






ال�سوق املايل: 

جراءات والذي يعمل على التقاء وحدات  دوات والإ فراد وامل�ؤ�س�سات والأ عبارة عن نظام يت�سمن جمم�عة من الأ

الف�ائ�س النقدية مع وحدات العجز النقدي، ويعترب ال�س�ق املايل يف اأي دولة من دول العامل املراآة التي تعك�س 

جنبية  الأ وال�ستثمارات  املحلية  املدخرات  ح�سد  يف  املختلفة  ال�ستثمارية  والفر�س  القت�سادية  و�ساع  الأ

وت�جيهها من وحدات الفائ�س اإىل وحدات العجز ل�ستغاللها يف امل�ساريع القت�سادية املختلفة والتي ت�ساعد يف 

دفع عجلة القت�ساد وت��سيع قن�ات ال�ستثمارات املحلية.

�س�اق املالية: اأن�اع الأ

جل ويف العادة تك�ن ت�اريخ  النقدية: وهي ال�س�ق التي يتم فيها تداول الدوات املالية ق�سرية الأ ال�سوق  اأواًل: 

يداع. مثلة عليها اأذونات اخلزينة، و�سهادات الإ ا�ستحقاقها اأقل من �سنة، وتهدف اإىل ت�فري ال�سي�لة. ومن الأ

�سهم وال�سندات،  جل مثل الأ التي يتم فيها تداول الدوات املالية ط�يلة الأ ال�س�ق  املال: وهي  راأ�س  �سوق  ثانيًا: 

وتهدف اإىل حت�يل الف�ائ�س النقدية اإىل وحدات العجز لفرتة اأكرث من �سنة وتتك�ن من:

ول مرة والتي ت�سهم يف زيادة  وراق املالية امل�سدرة لأ ولية: هي ال�س�ق التي يتم من خاللها بيع الأ ال�س�ق الأ  .1

التك�ين الراأ�سمايل.

وراق املالية بعد اإ�سدارها والكتتاب بها وذلك يف  ال�س�ق الثان�ية: هي ال�س�ق التي يجري فيها التعامل بالأ  .2

نظمة والتعليمات املعم�ل بها. اإطار الق�انني والأ

ردين: تاريخ �سوق راأ�س املال الأ

وراق املالية. 1930 - بدء التداول يف الأ

1976 - �سدور قان�ن �س�ق عمان املايل رقم )31( ل�سنة 1976.

1976 - اإن�ساء �س�ق عمان املايل.

1978 - بدء التداول يف �س�ق عمان املايل.

وراق املالية رقم )23( ل�سنة 1997.  1997 - �سدور قان�ن الأ
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وراق املالية. 1997 - اإن�ساء هيئة الأ

1999 - اإن�ساء ب�ر�سة عمان.

وراق املالية. 1999 - اإن�ساء مركز اإيداع الأ

وراق املالية رقم )76( ل�سنة 2002. 2002 - �سدور قان�ن الأ

ردين؟ �س�سات �سوق راأ�س املال الأ ما هي موؤ

وراق املالية: م�ؤ�س�سة حك�مية رقابية هدفها تنظيم وتط�ير �س�ق هيئة الأ 	•
راأ�س املال مبا يكفل العدالة وال�سفافية وحماية ال�س�ق من املخاطر وحماية

وراق املالية. حق�ق امل�ستثمرين يف الأ

تهدف الهيئة اإىل:

وراق املالية. حماية امل�ستثمرين يف الأ  .1

تنظيم �س�ق راأ�س املال وتط�يره مبا يكفل حتقيق العدالة والكفاءة وال�سفافية.  .2

حماية �س�ق راأ�س املال من املخاطر التي قد يتعر�س لها.  .3

ب�ر�سة عمان: م�ؤ�س�سة م�ستقلة اإداريًا وماليًا تدار من قبل القطاع اخلا�س ول تهدف اإىل  	•
وراق املالية يف  حتقيق الربح اأوكل اإليها القيام بالدور التنفيذي ك�س�ق منظم لتداول الأ

وراق املالية.  ردنية الها�سمية تخ�سع لرقابة واإ�رشاف هيئة الأ اململكة الأ

وتهدف اىل:

وراق املالية  ت�فري املناخ املنا�سب ل�سمان تفاعل ق�ى العر�س والطلب على الأ  .1

املتداولة.

�س�س ل�سمان تداول �سليم وعادل. تر�سيخ الأ  .2

و�سع وتطبيق اإجراءات واأ�ساليب العمل الكفيلة ب�سمان تداول كف�ؤ و�سفاف.   .3
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دوات وال��سائل التقنية احلديثة.  ت�فري اأنظمة اإلكرتونية وو�سائل ربط وقاعات جمهزة بالأ  .4

وراق املالية بهذا اخل�س��س.  مراقبة عمليات التداول يف ال�س�ق والتن�سيق مع هيئة الأ  .5

وراق املالية: م�ؤ�س�سة ذات نفع عام ل تهدف اإىل حتقيق الربح م�ستقلة اإداريًا وماليًا تدار من قبل  مركز اإيداع الأ 	•
وراق املالية  ردنية الها�سمية امل�رشح لها ت�سجيل واإيداع الأ القطاع اخلا�س،وه� اجلهة ال�حيدة يف اململكة الأ

وراق املالية.  وحفظ ونقل ملكيتها واإجراء عمليات التقا�س و الت�س�ية ويخ�سع لرقابة واإ�رشاف هيئة الأ

ويهدف اإىل:

وراق املالية. بناء �سجل مركزي حلفظ ملكية الأ  .1

احلد من املخاطر املتعلقة بت�س�ية عمليات التداول يف الب�ر�سة.  .2

وراق املالية ومتكينهم من متابعة اإ�ستثماراتهم ب�سه�لة وي�رش. تعزيز ثقة امل�ستثمرين بالأ  .3

وراق املالية: وراق املالية كما عرفها قانون الأ الأ

اأو بينات متعارف  اأو دللت  اأي حق�ق ملكية  وراق املالية  يق�سد بالأ

ب�س�رة  وت�سمل  اأجنبية  اأو  حملية  كانت  �س�اء  مالية  اأوراق  اأنها  عليها 

خا�سة مايلي:   

اأ�سهم ال�رشكات القابلة للتح�يل والتداول.   •

اإ�سناد القر�س ال�سادرة عن ال�رشكات.   •

وراق املالية ال�سادرة عن احلك�مة اأو امل�ؤ�س�سات الر�سمية  الأ  •

العامة اأو امل�ؤ�س�سات العامة اأو البلديات. 

وراق املالية.  اإي�سالت اإيداع الأ  •

ال�ستثمار  �سناديق  يف  ال�ستثمارية  وال�حدات  �سهم  الأ  •

امل�سرتك. 
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اإ�سناد خيار امل�ساهمة.   •

العق�د اآنية الت�س�ية والعق�د اآجلة الت�س�ية.  •

حق�ق الكتتاب.  •

عق�د خيار ال�رشاء وعق�د خيار البيع   •

يتم التداول يف ب�ر�سة عمان حاليا بـ :

�سهم:  ال�سهم ه� حق ملكية يف �رشكة م�ساهمة مينح �ساحبه حق الت�س�يت يف اجتماعات الهيئة العامة  1. الأ

رباح عند ت�زيعها.  لل�رشكة واحل�س�ل على الأ

2. ال�سندات:  ال�سند ه� عبارة عن وثيقة دين متنح حاملها حق احل�س�ل على فائدة دورية وا�ستعادة قيمة 

الدين عند ا�ستحقاقه.

3. حق�ق الكتتاب: حق الكتتاب ه� حق م�ساهمي ال�رشكة امل�سدرة يف الكتتاب باأ�سهم الزيادة يف راأ�س 

املال املن�ي اإ�سدارها من قبل ال�رشكة واملخ�س�سة مل�ساهميها. 

ما هو ال�ستثمار؟

ميكن تعريف ال�ستثمار باأنة تاأجيل احل�س�ل على منفعة حالية من اأجل احل�س�ل على 

منفعة م�ستقبلية اأكرب وينق�سم اإىل: 

�س�ل احلقيقية مثل العقارات  ال�ستثمار املبا�رش: ويك�ن هذا ال�ستثمار يف الأ  .1

وامل�ساريع املختلفة.

وراق  ال�ستثمار غري املبا�رش اأو ال�ستثمار املايل: ويك�ن هذا ال�ستثمار يف الأ ب. 

املالية من اأ�سهم و�سندات والذي يتم من خالل الب�ر�سة، فامل�ستثمرين الذين 

ال�ستثمار  على  قدرة  لديهم  تك�ن  اأن  يجب  الب�ر�سة  يف  بالتعامل  يرغب�ن 

�سا�سي العائد املرتفع املرتكز على  باملدى الط�يل، ويجب ان يك�ن هدفهم الأ
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جل ولي�س الربح ال�رشيع املتاأتي من عمليات امل�ساربة غري املدرو�سة والتي ت�رش  ال�ستثمار الط�يل الأ

وىل. �سغار امل�ستثمرين بالدرجة الأ

ا�سرتاتيجية ال�ستثمار الناجح :

وراق املالية يعترب فن وعلم له اأ�س�له وق�اعده ويتطلب قدراً من املعرفة واخلربات العلمية  اإن ال�ستثمار يف الأ

اأهم  ومن  ال�س�ق.  يف  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  بني  واملفا�سلة  الختيار  ح�سن  على  ت�ساعد  التي  والعملية 

ر�سادات التي ميكن اأن تقدم يف هذا املجال ما يلي: الإ

اأواًل: حتديد املركز املايل: يجب اأن يتم ال�ستثمار يف املبلغ الفائ�س عن احلاجة، 

جل. وراق املالية يتطلب فرتة ط�يلة الأ ن ال�ستثمار يف �س�ق الأ لأ

ثانيًا: حتديد الهدف: يجب اأن يعك�س ال�ستثمار اأهداف امل�ستثمر، من حيث طبيعة 

العائد املرج� حتقيقه )متنامي، اأو ثابت، اأو الثنني معًا(. كما يجب حتديد الت�قيت 

املالئم للح�س�ل على هذا العائد.

ثالثًا: حجم املخاطر التي ميكن حتملها: كلما كان العائد املرج� اأعلى كلما كان 

على امل�ستثمر حتمل خماطر اأعلى.

ال�ستثمارية  دوات  الأ بكافة  التامة  املعرفة  �رشورة  باملعرفة:  الت�سلح  رابعًا: 

ومالية  عامة  معل�مات  من  دوات  الأ هذه  عن  املت�فرة  واملعل�مات  املتاحة 

ملام بكيفية قراءة املعل�مات املالية املت�فرة عن الدوات  وج�هرية، و�رشورة الإ

املالية املتداولة.

التامة، وهذا  املعرفة  �ستثمار على  الإ ان يك�ن  وال�قت: يجب  بذل اجلهد  خام�سًا: 

يتطلب من امل�ستثمر بذل اجلهد وال�قت للبحث عن املعل�مات ح�ل ال�رقة املالية 
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لذلك  ب�رشعة  تتحقق  ل  والع�ائد  والنخفا�س  لالرتفاع  عر�سة  املالية  �س�اق  الأ والتن�يع:  ال�اقعية  �ساد�سًا: 

وراق املالية ويف اآجال  جل امل�ستثمر من التقلبات الي�مية. كما يقلل التن�يع يف الأ يحمي ال�ستثمار ط�يل الأ

ال�ستثمار درجة املخاطر اإىل حد كبري.

�سابعًا: معرفة امل�ستثمر حلق�قه: لبد للم�ستثمر اأن يك�ن على معرفة تامة بحق�قه التي حفظتها الت�رشيعات 

والق�انني، كما يجب اأن ل يتقاع�س عن ممار�سة حق�قه كح�س�ر اإجتماعات الهيئات العامة لل�رشكات، واإ�ستالم 

كتتابات يف م�اعيدها، كذلك �رشورة املطالبة بحق�قه. �سهم ورديات الإ اأرباح الأ

اأيهما اأف�سل امل�ساربة اأم ال�ستثمار القائم على اأ�س�س علمية �سليمة؟

اأن يحقق عائد  يريد  الذي  الط�يل وهذا يختلف عن امل�سارب  املدى  للم�ستقبل على  ال�اعي يخطط  امل�ستثمر  اإن 

مرتفع بني ليلة و�سحاها.

عندما ت�ستثمر يجب اأن تتذكر ما يلي: 

ا�ستثمر املال الفائ�س عن حاجتك.  •

حدد هدفك ال�ستثماري والفرتة الزمنية.  •
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التي يرغب بال�ستثمار بها وحتليل هذه املعل�مات لل��س�ل اإىل قرار ا�ستثماري �سليم، ويف حال عدم القدرة 

دوات ذات املخاطر  �ستثمار يف الأ �ست�سارات املالية اأو الإ على ذلك ميكن اللج�ء اإىل اجلهات املرخ�سة لتقدمي الإ

�ستثمار.  املتدنية كال�سندات و�سناديق الإ



جل وطبيعة العائد على هذا ال�ستثمار. •  اعرف طبيعة ال�ستثمار هل ه� ا�ستثمار ط�يل اأو ق�سري الأ

ا�ستثمر على املدى الط�يل وهي ا�سرتاتيجية ثبت جناحها لكل امل�ستثمرين.  •

ت�سلح باملعرفة من خالل البحث الدقيق واملتابعة املنتظمة ل�ستثماراتك.  •

�سهم؟ ثر على اأ�سعار الأ ما هي العوامل التي توؤ

�سهم معر�سه لالرتفاع والنخفا�س وفقًا للعالقة بني العر�س اإن اأ�سعار الأ

�سهم ما يلي: والطلب كاأي ن�ع اآخر من ال�سلع، ومن اأهم الع�امل التي ت�ؤثر على اأ�سعار الأ

الطلب  حجم  يف  اأداء ال�رشكة )ربحيتها( حيث يتاأثر ذلك بالتغري   .1

على منتجات ال�رشكة و التغري يف اأ�سعار بيعها و التغري يف ا�سعار 

ولية، اإ�سافة اإىل ال�سيا�سات املتبعة. امل�اد الأ

�سهم لتاأثريها علىاقت�ساد  حداث الدولية وت�ؤثر على اأ�سعار الأ الأ  .2

البلد.

واأ�سعار  ال�طني  قت�ساد  لالإ املختلفة  القت�سادية  و�ساع  الأ  .3

الفائدة.

وراق املالية؟ ما هي حمفظة الأ

وراق املالية جمم�ع ما ميتلكه اأي م�ستثمر من اأوراق  متثل حمفظة الأ

مالية.
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ماذا يعني تنويع املحفظة؟

اأنه يجب على  اأي  واحدة،  �سلة  كله يف  البي�س  ت�سع  القائل ل  املثل  التن�يع من خالل  ت��سيح معنى  ميكن 

مر الذي يك�ن له اكرب الثر يف زيادة قدرة  امل�ستثمر اأن ين�ع يف ا�ستثماراته التي حتت�ي عليها حمفظته الأ

املحفظة على م�اجهة التقلبات يف قيمة هذه ال�ستثمارات ب�سكل اأف�سل مما ل� كانت املحفظة غري من�عة.

ما هو �سندوق ال�ستثمار؟

عبارة عن وعاء مايل ميلكه عدد كبري من امل�ستثمرين ويعمل براأ�س مال كبري، تتم اإدارته من قبل متخ�س�سني 

ا�ستثمارية  الذي يدير ال�ستثمار مبدير ال�ستثمار. ويتك�ن ال�سندوق من وحدات  ال�سخ�س  مرخ�سني وي�سمى 

�س�ل املالية التي يتك�ن منها ال�سندوق. تزيد اأو تنق�س قيمتها تبعًا للزيادة يف اأ�سعار الأ

ما هي ميزة ال�ستثمار يف �سناديق ال�ستثمار؟

ن�سبيًا،  قليلة  مبالغ  ا�ستثمار  من  الرغم  على  التن�يع  ميزة  على  احل�س�ل   .1

وبالنتيجة تخفي�س املخاطر.

ال�سي�لة العالية بحيث ي�سمح ببيع ال�حدات ال�ستثمارية وحت�يلها اإىل نقد بناًء   .2

على ال�رشوط اخلا�سة بال�سندوق. 

دارة امل�ؤ�س�سية الكف�ؤة ك�نه يدار من قبل متخ�س�سني.  ال�ستفادة من الإ  .3

ت�فري وقت امل�ستثمر يف متابعة ا�ستثماراته.   .4
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كيف ميكن التداول يف بور�سة عمان؟ 

وراق املالية املتداولة يف ب�ر�سة عمان من خالل  ميكن القيام ب�رشاء وبيع الأ

�رشكات اخلدمات املالية املرخ�سة والعاملة يف الب�ر�سة حيث ميكنك احل�س�ل 

على قائمة باأ�سماء هذه ال�رشكات من خالل زيارتك اإىل م�قع الب�ر�سة على 

.www.exchange.jo نرتنت �سبكة الإ

ن�سائح هامة عند اختيارك الو�سيط:

وراق املالية. تاأكد اأن ال��سيط مرخ�س من قبل هيئة الأ  •

تق�سى التاريخ املهني لل��سيط.  •

حّدد اخلدمات التي حتتاج اأن يقدمها لك ال��سيط.  •

اأطلب من ال�رشكة تزويدك بقيمة الر�س�م والعم�لت.  •

ال�سلة  اإقراأ التفاقية واملرفقات امللحقة بها وجميع املعل�مات ذات   •

باحل�سابات وراجع كل امل�ستندات وتفهمها جيداً قبل الت�قيع عليها.

ل ت�قع على تف�ي�س بيع اأو �رشاء فارغ.   •

تاأكد من اأن ال��سيط متفهم متامًا ملتطلباتك.  •

اآلية التعامل يف بور�سة عمان 

اإبرام اتفاقية بني ال��سيط والعميل تت�سمن ما يلي:  .1

ا�سم وعن�ان كل من ال��سيط والعميل. اأ. 

بيان اخلدمات التي �سيقدمها ال��سيط لعميله. ب. 
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اعرف حقوقك كم�ستثمر:

نظمة والتعليمات والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه  وراق املالية والأ يهدف قان�ن الأ

اإىل حماية امل�ستثمرين لذلك   والتي تراقب تنفيذها م�ؤ�س�سات �س�ق راأ�س املال 

يت�جب على امل�ستثمر ما يلي:

اخلدمات  �رشكة  وبني  بينه  امل�قعة  تفاقية  الإ من  ن�سخة  على  احل�س�ل   .1

املالية.

وراق املالية اأو ب�ر�سة عمان �سد �رشكة اخلدمات  2. التقدم ب�سك�ى لهيئة الأ

املالية حال حدوث خالف بني الطرفني.

�سارة اإىل وثيقة منف�سلة تبني هذه العم�لت  بيان العم�لت التي �سيتقا�ساها ال��سيط مقابل خدماته اأو الإ ج. 

�رشيطة اأن تك�ن هذه العم�لت �سمن احلدود امل�سم�ح بها.

اأن�اع التفاوي�س التي يج�ز لل��سيط تنفيذ اأوامر العميل مب�جبها. د. 

تف�ي�س خطي.   •

تف�ي�س هاتفي.   •

لكرتوين. تف�ي�س ب�ا�سطة الربيد الإ  •

احل�س�ل على رقم مرجعي من ال��سيط.  .2

التاأكد من دقة املعل�مات على اإ�سعار تعريف العميل.  .3

ا�ستخدام رقم ح�ساب العميل يف عمليات ال�رشاء والبيع.  .4

اإعطاء �رشكة ال��ساطة تف�ي�سًا لكل عملية بيع اأو عملية �رشاء.  .5
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مواعيد جل�سات التداول 

مراحل اجلل�سة  ال�س�ق  ال�قت 

 ما قبل الفتتاح

 �سندات + �سناديق ا�ستثمار

9:35 - 9:30

 9:35 الفتتاح

  9:35 - 9:55 التداول امل�ستمر

 ما قبل الفتتاح

كتتاب  الول + الثاين+ حق�ق الإ

10:00 - 9:30

 10:00 الفتتاح

 10:00 - 12:00 التداول امل�ستمر

ال�سفقات اخلا�سة ال�سفقات 12:15-12:00 

ما هو املق�سود بالرقم القيا�سي؟

العام  الجتاه  حتديد  على  امل�ستثمر  ت�ساعد  اأداة  ه� 

عليها  تطراأ  التي  التغريات  وقيا�س  �سهم  الأ �سعار  لأ

خالل فرتة معينة مقارنة مع فرتة اأخرى.

قيا�سي  رقم  باإطالق  حديثًا  عمان  ب�ر�سة  قامت 

رقام القيا�سية ال�سابقة،  جديد للب�ر�سة اإىل جانب الأ

بحيث اعتمد هذا امل�ؤ�رش على اأ�سا�س الرتجيح بالقيمة 

�سهم احلرة املتاحة للتداول. ويتم اإعطاء  ال�س�قية لالأ

وزن لل�رشكات الداخلة يف تك�ين هذا امل�ؤ�رش على اأن 

على  ل يزيد وزن اأي �رشكة يف هذا امل�ؤ�رش عن احلد الأ

امل�سم�ح به.
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عمولت التداول

وراق املالية لعمليتي ال�رشاء والبيع ح�سب اجلدول التايل: ي�ست�يف ال��سيط عم�لة حت�سب من القيمة ال�س�قية لالأ

على للعمولة دنى للعمولة احلد االأ احلد االأ  الورقة املالية

7.4 دينار لكل األف دينار دينار لكل األف دينار 5.4 كتتاب �سهم+ حق�ق الإ  الأ

دينار لكل األف دينار 0.95 دينار لكل األف دينار 0.45  ال�سندات

دينار لكل األف دينار 2.2 دينار لكل األف دينار 2.0  وحدات ال�ستثمار

�سهم والبالغ )3.4( دينار لكل األف دينار اإذا كانت القيمة ال�س�قية  دنى للعم�لة لالأ يج�ز لل��سيط ا�ستيفاء احلد الأ

اكرث من مائة األف دينار للفات�رة ال�احدة يف الي�م ال�احد للعميل ال�احد. 

التقا�س والت�سوية

 )DVP( اأ�سا�س الت�سليم مقابل الدفع  وراق املالية على  اإيداع الأ تتم اإجراءات التقا�س والتـ�س�ية من قبل مـركز 

وراق املالية املباعة اإل بعد �سداد ثمنها، علمًا بـان فـرتة التـ�س�ية يـ�مي عمل من  بحيث ل يتم نقل ملكية الأ

.)T+2( تاريخ التداول

وراق املالية امل�دعة من ح�ساب العميل البائع لدى ال��سيط البائع اإىل ح�ساب العميل امل�سرتي  يتم نقل ملكية الأ

لدى ال��سيط امل�سرتي مب�جب قي�د اإلكرتونية وبناًء على امللف الي�مي للتداول ال�ارد للمركز من الب�ر�سة، حيث 

وراق املالية عالقة يف ح�ساب امل�سرتي حلني اإمتام اإجراءات ت�س�يتها ودفع ثمنها.  تبقى الأ

ويتم اإجراء الت�س�يات املالية بني ال��سطاء من خالل املركز مب�جب حت�يالت مالية من ح�سابات ال��سطاء اإىل 

ردين الذي مت اعتماده كبنك ت�س�ية، وبعد ذلك يق�م املركز  ح�ساب الت�س�ية اخلا�س باملركز لدى البنك املركزي الأ

وراق املالية املعنية من ح�سابات  م�ال اإىل ال��سطاء امل�ستحقني لها، وكذلك حت�يل ونقل ملكية الأ بتح�يل هذه الأ

امل�ستثمرين البائعني لدى و�سطائهم اإىل ح�سابات امل�ستثمرين امل�سرتين لدى و�سطائهم.
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ولية ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف البور�سة؟ ما هي م�سوؤ

وقات املحددة  الف�ساح عن املعل�مات للم�ساهمني وامل�ستثمرين ب�س�رة دقيقة ووا�سحة وغري م�سللة ويف الأ  .1

وفقا ملتطلبات اجلهات الرقابية والت�رشيعات املعم�ل بها.

التعامل  باأو�ساعها املالية والت�سغيلية والذي ي�سمن �سالمة  التي تتعلق  ي�ساحية  الإ ن�رش جميع املعل�مات   .2

واحلفاظ على حق�ق امل�ستثمرين متى طلب منها ذلك.

وراق  يحظر على ال�رشكات امل�ساهمة العامة تقدمي اأي معل�مات غري �سحيحة من �ساأنها التاأثري على اأ�سعار الأ  .3

ن ذلك ميثل ت�سليال للم�ستثمرين. املالية لأ

�سواق املالية؟ ما هي اأهم الن�سب املالية امل�ستخدمة يف الأ

تكمن اهمية الن�سب املالية يف معرفة التغري الذي يطراأ على ال�رشكة يف حلظة زمنية معينة اأو 

كت�ساف م�اطن  خالل فرتة زمنية. حيث ت�ساعد الن�سب املالية يف اإعطاء دلئل او م�ؤ�رشات لإ

عتبار �رشورة عدم  خذ بعني الإ الق�ة وال�سعف يف اأداء ال�رشكة. وعند اإجراء الدرا�سات يجب الأ

عتماد على م�ؤ�رش واحد واأن  يك�ن نهج الدرا�سة �ساماًل وعلميًا. الإ

ن�سبة �سعر ال�سهم اإىل ربحه: ن�سبة �سعر ال�سهم اإىل ربحه )P/E Price-Earning Ratio( من اأ�سهر  اأ. 

الن�سب املالية امل�ستخدمة يف تقييم ال�رشكة حيث تعترب هذه الن�سبة من الن�سب التي تظهر 

ال�رشكة  �سهم  �سعر  بق�سمة  الن�سبة  احت�ساب هذه  ويتم  الي�مية  املالية  الن�رشات  دائمًا يف 

.)EPS( رباح املحققة احلايل على ن�سيبه من  �سايف الأ

 ،Growth Stock �املرتفعة كاأ�سهم من P/E  سهم ذات ن�سبة� وي�سنف املحلل�ن املالي�ن الأ

رباح امل�ستقبلية �س�ف يك�ن  وب�سكل عام فاإن ال�رشكات التي يت�قع لها من�اً اأعلى يف الأ

�سهم ذات ن�سبة P/E العالية باأ�سهم النم�. لها ن�سبة P/E اأعلى، وهذا يف�رش ملاذا ت�سمى الأ

�سهم ذات ن�سبة P/E املنخف�سة فت�سمى باأ�سهم القيمة Value Stocks وال�سبب  اأما بالن�سبة لالأ
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اأن هذه  اإىل ربحه احلايل وهذا يعني  بالن�سبة  انه منخف�س  ال�سهم على  �سعر هذه  اإىل  اأنه ينظر 

�سهم ميكن اأن تك�ن فر�سة ا�ستثمارية جيدة حيث اأنها غري مكلفة. الأ

ن�سبة �سعر ال�سهم اإىل تدفقه النقدي الت�سغيلي: يف�سل العديد من املحللني املاليني النظر اإىل ن�سبة  ب. 

اإىل  ال�سعر  ن�سبة  الربح، وتقا�س  اإىل  ال�سعر  ن�سبة  بدًل من  الت�سغيلية  النقدية  التدفقات  اإىل  ال�سعر 

التدفق النقدي الت�سغيلي P/OCF من خالل ق�سمة ال�سعر احلايل ل�سهم ال�رشكة على التدفق النقدي 

الت�سغيلي احلايل لكل �سهم .واملحلل�ن املالي�ن ي�ستخدم�ن يف العادة ن�سبة �سعر ال�سهم اإىل ربحه 

رباح ل يختلف  ون�سبة �سعر ال�سهم اإىل تدفقه النقدي الت�سغيلي معًا فاإذا كان ن�سيب ال�سهم من الأ

ن�عية  على  م�ؤ�رشاً  �سيعترب  هذا  فاإن  الت�سغيلية  النقدية  التدفقات  من  ن�سيبه  عن  مهمة  بدرجة 

ج�دة اأرباح ال�رشكة.

حيان ن�سبة القيمة ال�س�قية  ن�سبة �سعر ال�سهم اإىل قيمته الدفرتية: وت�سمى هذه الن�سبة يف بع�س الأ ج. 

بق�سمة القيمة ال�س�قية ل�سهم ال�رشكة على قيمته   P/BV اإىل القيمة الدفرتية وحت�سب هذه الن�سبة

الدفرتية. وتربز اأهمية هذه الن�سبة ب�سبب اأن القيمة الدفرتية يف اأ�سا�سها مبنية على اأ�سا�س التكلفة 

التاريخية، و�سعر ال�سهم ه� م�ؤ�رش على القيمة احلالية، وبالتايل فاإن ن�سبة P/BV تقي�س كم تبلغ 

قيمة امللكية الي�م بالن�سبة اإىل تكلفتها، فاإذا كان ج�اب P/BV يزيد عن واحد �سحيح فاإن ذلك 

يدل على جناح ال�رشكة يف ت�ليد قيمة ملالكيها. اأما اإذا كان اجل�اب اأقل من واحد �سحيح فاإن هذا 

يدل على اأن ال�رشكة ذات قيمة اأقل من تكلفتها.
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وراق املالية �رشات امل�ستخدمة يف �سوق الأ اأهم امل�سطلحات واملوؤ

ت�سهم يف  والتي  ول مرة  املالية امل�سدرة لأ وراق  الأ بيع  يتم من خاللها  التي  ال�س�ق  ولية: هي  الأ ال�س�ق   •

زيادة التك�ين الراأ�سمايل.

وراق املالية بعد اإ�سدارها والكتتاب بها وذلك  ال�س�ق الثان�ية: هي ال�س�ق التي يجري فيها التعامل بالأ  •

نظمة والتعليمات املعم�ل بها. يف اإطار الق�انني والأ

وراق املالية: هي حق�ق ملكية متثل جزءاً من راأ�سمال �رشكة اأو جزءاً من دين على �رشكة اأو م�ؤ�س�سة اأو  الأ  •

�سهم وال�سندات وال�حدات وغريها. ح�سة يف �سندوق ا�ستثماري، وت�سمل الأ

�سمية اأو بعالوة اإ�سدار اأو بخ�سم  �سهم اإما بالقيمة الإ القيمة ال�سمية لل�سهم: دينار اأردين واحد وت�سدر الأ  •

اإ�سدار

ق�سمة  اأ�سا�س  على  وحت�سب  ال�رشكة  يف  امل�ساهمني  حق�ق  يف  ال�سهم  ح�سة  متثل  لل�سهم:  الدفرتية  القيمة   •

�سهم امل�سدرة. حق�ق امل�ساهمني على عدد الأ

القيمة ال�س�قية لل�سهم: وه� �سعر ال�سهم يف ال�س�ق.  •

رباح  �سدار والحتياطات باأن�اعها والأ حق�ق امل�ساهمني: متثل راأ�س املال املدف�ع م�سافًا اإليه عالوة الإ  •

�سدار واخل�سائر املدورة واأ�سهم اخلزينة. املدورة ومطروحًا منها خ�سم الإ

�سهم امل�سدرة لل�رشكة. القيمة ال�س�قية لل�رشكة: وت�ساوي القيمة ال�س�قية لل�سهم ال�احد م�رشوبة بعدد الأ  •

رباح املخ�س�سة للت�زيع على امل�ساهمني نقداً وتك�ن حلامل ال�سهم ي�م  رباح النقدية امل�زعة: هي الأ الأ  • 

اإجتماع الهيئة العامة العادي لل�رشكة.

�سهم التي متنح مل�ساهمي ال�رشكة دون مقابل بهدف زيادة راأ�سمال ال�رشكة، وعادة  �سهم املجانية: هي الأ الأ  •

وتك�ن  ال�رشكة  لدى  �سدار  الإ وعالوة  املدورة  رباح  والأ الختيارية  الحتياطات  من  �سهم  الأ هذه  متنح 

وراق املالية على ت�سجيل الزيادة  حلامل ال�سهم يف الي�م اخلام�س ع�رش مل�افقة جمل�س مف��سي هيئة الأ

يف راأ�س املال.
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وراق املالية املدرجة يف ال�س�ق  �سهم: ه� اأداة اإح�سائية لقيا�س التغري يف اأ�سعار الأ �سعار الأ الرقم القيا�سي لأ  •

�سهم. وي�ساعد يف التعرف على اجتاهات ال�س�ق وتط�ر اأ�سعار الأ

يف  مدرجة  معينة  مالية  ورقة  من  حمددة  كمية  ل�رشاء  و�سيطه  اإىل  امل�ستثمر  ي�سدره  اأمر  ال�رشاء:  اأمر   •

الب�ر�سة. 

اأمر البيع: اأمر ي�سدره امل�ستثمر اإىل و�سيطه لبيع كمية حمددة من ورقة مالية معينة مدرجة يف الب�ر�سة.   •

ال�رشكة  اأ�سهم  ملكية  فيه  ت�ثق  ر�سمي  �سجل  امل�ساهمني:  �سجل   •

�سهم وعناوينهم  امل�ساهمة العامة، يحت�ي على اأ�سماء مالكي الأ

التي  والتغريات  ملكية  قي�د  واأية  ميتلك�نها  التي  �سهم  الأ وعدد 

تطراأ عليها.

امل�ساهم: ه� �سخ�س طبيعي اأو معن�ي ميتلك اأ�سهم �سادرة عن   •

�رشكة م�ساهمة عامة.

رقم امل�ستثمر )الرقم املرجعي(: ه� الرقم الذي يخ�س�سه ال��سيط   •

اإيداع  مركز  لدى  م�سبقًا  ف 
َّ
واملعر التداول  لغايات  لعميلة 

وراق املالية.   الأ

املالية  وراق  الأ هيئة  قبل  من  لها  املرخ�س  ال�رشكة  ال��سيط:   •

املالية  وراق  بالأ التعامل  لها  م�رشح  الب�ر�سة  يف  وع�س�اً 

املدرجة يف الب�ر�سة ل�سالح عمالئها اأو ل�سالح حمافظها وذلك 

نظمة املعم�ل بها. وفقًا للق�انني والأ

17



الن�سب املالية

رباح  =    �سايف الأ   )EPS( :عائد ال�سهم

�سهم امل�سدرة      عدد الأ

رباح =    �سايف الأ  )%( )Return on paid capital( العائد على را�س املال املدف�ع

         راأ�س املال املدف�ع

رباح العائد على حق�ق امل�ساهمني )ROE( )%(  =    �سايف الأ

           حق�ق امل�ساهمني

رباح =    �سايف الأ  )%( )ROA( العائد على امل�ج�دات

       جمم�ع امل�ج�دات

رباح النقدية امل�زعة =    الأ رباح النقدية امل�زعة اإىل راأ�س املال املدف�ع )%(  ن�سبة الأ

           راأ�س املال املدف�ع

رباح النقدية امل�زعة =    ح�سة ال�سهم من الأ  )%( )Div Yield( ريع ال�سهم

       القيمة ال�س�قية لل�سهم

%100  X 

%100  X 

%100  X 

%100  X 

%100  X 
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م�ساعف �سعر ال�سهم )مرة( )P/E( =    القيمة ال�س�قية لل�سهم

          عائد ال�سهم

=    القيمة ال�س�قية لل�سهم  )P/BV(  )القيمة ال�س�قية اإىل القيمة الدفرتية لل�سهم )مرة

            القيمة الدفرتية لل�سهم

=    �سايف �سعر البيع –	�سايف اأو اإجمايل �سعر ال�رشاء العائد الراأ�سمايل )Capital Gain( )دينار( 

=    �سايف �سعر البيع –	�سايف اأو اإجمايل �سعر ال�رشاء  )%( )Capital Gain Percentage( ن�سبة العائد الراأ�سمايل

         �سعر ال�رشاء

رباح النقدية امل�زعة + العائد الراأ�سمايل =    ح�سة ال�سهم من الأ العائد لفرتة القتناء )Total Return( )دينار( 

�سهم املتداولة خالل الفرتة =    عدد الأ  )%( )Stock Turnover( معدل دوران ال�سهم

�سهم امل�سدرة          عدد الأ

%100  X 

%100  X 
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