ال�سوق املايل:

عبارة عن نظام يت�ضمن جمموعة من أالفراد وامل ؤ��س�سات أ
والجراءات والذي يعمل على التقاء وحدات
والدوات إ
الفوائ�ض النقدية مع وحدات العجز النقدي ،ويعترب ال�سوق املايل يف �أي دولة من دول العامل املر�آة التي تعك�س
أالو�ضاع االقت�صادية والفر�ص اال�ستثمارية املختلفة يف ح�شد املدخرات املحلية واال�ستثمارات أالجنبية
وتوجيهها من وحدات الفائ�ض �إىل وحدات العجز ال�ستغاللها يف امل�شاريع االقت�صادية املختلفة والتي ت�ساعد يف
دفع عجلة االقت�صاد وتو�سيع قنوات اال�ستثمارات املحلية.
�أنواع أال�سواق املالية:
�أو ًال :ال�سوق النقدية :وهي ال�سوق التي يتم فيها تداول االدوات املالية ق�صرية أالجل ويف العادة تكون تواريخ
اليداع.
ا�ستحقاقها �أقل من �سنة ،وتهدف �إىل توفري ال�سيولة .ومن أالمثلة عليها �أذونات اخلزينة ،و�شهادات إ
ثاني ًا� :سوق ر�أ�س املال :وهي ال�سوق التي يتم فيها تداول االدوات املالية طويلة أالجل مثل أال�سهم وال�سندات،
وتهدف �إىل حتويل الفوائ�ض النقدية �إىل وحدات العجز لفرتة �أكرث من �سنة وتتكون من:
 .1ال�سوق أالولية :هي ال�سوق التي يتم من خاللها بيع أالوراق املالية امل�صدرة ألول مرة والتي ت�سهم يف زيادة
التكوين الر�أ�سمايل.
 .2ال�سوق الثانوية :هي ال�سوق التي يجري فيها التعامل أ
بالوراق املالية بعد �إ�صدارها واالكتتاب بها وذلك يف
�إطار القوانني أ
والنظمة والتعليمات املعمول بها.

تاريخ �سوق ر أ��س املال أ
الردين:

 - 1930بدء التداول يف أالوراق املالية.
� - 1976صدور قانون �سوق عمان املايل رقم ( )31ل�سنة .1976
� - 1976إن�شاء �سوق عمان املايل.
 - 1978بدء التداول يف �سوق عمان املايل.
� - 1997صدور قانون أالوراق املالية رقم ( )23ل�سنة .1997
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� - 1997إن�شاء هيئة أالوراق املالية.
� - 1999إن�شاء بور�صة عمان.
� - 1999إن�شاء مركز �إيداع أالوراق املالية.
� - 2002صدور قانون أالوراق املالية رقم ( )76ل�سنة .2002

ما هي م ؤ��س�سات �سوق ر أ��س املال أ
الردين؟

• هيئة أالوراق املالية :م ؤ��س�سة حكومية رقابية هدفها تنظيم وتطوير �سوق
ر�أ�س املال مبا يكفل العدالة وال�شفافية وحماية ال�سوق من املخاطر وحماية
حقوق امل�ستثمرين يف أالوراق املالية.
تهدف الهيئة �إىل:
أ
 .1حماية امل�ستثمرين يف الوراق املالية.
 .2تنظيم �سوق ر�أ�س املال وتطويره مبا يكفل حتقيق العدالة والكفاءة وال�شفافية.
 .3حماية �سوق ر�أ�س املال من املخاطر التي قد يتعر�ض لها.
• بور�صة عمان :م ؤ��س�سة م�ستقلة �إداري ًا ومالي ًا تدار من قبل القطاع اخلا�ص وال تهدف �إىل
حتقيق الربح �أوكل �إليها القيام بالدور التنفيذي ك�سوق منظم لتداول أالوراق املالية يف
اململكة أالردنية الها�شمية تخ�ضع لرقابة و�إ�رشاف هيئة أالوراق املالية.
وتهدف اىل:
 .1توفري املناخ املنا�سب ل�ضمان تفاعل قوى العر�ض والطلب على أالوراق املالية
املتداولة.
 .2تر�سيخ أال�س�س ل�ضمان تداول �سليم وعادل.
 .3و�ضع وتطبيق �إجراءات و�أ�ساليب العمل الكفيلة ب�ضمان تداول كف ؤ� و�شفاف.
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 .4توفري �أنظمة �إلكرتونية وو�سائل ربط وقاعات جمهزة أ
بالدوات والو�سائل التقنية احلديثة.
 .5مراقبة عمليات التداول يف ال�سوق والتن�سيق مع هيئة أالوراق املالية بهذا اخل�صو�ص.
• مركز �إيداع أالوراق املالية :م ؤ��س�سة ذات نفع عام ال تهدف �إىل حتقيق الربح م�ستقلة �إداري ًا ومالي ًا تدار من قبل
القطاع اخلا�ص،وهو اجلهة الوحيدة يف اململكة أالردنية الها�شمية امل�رصح لها ت�سجيل و�إيداع أالوراق املالية
وحفظ ونقل ملكيتها و�إجراء عمليات التقا�ص و الت�سوية ويخ�ضع لرقابة و�إ�رشاف هيئة أالوراق املالية.
ويهدف �إىل:
 .1بناء �سجل مركزي حلفظ ملكية أالوراق املالية.
 .2احلد من املخاطر املتعلقة بت�سوية عمليات التداول يف البور�صة.
 .3تعزيز ثقة امل�ستثمرين أ
بالوراق املالية ومتكينهم من متابعة �إ�ستثماراتهم ب�سهولة وي�رس.

الوراق املالية كما عرفها قانون أ
أ
الوراق املالية:

يق�صد أ
بالوراق املالية �أي حقوق ملكية �أو دالالت �أو بينات متعارف
عليها �أنها �أوراق مالية �سواء كانت حملية �أو �أجنبية وت�شمل ب�صورة
خا�صة مايلي:
•	�أ�سهم ال�رشكات القابلة للتحويل والتداول.
•	�إ�سناد القر�ض ال�صادرة عن ال�رشكات.
• أالوراق املالية ال�صادرة عن احلكومة �أو امل ؤ��س�سات الر�سمية
العامة �أو امل ؤ��س�سات العامة �أو البلديات.
•	�إي�صاالت �إيداع أالوراق املالية.
• أال�سهم والوحدات اال�ستثمارية يف �صناديق اال�ستثمار
امل�شرتك.
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•	�إ�سناد خيار امل�ساهمة.
• العقود �آنية الت�سوية والعقود �آجلة الت�سوية.
• حقوق االكتتاب.
• عقود خيار ال�رشاء وعقود خيار البيع
يتم التداول يف بور�صة عمان حاليا بـ :
 .1أال�سهم :ال�سهم هو حق ملكية يف �رشكة م�ساهمة مينح �صاحبه حق الت�صويت يف اجتماعات الهيئة العامة
لل�رشكة واحل�صول على أالرباح عند توزيعها.
 .2ال�سندات :ال�سند هو عبارة عن وثيقة دين متنح حاملها حق احل�صول على فائدة دورية وا�ستعادة قيمة
الدين عند ا�ستحقاقه.
 .3حقوق االكتتاب :حق االكتتاب هو حق م�ساهمي ال�رشكة امل�صدرة يف االكتتاب ب أ��سهم الزيادة يف ر�أ�س
املال املنوي �إ�صدارها من قبل ال�رشكة واملخ�ص�صة مل�ساهميها.

ما هو اال�ستثمار؟

ميكن تعريف اال�ستثمار ب أ�نة ت أ�جيل احل�صول على منفعة حالية من �أجل احل�صول على
منفعة م�ستقبلية �أكرب وينق�سم �إىل:
 .1اال�ستثمار املبا�رش :ويكون هذا اال�ستثمار يف أال�صول احلقيقية مثل العقارات
وامل�شاريع املختلفة.
ب .اال�ستثمار غري املبا�رش �أو اال�ستثمار املايل :ويكون هذا اال�ستثمار يف أالوراق
املالية من �أ�سهم و�سندات والذي يتم من خالل البور�صة ،فامل�ستثمرين الذين
يرغبون بالتعامل يف البور�صة يجب �أن تكون لديهم قدرة على اال�ستثمار
باملدى الطويل ،ويجب ان يكون هدفهم أال�سا�سي العائد املرتفع املرتكز على
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اال�ستثمار الطويل أالجل ولي�س الربح ال�رسيع املت أ�تي من عمليات امل�ضاربة غري املدرو�سة والتي ت�رض
�صغار امل�ستثمرين بالدرجة أالوىل.

ا�سرتاتيجية اال�ستثمار الناجح :

�إن اال�ستثمار يف أالوراق املالية يعترب فن وعلم له �أ�صوله وقواعده ويتطلب قدراً من املعرفة واخلربات العلمية
والعملية التي ت�ساعد على ح�سن االختيار واملفا�ضلة بني الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف ال�سوق .ومن �أهم
الر�شادات التي ميكن �أن تقدم يف هذا املجال ما يلي:
إ
�أو ًال :حتديد املركز املايل :يجب �أن يتم اال�ستثمار يف املبلغ الفائ�ض عن احلاجة،
ألن اال�ستثمار يف �سوق أالوراق املالية يتطلب فرتة طويلة أالجل.
ثاني ًا :حتديد الهدف :يجب �أن يعك�س اال�ستثمار �أهداف امل�ستثمر ،من حيث طبيعة
العائد املرجو حتقيقه (متنامي� ،أو ثابت� ،أو االثنني معاً) .كما يجب حتديد التوقيت
املالئم للح�صول على هذا العائد.
ثالث ًا :حجم املخاطر التي ميكن حتملها :كلما كان العائد املرجو �أعلى كلما كان
على امل�ستثمر حتمل خماطر �أعلى.
رابع ًا :الت�سلح باملعرفة� :رضورة املعرفة التامة بكافة أالدوات اال�ستثمارية
املتاحة واملعلومات املتوفرة عن هذه أالدوات من معلومات عامة ومالية
الملام بكيفية قراءة املعلومات املالية املتوفرة عن االدوات
وجوهرية ،و�رضورة إ
املالية املتداولة.
ال�ستثمار على املعرفة التامة ،وهذا
خام�س ًا :بذل اجلهد والوقت :يجب ان يكون إ
يتطلب من امل�ستثمر بذل اجلهد والوقت للبحث عن املعلومات حول الورقة املالية
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التي يرغب باال�ستثمار بها وحتليل هذه املعلومات للو�صول �إىل قرار ا�ستثماري �سليم ،ويف حال عدم القدرة
ال�ستثمار يف أالدوات ذات املخاطر
ال�ست�شارات املالية �أو إ
على ذلك ميكن اللجوء �إىل اجلهات املرخ�صة لتقدمي إ
ال�ستثمار.
املتدنية كال�سندات و�صناديق إ
�ساد�س ًا :الواقعية والتنويع :أال�سواق املالية عر�ضة لالرتفاع واالنخفا�ض والعوائد ال تتحقق ب�رسعة لذلك
يحمي اال�ستثمار طويل أالجل امل�ستثمر من التقلبات اليومية .كما يقلل التنويع يف أالوراق املالية ويف �آجال
اال�ستثمار درجة املخاطر �إىل حد كبري.
�سابع ًا :معرفة امل�ستثمر حلقوقه :البد للم�ستثمر �أن يكون على معرفة تامة بحقوقه التي حفظتها الت�رشيعات
والقوانني ،كما يجب �أن ال يتقاع�س عن ممار�سة حقوقه كح�ضور �إجتماعات الهيئات العامة لل�رشكات ،و�إ�ستالم
الكتتابات يف مواعيدها ،كذلك �رضورة املطالبة بحقوقه.
�أرباح أال�سهم ورديات إ

أ�يهما أ�ف�ضل امل�ضاربة أ�م اال�ستثمار القائم على أ��س�س علمية �سليمة؟

�إن امل�ستثمر الواعي يخطط للم�ستقبل على املدى الطويل وهذا يختلف عن امل�ضارب الذي يريد �أن يحقق عائد
مرتفع بني ليلة و�ضحاها.
عندما ت�ستثمر يجب �أن تتذكر ما يلي:
•
•

ا�ستثمر املال الفائ�ض عن حاجتك.
حدد هدفك اال�ستثماري والفرتة الزمنية.
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•
•
•

اعرف طبيعة اال�ستثمار هل هو ا�ستثمار طويل �أو ق�صري أالجل وطبيعة العائد على هذا اال�ستثمار.
ا�ستثمر على املدى الطويل وهي ا�سرتاتيجية ثبت جناحها لكل امل�ستثمرين.
ت�سلح باملعرفة من خالل البحث الدقيق واملتابعة املنتظمة ال�ستثماراتك.

ما هي العوامل التي ت ؤ�ثر على أ��سعار أ
ال�سهم؟

�إن �أ�سعار أال�سهم معر�ضه لالرتفاع واالنخفا�ض وفق ًا للعالقة بني العر�ض
والطلب ك أ�ي نوع �آخر من ال�سلع ،ومن �أهم العوامل التي ت ؤ�ثر على �أ�سعار أال�سهم ما يلي:
� .1أداء ال�رشكة (ربحيتها) حيث يت أ�ثر ذلك بالتغري يف حجم الطلب
على منتجات ال�رشكة و التغري يف �أ�سعار بيعها و التغري يف ا�سعار
املواد أالولية� ،إ�ضافة �إىل ال�سيا�سات املتبعة.
الحداث الدولية وت�ؤثر على �أ�سعار أ
 .2أ
ال�سهم لت أ�ثريها علىاقت�صاد
البلد.
للقت�صاد الوطني و�أ�سعار
 .3أالو�ضاع االقت�صادية املختلفة إ
الفائدة.

ما هي حمفظة أ
الوراق املالية؟

متثل حمفظة أ
الوراق املالية جمموع ما ميتلكه �أي م�ستثمر من �أوراق
مالية.
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ماذا يعني تنويع املحفظة؟

ميكن تو�ضيح معنى التنويع من خالل املثل القائل ال ت�ضع البي�ض كله يف �سلة واحدة� ،أي �أنه يجب على
امل�ستثمر �أن ينوع يف ا�ستثماراته التي حتتوي عليها حمفظته أالمر الذي يكون له اكرب االثر يف زيادة قدرة
املحفظة على مواجهة التقلبات يف قيمة هذه اال�ستثمارات ب�شكل �أف�ضل مما لو كانت املحفظة غري منوعة.

ما هو �صندوق اال�ستثمار؟

عبارة عن وعاء مايل ميلكه عدد كبري من امل�ستثمرين ويعمل بر�أ�س مال كبري ،تتم �إدارته من قبل متخ�ص�صني
مرخ�صني وي�سمى ال�شخ�ص الذي يدير اال�ستثمار مبدير اال�ستثمار .ويتكون ال�صندوق من وحدات ا�ستثمارية
تزيد �أو تنق�ص قيمتها تبع ًا للزيادة يف �أ�سعار أال�صول املالية التي يتكون منها ال�صندوق.

ما هي ميزة اال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار؟
.1

.2
.3
.4

احل�صول على ميزة التنويع على الرغم من ا�ستثمار مبالغ قليلة ن�سبياً،
وبالنتيجة تخفي�ض املخاطر.
بناء
ال�سيولة العالية بحيث ي�سمح ببيع الوحدات اال�ستثمارية وحتويلها �إىل نقد ً
على ال�رشوط اخلا�صة بال�صندوق.
الدارة امل ؤ��س�سية الكف ؤ�ة كونه يدار من قبل متخ�ص�صني.
اال�ستفادة من إ
توفري وقت امل�ستثمر يف متابعة ا�ستثماراته.

9

كيف ميكن التداول يف بور�صة عمان؟

ميكن القيام ب�رشاء وبيع أالوراق املالية املتداولة يف بور�صة عمان من خالل
�رشكات اخلدمات املالية املرخ�صة والعاملة يف البور�صة حيث ميكنك احل�صول
على قائمة ب أ��سماء هذه ال�رشكات من خالل زيارتك �إىل موقع البور�صة على
النرتنت .www.exchange.jo
�شبكة إ
ن�صائح هامة عند اختيارك الو�سيط:
• ت أ�كد �أن الو�سيط مرخ�ص من قبل هيئة أالوراق املالية.
• تق�صى التاريخ املهني للو�سيط.
• ح ّدد اخلدمات التي حتتاج �أن يقدمها لك الو�سيط.
•	�أطلب من ال�رشكة تزويدك بقيمة الر�سوم والعموالت.
•	�إقر�أ االتفاقية واملرفقات امللحقة بها وجميع املعلومات ذات ال�صلة
باحل�سابات وراجع كل امل�ستندات وتفهمها جيداً قبل التوقيع عليها.
•	ال توقع على تفوي�ض بيع �أو �رشاء فارغ.
• ت أ�كد من �أن الو�سيط متفهم متام ًا ملتطلباتك.

آ�لية التعامل يف بور�صة عمان

�	.1إبرام اتفاقية بني الو�سيط والعميل تت�ضمن ما يلي:
�أ .ا�سم وعنوان كل من الو�سيط والعميل.
ب .بيان اخلدمات التي �سيقدمها الو�سيط لعميله.
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ال�شارة �إىل وثيقة منف�صلة تبني هذه العموالت
ج .بيان العموالت التي �سيتقا�ضاها الو�سيط مقابل خدماته �أو إ
�رشيطة �أن تكون هذه العموالت �ضمن احلدود امل�سموح بها.
د�	.أنواع التفاوي�ض التي يجوز للو�سيط تنفيذ �أوامر العميل مبوجبها.
•
•
•

تفوي�ض خطي.
تفوي�ض هاتفي.
اللكرتوين.
تفوي�ض بوا�سطة الربيد إ

 .2احل�صول على رقم مرجعي من الو�سيط.
 .3الت أ�كد من دقة املعلومات على �إ�شعار تعريف العميل.
 .4ا�ستخدام رقم ح�ساب العميل يف عمليات ال�رشاء والبيع.
�	.5إعطاء �رشكة الو�ساطة تفوي�ض ًا لكل عملية بيع �أو عملية �رشاء.

حقوقك
كم�ستثمر

اعرف حقوقك كم�ستثمر:

يهدف قانون أالوراق املالية أ
والنظمة والتعليمات والقرارات ال�صادرة مبقت�ضاه
والتي تراقب تنفيذها م ؤ��س�سات �سوق ر�أ�س املال �إىل حماية امل�ستثمرين لذلك
يتوجب على امل�ستثمر ما يلي:
التفاقية املوقعة بينه وبني �رشكة اخلدمات
 .1احل�صول على ن�سخة من إ
املالية.
أ
أ
 .2التقدم ب�شكوى لهيئة الوراق املالية �و بور�صة عمان �ضد �رشكة اخلدمات
املالية حال حدوث خالف بني الطرفني.
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ما هو املق�صود بالرقم القيا�سي؟

هو �أداة ت�ساعد امل�ستثمر على حتديد االجتاه العام
أل�سعار أال�سهم وقيا�س التغريات التي تطر�أ عليها
خالل فرتة معينة مقارنة مع فرتة �أخرى.
قامت بور�صة عمان حديث ًا ب إ�طالق رقم قيا�سي
جديد للبور�صة �إىل جانب أالرقام القيا�سية ال�سابقة،
بحيث اعتمد هذا امل ؤ��رش على �أ�سا�س الرتجيح بالقيمة
ال�سوقية أ
لل�سهم احلرة املتاحة للتداول .ويتم �إعطاء
وزن لل�رشكات الداخلة يف تكوين هذا امل ؤ��رش على �أن
ال يزيد وزن �أي �رشكة يف هذا امل ؤ��رش عن احلد أالعلى
امل�سموح به.

مواعيد جل�سات التداول
الوقت

ال�سوق

9:35 - 9:30
9:35

ما قبل االفتتاح
�سندات � +صناديق ا�ستثمار

االفتتاح

9:55 - 9:35

التداول امل�ستمر

10:00 - 9:30

ما قبل االفتتاح

10:00

الكتتاب
االول  +الثاين +حقوق إ

12:00 - 10:00
12:15-12:00
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مراحل اجلل�سة

االفتتاح
التداول امل�ستمر

ال�صفقات

ال�صفقات اخلا�صة

عموالت التداول

ي�ستويف الو�سيط عمولة حت�سب من القيمة ال�سوقية أ
للوراق املالية لعمليتي ال�رشاء والبيع ح�سب اجلدول التايل:
احلد أالدنى للعمولة

الورقة املالية
الكتتاب
أال�سهم +حقوق إ

5.4

ال�سندات

 0.45دينار لكل �ألف دينار

وحدات اال�ستثمار

2.0

دينار لكل �ألف دينار
دينار لكل �ألف دينار

احلد أالعلى للعمولة
7.4

دينار لكل �ألف دينار

0.95

دينار لكل �ألف دينار

2.2

دينار لكل �ألف دينار

يجوز للو�سيط ا�ستيفاء احلد أالدنى للعمولة أ
لل�سهم والبالغ ( )3.4دينار لكل �ألف دينار �إذا كانت القيمة ال�سوقية
اكرث من مائة �ألف دينار للفاتورة الواحدة يف اليوم الواحد للعميل الواحد.

التقا�ص والت�سوية

تتم �إجراءات التقا�ص والتـ�سوية من قبل مـركز �إيداع أ
الوراق املالية على �أ�سا�س الت�سليم مقابل الدفع
بحيث ال يتم نقل ملكية أ
الوراق املالية املباعة �إال بعد �سداد ثمنها ،علم ًا بـان فـرتة التـ�سوية يـومي عمل من
تاريخ التداول (.)T+2
يتم نقل ملكية أالوراق املالية املودعة من ح�ساب العميل البائع لدى الو�سيط البائع �إىل ح�ساب العميل امل�شرتي
وبناء على امللف اليومي للتداول الوارد للمركز من البور�صة ،حيث
لدى الو�سيط امل�شرتي مبوجب قيود �إلكرتونية
ً
تبقى أالوراق املالية عالقة يف ح�ساب امل�شرتي حلني �إمتام �إجراءات ت�سويتها ودفع ثمنها.
ويتم �إجراء الت�سويات املالية بني الو�سطاء من خالل املركز مبوجب حتويالت مالية من ح�سابات الو�سطاء �إىل
ح�ساب الت�سوية اخلا�ص باملركز لدى البنك املركزي أالردين الذي مت اعتماده كبنك ت�سوية ،وبعد ذلك يقوم املركز
بتحويل هذه أالموال �إىل الو�سطاء امل�ستحقني لها ،وكذلك حتويل ونقل ملكية أالوراق املالية املعنية من ح�سابات
امل�ستثمرين البائعني لدى و�سطائهم �إىل ح�سابات امل�ستثمرين امل�شرتين لدى و�سطائهم.

()DVP
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ما هي م�س ؤ�ولية ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف البور�صة؟

 .1االف�صاح عن املعلومات للم�ساهمني وامل�ستثمرين ب�صورة دقيقة ووا�ضحة وغري م�ضللة ويف أالوقات املحددة
وفقا ملتطلبات اجلهات الرقابية والت�رشيعات املعمول بها.
الي�ضاحية التي تتعلق ب أ�و�ضاعها املالية والت�شغيلية والذي ي�ضمن �سالمة التعامل
 .2ن�رش جميع املعلومات إ
واحلفاظ على حقوق امل�ستثمرين متى طلب منها ذلك.
 .3يحظر على ال�رشكات امل�ساهمة العامة تقدمي �أي معلومات غري �صحيحة من � أش�نها الت أ�ثري على �أ�سعار أالوراق
املالية ألن ذلك ميثل ت�ضليال للم�ستثمرين.

ما هي أ�هم الن�سب املالية امل�ستخدمة يف أ
ال�سواق املالية؟

تكمن اهمية الن�سب املالية يف معرفة التغري الذي يطر�أ على ال�رشكة يف حلظة زمنية معينة �أو
خالل فرتة زمنية .حيث ت�ساعد الن�سب املالية يف �إعطاء دالئل او م ؤ��رشات إلكت�شاف مواطن
العتبار �رضورة عدم
القوة وال�ضعف يف �أداء ال�رشكة .وعند �إجراء الدرا�سات يجب أالخذ بعني إ
العتماد على م ؤ��رش واحد و�أن يكون نهج الدرا�سة �شام ًال وعلمياً.
إ
�أ .ن�سبة �سعر ال�سهم �إىل ربحه :ن�سبة �سعر ال�سهم �إىل ربحه ( )P/E Price-Earning Ratioمن �أ�شهر
الن�سب املالية امل�ستخدمة يف تقييم ال�رشكة حيث تعترب هذه الن�سبة من الن�سب التي تظهر
دائم ًا يف الن�رشات املالية اليومية ويتم احت�ساب هذه الن�سبة بق�سمة �سعر �سهم ال�رشكة
احلايل على ن�صيبه من �صايف أالرباح املحققة (.)EPS
وي�صنف املحللون املاليون أال�سهم ذات ن�سبة  P/Eاملرتفعة ك أ��سهم منو ،Growth Stock
وب�شكل عام ف إ�ن ال�رشكات التي يتوقع لها منواً �أعلى يف أالرباح امل�ستقبلية �سوف يكون
لها ن�سبة � P/Eأعلى ،وهذا يف�رس ملاذا ت�سمى أال�سهم ذات ن�سبة  P/Eالعالية ب أ��سهم النمو.
�أما بالن�سبة أ
لل�سهم ذات ن�سبة  P/Eاملنخف�ضة فت�سمى ب أ��سهم القيمة  Value Stocksوال�سبب
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�أنه ينظر �إىل �سعر هذه اال�سهم على انه منخف�ض بالن�سبة �إىل ربحه احلايل وهذا يعني �أن هذه
أال�سهم ميكن �أن تكون فر�صة ا�ستثمارية جيدة حيث �أنها غري مكلفة.
ب .ن�سبة �سعر ال�سهم �إىل تدفقه النقدي الت�شغيلي :يف�ضل العديد من املحللني املاليني النظر �إىل ن�سبة
ال�سعر �إىل التدفقات النقدية الت�شغيلية بد ًال من ن�سبة ال�سعر �إىل الربح ،وتقا�س ن�سبة ال�سعر �إىل
التدفق النقدي الت�شغيلي  P/OCFمن خالل ق�سمة ال�سعر احلايل ل�سهم ال�رشكة على التدفق النقدي
الت�شغيلي احلايل لكل �سهم .واملحللون املاليون ي�ستخدمون يف العادة ن�سبة �سعر ال�سهم �إىل ربحه
ون�سبة �سعر ال�سهم �إىل تدفقه النقدي الت�شغيلي مع ًا ف إ�ذا كان ن�صيب ال�سهم من أالرباح ال يختلف
بدرجة مهمة عن ن�صيبه من التدفقات النقدية الت�شغيلية ف إ�ن هذا �سيعترب م ؤ��رشاً على نوعية
جودة �أرباح ال�رشكة.
ج .ن�سبة �سعر ال�سهم �إىل قيمته الدفرتية :وت�سمى هذه الن�سبة يف بع�ض أالحيان ن�سبة القيمة ال�سوقية
�إىل القيمة الدفرتية وحت�سب هذه الن�سبة  P/BVبق�سمة القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�رشكة على قيمته
الدفرتية .وتربز �أهمية هذه الن�سبة ب�سبب �أن القيمة الدفرتية يف �أ�سا�سها مبنية على �أ�سا�س التكلفة
التاريخية ،و�سعر ال�سهم هو م ؤ��رش على القيمة احلالية ،وبالتايل ف إ�ن ن�سبة  P/BVتقي�س كم تبلغ
قيمة امللكية اليوم بالن�سبة �إىل تكلفتها ،ف إ�ذا كان جواب  P/BVيزيد عن واحد �صحيح ف إ�ن ذلك
يدل على جناح ال�رشكة يف توليد قيمة ملالكيها� .أما �إذا كان اجلواب �أقل من واحد �صحيح ف إ�ن هذا
يدل على �أن ال�رشكة ذات قيمة �أقل من تكلفتها.
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أ�هم امل�صطلحات وامل ؤ��رشات امل�ستخدمة يف �سوق أ
الوراق املالية
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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ال�سوق أالولية :هي ال�سوق التي يتم من خاللها بيع أالوراق املالية امل�صدرة ألول مرة والتي ت�سهم يف
زيادة التكوين الر�أ�سمايل.
ال�سوق الثانوية :هي ال�سوق التي يجري فيها التعامل أ
بالوراق املالية بعد �إ�صدارها واالكتتاب بها وذلك
يف �إطار القوانني أ
والنظمة والتعليمات املعمول بها.
أالوراق املالية :هي حقوق ملكية متثل جزءاً من ر�أ�سمال �رشكة �أو جزءاً من دين على �رشكة �أو م ؤ��س�سة �أو
ح�صة يف �صندوق ا�ستثماري ،وت�شمل أال�سهم وال�سندات والوحدات وغريها.
ال�سمية �أو بعالوة �إ�صدار �أو بخ�صم
القيمة اال�سمية لل�سهم :دينار �أردين واحد وت�صدر أال�سهم �إما بالقيمة إ
�إ�صدار
القيمة الدفرتية لل�سهم :متثل ح�صة ال�سهم يف حقوق امل�ساهمني يف ال�رشكة وحت�سب على �أ�سا�س ق�سمة
حقوق امل�ساهمني على عدد أال�سهم امل�صدرة.
القيمة ال�سوقية لل�سهم :وهو �سعر ال�سهم يف ال�سوق.
ال�صدار واالحتياطات ب أ�نواعها أ
والرباح
حقوق امل�ساهمني :متثل ر�أ�س املال املدفوع م�ضاف ًا �إليه عالوة إ
ال�صدار واخل�سائر املدورة و�أ�سهم اخلزينة.
املدورة ومطروح ًا منها خ�صم إ
القيمة ال�سوقية لل�رشكة :وت�ساوي القيمة ال�سوقية لل�سهم الواحد م�رضوبة بعدد أال�سهم امل�صدرة لل�رشكة.

أالرباح النقدية املوزعة :هي أالرباح املخ�ص�صة للتوزيع على امل�ساهمني نقداً وتكون حلامل ال�سهم يوم
�إجتماع الهيئة العامة العادي لل�رشكة.
أال�سهم املجانية :هي أال�سهم التي متنح مل�ساهمي ال�رشكة دون مقابل بهدف زيادة ر�أ�سمال ال�رشكة ،وعادة
متنح هذه أال�سهم من االحتياطات االختيارية أ
ال�صدار لدى ال�رشكة وتكون
والرباح املدورة وعالوة إ
حلامل ال�سهم يف اليوم اخلام�س ع�رش ملوافقة جمل�س مفو�ضي هيئة أالوراق املالية على ت�سجيل الزيادة
يف ر�أ�س املال.

• الرقم القيا�سي أل�سعار أال�سهم :هو �أداة �إح�صائية لقيا�س التغري يف �أ�سعار أالوراق املالية املدرجة يف ال�سوق
وي�ساعد يف التعرف على اجتاهات ال�سوق وتطور �أ�سعار أال�سهم.
•	�أمر ال�رشاء� :أمر ي�صدره امل�ستثمر �إىل و�سيطه ل�رشاء كمية حمددة من ورقة مالية معينة مدرجة يف
البور�صة.
•	�أمر البيع� :أمر ي�صدره امل�ستثمر �إىل و�سيطه لبيع كمية حمددة من ورقة مالية معينة مدرجة يف البور�صة.
•

•

•

•

�سجل امل�ساهمني� :سجل ر�سمي توثق فيه ملكية �أ�سهم ال�رشكة
امل�ساهمة العامة ،يحتوي على �أ�سماء مالكي أال�سهم وعناوينهم
وعدد أال�سهم التي ميتلكونها و�أية قيود ملكية والتغريات التي
تطر�أ عليها.
امل�ساهم :هو �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ميتلك �أ�سهم �صادرة عن
�رشكة م�ساهمة عامة.
رقم امل�ستثمر (الرقم املرجعي) :هو الرقم الذي يخ�ص�صه الو�سيط
واملعرف م�سبق ًا لدى مركز �إيداع
لعميلة لغايات التداول
َّ
أ
الوراق املالية.
الو�سيط :ال�رشكة املرخ�ص لها من قبل هيئة أالوراق املالية
وع�ضواً يف البور�صة م�رصح لها التعامل أ
بالوراق املالية
املدرجة يف البور�صة ل�صالح عمالئها �أو ل�صالح حمافظها وذلك
وفق ًا للقوانني أ
والنظمة املعمول بها.
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الن�سب املالية
عائد ال�سهم)EPS( :

			

= �صايف أالرباح
عدد أال�سهم امل�صدرة
= �صايف أالرباح
ر�أ�س املال املدفوع

العائد على را�س املال املدفوع ()%( )Return on paid capital
							
العائد على حقوق امل�ساهمني ()%( )ROE
					

= �صايف أالرباح
حقوق امل�ساهمني

العائد على املوجودات (� = )%( )ROAصايف أالرباح
جمموع املوجودات
				
ن�سبة أالرباح النقدية املوزعة �إىل ر�أ�س املال املدفوع ()%
							

X

X

%100

%100

= أالرباح النقدية املوزعة
ر�أ�س املال املدفوع

ريع ال�سهم ( = )%( )Div Yieldح�صة ال�سهم من أالرباح النقدية املوزعة
القيمة ال�سوقية لل�سهم
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X

%100

X

%100

X

%100

م�ضاعف �سعر ال�سهم (مرة) ( = )P/Eالقيمة ال�سوقية لل�سهم
عائد ال�سهم
				
القيمة ال�سوقية �إىل القيمة الدفرتية لل�سهم (مرة)
						
العائد الر�أ�سمايل (( )Capital Gainدينار)

()P/BV

= القيمة ال�سوقية لل�سهم
القيمة الدفرتية لل�سهم

= �صايف �سعر البيع – �صايف �أو �إجمايل �سعر ال�رشاء

ن�سبة العائد الر�أ�سمايل (� = )%( )Capital Gain Percentageصايف �سعر البيع – �صايف �أو �إجمايل �سعر ال�رشاء
�سعر ال�رشاء
							

X

%100

العائد لفرتة االقتناء (( )Total Returnدينار) = ح�صة ال�سهم من أالرباح النقدية املوزعة  +العائد الر�أ�سمايل
= عدد أال�سهم املتداولة خالل الفرتة
معدل دوران ال�سهم ()%( )Stock Turnover
عدد أال�سهم امل�صدرة
						

X

%100
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