
 الذي السوق هو األولً السوق•

 المالٌة الورقة إصدارة فٌه ٌتم

 .مرة ألول

 الذي السوق هو الثانوي السوق•

 المالٌة الورقة تداول فٌه ٌتم

  .المصدرة

 الشخص فقط هو المالً الوسٌط•

 األوراق هٌئة من المرخص

 األوراق وبٌع لشراء المالٌة

 مقابل العمالء لصالح المالٌة

 .محددة عمولة

 

 السوق األولً والسوق الثانوي والوسٌط



oوالتداول للتحوٌل القابلة الشركات أسهم. 

oالشركات عن الصادرة القرض اسناد. 

oالمؤسسات أو الحكومة عن الصادرة المالٌة األوراق 

 .البلدٌات أو العامة المؤسسات أو الرسمٌة

oالمالٌة األوراق إٌداع إٌصاالت. 

oاالستثمار صنادٌق فً االستثمارٌة والوحدات األٍسهم 

 .المشترك

o المساهمة خٌار اسناد. 

oالتسوٌة آجلة والعقود التسوٌة آنٌة العقود. 

oالبٌع خٌار وعقود الشراء خٌار عقود. 

oبموافقة سبق مما أي على الحصول فً حق أي 

 .الهٌئة مفوضً مجلس

 األوراق المالٌة 

هً حقوق ملكٌة أو أي دالالت أو بٌنات متعارف علٌها على أنها ورقة مالٌة : األوراق المالٌة

سواء كانت محلٌة أو أجنبٌة ٌوافق مجلس مفوضً هٌئة األوراق المالٌة على اعتبارها كذلك 

 :وتشمل اآلتً



 األشخاص آالف أو مئات واحدة شركة فً المساهمٌن عدد ٌبلغ قد

 الحصول فً الحق (المساهمٌن) المالٌة األوراق هذه لحملة وٌكون

 التصوٌت فً أًٌضا والحق المنشأة تحققه الذي الربح من نصٌب على

  اإلدارة مجلس أعضاء النتخاب بالتصوٌت آخر شخص تفوٌض أو

 ألنهم المنشأة إدارة فً المساهمٌن عن المجلس هذا وٌنوب .للمنشأة

 اإلدارة بتعٌٌن المجلس هذا وٌقوم المنشأة، مالك القانونٌة الناحٌة من

 الشراء للمستثمرٌن ٌمكن كما التنفٌذٌة، الفعلٌة اإلدارة لتولً العلٌا

 خالل من بٌنهم فٌما (المالٌة األوراق) األسهم هذه على والبٌع

 :قٌم ثالثة وللسهم البورصات،
 أردنً بدٌنار محددة وهً بها، اإلصدار ٌتم التً وهً :االسمٌة القٌمة•

 .واحد

 .الملكٌة حقوق من السهم بنصٌب والمتمثلة :الدفترٌة القٌمة•

 والذي المالٌة األوراق سوق فً السهم سعر تمثل التً :السوقٌة القٌمة•

 .المستثمرٌن قبل من والطلب العرض خالل من ٌحدد

 Stocks  األسهم -األوراق المالٌة

وهً أوراق مالٌة تطرحها المنشأة للجمهور بغرض جمع األموال للنمو واالستثمار فً أعمالهم وتمثل حصة 

 .ملكٌة لمشترٌها



 لحامل تدفع بأن السندات أصدرت التً الجهة وتتعهد

 أو شهرٌة إما مسبًقا محددة كوبونا تسمى فائدة السند

 للسند اإلسمٌة القٌمة ترد وأن السند، مدة طوال سنوٌة

 تصبح حٌن أو أجلها حلول عند (الشراء قٌمة) األصل

 للمستثمرٌن جًٌدا عائًدا تعتبر فإنها وبذلك مستحقة،

 .متدنٌة مخاطر مقابل

 األسواق فً للتداول قابلة بأنها السندات وتتمٌز كما

 للسٌولة احتٌاجه حالة فً حاملها تمكن حٌث المالٌة

 عمر من الباقٌة المدة مع ٌتناسب بسعر ببٌعها النقدٌة

 .علٌه المتفق الفائدة سعر ومع السند

 Bondsالسندات  -المالٌةاألوراق 

هً أداة دٌن تلجأ إلٌها الحكومات والشركات والمؤسسات لتموٌل مشارٌعها، محددة بفائدة وأجل معٌن، وٌعتبر 

 .حامل السند دائًنا



 فً اإلٌصاالت هذه تداول وٌتم

 المالٌة األسوق غٌر مالٌة أسواق

 المالٌة األوراق فٌها المدرجة

 هذه ولمالكً لها، المقابلة

 المقررة الحقوق كافة اإلٌصاالت

 لها، المقابلة المالٌة األوراق لمالكً

 للمستثمرٌن توفر فوائدها ومن

 فرص إلى الوصول فرصة

 .األجنبٌة الشركات فً االستثمار
 

 Depository Receiptsاإلٌداع إٌصاالت  -المالٌةاألوراق 

هو شخص اعتباري مرخص له )عبارة عن أوراق مالٌة قابلة للتداول ٌصدرها بنك اإلٌداع 

 . تمثل أوراق مالٌة تعود لجهة مصدرة أردنٌة أو أجنبٌة( إصدار إٌصاالت اإلٌداع 



 وسهولة بالمرونه الصكوك وتتسم

 وأنها المخاطر وقلة والتداول االصدار

 الذٌن المستثمرٌن من شرٌحة تستوعب

 البورصة فً المضاربة ٌرٌدون ال

 شبهات فً الدخول ٌرٌدون ال والذٌن

 فً تساهم انها كما الربوٌة المعامالت

 وتزوٌد المالً السوق تطوٌر

 .لالستثمار أوسع بخٌارات المستثمرٌن

 

 Sukukصكوك التموٌل اإلسالمً  -المالٌةاألوراق 

هً أوراق مالٌة أو وثائق متساوٌة القٌمة تصدر بقٌمة اسمٌه تمثل حصًصا شائعة فً ملكٌة 

المشروع تصدر بأسماء مالكٌها مقابل ما ٌقدمون من أموال لتنفٌذ المشروع واستغالله 

الغنم ) وتحقٌق العائد لمدة تحدد فً نشرة اإلصدار وفق مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة وأحكامها 

 .المشاركة فً الربح والخسارة( بالغرم



 األصل هذا تغٌرات على أساسً بشكل وتعتمد

 أو أسهم، عن عبارة األصل هذا كان سواء المالً،

 عمالت، أو فائدة، أسعار أو سلع، أو مالٌة، سندات

 وهناك ، المشهورة المالٌة األصول من ذلك غٌر أو

   :وهً المشتقات لعقود مختلفة أنواع
 .اآلجلة العقود-1

   .المستقبلٌة العقود-2

 .الفروقات عقود-3

 . الخٌارات عقود-4

 . التبادل عقود-5

 

 عقود المشتقات -المالٌةاألوراق 

عبارة عن عقود مالٌة بٌن جهتٌن تتفقان مًعا على قٌمة معٌنة لذلك العقد، وتكون هذه القٌمة 

 مشتقة من أحد األصول المالٌة



 األسواق فً العقود بهذه التعامل ٌتم ما وعادة

 فً الحق بأنها تعرٌفها وٌمكن النظامٌة، المالٌة

 وخالل محدد بسعر معٌنة مالٌة ورقة بٌع أو شراء

 :ٌلً كما تكون قد وبالتالً محددة، فترة
 االداة بٌع فً الحق مشترٌه ٌمنح خٌار هو:put البٌع خٌار-1

 تحرك قد السعر ٌكن لم إن بالبٌع التزام وبدون العالقة ذات المالٌة

 محدد سعر وعلى محدد صالحٌة انتهاء تارٌخ حتى وذلك لصالحه

 .التنفٌذ سعر ٌسمى

 األداة شراء فً الحق مشترٌه ٌمنح خٌار هو:call الشراء خٌار-2

 السعر ٌكن لم إن بالشراء المشتري التزام وبدون العالقة ذات المالٌة

 وعلى محدد صالحٌة انتهاء تارٌخ حتى وذلك لصالحه، تحرك قد

 .التنفٌذ سعر ٌسمى محدد سعر

 

 المستقبلٌةالخٌارات  -المالٌةاألوراق 

 
هً اتفاقٌات تعاقدٌة لبٌع أو شراء أصل مالً أو سلعة فً المستقبل بسعر محدد مسبًقا 

 .بغرض التحوط 



oاألوراق فً المستثمرٌن حماٌة 

 .المالٌة

oوتطوٌره المال رأس سوق تنظٌم 

  والكفاءة العدالة تحقٌق ٌكفل بما

 .والشفافٌة

oمن المال رأس سوق حماٌة 

 .لها ٌتعرض قد التً المخاطر

هٌئة األوراق المالٌة -مؤسسات سوق رأس المال  

حكومٌة رقابٌة هدفها تنظٌم وتطوٌر سوق رأس المال ومراقبة التعامل فً األسهم والسندات  هً مؤسسة
 18الفقرة أ من قانون األوراق المالٌة رقم  8ونصت المادة . والصكوك اإلسالمٌة وغٌرها من األوراق المالٌة

 :على األهداف التً على الهٌئة تحقٌقها وه2017ًلسنة 



المالٌة األوراق تداول سوق: 

 استخدام أي أو منظم سوق أي

 لوسائل مستمر أو دوري

 األوراق تداول ٌتٌح االتصال

 .المالٌة واألصول

سوق أي :المالً السوق 

 مرخص المالٌة األوراق لتداول

 وفقاً  المالٌة األوراق هٌئة من

  .المالٌة األوراق قانون ألحكام

بورصة عمان -مؤسسات سوق رأس المال  

السوق النظامً لبٌع وشراء األسهم والسندات والصكوك اإلسالمٌة وغٌرها من األوراق المالٌة وتخضع :  هً

 .لرقابة هٌئة األوراق المالٌة



 المالٌة، األوراق هٌئة تسمى

 إٌداع ومركز عمان، وبورصة

 بمؤسسات المالٌة األوراق

   .الوطنً المال رأس سوق

مركز إٌداع األوراق المالٌة -مؤسسات سوق رأس المال   

جهة مستقلة تخضع لرقابة هٌئة األوراق الماٌة ٌتم فٌه تسجٌل األوراق المالٌة ونقل ملكٌتها وتسوٌة :  هو

 .أثمانها وتوثٌقها


