ذلك عادًة من خالل مقارنة ىذه النسبة لشركة معينة مع 
نسبة القطاع الذي تنتمي اليو أو مع معدل السوق مع مراعاة الظروف التي يمر بيا السوق بشكل خاص 

كذلك ىو الحال بالنسبة لنسبة .  يوجد رقم معياري محدد وثابت ليذه النسبةواالقتصاد بشكل عام اذ انو ال
P/BV  وP/OCF. 

 

يقصد بالقيمة الدفترية لمشركة مجموع حقوق المساىمين, أي ذلك : (P/BV)نسبة السعر الى القيمة الدفترية 
يو بطرح مجموع ويتم الحصول عم. الجزء من موجودات الشركة الذي تعود ممكيتو إلى مساىمي الشركة

المطموبات من مجموع الموجودات, ثم لمحصول عمى القيمة الدفترية لمسيم الواحد تقسم القيمة الدفترية عمى 



قد يكون سعر السيم في السوق أكبر أو أقل من قيمتو الدفترية وذلك يعتمد عمى , (رأس المال)عدد األسيم 
قناعة المستثمر بالقيمة الدفترية المسجمة في حسابات  عدة عوامل منيا ثقة المستثمر بمستقبل الشركة وأيضا

يتم الحصول عمى نسبة . حيث أن القيمة الدفترية تتأثر بالسياسات المحاسبية التي تتبعيا الشركة, الشركة
P/BV القيمة السوقية ةمن خالل قسم   لمشركة عمى القيمة الدفترية أو بقسمة سعر السيم عمى القيمة

الواحد و تدل ىذه النسبة عمى المبمغ الذي يكون المستثمر عمى استعداد أن يدفعو مقابل الدفترية لمسيم 
 .ووحدة القياس ليذه النسبة ىي المرة, امتالك دينار واحد من القيمة الدفترية لمشركة

 يقصد بالتدفق النقدي التشغيمي ذلك الجزء من التدفقات: P/OCFنسبة السعر الى التدفق النقدي التشغيمي 
النقدية لمشركة الناتج عن النشاط األساسي لمشركة وىو مؤشر ميم حيث أنو من غير الكافي النظر إلى 
صافي أرباح الشركة في قائمة الدخل لمعرفة مدى ربحية نشاط الشركة واستمرارية ىذه األرباح ألن رقم 

مثل بيع أصول   ير متكررةغ غير إعتيادية أو ناتجو عن عمميات  صافي الربح قد يتضمن أرباحا أو خسائر
ويتم الحصول عمى . أو إعادة تقييم موجودات معينة لذلك يجب النظر إلى رقم التدفقات النقدية التشغيمية

ووحدة القياس , من خالل قسمة القيمة السوقية لمشركة عمى صافي التدفقات النقدية التشغيمية P/OCFنسبة 
 .فعو المستثمر مقابل كل دينار من التدفقات النقدية التشغيميةوىي تدل عمى المبمغ الذي يد. ليا ىي المرة

وىي نسبة ميمة جدا أيضا ينظر إلييا لمعرفة جدوى االستثمار في سيم : Dividend Yieldريع السيم 
معين حيث أنيا تقيس نسبة العائد الذي يحصل عميو المستثمر من خالل األرباح النقدية التي توزعيا الشركة 

ة من قيمة السيم في السوق ويتم مقارنة ىذه النسبة عادة بأسعار الفائدة عمى الوداع في البنوك كنسبة مئوي
يتم الحصول عمى ىذه النسبة من خالل قسمة . أكثر لمشراء ىذه النسبة أكبر يكون السيم مغر وكمما كانت

رباح الموزعة لمسيم الواحد شير عمى القيمة السوقية لمشركة أو قسمة األ ٢٣األرباح النقدية الموزعة آلخر 
حيث أن ىذه النسبة ىي نسبة مئوية وتبعًا لذلك فان ىذه % ٢١١عمى سعر السيم, ثم يضرب الناتج في 

 .النسبة تنخفض بارتفاع سعر السيم وترتفع بارتفاع األرباح الموزعة
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