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 حفظها هللا "والوفاء  زمز احملب  والنقاء"والديت العزيزة 
 والصفاءوالوفاء  اإلخالص بنابع  إىل
 هللا ودمحم (دمحم وعبد أ )رمضان و إخويت
 فاطيم  ( خوايت )الزىراء وأ
 )فاطيم  ،مسي  ،لبىن ( إخويتبناء أ

اليت قدمتها يل طول مشوراان الدراسى  واإلرشاداتيف العم  اشكراىا على النصائح  رفيقيتو زميليت  إىل
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 أمينة، حورية، حاجة.
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 الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لهال أن ىدانا هللا

حمد عزيزي أيدعدني بعد حمد هللا وشكره أن أتقدم بخالص الذكر والتقدير لألستاذ الفاضل: 
لقبهلو اإلشراف عمى مذكرتنا وكما قدمو لنا من عمم وافر طهل فترة تدريدو لنا وإشرافو  عكاشة

 العهن في إتمام ىذه المذكرة.الذي كان لو 

لمظهش لظيفة لمداعدتنا وتقديميا بعض التهجييات   كما أتقدم بالذكر إلى األستاذة الفاضمة
 واإلرشادات

 .يد المداعدة وأـتقدم بالذكر إلى كل من مدى لنا
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 تهطئة:
ى قشؾات قتراد السحمي مؽ خبلل تؾجضو األمؾال إلإلىسضة كبضخة في دعؼ اوجؾد سؾق السال أ  ثارأ 

العسمضة التشسؾية عبخ تسؾيل السذاريع كحا و  ،الؾطشي قتراداإلعجدة والتي تعؾد بالفائجة عمى ستثسار الستاإل
 ع القائسة.نتاجضة السذاريلتسؾيل التؾسع في إالججيجة وتؾفضخ الدضؾلة البلزمة 

بخز القشؾات فيؾ يعتبخ مؽ أ ستثسارات،لسالضة السحخك الخئضدي لتشسضة اإلوراق اوباعتبار سؾق األ       
ىسضة ىحا ولتدايج أ  صحاب العجد السالي مؽ الدضؾلة،تمبضة متظمبات أسضع السجخخات قرج السدتخجمة لتج

كثخ كفاءة سرجر لمتسؾيل فيؾ يقؾم بتؾجضو اإلدخار نحؾ االستثسارات األالدؾق في الحضاة االقترادية ك
 .وإنتاجضة

ق اع السالي في األردن بيجف تحقضى تظؾيخ القظإل نذاء الدؾق مؽ الخظؾات التي تؤدؼويعتبخ إ      
 فزل لمسؾارد الستاحة لتسؾيل االستثسارات. ستغبلل أإ

تي تظخح مؽ خبلل األدوات السالضة ال لدؾق األولي لتسؾيل إستثساراتوويدتعسل سؾق األوراق السالضة ا       
 فضو ويتؼ اإلكتتاب فضيا.

  شكالية:اإل
الستسثمة في تعبئة و ئف التي يقؾم بيا مؽ خبلل الؾعا قتراديةاإلفي التشسضة سؾق األوراق السالضة يداىؼ 

 ويتؾقف ىحا الجور عمى مجػ الؾعي االستثسارؼ لمشيؾض بيحه األسؾاق.  ستثساراتاإلوتسؾيل  دخاراإل
جابة عمضيا يسكؽ صضاغتيا في الدؤال التي يسكؽ مؽ خبلليا الجراسة اإل شكالضةسبق فإن اإل ومؽ خبلل ما

 التالي:
لمفترة السستدة في ماذا يتسثل الدور الذي تمعبو سهق األوراق السالية لتسهيل االستثسارات في عسان  /

 ؟م 2017-2012مابين 
 تتفخع عشيا األسئمة الفخعضة التالضة:وىحه اإلشكالضة الخئضدضة 

 ؟ستثساراتساسي في تذجضع اإلاأل وراق السالضة العشرخيعتبخ سؾق األىل  -
ستثسارات في السجاالت سؾيل اإلدوات الستؾفخة لجيو لتاألن يدتعسل عسان السالي أكضف يسكؽ لدؾق  -

 ؟(م2017-2012قترادية خبلل الفتخة )اإل
 
 
 



 ممذمة 

 

 

 ة 

 فرضيات الدراسة:
لى مؽ خبلل تؾجضو السجخخات إ ستثساراتاالساسي في تذجضع األ العشرخوراق السالضة يعج سؾق األ -

 كثخ كفاءة وفاعمضة؛السذاريع األ
في السجاالت  ستثساراتاالؾفخة لجية بظخيقة مثمى لتسؾيل دوات الستيدتعسل سؾق عسان السالي األ -

 (م.2017-2012) خبلل الفتخة االقترادية
 ىسية الدراسة:أ

 ؛لتظؾيخ أدائيا وإقبال السدتثسخيؽ عمضياالذخكات السجرجة في بؾرصة عسان السالي  اإليعاز إلى -
 خبلل فتخة الجراسة.مؽ مؽ الشتائج الستؾصل إلضيا  االستفادةوراق السالضة مؽ لمسيتسضؽ بأسؾاق األ يسكؽ -
 ىداف الدراسة:أ
 ىجاف الخئضدضة التي تدعى مؽ خبلليا ىحه الجراسة بمؾغيا ىي:ن األإ

 شكالضة السظخوحة سابقا؛ىي محاولة اإلجابة عمى اإل -
 ؛االستثساراتالتي تدتخجميا البؾرصة في جحب دوات خفة األمع -
 حؾل ىحا السؾضؾع. السعخفي بالخصضج وإثخاءيجور في بؾرصة عسان السالي  محاولة معخفة ما -

 السهضهع: ختيارادوافع 
 :مؽ خبللبالسؾضؾع  الىتسامايشرب 

 كتداب السعخفة  العمسضة حؾل السؾضؾع؛محاولة إ -
 .قمة الجراسات التي تشاولت ىحا السؾضؾع ومحاولة دراستو والتعسق فضو -

 حدود الدراسة:
ألنو الدؾق الحؼ لجيو أىسضة في  ردن()األ تتسثل الحجود السكانضة لمجراسة في سؾق عسان السالي        
لسعخفة الذخكات السجرجة في  م 2017-2012لمجراسة فتستج مؽ  الدمانضةما الحجود أ قتراد،اإلتشذضط 

 لديادة في اإلستثسارات. لخؤوس األمؾال استقظابفي  تداىؼ البؾرصة التي
 السشيج الستبع:

 ستثسارات، وراق السالضة وكحا تسؾيل اإلالؾصفي في الجانب الشغخؼ لدؾق األعمى السشيج  عتسادإلتؼ ا       
 الجراسة التظبضقضة.  فيلتحمضل بعض األشكال والججاول  واعتساد السشيج التحمضمي
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 صعهبات الدراسة:
 ؛صعؾبة في تحمضل ودراسة معظضات بؾرصة عسان مؽ خبلل التقاريخ لمبؾرصة وخاصة في إصجار األسيؼ -
 .في التشدضق بضؽ مختمف إحرائضات متغضخات الجراسة صعؾبة -

 :ىيكل الدراسة
ول لمجانب الشغخؼ وذلػ لئلحاطة بجؾانب حضث خرص الفرل األ فرمضؽ،لى قدست ىحه الجراسة إ        

 لى الشتائج.ل الثاني لمجانب التظبضقي وذلػ إلختبار الفخضضات والتؾصل إكسا خرص الفر السؾضؾع،
بعشؾان األدبضات ول السبحث األ لى مبحثضؽ،حضث قدؼ إ دبضات الشغخية،األ لىإ ول يتؼ التظخق الفرل األف

ماىضة سؾق ول السظمب األ لى مظمبضؽ،وراق السالضة وتسؾيل اإلستثسارات والحؼ يتفخع إلدؾق األالشغخية 
ما أ ستثسارات،وراق السالضة بتسؾيل اإلعبلقة سؾق األما السظمب الثاني ت أستثسارال اإلوراق السالضة وتسؾياأل

راسات العخبضة الج ولالسظمب األحضث في  لى مظمبضؽ،يتفخع إ والحؼ الجراسات الدابقة السبحث الثاني
 تعقضب عام حؾل الجراسات الدابقة. حؾل ما السظمب الثانيأ واألجشبضة

سالضة في وراق الضجانضة مؽ خبلل معخفة دور سؾق األالجراسة الس لىيتؼ التظخق إ الفرل الثانيما أ       
لى مؽ خبلل تقدضسشا ىحا الفرل إ ختخنا سؾق عسان السالي لجراسة ىحا الجور،ستثسارات وقج أتسؾيل اإل

طار اإل ولالسظمب األ مظمبضؽلى والحؼ يتفخع إ جيؼ عام حؾل بؾرصة عسان الساليالسبحث األول تق مبحثضؽ
ما السبحث أ دوات الستجاولة في بؾرصة عسان السالي،األ التشغضسي لبؾرصة عسان السالي بضشسا السظمب الثاني

 عخض نتائج الجراسة بضشسا السظمب الثانيول السظمب األ مظمبضؽ، زؼوي شتائجال بعشؾان عخض وتحمضل الثاني
تخص دراستشا والجراسات وأفاق قتخاحات إمشاقذتيا لتشتيي دراستشا بلضيا و الشتائج الستؾصل إ عبارة عؽ تحمضل

 .الدابقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 والدراسات السابقة دبيات النظريةاأل 

ل سىق األوراق المالية وتمىيل  حى

 ستثماراتاإل
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 :تسييد
قتراديات إليعتبخ وجؾد سؾق األوراق السالضة في أؼ بمج السخآة التي تعكذ الؾجو الحزارؼ الحجيث 

تقؾم بجور ميؼ في أداء دور لػ لكؾنيا ذمكؾنات األسؾاق السالضة و  تعج مؽ أىؼ فالبؾرصة ،الجول وتقجميا
وبضؽ فئات العجد  ،ستثسار فؾائزياحث عؽ مجاالت لئلالؾسضط بضؽ الفئات التي لجييا فؾائض مالضة وتب

 السالي التي بجورىا تبحث عؽ التسؾيل وبذخوط جضجة.
 اتستثسار ت لتقؾم بعسمضة تسؾيل اإلمالضة مؽ أسيؼ وسشجاالسالضة عمى أدوات األوراق ق ويحتؾؼ سؾ       

 تؼ تقدضؼ الفرل إلى مبحثضؽ ىسا: اتستثسار األوراق السالضة بجقة وتسؾيل اإل ولسعخفة سؾق 
 :اتستثسار وتسؾيل اإلسؾق األوراق السالضة األدبضات الشغخية حؾل  السبحث األول 
 :الجراسات الدابقة السبحث الثاني 
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  ستثساراتالسالية وتسهيل اإل األوراق لدهق  الشغرية األدبيات :األولالسبحث 
تعكذ الؾجو  أصبحتوالتي  ،جرجة تقجميا وتظؾرىال لػالسالضة وذ األوراقدؾق زداد اإلىتسام بإ
لجييا سضؾلة غضخ  يالتستثسار لمقظاعات حج السرادر السيسة لتؾفضخ اإلوتعتبخ أ ،قترادإ ألؼالحقضقي 

تئ مؽ نخ  ،التي تعاني عجدا في الدضؾلة الشقجية تؤديو في تسؾيل القظاعات الحؼالجور  إلى باإلضافة ،مذغمة
 وأىسضتيساستثسار والتسؾيل التعخيف باإلو  قضامياالسالضة وشخوط  األوراقى التعخيف بدؾق خبلل ىحا السبحث إل

   قتراد.في اإل
   ستثساراتوتسهيل اإلالسالية  األوراقماىية سهق  :األولالسظمب 

 ستثسارواإلسشتظخق في ىحا السظمب إلى التعخيف بدؾق األوراق السالضة والتسؾيل 
 السالية األوراقسهق  ماىية :األولالفرع 

كغضخه مؽ األسؾاق نحاول مؽ خبلل ىحا الفخع معخفة مكانتو  وباعتبارهلتعخف بجقة عمى سؾق األوراق السالضة و 
 .وخرائرو كسا سشتظخق إلى مكؾناتو ،مؽ بضؽ الترشضفات السختمفة لؤلسؾاق

 تعريف سهق األوراق السالية ومكهناتيا :أوال
لدؾق نو يسكؽ التؾصل إلى عجة تعاريف أ إال ،ترشضفيا أنؾاع األسؾاق تبعا لتعجد معايضخ بالخغؼ مؽ تعجد
 .مكؾناتيا كسا يتؼ ذكخ ،األوراق السالضة

 تعريف سهق األوراق السالية  -1
 تؾجج عجة تعاريف لدؾق األوراق السالضة نحكخ البعض مشيا:

 نو السكان الحؼ يمتقي فضو البائعؾن والسذتخون خبلل ساعات معضشة عمى أ يعخف سؾق األوراق السالضة
الركؾك بخؤوس األمؾال  حضث يتؼ فضيا مبادلة تمػ ،األجلالركؾك الظؾيمة التعامل ب ر مؽ أجلمؽ الشيا
 .1ستثسار فضياالسخاد اإل

  عبارة عؽ نغام يتؼ بسؾجبو الجسع بضؽ البائعضؽ والسذتخيؽ لشؾع معضؽ مؽ  بأنو أيزاكسا يعخف
والدشجات داخل  األسيؼ حضث يتسكؽ بحلػ السدتثسخيؽ مؽ بضع وشخاء عجد مؽ ،مالي معضؽصل أو أ األوراق
 .2الدؾق 
  واألوراق وسشجات  أسيؼأنو الدؾق الحؼ يتؼ فضو عسمضات تبادل القضؼ السشقؾلة مؽ  عمى أيزايعخف و

 .3فومعخو  في شكل محجودىحه العسمضات جخػ تلخ(، حضث إ..ستثسارشيادات اإل –وراق مداىسة)أاألخخػ 
 

                                                           

 ،2016األسكشجرية،  والتؾزيع،دار الجامعة لمشذخ  (،فرص الشسه األسهاق السالية العربية )التحديات،،  عبج اش ه شاىضؽدمحم 1- 
  .38: ص

  .17: ص ،2008 ،األردن ،لمشذخ والتؾزيع دار أسامة (،)البهرصة األوراق السالية حدضؽ عرام،  2-

 ص  2010، 2، ط األردن ،لمشذخ والتؾزيع دار وائل ،دروس وتظبيقات )لإلدارة السالية( تديير السالي، اللضاس الداسيإ 3- 
43. 
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صؾل السالضة بضعا أنو آلضة يتؼ مؽ خبلليا تجاول األنقؾل أن سؾق االوراق السالضة يعخف ب التعاريف ومؽ خبلل

 وشخاءا داخل الدؾق، حضث تجخػ ىحه العسمضة في شكل محجود ومعخوف.
  وراق الساليةمكهنات سهق األ   -2

 لى:تشقدؼ سؾق األوراق السالضة إ
  ع الؾرقة السالضة) الديؼ والدشج(فضيا بائيكؾن ىي الدؾق التي : األوليةالدهق  أو تاإلصدارا سهق 

 .1دورية وغضخ متكخرة جاراإلص ةعسمض بأن كسا تترف ،مرجرىاىؾ 
  التي يتؼ طخحيا سابقاوراق السالضة السرجرة وفضو يتؼ التعامل باأل :الثانهيةو الدهق أسهق التداول 

 قامؾا بذخاء ىحا الدؾق الدضؾلة لمسدتثسخيؽ الحيؽ ، حضث يؾفخرصجااإلمؽ خبلل سؾق  ،كتتاب لمجسيؾرلئل
 2إلى: والحؼ بجوره يشقدؼ األوليالسالضة مؽ الدؾق  األوراق
 عادة ترشعيا الجيات الخقابضة ويتؼ  وىي البؾرصات التي تخزع لمقؾانضؽ والقؾاعج التي :سهاق مشغسةأ -

يجخؼ في مكان التعامل  لػ لكؾن وذ ،مؽ خبلل السداد أسعارىاالسالضة السدجمة والتي تتحجد  األوراقتجاول 
 .مادؼ محجد

ويتؼ  ،ضخ السدجمة بالبؾرصة مؽ خبلل تجارالسالضة غ األوراقعادة  تتجاولوفضيا  :سهاق غير مشغسةأ -
 التعامل بالتفاوض. أسعارتحجيج مؽ خبلليا 

في  األعزاءحضث يتكؾن مؽ الدساسخة غضخ  ،ؾ يسثل جدء مؽ الدؾق غضخ السشغسةى :الدهق الثالث -
 . البؾرصة السشغسة

السدتثسخيؽ  أغشضاءالسالضة وبضؽ  وراقلؤلسرجرة الىي سؾق لمتعامل بضؽ الذخكات الكبضخة  :لدهق الرابعا -
ل شبكة ويتؼ التعامل بدخعة وبتكمفة بدضظة مؽ خبل ،مالضة أوراق تجارو سساسخة  إلىدون الحاجة لػ وذ

  .نضةيؾ لكتخونضة وتمضفد تراالت إإ
 سهق األوراق السالية شروط قيام ثانيا:

سؾق ذو فعالضة  لمحرؾل عمى ؤلوراق السالضة ىشاك مجسؾعة مؽ الذخوط تختكد عمضيالإلقامة سؾف فعال 
 3:فاءة يسكؽ إدراجيا في الشقاط التالضةوك

  بضؽ الستعاممضؽ مباشخة أو عؽ طخيق الؾسظاء؛ ترالاإلسيؾلة 
  والتشغضؼ فضيا؛ االستسخاريةوجؾد 

                                                           
، 2007مرخ،  ،لمشذخ والتؾزيع الجار الجامعضة ،ستثسار في بهرصة األوراق الساليةإستراتيجية اإل ،الغفار الحشفي عبج - 1

  .42: ص
  .24 -23: ص، 2003 األسكشجرية، شباب الجامعة، ،البهرصات أسهاق رأس السال األسيم والدشدات  ،ضضاء مجضج - 2

، األردن، عدار الشفاس لمشذخ والتؾزي سالمي،من مشغهر االقتراد اإللألسهاق السالية  أسامة زكير، اآلثار اإلقترادية3- 
 . 51 -49: ص ،2000
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  وجؾد مؤسدات متخررة في أمؾر البؾرصة والتعامل فضيا مؽ شخكات ومؤسدات مالضة وسضظة
 مثل بضؾت اإلصجار والدساسخة؛ 

  فخ السعمؾمات عؽ األوراق اق السالضة ذات سسعة جضجه وأن تؾ أن تكؾن السؤسدات التي ترجر األور
 السالضة التي تجخؼ التعامل  فضيا.

 سهق األوراق السالية ووعائفخرائص  لثا:ثا
 وعائفسؾاق كسا تؤدؼ عجة تسضدىا عؽ غضخىا مؽ األوراق السالضة بجسمة مؽ الخرائص تتسضد سؾق األ

 خرائص سهق األوراق السالية  -1
 1أىسيا: مؽ الخرائص تتدؼ سؾق األوراق السالضة بسجسؾعة

 سؾق األوراق السالضة مؽ األسؾاق السشغسة؛ 
  خبلل الؾسظاء؛التجاول في األسؾاق السالضة خاصة الدؾق الثانؾؼ يتؼ مؽ 
 تعتبخ قجرة األسؾاق مؽ أكثخ األسؾاق تظؾر وتعظي السدتثسخ فضيا فخصة كبضخة لتحقضق أرباح؛ 
  في أسؾاق األوراق السالضة السعخفة التامة بالسعمؾمات واتخاذ قخارات رشضجة. ستثساراإليتظمب 

 األوراق الساليةوعائف سهق   -2
 2:أىسيايداىؼ سؾق األوراق السالضة بسجسؾعة مؽ الؾعائف 

 قتخاض؛سدتثسخيؽ األمخ الحؼ يديل سبل اإلستثسار وتسؾيل اإلترال بضؽ البائعضؽ والمقة إيجاد حإ 
 مبلئسة؛ ستثساريةإصغار السجخخيؽ إليجاد فخص  دخار بفتح مجاال واسعا أمامتذجضع اإل 
  ؛وإنتاجضةكفاءة  األكثخستثسارات اإلنحؾ  دخاراإلتؾجضو 
  الشقجية والسالضة عمى تحقضق أىجاف تمػ الدضاسات في الخفاىضة والتشسضة  الدضاسةوجؾده يداعج راسسي

 ؛قتراديةاإل
 ستثسارية؛لسدتثسخ مؽ حدؽ اختضار وسائمو اإلالسداعجة في تؾفضخ السعمؾمات والبضانات التي تسكؽ ا 
  الشغخ في استثساراتو مسا يعؾد عمضو بالشفع والفائجة.تسكضؽ السدتثسخ مؽ إعادة 

 مؤشرات سهق األوراق السالية :رابعا
 سشجرج في ىحا الفخع التعخيف بسؤشخات سؾق األوراق السالضة وأىؼ استخجاماتيا

 تعريف السؤشرات  -1
حضث يقؾم عمى عضشة مؽ أسيؼ السشذآت  ،شخ يقضذ مدتؾػ األسعار في الدؾق مؤ عؽ  عبارة ىؾ       

العضشة  اختضاروغالبا مايتؼ  ،كبلىسا أوالتي يتؼ تجاوليا في أسؾاق رأس السال السشغسة أو غضخ السشغسة 
  .3حؼ يدتيجف السؤشخ قضاسوبظخيقة يتضح لمسؤشخ أن يعكذ الحالة التي عمضيا سؾق رأس السال وال

                                                           

 .34: ص ،2009 عسان، دار البجاية والسدتقبل لمشذخ والتؾزيع، ،األسهاق السالية الدولية ،نذ البكخؼ ولضج صافي، أ  1-
 .34: صمخجع نفدو،   2- 
  .35: ص، 2010 األردن، -عسان دار أسامة لمشذخ والتؾزيع،، ()البهرصة األوراق الساليةأسهاق  عرام حدضؽ، 3- 
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 1لمسؤشخ: أساسضتضؽويسكؽ وصف حالتضؽ 
  عشجىا نكؾن في سؾق السال  الرعؾدعشجما يكؾن مؤشخ معضؽ في حالة : رتفاعإل امؤشر في حالة

 في  ستثساراإل يةمخدودالحؼ يحققو حضشيا سؾق األسيؼ أكبخ مؽ  السخوديةمعجل  عشجىا ويكؾن  الرعؾدؼ
 سؾق الدشجات؛ 

  ويحجث عشجما يكؾن السؤشخ في حالة التخاجع نكؾن في حالة الدؾق  :نخفاضمؤشر في حالة اإل
ستثسار في سؾق قو سؾق األسيؼ أقل مؽ مخدودية اإلالحؼ يحق السخوديةوعشجىا يكؾن معجل  الشدولي

 الدشجات.
عجيجة تيؼ  ستخجاماتإ لسؤشخات سؾق األوراق السالضة سهق األوراق السالية: إستخدامات مؤشرات  -2

 2ستخجامات:وأىؼ ىحه اإل السالالسدتثسخيؽ األفخاد وغضخىؼ مؽ األطخاف التي تتعامل في أسؾاق رأس 
 إعظاء فكخة سخيعة عؽ أداء السحفغة؛ 
 الحكؼ عمى أداء السجيخيؽ السحتخفضؽ؛ 
 التشبؤ بالحالة التي ستكؾن عمضو الدؾق؛ 
 .تقجيخ مخاطخ السحفغة 

 الستداولة في سهق األوراق الساليةاألدوات السالية  :خامدا
 وراق السالضة:وفضسا يمي نحكخ أدوات سؾق األ

لسالضة بظخق تجارية رصة األوراق اعبارة عؽ صكؾك متداوية القضسة قابمة لمتجاول في بؾ  األسيم:  -1
ويسثل الديؼ حرة الذخيػ في الذخكة  ،س مال إحجػ شخكات األمؾال عسؾماتسثل مذاركة في رأ أنيا حضث

 .3سؾاء كانت الحرة نقجية أو عضشضةؼ يتكؾن مؽ الحرص ي رأسساليا والحالتي يداىؼ ف
 4:دضضؽ ىساضقدسضؽ رئ بحدب الحقؾق التي تتختب عمضيا إلىوتشقدؼ األسيؼ 

 سسضة تزسؽ حقؾق وواجبات و ترجر عؽ شخكة مداىسة ما بقضسة إىي وثضقة مالض :األسيم العادية
ويدسح ليا بالتجاول  ،العام في الدؾق األولضة كتتاباإلمجسيؾر عؽ طخيق حضث أنيا تظخح ل ،يامتداوية لسالك

 الثانؾية. األسؾاقفي 
 السمكضة مؽ الشاحضة القانؾنضة ولكشو يختمف عؽ الديؼ العادؼ  شكالأىي شكل مؽ  :األسيم السستازة

ن العائج اليتغضخ وبالتالي فإن وكحا أ اليتغضخ،عائج ثابث أن حسمة األسيؼ السستازة يدتمسؾن  في عجة نقاط:
 سعخ الديؼ السستاز مدتقخ ندبضا.

 

                                                           

  . 500: ص ،2011 ،2، عسان، ط شارع الجسعضة العمسضة السمكضة ،(ةدارة السالي) اإل التديير السالي بؽ الداسي، سإلضا  1-
 . 40 -39: ص، مخجع سبق ذكخه، عرام حدضؽ .2-
  .53: ص، مخجع سبق ذكخه شاىضؽ،دمحم عبج اش ه   3-
   .60 -56: ص ،نفدو مخجع  4-
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بحضث يقؾم السدتثسخ  ،دتثسخون إلى السؤسدات والحكؾماتعبارة عؽ قخوض يقجميا الس الدشدات:  -2

 تحرل الحكؾمة أو الذخكةلػ ذمقابل وفي  ،بالحرؾل عمى سعخ فائجة محجدة نغضخ إقخاض أمؾالو لفكخة ما
 1.عمى األمؾال التي تحتاجيا )السقتخض(

تعخف األدوات السالضة السذتقة عمى أنيا نؾع مؽ العقؾد السالضة التي تذتق  األوراق السالية السذتقة:  -3
 اآلجمة، العقؾد السدتقبمضةنجج:  ومؽ أبخز أشكاليا ،قضستيا مؽ قضسة أصل أخخ يظمق عمضو األصل األساسي

 وغضخىا مؽ العقؾد السالضة ذات الخرائص السساثمة.وعقؾد الخضارات  ،السقايزة
 ستثسارات عسهميات حهل تسهيل اإل: الفرع الثاني

ي تعغضؼ السشفعة وزيادة السؾارد التي كبضخ ف ية األىسضة لسا لو مؽ دورستثسار في غاصبح مؾضؾع اإلأ
 ستثسار والعاممضؽ فضو. صحاب اإلتحقضق السشفعة التي تعؾد عمى أ إلى يجفت

 ستثسار مفيهم اإل أوال:
 مايمي:سشقؾم بحكخىا كسا  فيتعار ستثسار عجة لئل

لحرؾل عمضيا في السدتقبل، كسا أنو رتباط مالي ييجف لتحقضق مكاسب يتؾقع ابأنو إ ستثسار:يعخف اإل
 2.تمػ العسمضة اإلنتاجضة التي تؾجو فضيا جدءا مؽ الجخل إلى إنتاج سمع رأس مالضة

جتساعضة وثقافضة بيجف ال في مذاريع إقترادية وإتؾعضف األمؾ  قترادؼاإلفي معشاه  ستثسارويقرج باإل
 .3تحقضق تخاكؼ رأسسال ججيج ورفع القجرة اإلنتاجضة أو تججيج وتعؾيض الخأسسال القجيؼ

 ستثسار ثانيا:أىسية وأىداف اإل  
 ضافةسضتؼ التظخق لو في ىحا الجدء باإل قتراد الحؼفي اإلكبضخة  بأىسضةشكالو يتستع اإلستثسار بسختمف أ

  .جافوإلى أى
 ستثسارىسية اإلأ  -1

أىسضة كبضخة يسكؽ ذكخىا  عمى ستثسار يشظؾؼ تثسار الحؼ عخضشاه فإنشا الحغشا أن اإلسوبالعؾدة إلى مفيؾم اإل
 4 :الشقاط التالضةفي 

 زيادة الجخل القؾمي؛ -
 خمق فخص عسل؛ -
 جتساعضة؛واإل دعؼ عسمضة التشسضة اإلقترادية -

                                                           

  .78: ص مخجع سبق ذكخه، عرام حدضؽ،  1-
، ص: 2010األردن،  -عسان (، )دراسة تحميمية ومقارنة وتظبيقية ستثسار واألزمة السالية العالسيةاإل محضى دمحم سعج، -  2

15. 
 .29: ص ،200 1،9، طدار الثقافة لمشذخ والتؾزيع ،بين الشغرية والتظبيق ستثساردارة اإلإ قاسؼ نايف عمؾان، - 3
 .308: صاألردن،  -عسان 2014، ،كاديسضؾن لمشذخ والتؾزيعدار األشخكة  ،قتراد الدولياإل تأساسيا جسضل دمحم خالج، - 4
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 زيادة اإلنتاج ودعؼ السضدان التجارؼ ومضدان السجفؾعات. -
 أىداف اإلستثسار  -2

 1تتسثل أىجاف االستثسار في مايمي:
 نخفاض قؾتيا الذخائضة نتضجة التزخؼ؛حساية األمؾال مؽ إ -
 تحقضق تشسضة مدتسخة في الثخوة مع عائج مقبؾل؛ -
 كبخ دخل جارؼ؛تحقضق أ -
 الجخؾل مؽ الزخائب؛حساية  - 

 كبخ نسؾ مسكؽ لمثخوة.تحقضق أ -
 : ستثسار ومجاالتوأدوات اإل :ثالثا

 ستثسارأدوات اإل  -1
ستثسار ذلػ األصل الحقضقي والسالي الحؼ يحرل عمضو السدتثسخ مقابل السبمغ الحؼ يقرج بأداة اإل     

 2ستثسارية وىي كسا يمي:عجة أدوات لئلستثسار متاحة في السجاالت اإل يدتثسخه وىشاك
 بو مؽ  ستثسار لسا تتسضدبخز أدوات اإلبخ األوراق السالضة مؽ أىؼ وأحضث تعت: األوراق السالية

 .بعزيا حدب معايضخ ومقايضذ مختمفةولؤلوراق السالضة عجة أصشاف تختمف عؽ  متضازات ىامة لمسدتثسخ إ
 مباني  إما بذكل مباشخ كذخاء عقار حقضقيستثسار في العقارات يتؼ اإلستثسار: العقارات كأداة لإل(
وإما بذكل غضخ مباشخ عشجما يذتخؼ السدتثسخ سشج عقارؼ صادر عؽ بشػ استثسارؼ في  ،ضي (أو أرا

 ستثسار( العقارية.في محفغة مالضة إلحجػ )صشاديق اإلمجال العقارات أو بالسذاركة 
 اإلقترادية يسكؽ إعتبارىا  مؽ أكثخ ن السذخوعات إ: ستثسارالسذروعات اإلقترادية كأداة لإل

يا تعتسج عمى أمؾال حقضقضة ستثسار الحقضقي مشيا ما ىؾ صشاعي وزراعي وتجارؼ ومؽ ثؼ فإنوأشيخ أدوات اإل
 والسعجات والسباني ووسائل الشقل والعسل والسؾعفضؽ.  تكآلآل
 ستثسارالعسالت األجشبية كأدوات لإل  

السضة خاصة في العرخ ستثسار في أسؾاق السال العت األجشبضة مؽ بضؽ أىؼ أدوات اإلتعتبخ العسبل     
قترادية وسضاسضة كعؾامل مضدان يتأثخ بعجة عؾامل إبأنو وأن سؾق العسبلت األجشبضة يتسضد الحاضخ 

 ولضة ......الخ.السجفؾعات والقخوض الج
 لفزة والببلتضؽ أداة مؽ الشفضدة كالحىب والقج أصبحت السعادن  :رستثساالسعادن الشفيدة كأدوات لإل

ػ البشؾك يتؼ التعامل فضيا عؽ طخيق الذخاء والبضع السباشخ وإيجاع الحىب لج ثسار الحقضقي،  حضثستأدوات اإل
 جل الحرؾل عمى أرباح. مؽ أ
 

                                                           
 .309 -308: ص ،مخجع سبق ذكخه، جسضل دمحم خالج - 1

 .314 -311: ص ،مخجع نفدو2- 
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 ستثسارصشاديق اإلستثسار كأدوات لإل:  

ستثسار ليا ة مالضة متخررة كالبشؾك أو شخكة إستثسار ىؾ عبارة عؽ أداة مالضة تكؾنو مؤسدصشجوق اإل
تخجاميا في سستثسارات، وذلػ بيجف تجسضع مجخخات األفخاد مؽ أجل إخ اإلوخبخة في مجال تدضضدراية 

 ستثسار. السجاالت السختمفة لئل
 ستثسار مجاالت اإل  -2

  1األتي: ستثسار مؽ زوايا مختمفة عمى الشحؾويسكؽ تبؾيب مجاالت اإل 
  ستثسار اإل الجغرافي لسجاالتالسعيار 
  ؛ستثسارات السحمضةاإل -
  .ستثسارات الخارجضة األجشبضةاإل -
 ستثسار:السعيار الشهعي لسجال اإل 
إستثسارات حقضقضة  ستثسار إلىؾع األصل محل اإلستثسار مؽ زاوية نبقا ليحا السعضار تبؾب مجاالت اإلط

 ستثسارات مالضة.وإ
 مفيهم التسهيل ومرادره : رابعا

 تعريف التسهيل  -1
نبلحع تبايشا بضؽ تعاريفو  تظؾرا ممحؾعا مسا جعل مفيؾم التسؾيل خبلل العقجيؽ األخضخيؽ لقج الحع     
 :قتراديضؽعشج اإل
فقط وىؾ جداء مؽ سختمفة الالحرؾل عمى األمؾال مؽ مرادرىا  نويعخف التسؾيل عمى أ ىشاك مؽ    

 .اإلدارة السالضة
ألسذ العمسضة احج مجاالت السعخفة وىؾ يتكؾن مؽ مجسؾعة مؽ الحقائق و أ كسا يعخف عمى أنو       

 السختمفة. والشغخيات التي تتعمق بالحرؾل عمى األمؾال مؽ مرادرىا
 .2بأنو اإلمجاد  باألمؾال في أوقات الحاجة إلضيا ويعخف التسؾيل

 مرادر التسهيل   -2
 3:إلىيسكؽ أن نقدؼ مرادر التسؾيل 

 ىمن حيث السمكية إل: 

                                                           
، 2010عسان،  دار الفكخ ناشخون ومؾزعؾن، ،سهاق السالية والشقدية في عالم متغيرألا ،الحشفي عبج الغفار، الدضج متؾلي - 1

 . 29 -25: ص
 .16: ص ،2016 ،2ط األردن، -نعسا صفاء لمشذخ والتؾزيع، ارد مبادئ التسهيل، طارق الحاج، - 2
  .26 -25: ص ،مخجع نفدو - 3
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مضو بأمؾال س السال ويظمق عديادة رألرباح خبلل عجم تؾزيع األ وذلػ مؽ التسؾيل مؽ السالكضؽ أنفديؼ: -
 .السمكضة

لخ و مؤسدات مالضة ...إة أو بشؾك أوقج يكؾنؾا مؾرديؽ لمسشذأ ( )السقتخضضؽ التسؾيل مؽ غضخ السالكضؽ -
  .ويظمق عمضو بأمؾال االقتخاض

 من حيث الشهع  ويشقدم إلى: 
 .البشؾك والسؤسدات السالضة األخخػ وىؾ الحؼ نحرل عمضو مؽ  تسؾيل مرخفي: -
 ؾ الحؼ نحرل عمضو مؽ التجار.وى تسؾيل تجارؼ: -
 ىويشقدم إل )الفترة الزمشية ( من حيث السدة: 

 .سشؾات 10مؽ لخ وتكؾن مجتو أكثخ مثل القخوض البشكضة الدشجات ...إ تسؾيل طؾيل األجل: - 
شؾات مثل القخوض عذخة سع مؽ التسؾيل الحؼ يستج ما بضؽ سشة و وىؾ ذلػ الشؾ  تسؾيل متؾسط األجل: -

 .لخالسرخفضة ..إ
ؼ  قل مؽ سشة مثل القخوض البشكضة  التسؾيل التجار وىؾ الحؼ تكؾن مجتو أ : تسؾيل قرضخ األجل -

 .لخأذونات الخديشة ...إ
 من حيث السرادر ويشقدم إلى : 
ضيا مثل بضع األصؾل أو تأجضخىا وحجد ويكؾن مرجره مؽ السؤسدة نفديا أو مالك : تسؾيل داخمي -

 .لخرباح ...إاأل
قتخاض البشكي  التسؾيل لسؤسدة وبعضجا عؽ مالكضيا مثل اإلويكؾن مرجره مؽ خارج ا: تسؾيل خارجي -

 .1ت.....الخالتجارؼ الدشجا
 ىسية وأشكال التسهيل أ خامدا:

فيي تمجا عشج  ،ستخجام دائؼ لجسضع مؾاردىا السالضةوالجولة والسشغسات التابعة ليا إ لسؤسداتأن ا     
ومؽ ىحا لتدامات حاجتيا سؾاء مؽ عجد في الرشجوق أو لتدجيج اإل لدج  لى مرادر خارجضةالحاجة إ

 ىسضة كبضخة.  السشظمق يسكؽ القؾل بأن لمتسؾيل أ 

                                                           

.26ذكخه، ص:  طارق الحاج، مخجع سبق  -1  
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 ىسية التسهيلأ  -1
 1ىسضة كبضخة تتسثل في مايمي:يسكؽ القؾل بأن لمتسؾيل أ  
 تحخيخ األمؾال أو السؾارد السالضة السجسجة سؾاء داخل السؤسدة أو خارجيا؛ 
 يعتبخ التسؾيل كؾسضمة سخيعة تدتخجميا السؤسدة لمخخوج مؽ حالة العجد السالي؛ 
 يداىؼ في ربط اليضئات والسؤسدات السالضة والتسؾيل الجولي؛ 
  .السحافغة عمى سضؾلة السؤسدة وحسايتيا مؽ خظخ اإلفبلس والترفضة 

 أشكال التسهيل   -2
 2شكال التسؾيل مؽ عجة جؾانب أىسيا:يسكؽ الشغخ إلى طخق وأ

 أشكال التسهيل من حيث السدة:  
تسؾيل طؾيل  ،تسؾيل متؾسط األجل ،تسؾيل قرضخ األجل :شكال التسؾيل إلىوبسؾجب معضار السجة تشقدؼ أ

 جل.األ
  خارجي.التسؾيل  ،ذاتيويشقدؼ إلى تسؾيل  مردر الحرهل عميو:أشكال التسهيل من حيث 
 :ستغبللتسؾيل اإل ويشتج عؽ ىحا الترشضف مايمي: أشكال التسهيل الغرض الذي يدتخدم ألجمو 

 ستثسار.تسؾيل اإل
  ستثساراتة سهق األوراق السالية بتسهيل اإلعالقالسظمب الثاني: 

لى ستثسارية التي تؤدؼ إالسذاريع اإلتداىؼ سؾق األوراق السالضة في تؾفضخ مؾارد مالضة لتسؾيل         
ستثسارات مؽ خبلل عبلقتيا ة سؾق األوراق السالضة بتسؾيل اإلقترادية وسشجرج عبلقلتشسضة اإلتحقضق الشسؾ وا
  .بالشسؾ والتشسضة

  قتراديلسالية في تسهيل عسميات الشسه اإلعالقة سهق األوراق ا :األولالفرع 
ق األوراق السالضة تؾجج عبلقة قؾية بضؽ التظؾرات السالضة خاصة التظؾر الحاصل عمى مدتؾػ سؾ       

ستثسارات إذا ما وتتعاعؼ بدبب اإل الشسؾ حضث تدداد معجالت ،قترادؼ السحقق في دولة معضشةوبضؽ الشسؾ اإل
تحفضد عمى الشسؾ اإلقترادؼ وتحقضق التشسضة شأنيا المؽ مؾال التي األتؾفخت مرادر التسؾيل ورؤوس 

ات واألبحاث التي جاءت العجيج مؽ الجراسوقج  ،قترادية لمجولةالسشفعة اإل يؤدؼ إلى خجمة بسا ،قتراديةاإل
ب اضندإضة في تعديد الظاقة التسؾيمضة لئلقتراد وتديضل عسمضة تؤديو أسؾاق األوراق السال تبخز الجور الحؼ

 قترادية لتحقضق األىجاف. األمؾال بضؽ مختمف القظاعات اإل
لى الجراسات الخائجة التي مؽ أو  Showوشاو   Ranold Mckinonوتعج دراستي روالنج مكضشؾن      
ن القضؾد الكسضة التي ىحان الباحثان أفقج أكج  ،قترادؼظؾرات السالضة في تحفضد الشسؾ اإلىسضة التأبخزت أ 
  .ستثساراتج كسضة وإنتاجضة اإلضتؤدؼ إلى تقض الحكؾمات في الجول الشامضة عمى الشغام الساليتفخضيا 

                                                           
 .16: ص مخجع سبق ذكخه، معخاج ىؾارؼ، - 1
 .19 -17: صنفدو،  مخجع - 2
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 ستخجمتمؽ روس لضفضؽ وسارة زيخفؾس حضث أ التظبضقضة التي قامت بيا كل وقج أكجت الجراسة     
، وقج تؼ الجراسة عجة مؤشخات لمجاللة عمى نسؾ سؾق األوراق السالضة وقجرتو عمى تحخك رؤوس األمؾال

واستخجام مؤشخ درجة  ،ومعجل الجوران لقضاس درجة سضؾلة الدؾق  ،معجل القضسة الكمضة الستبادلة استخجام
  .1خنجماج سؾق رأس السال لمجاللة عمى قجرتيا عمى تشؾيع السخاطإ

 49عتساد عمى بضانات ل مؽ روس لضفضؽ وسارة زيخفؾس باإلفي دراسة أخخػ قامت بيا أيزا كو       
ؼ وقج ت قترادؼ وسؾق األوراق السالضة ( إلختبار العبلقة بضؽ الشسؾ اإل1993-1976ة خبلل الفتخة مؽ )دول

نجماج أسؾاق ت درجة إمعجل الجورا -معجل القضسة الكمضة الستبادلة)معجل القضسة الدؾقضة  ستخجام مؤشخاتإ
  2.لمجاللة عمى درجة نسؾ أسؾاق رأس السال( درجة التقمب -رأس السال

ويبلحع أن ىشاك عبلقة بضؽ سؾق األوراق السالضة والشسؾ اإلقترادؼ، إؼ أنيا تؤدؼ دور في الشسؾ 
 يقة إنتاجضة.اإلقترادؼ ، حضث أن وجؾدىا يؤدؼ إلى التقمضل مؽ السجخخات وبالتالي تديضل االستثسار بظخ 

 قترادية من خالل سهق األوراق السالية العالقة بين تسهيل اإلستثسارات والتشسية اإل الفرع الثاني:
حضث أنو مؽ غضخ  ،ؼ دولة  تتظمب تجسضعا لخؤوس األمؾالقترادية في إإن عسمضة التشسضة اإل      
 ،) capital Formatiomà) التكؾيشات الخأسسالضة دة في غضابتحقق معجالت التشسضة السشذؾ تن السسكؽ أ

ظؾيمة األجل لقمة األرصجة الستؾسظة و الستثسارات ظبلع بتسؾيل اإلضالبشؾك التجارية بسفخدىا اإلونغخا لكؾن 
 ثار تزخسضة. يتختب عمضو أ ،الستاحة لجييا

 ن الججول الشغخؼ ال يدال دائخا بضؽ فأ ،قتراديةنسؾ أسؾاق رأس السال والتشسضة اإلوعؽ العبلقة بضؽ      
ن تمعبو أسؾاق رأس السال في عسمضة ة الجور الحؼ يسكؽ أىسضرض ومؤيج حضث يذكػ السعارضؾن في أ معا

  .ن تكؾن مجاال لمسقامخةالحؼ وصفيا بعزيؼ بأنيا ال تعج أ الحج ،التشسضة
السال قج ال يسثل بالزخورة ن وجؾد سؾق متدع لخأس عمى أ ،( Mayer، 1988)كجا مايخ وقج أ   

 .3ةمرجرا مؽ مرادر التسؾيل السؤسد
 
 
 
 
 

                                                           
العجد التاسع ، ريةاوإدقترادية إأبحاث  ،قتراديمذاريع الشسه اإل تفعيل دور سهق األوراق السالية لتسهيل ،أيسان رحال - 1

 .73: ص ،الجدائخجامعة بدكخة ، 2016جؾان  ،عذخ
: ص ،2000، 1، مرخ،طمؤسدة طايا ،السال العربية لرأس العهلسة السالية ومدتقبل األسهاق خظضب، شحػ جسال - 2

50. 
 .48: صنفدو،  خجعم - 3
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 الدراسات الدابقة السبحث الثاني:
وجو الجراسة الحالضة مؽ خبلل طخح أومقارنتيا مع  ح بعج الجراساتسشتظخق في ىحا السبحث طخ    

 .والسداىسة السقجمة في الجراسة ختبلفالتذابو واإل
 العربية واألجشبيةالدراسات  السظمب األول: 

البحؾث الدابقة ومحظة ججيجة قج تدتشج إلضيا البحؾث  مؽ يعتبخ ىحا البحث حمقة تكامل سمدمة    
 :طبلع عمضيا في ىحا اإلطار نحكخة ومؽ أىؼ الجراسات التي أمكؽ اإلالبلحق

  الدراسات العربية :الفرع األول
، كفاءة أسهاق األوراق السالية العربية عشد السدتهى شبو القهي  ارإختب ،دراسة حكيسة بهسمسة  -1

ار كفاءة أسؾاق األوراق السالضة عشج السدتؾػ شبو القؾؼ وبالتحجيج سؾق عسان تيجف ىحه الجراسة إلى اختب
ة السالي وذلػ مؽ خبلل معخفة مجػ تأثضخ أسعار األسيؼ في ىحا الدؾق بالسعمؾمات الؾاردة في التقاريخ السالض

تأثضخ حجث معضؽ أو مجسؾعة  باستخجام أسمؾب دراسة الحجث الحؼ يعالج ،السدتؾردة لمذخكات السجرجة فضو
السالي عشج وقج تؾصمت الجراسة إلى عجم كفاءة أسؾاق سؾق عسان  ،حجاث عمى أسعار األسيؼمؽ األ

الؾاردة في التقاريخ السدتؾردة ن أسعار األسيؼ الستجاولة فضو ال تدتجضب لمسعمؾمات ألالسدتؾػ شبو القؾؼ 
  .لمذخكات وإنسا تتأثخ بعؾامل أخخػ 

)ديشامكية أسهاق األوراق السالية في البمدان الشاشئة حالة أسهاق األوراق  امية زيظاوي س دراسة  -2
 قتراديفرع القياس اإل قتراديةلشيل شيادة دكتهراه في العمهم اإلدراسة مقدمة  ،(2004السالية العربية 

خبلل ىحه الجراسة يسكؽ طخح اإلشكالضة التالضة ىل حجؼ ىحه األسؾاق وتظؾرىا مساثل لحجؼ وتظؾر ومؽ 
تظبضقي  ء الثانينغخؼ والجد  ء األولؽ الجد تقدضؼ ىحا البحث إلى جدئض وتؼ?بعض األسؾاق الشاشئة والستظؾرة

 ،األوراق السالضة الشاشئة العخبضةمتعخيف بأسؾاق األوراق السالضة بذكل عام وباألسؾاق ل نخرص الجدء األول
لجراسة أسؾاق األوراق السالضة العخبضة ومقارنتيا مع األسؾاق الشاشئة والستظؾرة  الجدء الثاني صبضشسا نخر

 تحبحبيا وانجماجيا مع بعزيا ومع األسؾاق الستظؾرة الشاشئة.و وذلػ مؽ حضث فعالضتيا 
 معهقات  أسهاق األوراق السالية العربية وسبل تفعيميا  (2006-2005) دراسة بهكداني رشيد -3

أىؼ أىجاف ىحه الجراسة ىي محاولة البحث في  ،قتراديةيل شيادة الدكتهراه في العمهم اإلدراسة مقدمة لش
جل معخفة عؾامل نجاحيا والبحث في التذخيعات والتشغضسات لضة لؤلسؾاق السالضة مؽ أخرؾصضة السخاكد الجو 

 ،ىاتو األسؾاقبسثابة عقبة أساسضة في وجو تظؾيخ بحضث يعتبخ  ،لؤلسؾاق األوراق السالضة الفعالةالقانؾنضة 
ن العجيج مؽ وراق السالضة العخبضة وأال تتساشى مع أسؾاق األ وكانت أىؼ  الشتائج تتسثل في أن األطخ التذخيعضة

ؾمات السيسة الستعمقة بأسعار أسيؼ أسؾاق األسيؼ العخبضة تعاني مؽ غضاب العجالة في الحرؾل عمى السعم
  الذخكات السجرجة في ىحه األسؾاق.

إياس جعفر، قدرة السرارف عمى تسهيل اإلستثسار في الدهدان في الفترة -مقال عبد الرحيم -4
غالبا ما تتؾلى جيات عسمضات اإلستثسار في إؼ بمج مؽ البمجان الذخكات الخاصة (، 1980-2006)
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السؾزعة الحكؾمة مؽ حرضمة الزخائب وأرباح مذاريعيا وعؾائج عقؾدىا مع  السداىسة مؽ األرباح غضخ
الذخكات األجشبضة، مؽ مؾاردىا الخاصة وأخضخا السرارف الستخررة، البحث الحالي يختص بجور 
السرارف التجارية في تسؾيل عسمضات اإلستثسار، جخت الجراسة مؽ خبلل نسؾذج إقترادؼ قضاسي في ىضئة 

نغخا  2006إلى  1980ع ضسؽ إطار نسؾذج ترحضح األخظاء، فتخة الجراسة تذسل السجة مؽ معجالت التتاب
لكؾن البضانات الستحرل عمضيا مؽ مرادرىا ثانؾية مختبظة بالدمؽ، فقج أخزعت لتحمضبلت الدبلسل الدمشضة 

يل اإلستثسار لتحقق مؽ إستقخارىا، أىؼ الشتائج ـكسا ىؾ متؾقع جاءت مؤكجة ألىسضة دور السرارف في تسؾ 
قجرة السرارف عمى تؾفضخ الدضؾلة البلزمة لعسمضة التسؾيل، تعتسج عمى تجفق السجخخات وسضاسة البشػ 
السخكدؼ حؾل اإلحتضاطات الشقجية متؾسط حجؼ الفجؾة بضؽ الظمب عمى اإلستثسار والتسؾيل السقجم مؽ البشؾك 

مبلت ترحضح األخظاء بالشدبة لؾدائع اإلستثسار التجارية متغضخات الشسؾذج متكاممة مؽ الجرجة األولى معا
وداللة اإلشارة  0.66 0.27 0.62والتسؾيل جاءت سالبة عجا التسؾيل أعظى إشارة مؾجبة وىي عمى التؾلي 

 الدالبة تعشي تحبحب نحؾ التؾازن. 
(، بهلرباح غريب عالقة كفاءة سهق األوراق السالية بالسعمهمات 2007دراسة خيرة الداوي ) -5
اإلقترادية  حاسبية في عل حهكسة الذركات الدراسة، عبارة عن السجمة الجزائرية لمتشسيةالس

وذلػ مؽ خبلل مرجاقضة ىحه  ، تعتبخ السعمؾمات الجعامة األساسضة لكفاءة الدؾق السالي،/ديدسبر07عدد
الدؾق تحقق ىحه السرجاقضة مؽ خبلل اإلفراح عؽ كافة السعمؾمات الستعمقة بالذخكات عؽ األوراق السالضة 
الستجاولة في الؾقت السشاسب، وىحا مؽ أجل التعخف عمى العؾائج والسخاطخ ومحاولة تجشب ىحه األخضخة 

كبضخا في واقع كفاءة الدؾق السالي، كسا أن اإللتدام بسبادغ  وبالتالي فإن السعمؾمات السحاسبضة تمعب دور
حؾكسة الذخكات ساىؼ في تحقضق كفاءة الدؾق السالي وأن اليجف مؽ تظبضق حؾكسة الذخكات ىؾ إعادة الثقة 
في السعمؾمات السحاسبضة عبلوة عمى ذلػ فإن ليحه السعمؾمات تأثضخ مباشخ أو غضخ مباشخ عمى كفاءة 

  لضة.األوراق السا
دراسة بن يسيشو كسال، حميسة عظيو، األسهاق السالية ودورىا في تسهيل االستثسار في عل األزمات  -6

تيجف ىحه الجراسة إلى مجػ إمكانضة اإلستفادة مؽ رأس مال دراسة حالة بهرصة عسان لألوراق السالية، 
ؾيميا في بؾرصة عسان مؽ الفائض واستثساره في مختمف الؾحجات االقترادية، أؼ البحث عؽ إمكانضة تس

ىؾ مخغؾب مشيا كؾسضمة تسؾيل فعالة  ( وليحا تؼ التؾصل إلى أن بؾصة عسان لؼ تحقق ما2014 -2008)
كشتضجة مشظقضة لديادة أعباء الجيؽ الجاخمي الستختب عمى  (2014 -2008خبلل الفتخة محل الجراسة )

سشجات الخديشة وأذونات الخديشة الخاصة الحكؾمة األردنضة، وىحا العتسادىا بذكل كبضخ عمى اصجار 
 بالذخكات في نقل ممكضتيا مؽ مدتثسخ إلى آخخ دون أؼ إضافة لبلقتراد.

 
 



 ستثمبراتسىق األوراق انمبنية وتمىيم  اإلحىل انفصم األول             األدثيبت اننظزية وانذراسبت انسبثمة 

 

 

18 

دراسة حالة ستثسارات دهق السالية في تسهيل اإلال ردو ، (2015-2014) حميسة عظيةدراسة  -7
تخرص  قتراديةكجزء من متظمبات نيل شيادة الساجدتير في العمهم اإل دراسة مقدمةبهرصة عسان 

 اإلطارىحا البحث في تحجيج  أىجافتتسثل ، 2013 -2008األسهاق السالية والبهرصات جامعة بدكرة 
ستثسار السالي وخرائرو ومؽ مؽ التسؾيل واإل لوتحجيج معضؽ ك وأنؾاعياالسالضة ومقؾماتيا  لؤلسؾاقالشغخؼ 

ودورىا في  األردنيالسال  رأسعمى سؾق  لضة عسل الدؾق األولي وإلقاء الزؾءآمؽ خبلل  اثؼ الخبط بضشي
ن سؾق رأس السال نغام أوقج تؾصمت نتائج الجراسة إلى ، (2013-2008) لفتخةخبلل استثسارات تسؾيل اإل

قترادية ذات الفؾائض السالضة وتؾزيعيا عمى الؾحجات تحؾيل وتخرضص السؾارد مؽ الؾحجات اإلو تجسضع 
ن بؾرصة عسان لؤلوراق السالضة عانت مؽ عخوف أسؾيل البلزم ليا و وذلػ بتؾفضخ الت، قترادية العاجدةاإل

إذ اقترخ دور البؾرصة في نقل ممكضات ، خارجضة حالت دون تقجيسيا التسؾيل البلزم لذخكائيا وأخخػ داخمضة 
  .خخ مؽ خبلل البضع والذخاء الضؾميآالسؤسدات السجرجة مؽ مدتثسخ إلى  أوالذخكات  أسيؼ

تحدين األداء السالي  دور سهق األوراق السالية في ،(2015-2014) دراسة مشير عهادي -8
يل ىذه الدراسة مقدمة لش (2013إلى  2010) ةقترادية دراسة حالة مجسع صيدال الفتر لمسؤسدة اإل

خف عمى األداء السالي لمسؤسدة تيجف ىحه الجراسة إلى التع ،قتراديةشيادة الساجدتير في العمهم اإل
وكحا  سا يخجم األىجاف السالضة لمسؤسدة،ومؽ ثؼ دراسة ىحا األداء وإمكانضة تحدضشو وتظؾيخه ب قتراديةاإل

قترادية السجرجة في بؾرصة ف عمى مجػ تؾفخىا في السؤسدات اإلدراسة مقؾمات األداء السالي الجضج والتعخ 
وتعديد الؾضع  ،ستثساراإل وتحدضؽ فخص ،بضان دور سؾق األوراق السالضة في تشؾيع مرادر التسؾيل ،الجدائخ

 تدمضط الزؾء عمى الجؾانب الشغخية لدؾق األوراق السالضة. و قترادية السالي لمسؤسدة اإل
حتى تتسكؽ السؤسدة مؽ تقضضؼ أدائيا بذكل فعال البج مؽ اإلعتساد عمى جسمة مؽ ومؽ أىؼ  نتائج الجراسة 

أن القؾائؼ السالضة تعتبخ أىؼ مرجر لمسعمؾمات السؤشخات السالضة بجال مؽ االعتساد عمى مؤشخ واحج، كسا 
 لتقضضؼ األداء السالي لمسؤسدة باإلضافة إلى معمؾمات أخخػ.

دور سهق األوراق السالية العربية في تسهيل التجارة  ،(2015-2014) دراسة سسيحة بن محياوي  -9
أطروحة مقدمة لشيل شيادة الدكتهراه الظهر الثالث في العمهم  ،الخارجية دراسة حالة بعض الدول العربية

ؾاق السالضة تيجف ىحه الجراسة إلى تؾضضح الجور السددوج لرشجوق الشقج العخبي في تظؾيخ األس ،التجارية
دعؼ بخنامج تسؾيل التجارة الخارجضة العخبضة دراسة بعض السؤسدات السالضة العخبضة ومداىستو في 

إبخاز مداىسة األسؾاق السالضة العخبضة في و  ،بتسؾيل وتشسضة التجارة الخارجضة في الجول العخبضةالستخررة 
 ومؽ أىؼ الشتائج التي تؾصمت إلضيا تتسثل مقؾمات الدؾق السال ،تسؾيل التجارة الخارجضة لمجول العخبضة
دؼ األسؾاق جالة الدؾق تؤ لى متظمبات التذغضل والتدعضخ والدضؾلة وعالكفء في دقة وسخعة السعمؾمات وإ

 قتراد السشظقة.السالضة دور حضؾؼ في ا
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(، دور األسهاق السالية في تسهيل اإلستثسارات دراسة حالة 2016 -2015راسة زكريا جرادي )د -10
إلى تحجيج اإلطار ىحه الجراسة  تيجف بهرصة الجزائر مذكرة مقدمة كجزء من متظمبات نيل شيادة الساستر،

الشغخؼ لؤلسؾاق السالضة مقؾماتيا وأنؾاعيا وتحجيج معشى كل مؽ التسؾيل واالستثسار السالي وخرائرو ومؽ 
ثؼ تؼ الخبط بضشيسا مؽ خبلل آلضة عسل الدؾق األولي وإلقاء الزؾء عمى الدؾق األوراق السالضة الجدائخية 

جسمة مؽ الشتائج مشيا:  إلى (، وقج تؼ التؾصل2014 -2010ودورىا في تسؾيل االستثسارات لمفتخة مابضؽ )
صجرات( الؾسضمة التي تحرل مؽ خبلليا الؾحجات االقترادية عمى السؾارد أن الدؾق األولضة )سؾق اإل

)الدؾق األولضة( بسيستيا التسؾيمضة لبلقتراد  ق السالضة لتسؾيل استثساراتيا، كسا اليسكؽ أن تزظمع ىحا الدؾ 
لؼ تكؽ الدؾق الثانؾية نذظة وكفؤة، حضث تؾفخ ىحه األخضخة الدضؾلة لمسدتثسخيؽ في الدؾق  وبذكل فعال ما

 األولضة. 
 الفرع الثاني: الدراسات األجشبية

1- Demetriades & Hussein, Does Financial Development cause economic 

growth? Time Series Evidence From Sixteen Countries, Journal of Development 
Economic, 51, 1996. 

وقج أكجت نتائج الجراسة أنو حتى في الجول الستقجمة، فإن نرضب سؾق األوراق السالضة في تسؾيل السذخوعات 
تي تؾصمت ليا االستثسارية يعتبخ ضئضبل، مقارنة بشرضب القظاع السرخفي، وكانت مؽ أىؼ االستشتاجات ال

الدضؾلة السختفعة في الدؾق، تؤدؼ إلى تبحيخ السؾارد السالضة التي تؾجو الشاتجة عؽ  الجراسة، أن السزاربة
يسثل عائقا أمام  إلى األنذظة غضخ السشتجة، بجال مؽ تؾجضييا إلى السذخوعات االستثسارية، وىؾ ما

سعخ الفائجة، مسا يجعل االقتراد أكثخ عخضة  االستثسارات، خاصة إذا أدػ نذاط السزاربة إلى ارتفاع
 ات السالضة.لؤلزم

2- A.Antonios, Stock Market & Economic Growth: An Empirical Analysis 
for Germany, Business & Economics Journal, 2010. 

في ألسانضا عمى بضانات السؤشخ  ىجفت الجراسة إلى إختبار العبلقة بضؽ سؾق األوراق السالضة والشسؾ اإلقترادؼ
ح مؽ القظاع قضقي واالئتسان السسشؾ العام لدؾق األوراق السالضة ومعجل التغضخ في الشاتج السحمي اإلجسالي الح

(، بضشت نتائج 2007 -1956باستخجام نسؾذج متجو ترحضح الخظأ خبلل الفتخة )البشكي لمقظاع الخاص، 
ألجل بضؽ متغضخات القظاع السالي والشسؾ االقترادؼ، كسا بضشت نتائج الجراسة وجؾد عبلقة تؾازنضة طؾيمة ا

يؤدؼ إلى زيادة معجل الشسؾ االقترادؼ بسعجل  %1الجراسة أن زيادة مؤشخ سؾق األوراق السالضة بسعجل 
دبة شيؤدؼ إلى زيادة معجل الشسؾ االقترادؼ ب %1، وأن زيادة االئتسان البشكي بشدبة %0.06ضعضف 

دور القظاع البشكي في التسؾيل مقارنة بالتسؾيل الدؾقي )سؾق األوراق السالضة(،  ، مسا يجل عمى%0.9متغضخة 
كسا بضشت نتائج الجراسة مؽ خبلل اختبار الدببضة وجؾد عبلقة سببضة أحادية االتجاه مؽ تظؾر سؾق األوراق 

 السالضة إلى الشسؾ االقترادؼ.
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 الدراسات الدابقةب عام حهل تعقي السظمب الثاني:
 :ةممخص الدراس

ستثسارات نبلحع أنيا تسؾيل اإلكحا مؽ خبلل الجراسات الدابقة الستعمقة بسؾضؾع سؾق األوراق السالضة و       
التذـابو سـتشتاج أوجـو ت مؽ خـبلل إوالجراسا ػ سشقؾم بإجخاء مقارنة بضؽ الجراسة ولحل ،كانت مختمفة فضسا بضشيا

  .في ىحه الجراسة وتقجيؼ اإلضافة ختبلفواإل
ؼ لدـؾق االوراق نبلحع مـؽ خـبلل الجراسـات الدـابقة أن كميـا تيـجف إلـى معخفـة اإلطـار الشغـخ  :أوجو التذابو

 ة التسؾيمضة لئلستثسارات، أما مؽ ناحضة البضئة فكانت معغسيا في بضئة مالضـة ناشـئصة،مضالعس الحؼ يتؼ مؽ خبللو
وتعتبــخ دراســة كــل مــؽ حمضســة عظضــة، وحكضســة بؾســمسة ىــي الستذــابيو لمجراســة مــؽ حضــث السكــان، ومــؽ ناحضــة 

ا السشيج الستبع فكانت معغسيا يعتسج عمى السشيج الؾصفي لتحجيج اإلطار الشغخؼ لدؾق األوراق السالضـة، وكـح
 السشيج التحمضمي لتحمضل الججاول.

  .كحا الفتخةو  ،حضث مكان الجراسةات مؽ ختبلف معغؼ الجراسإ :ختالفأوجو اإل
تتسثل في تؾضضح األسذ الؾاجب تؾفخىا  السقجمة في الجراسة الحالضة وفضسا يخص اإلضافة: مداىسة الدراسة

جشبــي السباشــخ جضع االســتثسار وجــحب االســتثسار األإلقامــة أســؾاق األوراق مالضــة ألداء الــجور والستسثــل فــي تذــ
ألنو يداىؼ فـي تذـجضع سؾق عسان السالي  تؼ استعسال فقجعؽ طخيق األدوات الستسثمة في األسيؼ والدشجات، 

اإلحرائضة لتحمضـل  الظخيقة استخجامما عؽ الظخيقة الستبعة فتؼ أ ،(2017-2012)خبلل الفتخة  اإلستثسارات 
ــــخات البحــــث وذالــــػ   ســــتثساراتتسؾيــــل اإلكــــحا و  ،وراق السالضــــةاألســــؾق  عمــــى عشرــــخيؽ ىســــا:بــــالتخكضد متغض

وباإلعتســاد عمــى بؾرصــة عســان الســالي التــي تدــتعسل األدوات السالضــة التــي مــؽ خبلليــا السدــاىسة فــي تؾجضــو 
 اإلستثسارات إلى القظاعات اإلقترادية. 
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 :خالصة الفرل األول
نـو  القشـاة التـي تسـخ عبخىـا األوراق السالضة عمى أح مفيؾم سؾق مؽ خبلل ىحا الفرل تؾضض تؼ قجل           

وكحلػ تسثل السكان الحؼ يمتقـي  ،إلى الجيات التي ليا عجد تجفق األمؾال مؽ الجيات التي ليا فؾائض مالضة
 خخ. تي تتسضد بديؾلة نقميا مؽ مكان آلالو  تبادل الدمعئعؾن والسذتخون مؽ أجل فضو البا
 ،بيــجف تحقضــق التسؾيــلجتساعضــة، ال فــي مذــاريع إقترــادية وإتؾعضــف األمــؾ ســتثسار دور ىــام فــي ولئل       

ربـاح ودعـؼ عسمضـة مؽ خـبلل زيـادة األ ذالػ ، ويتؼتشسضةالستثسار في زيادة العائج عمى رأس  السال و ويداىؼ اإل
 جتساعضة. شسضة اإلقترادية واإلالت

ويدـــاىؼ التسؾيـــل فـــي تحقضـــق أىـــجاف السؤسدـــة والسحافغـــة عمـــى ســـضؾلة السؤسدـــة وحسايتيـــا مـــؽ خظـــخ       
 اإلفبلس. 

يتسثـل سـتثسارات السالضـة فـي تسؾيـل اإل ن الجور الخئضدـي ألسـؾاق األوراقمؽ خبلل ىحا الفرل أ كسا تبضؽ     
 .قتراديةاإلىؾ السحخك األساسي لمحضاة  ستثساراإلأن  مؽ خبلل اعتبار



 

 

 
 
 
 

 الفرل الثاني
السالي  عسان لدور سهق ميدانية دراسة 

 في تسهيل االستثسارات
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 :تسييد
ق األوراق السالضة وكحا تسؾيل ساسضة حؾل سؾ نب الشغخؼ والستعمق بالسفاىضؼ األبعج تقجيؼ الجا        

والجراسات الدابقة الستعمقة بالسؾضؾع قضج الجراسة سشحاول خبلل ىحا الفرل القضام بالجراسة   ستثساراتاإل
دور سؾق السضجانضة وذالػ مؽ خبلل اإللسام بسختمف الجؾانب الشغخية لدؾق عسان السالي كسا سشقؾم بجراسة 

 م 2017الى  2012ستثسارات وذلػ مؽ الفتخة السستجة مؽ عسان السالي في تسؾيل اإل
 ومؽ أجل تحقضق ىحا اليجف وتفدضخ نتائج الجراسة السضجانضة تؼ تقدضؼ ىحا الفرل إلى مبحثضؽ كالتالي:

 .تقجيؼ عام حؾل بؾرصة عسان السالي السبحث األول:
 .عخض وتحمضل الشتائج :السبحث الثاني
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 تقديم عام حهل بهرصة عسان السالي السبحث األول:
ىؾ السجتسع السعشي بالجراسة وإبخاز اإلطار و في ىحا السبحث نحؾ قخاءة دقضقة لبؾرصة عسان  سشقجم        

 التشغضسي ليا وكحا شخوط اإلدراج فضيا.
 السالي طار التشغيسي لبهرصة عساناإل :األولالسظمب 

 .يخص بؾرصة عسان مؽ نذأة وأىجاف وغضخ ذالػ في ىحا الفخع كل ما سشجرج
 نذأة بهرصة عسان السالي  : األولالفرع 

كسؤسدة مدتقمة التيجف إلى الخبح ومرخح ليا  م 11/03/1999تأسضذ بؾرصة عسان في  تؼ        
 في السسمكة.بسداولة العسل كدؾق مشغؼ لتجاول األوراق السالضة 

 

والدمع والسذتقات وتذغضميا  تيجف شخكة بؾرصة عسان إلى مسارسة جسضع أعسال أسؾاق األوراق السالضة
وإدارتيا وتظؾيخىا داخل السسمكة وخارجيا، وتؾفضخ السشاخ السشاسب لزسان تفاعل قؾػ العخض والظمب عمى 

 .1األوراق السالضة الستجاولة وفق أسذ التجاول الدمضؼ والؾاضح والعادل
ويتؼ  ،قظاع الرشاعةو  قظاع الخجمات, ،القظاع السالي تتكؾن بؾرصة عسان مؽ ثبلث قظاعات وىي:

 ومقجار حجؼ التجاول لكل مشيا ،اإلفراح عؽ أوضاع تمػ القظاعات مؽ مقجار القضسة الدؾقضة لكل مشيا
 .2ومؤشخ كل قظاع لمبؾرصةإلضافة إلى السؤشخ العام با

 أىداف بهرصة عسان السالي الفرع الثاني:
 3تيجف بؾرصة عسان السالي إلى تحقضق مايمي:

  السدتثسخيؽ عمى السذاركة في تشسضة القظاع الخاص؛إتاحة فخصة أمام 
 ستثسار في األوراق السالضة؛تشسضة اإلدخار عؽ طخيق تذجضع اإل  
 ستثسار لزسان مدتقبميؼ؛مداعجة األفخاد عمى اإل 
 قتراد القؾمي؛تؾجضو السجخخات لخجمة اإل 
 ضة الستجاولة فضيا وذلػ تؾفضخ السشاخ السشاسب لزسان تفاعل قؾة العخض والظمب عمى األوراق السال

 .مؽ خبلل تخسضخ أسذ التجاول الدمضؼ والؾاضح والعادل
 
 
 
 

                                                           
 18/02/2019,  10:04.    http://www.ase.com.jo/ar/, -

1
 

2
دراسة حالة بهرصة عسان  ستثسارات في عل األزماتهاق السالية ودورىا في تسهيل اإلس، األحمضسة عظضة بؽ يسضشو كسال، -

 .254، ص: 2016، سبتسبخ 6مجمة السالضة واألسؾاق، جامعة مدتغانؼ، العجد  ،لساليةالألوراق 
3

 .76 -75 ص: ،مخجع سبق ذكخه ،، أنذ البكخؼ ولضج صافي -

http://www.ase.com.jo/ar/
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 وىيكميا التشغيسي شروط اإلدراج في بهرصة عسان السالي الفرع الثالث:
 أوال: شروط اإلدراج في بهرصة عسان السالي

  1لئلدراج في بؾرصة عسان السالي ىشاك شخوط يسكؽ تمخضريا في الشقاط التالضة: 
 :تتزسؽ شخوط اإلدراج في الدؾق األول مايمي

 أن يكؾن قج مزى عام كامل عمى األقل عمى إدراج أسيسيا في الدؾق الثاني؛ 
  مؽ رأس ماليا السجفؾع؛ %(100) صافي حقؾق السداىسضؽ في الذخكة عؽ لاليقأن 
  بلل الدشؾات حققت أرباحا صافضة قبل الزخيبة في سشتضؽ مالضتضؽ عمى األقل خأن تكؾن الذخكة قج

 الثبلث األخضخة التي تدبق نقل اإلدراج؛
 نتياء سشتيا السالضة عؽإعجد األسيؼ السكتتب بيا بتاريخ  أن التقل ندبة األسيؼ الحخة في الذخكة إلى 
ممضؾن  (50) إذا كان رأس ماليا أقل مؽ %(10)و خ ممضؾن ديشار فأكث (50)ا إذا كان رأس مالي %(5)

 ديشار؛
  مداىؼ؛ (100نتياء سشتيا السالضة عؽ )إعجد مداىسي الذخكة بتاريخ  اليقلأن 
 شيخا 12مؽ عجد أيام التجاول الكمي خبلل أخخ  (%20) ة عؽأن اليقل عجد أيام تجاول أسيؼ الذخك 

 األقل مؽ األسيؼ الحخة لمذخكة.عمى  (%10) التجاول بللفتخة قوخبلل نفذ ا
لضتؼ اإلدراج في الدؾق الثاني فعمى السرجر أن يكؾن قج حرل عمى حق مسارسة العسل أوال، ويتؼ نقل 

 شخكة مؽ الدؾق الثالث إلى الدؾق الثاني إذا حققت الذخوط التالضة:
 ؛أن يكؾن قج مزى عام عمى األقل عمى إدراج أسيسيا في الدؾق الثالث 
 ( مؽ رأس ماليا السجفؾع؛%50صافي حقؾق السداىسضؽ في الذخكة عؽ ) أن اليقل 
 ( مؽ رأس السال السجفؾع لمذخكات التي يقل رأس ماليا %5أن التقل ندبة األسيؼ الحخة في الذخكة عؽ )

( ممضؾن 10( ممضؾن ديشار ويدتثشى مؽ ذلػ الذخكات التي يداوؼ أو يديج رأس ماليا عؽ )10السجفؾع )
  .ديشار

 مايمي: في الدؾق الثالث جشخوط اإلدرازسؽ تت
إدا لؼ تدتؾف الذخكة أؼ مؽ شخوط إدراج الدؾق األول أو الدؾق الثاني أو إذا أخمت شخكة مجرجة في 

 الدؾق الثاني أحج الذخوط الحكؾرة أعبله يتؼ نقميا إلى الدؾق الثالث.
 لمبؾرصة مؽ:يتكؾن اليضكمي التشغضسي  :الييكل التشغيسي لبهرصة عسان السالي

 مجمذ اإلدارة؛ -
 السجيخ التشفضحؼ؛ -
 نائب السجيخ التشفضحؼ؛ -
 مجراء الجوائخ ورؤساء األقدام والسؾعفضؽ. -

                                                           
1
- http://www.ase.com.jo/ar/, 18/02/2019, 10:30.  
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 السالي الييكل التشغيسي لبهرصة عسان (:1ذكل رقم)ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اح ـــــــمت ،وراق السالضةالسؾقع الخسسي لبؾرصة األ ،ستثسار في بؾرصة عسانالجلضل اإل :السردر
 .02 صwww.ase.com.go: 3//http 11/02/2012، 10314، 3انمىلععمى 

 والستعاممهن فييااألدوات السالية في سهق عسان السالي  لسظمب الثاني:ا
 ،وأدوات الجيؽ العام ،سيؼ الذخكاتثمة في أفي بؾرصة عسان باألدوات السالضة الستس ليتؼ التجاو 

 ىسيا الجيات الحكؾمضة.امة كسا تتزسؽ متعاممضؽ فضيا مؽ أ وسشجات الذخكات الع
 األدوات السالية في سهق عسان السالي: األولالفرع 

في مادتو الثالثة، يتؼ التجاول في بؾرصة عسان باألدوات  2002لدشة  76بسؾجب قانؾن األوراق السالضة رقؼ 
 1السالضة التالضة طضمة أيام األسبؾع ماعجا يؾمي الجسعة والدبت.

وىي أسيؼ نقجية ويجؾز أن تكؾن عضشضة وتدجد دفعة واحجة أو عمى أقداط ال تديج عؽ  األسيم العادية: :والا أ
 سشؾات مؽ تاريخ السباشخة وىي متداوية الحقؾق والؾاجبات، وتأخح أرقاما تدمدمضة.أربع 

وىي أوراق مالضة ذات قضسة إسسضة قابمة لمتجاول وترجرىا الذخكات : )الدشدات( سشاد القرضإثانيا: 
قل مجتو عؽ خسذ سشؾات تالعام أو الخاص لمحرؾل عمى قخض ال لبلكتتابالعامة وتظخحيا  السداىسة

 وتتعيج الذخكة بسؾجب ىحا االسشاد بدجاد ىحا القخض وفؾائجه طبقا لذخوط االصجار.
  

                                                           
1

 .255 -253، مخجع سبق ذكخه، ص: حمضسة عظضة بؽ يسضشو كسال،  -

 انهيئة انعبمة

 مجهس اإلدارة

 

 انمذيز انتنفيذي

نبئت انمذيز 

 انتنفيذي

مكتت انتذليك 

 انذاخهي

مكتت انتىعية 

 وانعاللبت انعبمة

 مذلك انحسبثبت انخبرجي

انمستشبر انمبنىني 

 انخبرجي

انذائزة اإلدارية 

 وانمبنية
دائزة اإلدراج 

 وانعمهيبت
دائزة انزلبثة 

 وانتفتيش

دائزة األثحبث 

 وانعاللبت انذونية

دائزة تكنىنىجيب 

انمعهىمبت 

 واإلتصبالت 

انذائزة 

 انمبنىنية
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 ويسكؽ تقدضؼ إسشاد القخض إلى قدسضؽ ىسا:  
وفقا ألحكام قانؾن الدؾق وتشذأ ممكضة قل ممكضتيا تشأؼ ترجر بإسؼ مالكضيا وت :إسشاد قرض إسسية  -1

 اإلسشاد في تاريخ تؾثضق عقج البضع في الدؾق.
الحقؾق الستختبة عمضيا أو  )الدشج( يعظى ىحا الشؾع مؽ اإلسشاد الحق لحامميا :إسشاد قرض لحامميا -2

  .تشتقل ممكضتيا بسجخد التدمضؼ
وىي أداة مؽ أدوات التسؾيل وفقا لقؾاعج التسؾيل اإلسبلمي وتختمف عؽ مثضبلتيا في  :سشدات السقارضة ثالثا:

االقتراد الؾضعي لكؾنيا عبارة عؽ عبلقة إقخاض بضؽ مرجر مكتتب تأخح معشى لخد األصل ولضذ 
وذلمػ  السجيؾنضة أؼ الفائجة التحجد سمفا وإنسا يتخك أمخىا لسجػ الخبح السحقق وال يؾجج أؼ ضسان لخد األصل

 الحتسال وجؾد خدائخ.
وىي عبارة أن أذونات وسشجات الخديشة التي ترجرىا الحكؾمة لمحرؾل عمى : رابعا: أدوات الدين العام

الكسبضالة الرادرة وسشجات الخديشة الرادرة بالشضابة عؽ خديشة  قخوض مؽ الجسيؾر، ويعشي الرػ أو
وتشص عمى حق حامميا في استضفاء قضستيا اإلسسضة في التاريخ  الحكؾمة والتي تشتقل ممكضتيا بسجخد التدمضؼ،

شجات لحامميا الرادرة عؽ السحجد مع الفائجة السدتحقة، أما الدشجات الخديشة فيي الدشجات السدجمة والد
 .1الحكؾمة

 تداوليا وآلية )أعزاء سهق عسان السالي( الستعاممهن في بهرصة عسان السالي الفرع الثاني:
 .التي يتؼ التجاول فضيا واآللضةفي البؾرصة  ن الستعاممؾ درج في ىحا الفخع  يسكؽ

 أوال: الستعاممهن في بهرصة عسان السالي
يشص عمضو القانؾن حضث  يسكؽ التخكضد عمى بعض الجيات الستعاممة في سؾق عسان السالي وفق ما        

 2األعزاء ليحا الدؾق ومؽ  األعزاء:ركد القانؾن واألنغسة والتذخيعات الحكؾمضة عمى بعض 
 البشؾك التجارية السحمضة؛ -
 مؤسدات اإلقخاض الدراعي الستخررة؛ -
 كل الذخكات السداعجة العامة األردنضة التي يبمغ رأس ماليا السجفؾع مئة ألف ديشار وأكثخ؛ -
 ديشار وأكثخ؛ كل الذخكات السداىسة العامة األردنضة التي يبمع رأس ماليا السجفؾع مئة ألف -
ن تقؾم بتدجضل عسمضات بضع وشخاء جسضع الذخكات السداىسة العامة غضخ العزؾ في التدؾيق وعمضيا أ -
 .سيسيا في الدؾق أ
 
 
 

                                                           
1

 .255 -254بؽ يسضشة كسال، حمضسة عظضة، مخجع سبق ذكخه: ص:  - 
2

 .77: ص مخجع سبق ذكخه، ولضج صافي، -
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 لية التداول في بهرصة عسان الساليآ :ثانيا
مؽ عام يتؼ تجاول األوراق السالضة في بؾرصة عسان باستخجام التجاول اإللكتخوني مشح الخبع األول       

 وتظبضق نغام التجاول اإللكتخوني يعتبخ نقمو نؾعضة لسؾاكبة التظؾرات التي تسخ بيا بؾرصات العالؼ. 2000
تتزسؽ تجريب الؾسظاء وإجخاء العجيج مؽ  ،2000وضعت بؾرصة عسان ججوال زمشضا مشح مظمع عام 

  .جمدات التجاول التجخيبضة
 ،شخكات ثؼ تؼ نقل بقضة الذخكات عمى شكل مجسؾعات تؼ التجاول بأسيؼ عذخ 26/03/2000ففي       

أصبح عشجىا التجاول  ،15/06/2000شخكة مداىسة عامة وذلػ في  (100) خخ مجسؾعةزسشت آت
  .لكتخوني بجيبل عؽ قاعة التجاول التقمضجيةاإل

وكضفضة معالجة قتزت الزخورة لعخض السدايا الستحقة مؽ استخجام التجاول اإللكتخوني طبقا لسا تقجم أ      
 1.أوامخ التجاول وتدؾيتيا باستخجام الشغام

خيؽ يقجم نغام التجاول العجيج مؽ السدايا لمبؾرصة والسدتثس :لكترونيمزايا استخدام التداول اإل   -1
 تي:والستعاممضؽ والؾسظاء وفق اآل

 رفع كفاءة وسخعة التعامل باألوراق السالضة؛ -
 وشفافضة وأمان؛مخونة عالضة في تشفضح الرفقات بعجالة  -
 سيؾلة التعخف عمى العسمضات السشفحة وغضخ السشفحة؛ -
 ي؛نالذخكات الستجاولة أسيسيا بذكل آإمكانضة تحمضل أوضاع  -
 تفعضل عسمضات الخقابة عمى عسمضات التجاول. -

مؽ قبل الؾسضط عمى  )البضع والذخاء(التجاول وامخ يتؼ إدخال أ وامر التداول في الشغام:معالجة أ  -2
إذ يتعخف الشغام عمى الؾسضط مؽ خبلل الذاشة التي يتؼ تعخيفيا مؽ قبل دائخة الكسبضؾتخ في  ،التجاولنغام 

 .البؾرصة
 وامخ التجاول إلى نؾعضؽ:قدؼ أشت
 :أوامر من حيث الدعر 
 فتتاح؛تؾح ويجخل فقط في مخحمة ماقبل اإلأمخ الدعخ السف -
 أمخ سعخ الدؾق ويجخل في مخحمة التجاول السدتسخ؛ -
وأن يكؾن ضسؽ العمضا أو  )ولضذ بالزخورةد ويجخل سعخ محجد عشج إدخال األمخ أمخ الدعخ السحج -

 الجنضا(. 
 أوامر من حيث مدة الرالحية: 

                                                           
1

 الفترة دراسة حالة بهرصة عسان لألوراق السالية خالل ستثساراتدور سهق األوراق السالية في تسهيل اإل حمضسة عظضة، -
كمضة العمؾم  ق السالضة والبؾرصات،األسؾا فخع: قترادية،ضل شيادة الساجدتضخ في العمؾم اإلمحكخة مقجمة لش  (2008-2013)

 .171 -171 ص: ،2015 -2014 بدكخة، -جامعة دمحم خضزخ قترادية والتجارية وعمؾم التدضضخ،اإل
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 أمخ لضؾم واحج ويتؼ إزالتو مؽ الشغام عشج نياية الجمدة؛ -
 مخ عمى الشغام؛تاريخ الحق لبقاء االأمخ لتاريخ محجد ويتؼ تحجيج  -
 خخ يؾم بالذيخ حضث يتؼ شظبو بعج ذالػ مؽ قبل الشغام.غاية إزالتو ويبقى عمى الشغام اآلل أمخ صالح -

اإللكتخوني لتدجضل ونقل وراق السالضة الشغام يعتسج مخكد إيجاع األ لكتروني:والتدهية اإل  صنغام الشقائ - أ
السخكد بشقل ممكضة أسيؼ  قام حضثلفاعمضة لشغام التجاول اإللكتخوني، وراق السالضة لتعديد الذفافضة واممكضة األ

وىحه الذخكات ىي األكثخ  ،كؾيتخ الستظؾرة لمشقائص والتدؾيةشخكة أردنضة عبخ الشغام أ (12)ثشي عذخ إ
 مؽ حجؼ التجاول في بؾرصة عسان.%) 60) نذاطا في البؾرصة وتذكل حؾالي

 ،السال في األردن مخحمة ميسة فقج دخل سؾق رأس ،ومع تظبضق كسخكد إيجاع األوراق السالضة ىحا الشغام  - ب
دتخجم ىحا الشغام ألغخاض ي ،يجف إلى تظبضق معايضخ دولضة خاصة باألنغسة اإللكتخونضة الستظؾرة في العالؼت

 .1الشقائص والتدؾية
 تقديسات سهق عسان السالي الفرع الثالث:

 2يتؼ تقدضؼ سؾق عسان السالي الى:
ىحه اإلصجارات كل مؽ  وتذسل ،باإلصجارات األولضة الججيجةوىي الدؾق السخترة  الدهق األولية: وال:أ

 .سيؼ والدشجات لمذخكات القائسة وحجيثة التأسضذإصجارات األ
 بسا يديج عؽ 1997ولضة قج أرتفع مشح تأسضذ الدؾق وحتى عام ويبلحع أن حجؼ اإلصجارات األ        

حضث بمغ مجسؾع تمػ اإلصجارات ولضة األرقسا قضاسضا في حجؼ اإلصجارات  1993وقج سجل عام  مئة(100)
 ممضؾن ديشار. (238.2) سيؼ وسشجات حؾاليمؽ أ

 ساسضا في تؾسضع قاعجة قظاع األعسال في األردن.ويمعب سؾق عسان السالي دورا أ
 الدؾق الشغامضة  ، سؾق فخعضة وىي الدؾق السؾازيةوتشقدؼ الدؾق الثانؾية إلى أربعة أ :الدهق الثانهية ثانيا:
 لى التحؾيبلت خارج القاعة وسؾف تعخض ليحا الدؾق بالتختضب.الدشجات باإلضافة إ سؾق 

ا التعامل باألوراق السالضة بعج إصجارىا واستكسال إجخاء اإلكتتاب ىي الدؾق التي يجخؼ فضي :والدؾق الثانؾية
 والتعمضسات السعسؾل بيا. واألنغسةطار القؾانضؽ بيا في إ

 :الذخكات حجيثة التأسضذ لمتجاول بإسسيا بذكل  مماالحؼ يتضح الفخصة أىي الدؾق  الدهق السهازية
وبحلػ تؾفخ ىحه الدؾق  ،دراج في الدؾق الشغامضةمشتغؼ وعادل إلى أن تحقق ىحه الذخكات شخوط اإل

 الزمة ألسيؼ ىحه الذخكات.الدضؾلة ا
 :بأوراقامل في القاعة ىي ذلػ الجدء مؽ الدؾق الثانؾية الحؼ يتؼ مؽ خبللو التع الدهق الشغامية 

 دراج خاصة بيا.الضة تحكسيا شخوط إم

                                                           
1

 .173 ص: مخجع سبق ذكخه، ة عظضة،حمضس - 

2
 .191 -186: ص ،م 2012-ه1433 عسان، التؾزيع،دار السدتقبل لمشذخ و  ،ستثسارساسيات اإلأ طاىخ حخدان، -
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  :ذونات الخديشةىحا باإلضافة إلى سشجات وأ، تذسل سشجات التشسضة وإسشاد القخوض سهق الدشدات، 
 .لى عذخ سشؾاتويتخاوح تاريخ اإلستحقاق ليحه الدشجات مؽ ثبلثة أشيخ إ

 :والتحؾيبلت  ،حتى الثالثة ىولالعائمضة مؽ الجرجة األالتحؾيبلت تتكؾن مؽ  التحهيالت خارج القاعة
 .1لى تحؾيبلت الذخكات غضخ السجرجةوتحؾيبلت خارج السسمكة باإلضافة إرثضة األ
 
 

  

                                                           

.191طاىخ حخدان، مخجع سبق ذكخه، ص:   -
1
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 عرض وتحميل الشتائج السبحث الثاني:
 األوراق السالضة الستجاولة فضيا ألىؼطار التشغضسي لبؾرصة عسان ومعخفة بعج التظخق لجراسة اإل       

خض السجرجة في بؾرصة عسان السالي بغ القظاعات والذخكات في ىحا السبحث لسعخفة رص الجراسةخن
وتؼ   (م 2017الى  2012)ستثسارات خبلل الفتخة مؽ يميا لئلوراق السالضة في تسؾ التعخف عمى دور سؾق األ

 حرائضة لتحمضل متغضخات الجراسة.عمى الظخيقة اإل عتساداإل
 نتائج الدراسةعرض  :األولالسظمب 
ستثسار في القظاع  السالي الخجماتي لئل تؾجضيودراسة واقع الدؾق مؽ حضث  في ىحا السبحث سشجرج        

 الرشاعي.
 أداء الدهق األولي لمبهرصة : األولالفرع 

مؽ  ستثساراتلحؼ تمعبو ىحه الدؾق في نسؾ اإلردن بتحجيج الجور افي األ نذاط الدؾق األولي يعتسج        
 خبلل استضعاب السجخخات التي حققتيا كفاءة الدؾق.

 صدارات في الدهق:اإل تهزيع أوال:
 :الذكل التالي الدؾق عمى في صجاراتتؾزيع اإليتؼ 

 (2017 -2012ردني )قيسة إصدارات الدهق األولي األ  (:01جدول )رقم 
 ردنيمميهن ديشار أ الهحدة:

الركؾك  اسشاد القخض مؤسدات عامة الحديشةاذونات وسشجات  سيؼ األقضسة  الفتخة 
 االسبلمضة

 السجسؾع

2012 144,825,273 5,622,500,000 369,000,000 101,200,000   6,237,525,273 
2013 45,979,161 5,493,395,000 180,000,000 81,500,000   5,800,874,161 
2014 65,818,338 6,135,000.000 82,500,000 86,725,000   6,370,043,338 
2015 40,545,362 3,275,000,000 20,000,000 92,500,000   3,428,045,362 
2016 17 8,242,008 6,802,177,900 83,000,000 166,000,000 109,000,000 7,338,419,908 
2017 82,255,654 3,709,971,000 475,000,000 224,000,000 75,000,000 4,566,226,654 

 
 .91:ص ،2017التقخيخ الدشؾؼ لبؾرصة عسان لدشو  :السردر

سيؼ وسشجات بمغت صجارات في الدؾق األولضة مؽ أأن قضسة اإل (1) مؽ خبلل الججول رقؼ نبلحع
كسا بمغت قضسة  ،2012عؽ مدتؾاىا في عام %7نخفاض ندبتو بإ 2013ممضؾن ديشار لعام  5800.9 حؾالي

رتفاع ندبتو بإممضؾن ديشار  6370بقضسة  2014وسشجات لعام سيؼ الدؾق األولضة مؽ أ صجارات فياإل
م سيؼ وسشجات لعافي حضؽ بمغت قضسة اإلصجارات في الدؾق األولضة مؽ أ ،2013عؽ مدتؾاىا لعام 9.8%

وىحا راجع إلى  2014عؽ مدتؾاىا لعام %46.2نخفاض ندبتو ممضؾن ديشار بإ 3428حؾالي  2015
رات في الدؾق األولضة مؽ أسيؼ وسشجات وصكؾك صجاا بمغت قضسة اإلكس ،إنخفاض الجيؽ العام الجاخمي

 .2017عؽ مدتؾاىا في العام %114.1رتفاع ندبتو ممضؾن ديشار بإ 7338إسبلمضة بقضسة 
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 ع القظاعي لإلصداراتيالتشه السداىسة في  ثانيا:
يبلحع  إال أنو ما ،قترادية في إصجارات األوراق السالضة مؽ سشة ألخخػ يختمف إسيام القظاعات اإل

 في بؾرصة عسان ىضسشة القظاع السالي عامة والبشؾك خاصة عمى ىحا الشؾع مؽ اإلصجارات.
 م 2012السداىسة القظاعية لحجم التداول لعام  ةندب: (2) الذكل رقم

 

 
 

 :عمى السؾقع اإللكتخوني ،20 :ص ،2012التقخيخ الدشؾؼ الخابع عذخ لبؾرصة عسان لدشة  :المصدر
.12:13,2012/04/40 www.ase.go/1652, 

ولى مؽ حضث مداىستو في حجؼ األ أن القظاع السالي  أحتل السختبة (2) نبلحع مؽ حبلل الذكل رقؼ
 .%19.5ثؼ قظاع الرشاعة بشدبة  %20تبله قظاع الخجمات بدبة  %60التجاول بشدبة 

م 2013السداىسة القظاعية في حجم التداول لعام  ةندب: (3) الذكل رقم

 
 

 :عمى السؾقع اإللكتخوني ،20 :ص ،2012الدشؾؼ الخامذ عذخ لبؾرصة عسان لدشة التقخيخ  السردر:
., 04/04/2019, 12:13www.ase.go/1652 

 التجاول مؽ حضث مداىستو في حجؼ أحتل السختبة األولىلقظاع السالي ن اأ (3) نبلحع مؽ خبلل الذكل رقؼ
 .%15ثؼ يمضو قظاع الرشاعة ب  %17 تبله قظاع الخجمات بشدبة %68بشدبة قجرىا 

60% 20% 

20% 

 ℅النسبة

 الصناعة الخدمات المالي

68% 

17% 
15% 

 ℅النسبة

 الصناعة الخدمات المالي

http://www.ase.go/1652
http://www.ase.go/1652
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 م 2014السداىسة القظاعية في حجم التداول لعام  ةندب (:4) الذكل رقم

 
 

  :لكتخونيعمى السؾقع اإل ،22 :ص ،2014التقخيخ الدشؾؼ الدادس عذخ لبؾرصة عسان لدشة  :لسردرا
.6:3www.ase.go/node/1652, 04/04/2019, 12 

تبله قظاع الرشاعة  %67بشدبة  لقظاع السالي أحتل السختبة األولىا نأ (4) نبلحع مؽ خبلل الذكل رقؼ
 .%16بشدبة خضخا قظاع الخجمات وأ %17بشدبة 

 م 2015قظاعية في حجم التداول لعام السداىسة ال ةندب (:5) الذكل رقم

 
 

 :لكتخونياإل عمى السؾقع ،22 :ص ،2015التقخيخ الدشؾؼ الدابع عذخ لبؾرصة عسان لدشة  السردر:
,04/04/2019, 12:46.1652/www.ase.go/node 

تبله قظاع الرشاعة  %67ولى بشدبة السختبة األن القظاع السالي يحتل ( أ5) نبلحع مؽ خبلل الذكل رقؼ
 .%16خضخا قظاع الخجمات بشدبة ثؼ أ %17بشدبة 

 
 

67% 

16% 

17% 

 ℅النسبة

 الصناعة الخدمات  المالي

67% 

16% 

17% 

 ℅سبةنال

 الصناعة الخدمات المالي

http://www.ase.go/node/1652,%2004/04/2019,%2012:36
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 م 2016السداىسة القظاعية في حجم التداول لعام  ةندب (:6) الذكل رقم

 
 ي:لكتخونمى السؾقع اإلع ،22:ص ،2016التقخيخ الدشؾؼ الثامؽ عذخ لبؾرصة عسان لدشة  :السردر

,04/04/2019, 12:54.1652/www.ase.go/node 
تبله قظاع الخجمات   %69بشدبة  لقظاع السالي يحتل السختبة األولىن اأ (6) نبلحع مؽ خبلل الذكل رقؼ

 %10ثؼ يمضو  قظاع الرشاعة بشدبة  %21بشدبة 
 م  2017 السداىسة القظاعية في حجم التداول لعام ةندب (:7) الذكل رقم

 
 لكتخوني:عمى السؾقع اإل ،37 :ص ،2017التاسع عذخ لبؾرصة عسان لدشة التقخيخ الدشؾؼ  السردر:

,04/04/2019, 13:04. 1652/www.ase.go/node 
، 2016، 2015، 2014، 2013، 2012ندتخمص مؽ خبلل ندب السداىسة القظاعضة لدشؾات 

 ، أن القظاع السالي يحتل السختبة األولى. 2017
 
 
 

69% 

21% 

10% 

 ℅النسبة

 الصناعة الخدمات المالي

52% 

18% 

30% 

 ℅النسبة

 الصناعة الخدمات المالي
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 في األردن اإلستثسار ثالثا:
 ، حضثم 1985عام  في مظمع الخبع األول مؽ حكؾمة األردنضة نحؾ سضاسة الخؾصرةتؾجو ال بجأ

قترادية في معغؼ القظاعات بسا فضيا ص لضأخح دوره سؾاء في التشسضة اإلعمى تذجضع  القظاع الخاذالػ حث 
 .الرحة والتعمضؼ

م بحرضمة  1996عؽ طخيق بضع األسيؼ في الدؾق األولي األردني كانت في  ت الخرخرةأحضث بج  
خخػ في األردن مقارنة ببعض الجول األ وعمى الخغؼ مؽ صغخ حجؼ بخنامج الخرخرة ،شخكة 11قجرىا 

 .إال أنو يعتبخ مؽ أنجح البخامج في الجول العخبضة نغخا لمدخعة التي تؼ فضيا تشفضحه
 ℅5شخكة تستمػ فضيا  21بضع أسيسيا في  2000و  1996فقج قامت الحكؾمة خبلل الفتخة مابضؽ عامي  

كثخ مؽ شخكة تستمػ فضيا أ 11مؽ األسيؼ و  ℅10 و ℅5شخكة تستمػ فضيا بضؽ  12أو أقل مؽ األسيؼ و 
 مؽ األسيؼ. ℅10

ممضار ديشار  5.2ت أن حرضمة عسمضة الخرخرة في األردن بمغفي حضؽ أعيخ تقخيخ الخؾصرة 
  .20121حتى نياية  1998مشح سشة 

اإلستثسارات التي  لىوباعتبار أن اإلستثسار األجشبي السباشخ يعتبخ كشؾع مؽ اإلستثسارات فيؾ يذضخ إ
جشبي ستثسار األكثخ، ويؾضح الججول التالي حجؼ تجفقات اإلمؽ األسيؼ أو أ ℅10جانب يستمػ فضيا األ

 م. 2017ى إل 2012األردن مؽ لؾاردة مؽ السباشخ ا
2017لى إ 2012من  ردنإلى األ  الهاردة السباشر جشبيستثسار األحجم تدفقات اإل(: 2) جدول رقم  

مميهن دوالر :الهحدة    

 2017 2016 2015 2014  2013 2012 الدشة 
التدفقات 

 الهاردة
548.31 1946.8 2178.5 1600.3 1553.0 1664.8 

:.عمى السؾقع اإللكتخوني2018، 2نذخة ضسان اإلستثسار، العجد مؤسدة  :لسردرا  

www://dh aman.net/ar/news/, 14/05/2019, 9:34. 
جشبي السباشخ الؾاردة مؽ األردن فقج ازدادت ستثسار األحجؼ تجفقات اإل أن (2) مؽ خبلل الججول رقؼ نبلحع

2016خبلل العام ممضؾن دوالر  1553.0ممضؾن دوالر مقارنة مع   1664.8ب   

 
 
 

                                                           
1

 .265 -264 ، ص:مخجع سبق ذكخه ،عظضة حمضسة، بؽ يسضشو كسال -
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 لمبهرصة الثانهي  ق أداء الدهتظهر  الفرع  الثاني:
 األوراق السالضة تؤثخ عمى درجة تظؾر سؾق  عمى مجسؾعة مؽ السؤشخات تظؾر البؾرصات يعتسج

 و ىاتو السؤشخات يسكؽ عخضيا بظخيفة مفرمة. وكفاءتو
ستثسارات في سؾق ى نسؾ حجؼ اإلالجالة عمىؼ السؤشخات يعج اتداع الدؾق مؽ أ  حجم الدهق:مؤشر  :أوال
ويقاس حجؼ الدؾق بسعجل الخسسمة وعجد  تدع حجسيا دل عمى تظؾرىا ونزجيا،فكمسا ا وراق السالضة،األ

 الذخكات السجرجة.
 عدد الذركات السدرجة -1

 (م 2017-2012) تظؾر عجد الذخكات السجرجة في بؾرصة عسان مؽ الفتخة سشعخض في ىحا الجدء
 م 2017-2012عدد الذركات السدرجة في بهرصة عسان من  (:3) رقمجدول  

 الدشة
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

عجد الذخكات 
 السجرجة

243 240 236 228 225 224 

 
 :اإللكتخونيعمى السؾقع  ،2017عتساد عمى التقخيخ الدشؾؼ لدشة باإل مؽ إعجاد الظالبتضؽ السردر:

13301www.ase.go/node/1652, 04/04/2019, 
-2012نخفاض في عجد الذخكات السجرجة في بؾرصة خبلل الفتخة مؽ إ (2) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ

شخكة  224لى حؾالي ثؼ انخفض إ 243ب  2012حضث كان عجد الذخكات السجرجة خبلل سشة  م، 2017
 .، وىحا راجع إلى انخفاض رؤوس أمؾاليام 2017سشة 

 مميهن ديشار أردني حدة:اله   2013الذركات الجديدة التي تم إدراجيا خالل العام  (:4) جدول رقم
 تاريخ اإلدراج رأس السال السجرج الخمد سؼ الذخكةإ الخقؼ

 SHBA 770000 2013/04/10 سبأ لدكب السعادن 1
 UGHI 50000000 2013/11/25 السجسهعة الستحدة القابزة 2

 
 .26 ص: ،مخجع سابق ،2013الدشؾؼ لبؾرصة عسان لدشة  التقخيخ السردر:

س رأ حضث بمغ ،2013سيؼ شخكتضؽ خبلل عام أ ن البؾرصة قامت بإدراجأ (3) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ
 ممضؾن سيؼ. 50.8ؽ الذخكتضؽ حؾالي مال ىاتض
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 ردنيمميهن ديشار أ الهحدة:  2014التي تم إدراجيا خالل العام  (: الذركات الجديدة5) جدول رقم
 دراجتاريخ اإل س السال السجرجرأ الخمد سؼ الذخكةإ الخقؼ

 ROYA 10000000 13/03/2014 ستثسارالخؤية لئل 1
 UCVO 9500000 19/03/2014 القخية لمرشاعات الغحائضة والديؾت الشباتضة 2
 SALM 2000000 18/06/2014 ستثساراتة لئلحجائق بابل السعمق 3

 
 .28 ص: ،مخجع سابق ،2014التقخيخ الدشؾؼ لبؾرصة عسان لدشة  :السردر

س حضث بمغ رأ ،2014شخكات خبلل عام  3سيؼ ن  البؾرصة قامت بإدراج أأ (4) مؽ خبلل الججول رقؼ
 ممضؾن سيؼ. 21.5الذخكات حؾالي  مال ىاتو

 وذالػ بالشغخ إلى 2017إلى  2012يا خبلل الفتخة مؽ أما فضسا يخص الذخكات العذخ التي تؼ إدراج
 (.8، 7، 6، 5، 4، 3). السبلحق

 .2017إلى  2012في حضؽ يؾضح الذكل السؾالي عجد الذخكات السجرجة في بؾرصة عسان مؽ سشة 
 .2017 إلى 2012عدد الذركات السدرجة في بهرصة عسان من سشة  :(8) شكل رقم

 
 م(. 2017-2012) عمى التقخيخ الدشؾؼ لبؾرصة عسان عتسادباإل عجاد الظالبتضؽمؽ إ  :السردر

  حضث نبلحع مؽ الفتخة ،يؾضح الذكل أعبله تظؾر عجد الذخكات السجرجة في بؾرصة عسان بجاللة الدشؾات
نخفاض ممحؾعا في عجد الذخكات السجرجة  والحؼ يعؾد إلى تظبضق تعمضسات أن ىشاك إ (2012-2017)

 2002لدشة  76وراق السالضة رقؼ مؽ قانؾن األ 72إلى أحكام السادة ستشاد باإل وراق السالضة الرادرةإدراج األ
 والستعمق بستظمبات إدراج األوراق السالضة وتقدضؼ الذخكات السداىسة إلى ثبلث أسؾاق.

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

243 240 236 228 225 224 

123456

في بورصة عمان من  عدد الشركات المدرجة
 م 2012-2017

 عدد الشركات المدرجة السنة
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تخة ويسكؽ تؾضضح التظؾر الحؼ لحق بسؤشخ القضسة الدؾقضة لبؾرصة عسان خبلل ف القيسة الدهقية:  -2
 تي:الذكل البضاني اآلالجراسة في 

 (2017-2012) تظهر مؤشر القيسة الدهقية لمذركات السدرجة في البهرصة قظاعيا (:6) جدول رقم
 مميهن ديشار الهحدة:

 

 
 عمى: عتسادباإل مؽ إعجاد الظالبتضؽ السرجر:

 .22 :ص ،2012التقخيخ الدشؾؼ الخابع عذخ لبؾرصة عسان لدشة  -
  40 :ص ،2017التقخيخ الدشؾؼ لبؾرصة عسان لدشة  -

نخفاض في القضسة الدؾقضة لمذخكات السجرجة في البؾرصة قظاعضا إ (6) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ
ممضؾن ديشار ثؼ انخفزت إلى  19142ة  بقضس 2012حضث كانت سشة  م، 2017-2012خبلل الفتخة 

 .وىحا راجع الى انخفاض عجد الذخكات م 2017ممضؾن ديشار سشة  16963حؾالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الدشة السالي  الخجمات   ةالرشاع السجسؾع 
19142 6159 3398 9584 2012 
18233 4395 3276 10562 2013 
18083 3693 3389 11001 2014 
17985 3654 3199 11132 2015 
17339 3531 2744 11065 2016 
16963 3452 2654 10857 2017 
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 (2017-2012) الدهقية في بهرصة عسان خالل الفترةتظهر مؤشر القيسة  (:9) ذكل رقمال

 
 

 (.6)ؼ عتساد عمى الججول رقباإل عجاد الذكل مؽ قبل الظالبتضؽتؼ إ  السردر:

نخفاض في مؤشخ القضسة الدؾقضة لبؾرصة عسان خبلل الفتخة أن ىشاك إ (9نبلحع مؽ خبلل الذكل رقؼ)
  م. 2012-2017
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 2012في بهرصة عسان حدب السداىسة في القيسة الدهقية خالل ترتيب السدتثسرين  (:7) جدول رقمال
 م

 % القضسة الدؾقضة % وراق السالضةاأل الشدبة السداىسات الجشدضة التختضب
 52.56 10.300.226.952.01 68.42 5.094.515.409 94.32 733.840 ردنضةاأل 01
 6.37 1.248.213.299.14 5.29 393.979.163 0.34 2.687 الدعؾدية 02
 6.30 1.235.533.491.67 0.92 69.229.154 0.29 2.323 مخيكضة األ 03
 5.71 1.118.536.580.88 3.72 277.186.554 0.41 3.208 الكؾيتضة 04
 4.51 883.221.865.66 1.98 147.912.269 0.05 402 القظخية 05

06 
عخبضة 

 مذتخكة
5 0.0006 17.919.649 0.24 779.548.327.09 3.97 

 3.73 731.073.077.23 2.99 223.106.711 0.17 1.392 المبشانضة 07
 2.77 543.930.851.93 1.08 008.410..81 0.01 84 المضبضة 08
 2.28 446.860.223.83 5.02 373.826.693 0.0194 151 البحخيشضة 09
 1.85 363.825.564.92 0.41 30.559.872 0.0006 5 جدر القشاة 10
 8.59 1.684.950.030 9 677.954.929 3.9704 30.892 خخػ أ 11

 
 عبخ السؾقع ،13 ص:م،  2012ء الدشؾؼ لبؾرصة عسان لعام داتقخيخ األ ،األىميبشػ  :السردر

 www.ase.com.go/node/1652, 04/01/2019, 12:10 :اإللكتخوني
 كبخ ندبةعمى أ شدضة الدعؾدية قج حرمؾان السدتثسخيؽ مؽ الجأ (7) رقؼ نبلحع مؽ خبلل الججول

ة لحاممي الجشدضة الدعؾدية في حضث بمغت القضسة الدؾقض ردنضةمؽ السدتثسخيؽ مؽ الجشدضة األ مداىسة
تمتيا مداىسة السدتثسخيؽ  جسالي،مؽ اإل %6.37ممضار ديشار مذكمة  1.25وراق السالضة حؾالي األ

فضسا تؾزعت الحرص الستبقضة عمى مدتثسخيؽ كؾيتضضؽ قظخيضؽ لبشانضضؽ  ،%6.3األمخيكضضؽ والتي بمغت 
 .وغضخىؼ
 يرأس السال الدهقمؤشر  ثانيا:

لسجرجة في الدؾق بدعخ الدؾق سيؼ اقضسة مجسل األ ي لمبؾرصة ىؾالدؾقباعتبار أن رأس السال 
رتباطا وثضقا بتعبئة رؤوس يعتبخون أن مؤشخ القضسة الدؾقضة يختبط إقتراديضؽ السحمضضؽ حضث أن معغؼ اإل

اع قضسة ىحا السؤشخ يجل عمى جحب أكثخ لخؤوس رتففإ ،االمؾال وبالتالي يعكذ مدتؾػ الشذاط في الدؾق 
إرتفاع أسعار  خبلل زيادة عجد الذخكات السجرجة أو عجد األسيؼ السجرجة أوتداعيا مؽ األمؾال وبالتالي إ

 قترادؼ ككل.ىحه األخضخة أو كمضيسا معا وىحا مايعكذ إرتفاع الشذاط اإل
 م. 2017 -2012ؤشخ في بؾرصة عسان مؽ الفتخة وفضسا يمي الججول يؾضح قضؼ ىحا الس

 
 

http://www.ase.com.go/node/1652
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 م 2017 -2012في بهرصة عسان من  يالدهق تظهر مؤشر رأس السال (:8) جدول رقم
ممضؾن  الدؾقي)قضسة رأس السال  الدشة

 (ديشار
معجل تظؾر رأس السال 

 (%ي)الدؾق
2012 19142 0.68- 
2013 18233 4.75- 
2014 18083 -0.082  
2015 17985 0.54- 
2016 17339 3.59- 
2017 16963 2.16- 

 
 .40 ص: ،مخجع سابق ،2017التقخيخ الدشؾؼ لبؾرصة عسان لدشة  السردر:

سشة حضث كانت  انخفاضفي حالة  ن معجل تظؾر رأس السال الدؾقيأ (14) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ
 .وىحا راجع إلى انخفاض في عجد الذخكات م 2017لدشة  2.16-مقارنة بشدبة  00.68-بشدبة  2012

 م 2017 -2012لبهرصة عسان من الفترة  يالدهق تظهر مؤشر رأس السال (:10) الذكل رقم

  
 

 (13) عمى معظضات الججول رقؼ عتسادباال مؽ إعجاد الظالبتضؽ :السردر
 راجع لبؾرصة عسان وىحا يالدؾق في مؤشخ قضسة رأس السال انخفاض (10) نبلحع مؽ خبلل الذكل رقؼ

 لى انخفاض في عجد الذخكات السجرجة  في البؾرصة.إ
 
 

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

19500

201220132014201520162017

 قيمة رسملة مليون دينار



 االستثساراتجور سؾق عسان السالي في تسؾيل مضجانضة لدراسة                                  الفرل الثاني
 

 

42 

 ردنيديشار أمميار  (      الهحدة:2017-2012) ردنجسالي في األ الشاتج السحمي اإل (:9) جدول رقم
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدشة

الشاتج السحمي 
 جسالياإل

21.96 23.85 25.43 26.63 27.44 28.44 

ؾرصة عسان لؤلوراق السالضة في ن وزن بمبؾرصة بالشاتج السحمي اإلجسالي فإبخبط رأس السال الدؾقي ل
 جسالي.لمبؾرصة عمى الشاتج السحمي اإل ردني يحدب بقدسة ندبة رأس السال الدؾقياأل دقترااإل

جسالي                     بهرصة إلى الشاتج السحمي اإلندبة رأس السال الدهقي لم (:10) جدول رقم
 مميار ديشارالهحدة: 

رأس السال الدؾقي  الدشة
 ديشار( لمبؾرصة)ممضار

س السال الدؾقي رأ جساليالشاتج السحمي اإل
ؾرصة/الشاتج السحمي لمب

 جسالياإل
2012 19.14 21.96 87.15 
2013 18.23 23.85 76.43 
2014 18.08 25.43 71.09 
2015 17.98 26.63 67.51 
2016 17.33 27.44 63.31 
2017 16.96 28.44 59.63 

 
 .14 و 13عتساد عمى معظضات الججولضؽ رقؼ باإل عجاد الظالبتضؽمؽ إ  السردر:

 ،أن ندبة الخسسمة إلى الشاتج السحمي اإلجسالي في انخفاض مدتسخ( 15) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ
لى لػ إويخجع ذ ،2017دنى ندبة عشج سشة وأ ،%87.15بسقجار 2012عمى ندبة ليا لدشة حضث سجل أ 

 التؾافق بضؽ معجالت الشسؾ.
 سيهلة الدهق درجة  ثالثا:

 تاحة الفخص لمسدتثسخيؽوقجرتيا عمى إ ،وراق السالضةالسؤشخات الجالة عمى تظؾر سؾق األتعج الدضؾلة مؽ 
يجابضا عمى كفاءة والحؼ مؽ شأنو إن يشعكذ إ األجلستثسارات طؾيمة لتقمضل مخاطخ ترخيف ومباشخة اإل

معجل  سضؾلة الدؾق بسؤشخيؽ ىسا: درجة وتقاس ،قترادؼوعمى معجالت الشسؾ اإل ،تخرص السؾارد السالضة
 ومعجل الجوران. التجاول
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 التداول:قيسة   -1
قتراديؾن بالخبط بضؽ رصة في تؾفضخ الدضؾلة البلزمة لئلستثسارات ويقؾم اإليعكذ ىحا السؤشخ دور البؾ 

و عجد الذخكات تكؾن الدؾق قضاسا بسعجل الخسسمة أن سال أحتلؾجؾد إ ،مؤشخ حجؼ الدؾق ومعجل التجاول
 السجرجة.

مميار  م الهحدة: 2017 -2012خالل الفترة قيسة التداول القظاعية لبهرصة عسان  (:11) جدول رقم
 ردنيديشار أ

 السجسؾع الرشاعة الخجمات  السالي 
2012 1189542872 403893684 385377323 1978813879 
2013 2221449153 408120453 397685580 30272550186 
2014 1510846421 373463671 397094502 2263404594 
2015 2347790662 723462452 345825912 3417079026 
2016 1202107859 423639322 703718949 2329466130 
2017 1895458140 375025623 6554749827 2926233590 

 
 .79 ص: ،مخجع سابق ،2017التقخيخ الدشؾؼ لبؾرصة عسان لدشة  ر:السرد

تجاوالت قظاعضة خبلل الفتخة كبخ قضسة أن القظاع السالي يدتحؾذ عمى أ (17) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ
 تبله قظاع الخجمات ثؼ قظاع الرشاعة. م، 2017-2012مؽ 

 وانخفاض تكالضف السعامبلت وسخعة التجاول ،يعكذ درجة الشذاط في الدؾق  :معدل دوران الديم  -2
ن ناتج عؽ عسمضات السزاربة رتفاع معجل الجوراإلحتسال أن يكؾن إ ،ىجا السؤشخ بححر لكؽ يجب أن يأخح

 ستثسارؼ.ولضذ إنعكاسا لمشذاط اإل
 ردنيمميار ديشار أ الهحدة:  السالي  في بهرصة عسان الديم معدل الدوران (:12) جدول رقم

 (%(معدل دوران الديم س السال الدهقيرأ قيسة التداول الدشة
2012 2 5.90 33.9 
2013 3 7.94 38 
2014 2.3 7.01 32.8 
2015 3.4 9.12 37.3 
2016 2.3 8.46 27.2 
2017 3 11.67 25.7 

 
 (18) عتساد عمى معظضات الججول رقؼباإل مؽ إعجاد الظالبتضؽ السردر:
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تجاه بالشدبة لسعجل التجاول فكمسا زادت قضسة أن معجل الجوران يأخح نفذ اإل (18) نبلحع مؽ الججول رقؼ
 التجاول زاد معجل الجوران والعكذ.

سيهلة الدهق )معدل الدوران الديم وقيسة التداول( في بهرصة  درجة مؤشر تظهر (:11) رقمالذكل 
 م 2017-2012عسان خالل الفترة من 

 
 (18) لى الججول رقؼباإلستشاد إ مؽ إعجاد الظالبتضؽ السردر:

 ن ىشاك عبلقة طخديو بضؽ قضسة التجاول ومعجل الجوران.( أ11) نبلحع مؽ خبلل الذكل رقؼ
 السؤشر العام وعائد الديم تظهر رابعا:
في بؾرصة عسان السالي سشعتسج عمى قخاءة وتحمضل لبضانات قضسة السؤشخ العام  جل تتبع عائج الديؼمؽ أ

 م. 2017 -2012خبلل فتخة الجراسة مؽ  لى حداب قضسة عائج الديؼالسالي إ لبؾرصة عسان
 لبهرصة عسان السالي تظهر السؤشر العام وعائد الديم (:13) جدول رقم

حجم التداول)مميهن  الدشة
 ديشار(

 قيسة السؤشر العام
 )نقظة(

 )ديشار( عائد الديم

2012 1978.8 1957.6 0.150 
2013 3027.3 2065.8 0.145 
2014 2263.4 2165.5 0.162 
2015 3417.1 2136.3 0.147 
2016 2329.4 2170.3 0.122 
2017 2926.2 2126.8 NA 

 ص: مخجع سابق ،2017عتساد عمى التقخيخ الدشؾؼ لبؾرصة عسان لدشة باإل عجاد الظالبتضؽمؽ إ  السردر:
79-87. 
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 ن ىشاك نسؾ متدايج في كل مؽ حجؼ التجاول وقضسة السؤشخ العامنبلحع أ (19) مؽ خبلل الججول رقؼ
 2017إلى  2012تظهر السؤشر العام لبهرصة عسان من  :(12) شكل رقم

 
 .20 -19لى معظضات الججولضؽ رقؼ باإلستشاد إ إعجاد الظالبتضؽمؽ  السردر:

 نو كمسا زادت قضسة التجاول زاد السؤشخ العام لبؾرصة عسان.أ (12) نبلحع  مؽ خبلل الذكل رقؼ
 م 2017 -2012لبهرصة عسان من  ةحرائية الرئيديالسؤشرات اإل :(14) الجدول رقم

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السؤشر
 224 225 228 236 240 243 عجد الذخكات السرجرة

 16963 17339 17985 18083 18233 19142 القضسة الدؾقضة ممضؾن ديشار
 2126.8 2170.3 2136.3 2165.5 2065.8 1957.6 السؤشخ السخجح

 2926.2 2329.5 3417.1 2263.4 3027.3 1978.8 قضسة التجاول
 1716.7 1836.7 2585.8 2321.8 2705.8 2384.10 سيؼ الستجاولةعجد األ

 717.5 786.2 899.0 956.0 11074.4 975.0 عجد العقؾد السشفحة باأللف
 247 245 246 249 245 251 يام التجاولعجد أ

 25.7 27.2 37.3 32.8 38.0 33.9 معجل دوران الديؼ
سيؼ اإلصجارات األولضة مؽ األ

 82.3 178.2 40.5 65.8 45.97 144.8 ممضؾن ديشار

ولضة مؽ اإلصجارات األ
 4409.0 7051.2 3387.5 6304.2 5754.8 6092.7 (ممضؾن ديشار)الدشجات 

 عتساد عمى:باإل مؽ إعجاد الظالبتضؽ السرجر:
                                                                         :عمى السؾقع اإللكتخوني ،3 ص: ،2012داء الدشؾؼ لبؾرصة عسان لدشة تقخيخ األ ،ىمياألبشػ  -

, 21/01/2019, 12:22./www ase.com.go/ar 
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  :لكتخونيعمى السؾقع اإل ،2018 ،229 ،خبار البؾرصةأ -

www.ase.com.go/ar/, 08/03/2019, 12:10. 

ارنة بالعام مق -%2بشدبة  ()السؤشخ السخجح في السؤشخ العام نخفاضإ (20) خبلل الججول رقؼنبلحع مؽ 
 .2016لعام  %1.5ن كان قج سجل تدايج بشدبة نقظة وذلػ بعج أ 2126.8عشج مدتؾؼ الحؼ سبقو مدتقخا 

ممضار  2926.2لترل ما قضسة  2017خبلل عام  %2.5وبشدبة  2017تدايجت قضسة التجاول خبلل عام 
 .2016ممضار ديشار سجمت في نياية عام  2329.5 قضستو ديشار مقارنة مع ما

 ستثسار في بهرصة عساناإل الفرع الثالث:
وىـي تدـتثسخ فــي  سـتثساراتيا،والدــشجات والتـي تدـتخجميا لتسؾيـل إسـيؼ أن بؾرصـة عسـان ىـي سـؾق لتـجاول األ

كبخ ندبة ار القظاع السالي الستحؾاذه عمى أستثسار نختخجماتي الرشاعي ولتديضل عسمضة اإلالقظاع السالي ال
 مؽ حجؼ التجاول القظاعضة.

سـتثسار فضيـا فسـثبل لتـي يخغـب باإلو الذـخكات اأن يكؾن عمى فكـخة جضـجة عـؽ الذـخكة أ يجب ن السدتثسخكسا أ
لقـــؾة يتعـــخف عمـــى نقـــاط ا ن يعـــخف الدـــؾق السدـــتيجف مـــؽ قبـــل الذـــخكة والسشتجـــات والخـــجمات التـــي تقـــجميا،أ

 تتستع بيا الذخكة. والزعف والسضدات التشافدضة التي
ــــــث بمــــــغ عــــــجد األ :ستتتتتتتثسار باألستتتتتتيماإلأوال:  ــــــة فــــــي بؾرصــــــة حض ب  2012خــــــبلل عســــــان ســــــيؼ الستجاول

فـي حالـة زيـادة  2013لدـشة  مـا بالشدـبةأ ديشـار، 1978813870بمو حجؼ تجاول سيؼ يقا 2384058.415
 ديشار. 3027255186التجاول ب  زاد حجؼسيؼ  2705796950سيؼ ب عجد األ

 (.1لى السمحق )وىحا بالشغخ إ. سيؼ زاد حجؼ التجاولنو كمسا زاد عجد األندتخمص أ
 نعجام قضسةدشجات الستجاولة معجومة يقابمو  إكانت عجد ال 2012في سشة  :تثسار بالدشداتساإل ثانيا:  

عجد الدشجات الستجاولة في بؾرصة عسان تشخفض قضسة الدشجات  نخفاضوفي حالة إ الستجاولة،الدشجات 
(.2لى السمحق )وىحا بالشغخ إ. الستجاولة  

جشبي السباشر الهاردةستثسار األاإل تدفقات بحجم لألسيمولية األ  تاإلصداراعالقة ثالثا:   

ستثسار اإلت األولضة لؤلسيؼ بحجؼ تجفقات يتؼ مؽ خبلل ىحا العشؾان عخض العبلقة بضؽ اإلصجارا
ة سؾق األوراق السالضة حتى نتسكؽ مؽ اإلجابة عؽ إشكالضة السؾضؾع التي تتسثل في مداىس األجشبي السباشخ

ة في ندبة عتساد عمى اإلصجارات األولضة لؤلسيؼ لكؾنيا تسثل زيادفي دعؼ اإلستثسار في األردن، حضث تؼ اإل
ستثسارات كبضخة مؽ اإل ضة السباشخة ألنيا تكؾن ندبةستثسارات األجشبالسؤسدات، وكحلػ تؼ اإلعتساد عمى اإل

ستثسارات األجشبضة السباشخة بدبب نقص السؾارد السحمضة اإل اإلجسالضة خرؾصا أن األردن تحفد برفة كبضخة
ؤلسيؼ مع ندبة نسؾ حجؼ تجفقات لؤلردن والججول السؾالي يؾضح العبلقة بضؽ ندبة نسؾ اإلصجارات األولضة ل

 جشبي السباشخ. ستثسار األاإل

http://www.ase.com.go/ar/
http://www.ase.com.go/ar/
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حجم نسه وندبة  لمديم وليةنسه اإلصدارات األ  ندبة العالقة بين(: 15) جدول رقم 
األجشبي السباشر الهاردة ستثساراإلتدفقات   

صدارت اإل الدشة 
األولية من 

)مميهن  سيماأل
 دوالر(

 ندبة نسه

اإلصدارات 

ولية األ

% للسهم  

حجم تدفقات  
االستثسار 

جشبي السباشر األ
)مميهن  الهاردة
 دوالر(

تدفقات ندبة نسه حجم 
ستثسار األجشبي اإل 

%الهاردة   

2012 1448.2 _ 1548.3 / 
2013 459.7 68.25-  1946.8 1 
2014 658.1 43.15 2178.5 2.57 
2015 405.4 38.39-  1600.3 -26.54 
2016 1782.4 339.61 1553.0 -2.95 
2017 822.5 53.85-  1664.8 7.19 

 
 باإلعتساد عمى السؾقع اإللكتخوني: السرجر: مؽ إعجاد الظالبتضؽ

 
www://dh aman.net/ar/news/, 14/05/2019,  9:34. 

ستثسار األجشبي السباشخ بضؽ حجؼ تجفقات اإل أن ىشاك عبلقة طخدية(: 15) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ
 الؾاردة واإلصجارات األولضة لؤلسيؼ.
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إلصدارات األولية  لمديم وندبة حجم تدفقات اإلستثسار ا (: يهضح العالقة بين ندبة13) رقم الذكل
 األجشبي السباشر 

 
 

 .15باإلعتساد عمى الججول رقؼ  مؽ إعجاد الظالبتضؽالسردر: 
األجشبي السباشخ أدػ ذالػ  اإلستثسار حجؼ تجفقات( أنو كمسا زاد 13) نبلحع مؽ خبلل الذكل رقؼ
 إلى زيادة اإلصجارات األولضة لؤلسيؼ.

 ليياالشتائج الستهصل إ ومشاقذة تحميل السظمب الثاني:
مؽ خبلل تحمضل  سقاط الجانب الشغخؼ عمى التظبضقيالسظمب جؾىخ الجراسة فيؾ بسثابة إيعتبخ ىحا 
 .لضياالشتائج الستؾصل إ

التشهيع صدارات والسداىسة في من حيث تهزيع اإل لمبهرصة ولياأل الدهق أداء تحميل  :األولالفرع 
 القظاعي لإلصدارات

 سشقؾم بتحمضل كل حالة لؾحجىا:
  صدارات:اإل تحميل تهزيع وال:أ

عؽ مكان عمضو  2013ولضة لدشة نخفاض ندبة اإلصجارات األإ (1) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ
 نخفاض الجيؽ العام الجاخمي والستسثل في قضام الحكؾمة بإصجار ماإل ةوتأتي ىحه الديادة كشتضج 2012لدشة 
في حضؽ أرتفعت ندبة  2012ت الخديشة خبلل عام ذوناشار مؽ سشجات وأممضؾن دي 5493395000قضسة 

 ردنضة.الجاخمي الستختب عمى الحكؾمة األ لديادة الجيؽ 2013عشو لدشة   2014ولضة لدشة اإلصجارات األ
صجار لقضام الحكؾمة بإ 2014عؽ مدتؾاىا لدشة  2015ولضة لدشة دبة اإلصجارات األفي حضؽ أنخفزت ن

 جيؽ الحكؾمي.الونات ممضؾن ديشار مؽ أذ 3275000000
مؽ خبلل الججول نبلحع أنو كمسا قامت الحكؾمة بإصجار أكبخ مؽ أذوات ديؽ الحكؾمي كمسا 

 ولضة.أرتفعت قضسة اإلصجارات األ
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 التشهيع القظاعي لإلصدارات: السداىسة في تحميل ثانيا:
األولى بسعجل دوران بمغ تل السختبة حنبلحع أن القظاع السالي أ (2) مؽ خبلل الذكل م: 2012سشة 
 .%28.6، وأخضخا جاء قظاع الخجمات بسعجل %34.4، تبله قظاع الرشاعة بسعجل 35.4%
ولى تبله قظاع الخجمات ثؼ  أحتل السختبة األ نبلحع أن القظاع السالي (3) مؽ خبلل الذكل م: 2013سشة 

ستحؾذت قظاعات العقارات والبشؾك م التجاول لمقظاعات الفخعضة فقج أاما مؽ حضث أحجا ،قظاع الرشاعة
، ℅68.6، ℅69.8 ندبة اعة اإلستخاتضجضة والتعجيشضة عمى ماوالخجمات السالضة الستشؾعة والشقل والرش

 جسالي في البؾرصة عمى التؾالي.التجاول اإلمؽ حجؼ  ℅3.10، ℅6، ℅14.5
قظاع الرشاعة ثؼ   ولى تبلهنبلحع أن القظاع السالي أحتل السختبة األ (4) مؽ خبلل الذكل :م 2014سشة 

ستحؾذت قظاعات العقارات والبشؾك اعات الفخعضة فقج أما مؽ حضث أحجام التجاول لمقظقظاع الخجمات أ
 والرشاعات الكسضاوية عمى ماندبة  ستخاتضجضة والتعجيشضةوالشقل والرشاعة اإللضة الستشؾعة والخجمات السا

 جسالي في البؾرصة عمى التؾالي.مؽ حجؼ التجاول اإل ℅1.4، ℅4، ℅7، ℅11.9، ℅1...، ℅29.7
ولى تبله قظاع الخجمات ثؼ  نبلحع أن القظاع السالي أحتل السختبة األ (5) مؽ خبلل الذكل :م 2015سشة 

ستحؾذت قظاعات العقارات والبشؾك م التجاول لمقظاعات الفخعضة فقج أما مؽ حضث أحجاأ ،الرشاعةقظاع 
، ℅36.3 ةستخاتضجضة والتعجيشضة عمى ماندبمات التجارية والشقل والرشاعة اإلوالخجمات السالضة الستشؾعة والخج

 .عمى التؾاليجسالي في البؾرصة مؽ حجؼ التجاول اإل ℅3.2، ℅5.8، ℅9.1، ℅10.2، 21.1℅
ولى تبله قظاع الرشاعة ثؼ  ن القظاع السالي أحتل السختبة األنبلحع أ (6) مؽ خبلل الذكل :م 2016سشة 

ستحؾذت قظاعات العقارات والبشؾك م التجاول لمقظاعات الفخعضة فقج أما مؽ حضث أحجاأ ،قظاع الخجمات
 ℅ 18.5℅ 20.3 لضة الستشؾعة والشقل والرشاعة اإلستخاتضجضة والتعجيشضة عمى ماندبةوالخجمات السا

 .جسالي في البؾرصة عمى التؾاليمؽ حجؼ التجاول اإل ℅.5،℅7.0،℅12.1 ℅12.5
ولى تبله قظاع الرشاعة ثؼ  نبلحع ان القظاع السالي أحتل السختبة األ (7) مؽ خبلل الذكل م: 2017سشة 

ستحؾذت قظاعات البشؾك والتبغ م التجاول لمقظاعات الفخعضة فقج اما مؽ حضث أحجاأ ،قظاع الخجمات
 تخاتضجضة والتعجيشضة عمى ما ندبةسعة والعقارات والشقل والرشاعة اإلوالدجائخ والخجمات السالضة الستشؾ 

جسالي في البؾرصة عمى مؽ حجؼ التجاول اإل ℅4.2،3.9℅، 10.3، ℅10.6، ℅12.9، ℅43.1
 .التؾالي

األجشبي  ثسارتساإل( الحؼ يسثل حجؼ تجفقات 2) تحمضل الججول رقؼ: ثالثا: تحميل اإلستثسار في األردن
زدادت ب أالسباشخ الؾاردة مؽ األردن فقج  جشبيستثسار األتجفقات اإل جؼح نبلحع أنالسباشخ الؾاردة حضث 

يخجع تدايج حجؼ التجفقات إلى ، 2016 ممضؾن دوالر خبلل العام 1553.0  ممضؾن دوالر مقارنة مع 1664.8
.زيادة في اإلستثسار وندبة اإلصجارات الججيجة  
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 لمبهرصة داء الدهق الثانهي أ تظهر تحميل الفرع الثاني:
 والسؤشخ العام وعائج الدؾق  ،وسضؾلة الدؾق  يالدؾق ؾق الثانؾؼ حجؼ الدؾق ومؤشخ رأس الساليزؼ الد

 حجم الدهق: مؤشر تحميل وال:أ
 تحمضل كل مؽ :مؽ خبلل 

نخفاض تشازال في عجد الذخكات السجرجة إ (2) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ :تحميل عدد الذركات -1
 م 2017-2012في بؾرصة مؽ الفتخة 

شخكة مجرجة  247مقابل  243في عجد الذخكات السجرجة في بؾرصة عسان إلى  حع أن ىشاك إنخفاضنبل
 .2011شخكة لعام  647مقابل  2012بشياية عام شخكة  643حضث تؼ إدراج  ،م 2011بشياية 

فضسا بمغ عجد الذخكات السجرجة في الدؾق  ،شخكة 55ول عجد الذخكات السجرجة في الدؾق األحضث بمغ 
مؾال الذخكات كسا أرتفعت رؤوس أ ،شخكة 39وعجد الذخكات السجرجة في الدؾق الثالث  ،شخكة 149الثاني 

شخكات خبلل  5لغاء والججيخ بالحكخ أنو تؼ إ 2011ياية العام /سيؼ بشممضار ديشار 7.7حؾ إلى ن السجرجة
 وراق السالضة الشافحة.وذلػ وفقا إلحكام تعمضسات إدراج األ 2012 العام

شخكة    224الى  2017لى غاية الذخكات السجرجة  في بؾرصة عسان إنخفاض  في عجد كسا استسخ اإل
خكات مؾال الذويحكخ بأن صافي رؤوس أ ،ي الدؾق الثانيشخكة ف 125و  ،وللدؾق األشخكة في ا 69ب:

 6.8مقارنة مع نحؾ  2017ممضار ديشار/سيؼ بشياية عام  6.6لى نحؾ السجرجة في البؾرصة أنخفزت إ
لغاء الدؾق الثالث في ججيخ بالحكخ بأنو تؼ خبلل العام إومؽ ال ،2016ممضار ديشار/سيؼ بشياية العام 

دراج في ؾق الثاني وذلػ لتحقضقيا شخوط اإلكات مؽ شخكات الدؾق الثالث لمدشخ  6حضث تؼ نقل  ،البؾرصة
 الدؾق الثاني. 

نبلحع أن القظاع السالي يدتقظب أعمى ندبة  (6مؽ خبلل الججول رقؼ ) تحميل القيسة الدهقية:  -2
مختمف مؽ حضث مداىستو في القضسة الدؾقضة لمذخكات السجرجة في بؾرصة عسان حضث يزؼ ىحا القظاع 

 البشؾك وكحا مختمف القظاعات السالضة مؽ شخكات تأمضؽ وشخكات القظاع العقارؼ.
ويسكؽ إرجاع ىحه الدضظخة لمقظاع السالي عمى ضخامة رؤوس األمؾال وكحا القضسة الدؾقضة لسختمق الذخكات 

  .التجاول التي تذيجىا أوراقيا خبلل مختمف الدشؾات محل الجراسة في قضسة وارتفاعليحه القظاع الستدببة 
 صة عسان خبلل نخفاض في مؤشخ القضسة الدؾقضة لبؾر ن ىشاك إ( أ9) نبلحع مؽ خبلل الذكل رقؼ

  م، وىحا راجع إلى إنخفاض في عجد الذخكات السجرجة في البؾرصة. 2017-2012الفتخة 
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الحؼ يبضؽ مؤشخ تظؾر رأس السال  (14) مؽ خبلل الججول رقؼ ي:الدهق تحميل مؤشر رأس السال ثانيا:
كانت  يالدؾق س السالبحضث نجج أن قضسة رأ ،م 2017-2012في بؾرصة عسان خبلل الفتخة مؽ  يلدؾقا

 يالدؾق ن قضسة رأس السالنجج ا 2012ولكؽ بعج  ،ردنيممضؾن ديشار أ 19142في حجود  2012في فتخة 
ن ديشار اردني وىحا راجع إلى تخاجع أداء ممضؾ  16963نحؾ  2017في تخاجع حضث بمغت قضستيا سشة 

 لى اندحابيا مؽ البؾرصة.البؾرصة وإلى تخاجع أداء بعض الذخكات الحؼ أدػ إ
 ويعتسج عمى تحمضل كل مؽ: سيهلة الدهق: درجة تحميل مؤشر ثالثا:

عمى ندبة مؽ نبلحع أن القظاع السالي يدتقظب أ  (17) مؽ خبلل الججول رقؼ تحميل قيسة التداول: -1
وتتؾزع الشدبة الستبقضة بضؽ قظاع الخجمات  ،%50ذ تفؾق ندبتيا ث مؽ حضث حجؼ التجاول قظاعضا إحض

و  2014باستثشاء الدشؾات التالضة  ،وأخضخا  قظاع الرشاعة ،الخجمات ثانضاحضث يحل قظاع  والرشاعة
 .السختبة الثانضة الرشاعةحتل قظاع أ 2017و  2016

اه تجديؼ الحؼ يعكذ سضؾلة الدؾق أنو يأخح نفذ اإلن معجل دوران النبلحع أ تحميل لسعدل الدوران:  -2
حضث  ،حضث يتظؾر بسعجالت مختفعة في فتخات مختمفة ،رتفاعوالعام لسعجل التجاول في حالة إنخفاضو وإ

إال أنو تخاجع فضسا بعج  ،2017سشة %33.9مقارنة ب  2013 سشة  %38عمى ندبة قجرىا وصل إلى أ 
نتضجة إلنخفاض قضسة التجاول إلى أدنى مدتؾاىا وصمت  %25.7قجرىا  2017دنى ندبة سشة ووصل إلى أ

 ممضؾن ديشار. 3لى إ
ن ىشاك نسؾ متدايج في كل أ (19) نبلحع مؽ خبلل الججول رقؼ تحميل السؤشر العام وعائد الدهق: رابعا:

في  2012حضث كانت قضسة السؤشخ سشة  ،التجاول يخافقو نسؾ في السؤشخ العام لبؾرصة عسان مؽ حجؼ
  لتدتقخ عشج القضسة  2014سشة  )نقظة( 2165.5لى حجود ثؼ قفدت لترل إ )نقظة( 1957.6حجود 

ممضؾن ديشار  1978.8حجود  2012وفي السقابل سجمت قضسة التجاول سشة  ,2015سشة  )نقظة( 2136.3
التي جخاءات والسجيؾدات وىحه الشتائج تأتي بعج اإل 2015ة ردني سشممضؾن ديشار أ 3417.1أردني مقابل 

يعكذ تدايج حجؼ التجاول  دائيا وىحا ماطبقت خبلل ىحه الفتخة التي أدت إلى تظؾيخ البؾرصة وتحدضؽ أ
 خبلل ىحه  الفتخة.

سشة  قظة()ن 2126.8قضسة  سجل السؤشخ العام تخاجع محدؾسا حضث سجل 2015وبعج سشة 
يزا سجل حجؼ التجاول تخاجعا كبضخا حضث وفي السقابل ا ،2015سشة  )نقظة( 2136.3 مقابل  2017

ممضؾن   3417.1مقابل  ،ردنيقضسة ممضؾن ديشار أ  2926.2حجود  في  2017كانت قضسة التجاول لدشة 
 .2015ردني لدشة ديشار أ

ن ىشاك تظؾرا كبضخ ألداء بؾرصة عسان لؤلوراق السالضة خبلل الفتخة مؽ ومؽ خبلل ما سبق نجج أ
لى تظبضق نغؼ تشغضؼ ججيجة كفئة التي تديج مؽ كفاءة الدؾق مؽ خبلل تديضل وىحا راجع إ 2012-2017

ن ىشاك تأثضخ كبضخ لحجؼ التجاول عمى قضسة  السؤشخ العام لمدؾق وبالتالي عائج ونبلحع أ ،عسمضات التجاول
 تجاه.في تغضخ قضسة العائج وفي نفذ اإل ؼ تغضخ في قضسة حجؼ التجاول تشعكذحضث أن أ ،دؾق ال
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 لبؾرصة عسان السالي، حضث ( الحؼ يسثل السؤشخات اإلحرائضة الخئضدضة 20) تحمضل الججول رقؼ
 عشجمقارنة بالعام الحؼ سبقو مدتقخا  -%2)السؤشخ السخجح( بشدبة  نخفاض في السؤشخ العامإ نبلحع

 .2016لعام  %1.5ن كان قج سجل تدايج بشدبة نقظة وذلػ بعج أ 2126.8مدتؾؼ 
ممضار  2926.2لترل ما قضسة  2017 خبلل عام %2.5وبشدبة  2017تدايجت قضسة التجاول خبلل عام 

 .2016ممضار ديشار سجمت في نياية عام  2329.5ديشار مقارنة مع ما قضستو 
في كل مؽ السؤشخ السؤشخ العام راجع إلى إنخفاض في عجد الذخكات السجرجة  ندتخمص أن إنخفاض 

 في البؾرصة.

ميل اإلستثسار في بهرصة عسانالثالث: تحالفرع   
الهاردة جشبي السباشرستثسار األاإل تدفقات بحجم لألسيمولية األ  تصدارااإلعالقة ثالثا: تحميل    
ولضـــة لمدـــيؼ وندـــبة حجـــؼ تـــجفقات بـــضؽ ندـــبة اإلصـــجارات األ ( الـــحؼ يؾضـــح العبلقـــة15) تحمضـــل الجـــجول رقـــؼ 

ســتثسار بــضؽ حجــؼ تــجفقات اإل بلحــع مــؽ خــبلل أن ىشــاك عبلقــة طخديــةناإلســتثسار األجشبــي السباشــخ الــؾاردة 
حجـــؼ تـــجفقات اإلســـتثسار  ، حضـــث ندـــتشتج أنـــو كمســـا زاداألجشبـــي السباشـــخ الـــؾاردة واإلصـــجارات األولضـــة لؤلســـيؼ

مسا يؤدؼ إلى زيادة اإلسـتثسار  في اإلصجارات األولضة لمديؼلػ إلى زيادة لؾاردة كمسا أدػ ذااألجشبي السباشخ 
 في األردن.

 حجـؼ تـجفقات  اإلسـتثسار األجشبـي السباشـخ أدػ  زادت ندـبة ( كمسـا13) نبلحع مـؽ خـبلل الذـكل رقـؼ
 ستثسارات.تظؾر ندبة اإل لىارات األولضة لؤلسيؼ، وىحا راجع إندبة اإلصجذالػ إلى زيادة 
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  :خالصة الفرل الثاني

 إلى جسمة مؽ الشتائج: ستثساراتاإلل دراسة  دور سؾق األوراق السالضة في تسؾيل تؼ استخبلص مؽ خبل

ستثسارات حضث لجورىا الكبضخ في تسؾيل اإلية وذلػ الضة في الجول الشامضة ضخور ن قضام سؾق األوراق السإ -
  .بالديؾلة والؾفخة وقمة السخاطخة تؾفخ تسؾيبل مباشخا يتسضد

 .قجر كافي مؽ رؤوس األمؾال لمقضام بحلػ تظمب تؾفخالسالضة ت ستثسار في األوراقن عسمضة اإلإ -

ستثسارات نغخا ألىسضتيا الكبضخة التي يحتاجيا البضئة السبلئسة لجحب اإل تعسل األردن عمى تؾفضخ وإعجاد -
 السدتثسخ في التعامل مع السدتثسخيؽ.

ن بؾرصة عسان الحغت تقجما وازدىارا نغخا لكبخ حجؼ السعامبلت فضيا وعجد الذخكات السدجمة بيا إ -
 باإلضافة إلى جمبيا لخؤوس األمؾال األجشبضة بدبب الحؾافد السقجمة لمسدتثسخيؽ. 

يعشى  نخفاضوإفي حضؽ   ن زيادة معجل رسسمة الدؾق مؽ سشة ألخخػ يجل عمى زيادة عجد  الذخكاتإ -
   .خخوج الذخكات التي ال تتستع  بخسسمة الدؾق السظمؾبة

 إلى 2012 مؽ ل الدشؾات التالضةخبل ممحؾظن تظؾر مؤشخ القضسة الدؾقضة في بؾرصة عسان شيج تظؾر إ -
2017. 
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 خاتسة
دوار ىامة، تقؾم بو مؽ أىجاف وأ وذلػ مؽ خبلل مالو أىسضة كبضخة،  أسؾاق األوراق السالضةعيؾر  أصبح

 ستثسارية مبلئسة،ؽ لئليجاد فخص إمام صغار السجخخيواسعا أ دخار وذلػ بفتح مجالتذجضع اإلبفيي تقؾم 
ن تتضح قجرا كافضا مؽ السعمؾمات حج أىؼ مجاالت اإلستثسار فإن ذلػ يقتزي أوتعتبخ أسؾاق األوراق السالضة أ

 حؾل األوراق السالضة الستجاولة فضيا حتى تعظي لمسدتثسخيؽ الثقة واألمان.   
ستثسارية، ات اإلحج اآللضات اليامة لتجسضع وتؾجضو السؾارد السالضة وتؾعضفيا في السذخوعؾق السالضة أالد ويعج

إيجاد مرادر تسؾيل متشؾعة ويتؼ تجاول في ىحا الدؾق العجيج مؽ األدوات السالضة مشيا  كسا تديل لمسشذأة
بتكارىا تساشضا مع السدتججات والتظؾرات إأنؾاعيا ومشيا الحجيثة التي تؼ  التقمضجية كاألسيؼ والدشجات بسختمف

 .السالضة واألوراق السيجشة في القظاع السالي كالسذتقات
  :تيكاآل إختبار الفخضضات الجراسة راسة عيخت نتائجبعج الج : ار الفرضياتختبنتائج إ .أوال
 وذلػ مؽ خبلل تؾفضخ السعمؾمات  ستثساراتاألساسي لتذجضع اإل يعج سؾق األوراق السالضة العشرخ

ستثساراتو مسا يعؾد عمضو انات التي تسكؽ السدتثسخ مؽ حدؽ إختضار وسائمة اإلستثسارية وإعادة الشغخ في إوالبض
  صحة الفرضية األولىبالشفع والفائجة وىحا يجعؼ 

 دوات السالضة الستؾفخة لئلستثسارات فيؾ يدتعسل األ يتستع سؾق عسان السالي بأىسضة كبضخة في تسؾيمو
وىذا ستثسار ويسشح عجة مدايا لستعاممضؽ اإللجيو بظخيقة مثمى والستسثمة في األسيؼ والدشجات والتي تذجع عمى 

 نيةيدعم الفرضية الثا ما
 تؼ التؾصل في الجراسة الحالضة الى نتائج نغخية وأخخػ تظبضقضة: شتائجال ثانيا.

 تتسثل في:: شتائج الشغريةال . أ
  .أن عسمضة اإلستثسار في سؾق األوراق السالضة تتؼ بإستخجام أدوات مالضة متسثمة في األسيؼ والدشجات 
 .كسا أن عسمضة التسؾيل تتسثل في الحرؾل عمى األمؾال مؽ مرادرىا السالضة السختمفة 
 : تتسثل في:الشتائج السيدانية . ب

 حضث: لي ليا دور كبضخ في تسؾيل اإلستثساراتأن بؾرصة عسان السالجراسة السضجانضة أتزح امؽ خبلل نتائج 
  الدؾق األولي لبؾرصة عسان سؾق سشجات وذلػ لديادة يذضخ التحمضل الؾصفي لستغضخات الجراسة أن

 األعباء الجاخمضة لمحكؾمة األردنضة. 
  ساىست بإنذاء العجيج مؽ  ستثساريةشذاطات مالضة وتذخيعات إبسؾق األوراق السالضة في األردن تتستع

، والتي قترادؼالتظؾيخية ذات الظابع اإلفي تحقضق البخامج التشسؾية و العامة التي تداىؼ  الذخكات السداىسة
 تؤدؼ إلى زيادة القضسة الدؾقضة.

 تظبضق نغؼ تشغضؼ  بؾرصة عسان السالي وىجا راجع إلى بضشت الجراسة أن ىشاك تظؾر كبضخ ألداء
 مؽ كفاءة الدؾق.ججيجة التي تديج 
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  ؼ إلى تظؾر وىؾ ما يؤدفي الدؾق لقضاس درجة الدضؾلة  انمؤشخ ومعجل التجاول يعتبخ معجل الجوران
، حضث كانت ندبتيسا سشة سؾق األوراق السالضة، فيسا يقؾمان بتؾفضخ الدضؾلة البلزمة لمقضام باإلستثسارات

 .عمى التؾالي 25.62%، 25.70%، 2017
 سارات إلى تشسضة اإلقتراد السحمي مسا يؤدؼ ذالػ إلى تثتدعي بؾرصة عسان مؽ خبلليا تسؾيميا لئلس

 ستثسارات.اإل زيادة 
  إلى الؾحجات  بتحؾيل الفائض مؽ الدضؾلة مؽ الؾحجات التي لجييا فائضالسالي تداىؼ بؾرصة عسان

بقضسة  2013التي لجييا عجد، حضث كان الفائض مؽ الدضؾلة لمقظاعات مؽ حجؼ التجاول سشة 
 ممضؾن ديشار أردني. 30272550186

  حضث بمغت ندبتو يداىؼ اإلستثسار األجشبي السباشخ عمى رفع مدتؾػ اإلستثسار السحمي في األردن
مسا يؤدؼ إلى خمق فخص إستثسارية ججيجة  %7.19ممضار ديشار وبشدبو نسؾ  1664.8ب  2017سشة 

 لمسدتثسخيؽ السحمضضؽ.
 أما بالشدبة لسقارنة الشتائج الجراسة الحالضة بشتائج الجراسات الدابقة تؼ التؾصل إلى ما يمي:

 أن سؾق األوراق السالضة سؾق سشجات وذلػ لديادة األعباء الجاخمضة  )حمضسة عظضة(، تؾصمت أن دراسة
محجودية عخض أدوات االستثسار السالي، حضث أن إتداع قاعجة الدؾق وازدىارىا وكحا  األردنضةلمحكؾمة 

  وىؾ ما تؼ التؾصل إلضو في الجراسة الحالضة. تتظمب عجد كافي ومشتغؼ مؽ األوراق السالضة 
 حتى تتسكؽ السؤسدة مؽ تقضضؼ أدائيا بذكل فعال ومؽ أىؼ  الشتائج ، ()مشير عهادي لجراسة بالشدبة

البج مؽ اإلعتساد عمى جسمة مؽ السؤشخات السالضة بجال مؽ االعتساد عمى مؤشخ واحج، كسا أن القؾائؼ السالضة 
تؼ التؾصل  وىحا ما تعتبخ أىؼ مرجر لمسعمؾمات لتقضضؼ األداء السالي لمسؤسدة باإلضافة إلى معمؾمات أخخػ 

 .إلضو
  .قتخاح التؾصضات التالضةالشتائج يسكؽ إ ألىؼمؽ خبلل التظخق  :قتراحاتاإلثالثا:  
 ءم مع الجور الخقابي السشؾط بياتظؾيخ اليضكل السؤسدي لميضئة العامة لدؾق األوراق السالضة بسا يتبل. 
 السبلئسة  تظؾيخ اآللضات واألدوات الخقابضة الستاحة لميضئة العامة لدؾق السال وتجعضسيا بالشغؼ واألدوات

 لتظؾيخ الدؾق الحالضة السدتقبمضة .
 ضاجات الدؾق ة حجيثة تتشاسب مع احتلضت التشافدضة عمى استشباط نغؼ وأالعسل عمى زيادة القجرا

 األردني.
  ف حساية السدتثسخيؽ.وذلػ بيج ،الحؼ تقؾم بو ىضئة الدؾق السالضةالعسل عمى تعديد الجور الخقابي 
  خبلل رفع كفاءة البؾرصة لتؾفضخ الدضؾلة في الؾقت السشاسب لمسدتثسخيؽ زيادة الدضؾلة وذلػ مؽ

ستثسار في األوراق فخاد عمى اختبلف مدتؾياتيؼ لئلاألدوات السالضة لجحب مجخخات األ وخمق أنؾاع ججيجة مؽ
  .السالضة
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 ؼ إلى السجخخيؽ والسدتثسخيؽ مسا يؤد ستثسار داخل الدؾق السالي بسا يتشاسب معتشؾيع أدوات اإل
   .ستثساراطخ الشاجسة عؽ محجودية أدوات اإلنخفاض السخزيادة الدضؾلة وإ

 ستثسار في ضة اإلستغبلل كافة وسائل اإلعبلم والتؾعضة بأىسزيادة الؾعي االستثسارؼ مؽ خبلل إ
 األوراق السالضة.

 :فاق البحثآرابعا. 
جراسات فاق البحث مفتؾحة لتخك آوالؾاسعة نانب السؾضؾع الستذابكة يسكؽ اإللسام بسختمف جؾ  نو البسا أ

 ن تتشاول اإلشكالضات التالضة:أخخؼ مدتقببل والتي يسكؽ أ
 ستثسارات في بؾرصة عسان لؤلوراق السالضة.سؾق األوراق السالضة في تشذضط اإلفعالضة - 1
 . ستثساراتاإل سؾيلدور الؾساطة السالضة في ت -2
 .الشامضة البمجانستثسار في السالضة عمى تشسضة اإل األوراقخ سؾق ثأ -3
 ضة التحتضة.وراق السالضة في تسؾيل مذاريع البشدور سؾق األ -4
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 : أحجام التداول في سهق األسهم1الممحق 

 (%ندبة التغير) حجم التداول)ديشار( (%ندبة التغير) عدد األسهم الفترة
2102 2158125802 8012 0645501545 1113 
2101 2412463621 0112 1124222053 2111 
2108 2120512456 0812 2231818268 2212 
2102 2252503258 0018 1804146123 2011 
2103 0513400651 2611 2126833011 1015 
2104 0403488182 312 2623211261 2213 

 : أحجام التداول في سهق السندات2الممحق 

عدد الدشدات  الفترة
 الستداولة

قيسة الدشدات  (%)ندبة التغير
 الستداولة)ديشار(

 (%ندبة التغير)

2102 1  1  
2101 21125  2116425  
2108 21 6611 21111 6611 
2102 02 8111 521511 802811 
2103 1  1  
2104 021413  0521511  
 م 2112شركات من حيث قيمة التداول لسنة  11اكبر  :3الممحق رقم 

 ℅الشدبة الى االسهاق حجم التداول بالديشار االردني اسم الذركة
 8.4 167056305 البشك العربي

 6.5 128898016 التجسعات لخدمات التغذية واإلسكان
 4.6 91013901 االتحاد لتطهير االراضي

 4.5 88205975 االتحاد لالستثسارات السالية
 3.5 69456595 الذرق العربي لالستثسارات السالية واالقترادية

 3.4 67756084 مرانع االتحاد لرشع التبغ والدجائر 
 3.3 65196160 رم عالء الدين للرشاعات الهشدسية 

 3.3 64881164 العبهر للشقل والذحن
 2.8 56266329 مرانع الخزف االردنية



 قائمة المالحق
 

 2.6 50794425 البترول االردنية مرفاة
 م 2113شركات من حيث قيمة التداول لسنة  11اكبر  :4الممحق رقم

 اسم الذركة
حجم التداول بالديشار 

 ℅الشدبة الى االسهاق االردني
 21.8 660445029 البشك العربي

 7 211328991 التجسعات لخدمات التغذية واإلسكان
 6 136070181 االتحاد لتطهير االراضي

 4.6 139628910 االتحاد لالستثسارات السالية
 3.9 116783140 مجسع الظليل الرشاعي العقاري 

ابعاد االردن واإلمارات لالستثسار 
 3.1 94333401 التجاري 

 2.5 74328765 االتحاد لتطهير االراضي 
 2.2 66457119 بشك االتحاد

 1.8 53353224 الديرة لالستثسار والتطهير العقاري 
 1.7 51856493 الفاتحهن العرب لالستثسار 

 م 2114شركات من حيث قيمة التداول لسنة  11اكبر  :5الممحق رقم 

 
 

 الشدبة الى الدهق %
بالديشار  التداول حجم

 اسم الذركة االردني

 البشك العربي 240,225,286 10.6
 واإلسكانالتجسعات لخدمات التغذية  121,682,286 5.4
 التجسعات االستثسارية الستخررة 121,482,326 5.4
 الستكاملة لتطهير االراضي واالستثسار 111864.178 4.9
 رم للشقل واالستثسار الدياحي مجسهعة 66,994,690 3

 البشك االهلي االردني 64,691,332 2.9
 االتحاد لالستثسارات السالية 61,382,130 2.7
 لألمالكاالردن ديكابهس  52,551,870 2.3
 الرشاعي العقاري  الظليلمجسع  50,875,760 2.2
 البشك االسالمي االردني 49,109,728 2.2
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 م 2115شركات من حيث قيمة التداول لبهرصة عمان لسنة  11اكبر  :6الممحق رقم 

 
 م 2116شركات من حيث قيمة التداول لسنة  11اكبر  :7الممحق رقم 

 اسم الذركة  حجم التداول بالديشار االردني  الشدبة الى الدهق%
 االقبال لالستثسار 267,943,555 11.5
 البشك العربي 150,938,448 6.5
 الرشاعي العقاري  الظليلمجسع  130,779,875 5.6
 البهتاس العربية 80,019,940 3.4
 مجسهعة العطر لالستثسار 74,937,834 3.2
 العربية لالستثسار في الشقل الجهي  69,736,711 3

 االردنية /جهيترول البترولمرفاة  63,404,686 2.7
 االمل لالستثسار السالية 58,316,891 2.5
 بشك القاهرة عسان 57,125,077 2.5
 التجسعات االستثسارية الستخررة 47,111,545 2

 السجسهع 1,000,314,562 42.9

    
 
 

 اسم الذركة  حجم التداول بالديشار االردني الشدبة الى الدهق% 
 الرشاعي العقاري  الظليلمجسع  527,123,672 15.4
 البشك االردني الكهيتي  450,430,629 13.2
 افاق للطاقة  257,951,915 7.5
 االمل لالستثسارات السالية  170,678,591 5

 الستكاملة لتطهير االراضي واالستثسار  147,370,598 4.3
 البشك العربي  129,413,016 3.8
 افاق لالستثسار والتطهير العقاري القابزة  120,747,713 3.5
  واإلسكانالتجسعات لخدمات التغذية  99,770,395 2.9
 االردنية /جهيترول مرفاة البترول  94,133,248 2.8
 مجسهعة العطر لالستثسار  80,144,708 2.3
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 م 2117شركات من حيث قيمة التداول لسنة  11اكبر : 8الممحق رقم 
الشدبة الى 

 الدهق%
 اسم الذركة حجم التداول بالديشار االردني 

 العربي البشك 950,124,385 32.5
 االقبال لالستثسار 350,382,219 12
 االسالمي صفهةبشك  143,197,212 4.9
 االتحاد لالستثسارات السالية 89,120,628 3

 التجسعات االستثسارية الستخررة 72143477 2.5
 و االستثسارسرى للتشسية  68618692 2.3
 مرفاة البترول االردنية/جهيترول 66261039 2.3
 مجسهعة رم للشقل واالستثسار الدياحي 64831223 2.2
 مشاجم الفهسفات االردنية 64484644 2.2
 االتحاد لتطهير االراضي 51602080 1.8
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 :صملخال

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور سهق األوراق المالية في تمهيل االستثمارات في سهق عمان المالي، وذلك 
وراق هذه الدراسة: أن االستثمار في األمؤشرات وأدوات إحرائية للتحليل. ومن أهم النتائج المتهصل إليها من خالل  بإستخدام

المالية يعتمد على معرفة تفاصيل دقيقة عن الهدف االستثماري مما يداعد الذركات الناجحة في الحرهل على التمهيل الالزم 
بأهمية بالغة في اإلقتراد األردني القائم على اندياب األمهال من المدخرين  اليللتهسع في نذاطها، ويتمتع سهق عمان الم

 إلى المدتثمرين واستخدام المهارد المتاحة بكفاءة عالية.

 سهق األوراق المالية، التمهيل، االستثمار، عمان.الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

      This study aims to determine the role of the stock exchange market in financing investments in the Amman 

financial Market, by using indicators and statistical tools for analysis. The most important result achieved through 

this study is that: investment in securities depends on accurate details about investment target, which helps the 

successful companies to obtain the necessary financing to expand their activities, The Amman financial Market 

acquires a very high importance in the Jordanian economy, which is based on the flow of funds from savers to 

investors and the use of available resources with high efficiency. 

Key words: Stock exchange market, financing, investment, Amman.   

 (2102 -2102دور سوق األوراق المالية في تمويل االستثمارات دراسة حالة سوق عمان المالي للفترة مابين )

the role of the stock exchange market in financing investments in the Amman financial Market For 

the period between (2012- 2017) 

 


