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   تـفـويــض

د يوسف       (أنا الموقعة أدناه     سام محم ة ب أفوض جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا      ) دان

بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات الجامعية أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص المعنية باألبحاث              

  .والدراسات العلمية عند طلبها

  
  دانة بسام محمد يوسف :االسم
  :التوقيع

  م 2008   /  /:التاريخ
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   قرار لجنة المناقشة

تحديد العوامل المؤثرة على عائد األسهم في سوق عمان  "نوقشت هذه الرسالة وعنوانها 

  ."المالي
  

  م 2008/    /وُأجيزت بتاريخ    

   

  التوقيع    أعضاء لجنة المناقشة

  ......................   ومشرفاًرئيساً  مد عبد العال النعيميمحاألستاذ الدكتور 

  ......................  عضواً  األستاذ الدكتور محمد مطر

  ......................  عضواً  األستاذ الدكتور كامل المغربي

  ......................  عضواً  األستاذ الدكتور مؤيد الدوري
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  شكـر وتـقـديـر
  

شكر     ب دم بال سعني إال أن أتق ة، ال ي ذه الدراس ال ه ي اهللا بإآم د أن وفقن ع

د العلمي المتواضع  ذا الجه ى ه صمات الواضحة عل ى أصحاب الب ل إل . الجزي

اداته       محمد عبد العال النعيمي   وأبدأ بمشرفي األستاذ الدآتور      ي بإرش ذي زودن  ال

داد    رة إع ة فت ة طيل ن الرعاي دا م ُل أب م تخ ي ل ة الت دم العلمي ة، وأتق ذه الدراس ه

ى  شكر إل ة بال وم اإلداآلي ةالعل ة والمالي د مطر ري دآتور محم تاذ ال ة باألس  ممثل

دآتور آامل المغربي         ذين            وواألستاذ ال ة ال دريس بالجامع ة الت ة أعضاء هيئ آاف

ى        شة عل ة المناق ضاء لجن سادة أع كر ال ذلك أش ة، وآ العلم والمعرف ي ب زودون

ذه و التي ه شة رس ضلهم بمناق اتف ا وتقييمه اء قراءته يس . تحمل أعب رًا، ول وأخي

ذي           آخرًا أشكر   الة، وال ذه الرس داد ه ي العون في إع دم ل اهم معي وق آل من س

  .يدوم فضله معي يوم بيوم والدي العزيز

  
  وأسأل اهللا التوفيق

  

  

                                    

                                                          
  الباحثة

  دانة بسام محمد يوسف
  



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

5

  اإلهداء
  

  "ات ـم درجـوا العلـم والذين أوتـوا منكـه الذين آمنـرفع اللـي: "  قال تعالى
                        صدق اهللا العظيم                                                       

  

 معنى اي تعلمت منهت يأخذني إلى أرض الوطن أرض الشهداء، الالفكر فإذا بفكرت ملًيا
  .فلسطين ....   التضحية والعطاء ، ذلك الثرى المقّدس المبارك  

  الكويت....   ذلك الثرى الطيب الذي احتضنني منذ صغري   وحلق بي
  األردن....  بيب الذ تلقيت فيه علما عاليا       أنسى وطني الحولن

  

إنني أعيش اآلن تلك اللحظات التي انتظرتها طويال، فجلست مع نفسي أحّدث نفسي برهة 
إنها لحظات أصعب .. ؟؟ أحاول أن أجمع حروفي وآلماتي لكنها تبعثرت .. من الزمن 

  .. علّي من آل الجهود التي قّدمتها إلتمام هذه الرسالة 
  ؟؟.. في بحق آل من ساندني أل سه

  

إذن، لمن أقّدم إهدائي .. أجدني في عّش جميل يحيطه األحباب يهدهدونه من آل صوب 
  ؟؟

  

هل هو والدي ذلك الجبل الشامخ العصامي الذي ترك بصمة القّوة والثقة في نفسي ؟؟ أم 
  ؟؟.. والدتي تلك الشمعة الدافئة التي أنارت طريقنا وهي تحترق 

تلك المجموعة القزحية التي .. تي سحر وبدر ووسيم وأحمد ذلك البرعم الصغير أم أخو
  ؟؟.. لّونت حياتي وأعطتها طعما ولونا جميلين 

  

       هل أقّدمه لجدي وجّدتي الهرمين المفعمين بالحب والعطاء ؟؟
  

ّذ      هل أقّدمه لزوجي الحبيب تلك الّدرة النادرة، والشجرة التى أستظل بظلها وأستل
 اللذاني ا؟؟ أم لحمو.... ، فهو نبع متدفٌق بالعطاء بإيثاربثمارها، إنه الرجل الذي يعطي 

  غمراني بحبهما، ذلك البستان الذي أستنشق شذاه ليل نهار ؟؟ 
  

أم ..  آلما ضحكت ؟؟ بههل أقّدمه البنتي جنى هذا اللحن الجميل الذي أجّدد طفولتي       
كم تتوق أذرعي م من أّنني لم أآحل عينّي برؤياه بعد ، فابني الذي أغرم به على الرغ

  .لضمه واحتضانه
  

بل سأقّدمه إلى تلك الكوآبة المستنيرة أساتذتي، أصدقائي ، أقاربي، عائلتي الممتدة ، 
  .. ولكل من سند ذلك الجبل وإن آان بحجرة صغيرة 

قف له وقفة لكل من ساعدني ووقف معي  وقفة  صدق وإخالص إلتمام هذا العمل، أ
إجالل وامتنان وشكر ، وأخص بالذآر ليال برهم وزينه حمدان جزاهما اهللا خير الجزاء 

 ..  
  الباحثة                           
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 عائد األسهم في سوق علىالعوامل المؤثرة تحديد 
  عمان المالي

  

  إعــداد

  دانة بسام محمد يوسف
  

  إشـراف األستاذ الدآتور
  محمد عبد العال النعيمي

  

  

   باللغة العربيةالملخص
  

ألسهم والمسببة لهذا    التعرف على أهم العوامل المؤثرة على عائد ا        هدفت الدراسة الحالية إلى   

العوامـل الداخليـة أم   ( وبيان أي العوامل أكثر تأثير من غيرها على عوائد األسـهم           .التذبذب الحاد 

 المـالي خـالل     عمانوق  ـي س ـدرجة ف ـ الشركات الم  الدراسة من كافة  تكون مجتمع   . )الخارجية

من المجتمع األصـلي،    ) %٣٠(وتشكل   أما عينة الدراسة فهي طبقية عشوائية     . ٢٠٠٦-٢٠٠٠ الفترة

  .شركـة من الشركات المدرجه في سوق عمان المالي) ٦٠ (هاشركاتحيث بلغ عدد 

   :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من اإلستنتاجات أبرزها

 ≥ α( مستوى عند التضخم وعوائد األسهم  معدلبينموجبة  عالقة ذات داللة إحصائية وجود .١

0.05(. 

د األسهم          عالقة ذات داللة إحصائ    عدم وجود  .٢ دفوعات وعوائ زان الم ائض مي ين عجز أو ف  ية ب

 .)α ≤ 0.05( مستوىعند 
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 ≥ α( مستوى عند وعوائد األسهمبين أسعار الفائدة موجبة  عالقة ذات داللة إحصائية وجود .٣

0.05(. 

د األسهم                  عدم وجود  .٤ ة وعوائ ة للدول ة العام ين عجز الموازن د    عالقة ذات داللة إحصائية ب عن

 .)α ≤ 0.05( مستوى

الي     عالقة ذات داللة إحصائية بين عجز وجودعدم   .٥ ي اإلجم اتج المحل د األسهم  حجم الن  وعوائ

 .)α ≤ 0.05( مستوىعند 

 ≥ α( مستوى عند  بين عدد العاملين وعوائد األسهمموجبة  عالقة ذات داللة إحصائية وجود .٦

0.05(. 

ة   عالقة ذات داللة إحصائية       وجود .٧ شرآات     موجب ال  ال ين حجم رأس م د األسهم  ب د   وعوائ عن

  .)α ≤ 0.05( مستوى
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Determining the factors that effect on Stock Return in 

Amman Stock Market 
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Supervised by: 
 

Prof. Mohammad Al - Nuiami 
 

 
 
 The purpose of this study is to identify the critical factors that effect on stock 

return. Then clarify which factor more impact on stock return (Internal or External 

factors). The study population has consist of all companies Amman Stock Market. The 

study sample consists of (60) companies. The study founded some of Conclusions: 
 

 There is Significant Statistical relationship between inflation rate and  stock 
return. 

   
 There is no Significant Statistical relationship between Payment Balance sheet and 

stock return. 
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 There is Significant Statistical relationship between Interest rate and stock return. 
 

  There is no Significant Statistical relationship between the budget deficit and 
stock return. 

 
 There is no Significant Statistical relationship between the gross domestic product  

and stock return. 
 

 There is Significant Statistical relationship between the Number of Employees and 
stock return. 

 
 There is Significant Statistical relationship between the size of the company 

capital and Stock return 
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 بين البـائع والمـشتري      ألوراق المالية الية المكان الذي يتم فيه تبادل ا      سوق األوراق الم  يعد  

). األسهم والـسندات  (تحت قوانين وأحكام وهي سوق التعامل باألوراق المالية بيعا وشراء بأنواعها            

ولكون سوق األوراق المالية له أثره الكبير على النمو االقتصادي تم تأسيس سوق عمان المالي عـام         

وهو ينقسم إلى سوق أولي يتم فيه أصدار األسـهم ألول           د نجح نجاحا واضحا في بداياته،        وق ١٩٧٨

 وهـدف   )٢٠٠٨الشواورة،(  كما بينه   التى سبق إصدارها    باألسهم مرة وسوق ثانوي يتم فيه التعامل     

  .كل مستثمر يتداول في هذا السوق هو الحصول على العائد المقدر بقدر المخاطرة 

قطاع البنوك،  (مدرجة في سوق عمان المالي تنقسم إلى أربعة قطاعات          وهناك عدة قطاعات    

 شركــة مختلفـة بـاختالف       ٢٠٢  فيـه   تندرج إذ) قطاع الصناعة، قطاع الخدمات، قطاع التأمين     

القطاعات ، ونظراً الحتمال الربح والخسارة ألسهم هذه الشركات تبـين وجـود عوامـل خارجيـة                 

  .سهم وعوامل داخلية مؤثرة على عوائد األ

قتصادية الخارجية التى لها تأثيرات مختلفة على عوائـد         في هذه الدراسة العوامل اال    سنذكر  

األسهم ، فمنها سعر الفائدة الذي يعتبر المحرك األساسي لتوظيفات رأس المال، وانتقاله بين األسـهم                

على األوراق المالية،    يؤثر أيضاَ     كما  سعر الفائدة  فيهالتضخم الذي يؤثر    معدل  والسندات والبنوك ، و   

ختالالت إما بالزيـادة أو     لالويصاحيه زيادة أو نقصان في اإلستثمار، وميزان المدفوعات وتعرضه          

 المالي بالنسبة للعالم الخـارجي، كمـا        اات في اقتصاد الدولة ومركزه    ابالعجز مما ينتج عنه اضطر    

 العوامـل المـؤثرة     هميطرأ بها، ومن أ    تتأثر في الموازنه العامة والعجز الذي قد         التنمية االقتصادية 

على إنتاجية الشركات ودخول الموظفين وفرص العمل هو الناتج المحلي اإلجمـالي والـذي يـؤثر                

  .بصورة غير مباشرة على سوق األوراق المالية
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وهناك عوامل داخلية مشتركة للشركات المدرجة في سوق عمان المالي والمؤثرة في نفـس              

 الشركة والذي يختلف من شركة إلـى        عمال عدد   عامالن أساسيان،  اهم وهم الوقت على عوائد األس   

 نتائج المشروعات من ربح أو خـسارة ، ورأس مـال            فيأخرى باختالف حجم عملها والذي يؤثر       

  .الثروة زيادة  إلىالشركة أي المبلغ األساسي الذي تقوم من خالله الشركة بالتداول وهو بهدف

 تم ذكرهـا لبيـان   التيرق إلى هذه العوامل الداخلية والخارجية ا    في هذه الدراسة سيتم التط    

ن بكيفيـة   يأثر كل عامل منها على عائد السهم نظرياً وإحصائياً للتوصل إلى نتائج تفيـد المـستثمر               

  .التداول بالوقت المناسب ومع الشركة المناسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها 2-1
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ق المالية من نشاط إقتصادي هام من خـالل التـداوالت فـي             نظراً لما يشكله سوق األورا    

فقد تم التعمق في سـوق األوراق       . وحجم اإلستثمار في هذا السوق    ) أسهم، وسندات (األوراق المالية   

المالية ومتابعة األسهم وعوائدها مما تبين وجود تذبذب حاد  فيها من خالل ارتفاع وانخفاض حـاد                 

 في تحديد العائد، فقد قامـت       تدخل ولوجود متغيرات عديدة     ٢٠٠٦ – ٢٠٠٠خالل الفترة الزمنية من     

. الدراسة بتحديد هذه المتغيرات وبيان أهمية كل متغير مع تحديد نسبة تأثيره على عوائـد األسـهم                

  : وعليه تتحدد مشكلة الدراسة باألسئلة التالية 

 .التضخم والعائد على األسهم؟معدل هل هناك عالقة بين  .١

 . بين ميزان المدفوعات من فائض أو عجز على عوائد األسهم؟قة عالهل هناك .٢

 .؟مهل هناك عالقة بين ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة وعوائد األسه .٣

 .هل هناك عالقة بين العجز في الموازنه العامة وعوائد األسهم؟ .٤

 .هل هناك عالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي وعوائد األسهم؟ .٥

 .أس مال الشركات المدرجة في سوق عمان المالي، وعوائد أسهمها؟هل هناك عالقة بين ر .٦

  .؟ي سوق عمان المالي وعوائد أسهمهاهل هناك عالقة بين عدد عاملي الشركات المدرجة ف .٧

  

  

  

  

  

  فرضيات الدراسة 3-1
  

  : تقوم الدراسة على الفرضيات التالية
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  :الفرضية األولى
H01: وعوائد األسهم التضخممعدل  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ال 
  .)α ≤ 0.05( مستوىعند 

  

  :الثانيةالفرضية 
H03: وعوائد األسهم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسعار الفائدة ال 
  .)α ≤ 0.05( مستوىعند 

  
  :الثالثةالفرضية 

H02: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عجز أو فائض ميزان المدفوعاتال  
  .)α ≤ 0.05( مستوى عند موعوائد األسه

  

  :الرابعةالفرضية 
H04: عجز الموازنة العامة للدولة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ال

  .)α ≤ 0.05( مستوى عند وعوائد األسهم
  

  

  :الخامسةالفرضية 
H05: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم الناتج المحلي اإلجمالي ال 

  .)α ≤ 0.05( مستوى عند وعوائد األسهم
  

  :السادسةالفرضية 
H06: وعوائد جم رأس مال الشرآاتح توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ال 

  .)α ≤ 0.05( مستوى عند األسهم
  
  

  :السابعةالفرضية 
H07: عند وعوائد األسهم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد العاملين ال 

  .)α ≤ 0.05( مستوى
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  دراسةأهمية ال 4-1
  

عوائد االسهم في سوق   التي تؤثر علىواملالعتنبع أهمية الدراسة من أنها سوف توضح   

العوامل الخارجية كل من مثلة في ت والمواملهذه العوكذلك تحديد العالقة بين عمان المالي 

) اليالتضخم، سعر الفائدة، ميزان المدفوعات، الموازنه العامة، الناتج المحلي اإلجم(اإلقتصادية 

وأثرها على ) عدد عاملي الشركة، رأس مال الشركة(وأثرها على عوائد األسهم، والعوامل الداخلية 

  .عوائد األسهم

العوامل الداخلية والخارجية ن هذه الدراسة سوف تسلط الضوء على مفهوم وأهمية أكما          

من هنا فإن أهمية . قتصاد الدولةالمؤثرة على عوائد األسهم لما لها من دور كبير في التأثير على ا

  : من خاللالعوامل المؤثرة على عائد األسهم الدراسة تنبع من دراسة 

 . ظاهرة التراجع في احجام تداول األسهم وعائد السوق .١
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المتعلقة  السوق والتشريعاتفي تأثر الجهاز المصرفي بصورة مباشرة بأسعار الفائدة السائدة  .٢

 . بهذه األسعار

ن تفيد نتائج الدراسة بعض الفئات المتعاملة في السوق المالي مثل المستثمرين، من المؤمل أ .٣

 ...والوسطاء، وغيرهم 

  

  

  

  

  

  أهداف الدراسة 5-1
  

ـ ٢٠٠٠نظراً لتذبذب عائد األسهم في الفترة الزمنية من   فقد سعت الدراسـة إلـى   ٢٠٠٦  

  : تحقيق األهداف التالية

 . األسهم والمسببة لهذا التذبذب الحادمعرفة أهم العوامل المؤثرة على عائد  .١

تخاذ قرارات البيع والشراء بناء على العوامل المؤثرة، حيث أن معرفة المستثمر اكيفية  .٢

 . للعوامل المؤثرة ومراقبتها يساعده في إتخاذ قرار البيع أو قرار الشراء

ما يمكن عمله السوق لتحقيق أهدافه وغاياته و التعرف على المشاكل والعقبات التي تعترض .٣

 .في سبيل تالفي تلك المشاكل والعقبات

٤. العوامل الداخلية أم الخارجية( من غيرها على عوائد األسهم ابيان أي العوامل أكثر تأثير.( 
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  محددات الدراسة 6-1
  

 عوامل خارجية وعاملين داخليـين علـى   ةتقتصر الدراسة الحالية على التحقق من أثر خمس        .١

 األخرى المهمة   عواملإال انه ربما يكون هناك بعض ال      م في سوق عمان المالي،      عوائد األسه 

عوائد األسهم في سوق عمان المالي مثل اإلصدارات األولية ونـسبة    والتي تؤثر على    ،  أيضا

  . توزيع األرباح

تمت دراسة الشركات القائمة والمدرجة في سوق عمان المالي، وبالتالي تم استبعاد الشركات              .٢

  .ئمة غير مدرجة والشركات المدرجة، ولكن أوقف تداولها القا

  .تم استبعاد عامل هام وهو المعلومات الداخلية والشائعات لعدم إمكانية قياسها . ٣  

  أنموذج الدراسة 7-1
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يمكن التنبؤ بعوائد األسهم بناءاً على متغيرات الدراسة المستقلة من خالل المعادلة التالية، وكما 

  :يلي

Y  = β+ (β1X1) + (β2X2) + (β3X3) + (β٤X4) + (β5X5) + (β6X6) + (β7X7    )   

  :حيث أن 

Y : تشير إلى عوائد األسهم.  

X1 : تشير إلى معدل التضخم.  

X2 : تشير إلى سعر الفائدة.  

X3 : تشير إلى عجز أو فائض ميزان المدفوعات.  

X4 : تشير إلى العجز في الموازنة العامة.  

X5 :  الناتج المحلي اإلجماليتشير إلى.  

X6 : تشير إلى عدد العاملين.  

X7 : تشير إلى رأس مال الشركة.  

Y  = 0.057 + (1.387 X1) + (1.537 X2) + (0.00005 X3) - (0.002 X4) - (0.00006 X5) + (0.014 

X6) + (١,٥١٧ X7     
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  التعريفات اإلجرائية 8-1 +
  

 فيه تداول األسهم والسندات تحـت أحكام هو السوق الذي يتم :سوق األوراق المالية

  وقوانين 

  .معينة بين البائع والمشتري

   في السوق المالي حصة عينية أو نقدية للمساهم في رأس مال شركة، قابل يمثل :السهم

  .للتداول سواء ببيعه او شراءه

   مصدر المال األساسي، ويتكون من جزأين رأس المال األساسي ورأس المال :رأس المال

  .اإلضافي

  .هو السوق الذي يتم فيه بيع األسهم ألول مرة وذلك لزيـادة رأس المال :السوق األولي

  . األسهم التي سبق إصدارهاتداولهو السوق الذي يتم فيه  :السوق الثانوي

  توي على اإليرادات العامة التي يتوقع يحهو بيان تقديري تفصيلي معتمد  :الموازنة العامة

  .مالية قادمة  الدولة والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خـالل سنةأن تحصل عليها

   وهيهو تعامل الدولة مع العالم الخارجي قبضا ودفعاً لمدة معينة  :ميزان المدفوعات

  .،أو ما حول ذلكسنه واحدة

دة    المقترض، او   المبلغ الذي يدفعه المقترض كتعويض عن استخـدام المـال        هو :سعر الفائ

 ويكون هذا المبلـغ محـدداً     ،  الذي يتلقاه عن إيداع أموال في مؤسسة مصرفية او غيرها         المبلغ  

    .على شكل نسبة مئوية سنوية من المبلغ األصلي
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ن عدم التوازن  ظاهرة اقتصادية تتمثل بارتفاع اسعار خدمات وسلع، ناتج عوه :التضخم

 .النقد، يصحبه إنخفاض في القيمة الشرائية لوحدة بين العرض والطلب

 وذلك باحتساب قيم السلع و أحد طرق قياس حجم اإلقتصاد :الناتج المحلي اإلجمالي

  :ويتم قياسه حسابيا كالتالي  .الخدمات لمنطقة ما خالل  سنة فقط

   الكمية المنتجة من السلعةXسعر الوحدة =  الناتج المحلي اإلجمالي 

أنه ربحية السهم الواحد  ) ٢٠٠٤ي ، الزبيد(  الذي يقصد به هنا كما بينه :عائد السهم 

EPS عبده ، (  تمثّل ما يكسبه الدينار الواحد المستمر خالل مدة زمنية محددة ، كما مثّله

  )nnmber of share  ÷ net in come = (  EPS: حسابيا كالتالي  ) ٢٠٠١

EPS  : earning per share  

Net income :أرباح محققة بعد الضرائب  

Number of share:عدد األسهم القائمة 
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نظراً ألهمية السوق المالي في تعظيم الثروة ، اتجه كثير من المستثمرين للتداول في السوق               

المالي لزيادة ثروتهم، والهتمام المستثمرين بهذا السوق تم دراسة وتحديد العوامـل المـؤثره علـى                

  .عوائد األسهم

التضخم، سعر الفائـدة، عجـز الموازنـه        (م إلى عوامل خارجية     وكانت هذه العوامل تنقس   

، وفـي هـذا     )عدد عاملي الشركة، رأس مال الـشركة      (وعوامل داخلية   ) العامة، ميزان المدفوعات  

الفصل يتم توضيح أثر هذه العوامل على عوئد األسهم نظرياً، وعالقة كل من هذه العوامل ببعـضها                 

  .البعض 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ار النظرياإلط 2-2
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المكان أو اإلطار الذي يتم فيه التواصل بين البائع والمشتري عـن            يشير السوق المالي إلى     

بأنواعها مثل األسهم   ) البيع والشراء (طريق وسطاء أو بشكل مباشر للتداول باألوراق المالية والنقدية          

  :، ويهدف هذا السوق إلى والسندات

 .لشفافية وتأمين بيئة قوية وآمنه لتداول األوراق الماليةتوفير سوق يتسم بالعدالة والكفاءة وا 

 .األوراق المالية لخدمة اإلقتصاد الوطنيفي تنمية المدخرات باستثمارها  

 .تنظيم إصدار األوراق المالية وسرعة وسهولة تعاملها 

  

 وجـود  مع عدم بالتداول باألسهم بداتتم تأسيس البنك العربي كأول شركة مساهمة محدودة  

 في األردن في أوائل الـستينات، ونظـراً         ألول مرة تم إسناد القرض    وان متخصص لهذا التداول     مك

لوجود المكاتب الغير متخصصة لهذا التداول مما أدى الحكومة للتفكير جدياً في بناء سوق لـألوراق                

المالية المالية بما يضمن حقوق الطرفين وتسهيل المهام وتسريعها ، ووضع آلية إليجاد سعر الورقة               

 إنشاء السوق المالي وتم إنشاء سوق عمان        وعليه، تأتت فكرة  .العادل بناء على قوى العرض والطلب     

  .١٩٧٨  /١ / ١ وباشر السوق أعماله ١٩٧٦ لسنـة ٣١المالي بموجب القانون رقم 

  :)١٩٩٥يونس،(، وهي ق األوراق المالية إلى نوعين من األسواقاسوأ تقسم
  

ي،   : أوًال سوق االول ألول مرة يـسمى    ) األسهم(وهو السوق الذي يتم فيه بيع األوراق المالية          ال

اإلكتتاب ويكون بين البائع والمشتري مباشرة والبائع يحصل على المال بهدف زيادة رأس المـال               

  .أو الستثمارات أخرى

  

اً  انوي،     : ثاني سوق الث ا فـي  وهو السوق الذي يتم فيه تداول األوراق المالية التى تم إصـداره        ال

المال ينتقل من مستثمر مـالي إلـى        و عليه فإن    السوق األولى وذلك لغرض السيولة أو غير ذلك         
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 للمـستثمر    أي  ينتقل في اتجـاه واحـد فقـط         حيث آخر في اإلتجاهين على خالف السوق األولى      

  .المصدر من المستثمر المشتري

  

  

  األوراق المالـيـــة
  

 األدوات التي يتم تداولها فـي سـوق         إلى)٢٠٠٨ورة،الشوا(تشير األوراق المالية كما بينها      

 القول إنها صـك تعطـي الحـق لـصاحبها           ويمكناألوراق المالية وهي طويلة وقصيرة األجل،       

بالتصرف بها وقت ما شاء والحصول على ربح محدد أو غير محدد حسب الظروف وهي عبارة                

وقد عـرف   .ات أدوات مديونية  ، حيث أن األسهم هي أدوات ملكيـة والسند       عن األسهم والسندات  

السوق المالي بأنه ذلك اإلطار الذي يجمع بائعي األوراق المالية بمشتري تلـك             )٢٠٠٥مطر،تيم،(

األوراق،و ذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع،أو المكان الذي يتم فيـه،ولكن                

بحيث تجعل األثمان السائدة في أية      بشرط توفر قنوات اتصال فعالة فيما بين المتعاملين في السوق           

  . لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة ألية ورقة مالية متداولة فيه

  

يعرف السند بأنه صك يمثل جزءاً من قرض طويل األجل عادة، وتصدر الشركات الـسندات فـي                 

 متساوية  شكل شهادات إسمية بقيمة موحدة قابله للتداول، وتمثل السندات مـن ذات اإلصـدار حقوقاً            

والسنـد يشتمل على قيمة أسمية مبينـة علـى وجـه    ). ٢٠٠٠حماد، (لحامليها في مواجهة الشركة     

السند، والتى تمثل قيمة القرض الذي اقترضته الشركة وتاريخ استحقاق محدد في المستقبل إلرجـاع   
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لسندات تنقسم إلـى    وقد تبين أن ا   . هذا المبلغ باإلضافة إلى مبلغ فائدة محدد على السند يدفع كل سنة           

  :عدة أنواع، هي

وتصدر بفئات مختلفة وآجال     سندات قصيرة األجل، وهي سندات خصم قابلة للتــداول        

 .تتراوح بين أسبوع وسنة

مدتها من سنة إلى سبع سـنوات   سندات متوسطة األجل، وهي سندات متوسطة األجــل    

 .وتدفع فائدة كل ستة أشهر

ويلة األجل مدتها من سبع سنوات إلى ثالثين سـنة          سندات طويلة األجل، وهي سندات ط      

  .وتدفع فائدة كل ستة أشهر
  

قابلة للتداول فـي    أن األسهم عبارة عن صكوك      ) ٢٠٠٥مطر،تيم،(،)٢٠٠٠حماد،  ( وأوضح

 فـي الـشركة     ا لحاملها بالتصرف بها ويعتبر حاملها شـريكٍ       الحقطي  ـسوق األوراق المالية وتع   

، وتختلـف حقـوق حملـة األسـهم         ار بقدر األسهمم التى يمتلكها      ه قر ــون ل ـالمساهم فيها ويك  

   .باختالف نوع السهم الذي يحمله

  :أنواعها، باالتي) ٢٠٠٠الشبلي،(و)٢٠٠١الزرري، (وما يتعلق بأنواع األسهم حدد 

ة،      .١ ولـيس ااقتراضـا و صـاحب       ة  ــيـادي أداة ملك  ـم الع ـالسهحيث أن   األسهم العادي

ة المـساهم   ـ الربح بعد قيام الشركة بمستلزماتها وتكون مـسؤولي        ىاألسهم العادية يحصل عل   

، والسهم ليس له مدة استحقاق وال يعد بتوزيع نسبة عائد ثابـت             بقدر عدد األسهم التي يحملها    

وحامل األسهم العادية له حق التصويت في اختيار أعـضاء مجلـس اإلدارة             .  مقارنة بالسند 
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اليومية للشركة حيث أنها من مهام اإلدارة، وأيضاً له حق          وليس له الحق بالتدخل في األعمال       

 .األفضلية في شراء األسهم التى تصدرها الشركة ألول مرة

ازة،       .٢  لهـا   أنث  ــ حي  معا ةــاديـم الع ـندات واألسه ـ الس وتحمل خواص األسهم الممت

األسـهم   شـىء لحملـة      يبقربح ثابت مثل السندات ولها األولوية في توزيع األرباح وإن لم            

وإن سعر السهم الممتاز مستقر مقارنة باألسهم العادية، وأصحاب األسـهم الممتـازة             . العادية

ليس لهم الحق في المشاركة في التصويت لمجلس اإلدارة إال إذا فشلت الشركة في دفع العائد                

مته فـي   واألسهم الممتازة تعتبر مصدراً دائماً للتمويل ال يتطلب إعادة تسديد قي          . المستحق لها 

  تاريخ محدد  

قد تكون معلومات  معلومات إن تفسير ما يحدث باألسواق المالية يكون عادة بسبب تسريب

داخلية عن الشركة أو معلومات خارجية تحيط بالشركة وتتعلق ببعض النشاطات اإلقتصادية 

  . الخارجة عن سيطرة الشركة

  :صنفين رئيسيين، همالقد تم تصينف  العوامل المؤثرة على عوائد األسهم إلى 

 وسميت بالداخلية ألنها تتعلق بالبيئة الداخلية للشركة حيث أنها تتأثر العوامل الداخلية، .١

 .ومنه على سبيل المثال ال الحصر، رأس المال وعدد العاملين. وتؤثر فيها

المحرك األساسـي ألي مشروع أو عمل استثماري، يهدف ويعتبر :  رأس المال) ١  ـ١

، وله أثر واضح على عوائد األسهم حيث أنه يظهر نتاجية وإعادة تجديد رأس الماللزيادة اإل

أثره في التحليل اإلحصائي، فكلما كان حجم رأس المال كبيراً تتأثر العوائد بشكل كبير، وكلما 
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كان حجم رأس المال صغيراً ال يؤثر تأثيراً كبيراً على عوائد األسهم مثل حجم رأس المال 

  .الكبير

من األصول المتغيرة للشركة، ويظهـرحجم عمل هذه الشركة ويعد :  عدد العاملين) ٢  ـ١ 

فعدد العاملين في وإنتاجيتها مما يؤثر على عائد اإلستثمار وموقـعـه بين الشركات األخرى 

الشركة يؤثر غالباً في كمية إنتاج هذه الشركة مما يؤثر على قوتها ووضعها اإلقتصادي بين 

ألخرى، مما يؤثر في إقبال المستثمرين على شراء أسهمهم، ففي المحصلة تتأثر الشركات ا

  .عوائد أسهمها

 وهي العوامل التي تؤثر على أعمال الشركة، وليس للشركة أي سيطرة العوامل الخارجية، .٢

 :على حدوثها، وتتمثل على سبسيل المثال، باألتي

ـ ٢ الذي يدفعه المقتـرض كتعـويض عـن    المبلغ بأنه )٢٠٠٦خلف،(عرفه:  سعر الفائدة) ١  

استخدام المال المقترض، أو المبلغ الذي يتلقاه عن إيداع أمواله في مؤسسة مصرفية أو غيرها               

سعر الفائدة  ويعتبر  . ويكون هذا المبلغ محددا على شكل نسبة مئوية سنوية من المبلغ األصلي           

سهم والـسندات والبنـوك وذلـك       بأنه المحرك األساسي لتوظيفات رأس المال وانتقاله بين األ        

، سيفضل المستثمر بـأن     اً أنه إذا كان سعر الفائدة مرتفع      إذالعتباره الفرصة البديلة للمستثمر     

سـتثمار  يضع أمواله في البنك والحصول كل عام على سعر الفائدة المحدد له أو إذا كـان اال                

ستثمار وفي نفس الوقت فإن     بهذه األموال سيعود عليه بعائد أكبر من سعر الفائدة فسيفضل اال          

 نسبة السيولة مما    خفضقتراض بالتالي    عمليات اال  التقليل من ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى      
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 انخفاض سعر الفائدة سيتجه المستثمرون لإلقتراض        وفي حالة   نسبة التضخم    تقليليؤدي إلى   

  .لزيادة رأس المال والحضول على عائد أكبر من سعر الفائدة

  : أن هناك نظريات لمعدل الفائدة، وهي )٢٠٠٢حان، الفر(بين 

تدرس معدل الفائدة عن طريق إذ إن هذه النظرية  النظرية الكالسيكية لمعدل الفائدة، 

حيث أنه يتناسب تناسباً طردياً بين . الطلب والعرض، الطلب على االستثمار والعرض من االدخار

اع الفائدة يتجه الجميع إلى االدخار، ويتناسب العرض على اإلدخار ومعدل الفائدة، أي عند ارتف

 .عكسياً مع الطلب على اإلستثمارحيث أنه يزداد الطلب على االستثمار عند انخفاض سعر الفائدة

 :هذه النظرية إلى مجموعة من االنتقادات، منهاوقد تعرضت 

ينما هناك ب. ال تؤمن النظرية الكالسيكية بدوافع أخرى لالدخارسوى الحصول على الفائدة .١

 .دوافع أخرى تدفع لالدخار مثل التحوط

 .أن الفائدة ال تتولد سوى من االدخار الحقيقي .٢

تفترض ثبات الدخل عند مستوى التوظيف الكامل، فهي تستبعد أثر التغيرات في الدخل على  .٣

 .االدخار

 .تفترض استقالل االدخار عن الدخل على الرغم من وجود عالقة غير مباشرة بينهم .٤

 

تعد هذه النظرية من أهم النظريات في تفسير سلوك  ية األرصدة القابلة لإلقراض،نظر 

الفائدة على مبدأ المساواة بين الطلب على األرصدة القابلة لإلقراض والعرض من تلك األرصدة 

 :وهذه النظرية  تنقسم إلى ثالثة أقسام 



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

32

ة القابلة لإلقراض يرتبط الطلب على األرصدة القابلة لإلقراض، إذ أن الطلب على األرصد  .١

بعدة قطاعات وهي القطاع المنزلي وطلب قطاع األعمال والطلب الحكومي، يتناسب الطلب على 

 .اإلقراض مع معدل الفائدة تناسباً عكسياً

عرض األرصدة القابلة القراض أقل مرونه بالنسبة إذ أن  عرض األرصدة القابلة لإلقراض،  .٢

قارنة مع الطلب، ويعود تفسير ذلك إلى أن االدخار أكثر تأثراً للتغيرات في معدل الفائدة بالم

بمستوى الدخل المتاح منه بمستوى معدل الفائدة، وتعد عوامل تغير ثروة المجتمع ومستويات 

الدخول وتغير درجة المخاطرة على المستوى الكلي وتنوع أدوات اإلقراض وإالقتراض من ناحية 

 العوامل التى تؤثر على القطاع المنزلي كاكبر مصدر عوض اآلجال وفترات االستحقاق من أهم

 .لألرصدة القابلة لإلقراض 

معدل الفائدة التوازني، وهو المعدل النقدي الحالي وليس الحقيقي أو المتوقع، فمعدل الفائدة   .٣

عاً اإلسمي هو النسبة المئوية من القيمة اإلسمية لألصل الذي يحصل عليها مالكين نهاية كل فترة، تب

لهذا المفهوم  فإن العوامل المؤثرة في كل من الطلب والعرض من األرصدة القابلة لإلقراض تحدد 

 .معاً معدل الفائدة النقدي التوازني

  

ة  أن حالة عدم مرونة اإلستثمار بالنسبة للتغيرات في معدل الفائد)٢٠٠٢الفرحان، (وأكد   

وف اإلقتصادية وفرص الربح مما يؤدي إلى  تظهر عندما يكون قطاع األعمال متشائماً من الظر

عدم تأثر اإلستثمارات  بمعدل الفائدة، فلو انخفضت الفائدة، هذا ال يعنى الزيادة في الطلب على 

  . اإلستثمار بالتالي تفقد السياسة النقدية قدرتها في التأثير على القطاع الحقيقي من اإلقتصاد
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ائدة والعديد من العوامل اإلقتصادية االخرى، وهذه أن هناك عالقة بين معدل الفو قد تبين   

معدل الفائدة  العالقة بين وضح) Brzoza,2001(حيث ان. العالقة أما ان تكون طردية أو عكسية

ظهور سعرالفائدة يصاحبه ظهور حتمى للتضخم الرتباط المتغيرين بعالقة تبين أن  دو ق  والتضخم

 رفع ي أى أنه كلما زاد سعر الفائدة زاد التضخم أيا أو طرداًسببية قوية واتجاه العالقة كان موجب

أسعار منتجاتهم لتغطية الزيادة في تكاليف التمويل التي  سعر الفائدة سيدفع بالمنتجين إلى رفع

 وكانت العالقة تبادلية بمعنى أنه كلما زاد التضخم م،مستويات التضخ يتحملوها،مما يؤدي إلى رفع

أى انخفاض السعر (يض المودعين عن انخفاض القوة الشرائية لودائعهم زاد سعر الفائدة لتعو

اصطلح االقتصاديون على تسميته  وتدور الدائرة فى شكل حلزونى نهايته الحتمية ما) الحقيقى للفائدة

معدل الفائدة والناتج المحلي أما عن العالقة بين . بالتضخم الجامح والذى عانت منه عدة دول

، ترى أن ارتفاع الناتج األولىوجهتا نظر لهذه العالقة، فهناك ) ٢٠٠٠جمعة،(حه فقد وضاإلجمالي 

المحلي اإلجمالي يؤدي إلى ارتفاع الدخول وبارتفاع الدخول قد يؤدي إلى زيادة الطلب على 

، فهي أن ارتفاع وجهة النظر الثانيةأما . األصول المالية مما يؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة

دي إلى ارتفاع الطلب على األرصدة النقدية وذلك عند توقع عائد أكبر من معدل الفائدة الدخول قد يؤ

سعر الفائدة هي الثمن المقابل الستخدام هذا المال سواء وأن . مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة

هذا من اقتراضه واإلستثمار به أو إيداعه في البنوك والحصول على الفائدة بدالً من استفادة البنك 

  .المال
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ـ ٢   في تحديد مفهوم التضخم، فقـد عرف  رويـنس االقتصاديون كثيراًاختلف فقد  :  التضخم ) ٢  

 بينما عرفه  فالمان      "أنه ارتفاع األسعار  " وعرفه مارشال    ،"بأنه ارتفاع غير منظم لألسعار    "التضخم  

  )١٩٩٧الحوراني،(." حركة اإلرتفاع العام لألسعار"بأنه 

اإلرتفاع المستمر في المـستوى     "التضخم على أنه    ) ١٩٩٢لسيد علي والجنابي،  ا(وقد عرف   

 التضخم على أنـه     )Gordan,1987(وقد عرف   ". العام لألسعار أو اإلنخفاض المستمر في قيمة النقد       

والتـضخم بـالمعنى    ". اإلرتفاع في اٍألسعار والذي يظهر من خالل الرقم القياسي لألسعار مستمراً          "

  . ضعف القوة الشرائية للعملةاإلقتصادي هو

ويمكن تعريف التضخم بأنه اإلرتفاع المستمر في األسعار نتيجة الخـتالل التـوازن بـين               

  .العرض والطلب

  ) :٢٠٠٦عناية،(لقد تم تحديد العديد من أنواع التضخم، منها 

وت      .١  قوداً بإصدار الدولة نهي حاله يتم من خاللها منع األسعار من اإلرتفاع     و،  التضحم المكب

 .دون غطاء بهدف اإلنفاق العام للدولة

ركود الطلب، فيها ينخفض اإلنتاج، وإذا كان هناك احتكار         ، ويتمثل بفترة    التضخم الرآودي    .٢

مع  إجبــارالشركات المبتكرة على التخفيض، مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار         يمكن كامل فال 

 . معدالت البطالة ارتفاع

إذا ازداد عرض النقود بالنسبة     فجوانب التضخـم النـقـدي    وهـو أحـد   ،  التضخم الجامح    .٣

  .طلبها انخفضت قيمتها والعكس صحيح إلى
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ينشأ التضخم في أوقات األزمات اإلقتصادية عندما ال يكون هناك ثقة في الحكومات تعـالج               

  ) :٢٠٠٨ويكيبيديا،(وكما أن هناك أسباب تؤدي إلى التضخم العجز في ميزانياتها 

الطلب مع ثبات في اإلنتاج     زيادة في   وهذا النوع من التضخم يصاحبه       الطلب عن    ناشىء تضخم 

 . ارتفاع  في األسعارإلىيؤدي مما 

 وهـذا يـؤدي إلـى إنعـدام        اإلقتصادي تجاه دول أخرى      الحصار ممارسة عـن   ناشئ تضخم 

 . التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنيــةإرتفاع معدل إلى ويؤدياإلستيراد والتصدير، 

العامل النقدي، حيث ان زيادة كمية النقود بنسبة معينة تؤدي الرتفاع األسعار بـنفس النـسبة،                 

 .وهذا يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار

  

  :أن هناك العديد من اآلثار للتضخم، مثلها باآلتي) ٢٠٠٤الديري،(وحدد 

خل لصالح فئة معينة مقابـل      األثر على توزيع الدخل، حيث أن التضخـم يؤدي إلـى توزيع الد           

ويستفيد مـن ذلك مـن يستطيـع الـحـفـــاظ عـلــى دخلـه أو    . األضرار بفئة أخرى  

 .يزيده

زيادة اإلنتاج وبـذلك    األثر على اإلنتاج وميزان المدفوعات، حيث أن زيادة األسعار تؤدي إلى             

لنسبة لميزان المدفوعـات   عدد المستثمرين في قطاع اإلنتاج، أما با       يزداد الربح، وبهـذا يزداد   

فهو زيـادة األسعار على المنتجات المحلية مما يؤدي إلـى إنخفاض الطلب عـلى صـادرات              

  . هذا البلد والزيادة في االستيراد وهذا يؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات
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ـ ٢ دفوعات  ) ٣   زان الم  الدولة السجل الذي يتم فيه رصد المعامالت التجارية والمالية بينوهو :  مي

  ) :٢٠٠٢الحسني،( والعالم الخارجي لمدة محددة، وينقسـم ميزان المدفوعات إلى ثالثـة أقسـام

 .الصادرات والمستوردات من السلع والخدمات والحواالت، وهو يشتمل على الحساب الجاري 

، ووهو التحويالت التي تمت بين الدولة والخارج دون مقابل          حساب التحويالت من طرف واحد         

  .ل المنح والهدايا والمساعدات وأية حواالت اخرىمث

ال      ـ       ، وهو   حساب رأس الم  كـرؤوس االمـوال    والخـارج ة  ـالحواالت التي تـتم بـين الدول

 .كسلع وخدمات التى في الحساب الجاري ارات أخرى ليستـمـالستث

  

  :أهمية ميزان المدفوعات بالتالي) ٢٠٠٣عوض،(و) ٢٠٠٢الحسني،(وقد لخص 

 .تصاد الوطني وقابليته ودرجة تكييفه مع المتغيرات في اإلقتصاد الدولي يعكس قوة اإلق 

 . أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط توجيه العالقات اإلقتصادية 

 أهم االدوات التي تستخدم في التحليل اإلقتصادي ويختلف وضع ميزان المدفوعات مـن دولـة           

عات بما يمثل قوة اإلقتصاد الوطني، وهناك مـن         إلى اخرى، فهناك من يحقق عائد ميزان مدفو       

  .يحدث عجز في ميزان المدفوعات مما يدل على ضعف اإلقتصاد الوطني

  

  :أن هناك أسباباً وراء إختالل ميزان المدفوعات، حددها باآلتي) ٢٠٠٢الحسني،(وأشار 

يـادة اسـتيرادها    انخفاض اإلنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات اإلنتاج مما يؤثر على ز             

 .لآلالت والتجهيزات الفنية ومستلزمات اإلنتاج

مما  في حالة الكوارث الطبيعية واندالع الحروب والتغير المفاجىء في أذواق المستهلكـيــن           

 .يؤثر على انخفاض صادرات القطر المعني
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تـرات  أسباب تتعلق بالتقلبات اإلقتصادية التى تصيب النظام اإلقتـصادي الرأسـمالي، ففـي ف              

 .اإلنكماش ينخفض اإلنتاج وتنكمش الواردات مما يؤدى إلى حدوث فائض

ميـزان   في فترات التضخم يزيد اإلنتاج مما يؤدي إلى زيادة الواردات مما يؤدى إلى عجز في               

 .المدفوعات

  

غالباً على الحساب الجاري الذي يكـون       وبين الحسني أن العجز في الميزان التجاري يطرأ         

 والتصدير كالسلع والخدمات وغير ذلك والذي يقوم بتغطية هذا العجـز حـساب رأس               فيه اإلستيراد 

المال، في حين أن التدفقات الواردة غير مضمونة لتغطية هذا العجز مما يؤدي إلى الـضغط علـى                  

  ةموجودات البنك المركزي من العمالت األجنبي

  

ـ ٢ ة  ) ٤   ة العام  النفقات العامة للدولـة واإليـرادات   عبارة عن البيانات التى توضحوهي :  الموازن

العامة لتمويل تلك النفقات ، وقد عرف أرون فالدفسكي عدة تعريفات للموازنه العامـة مـن عـدة                  

توقعات األجهزة اإلدارية المتعلقة بنوعيـة      " جوانب وقد قادته الدراسة إلى وضع هذا التعريف وهو        

جية تلك األجهزة او شبكة اتصاالت بينها وبـين         البرامج التى تريد تنفيذها وهي من ثم تمثل استراتي        

  .)Wildavsky،١٩٧٩" (األجهزة الحكومية األخرى

 والنفقـات   العامـة عبارة عن مبدأ التوازن الرقمي بين اإليـرادات         إن الموازنه العامة هي     

  .، لفترة محددة تقارب السنةالعـامـة

 خـالل مجـاالت ماليـة        أن أهمية الموازنة العامة تتـضح مـن        )٢٠٠٠الخرابشة،(وأورد  

ة   حيث أن   . وإقتصادية ة المالي ، تتجلى بكونها تفصح عن حقيقة لوضع مالي، وتوضح ماهيـة           األهمي
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ة     أما  . نفقات الدولة واإليرادات التى ستغطي هذه النفقات       صادية للموازن ة اإلقت ، فتتضح مـن    االهمي

 والتـاثير علـى الظـروف     خالل الموازنه العامة تستطيع الحكومة توجيه المتغيـرات اإلقتـصادية         

االقتصادية من كساد وتضخم وعجز في ميزان المدفوعات، وتوزيع الدخل وتحديد سعر الفائدة ومـا               

إلى ذلك من متغيرات اقتصادية وباإلضافة إلى تأثيرها على الـتـوازن اإلقتصـادي، فهي تهـدف              

  .إلى تحـقـيق توزيع عادل للنفقات حسب اولوياتها

  

ات الدولــة   ـقـتكون نف أن العجز في الموازنة العامة يحدث عندما         )٢٠٠٤جمال،(وحدد  

 وذلـك خـطر حقيقي ألن معالجتـه عن طريق اإلقتراض يسبب دين دائـم، كما             إيراداتهاوق  ـتف

  .أن إصدار أوراق نقديـة جديدة يؤدي إلى حالـة تضخم دائـم

  

  

  

  

  

  

  

ـ ٢ الي ) ٥   ـاس حجـم اإلقتـصـاد بحـسب قيمــة    الطرق لقيويمثل أحد :  الناتج المحلى اإلجم

السلـع والخـدمـات المنتجـة مـن الموارد الموجـودة محلياً فـي منطقـة مـا خـالل فتـرة               

زمنيـة معينـة، وإن حجـم الناتـج الكلي في اإلقتصـاد يؤثـر سلباً وإيجابـاً علـى الناتــج               
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 يزيـد مـن    وبذلكلناتج المحلي   المحلي اإلجمالي فبارتفاع حجم الناتـج الكلي يؤدي إلى ارتفـاع ا         

 انخفاض حجـم الناتــج الكلـي       وفي حال  اإلستهالك،    في  وزيـادة اإلنتاج  فرص العمل وزيادة    

يؤدي إلى تقلص حجم الناتـج المحلي ممـا يـؤدي إلـى انخفـاض دخول العاملين وفرص العمل              

 الناتج المحلـي  يتـضمن        ، ومما سبق يمكن تحديد أن     واإلنتاجيـة مما يؤدي إلى تراجع اإلستثمار     

القيمة السوقيه للسلع النهائية والخدمات حيث ال يتم احتساب قيم السلع األولية أو الـسلع الوسـيطه                 

وذلك من أجل تجنب الوقوع في مشكلة ازدواجية الحساب ويمثل الناتج المحلي اإلجمالي تدفقا، حيث               

وبـرر  . )٢٠٠٨ويكيبيـديا، ( فقـط    يتم احتساب السلع والخدمات التى تم انتاجهـا خـالل الـسنه           

 أن اإلنخفاض او اإلرتفاع في الناتج المحلي اإلجمالي يكون بسبب سعر الفائدة الذي              )٢٠٠٠جمعة،(

يعتبر أحد األدوات الهامة المستخدمة في التحكم في حجم اإلئتمان وبالتالي فــي حـجـــــم               

تثمار او الحد منـه ودورهــا في      العرض النقدي، ويعكس توجه السياسة النقدية في تشجيعها لإلس        

حيث أن سعر الفائدة يتفاوت بين الدول المختلفة بسبب اختالف معدالت التـضخم             . مجابهة التضخم 

  .ومعدالت النمو اإلقتصادي المتوقعة ووضع ميزان المدفوعات

  

  

  

  

  الدراسات السابقة 3-2
  

  الدراسات العربية 1-3-2
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سياسات توزيع األرباح وأثرها على القيمة السوقية "ن بعنوا) ٢٠٠٤،أبو الهيجاء(دراسة  -

أهم السياسات التمويلية التي تعتمد عليها الشركات في توفير معرفة  إلى هدفت الدراسة. "للسهم

تبرز اهمية هذه الرسالة من أن االرباح المحتجزة هي من . السيولة الالزمة لعمليات التوسع و النمو

، فقد قام الباحث بدراسة الشركات بحيث أنها يجب أن تستغل بشكل أمثلأهم السياسات التمويلية في 

 الدراسة توصلت  وقد.جميع الشركات المدرجة في سوق عمان المالي ثم أخذ شركة من كل قطاع 

وان . للسهموجود عالقة ذات داللة احصائية بين القيمة السوقية للسهم و القيمة الدفترية  إلى

األردن قد   سياسات توزيع متشابهة لألرباح، حيث تبين أن الشركات فيالشركات في األردن تتبع

  .حاولت المحافظة على عائد مستقر للسهم وفي حدود معينة

  

  

العالقة بين نسبة القيمة الدفتريه للقيمة السوقيه للسهم ونسبة "بعنوان ) ٢٠٠١،عبده(دراسة  -

إلى اختبار طبيعة العالقة بين كل من نسبة  هدفت الدراسة. " نصيب السهم من األرباح وعائد السهم

ونسبة نصيب السهم من األرباح إلى القيمة السوقيه ) BE/ME(القيمة الدفترية للقيمة السوقيه للسهم 

 شركة مساهمة ٣٥واشتملت الدراسة عينة مكونه من ) MRR(وعائد السهم السوقي ) E/P(للسهم 

الصناعة والخدمات خالل الفترة الممتدة ما بين عامة أردنية مدرجة في بورصة عمان ضمن قطاعي 

. ، وقد تم فحص العالقة باستخدام تحليل اإلنحدار الخطي البسيط والمتعدد١٩٩١ وعام ١٩٩٠عام 

وتشير النتائج إلى وجود عالقة طردية مهمة وذات دالله إحصائية بين نسبة نصيب السهم من 

قة بين نسبة القيمة الدفترية للقيمة السوقيه للسهم األرباح المحققة وعائد السهم السوقي، وإن العال

وعائد السهم السوقي ليست مهمة وذات داللة إحصائيه، وتشيرالنتائج ايضا إلى أن القدرة على تفسير 
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التباين في عائد السهم السوقي ال تختلف كثيراً عند استخدام نسبة نصيب السهم من األرباح المحققة 

لقيمة السوقية للسهم معا، عن استخدام نسبة نصيب السهم من األرباح على ونسبة القيمة الدفتريه ل

  .حده

  

  

  

أثر اصدارات األسهم على عوائد األسهم في سوق عمان  "بعنوان ) ١٩٩٥،يونس(دراسة  -

ثر اصدارات األسهم على عوائدها باحتساب العائد غير من أالتحقق إلى  هدفت الدراسة. "المالي

فقد تم اختبار ردة فعل القيمة السوقية للسهم اثر االعالن عن . اعالن االصدارالعادي المترتب عن 

اصدار االسهم مما ينسجم و نتائج ابحاث سابقة أن االعالن عن اصدار األسهم يؤدي الى انخفاض 

 شركات خدمية و ٣ بنوك و ٥ ، وقد قام الباحث بدراسة فوري في اسعار أسهم الشركة المصدرة

 وقد تضمنت الدراسة اجراء تحليل عرضي الختبار دور العوامل المستقلة، . شركة صناعية١٣

القطاع، نوع االصدار، تباين سعر االصدار عن القيمة السوقية، في تحديد االنخفاض في اسعار 

ايضاً تضمنت الدراسة اختبار سلوك . األسهم و قد كانت نتيجة االختبار انها ليست محددات هامة

 التداول وعائد السوق فترة االكتتاب،  وكانت نتيجة االختبار عدم وجود سلوك اسعار االسهم وحجم

غير عادي فترة االكتتاب، واعطت الدراسة خلفية عامة عن االسواق المالية، انواعها ودورها 

االقتصادي، واصدار االوراق المالية ثم نشأة وتطور سوق عمان المالي، ونظام ونمو حجم 

  .ردناصدارات األسهم في األ

. " سوق عمان المالي و أهميته في االقتصاد األردني"بعنوان ) ١٩٩٥عبداهللا ، (دراسة  -

أجريت من أجل التعريف على أهم العوامل المحددة ألسعار األسهم للشركات المساهمة العامة في 
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سوق األسهم السعودي ، في كل من القطاع الصناعي والخدمي واالسمنت ، وقد بلغ عدد شركات 

 شركة ، وشمل نموذج االنحدار الذي استخدمته الدراسة العديد من التغيرات ٢٥ينة الدراسة ع

المستقلة ، وأوضحت النتائج أن دخل السهم والعائد على حقوق الملكية والمؤشر العام ألسعار األسهم 

يعة نشاط تعتبر أهم العوامل التي تحدد أسعار أسهم الشركات المساهمة العامة ، بغض النظر عن طب

  .القطاع 

   

  

العوامل المؤثرة على حصة السهم من األرباح المحققة "بعنوان ) ١٩٩٣،العابد(دراسة  -

قياس وتحليل العوامل  إلى هدفت الدراسة. "للشرآات الصناعة المدرجة في سوق عمان المالي

 المتغيرات وقد تم استخدام مجموعة من. المؤثرة على نصيب السهم الواحد من األرباح المحققة

المختلفة والتي تمثل النسب المالية و المؤشرات االقتصادية و الصناعية الكلية بهدف الوصول الى 

ولتحقيق ذلك تم . اعلى درجة ممكنة من الدقة في تفسير سلوك السهم الواحد من االرباح المحققة

 مجموعة من األساليب تجميع وتحليل البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة، وقد تم استخدام

االحصائية المختلفة وتم تطبيقها على كافة الشركات الصناعة المدروسة بهدف اختبار فرضية 

الدراسة المتعلقة بوجود عالقة بين النسب المالية ونصيف السهم الواحد من االرباح المحققة، وقد 

ة لمتغيرات الدراسة مما  في البيانات الزمنيمتسلسل او ذاتي بعدم وجود إرتباطخرجت الدراسة 

تخضـع كـافة المتغيرات وأن . يعني وجود درجة عالية من االستقاللية في البيانات المدروسة

 .موثوقية استخدام النسب المالية في التنبؤمما يعني زيادة المدروسة الى خصائص التوزيع الطبيعي 



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

43

 من واحدـم الـهـنصيب السمن التباين في % ٦٠ما مقداره وأن النسب المالية تستطيع تفسير

  .األرباح المحققة

  

  

اثر تعويم سعر الفائدة على اسعار اسهم مؤسسات الجهاز "بعنوان ) ١٩٩١،ياسين(دراسة  -

اختبار كفاءة سوق عمان المالي في تسعير اسهم الجهاز إلى  هدفت الدراسة. " المصرفي في األردن

و تتضمن هذه . ضية مستوى الكفاءة شبه القويالمصرفي االردني من خالل االختبار االحصائي لفر

والمتاحة قد انعكست لحظياً وبالكامل على ) المعلنة(الفرضية اختبار ما اذا كانت المعلومات العامة 

اسعار األوراق المالية الجارية وأن المستثمر لن يستطيع تحقيق ربح عادي بناءاً على معلومة عامة 

دراسة المعلومة الخاصة بتعويم اسعار الفائدة والتي تم اإلعالن عنها وقد تناولت هذه ال. متاحة للجميع

ويتكون مجتمع الدراسة من مجموعة البنوك التجارية والمؤسسات . ١٩٩٠ كانون الثاني ١٧في 

% ٥٥ بنكا وشركة مالية ، حيث انها تمثّل ١٢ ، وعينة الدراسة اشتملت المالية المرخصة األخرى

جراء االختبار االحصائي على العائد غير العادي االسبوعي الذي إ ولقد تم .من مجتمع الدراسة ككل 

وقد أظهرت نتائج هذا االختيار عدم ) CAPM(تم اشتقاقه باستخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية 

  .كفاءة سوق عمان المالية في تسعير اسهم مؤسسات الجهاز المصرفي األردني

  

هدفت . " سوق عمان المالي و أهميته في االقتصاد األردني"ن بعنوا) ١٩٨٤،جوارنه(دراسة  -

السوق من جعل السهم ورقة قابلة للتحويل الى نقد في اي وقت، ويثبت ذلك تمكين  إلى الدراسة

ومن  .مستويات قياسية خالل السنوات الخمس الماضية ارتفاع حجم النشاط في السوق الثانوية الى

ه من اجتذاب المزيد من تحويالت المغتربين االردنيين وصبها في النتائج االيجابية للسوق تمكن



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

44

السوق المالي، حيث الحظنا ان درجة االرتباط بين حجم التداول واالدخارات القومية التي تمثل 

 منها هو قوي جداً وتمكن السوق كذلك من تهيئة المناخ المالئم لتأسيس العديد اً هاماًالتحويالت جزء

ية التي تمكنت من تحقيق اجزاء هامة من اهدافها و المتمثلة في تنشيط السوق من الشركات المال

وقد . المالي األردني من خالل قيامها بمهام االشراف وادارة وتغطية وتسويق االصدارات الجديدة

حققت بعض الشركات المالية وخاصة الرائدة منها معدالت نمو عالية في جميع المجاالت والنواحي، 

ح الذي حققته هذه الشركات اعزى المؤسسين لتأسيس شركات مالية عديدة، مما جعل عدد هذا النجا

وحجم هذه الشركات اكبر من الطاقة االستعابية لالقتصاد األردني، وبالتالي انخفاض العائد السنوي 

  .لها

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدراسات األجنبية 2-3-2
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 Time Variation in the Cointegrating" بعنوان ) Mcmillan, 2005(ماكميالن دراسة  -

Relationship between Stock Prices and Economic Activity " .العالقة بيان إلى هدفت الدراسة 

المؤشر السوقي للسهم والناتج وأسعار الفائدة، وقد تكونت عينة الدراسة من الشركات المسجلة  بين

ة األمريكية، وتم إستخدام البيانات الشهرية لهذه في سوق األوراق المالية في الواليات المتحد

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إرتباط إيجابية بين . ٢٠٠٠ – ١٩٧١الشركات من الفترة 

  .سعر السهم واإلنتاج الصناعي وأن هناك عالقة إرتباط سلبية بين سعر السهم ومعدالت الفائدة

  

 Common and Fundamental Factors" بعنوان ) Boyer & Filion,2004 ( بوير وفليوندراسة -

in Stock Returns of Canadian Oil and Gas Companies"   . كيفية تأثر أسهم هذا هدفت إلى معرفة

قطاع  ومن ضمن ما قامت به الدارسة هو تقديرالعالقة بين عوائد أسهم. القطاع بعدد من العوامل

 مثل سعر الفائدة وسعر صرف الدوالر األمريكي والكندي النفط كمتغير تابع ومتغيرات مستقلة

عوائد توصلت الدراسة إلى أن . Generalize لـ طريقة اوبإستخدام . وعوائد السوق وأسعار البترول

وأسعار البترول، وعلى أية حال   Least Squareهذا القطاع يتناغم بشكل ايجابي مع عوائد السوق 

معدالت أسعار صرف العملة  عكسي مع معدالت الفائدة وكذلكفإن هذه العوائد تتماشى بشكل 

 .الكندية مقابل الدوالر األمريكي

  

 Stock Price and Fundamentals: A Macroeconomic" بعنوان ) Kiley, 2004(كيلي دراسة 

Perspective " . هدفت الدراسة إلى مقارنة التنبؤات للقيمة السوقية للشركات طبقاً لنموذجGordon 

وقد أجريت الدراسة على الشركات المسجلة في سوق . للنمو مع نموذج التوازن العام الديناميكي
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وقد توصلت الدراسة إلى أن نموذج التوازن العام . األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية

  . للنمو ويعطى نتائج مضللةGordonالديناميكي يبين القصور في نموذج 

  

 The Inexorable and Mysterious Tradeoff" بعنوان ) Mankiw, 2000( يوي مانكدراسة  -

between inflation and unemployment" .مناقسة العالقة التبادلية بين البطالة  إلى هدفت الدراسة

والتضخم من الناحية النظرية، حيث تشير الدراسة إلى أن أهمية هذه العالقة جعلت اإلقتصاديين 

وتوصلت الدراسة إلى أن العالقة بين البطالة والتضخم هي في . يرات مختلفة لهايقدمون تفس

جوهرها عالقة ناتجة عن اثر السياسة النقدية، حيث أن التغيرات التي تحدث في هذه السياسة تدفع 

  .هذين المتغيرين بإتجاهين متضادين

  

 The Behaviour of Inflaron and unemployment" بعنوان ) Hognal, 2000(هوجنال دراسة  -

in the united States"  .تناول العالقة بين البطالة والتضخم في الواليات المتحدة  إلى هدفت الدراسة

وقد توصلت الدراسة إلى أنه عند مستوى ثقة اكبر من . ٢٠٠٠ – ١٩٦٠األمريكية خالل الفترة 

لة للفترة الحالية ذات داللة إحصائية فإن كالً من معدل التضخم للفترة السابقة ومعدل البطا) %٩٩(

أما فيما يتعلق بمعدل البطالة وجدت الدراسة أن معدل في التأثير على معدل التضخم للفترة الحالية، 

وقد وجد أيضاً أن إنخفاض معدل البطالة الطبيعي ليس سبباً . تقريباً%) ٦(البطالة كان مساوي لـ 

لك عوامل أخرى توثر على العالقة التبادلية بين البطالة كافياً لتفسير هذه العالقة، حيث أن هنا

والتضخم والتي يعد من أهمها المتغيرات التي تحدث في أسعار المستوردات وأسعار العملة 

  .باإلضافة إلى األزمات اإلقتصادية
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  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 4-2
  

د أهم العوامل المؤثرة على عوائد األسهم في سوق ما يميز هذه الدراسة عن سابقها هو تحدي   

عمان المالي من خالل تشخيص وبيان أهمية تأثير كل عامل من هذه العوامل والتي تشتمل على 

التضخم، سعر الفائدة، الموازنه العامة، ميزان المدفوعات، الناتج (خمسة عوامل اقتصادية، وهي 

  ) . عمال الشركة ، رأس مال الشركةعدد (؛ وعاملين داخليين )المحلي اإلجمالي

 فهي اختلفت ٢٠٠٦ – ٢٠٠٠وتناولت الدراسة أثر هذه العوامل في المدة الزمنية التالية من 

  .إلى حد كبير عن الفترة السابقة

أما الدراسات السابقة فقد ركزت على عوامل مؤثرة على السوق المالي بشكل عام وكان كل 

ناول دراسة واحدة ولم تجمع العوامل معاً في دراسة واحدة كما عامل مؤثر على السوق المالي يت

سياسة توزيع األرباح، (ا الدراسات السابقة ـــالدراسة الحاليـة، ومـن العـوامـل التى تناولته

وكانت هذه الدراسات تدرس قطاعات محددة ولم تشمل جميع القطاعات في ....) اإلصدارات األولية 

  .لدراسةالسوق المالي كما هذه ا
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  الـفـصل الثالث
  منهجية الدراسة

  

  المقدمة 1-3

  تصميم الدراسة  2-3

  مصادر الحصول على البيانات 3-3

 مجتمع الدراسة وعينتها 4-3
 متغيرات الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة 5-3
 إختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي 6-3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  المقدمــــــــة 1-3
  

  أن هذا الفصل في هذا الفصل المنهجية المطبقة في إجراء الدراسة حيثة الباحثستتناول

متغيرات ومجتمع الدراسة وعينتها، و، البياناتمصادر الحصول على وتصميم الدراسة، : يبين
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، وأخيراً، إختبار  في إيجاد العالقة بين متغيرات الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمةالدراسة

  .التحقق من مالءمة البيانات للتحليل اإلحصائي

  

  تصميم الدراسة 3-2ا
  

تم اتباع المنهج الوصفي لوصف متغيرات الدراسة من حيث االوساط الحسابية واإلنحرافات 

المعيارية، باإلضافة إلى إستخدام المنهج التحليلي إلختبار فرضيات الدراسة، وذلك بإستخدام الرزمة 

  .SPSSاإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

  

  

  

  

  

  

  

  مصادر الحصول على البيانات 3-3
  

  :لغايات تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم جمع البيانات بالطرق اآلتية  

المتعلقة بمتغيرات الدراسة والمتعلقـة بالعائـد علـى         تم جمع البيانات األساسية    :المصادر األولية 

لين وأحجام رؤوس األموال الخاصة بالشركات األردنية المدرجـة أسـهمها فـي           األسهم وعدد العام  

بورصة عمان من التقارير الدورية الصادرة عن بورصة عمان، باإلضافة إلى التقارير االقتـصادية              
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الصادرة عن البنك المركزي األردني للحصول على المؤشرات االقتصادية الخاصة بعجز الموازنة             

اري لميزان المدفوعات والناتج المحلي اإلجمالي والتـضخم النقـدي وأسـعار            لعامة والحساب الج  

  .الفائدة

  

ة    الـى الدراسـات      تتمثل في الكتب العربية واإلنجليزية والمقـاالت باإلضـافة         :المصادر الثانوي

 فـي  ية لسوق عمان المالي والمحفوظـة     ـشرات اليوم ـوع والن ـذا الموض ـقة به ـة المتعل ـالسابق

حيث تم االطالع على أكبر قدر ممـكن مـن الدراسات واألبحاث التي تناولت هـذا              . مكتبة السوق 

الشبيهة، وذلك بهـدف تغطيـة الجانـب         الموضوع في األردن وفي دول أخرى وكذلـك الدراسات       

  .النظري من الدراسة

  

  

  

  

  

  مجتمع الدراسة وعينتها 4-3
  

 المالي خالل الفترة    عمانق  وـي س ـدرجة ف ـ الشركات الم  الدراسة من كافة   تكون مجتمع   

شركة حيث أن سوق عمان المالي يتكون من أربعة قطاعات          ) ٢٠٢( والتي تتكون من     ٢٠٠٦-٢٠٠٠

أما عينة الدراسة فهي طبقيـة عـشوائية        . قطاع البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين    :  مختلفة وهي 
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 من الشركات المدرجه    شركـة) ٦٠(ها  شركاتمن المجتمع األصلي، حيث بلغ عدد       ) %٣٠(وتشكل  

   .كافة المعلومات الخاصة بهذه الرسالة لتوفر في سوق عمان المالي، وقد تم أخذ هذه العينه

  .العينة التي أخذت من كل قطاع) ١(ويبين الجدول 

  )١ (جدول
  عنية الدراسة من آل قطاع

  

  عينة الدراسة  عدد الشرآات  القطاع

  

  ٥  ١٧  البنوك

  ٢٥  ٨٣  الصناعة

  ٢٣  ٧٧  الخدمات

  ٧  ٢٥  التأمين

  ٦٠  ٢٠٢  المجموع

  

  متغيرات الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة 5-3
  

إشتملت الدراسة سبعة متغيرات مستقلة ومتغيراً تابعاً، وحددت المتغيـرات المـستقلة فـي              

ـ   ي التضخم، سعر الفائدة، عجز او فائض ميزان المدفوعات، العجز في الموازنة العامة، الناتج المحل

أما المتغير التابع فتمثل في عوائد االسـهم حيـث   . اإلجمالي، عدد عمال الشركة، رأس مال الشركة 

  . يثير هذا المتغير إهتمام ونشاط الشركات
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ولإلجابة على أسئلة الدراسة وإختبار فرضياتها قامت الباحثة بإستخدام األساليب اإلحصائية           

  :المناسبة والتي تتألف مما يلي

 . للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات)Kolmogorov - Smirnov(إختبار  .١

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .٢

 . تحليل االنحدار البسيط والمتعدد، وذلك لقياس العالقة بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ائيإختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحص 6-3
  

 - Kolmogorov(اختبار  فقد تم إجراء الدراسةإلغراض التحقق من موضوعية نتائج 

Smirnov( ، لتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلباً على لوذلك

وبعكس  . في البياناتالطبيعي توفر التوزيع ختبار فرضيات الدراسة، ويشترط هذا االاختبارنتائج 
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 قدرته على اإلرتباط، وبالتالي يفقد والتابعة مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة إرتباط ينشأ لكذ

  ).٢(، وكما هو موضح بالجدول  التنبؤ بهاأوتفسير الظاهرة محل البحث 

  )٢(جدول 
   التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

  

 النتيجة .Kolmogorov – Smirnov   *Sig المتغير الرقم
 

يتبع التوزيع  ٠,٧٢٣  ٠,٦٩٣  لتضخما  ١
  الطبيعي

يتبع التوزيع  ٠,٩٩٤  ٠,٤٢١  سعر الفائدة  ٢
  الطبيعي

عجز او فائض ميزان   ٣
يتبع التوزيع  ٠,٤٦٨  ٠,٨٤٨  المدفوعات

  الطبيعي

العجز في الموازنة   ٤
يتبع التوزيع  ٠,٢٠٦ ١,٠٦٦  العامة

  الطبيعي

الناتج المحلي   ٥
لتوزيع يتبع ا ٠,٩٧٤  ٠,٤٨٢  اإلجمالي

  الطبيعي

يتبع التوزيع  ٠,٠٧٩  ١,٧٦٥  عدد عاملي الشرآة  ٦
  الطبيعي

يتبع التوزيع  0.139 3.593  رأس مال الشرآة  ٧
  الطبيعي

يتبع التوزيع  ٠,٠٨٧  ٢,٥٠٣  عوائد االسهم  ٨
  الطبيعي

  .0.05 >إذا كان مستوى الداللة  ) ٢٠٠٨النعيمي ، ياسين ، ( يكون التوزيع طبيعياً كما بين * 
  

فأكثر فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات      ) 0.05(وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة          

وهـو  ) 0.05(حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابـات أكبـر مـن             . جميعها كان طبيعياً  

  .المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة
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  المقدمــــــــة 1-4
  

يهدف هذا الفصل بشكل رئيسي إلى عرض نتائج التحليل اإلحصائي التي تم التوصل إليها 

 .ة للعلوم االجتماعية، حيث سيتم إختبار الفرضياتمن خالل استخدام برنامج الحزم اإلحصائي

  

  عرض بيانات الدراسة ٢-4
    

  :في هذه الفقرة سيتم عرض وتحليل النتائج المتعلقة بخصائص الشركات، وهي كما يلي

  

  رؤوس أموال الشرآات 
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لرؤوس أموال الشركات التي تـم              

  : ها، وكانت النتائج كما يليدراست

  )٣(جدول 
   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لرؤوس أموال الشرآات عينة الدراسة

  

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي القطاع الرقم
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 273,116  3,986,358  قطاع التأمين  ١

 7,311,394 35,456,066  قطاع الخدمات  ٢

 37,614,505 70,985,714  قطاع البنوك   ٣

 977,928  9,840,440  قطاع الصناعة   ٤

المتوسط واإلنحراف 
  المعياري العام

30,067,144  11,544,235  

  

إلى أن متوسط رؤوس أموال مجمـل الـشركات عينـة الدراسـة عليهـا بلـغ                 ) ٣(يبين الجدول   

ط رؤوس أموال   أما على مستوى القطاعات االقتصادية، فقد بلغ متوس       . دينار أردني ) 30,067,144(

دينار أردني، ومتوسط رؤوس أموال شركات قطاع الخـدمات         ) 3,986,358(شركات قطاع التأمين    

دينـار  ) 70,985,714(دينار أردني، ومتوسط رؤوس أموال شركات قطاع البنوك         ) 35,456,066(

الي وبالت. دينار أردني ) 9,840,440(أردني، ومتوسط رؤوس أموال شركات قطاع الصناعة قد بلغ          

فإن قطاع البنوك هو األكبر من حيث حجم رؤوس األموال، بينما قطـاع شـركات التـأمين هـو                   

  .األصغر

  عدد عاملي الشرآة
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعـدد عـاملي الـشركات عينـة                

  : الدراسة، وكانت النتائج كما يلي

  )٤(جدول 
  عينة الدراسةلعدد عاملي الشرآات ات المعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحراف

  

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي القطاع الرقم
 

 32.11  72.57  قطاع التأمين  ١
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 229.8 766.6  قطاع الخدمات  ٢

 539.4 1798  قطاع البنوك   ٣

 81.9  273.63  قطاع الصناعة   ٤

  220.80 727.7  المجموع
  

توسط عدد العاملين في الشركات األردنية الخاضعة للدراسـة         يشير الجدول أعاله إلى أن م     

موظف، وعلى مستوى القطاعات بلغ متوسط عدد العاملين في شركات قطاع التـأمين             ) 727.7(بلغ  

موظفاً، وبلغ معدل   ) 766.6(موظفاً، وبلغ معدل عدد العاملين في شركات قطاع الخدمات          ) 72.57(

موظفاً، وبلغ معدل عدد العاملين في شركات قطـاع         ) 1798(ك  عدد العاملين في شركات قطاع البنو     

موظفاً، وعليه فإن قطاع البنوك هو األعلى توظيفاً، بينما قطاع التـأمين            ) 273.63(الصناعة قد بلغ    

  .هو األقل توظيفاً

  

  العائد على األسهم
 الـشركات   تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعائد على األسهم في           

  : ، وكانت النتائج كما يلي)٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٠(عينة الدراسة خالل األعوام 

  )٥(جدول 
 ـ ٢٠٠٠(للعائد على األسهم خالل األعوام  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

٢٠٠٦(   
 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي القطاع الرقم

 

  0.035  0.202  قطاع التأمين  ١

  0.048 0.275  لخدماتقطاع ا  ٢

  479٠ . 2.165  قطاع البنوك   ٣
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  0.033 0.198  قطاع الصناعة   ٤

 0.029 0.710  المجموع

  

فـي    )٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٠( األعوام    إلى أن متوسط العائد على األسهم خالل       )٥(يشير الجدول   

قطـاع  ، وكذلك كان متوسط العائد على األسهم في شـركات           )0.202(شركات قطاع التأمين قد بلغ      

، وأخيـراً بلـغ     )2.165(، ومتوسط العائد على األسهم في شركات قطاع البنوك          )0.275(الخدمات  

  ).0.198(متوسط العائد على األسهم في شركات قطاع الصناعة قد بلغ 

  

  

  اختبار فرضيات الدراسة 3-4
  

ة هذه ستقوم الباحثة في هذه الفقرة على اختبار فرضيات الدراسة الفرعية، حيت تتركز مهم

الفقرة حول إختبار مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة التي تم تحديدها في الفصل األول من 

  :، وذلك كما يليSimple Regressionخالل إستخدام تحليل اإلنحدار الخطي البسيط  

  

H01: وعوائد  معدل التضخم النقدي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ال
  .)α ≤ 0.05( مستوى عند األسهم

عالقـة بـين    للتحقق من وجـود     تحليل اإلنحدار البسيط    إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام      

  ).٦(، وكما هو موضح في الجدول التضخم النقدي وعوائد األسهم
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  ) ٦ (جدول
  التضخم النقدي وعوائد األسهمتحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين 

  

  )R(  البيان
  االرتباط

)R square (
امل مع

   التحديد

F 
المحسوبة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 
  الداللة

  

التضخم النقدي وعوائد 
  األسهم

٠٫٠٠٢  ١٩٫٤٠٥٦٫٦٦٧  ٠٫٧٠٨  ٠٫٨٤١ 

     )α ≤ 0.05 (يكون االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى* 

تحليل حيث أظهرت نتائج ال. التضخم النقدي وعوائد األسهمالعالقة بين ) ٦(يوضح الجدول 

، إذا بلغ التضخم النقدي وعوائد األسهمإحصائية بين داللة اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات 

، أي أن )٠٫٧٠٨( بلغ ٢R، وبمعامل تحديد )α ≤ 0.05(عند مستوى ) ٠٫٨٤١ (Rمعامل اإلرتباط 

، كما من التغيرات في عوائد السهم ناتج عن التغير في مستوى التضخم النقدي) ٠٫٧٠٨(ما قيمته 

، وهذا يعنى أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى التضخم )٦٫٦٦٧ (βبلغت قيمة درجة التأثير 

 Fوتؤكد معنوية هذه العالقة قيمة ). ٦٫٦٦٧(النقدي يؤدي إلى زيادة في عوائد األسهم بقيمة 

، وهذا يؤكد عدم صحة )α ≤ 0.05( عند مستوى وهي دالة) ١٩٫٤٠٥(المحسوبة والتي بلغت 

  :  الفرضية األولى، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص علىقبول

 عند وعوائد األسهم التضخم النقدي عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود
  )α ≤ 0.05( مستوى
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تبن وجود عالقة ذات داللة احصائية بين معدل التّضخّم وعائد السهم ، حيـث أن حـدوث                 

  . إلى ارتفاع األسعار ، ومنها ارتفاع عائد السهم التضخّم يؤدي

  

H02: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عجز أو فائض ميزان المدفوعات           ال  
  .)α ≤ 0.05( مستوى عند وعوائد األسهم

عالقة بين عجـز  للتحقق من وجود تحليل اإلنحدار البسيط إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام      

  ).٧(، وكما هو موضح في الجدول وعات وعوائد األسهمأو فائض ميزان المدف

  ) ٧ (جدول
عجز أو فائض ميزان المدفوعات وعوائد تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين 

  األسهم
  

  )R(  البيان
  االرتباط

)R square (
معامل 
   التحديد

F 
المحسوبة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 
  الداللة

  

 عجز أو فائض ميزان
المدفوعات وعوائد 

  األسهم
٠٫٤٩٤  ٠٫٥٤٣٠٫١٩٥  ٠٫٠٩٨  ٠٫٣١٣ 

  )α ≤ 0.05 (يكون االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى* 
 
  

حيث . عجز أو فائض ميزان المدفوعات وعوائد األسهمالعالقة بين  )٧(يوضح الجدول   

عجز أو فائض ئية بين إحصاداللة أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود عالقة ارتباط ذات 

، )α ≤ 0.05(عند مستوى ) ٠٫٣١٣ (R، إذا بلغ معامل اإلرتباط ميزان المدفوعات وعوائد األسهم

من التغيرات في عوائد السهم ) ٠٫٠٩٨(، وهذا يعنى أن ما قيمته )٠٫٠٩٨( بلغ ٢Rوبمعامل تحديد 

 βيمة درجة التأثير ، كما بلغت قعجز أو فائض ميزان المدفوعاتناتج عن التغير في مستوى 
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 عجز أو فائض ميزان المدفوعات، وهذا يعنى أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى )٠٫١٩٥(

 Fوتؤكد عدم معنوية هذه العالقة قيمة ). ٠٫١٩٥(يؤدي إلى نقصان في عوائد األسهم بقيمة 

 ، وهذا يؤكد صحة)α ≤ 0.05( عند مستوى وهي غير دالة) ٠٫٥٤٣(المحسوبة والتي بلغت 

  : الفرضية الثانية التي تنص على

 عالقة ذات داللة إحصائية بين عجز أو فائض ميزان عدم وجود
  )α ≤ 0.05( مستوىعند  المدفوعات وعوائد األسهم

  

تبين عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين عجز أو فائض ميزان المدفوعات وعوائـد               

  .ا تبين في اإلطار النظري األسهم على الرغم من وجود عالقة نظرية بينهم كم

  

  

    

H03: دة  ال عار الفائ ين أس ة إحصائية ب ة ذات دالل د عالق هم توج د األس  وعوائ
  .)α ≤ 0.05( مستوىعند 

عالقة بين أسعار   للتحقق من وجود    تحليل اإلنحدار البسيط    إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام      

  ).٨(، وكما هو موضح في الجدول الفائدة وعوائد األسهم

  ) ٨ (جدول
  أسعار الفائدة وعوائد األسهمتحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين 

  

  )R(  البيان
  االرتباط

)R square (
معامل 
   التحديد

F 
المحسوبة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 
  الداللة
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أسعار الفائدة وعوائد 
  األسهم

٠٫٠١٥ ٢٠٫٦٣١ ٩٫٥١٩  ٠٫٥٤٣  ٠٫٧٣٧ 

   )α ≤ 0.05 (ت داللة إحصائية عند مستوىيكون االرتباط ذا* 
  

حيث أظهرت نتائج التحليل . أسعار الفائدة وعوائد األسهمالعالقة بين  )٨(يوضح الجدول   

، إذا بلغ أسعار الفائدة وعوائد األسهمإحصائية بين داللة اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات 

، أي أن )٠٫٥٤٣( بلغ ٢Rمعامل تحديد ، وب)α ≤ 0.05(عند مستوى ) ٠٫٧٣٧ (Rمعامل اإلرتباط 

من التغيرات في عوائد السهم ناتج عن التغير في مستوى أسعار الفائدة، كما ) ٠٫٥٤٣(ما قيمته 

أسعار ، وهذا يعنى أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى )٢٠٫٦٣١ (βبلغت قيمة درجة التأثير 

 Fوتؤكد معنوية هذه العالقة قيمة ). ٢٠٫٦٣١(يؤدي إلى زيادة في عوائد األسهم بقيمة الفائدة 

، وهذا يؤكد عدم صحة قبول )α ≤ 0.05( عند مستوى وهي دالة) ٩٫٥١٩(المحسوبة والتي بلغت 

  : الفرضية الثالثة، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

 عند هموعوائد األس عالقة ذات داللة إحصائية بين أسعار الفائدة وجود
  )α ≤ 0.05( مستوى

  

إن تفسير هذه النتيجة يعود إلى أن أسعار الفائدة تتأثر بأسعار العمـالت الخارجيـة ومنهـا            

الدوالر بشكل أساسي وحيث أن التعامالت التجارية الخارجية للشركات تتبع الـدوالر صـعوداً او               

ن اإلتجار الخـارجي تكـون      نزوالً ومرتبطة بشكل أساسي به فإن األرباح التي تحققها الشركات م          

مرتبطة بالدوالر وبالتالي فإن عوائد األسهم ستكون أيضاً مرتبطة بالدوالر وعليه فإن عوائد األسهم              



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

63

كما أن أسعار الفائدة ترتبط بفائض الـسيولة أو شـح الـسيولة             . ترتبط بشكل مباشر بأسعار الفائدة    

  .المتوفرة في البنوك وكذلك سياسات البنك المركزي 

  

  

  

  

H04: ة    ال ة للدول ة العام ز الموازن ين عج صائية ب ة إح ة ذات دالل د عالق   توج
  .)α ≤ 0.05( مستوى عند وعوائد األسهم

عالقة بين عجـز  للتحقق من وجود تحليل اإلنحدار البسيط إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام      

  ).٩(، وكما هو موضح في الجدول الموازنة العامة للدولة وعوائد األسهم

  ) ٩ (لجدو
  عجز الموازنة العامة للدولة وعوائد األسهمتحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين 

  

  )R(  البيان
  االرتباط

)R square (
معامل 
   التحديد

F 
المحسوبة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 
  الداللة

  

عجز الموازنة العامة 
  للدولة وعوائد األسهم

٢٫٨٥٧  ٠٫٠٤٧  ٠٫٢١٧ -0.130 ٠٫٠٩٦ 

  )α ≤ 0.05 (يكون االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى* 

  

حيث أظهرت . عجز الموازنة العامة للدولة وعوائد األسهمالعالقة بين  )٩(يوضح الجدول   

عجز الموازنة العامة إحصائية بين داللة نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود عالقة ارتباط ذات 

، وبمعامل )α ≤ 0.05(عند مستوى ) ٠٫٢١٧ (Rلغ معامل اإلرتباط ، إذا بللدولة وعوائد األسهم
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من التغيرات في عوائد السهم ناتج عن ) ٠٫٠٤٧(، وهذا يعنى أن ما قيمته )٠٫٠٤٧( بلغ ٢Rتحديد 

، وهذا )β) -0.130، كما بلغت قيمة درجة التأثير عجز الموازنة العامة للدولةالتغير في مستوى 

يؤدي إلى نقصان في عوائد عجز الموازنة العامة للدولة احدة في مستوى يعنى أن الزيادة بدرجة و

) ٢٫٨٥٧( المحسوبة والتي بلغت Fوتؤكد عدم معنوية هذه العالقة قيمة ). 0.130-(األسهم بقيمة 

  : ، وهذا يؤكد صحة الفرضية الرابعة التي تنص على)α ≤ 0.05( عند مستوى وهي غير دالة

 إحصائية بين عجز الموازنة العامة للدولة  عالقة ذات داللةعدم وجود
  )α ≤ 0.05( مستوىعند  وعوائد األسهم

  

تبين إحصائيا عدم وجود عالقة بين عجز الموازنة العامة للدولة وعوائد األسهم على الرغم              

  منوجود عالقة نظرية بينهم كما تبين باإلطار النظري

  

  

  

H05: ين حج  ال صائية ب ة إح ة ذات دالل د عالق الي  توج ي اإلجم اتج المحل  م الن
  .)α ≤ 0.05( مستوى عند وعوائد األسهم

عالقة بين حجـم    للتحقق من وجود    تحليل اإلنحدار البسيط    إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام      

  ).١٠(، وكما هو موضح في الجدول الناتج المحلي اإلجمالي وعوائد األسهم

  ) ١٠ (جدول
  حجم الناتج المحلي اإلجمالي وعوائد األسهم بين تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة

  

  )R(  البيان
  االرتباط

)R square (
معامل 
   التحديد

F 
المحسوبة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 
  الداللة
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حجم الناتج المحلي 
 اإلجمالي وعوائد األسهم

٠٫٤٤٠ ٠٫٧١٠ ٦٫٥٤٦  ٠٫٤٩٣  ٠٫٧٠٢ 

  )α ≤ 0.05 (ستوىيكون االرتباط ذات داللة إحصائية عند م* 

  

حيث . حجم الناتج المحلي اإلجمالي وعوائد األسهمالعالقة بين  )١٠(يوضح الجدول   

حجم الناتج إحصائية بين داللة أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود عالقة ارتباط ذات 

، )α ≤ 0.05(عند مستوى ) ٠٫٧٠٢ (R، إذا بلغ معامل اإلرتباط المحلي اإلجمالي وعوائد األسهم

من التغيرات في عوائد السهم ) ٠٫٤٩٣(، وهذا يعنى أن ما قيمته )٠٫٤٩٣( بلغ ٢Rوبمعامل تحديد 

، وهذا )٠٫٧١٠ (β، كما بلغت قيمة درجة التأثير حجم الناتج المحلي اإلجماليناتج عن التغير في 

 في عوائد األسهم يؤدي إلى زيادةحجم الناتج المحلي اإلجمالي يعنى أن الزيادة بدرجة واحدة في 

وهي ) ٦٫٥٤٦( المحسوبة والتي بلغت Fوتؤكد عدم معنوية هذه العالقة قيمة ). ٠٫٧١٠(بقيمة 

، وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الخامسة، وعليه تقبل )α ≤ 0.05( عند مستوى غير دالة

  : الفرضية الصفرية التي تنص على

 المحلي اإلجمالي  عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم الناتجعدم وجود
  للدولة وعوائد األسهم

  )α ≤ 0.05( مستوىعند  

  

تبين عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين حجم الناتج المحلي اإلجمالي، ربما الرتبـاط            

 بشكل مباشر بالسياسات الحكومية، والذي ال يحمل أثر مباشـر علـى             حجم الناتج المحلي اإلجمالي   

  .عوائد أسهم الشركات
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H06: عند  وعوائد األسهم  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد العاملين          ال 
  .)α ≤ 0.05( مستوى

عـدد  عالقة بين   للتحقق من وجود    تحليل اإلنحدار البسيط    إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام      

  ).١١(، وكما هو موضح في الجدول  وعوائد األسهمالعاملين

  ) ١١ (جدول
   وعوائد األسهمالبسيط للعالقة بين عدد العاملينتحليل االنحدار الخطي 

  

  )R(  البيان
  االرتباط

)R square (
معامل 
   التحديد

F 
المحسوبة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 
  الداللة

  

 وعوائد عدد العاملين 
  األسهم

٠٫٠٠١ ٢٢٫٣٣٢٨٫٠٦٥  ٠٫٧٣٦  ٠٫٨٥٨ 

  )α ≤ 0.05 (يكون االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى* 
 

حيث أظهرت نتائج . عدد العاملين وعوائد األسهمالعالقة بين  )١١(يوضح الجدول   

، إذا عدد العاملين وعوائد األسهمإحصائية بين داللة التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات 

، )٠٫٧٣٦( بلغ ٢R، وبمعامل تحديد )α ≤ 0.05(عند مستوى ) ٠٫٨٥٨ (Rبلغ معامل اإلرتباط 

، عدد العاملينمن التغيرات في عوائد السهم ناتج عن التغير في ) ٠٫٧٣٦(عنى أن ما قيمته وهذا ي

، وهذا يعنى أن الزيادة بعدد العاملين بقيمة واحدة يؤدي )٨٫٠٦٥ (βكما بلغت قيمة درجة التأثير 

التي  المحسوبة وFوتؤكد معنوية هذه العالقة قيمة ). ٨٫٠٦٥(إلى زيادة في عوائد األسهم بقيمة 



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

67

، وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية )α ≤ 0.05( عند مستوى وهي دالة) ٢٢٫٣٣٢(بلغت 

  : السادسة، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

   عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد العاملين وعوائد األسهموجود
  )α ≤ 0.05( مستوىعند  

  

ة يقود إلى القول أن عدد العاملين يؤثر على عوائد األسهم، حيث الزيادة             إن تفسير هذه النتيج   

في عوائد األسهم يتطلب من الشركات إنجاز أعمالها بشكل كفوء وفعـال، وسـريع، وألن أنجـاز                 

األعمال بسرعة يتطلب توفر العاملين بشكل كافي إلنجاز هذه األعمال، وحيـث أن العـاملين هـم                 

لزيادة عدد العاملين أو على األرجح توفر العاملين بشكل كافي أثر علـى             متطلب أساسي فذلك يكون     

عوائد األسهم من حيث السرعة في إنجاز االعمال والمعكوس بزيادة الطلب على منتجات الـشركة،               

  .والذي ينعكس بتحقيق عوائد مالية والمنعكس بشكل مباشر على زيادة عوائد األسهم
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H07: وعوائد ت داللة إحصائية بين حجم رأس مال  الشرآات توجد عالقة ذاال 
  .)α ≤ 0.05( مستوى عند األسهم

عالقة بين حجـم    للتحقق من وجود    تحليل اإلنحدار البسيط    إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام      

  ).١٢(، وكما هو موضح في الجدول رأس مال  الشركات وعوائد األسهم

  ) ١٢ (جدول
  حجم رأس مال  الشرآات وعوائد األسهميط للعالقة بين تحليل االنحدار الخطي البس

  

  )R(  البيان
  االرتباط

)R square (
معامل 
   التحديد

F 
المحسوبة

β   
معامل 
  اإلنحدار

Sig.* 
مستوى 
  الداللة

  

حجم رأس مال  الشرآات 
  وعوائد األسهم

٢٦٫٢٠٧٠٫٠٢٥ ٧٫٥٢٢  ٠٫٤٨٥  ٠٫٦٩٦ 

  )α ≤ 0.05 (توىيكون االرتباط ذات داللة إحصائية عند مس* 

 

حيث أظهرت . الشركات وعوائد األسهم حجم رأس مالالعالقة بين  )١٢(يوضح الجدول   

حجم رأس مال الشركات إحصائية بين داللة نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات 

يد ، وبمعامل تحد)α ≤ 0.05(عند مستوى ) ٠٫٦٩٦ (R، إذا بلغ معامل اإلرتباط وعوائد األسهم

٢R من التغيرات في عوائد السهم ناتج عن التغير ) ٠٫٤٨٥(، وهذا يعنى أن ما قيمته )٠٫٤٨٥( بلغ

، وهذا يعنى أن الزيادة )٢٦٫٢٠٧ (β، كما بلغت قيمة درجة التأثير حجم رأس مال الشركاتفي 

تؤكد و). ٢٦٫٢٠٧( بقيمة واحدة يؤدي إلى زيادة في عوائد األسهم بقيمة رأس مال الشركاتبحجم 

، )α ≤ 0.05( عند مستوى وهي دالة) ٧٫٥٢٢( المحسوبة والتي بلغت Fمعنوية هذه العالقة قيمة 
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وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية السابعة، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية 

  : البديلة التي تنص على

 عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم رأس مال  الشرآات وعوائد وجود
  ألسهما

  )α ≤ 0.05( مستوىعند  

  

إن تفسير هذه النتيجة يعود إلى ان الزيادة في أرباح الشركات يقود بالنتيجة إلى الزيادة فـي                 

اإلحتياطات المالية والمعبر عنها برأس المال باإلضافة إلى الزيادة في نصيب السهم من األربـاح،               

  .  وهذا يعكس الزيادة في عوائد األسهم
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  الـفـصل الخامس
  اإلستنتاجات والتوصيات
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   التوصيات 3-5
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. تحديد العوامل المؤثرة على عائد األسهم في سوق عمان المـالي          إستهدفت الدراسة الحالية    

ت بطبيعة العالقة بين متغيرات     وقد أثارت الدراسة جملة من التساؤالت وقدمت أيضا فرضيات تعلق         

الدراسة، وتوصلت إلى عدة استنتاجات ساهمت في حل مشكلة الدراسة واإلجابـة عـن تـساؤالتها                

وفرضياتها، وتحاول الباحثة هنا اإلشارة إلى أبرز هـذه االسـتنتاجات والتوصـيات فـي ضـوء                 

  .لتوصياتالمشاهدات والمالحظات التي تراكمت وفيما يلي أهم هذه االستنتاجات وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلستنتاجات 2-5
  

  :توصلت الدراسة من خالل نتائج التحليل اإلحصائي إلى
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ين          أشارت  النتائج إلى وجود       ة إحصائية ب دي   عالقة ذات دالل د   التضخم النق وعوائ

د  األسهم تبين وجود عالقة إحصائية وذلك منطقيـا ألن التـضخّم   . )α ≤ 0.05( مستوى  عن

نعكس عادة على القيمة الشرائية للعملة المحلية ، فتنخفض قوتها الـشرائية            االقتصادي المرتفع ي  

 .  مما يؤدي إلى ارتفاع قيم األصول الحقيقية مثل العقار واألوراق المالية بما فيها األسهم 

 عالقة ذات داللة إحصائية بين عجز أو        أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود      

د   د األسهم فائض ميزان المدفوعات وعوائ وعلى الرغم مـن  . )α ≤ 0.05( مستوى عن

عدم وجود عالقة إحصائية إال أن هناك عالقة نظرية بين ميزان المدفوعات وعوائـد األسـهم                

حيث أن عجز ميزان المدفوعات يؤثّر على قيمة العملة ، ويزيد من الفائـدة المدفوعـة علـى                  

ها ، وهذا يتناقض مع النتيجة اإلحصائية       القروض ، والبد أن ينعكس على أسعار األسهم وعوائد        

. 

ود  ائج الدراسة وج ت نت دة بين عار الفائ ين أس ة إحصائية ب ة ذات دالل د  عالق وعوائ

تبين وجود عالقة إحصائية ، وهـذا منطقـي ألن هنـاك    . )α ≤ 0.05( مستوى عند األسهم

ي إلى اتجاه المستثمرين    عالقة وثيقة بين سعر الفائدة والتضخّم حيث أن ارتفاع سعر الفائدة يؤد           

لإليداع وقلّة التوجه للقروض ، إال إذا كان هناك عائد على االستثمار يفـوق سـعر الفائـدة ،                   

وبالتالي يؤدي هذا إلى سعر الفائدة ، بينما إذا اتجه المستثمرون لإليداعات فإن هذا يؤدي إلـى                 

 .انخفاض األسعار 

لة إحصائية بين عجز الموازنة العامة  عالقة ذات دالأشرت نتائج التحليل عدم وجود 

على الرغم مـن عـدم وجـود عالقـة     . )α ≤ 0.05( مستوىعند  للدولة وعوائد األسهم

إحصائية إال أنه نظريا هناك عالقة من وجهة نظر الباحث ، حيث أن عجز الموازنـة العامـة                  
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لنقود ، مما يؤدي الرتفـاع  يعني أن إيرادات الدولة لم تغطّ نفقاتها ، مما يضعف القوة الشرائية ل          

 .عائد السهم 

 عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم الناتج المحلي اإلجمالي          بينت النتائج عدم وجود    

د   وعوائد األسهم على الرغم من عدم وجود عالقة إحـصائية إال  . )α ≤ 0.05( مستوى عن

 زيادة حجم الناتج المحلـي    أنه نظريا من وجهة نظر الباحثة يتبين أن الناتج المحلي اإلجمالي أن           

اإلجمالي أي زيادة السلع في منظقة معينة دليل على انخفاض قيمة السلع األولية ، ممـا يـؤدي                  

  .إلى انخفاض أسعار السلع المنتجة مما يؤدي إلى انخفاض عائد السهم 

د األسهم            أوضحت النتائج وجود    املين وعوائ   عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد الع

د    تبين أن هناك عالقة احصائية موجبة بين عدد العاملين وعوائـد   .)α ≤ 0.05( وىمست عن

األسهم ، مما يعني كلما زاد عدد العاملين زاد عائد السهم ألن ازدياد عدد العاملين يؤدي لزيادة                 

االنتاجية ومنها زيادة االستثمار ، وعليه يترتب زيادة السهم ، لكن هذا ليس بالـضرورة لكـل                 

ت ، وهناك شركات عدد عامليها كبير وعائد أسهمها أقل من الشركات التي عدد عامليها               الشركا

 . صغير 

ال                تبين من خالل نتائج التحليل وجود        ين حجم رأس م ة إحصائية ب ة ذات دالل  عالق

د   الشرآات وعوائد األسهم   وهنا تبين وجود عالقـة إحـصائية   .)α ≤ 0.05( مستوى عن

جم رأس مال الشركات ، حيث أن زيادة حجم رأس المال يؤدي إلـى              موجبة بين عائد السهم وح    

زيادة عائد السهم وهذا يعطي الشركة قوة اقتصادية مقارنة بالشركات األخرى ، مما يرفع عائد               

السهم ، ولكن هذه النتيجة ليست بالضرورة أن تنطبق على جميع الشركات ، حيـث أن هنـاك                  
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لها كبير ولكن عوائد أسهمها أقّل من الشركات الني حجم          العديد من الشركات التي حجم رأس ما      

    .رأس مالها صغير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    التوصيات 3-5
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وفقاً لالستنتاجات التي تم التوصل إليها من اإلطار النظري للدراسـة والدراسـات الـسابقة               

ـ                  روج وكذلك النتائج التي تم الحصول عليها من واقع التحليـل اإلحـصائي للبيانـات، تـم الخ

  :بالتوصيات اآلتية

ة للمستثمرين                ا الداخلي على الشرآات المدرجة في سوق عمان المالي إظهار بياناته
 .ألهميتها وتأثيرها على عوائد األسهم

ادة           ال لزي على الشرآات المدرجة في سوق عمان المالي اإلهتمام في زيادة رأس الم
 .العائد على األسهم

ان            شرآات المدرجة في سوق عم ة           على ال دي العامل ادة األي ام في زي الي اإلهتم  الم
 .لزيادة اإلنتاجيةالذي سيكون لها أثرها الواضح في زيادة العائد على األسهم

سهم                     د ال ى عائ ؤثر عل ه ي  على الشرآات األخذ بعين االعتبار عامل التضّخم حيث أن
 .تأثيرا طرديا

ى       على الشرآات األخذ بعين االعتبار معدل سعر الفائدة ، حيث              ؤدي إل أن ارتفاعه ي
  .ارتفاع عائد السهم أحيانا وانخفاضه أحيانا أخرى ، حسب طبيعة االستثمار 
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  قائمة المراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع العربية: أوًال
  

رحمن زآي   إبراهيم، .١ وك      )."١٩٨٣(،عبد ال ود والبن صاديات النق ة في اقت اإلسكندرية،  ، "مقدم
 .العربية جمهورية مصر

 

سهم        )."٢٠٠٤(، ابو الهيجاء، ايمن .٢ سوقية لل ة ال ى القيم ا عل اح وأثره ع االرب : سياسات توزي
الي ان الم ي سوق عم ة ف ت، ، "دراسة ميداني ةآل البي شورة، جامع ر من الة ماجستير، غي رس

 . األردن
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ي  .٣ زي األردن ك المرآ ات ) . " ٢٠٠٣(، البن اث والدراس رة األبح صائية ، "دائ شرة اإلح الن

 .السنوية
  

سنوية   ، "دائرة األبحاث والدراسات   ). "٢٠٠٦(، البنك المرآزي األردني .٤ شرة اإلحصائية ال  الن

. 
  

ع،    ، "أساسيات الموازنة العامة للدولة  ) . "٢٠٠٤(، جمال ، عمارة  .٥ شر والتوزي دار الفجر للن

  .٣٨-٣٤:،ص صعمان، االردن

اتج  المحلي      السياسة النقدية في سوريا   ). "  ٢٠٠٠(جمعة ، محمد محمد صالح       .٦  وأثرها في نمو الن

 " . ٢٠٠٠ – ١٩٧٠اإلجمالي من 

صاد األردني      ) . "١٩٨٤(جوارنه ، طالل  .٧ ه في اإلقت رسالة ماجستير   ، "سوق عمان المالي وأهميت

 .غير منشورة، الجامعة األردنية، االردن 

 .دار مجدالوي للنشر ، عمان ، "التمويل الدولي ). "٢٠٠٢( ، الحسني ، عرفات تقي .٨
 
ة       ). "٢٠٠٠( ،حماد ، طارق  .٩ ى بورصة األوراق المالي ب،    ، "دليل المستثمر إل ة للكت دار الجامعي ال

  .٢٣-٢٠: عمان، االردن،   ص ص
  

ى     ، "النقود ) . "١٩٩٧(، أآرم الحوراني، .١٠ ة االول سورية، الطبع ة ال ة العربي ، دمشق، الجمهوري

 ٨٤ ، ص ١٣٥ – ١٣١ ، ص ص ١١٥ – ١٠٤: ص ص
  

شه،  .١١ د    الخراب ابر سعود محم ة        )."٢٠٠٠(،ج ه العامة األردني رار في الموازن " . نظم صنع الق
 . رسالة ماجستير غير منشورة ، عمان ، األردن
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سن  .١٢ يح ح ف ، فل ة   ). "٢٠٠٦(،  خل ة والنقدي واق المالي ان،   "األس ديث، عم ب الح الم الكت ، ع

  .١٦٩ – ١٦٨:   ، ص ص االردن

د   الديري ، .١٣ ة في األردن       )."٢٠٠٤(،محمد تيسير محم ين التضخم والبطال ه ب ة التبادلي : العالق
ة،         ،  "٢٠٠١ ـ ١٩٦٧دراسة تطبيقية قياسية      ة األردني شورة، الجامع ر من الة ماجستير غي رس

  االردن،
  

ود ،   الزبيدي ، .١٤ زة محم ة   "حم ة المتقدم ع،    ، ) ٢٠٠٤"(اإلدارة المالي شر والتوزي وراق للن دار ال
 .٨٨٥:عمان، االردن،ص

  

ع،    ، )٢٠٠١"( األسواق المالية " ،النافع ؛ فرح ، غازيعبد  الزري ، .١٥ شر والتوزي ل للن دار وائ
 ١٦١ - ١٥١:  ، ص ص ٤٩ – ٤٧: ص ص . عمان، االردن

  

ل  السيد على ، .١٦ راق      )."١٩٩٢( ،عبد المنعم ؛ الجنابي ، هي سياسي للتضخم في الع صاد ال  اإلقت
  .١ مجلة البحوث اإلقتصادية العربية، العدد، "

  

ـة      ) . "٢٠٠٠(، محمد ؛ الشبلي ، طارق ،الشبلي  .١٧ ـية والنقـديـ ـي األسـواق المـال ـة ف ، "مـقـدم

ان، االردن           ى، عم ة األول :  ، ص ص    ٢٧- ٢٥: ص ص  . دار وائل للنشر والتوزيع، الطبع

١٠٤-٩٩ 

  

صل   .١٨ شواورة، في ة    ) ."٢٠٠٨(، ال ة األوراق المالي ي بورص تثمار ف ـس : االس األس
ان، االردن            ،  " ليةالـنـظـريــــــة والعم  ى، عم ة األول صص  . دار وائل للنشر والتوزيع، الطبع

 – ١٤٧:  ،  ص ص          ١١٩ – ١١٧:  ، ص ص        ٨٥-٧٣:   ، ص ص          ٥٨ – ٥٥: ص  
١٦٥  

  

فيق    .١٩ د، ش ة      ) . "١٩٩٣(، العاب اح المحقق ن األرب سهم م صة ال ى ح ؤثرة عل ل الم العوام
الي      ان الم وق عم ي س ة ف صناعية المدرج شرآات ال ا،  "لل شورة،   رس ر من ستير غي لة ماج

 .الجامعة األردنية، األردن
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ادر  .٢٠ د الق داهللا ، عب ددة."  ) ١٩٩٥(  عب ل المح ي    العوام ساهمة ف شرآات الم هم ال عار أس ألس

د           ،    "المملكة العربية السعودية   ة أبحاث اليرموك ، المجل دد    ) ١١( مجل : ، ص ص     ) ١( الع

١٥٥-١٣٥.  

سوقية        ). "٢٠٠١(،رامي صالح إسماعيل  عبده ، .٢١ ة ال ة للقيم ة الدفتري سبة القيم ين ن العالقة ب

سهم       د ال ين عائ اح وب ن األرب سهم م صيب ال سهم ون شورة،   ، "لل ر من ستير غي الة ماج رس

  .الجامعة األردنية، االردن،

سين   .٢٢ ازي ح ة ، غ الي  )."٢٠٠٦(،عناي ضخم الم كندرية،  ، "الت ة، اإلس باب الجامع سة ش مؤس

   .٩١ – ٥٥:  ، ص ص ١٣ – ٩: ص ص . مصر، الطبعة الثانية 

سين  .٢٣ ب ح ة) . " ٢٠٠٣(، عوض ، زين صادية الدولي ات اإلقت دح ، "العالق كندرية، دار الق اإلس

 .للطبع والنشر ، جمهورية مصر العربية 

ايز .٢٤ امة ف ان، أس ي  ") . ٢٠٠٢(، الفرح صاد األردن ي اإلقت دة ف دل الفائ ددات مع الة ، " مح رس

  .األردنية، األردنماجستير غير منشورة، الجامعة 

صار   .٢٥ دالحليم ن ة ، عب ات    ) . "١٩٨٤(،الفوارع اهيم والمعلوم ي المف ية ف ذآرات أساس م

  .دار  زهران للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، االردن، "اإلقتصادية 

ايز     .٢٦ يم، ف د؛ ت ل    ، "إدارة المحافظ اإلستثمارية    ). "٢٠٠٥(،مطر ، محم ة، دار وائ ة الثاني الطبع

    .٩٤ -٧٧:  ، ص ص ٦٠ – ٥٩: والتوزيع، األردن ، ص ص للنشر 

سن   .٢٧ ين ، ح د ، ياس ي ، محم صاء )  " ٢٠٠٨( ،النعيم ات اإلح ى ، دار  " تطبيق ة األول الطبع

 .وائل للنشر ، األردن 

ين ، .٢٨ د  ياس از      )."١٩٩١(،محم سات الجه هم مؤس عار أس ى أس دة عل عر الفائ ويم س ر تع أث

از المصرفي في                دراسة تحلي : المصرفي في األردن   سعير أسهم مؤسسات الجه اءة ت ة لكف لي

  . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، االردن، "سوق عمان المالي 
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، "أثر إصدارات األسهم على عوائد األسهم في سوق عمان المالي  )."١٩٩٥(،بهجت  يونس ، .٢٩

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، االردن

  

  
   ٨ - ٧: ص ص  . الواليات المتحدة األمريكية  . ، دليل ميزان المدفوعات. )١٩٧٨ (.ـــــــــ ـ .٣٠

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجـع األجنبيـة: ثانيًا
  

1. Albqami, Raja; Applegate, Michael. (2002). “Does Stock Market Make a Difference", 
Proc. International Conference of Policy Modeling, Brussels.  

2. Berg, Arnold. (1999). “Interest Rates & Inflation”, Century Management Articles 
(CMA).  

 



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

81

3. Boyer, M. & Filion, D., )٢٠٠٤(  “Common and Fundamental Factors in Stock Returns of 
Canadian Oil and Cas Companies”, CIRANO Working Papers. 

 

4. Brown, Patrick. (2006). “An Introduction to the Bond Markets”, ISBN: 978-0-470-
01583-4. 

 

5. Brzoza-Brzezina, Michał. (2001). “The Relationship between Real Interest Rates and 
Inflation”, Poland.pp:1-26 

 

6. Chen, Ying. (2002). “Term Structure of Interest Rate”, Master Thesis, Humboldt-
University, Berlin. 

 

7. Dickneider, Bill. (2004).”Stockpot”, the Stock Market Game, Vol.27, No. 2. 
 

8.  Hagnal, Vincent, (2000).  "The behaviour of inflation and un employment in the 
United Status", (electric version), 1MF papers, classification no. E31, E37. 

 
 
 
 

9. Mankiwi, N.Gregory (2000).  "The inexorable and mysterious trade of between 
inflation and unemployment", Discusión paper no. 1905. 

 

10. Marx, Karl. 1981. "The Capital "New York, Penguin Books. 
 
11. Miller, Stephen.(2005). “Equity Markets, the Money Market, and Long-Run Monetary 

Neutrality”, University of Nevada, Las Vegas and University of Connecticut, Economics 
Working Papers.  

 

12. Nieuwerburgh, Stijn; Buelens, Frans. (2006). Cuyvers, Ludo: “Stock Market 
Development and Economic Growth in Belgium”, Explorations in Economic History, pp. 
13–38. 

 

13. Peterson, Pamela. (2006).”Stock Valuation”, Florida Atlantic University. 
 

14. Raberg, Johan. (2005). “Information Efficiency in the Stock Market”, Master thesis, 
Umea University. 

 

15.  Rochon, Louis.(2007). Setterfield, Mark: “Post Keynesian Interest Rate Rules and 
Macroeconomic Performance: a Comparative Evaluation”, Proc. Eastern Economic 
Association Annual Conference. 

 



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

82

16. Velde, François. (2006). "An Alternative Measure of Inflation" Federal Reserve Bank 
of Chicago, Economic Perspectives, vol. 30 (no. 1), pp. 55-65. 

 

17. Wildavisky, Aaron. 1979. The Politics of the Budgelary  Process. Little Brown Co. 
Boston Toronto, Third Edition. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المواقع اإللكترونية: ثالثًا
  

 

1. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=21141 
 

2. http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/736.htm 
 

3. http://www.islamifn.com/mustalahat/mustalah.htm 
 

4. http://www.qataru.com/vb/archive/index.php/t-48653.html 
 



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

83

5. http://www.ssdds.org/arb/index.php?option=com_content&task=view&id=132
&Itemid=18 

 

6. http://www.taif2000.50megs.com/zakat/ttax.htm 
 

7. http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/show_art_main.cfm?id=77
2  

 

8. http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/show_art_main.cfm?id=77
1 

 

9. http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A
%D9%86+%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/sayasat/pp
ay.htm 

 

10. http://www.nationalagenda.jo/tabid/62/Default.aspx?Location=1 
 
 

11. http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/buss_agric/mizan_almadfoat.html 
 

12. http://www.majalisna.com/bulletin/index.php?ubb=showflat&Number=351187 
 

13. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D66BEC9D-03BB-4D30-95BB-
A35CFC854A7E.htm 

 

14. http://www.alaswaq.net/views/2007/09/22/10983.html 
 

15. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85
%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%
D9%8A 

 
16. http://www.project-syndicate.org/commentary/shiller22/Arabic 

 

17. http://www.ase.com.jo/ar/index.php 
 

18. http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=860 
 

19. http://www.arab-api.org/course9/c9_1.htm 
 

20. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%A7%D9%84 

  



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

84

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المالحق
  

  



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

85

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

86

   )١( ملحق

  العوامل الخارجية حسب مدة سنوات الدراسة
  

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  العوامل

 0.063 0.035 0.034 0.016  0.018  0.018 0.007  معدل التضخم

 0.0513 0.0352 0.0249 0.0275 0.0397 0.0519 0.0655  أسعار الفائدة

  1398- 1602-  1.7- 841.6 386.1 2.9- 41.6 ميزان المدفوعات

عجز الموازنة 
  العامة للدولة

-119.8-155.5 -145.4 -97.2  -154.1 -416.8 -391.8  

حجم الناتج المحلي 
7228.78081.39012.210108.5 6794 5989.16339  اإلجمالي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )٢( ملحق

  عينة الدراسة لقطاع التأمينشـرآات الأسماء 
 شرآات التأمين الرقم
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  الشرق األوسط للتأمين  ١

  القـدس للتأمين  ٢

  ميناليرموك للتأمين وإعادة التأ  ٣

  الواحه للتأمين  ٤

  فيالدلفيا للتأمين  ٥

  التأمين الوطنيه األهليه  ٦

   للتأمينالعرب  ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   )٣( ملحق

  عينة الدراسة لقطاع الخدماتشـرآات الأسماء 
 شرآات الخدمات الرقم
 األسواق الحرة األردنية  ١
 البالد للخدمات الطبية  ٢
 الرأي  ٣
 الثقة للنقل الدولي  ٤
 لعربية الدولية للتعليم واالستثمارا  ٥
 الفنادق والسياحة األردنية  ٦
 االتصاالت األردنية  ٧
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 الكهرباء األردنية  ٨
 المحفظة الوطنية لألوراق المالية  ٩
 المرآز األردني للتجارة الدولية  ١٠
 التسهيالت التجارية األردنية  ١١
 األهلية للمراآز التجارية  ١٢
 ة واإلستثماراتالمتخصصة للتجار  ١٣
 األردنية لإلستثمارات المتخصصة  ١٤
 المجموعة اإلستشارية اإلستثمارية  ١٥
 الدولية لإلستثمارات الطبية  ١٦
 األردنية للصحافة و النشر  ١٧
 الخطوط البحرية الوطنية  ١٨
 السالم الدولية للنقل  ١٩
 الموحدة لتنظيم النقل البري  ٢٠

   )٣( يتبع ملحق
  عينة الدراسة لقطاع الخدماتات شـرآالأسماء 

 شرآات الخدمات الرقم
 الزرفاء للتعليم و اإلستثمار  ٢١
 مدارس اإلتحاد  ٢٢
 فيالدلفيا الدولية لإلستثمارات التعليمية  ٢٣
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   )٤( ملحق

  عينة الدراسة لقطاع البنوكشـرآات الأسماء 
 البنوك الرقم
 بنك اإلسكان  ١

 بنك االستثمار  ٢

 بنك االتحاد   ٣

 البنك العربي  ٤

 بنك القاهرة عمان  ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   )٥( ملحق

  عينة الدراسة لقطاع الصناعةشـرآات الأسماء 



   عائد األسهم في سوق عمان الماليعلىالعوامل المؤثرة تحديد   
  اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول 

 

 

90

 الشرآات الصناعية الرقم
 العربية لتصنيع وتجارة الورق  ١
 الوطنية لصناعة آوابل وأسالك الكهرباء   ٢
 الصناعات البتروآيماويات الوسيطة  ٣
 خزف األردنيةمصانع ال  ٤
 إقبال للطباعة والتغليف   ٥
 العامة للتعدين  ٦
 األجواخ األردنية  ٧
 األردنية لصناعة األنابيب   ٨
 الدخان والسجائر الدولية  ٩
 الوطنية للدواجن  ١٠
 دار الدواء للتنمية واالستثمار   ١١
 الصناعية التجارية الزراعية  ١٢
 الصناعات الكيماوية األردنية  ١٣
 العاالمية للصناعات الكيماوية  ١٤
 الصناعات والكبريت األردنية  ١٥
 الموارد الصناعية األردنية  ١٦
 الجنوب لصناعة الفالتر  ١٧
 )جوايكو(األردنية للصناعات الخشبية   ١٨
 الصناعات الهندسية العربية  ١٩
 الباطون الجاهز و التوريدات اإلنشائية  ٢٠

   )٥( يتبع ملحق
  عينة الدراسة لقطاع الصناعة شـرآاتالأسماء 

 الشرآات الصناعية الرقم
 األردنية للصناعات الخزفية  ٢١
 مصانع الورق و الكرتون األردنية  ٢٢
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 اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي  ٢٣
 اإلتحاد للصناعات المتطورة  ٢٤
 مصانع األتحاد إلنتاج التبغ والسجائر  ٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٦( ملحق

  رضيات الدراسة المعتمدةنتائج إختبارات ف
معدل التضخم  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ال: نتائج إختبار فرضية: أوًال

  .)α ≤ 0.05( مستوى عند وعوائد األسهم النقدي
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Inflationa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Growthb. 
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Model Summary

.841a .708 .672 1.78870
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Inflationa. 
 

ANOVAb

62.085 1 62.085 19.405 .002a

25.596 8 3.199
87.681 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Inflationa. 

Dependent Variable: Growthb. 
 

Coefficientsa

6.667 1.051 6.342 .000
1.387 .315 .841 4.405 .002

(Constant)
Inflation

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Growtha. 
 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسعار الفائدة ال: نتائج إختبار فرضية: ثانيًا

  .)α ≤ 0.05( مستوى وعوائد األسهم عند
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Pricedema
nd

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Growthb. 
 

 
Model Summary

.544a .296 .207 2.77870
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pricedemanda. 
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ANOVAb

25.912 1 25.912 3.356 .104a

61.769 8 7.721
87.681 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pricedemanda. 

Dependent Variable: Growthb. 
 

 
Coefficientsa

14.735 2.438 6.045 .000
-4.557 2.488 -.544 -1.832 .104

(Constant)
Pricedemand

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Growtha. 
 

 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عجز أو فائض ال: نتائج إختبار فرضية: ثالثًا

  .)α ≤ 0.05( مستوىميزان المدفوعات وعوائد األسهم عند 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

CA2000a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: sumSb. 
 

 
Model Summary

.313a .098 -.082 .15300
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), CA2000a. 
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ANOVAb

.013 1 .013 .543 .494a

.117 5 .023

.130 6

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CA2000a. 

Dependent Variable: sumSb. 
 

 
Coefficientsa

.195 .060 3.238 .023
5.1E-005 .000 .313 .737 .494

(Constant)
CA2000

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: sumSa. 
 

 
 

بين عجز الموازنة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية ال: نتائج إختبار فرضية: رابعًا

  .)α ≤ 0.05( مستوىالعامة للدولة وعوائد األسهم عند 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

BD12000 a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: sumSb. 
 

 
Model Summary

.217a .047 .031 1.25357
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), BD12000a. 
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ANOVAb

4.490 1 4.490 2.857 .096a

91.143 58 1.571
95.633 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BD12000a. 

Dependent Variable: sumSb. 
 

 
Coefficientsa

-.130 .319 -.407 .685
-.002 .001 -.217 -1.690 .096

(Constant)
BD12000

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: sumSa. 
 

 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم الناتج ال: نتائج إختبار فرضية: خامسًا

  .)α ≤ 0.05( مستوىالمحلي اإلجمالي وعوائد األسهم عند 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

GDP2000a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: sumSb. 
 

 
Model Summary

.702a .493 .391 .11475
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), GDP2000a. 
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ANOVAb

.064 1 .064 4.854 .079a

.066 5 .013

.130 6

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GDP2000a. 

Dependent Variable: sumSb. 
 

 
Coefficientsa

.710 .243 2.919 .033
-7E-005 .000 -.702 -2.203 .079

(Constant)
GDP2000

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: sumSa. 
 

 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد العاملين ال: إختبار فرضيةنتائج : سادسًا

  .)α ≤ 0.05( مستوىوعوائد األسهم عند 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

EmploNoa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Growthb. 
 

 
Model Summary

.858a .736 .703 1.70022
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), EmploNoa. 
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ANOVAb

64.555 1 64.555 22.332 .001a

23.126 8 2.891
87.681 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), EmploNoa. 

Dependent Variable: Growthb. 
 

 
Coefficientsa

8.065 .755 10.683 .000
.014 .003 .858 4.726 .001

(Constant)
EmploNo

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Growtha. 
 

 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جم رأس مال ال: نتائج إختبار فرضية: سابعًا

  .)α ≤ 0.05( مستوىالشرآات وعوائد األسهم عند 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

pricedepta . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Growthb. 
 

 
Model Summary

.696a .485 .420 2.37672
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), pricedepta. 
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ANOVAb

42.491 1 42.491 7.522 .025a

45.190 8 5.649
87.681 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), pricedepta. 

Dependent Variable: Growthb. 
 

 
Coefficientsa

26.207 5.751 4.557 .002
-1.517 .553 -.696 -2.743 .025

(Constant)
pricedept

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Growtha. 
 

  
  
  
  
  
  

  

  

  
  


