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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السادة أعضاء الهيئة العامة لبورصة عمان المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يسرني أن أرحب بجميع األخوة األعضاء أجمل ترحيب كما وأتمنى أن يكون العام الحالي عام خير 
علينا جميعًا بإذن اهلل. اعتدنا أن نجتمع كل عام في مثل هذا الوقت، لنلتقي ونتحاور ولنعرض 
وتطلعاتنا  رؤانا  ونشارككم   ،2010 العام  خالل  إنجازها  تم  التي  والمشاريع  المنجزات  أهم  عليكم 

المستقبلية، ولنستمع إلى آرائكم ومقترحاتكم بما يخدم مؤسستنا ويحقق أهدافها.

السادة أعضاء بورصة عمان الكرام،،،
لقد استمرت بورصة عمان بالعمل لتحقيق أهدافها الرامية إلى الوصول إلى مستوى متقدم بين 
أسواق المنطقة والعالم، وذلك على الرغم من تأثر البورصة بتبعات األزمة المالية العالمية، حيث 
قامت خالل العام المنصرم بإنجاز الكثير سواء على المستوى التقني أو في مجال اإلفصاح ونشر 

المعلومات أو في مجاالت التوعية ونشر ثقافة االستثمار. 

فعلى المستوى التقني، قامت بورصة عمان خالل العام الماضي بإطالق عدد من المشاريع الحيوية 
والهامة، فقد أطلقت بنجاح خدمة التداول عبر اإلنترنت، وتتميز هذه الخدمة بإتاحة الفرصة أمام 
المستثمر، بغض النظر عن موقعه الجغرافي، لرؤية معلومات التداول المباشرة ومتابعة مجريات 
جلسة التداول لحظة بلحظة، وبالتالي اتخاذ القرارات االستثمارية بشكل فوري وقيامه بإدخال أمر 
الشراء أو أمر البيع من خالل البرمجيات المستخدمة لهذا الغرض، ومن ثم وصول األمر إلى نظام 
التداول اإللكتروني بعد التحقق الكترونيًا من استيفائه للشروط الالزمة من قبل أنظمة الوسيط. 
االستثمارية  محفظته  وإدارة  تعامالته  تنفيذ  متابعة  من  المستثمر  تمكن  الخدمة  هذه  أن  كما 

بشكل مباشر وفي أي وقت. 

العربية واالنجليزية والذي  باللغتين  الجديد  االلكتروني  باعتماد موقعها  كما قامت بورصة عمان 
يعكس صورة البورصة والتطورات الكبيرة التي شهدتها والمستوى المتقدم الذي وصلت اليه، 
حيث يتميز الموقع الجديد بتصميمه وشكله الحديث،وبالمعلومات الشاملة التي يحتويها اضافة 
ودقة  وسرعة  بسهولة  تتميز  تصميمه،والتي  في  استخدمت  التي  المتطورة  التكنولوجيا  الى 

االستخدام من قبل المهتمين والباحثين والمستثمرين. 
 

خدمة التداول
عبر االنترنت

الموقع اإللكتروني
الجديد
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Domino. ليحل محل نظام األرشفة السابق EZ Publish كذلك تم إطالق نظام االرشفة الجديد
Doc،ويتميز النظام الجديد بسهولة التعامل مع وظائفه المختلفة من حيث تحميل الوثائق 
وتصنيفها بطريقة أكثر تنظيما،فضاًل عن إمكانية البحث عن الوثائق التاريخية بطريقة أكثر 

سهولة وسرعة من النظام المستخدم سابقًا. 

وزيادة  تحديثها  خالل  من  وذلك  الفنية  الناحية  من  التحتية  بنيتها  بتطوير  البورصة  وقامت 
االستثمار فيها. وضمن هذا االطار، فقد قامت البورصة بتجهيز موقع جديد إلدارة الكوارث في 

مدينة اربد وتزويده بكافة المتطلبات الفنية الالزمة. 

اإلفصاح والشفافية  آخر، فقد واصلت بورصة عمان على نهجها في تعزيز مبادئ  ومن جانب 
نشر  اتفاقيات  من  مجموعة  بتوقيع   2010 العام  خالل  قامت  حيث  تطبيقها،  على  والعمل 
المعلومات مع عدد من الجهات وشركات تزويد المعلومات، حيث يتم بموجب هذه االتفاقيات 
الحية لبورصة عمان من خالل شاشات مراقبة السوق وشاشات عرض  التداول  نشر معلومات 
المواقع  على  البورصة  في  المتداولة  المالية  األوراق  ألسعار  المتحرك  والشريط  المعلومات، 
االلكترونية وعلى شاشات القنوات الفضائية. كذلك استمرت بورصة عمان بمتابعة الشركات 
المناسب، وقامت  الوقت  المالية في  الجوهرية وبياناتها  وحثها على اإلفصاح عن معلوماتها 

بمخالفة الشركات التي لم تلتزم بالتعليمات.

نظام األرشفة 
الجديد

بنية تحتية
متطورة

اإلفصاح ونشر 
المعلومات

حرصت بورصة عمان دائمًا على تعزيز أواصر التعاون مع البورصات العربية والدولية، حيث عززت 
البورصة تواجدها على الخريطة اإلقليمية والدولية ودورها المتميز في االتحادات والمؤسسات 
األوروبية  البورصات  اتحاد  رئيس  نائب  بمنصب  البورصة  فازت  فقد  المجال،  هذا  وفي  الدولية. 
العربية  واألحداث  المؤتمرات  في  الفاعلة  المشاركات  من  العديد  للبورصة  كان  كما  اآلسيوية. 

واإلقليمية والعالمية.

التعاون العربي
واإلقليمي والدولي

لقد حفلت األعوام السابقة بالعديد من اإلنجازات الهامة، وسنسعى دائمًا كي يكون المستقبل 
كذلك. العمل يقود إلى مزيد من العمل، واإلنجاز يقود إلى مزيد من اإلنجاز، وكلنا أمل وعزم أن 

نكمل ما بدأناه.

رؤيتنا المستقبلية
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رأس  سوق  مؤسسات  في  العاملين  جميع  جهود  تضافر  لوال  ليتحقق  يكن  لم  إنجازه  تم  ما  إن 
المال،وتعاون جميع األطراف المشاركة في العملية االستثمارية، وأخص بالذكر شركاءنا في هيئة 
بأن  لي  واسمحوا  لنا.  المتواصل  ودعمهم  مساندتهم  على  الشكر  جزيل  فلهم  المالية،  األوراق 
الدؤوب  وجهدهم  إخالصهم  على  وموظفين  إدارة  عمان  بورصة  في  العاملين  جميع  على  أثني 
خالل العام الماضي واألعوام السابقة. وأخيرًا أشكركم على تلبية دعوتنا للحضور، متمنين ألردننا 
العزيز مزيدًا من التقدم واالزدهار في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين 

المعظم.

محمد صالح الحوراني
رئيس مجلس اإلدارة 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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المالية  األزمة  تأثيرات  من  الرغم  على  وذلك  إيجابي  نمو  تحقيق  األردني  االقتصاد  استطاع 
العالمية، حيث أشارت التقديرات األولية إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي قد نما خالل الربع الثالث 
من عام 2010 بنسبة 3.5% باألسعار الثابتة مقارنة مع نفس الربع من العام السابق. وقد شهدت 
غالبية األنشطة االقتصادية نموًا حقيقيًا بنسب متفاوتة خالل الربع الثالث من عام 2010، وكان 
قطاع الصناعات االستخراجية أكثر القطاعات االقتصادية نموًا، حيث نما بنسبة 78.4%، تاله قطاع 
الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.5%، وأخيرًا  9.1%، ثم قطاع تجارة  الزراعة بنسبة 
قطاع منتجو الخدمات الحكومية وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.8%. وبالمقابل، فقد تراجع 
قطاع االنشاءات بنسبة 4.6% وقطاع الضرائب على المنتجات بنسبة 3.1%. ومما يذكر بأن معدل 
ارتفع  فقد  لألسعار،  العام  بالمستوى  يتعلق  فيما  أما   .%2.3 بلغ  قد   2009 لعام  الحقيقي  النمو 
الرقم القياسي لتكاليف المعيشة عام 2010 بنسبة 5%،  في حين شهد عام 2009 انخفاضًا في 

الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة %0.7.

سعر  على  الفائدة  أسعار  بخفض  المركزي  البنك  قام  فقد  النقدية،  السياسة  صعيد  وعلى 
إعادة الخصم من 4.75% بنهاية عام 2009 إلى 4.25% حتى نهاية شهر تشرين ثاني من عام 2010. 
إلى 2.3% بنهاية شهر تشرين  الخزينة لمدة ستة شهور  أذونات  الفائدة على  وانخفض سعر 
ثاني من عام 2010 مقارنة مع 2.8% بنهاية عام 2009،وانخفض الوسط المرجح ألسعار الفائدة على 
التسهيالت االئتمانية الممنوحة على شكل قروض وسلف بنهاية شهر تشرين ثاني عام 2010 
 M2 إلى 8.9% مقارنة مع 9.1% في نهاية عام 2009. كما نمت السيولة المحلية مقاسة بعرض النقد
حتى نهاية شهر تشرين ثاني من عام 2010 بحوالي 9.5% مقارنة مع نهاية عام 2009. ومن جهة 
أخرى، فقد بلغ احتياطي البنك المركزي من العمالت األجنبية 8522.8 مليون دينار بنهاية شهر 

تشرين ثاني من عام 2010 مقارنة مع 7713.3 مليون دينار لعام 2009، أي بارتفاع نسبته %10.5. 

المحلية  اإليرادات  إجمالي  ارتفاعًا في  البيانات  أظهرت  العامة، فقد  المالية  بأداء  يتعلق  وفيما 
والمساعدات الخارجية لألشهر العشر األولى من العام 2010 بنسبة 3.2% مقارنة مع نفس الفترة 
للعام 2009، في حين انخفض إجمالي اإلنفاق لألشهر العشر األولى من العام 2010 بنسبة %2.6 
مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009، وبذلك يبلغ العجز بعد المنح حوالي 655.1 مليون دينار 
للفترة المذكورة أعاله من العام 2010  مقارنة مع 890.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2009. 

وحول التجارة الخارجية، أشارت األرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة إلى ارتفاع في حجم 
التجارة الخارجية خالل العام 2010 مقارنة مع عام 2009، حيث سجلت الصادرات األردنية )الصادرات 
الوطنية والمعاد تصديرها( ارتفاعا لألشهر العشر األولى من العام 2010 بنسبة 8.1% مقارنة مع 
نفس الفترة للعام 2009، كما ارتفعت المستوردات بنسبة 9.5% لألشهر العشر األولى من عام 
2010 مقارنة مع نفس الفترة للعام 2009، وبذلك يكون العجز في الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 

10.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009.

ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي في نهاية  البيانات إلى  أما فيما يتعلق بالمديونية، فتشير 
شهر تشرين اول من العام 2010 ليبلغ 6957 مليون دينار مقابل 5791 مليون دينار بنهاية العام 
2009. كما ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي حتى نهاية شهر تشرين اول من العام 2010 

ليصل إلى ما قيمته 4033.2 مليون دينار مقابل ما مقداره 3869 مليون دينار بنهاية العام 2009.

الـوضـع االقتصـــادي
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البورصات العربية والعالمية

البورصات العربية  
شهدت مجموعة من البورصات العربية أداًء إيجابيًا خالل العام 2010، حيث ارتفع مؤشر صندوق النقد 
العربي المركب لألسواق المالية العربية مقيمًا بالدوالر األمريكي بنسبة 7.1% خالل العام 2010. ومن 
خالل مقارنة أداء مؤشرات أسعار األسهم مقيمة بالعمالت المحلية، كانت بورصة قطر األكثر ارتفاعًا 
 .2009 عام  مع  مقارنة   %24.8 بنسبة  مؤشرها  ارتفع  األخرى،حيث  العربية  المالية  األسواق  مع  مقارنة 
بورصة تونس في  21.2%،ثم  ارتفعت بنسبة  الثانية حيث  المرتبة  البيضاء في  الدار  بورصة  وجاءت 
المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 18.4%، تلتها البورصة المصرية بنسبة ارتفاع بلغت 15%. كما ارتفعت 
بنسبة  المالية  لألوراق  مسقط  وسوق  السعودية  المالية  السوق  من  كل  في  األسهم  مؤشرات 
8.2% و 6.1% على التوالي. وفي المقابل، فقد انخفضت مؤشرات أسعار األسهم في كل من بورصة 
فلسطين وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق أبو ظبي لألوراق المالية وبورصة البحرين وبورصة 
عمان وسوق دبي المالي بنسبة 0.7% و 0.7% و 0.9% و 1.8% و 6.3% و 9.6% على التوالي وذلك مقارنة 

مع عام 2009. شكل رقم )1(.

شكل رقم )1(
أداء البورصات العربية خالل عام 2010
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وعلى الرغم من تحسن األداء في بعض البورصات العربية خالل عام 2010، إال أن معظم البورصات 
 ،  2010 عام  نهاية  العالمية وحتى  المالية  األزمة  بداية  تراجعت بنسب متفاوتة منذ  العربية قد 
انخفضت  فيما   ،%35.4 بنسبة  الفترة  تلك  خالل  عمان  لبورصة  القياسي  الرقم  انخفض  حيث 
أسعار األسهم في أسواق كل من دبي والبحرين والكويت والسعودية وأبو ظبي بنسب أعلى 
 منها خالل الفترة ذاتها ، حيث بلغت نسب االنخفاض في هذه األسواق 72.5% و 48.0% و %44.6 

و 40.8% و 40.3% على التوالي. شكل رقم )2(، جدول رقم )1( .

شكل رقم )2(
أداء البورصات العربية خالل األعوام 2008 - 2010
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جدول رقم )1(
أداء البورصات العربية خالل األعوام 2008 – 2010 )%(
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شكل رقم )3(
توزيع القيمة السوقية للبورصات العربية بنهاية عام 2010

القيمة السوقية للبورصات  ارتفعت  العربي، فقد  النقد  البيانات الصادرة عن صندوق  وحسب 
العربية في نهاية عام 2010 بنسبة 11.4% لتبلغ حوالي 988.5 مليار دوالر مقابل 887.1 مليار دوالر في 
نهاية عام 2009. وقد احتلت السوق المالية السعودية المرتبة األولى من حيث القيمة السوقية 
مقارنة مع باقي األسواق العربية، حيث بلغت القيمة السوقية لها 353.4 مليار دوالر أي بنسبة 
35.8% من إجمالي القيمة السوقية لألسواق العربية في نهاية عام 2010. واحتل سوق الكويت 
لألوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة 12.6% من إجمالي القيمة السوقية لألسواق العربية وبقيمة 

تبلغ 124.9 مليار دوالر، شكل رقم )3(.
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شكل رقم )4(
أداء بعض البورصات العالمية خالل عام 2010

البورصات العالمية والناشئة
 MSCI مؤشر  ارتفع  حيث  أدائها،  في  تحسنًا   2010 عام  خالل  العالمية  البورصات  معظم  شهدت 
)المتطورة  العالم  بورصات  لكافة    Morgan Stanley تحتسبه شركة  الذي   AC World Index
والناشئة( بنسبة 10.4% لعام 2010 مقارنة مع عام 2009،كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصات األعضاء 

في االتحاد الدولي للبورصات بأكثر من 6 تريليون دوالر أي بنسبة 12.8% مقارنة مع نهاية 2009. 

أما بالنسبة ألداء أسواق الدول المتطورة فقد ارتفع مؤشر MSCI World Index بنسبة   9.6% لعام 
2010 مقارنة مع عام 2009. وضمن هذا اإلطار، شهدت األسهم األمريكية ارتفاعًا في أسعارها خالل عام 
2010 مقارنة مع عام 2009، حيث ارتفع مؤشر نازداك المركب Nasdaq Composite ومؤشر ستاندرد 
آند بورز S&P500 ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones Industrial Average بنسبة %16.9 

و 12.8% و 11% على التوالي مقارنة مع إغالقات عام 2009.
 

  DAX كما شهدت معظم أسواق األسهم في أوروبا وآسيا تحسنًا في أدائها، حيث ارتفع مؤشر
16.1%، وارتفعت أسعار األسهم في بورصة لندن حسب مؤشر  Xetra لبورصة فرانكفورت بنسبة 
FTSE100 بنسبة 9%، وارتفع مؤشر Hang Seng  لبورصة هونغ كونغ بنسبة 5.3%. وفي المقابل، 
شهدت أسعار أسهم بورصة باريس انخفاضًا حسب مؤشر CAC40 بنسبة 3.3% ، كذلك انخفضت 

أسعار األسهم في بورصة طوكيو بنسبة 3% حسب مؤشر NIKKEI225 ، شكل رقم )4(.
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شكل رقم )5(
أداء بعض البورصات الناشئة خالل عام 2010

أدائها مقارنة  فقد شهدت تحسنًا في   Emerging Markets الناشئة  بالنسبة لألسواق  أما 
مع عام 2009، حيث ارتفع مؤشرMSCI EFM Index  لألسواق الناشئة بنسبة 16.5%،كما أظهرت 
في  تحسنًا   2010 عام  خالل   MSCI ستانلي  مورجان  مؤسسة  عن  الصادرة  القياسية  األرقام 
مستويات أدائها، حيث أظهرت مؤشرات أسعار األسهم مقيمة بالدوالر األمريكي ارتفاعًا في أداء 
بورصات كل من تايلند وماليزيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والهند وتركيا وروسيا والبرازيل 
 والصين الغالقات عام 2010 بنسبة 50.8% و 32.5% و 31.2% و 30.7% و 19.4% و 18.4% و 17.2% و %3.8

و 2.3% على التوالي مقارنة مع إغالقات عام 2009. شكل رقم )5(.
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أداء بورصة عمان خالل عام 2010

أوال: السوق الثانوية
بلغت قيم التعامل في السوق الثانوية والمتمثلة بالسوقين األول والثاني وسوق حقوق االكتتاب 
وسوق السندات والتحويالت المستثناة من التداول 6832 مليون دينار خالل عام 2010 مقارنة مع 9886 
مليون دينار لعام 2009، بانخفاض نسبته 30.9%. وقد شكلت قيمة األسهم المتداولة في السوقين 

األول والثاني ما نسبته 97.9% من قيم التعامل في السوق الثانوية.

وفيما يلي استعراض لنشاط السوق الثانوية خالل عام 2010 :

أ-  السوقين األول والثاني 

تم التداول خالل عام 2010 بأسهم 236 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 73 شركة، وانخفضت أسعار 
أسهم 160 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. أما بالنسبة لمؤشرات األداء في السوقين األول 
والثاني، فقد انخفض حجم التداول بنسبة 30.8% مقارنة مع عام 2009، شكل رقم )6(. كما انخفض 
عدد العقود المنفذة بنسبة 36.6%، في حين ارتفع عدد األسهم المتداولة خالل عام 2010 بنسبة %16 

مقارنة مع عام 2009. 

شكل رقم )6(
حجم التداول في بورصة عمان
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القطاع  احتل  فقد  المتداولة،  األسهم  وعدد  التداول  لحجم  القطاعي  بالتوزيع  يتعلق  وفيما 
المالي المرتبة األولى من حيث حجم التداول وعدد األسهم المتداولة، تاله قطاع الخدمات ثم 
قطاع الصناعة، شكل رقم )7(. ومما يذكر بأن التداول في قطاعات العقارات والخدمات المالية 
التجارية والبنوك والنقل استحوذ على ما نسبته 24.9% و 23.3% و %15.5  المتنوعة والخدمات 

و 10.7% و 5.1% على التوالي من حجم التداول اإلجمالي في البورصة.

أما عن معدالت التداول اليومية، فقد انخفض المعدل اليومي لحجم التداول إلى 26.8 مليون 
دينار، بانخفاض نسبته 31.0% مقارنة بالمعدل اليومي لعام 2009 والبالغ 38.8 مليون دينار.

وفيما يتعلق بمعدل دوران األسهم، فقد احتل القطاع المالي المرتبة األولى بمعدل دوران بلغ 
117.6%، تاله قطاع الخدمات بمعدل 79.7%، وأخيرًا جاء قطاع الصناعة بمعدل 76.7%. وبالمحصلة 

فقد بلغ معدل دوران األسهم في البورصة 102.2% خالل عام 2010.

شكل رقم )7(
نسب المساهمة القطاعية في حجم التداول لعام 2010
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ب-  األرقام القياسية ألسعار األسهم

انخفض الرقم القياسي المرجح لألسهم الحرة في نهاية العام 2010 بنسبة 6.3% ليغلق عند مستوى 
2374 نقطة. كما انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية ليغلق عند مستوى 5318 نقطة 

بنسبة انخفاض %3.7. 
أما على المستوى القطاعي؛ فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 3.8% مقارنة مع 
عام 2009 وذلك نتيجة النخفاض جميع القطاعات الفرعية باستثناء قطاع البنوك،حيث انخفض الرقم 
المالي،بنسبة  للقطاع  القياسي  الرقم  على   %12 من  بأكثر  يؤثر  العقارات،والذي  لقطاع  القياسي 
يؤثر  22.5%،حيث  بنسبة  المتنوعة  المالية  الخدمات  لقطاع  القياسي  الرقم  انخفض  25.3%. كذلك 
لقطاع  القياسي  الرقم  12.5%،وارتفع  من  بأكثر  المالي  للقطاع  القياسي  الرقم  على  القطاع  هذا 
البنوك بنسبة 7.7%،والذي يؤثر على القطاع المالي بأكثر من 69%. وانخفض الرقم القياسي لقطاع 
الفرعية،  القطاعات  لمعظم  القياسية  األرقام  النخفاض  ذلك كمحصلة  وجاء   ،%10 بنسبة  الخدمات 
وبشكل رئيسي قطاع الطاقة والمنافع الذي انخفض بنسبة 7.9%، حيث يؤثر هذا القطاع بأكثر من 
37% على الرقم القياسي لقطاع الخدمات. وأخيرًا انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 
بشكل  والتعدينية  االستخراجية  الصناعات  لقطاع  القياسي  الرقم  النخفاض  نتيجة  وذلك   ،%5.9

رئيسي بنسبة 8.2% والذي يؤثر بأكثر من 50% على قطاع الصناعة. 
وكان قطاع التبغ والسجائر وقطاع الخدمات الصحية وقطاع البنوك وقطاع األدوية والصناعات الطبية 
هي القطاعات التي ارتفعت خالل عام 2010 بنسبة 28.7% و 15.6% و 7.7% و 3.6% على التوالي، في حين 
الصناعات  وقطاع  العقارات  وقطاع  والكرتون  الورق  صناعات  وقطاع  التجارية  الخدمات  قطاع  كان 
انخفضت هذه  العام، حيث  انخفاضًا خالل  األكثر  الكهربائية  الصناعات  الزجاجية والخزفية وقطاع 

القطاعات بنسبة 35.4% و 32.2% و 25.3% و 24.9% و 24.3% على التوالي. شكل رقم )8(.

شكل رقم )8(
نسب ارتفاع القطاعات الفرعية خالل عام 2010
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شكل رقم )8(
نسب انخفاض القطاعات الفرعية خالل عام 2010

شكل رقم )9(
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة

)إغالق عام 1999= 1000(
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وكمحصلة النخفاض أسعار األسهم للعام 2010، انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في 
نهاية العام 2010 بنسبة 3.0% لتشكل ما نسبته 122.7% من الناتج المحلي اإلجمالي، شكل رقم  )10(.  

جدول رقم )2(
القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة قطاعيًا

شكل رقم )10(
القيمة السوقية للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 )مليون دينار(
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ج- سوق السندات

العام 0.14 مليون دينار بنسبة انخفاض 94.5% مقارنة مع  بلغ حجم تداول السندات خالل هذا 
العام 2009، وانخفض عدد السندات المتداولة إلى 0.14 ألف سند بانخفاض نسبته 81.6% مقارنة 

مع العام 2009.

د- سوق حقوق االكتتاب

بلغ حجم تداول حقوق االكتتاب خالل هذا العام 40 ألف دينار بنسبة انخفاض 83% مقارنة مع 
العام 2009، وانخفض عدد حقوق االكتتاب المتداولة إلى نحو 115 ألف حق بانخفاض نسبته %97 

مقارنة مع العام 2009.

هـ- العمليات المستثناة من التداول 

من  المستثناة  التحويالت  قيمة  أن  إلى  المالية  األوراق  إيداع  مركز  عن  الصادرة  البيانات  تشير 
انخفضت  التداول واألخرى( قد  المستثناة من  والعائلية والشركات  اإلرثية  )التحويالت  التداول 
218.0 مليون دينار  العام مقارنة مع  142.1 مليون دينار لهذا  2010، حيث بلغت قيمتها  خالل عام 
للعام 2009، أما عدد األسهم المحولة خالل هذا العام فقد بلغ 45.4 مليون سهم مقارنة مع 73.2 

مليون سهم لعام 2009.
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ثانيا: االستثمار غير األردني
بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير األردنيين من أسهم الشركات 
التداول  حجم  من   %15.5 نسبته  ما  مشكلة  دينار  مليون   1036.6 حوالي   2010 العام  خالل  المتداولة 
الكلي في البورصة، في حين بلغت قيمة األسهم المباعة من قبلهم حوالي 1051.2 مليون دينار، 
وبذلك يكون صافي االستثمار غير األردني قد انخفض بما قيمته 14.6 مليون دينار لعام 2010، مقارنة 

مع انخفاض قيمته 3.8 مليون دينار للعام 2009.
وبلغت مساهمة غير األردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية عام 2010 حوالي 

49.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، شكل رقم )11(.

وتشير البيانات الصادرة عن مركز إيداع األوراق المالية إلى أن االستثمارات السعودية تحتل المرتبة 
األولى في بورصة عمان من حيث االستثمارات األجنبية؛ حيث بلغت قيمتها بنهاية العام 2010 حوالي 
ثم   ،%5.9 بنسبة  الكويتية  تلتها  للبورصة،  السوقية  القيمة  من   %6.4 بنسبة  أي  دينار  مليار   1.4

األميركية بنسبة 5.2%، ثم اللبنانية بنسبة 4.3%، ثم القطرية بنسبة %4.2. 
 

شكل رقم )11(
القيمة السوقية للبورصة موزعة حسب الجنسية
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ثالثًا: اإلدراج في بورصة عمان
ارتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان بنهاية عام 2010 إلى 277 شركة مقابل 272 شركة 
مدرجة بنهاية عام 2009، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق األول 112 شركة، فيما بلغ 
عدد الشركات المدرجة في السوق الثاني 165 شركة. كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات المدرجة 
2010 مقارنة مع نحو 6.7 مليار دينار/سهم بنهاية  العام  7.0 مليار دينار/سهم بنهاية  إلى نحو 
العام 2009، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة إلدراج خمس شركات جديدة خالل العام 2010،فضال عن 

قيام مجموعة من الشركات المدرجة بزيادة رؤوس اموالها خالل نفس العام بطرق مختلفة.
 

أ- األوراق المالية الجديدة التي قامت بورصة عمان بإدراجها خالل 
عام 2010

1. األسهم

قامت بورصة عمان خالل عام 2010 بإدراج أسهم 5 شركات جديدة بلغ مجموع رؤوس أموالها 41 
مليون دينار/سهم. ويوضح الجدول التالي أسماء ورؤوس أموال الشركات الجديدة التي أدرجت 

خالل العام 2010:
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2. حقوق االكتتاب

قامت البورصة بإدراج ثالثة حقوق اكتتاب جديدة خالل العام 2010، حيث بلغ عددها نحو 8.9 مليون 
حق اكتتاب، والجدول التالي يوضح حقوق االكتتاب التي تم إدراجها خالل عام 2010:

3. السندات وأذونات الخزينة

قامت البورصة بإدراج 55 إصدارًا من سندات الخزينة الحكومية خالل العام 2010 وبقيمة بلغت 2889.8 
كذلك  دينار،  مليون   263 بقيمة  العامة  المؤسسات  وأذونات  سندات  من  إصدارًا  و11  دينار،  مليون 
اسناد  ادراج  دينار،وتم  مليون   1572.5 وبقيمة  الخزينة  أذونات  إصدارًا من   27 بإدراج  البورصة  قامت 

قرض واحد للشركة العربية الدولية للفنادق بقيمة 10 مليون دينار.

ب- الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خالل العام 2010

لمساهمي  الخاص  االكتتاب  طريق  عن  مالها  رأس  بزيادة   2010 عام  خالل  مدرجة  شركات   6 قامت 
الشركة وبلغ عدد أسهم الزيادة )15,293,712( سهم، وقامت 10 شركات بزيادة رأس مالها عن طريق 
شركة   20 وقامت  سهم.   )140,427,733( الزيادة  أسهم  عدد  وبلغ  استراتيجي  لشريك  تخصيصها 
بزيادة رأس مالها عن طريق توزيع أسهم مجانية بلغ عددها )96,632,471( سهم،وأخيرًا قامت شركة 

واحدة بزيادة رأس مالها عن طريق االكتتاب العام بمقدار )1,503,370( سهم.
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إلى  األول  السوق  إدراج أسهمها من  التي تم نقل  الشركات  ج- 
السوق الثاني وبالعكس خالل العام 2010

الكابالت  مصانع  وهي:  األول  السوق  إلى  الثاني  السوق  من  شركة   12 إدراج  نقل  تم   
المتحدة والعربية الدولية للفنادق واألولى للتأمين ومجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي 
والموارد الصناعية االردنية والكفاءة لالستثمارات العقارية والموارد للتنمية واالستثمار والجميل 
البتروكيماوية  والصناعات  األردنية  واأللبسة  القابضة  أوفتك  ومجموعة  العامة  لالستثمارات 

الوسيطة والشرق األوسط للتأمين.

كما تم نقل إدراج اسهم 19 شركة من السوق األول إلى السوق الثاني وهي: الزرقاء 
للتعدين  والعامة  الكويتي  االردني  والبنك  المتطورة  للصناعات  واالتحاد  واالستثمار  للتعليم 
والبنك االستثماري والخطوط البحرية الوطنية االردنية والبتراء للتعليم ومصانع االجواخ األردنية 
للصناعات  والعالمية  واالستثمار  للتعليم  الدولية  والعربية  والترافرتين  الوطنية  والتأمين 
والكرتون  الورق  الطبية ومصانع  لالستثمارات  والدولية  الدوائية  للصناعات  والحياة  الكيماوية 
األردنية والبالد لألوراق المالية واالستثمار وتطوير العقارات واالراضي المقدسة للتأمين والمتحدة 

للتأمين.

رابعًا: السوق األولية
بلغت قيمة اإلصدارات في السوق األولية من أسهم وسندات 5122.8 مليون دينار لعام 2010 بارتفاع 
نسبته 6.8% عن مستواها في العام 2009. وتأتى زيادة حجم إصدارات السوق األولية نتيجة زيادة 
الدين العام الداخلي للحكومة والمتمثل بقيام الحكومة بإصدار ما قيمته 4641.3 مليون دينار 
 1651.5 المصدرة  الخزينة  أذونات  قيمة  بلغت  2010، حيث  عام  الخزينة خالل  وأذونات  من سندات 
مليون دينار، وبلغت سندات الخزينة المصدرة خالل العام 2010 ما قيمته 2989.8 مليون دينار. كما 
قامت سلطة المياه خالل عام 2010 بإصدار سندات بقيمة 159.5 مليون دينار، وقامت المؤسسة 
العامة لالسكان والتطوير الحضري بإصدار أذونات بقيمة 109 مليون دينار، كذلك تم إصدار ما 
لإلصدارات  وبالنسبة  العامة.  المساهمة  الشركات  قرض  إسناد  من  دينار  مليون   93.8 قيمته 
األولية من األسهم؛ فقد تم خالل عام 2010 تسجيل شركة مساهمة عامة واحدة برأسمال قدره 
10.0 مليون دينار لدى هيئة االوراق المالية ، وتحول 3 شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات 
مساهمة عامة برأسمال قدره 13.2 مليون دينار، وقيام 33 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها 

بمقدار 119.8 مليون سهم وبقيمة 96.1 مليون دينار.
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خامسًا: عضوية البورصة
في  األعضاء  الشركات  عدد  بأن  علما  البورصة،  إلى  جدد  أعضاء  انضمام   2010 العام  خالل  يتم  لم 
البورصة بلغ 68 شركة بنهاية عام 2010، فيما بلغ عدد شركات الوساطة العاملة 61 شركة حتى نهاية 
عام 2010.  علما بأنه قد تم إلغاء عضوية شركتي الرضا للخدمات المالية وبيت األسهم لألوراق المالية 

في البورصة خالل العام 2010. 

سادسًا: حل المنازعات
تم استقبال طلبات تحكيم لدى بورصة عمان لحل النزاعات الناشئة بين أعضاء البورصة وعمالئهم 
 2010 بلغ عددها في عام  ، حيث   2004 بورصة عمان لسنة  المنازعات في  تعليمات حل  وفقا ألحكام 
خمسة عشر طلبا ، ومن مزايا اللجوء لحل المنازعات في بورصة عمان وفقا لتعليمات حل المنازعات 

سرعة البت في القضايا المطروحة للتحكيم.
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إنجازات بورصة عمان خالل عام 2010

أواًل: التطورات التشريعية
استمرارًا لنهج البورصة في مراجعة التشريعات المعمول بها ، فقد تم خالل عام 2010 إجراء بعض 
تعديل بعض  تم  ببورصة عمان،حيث  الخاصة  واإلجراءات  والتعليمات  األنظمة  التعديالت على 
مواد تعليمات إدراج األوراق المالية في بورصة عمان،وتعديل اإلجراءات التنظيمية لعمليات بيع 

األوراق المالية التي تتم تنفيذا لقرارات الجهات الرسمية،وغيرها من التعديالت األخرى.

ثانيًا : التطورات التقنية
1. اطالق خدمة التداول عبر االنترنت

أطلقت بورصة عمان خدمة التداول عبر اإلنترنت خالل عام 2010، والتي أتت ضمن جهود بورصة 
عمان الرامية لتحقيق أهدافها في مجال تطوير أساليب التداول وتوسيع قاعدة المتعاملين 

باألوراق المالية.
المالية  باألوراق  للتداول  والمهتمين  المستثمرين  من  ألكبر عدد  الفرصة  الخدمة  وتوفر هذه 
بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يساهم في زيادة أعداد المتعاملين في بورصة عمان 

وزيادة إقبالهم على التداول باألوراق المالية. 
وقد أقرت هيئة األوراق المالية تعليمات تداول األوراق المالية عبر اإلنترنت، والتي جاءت بهدف 
تنظيم جميع القضايا المتعلقة بخدمة التداول عبر اإلنترنت، حيث أكدت التعليمات على ضرورة 
حصول شركة الوساطة الراغبة بتفعيل الخدمة على موافقة البورصة الخطية ومصادقة هيئة 
األوراق المالية على طلبها المقدم، كما ألزمت الوسيط بإبرام اتفاقية تداول عبر اإلنترنت مع 
التنظيمية  الجوانب  الراغب باالستفادة من هذه الخدمة، بحيث تشمل االتفاقية جميع  عميله 
يكون  حتى  الخدمة  استخدام  مخاطر  عن  اإلفصاح  يتضمن  بيان  فيها  بما  الطرفين،  بين 
ينتج  والتي  الخدمة  لهذه  استخدامه  عليها  ينطوي  قد  التي  بالمخاطر  علم  على  المستثمر 
الحال في  الخدمة وليس كما هو  أو سوء استخدام  اإلنترنت  معظمها عن استخدام شبكة 
قانون  بأحكام  المستثمر  التزام  ضرورة  على  التأكيد  إلى  إضافة  للتداول،  التقليدية  الطريقة 
األوراق المالية واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتحمله المسؤولية القانونية 
الكاملة عن المخالفات المرتكبة من قبله، والمسؤولية الناتجة عن إدخال األوامر أو تعديلها أو 

إلغائها من خالل استخدام الخدمة.
وبالتالي  المباشرة  التداول  معلومات  متابعة  له  تتيح  للخدمة  المستثمر  استخدام  بأن  علمًا 
إمكانية متابعة مجريات جلسة التداول واتخاذ القرارات االستثمارية بشكل فوري مستفيدًا من 
العميل  تواجد  تستدعي  ال  الخدمة  هذه  أن  حيث  توفرها،  لحظة  المتاحة  االستثمارية  الفرص 
في مقر شركة الوساطة أو حتى االتصال هاتفيًا معها، إنما تتطلب قيام العميل بإدخال أمر 
إلى  األمر  ثم وصول  الغرض، ومن  لهذا  المستخدمة  البرمجيات  البيع من خالل  أمر  أو  الشراء 
نظام التداول اإللكتروني بعد التحقق الكترونيا من استيفائه للشروط الالزمة من قبل أنظمة 
الوسيط.  ومما يجدر ذكره أن هذه الخدمة تمكن المستثمر من متابعة تنفيذ تعامالته وإدارة 

محفظته االستثمارية بشكل مباشر وفي أي وقت.
ومما يذكر في هذا المجال، بأن أربع شركات وساطة بدأت خالل العام 2010 بتوفير خدمة التداول 
المتداولة من خالل  األسهم  بلغ عدد  األولى. وقد  المرحلة  لعمالئها،وذلك ضمن  اإلنترنت  عبر 
بلغ  تداول  بحجم  سهمًا   )8,902,186(  2010 العام  نهاية  وحتى  تموز  في  إطالقها  منذ  الخدمة 

)5,673,824( دينار نفذت من خالل )6,319( عقدًا.
كما سيتم تفعيل خدمة التداول عبر االنترنت لمجموعة من شركات الوساطة حال التأكد من 

جاهزيتها وفقًا ألحكام األنظمة والتعليمات النافذة.
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2. اعتماد الموقع االلكتروني الجديد لبورصة عمان

يعكس  والذي  واالنجليزية  العربية  باللغتين  الجديد  االلكتروني  موقعها  عمان  بورصة  اعتمدت 
حيث  إليه،  وصلت  الذي  المتقدم  والمستوى  شهدتها  التي  الكبيرة  والتطورات  البورصة  صورة 
إلى  التي يحتويها اضافة  الحديث وبالمعلومات الشاملة  الجديد بتصميمه وشكله  الموقع  يتميز 
التكنولوجيا المتطورة التي استخدمت في تصميمه،حيث أن الموقع االلكتروني الجديد بني على 
باالضافة  والمستثمرين،  والباحثين  المهتمين  قبل  من  االستخدام  وسهلة  متطورة  تكنولوجيا 
المطلوبة وذلك من خالل توفر أساليب بحث متطورة وذكية  المعلومات  إلى  الوصول  إلى سرعة 
يمكن من خاللها البحث عن أية معلومات تتعلق بالبورصة وبالتداول في بورصة عمان، إلى جانب 

معلومات الشركات.
والتاريخية  الحية  التداول  معلومات  على  الحصول  الجديد  الموقع  خالل  من  باالمكان  أصبح  لقد 
لفترات زمنية طويلة بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، وقد تم إضافة ميزة جديدة في 
الموقع تمكن المستخدم من الحصول على نشرات التداول التاريخية للفترات الزمنية التي يرغب 
بها. كذلك أصبح بإمكان المستخدم من خالل الموقع الجديد مراقبة الشركات األكثر ارتفاعًا في 

أسعار أسهمها واألكثر انخفاضًا بشكل مباشر خالل جلسة التداول.  
به  نافذة خاصة  به من خالل عمل  الخاص  الشخصي  الطابع  إضفاء  الموقع  كما يمكن لمستخدم 
تسمى قائمتي My Watch List، يستطيع من خاللها المستخدم اختيار مجموعة من الشركات 
بحيث يستطيع مراقبة جميع المعلومات الخاصة بهذه الشركات من معلومات تداول حية وتاريخية 
ومعلومات مالية وجميع االفصاحات والتعاميم والرسومات البيانية لهذه الشركات من خالل نافذة 

واحدة وحفظ هذه المعلومات، بحيث يتمكن من استعادتها في كل مرة يتصفح بها الموقع.
شكل  على  والرئيسة  الفرعية  للقطاعات  وتاريخية  تفصيلية  معلومات  الجديد  الموقع  يوفر  كما 

جداول مما يتيح المجال أمام المحللين والمختصين لتحليلها بالطريقة التي يرونها مناسبة. 
التعاميم  وكافة  بالشركات  الخاصة  المعلومات  جميع  توفير  الموقع  خالل  من  تم  فقد  كذلك 
عام  منذ  البورصة  وبأعضاء  المدرجة  بالشركات  المتعلقة  واالفصاحات  عمان  بورصة  عن  الصادرة 
البيانية على الموقع الجديد للبورصة باستخدام تكنولوجيا متطورة  2001. كما تم تطوير الرسوم 
يمكن للمستخدم من خاللها استعراض رسوم بيانية استنادًا إلى بيانات تاريخية ولفترات زمنية 

مختلفة. 
ومن المزايا الجديدة التي تم إضافتها للموقع الجديد نظام فرز الشركات Stock Screener، حيث 
الشركات وفرزها من خالل استخدام مجموعة من  البحث عن  المستخدم من  الميزة  تمكن هذه 
المؤشرات أو المعايير ، فمثال يستطيع المستخدم حصر الشركات التي يزيد رأسمالها أو يقل عن 
التي  االخرى  المؤشرات والمعايير  أو يقع ضمن نطاق معين، ويوجد مجموعة من  مستوى معين 
 P/E Ratio يستطيع المستخدم البحث من خاللها كمجموع الموجودات ونسبة مضاعف الربحية

وغير ذلك من المعايير.

3. اعتماد مشروع نظام األرشفة الجديد لبورصة عمان

ليحل  وذلك  الفعلي  التطبيق  حيز   EZ Publish الجديد  االرشفة  نظام  وضع   2010 العام  خالل  تم 
محل نظام األرشفة السابق Domino.Doc، ويتميز النظام الجديد بسهولة التعامل مع وظائفه 
المختلفة من تحميل الوثائق وتصنيفها بطريقة أكثر تنظيمًا،فضاًل عن امكانية البحث عن الوثائق 

التاريخية بسهولة وسرعة. 
التحتية لنظام األرشفة الجديد بطريقة تضمن استمرارية عمل النظام  البنية  هذا وقد تم إعداد 

بكفاءة وبقدرة استيعابية كبيرة.
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4.  تجهيز موقع إدارة الكوارث في اربد 

NYSE Euronext بتجهيز  قامت بورصة عمان وبالتنسيق مع بورصة نيويورك/ يورونكست 
نسخ  لحفظ  الموقع  هذا  استخدام  يتم  حيث  اربد،  مدينة  في  الكوارث  الدارة  الجديد  الموقع 
احتياطية من ملفات التداول اليومية، وذلك بعد نهاية كل جلسة تداول، كما يمكن استخدامه 
لضمان استمرارية عقد جلسات التداول في الحاالت الطارئة التي يتعذر فيها عقد تلك الجلسات 

في الموقع الرئيسي.

5. تركيب مولد ووحدة توزيع كهرباء في مجمع بنك اإلسكان 

في  المستخدمة  والفنية  التقنية  البنية  وتحديث  لتطوير  الدائمة  البورصة  جهود  إطار  في 
الكهربائية  بالتجهيزات  يتعلق  فيما  التحتية  البنية  تجهيز  إعادة  من  االنتهاء  تم  البورصة، 
واستمرارية العمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع بنك اإلسكان. حيث تم تركيب 
مولد كهربائي جديد ووحدة توزيع كهربائي جديدة في الموقع المذكور. ومن الجدير بالذكر 
أن تلك األجهزة الجديدة يتم مراقبتها والتحكم بها عن بعد من مكاتب البورصة دون الحاجة 

للتواجد في الموقع في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

6. تطوير وتحديث نظام إدارة المعلومات
 Oracle Developer وتحديثه من نسخة MIS تم االنتهاء من تطوير نظام إدارة المعلومات
6i والتي تعتبر نسخة مكتبية  إلى نسخة Oracle Developer 10g والتي تقوم بتشغيل 

النظام المشار إليه أعاله باستخدام متصفح االنترنت.
من  العديد  وإضافة  فيه  المستخدمة  اإلجراءات  بعض  بتعديل   MIS ال  نظام  تطوير  تم  كما 
اإلجراءات الجديدة، وقد تم إضافة العديد من الشاشات والتقارير تزامنًا مع إطالق نظام التداول 

 .OMS عبر االنترنت
االلكتروني  الموقع  تزويد  بهدف  الجديدة  واإلجراءات  الشاشات  من  العديد  تطوير  تم  كما 
الموقع  في  الموجودة  والمعلومات  التقارير  لبناء  الالزمة  والبيانات  بالملفات  للبورصة  الجديد 
بأعمال  المتعلقة  الجديدة  والتقارير  الشاشات  من  العديد  إضافة  تم  كما  الجديد.  االلكتروني 

دليل الشركات.
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7. االنتهاء من تصميم البنية التحتية لمبنى المركز المالي الوطني 
األردني

قامت بورصة عمان بمراجعة التصاميم الخاصة بشبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتجهيزات 
البنية التحتية من كهرباء وأجهزة مراقبة وتحكم في مبنى المركز المالي الوطني األردني. ومن 
للمركز  الجديدة  الشبكة  لكامل  الضوئية  االلياف  تكنولوجيا  استخدام  سيتم  أنه  بالذكر  الجدير 
المالي وبذلك يصبح أول مبنى متكامل في االردن يستخدم تقنية Fiber to the Desk  والتي 
تشكل نقلة نوعية عن الكوابل النحاسية المستخدمة حاليًا، ومن مزاياها انها تتيح تمديد الكوابل 
على مسافات عالية تصل إلى 550 متر و بسرعات عالية، وبذلك يتم تقليل عدد األجهزة الموزعة 

للشبكة ويصبح باالمكان وضعها بشكل مركزي بدال من توزيعها في عدة طوابق.
أما بالنسبة ألجهزة التحكم، فقد تم وضع مواصفات لها بحيث يتم التحكم إلكترونيًا بجميع 

األجهزة الكهربائية واألجهزة الموزعة وكاميرات المراقبة واالبواب من خالل شبكة خاصة بها مع 
 وجود نظام تحكم يتيح االدارة الفاعلة والمراقبة لهذه األنظمة.

MPLS  8.استخدام تقنية اتصال حديثة للربط مع الوسطاء

في إطار سعي بورصة عمان الدائم للتطور واستخدام أحدث التقنيات في مجال االتصاالت، قامت 
الضوئية  األلياف  كوابل  عبر  الربط  خدمات  تقدم  التي  االتصاالت  شركات  مع  بالتعاون  البورصة 
وشبكات األمواج الالسلكية من نوع Microwave وذلك لربط مكاتب شركات الوساطة المتواجدة 
خارج مجمع بنك االسكان مع البورصة والراغبة بتبديل خطوطها باستخدام تكنولوجيا حديثةللربط 
تدعى “Multiprotocol Label Switching “MPLS، حيث تمتاز هذه التقنية بكفاءتها، وبتوفير 
سعات اتصال عالية، باإلضافة إلى تكلفتها المنخفضة مقارنًة بالخطوط القديمة. وبالتالي أصبح 
بإمكان شركات الوساطة المتواجدة خارج المجمع الربط مع البورصة مباشرة أو من خالل مجمع بنك 

اإلسكان باستخدام تقنية MPLS المذكورة أعاله.
     

9. تحديث الشريط المتحرك للتلفزيون األردني

األسهم  آخر أسعار  األردني، بحيث يظهر  التلفزيون  تم تطوير شريط متحرك جديد يعرض على 
المتداولة في البورصة.

10. تطوير الرقابة االلكترونية على اوامر الوسطاء

بهدف تحسين وتسريع عملية الرقابة على شركات الوساطة األعضاء في بورصة عمان، فقد تم 
مع  ومقارنتها  بالوسطاء  الخاصة  األنظمة  لدى  المنفذة  األوامر  فحص  على  يعمل  برنامج  تجهيز 
والتأكد من تطابقها وانسجامها مع أصول وقواعد  المعلومات  ادارة  المنفذة على نظام  األوامر 

العمل السليمة وبما يتفق مع أسس الشفافية والعدالة لسوق رأس المال.
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ثالثًا: اإلفصاح ونشر المعلومات

قامت بورصة عمان في مجال اإلفصاح ونشر المعلومات خالل العام 2010 بما يلي:
المعلومات، وذلك لنشر  المعلومات مع شركات تزويد  اتفاقيات لنشر  توقيع )3( 
عدد  يرتفع  وبذلك  السوق  مراقبة  شاشات  خالل  من  عمان  بورصة  معلومات 

االتفاقيات الموقعة لهذه الغاية إلى )30( اتفاقية.
 GL توقيع اتفاقية واحدة لنشر المعلومات من خالل شاشات عرض المعلومات الـ

ليبلغ عدد االتفاقيات الموقعة من خالل هذه الوسيلة )11( اتفاقية.
األسهم  ألسعار  المتحرك  الشريط  خالل  من  معلومات  نشر  اتفاقيات   )6( توقيع 
المتحرك  اإللكتروني  بالشريط  والمتعلقة  الموقعة  االتفاقيات  عدد  يصل  وبذلك 
)92( اتفاقية.  كما تم توقيع اتفاقية واحدة  لنشر معلومات األسعار الحية لألوراق 
القنوات  شاشات  على  متحرك  شريط  شكل  على  لعرضها  المتداولة  المالية 

الفضائية، وبذلك يرتفع عدد االتفاقيات الموقعة لهذه الغاية إلى )3( اتفاقيات.
يتضمن  حيث   ،2010 لعام  العامة  المساهمة  الشركات  دليل  عمان  بورصة  أصدرت 
بورصة  في  المدرجة  العامة  المساهمة  الشركات  عن  عامة  معلومات  الدليل 
الشركات  حسابات  مدققي  وأسماء  الشركات  عناوين  مثل  المدرجة  وغير  عمان 
الدليل  هذا  يضم  كما  فيها.  العاملين  وأعداد  القانونيين  ومستشاريها 
وقائمة  المالي  المركز  بقائمة  المتعلقة  المساهمة  للشركات  المالية  المعلومات 
بالذكر،  الجدير  ومن   .2009 ولغاية   2006 من  لألعوام  النقدي  التدفق  وقائمة  الدخل 
بأنه ضمن الجهود المستمرة لبورصة عمان الهادفة لتطوير الخدمات والمعلومات 
المقدمة للمستثمرين والدارسين والجمهور بشكل عام، فقد تم إعادة بناء نماذج 
مع  تماشيًا  وذلك  الشركات،  لدليل  المعدة  المالية  للقطاعات  المالية  المعلومات 
التطورات الحاصلة في عرض التقارير المالية لتلك القطاعات، وبهدف عرض تلك 
المعلومات بشكل أوضح مما كانت عليه في االصدارات السابقة من الدليل، كما 

تم اعداد نموذج جديد لشركات التأمين االسالمي في دليل الشركات.

رابعًا: التوعية واإلعالم 

Stock  قامت بورصة عمان  والجامعة  األردنية  بافتتاح  غرفة  المحاكاة  والتدريب
Exchange Simulation Room في قسم إدارة األعمال في الجامعة. كما وقع 
كال الطرفين على اتفاقية تعاون علمي تهدف إلى إنشاء غرفة المحاكاة والتدريب 
على نظام التداول اإللكتروني الخاص ببورصة عمان. وتهدف غرفة المحاكاة إلى 
األبحاث  إجراء  إلى  إضافة  والبورصة،  المالية  باألوراق  التعامل  على  الطلبة  تدريب 

والدراسات المتعلقة بالبورصة من قبل أعضاء هيئة التدريس. 
بأجهزة  مزودة  الغرض  لهذا  كاملة مخصصة  قاعة  تجهيز  تم  المجال،  وفي هذا 
مع  مباشر  بشكل  القاعة  ربط  وتم  التداول  نظام  الستخدام  مهيئة  حاسوب 

البورصة.
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خامسًا: الحضور المحلي والعربي 
والدولي

على المستوى المحلي:

التمويل  اإلعالميين عقدتها مؤسسة  لتدريب  بورشة عمل  بورصة عمان  شاركت 
الدولية عضو مجموعة البنك الدولي ومؤسسة تومسون رويترز حول موضوعات 
متعلقة بحوكمة الشركات، وذلك لزيادة قدرات اإلعالميين على تغطية الممارسات 

الصحيحة لحوكمة الشركات.
وتأتي الورشة في إطار جهود المنتدى العالمي لحوكمة الشركات التابع لمؤسسة 
التمويل الدولية IFC الرامية لتحسين ممارسات حوكمة الشركات التي من شأنها 
تفعيل وتعزيز قدرة الشركات ومساعدتها على التوسع وإتاحة المزيد من فرص 

العمل.

شاركت بورصة عمان في المؤتمر السادس لرجال االعمال والمستثمرين االردنيين 
تشجيع  ومؤسسة  األردنيين  االعمال  رجال  جمعية  نظمته  والذي  المغتربين 
االستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية . وقدمت البورصة ورقة عمل بعنوان “بورصة 
عمان والتحديات الراهنة” تناولت فيها عدة مواضيع منها أهمية االستثمار ببورصة 
عمان ودور ذلك في تعزيز االدخار واالستثمار، وخدمة التداول عن طريق االنترنت 
بكل  وادارتها  استثماراتهم  لمتابعة  الفرصة  المستثمرين  إعطاء  في  وأهميتها 
سهولة، كما تناولت التحديات التي تواجه بورصة عمان والتي تتمثل في مواجهة 

التقلبات الحادة المستمرة لالسواق العالمية ومواجهة آثار األزمة المالية العالمية.

وعلى هامش هذه المناسبة، قامت بورصة عمان بتنظيم يوم علمي في الجامعة 
استفسارات  على  واإلجابة  ومباشر  حي  بشكل  التداول  جلسة  عرض  فيه  تم 
توثيق  على  عمان  بورصة  من  حرصًا  النشاط  هذا  مثل  عقد  يأتي  حيث  الطالب؛ 
صالتها والتواصل المستمر بالمجتمع المحلي وتماشيًا مع االستراتيجية التثقيفية 
الوعي  وزيادة  االستثمار  ثقافة  البورصة في مجال نشر  تبنتها  التي  والتسويقية 

لدي المواطنين والمتعاملين باألوراق المالية.
   

والذي عقد من  االستثمار”  “التحقيق في قضايا  برنامج  بورصة عمان في  شاركت 
قبل مديرية األمن العام / إدارة األمن الوقائي،حيث ساهمت البورصة بالقاء محاضرة 
بعنوان “قضايا البورصة”،تناولت فيها العديد من القضايا الهامه المرتبطة بسوق 
بعض  عن  لمحة  إعطاء  إلى  إضافة   ، المالية  باألوراق  والتعامل  األردني  المال  رأس 
األسهم  ذلك  في  بما  المال،  رأس  بسوق  المرتبطة  األساسية  واألدوات  المفاهيم 
والسندات وصناديق االستثمار المشترك وحقوق االكتتاب وحوكمة الشركات، كما 

تم مناقشة  تأثر االقتصاد األردني باألزمة المالية العالمية.
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شاركت بورصة عمان في ملتقى ومعرض مال وأعمال األول تحت عنوان “مال األردن 
في  البنوك  جمعية  في  ُعقد  والذي  األردنية  المتحدة  الشركة  من  بتنظيم   ”2010
العالمية على  المالية  األزمة  “أثر  البورصة في جلسة بعنوان  األردن، حيث شاركت 
في  ذلك  ودور  عمان  ببورصة  االستثمار  أهمية  مناقشة  خاللها  تم  عمان”  بورصة 

تعزيز االدخار واالستثمار، كما تناولت الجلسة التحديات التي تواجه بورصة عمان.

شاركت بورصة عمان ببرنامج الرقابة على االسواق المالية السنوي الرابع الذي عقدته 
هيئة االوراق الماليه بالتعاون مع هيئة الرقابة األمريكية SEC، والذي عقد في مقر 
لتجارب  مكثفا  عرضا  التدريبي  البرنامج  وتضمن   المال.  رأس  سوق  مؤسسات 
الخدمات  شركات  على  التفتيش  منها  المجاالت  من  عدد  في  المتقدمة  الدول 
المالية وتقييم المخاطر. كما تضمن دراسة تطورات أثر األزمة المالية العالمية على 
المشترك،  االستثمار  الوعي حول صناديق  تعميق  إلى  باالضافة  الناشئة،  األسواق 

وتعزيز المعرفة باإلفصاح والتسجيل واإلصدار والتسويات المالية.

الحكومية  والدوائر  الوزارات  من  عدد  جانب  إلى  عمان  بورصة  شاركت  كما 
على  االستراتيجي  “التخطيط  بعنوان  عمل  ورشة  في  المستقلة  والمؤسسات 
المستوى القطاعي” والتي أقامتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف خلق 

لغة مشتركة بين الجهات المشاركة لغايات تطبيق البرنامج التنموي التنفيذي.

وشاركت بورصة عمان في دورة بعنوان “ادارة االستثمارات المالية” والتي عقدت في 
مبنى مؤسسات سوق رأس المال األردني بتنظيم من هيئة األوراق المالية بالتعاون 

مع المعهد العربي للتخطيط / الكويت ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

استقبال الوفود:

استقبلت بورصة عمان في مقرها عددًا من الوفود الرسمية والطالبية من عدد من 
الجهات المحلية والعربية والدولية، وضمن هذا اإلطار:

استقبلت بورصة عمان في مقرها عددًا من الوفود من جهات عربية وأجنبية،وفي 
من  ووفدًا  لإلستثمار،  ظبي  أبو  شركة  من  وفدًا  البورصة  السياق،استقبلت  هذا 
موظفي القطاع المصرفي الليبي، ووفدًا برلمانيًا بريطانيًا، وموفد االتحاد األوروبي 
المالي  والمستشار  االورومتوسطي،  التنمية  بنك  انشاء  بدراسة  المعنية  للجنة 

لشركة ويلز فارجو لالستثمارات في كاليفورنيا.

 كما استقبلت الملحق المالي وممثل البنك المركزي االيطالي لدى األردن، حيث تم 
خالل اللقاء استعراض المستجدات الحديثة في األسواق المالية وفي بعض دول 
والتأكيد  االيطالية،  والبورصة  بورصة عمان  بين  والتعاون  واألردن  األوروبي  االتحاد 
في  االيطالية  المالية  االستثمارات  وتعزيز  المشترك  التعاون  أواصر  توثيق  على 
سوق رأس المال األردني نظرًا لما يتمتع به من جاذبية في مختلف األصعدة سواء 
وعمق  بكفاءة  المتعلقة  وتلك  االلكترونية  والبنية  التشريعية  بالبنية  يتعلق  ما 

سوق األوراق المالية. 
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كما استقبلت بورصة عمان وفودًا أخرى من جهات محلية،حيث استقبلت وفدًا من 
دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ووفدًا عسكريًا من كلية الدفاع 

الوطني الملكية االردنية وآخر من كلية ضباط مدرسة الدفاع الجوي الملكي.

الجامعات  من  الطالبية  الوفود  من  عددًا  مقرها  في  عمان  بورصة  واستقبلت 
عجلون  كلية  فيالدلفيا،ومن  جامعة  من  طالبيًا  وفدًا  استقبلت  حيث  المحلية، 
الجامعية ، وكلية معان الجامعية،والكلية الجامعية المتوسطة، ووفدًا طالبيًا من 
الكلية العلمية اإلسالمية، وآخر من مدرسة أم عمارة الثانوية الشاملة للبنات. كما 
استقبلت وفودًا طالبية من الجامعات الدولية، كجامعة روتمان الكندية وجامعة 
البورصة  الزائرة عن طبيعة عمل  للوفود  الهولندية. وقد تم تقديم شرحًا  ليدن 
وعن أهم التطورات التي شهدها سوق رأس المال األردني من النواحي التشريعية 
والتقنية، كما تم اطالع الوفود على أعمال شركات الخدمات المالية وتم اصطحابهم 

في جوالت إلى قاعة المستثمرين ومرافق البورصة األخرى.

على المستوى العربي: 

شاركت بورصة عمان في المؤتمر الدولي األول للتمويل واالستثمار والذي عقد في 
مدينة الالذقية، تم فيه استعراض دور األسواق المالية العربية والعالمية وأدائها 
خالل األزمة المالية العالمية، واالشارة الى اإلجراءات التي اتخذتها مؤسسات سوق 
الشفافية  مبدأ  تعزيز  طريق  عن  األزمة  مع  تعاملها  وكيفية  األردني  المال  رأس 
التي  والتعليمات  بالقوانين  وااللتزام  الهامش  البيع على  والرقابة على  واإلفصاح 

من شأنها حماية السوق والمستثمرين.

شاركت بورصة عمان في المنتدى االقتصادي األول والذي ُعقد في مدينة دمشق. 
والفني  المالي  التحليل  التوعية في مجاالت  تقديم عددًا من محاضرات  تم  حيث 
بجناح  المؤتمر  البورصة على هامش  المشترك. كما شاركت  االستثمار  وصناديق 
خاص تم من خالله تقديم شرح لزوار الجناح عن فرص وآلية االستثمار في بورصة 
عمان وعن التطورات الحديثة التي وصلت إليها في الجوانب التشريعية والتقنية.
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كما شاركت بورصة عمان في مؤتمر بورصات منطقة الشرق األوسط وأفريقيا الذي 
 Financial Information Services المالية  المعلومات  خدمات  منتدى  عقده 
 Software البرمجيات والمعلومات  Division FISD المنبثق عن جمعية صناعة 
قامت  حيث  دبي،  مدينة  في   & Information Industry Association SIIA
البورصة خالل المؤتمر بعرض تجربتها في مجال نشر المعلومات وأهم التطورات 
التكنولوجية التي شهدتها البورصة في اآلونة األخيرة. كما تم خالل المؤتمر تناول 
عدة مواضيع أهمها مناقشة سياسات نشر المعلومات المطبقة من قبل بورصات 
المنطقة وأهمية توحيدها بما يخدم مصلحة هذه البورصات، فضاًل عن تناول أهم 
التحديات والمصاعب التي تواجه صناعة  نشر المعلومات سواء من قبل البورصات 
أو مزودي البيانات، باالضافة الى أهمية تقديم سبل المساعدة الممكنة لبورصات 

هذه المنطقة في هذا المجال، واالستفادة من تجارب البورصات العالمية.

كذلك فقد شاركت بورصة عمان في مؤتمر “إعادة الثقة ألسواق المال في المنطقة 
العربية والشرق األوسط” الذي نظمته اللجنة اإلقليمية للمنتدى العالمي لتعليم 
 International Forum for Investor Education (IFIE) – MENA المستثمر
استراتيجيات  وضع  إلى  المؤتمر  ويهدف  القاهرة.  مدينة  في   Subcommittee
وخطط مشتركة لتعليم المستثمر وتوعيته، باإلضافة إلى جذب مستثمرين جدد 
بين دول المنطقة العربية والشرق األوسط. وقامت بورصة عمان بعرض تجربتها 
في توعية المستثمرين والبرامج التسويقية التي تعقد على الصعيدين المحلي 

والدولي. 

اإلمارات  في  والسلع  المالية  األوراق   هيئة  احتفال  في  عمان  بورصة  شاركت  كما 
العربية المتحدة بمناسبة احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

 أما فيما يتعلق بالتعاون الدولي:

عن  المنبثقة  التنفيذية  واللجنة  العمل  لجنة  اجتماعات  عمان  بورصة  استضافت 
اتحاد البورصات األوروبية األسيوية FEAS. وقد ترأست البورصة اجتماع لجنة العمل 
الذي تم خالله مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال االجتماع والمتعلقة 
 ،2011 للعام  االتحاد  2010 وخطة عمل  للعام  االتحاد  االتحاد كتقرير خطة عمل  بعمل 

ومناقشة التقارير واألبحاث المقدمة من قبل فرق عمل االتحاد.
كما شاركت البورصة في اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد والذي تم خالله مراجعة 
التعديالت المقترحة على النظام األساسي لالتحاد، ومناقشة الخطة اإلستراتيجية 
االتحاد  عمل  خطة  حول  العمل  لجنة  من  المقدمة  والمقترحات  لالتحاد  الخمسية 
والموازنة التقديرية للعام 2011 والمستحقات المالية المتوقعة على أعضاء االتحاد. 

كذلك تم مناقشة طلبات العضوية الجديدة. 
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بمرور   FEAS االسيوية  االوروبية  البورصات  اتحاد  احتفال  بورصة عمان  استضافت 
خمسة عشر سنة على تأسيسه وذلك خالل االجتماع العشرين للجنة التنفيذية 

ولجنة العمل لإلتحاد واللذان عقدا في االردن. 

للبورصات  الدولي  العامة لالتحاد  الهيئة  كما شاركت بورصة عمان في إجتماعات 
)50( عامًا على تأسيسه.  باريس وتزامنت مع ذكرى مرور  WFE والتي عقدت في 
وتم خالل االجتماع مناقشة مواضيع هامة متعلقة باستراتيجيات واتجاهات صناعة 
والشفافية، كما تم  السوق  المتداولة خارج  والمشتقات  والتسوية  المالية  األوراق 
التطرق الى المعايير الدولية لألسواق المالية العالمية، وقبول عضوية بورصة الدار 

البيضاء.

كما شاركت بورصة عمان في االجتماع الرابع لبورصات الدول األعضاء في منظمة 
المؤتمر اإلسالمي والذي عقد في مدينة إسطنبول بتنظيم من بورصة إسطنبول، 
S&P للعمل على تكوين  حيث تم خالل االجتماع اختيار شركة ستاندرد اند بورز 
واحتساب المؤشر الخاص ببورصات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، 
إلى  باإلضافة  اإلسالمية  الصكوك  سوق  تطوير  سبل  بحث  االجتماع  خالل  تم  كما 
إلى  االجتماع  تطرق  كما  تداولها،  يمكن  التي  األخرى  اإلسالمية  المالية  األدوات 

موضوع تعزيز التعاون مع شركات تزويد البيانات. 

والجمعية  التنفيذية  واللجنة  العمل  لجنة  اجتماعات  في  عمان  بورصة  وشاركت 
مدينة  في  عقدها  تم  والذين   FEAS اآلسيوية  األوروبية  البورصات  إلتحاد  العامة 
اسطنبول. وقد ترأست البورصة اجتماعات لجنة العمل، حيث تم خاللها مناقشة 
انتخابات  عقد  العامة  الهيئة  اجتماع  خالل  جرى  كما  الهامة.  القضايا  من  العديد 
رئيس  نائب  بمنصب  عمان  بورصة  فيها  فازت  باالتحاد،  الخاصة  المناصب  لشغل 
اإلتحاد، وتم انتخاب بورصة اسطنبول رئيسًا لإلتحاد وبورصة طهران رئيسًا للجنة 
وانتخاب  لالتحاد،  عامًا  سكرتيرًا  اسطنبول  بورصة  رئيس  نائب  وتعيين  العمل، 

أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد. 
وعلى هامش االجتماعات، شاركت البورصة باالحتفال الذي اقامته بورصة اسطنبول 

بمناسبة مرور )25( عامًا على تأسيسها.

ينظمه  الذي  الثنائي  الزيارات  تبادل  برنامج  عمان في  بورصة  فقد شاركت  كذلك 
البورصات  بين  الخبرات  تبادل  بهدف   FEAS اآلسيوية  األوروبية  البورصات  اتحاد 
األعضاء في االتحاد، حيث قام وفد بورصة عمان بزيارة إلى بورصة اسطنبول تعرف 

خاللها على آلية العمل في البورصة واألقسام المختلفة فيها.

ضمن إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الثنائي بين بورصة عمان وبورصة اثينا، 
قامت بورصة عمان بزيارة بورصة أثينا. حيث تم االطالع على نظام التداول واألنظمة 
أعمال  على  االطالع  تم  كما  قبلها،  من  المستخدمة  والتكنولوجية  التشريعية 

وإنجازات مختلف دوائر بورصة أثينا.
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الحسابات الختامية
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504 11 01
إلى السادة األعضاء في بورصة عمان

عمان- المملكة األردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية:

قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لبورصة عمان والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2010 وقائمة اإليرادات 
للسياسات  وملخصًا  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  وقائمة  العام  االحتياطي  في  التغيرات  وقائمة  والنفقات 

المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية:

التقارير المالية، وتشمل هذه  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد 
المسؤولية التصميم والتطبيق واالحتفاظ برقابة داخلية إلعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة، تخلو من أخطاء جوهرية، سواء 
أكانت ناشئة عن احتيال أو خطا، وتشمل مسؤولية اإلدارة أيضا اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية 

معقولة حسب الظروف.

مسؤولية المحاسب القانوني:

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادًا إلى تدقيقنا، وقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية  للتدقيق، 
وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول 

فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية.
المختارة إلى  المالية، تستند اإلجراءات  القوائم  القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق للمبالغ واالفصاحات في  التدقيق  يتضمن 
أو عن  احتيال  ناشئة عن  المالية، سواء كانت  القوائم  الجوهرية في  األخطاء  تقييم مخاطر  بما في ذلك  القانوني،  المحاسب  تقدير 
باإلعداد  والمتعلقة  للبورصة  الداخلية  الرقابة  إجراءات  االعتبار  القانوني في  المحاسب  يأخذ  المخاطر  تلك  بتقييم  القيام  خطأ. وعند 
والعرض العادل للقوائم المالية، وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس إلبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. 
اإلدارة، وكذلك  المعدة من  المحاسبية  التقديرات  المتبعة،ومعقولية  المحاسبية  السياسات  التدقيق كذلك تقييم مالءمة  ويتضمن 

تقييم العرض اإلجمالي للقوائم المالية.
نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا الخاص بالتدقيق.

 

تقرير المحاسب القانوني المستقل
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تقرير المحاسب القانوني المستقل

الرأي:

برأينا أن القوائم المالية تعرض بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لبورصة عمان كما في 31 كانون األول 2010 وأداءها 
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

فقرة توضيحية:

كما هو مذكور في إيضاح رقم )8( في القوائم المالية تتضمن الموجودات الثابتة أراضي ومباني بلغت قيمتها الدفترية 2,781,307 دينار 
كما في 31 كانون األول 2010 غير مسجلة باسم البورصة.

كما هو مذكور في إيضاح رقم )15( في القوائم المالية فان هنالك قضايا مقامة على البورصة للمطالبة بعدم سريان التصرفات الجارية 
على أسهم، وما زالت هذه القضايا منظورة لدى المحاكم وال يمكن التنبؤ بالنتائج التي يمكن أن تترتب على هذه القضايا، كما لم 
يتم اخذ أية مخصصات ألية التزامات يمكن أن تطرأ نتيجة هذه القضايا لعدم القدرة على التنبؤ بنتائجها التي قد تؤثر على القوائم 

المالية.
تحتفظ البورصة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية.

استنادًا إلى كل ما تقدم فإننا نوصي الهيئة العامة المصادقة على القوائم المالية المرفقة.

عن ابراهيم العباسي وشركاه

د.ابراهيم محمد العباسي
اجازة رقم 116

عمان في 13 كانون الثاني 2011
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2009       2010            ايضاح  

املوجودات 	 	 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	

املوجودات املتداولة        

النقد	في	الصندوق		ولدى	البنوك 	 	3   1,590,150    1,349,526

الذمم	املدينة		-	بالصافي 	 	4   142,044    95,938

سلفة	على	حساب	مشروع	مبنى	املركز	املالي	الوطني	االردني 	 	5  26,000,000   26,000,000

ذمم	هيئة	االوراق	املالية 	 	6   1,653,366    1,656,846

احلسابات	املدينة	املتنوعة 	 	7   229,844    293,710

مجموع املوجودات املتداولة             29,615,404   29,396,020

 

املوجودات  غير املتداولة        

املمتلكات	واملعدات	بعد	االستهالك		املتراكم 	 	8   3,434,499    3,620,135

موجودات	اخرى	بعد	االطفاء	املتراكم 	 	9   905,204    1,357,186

مجموع املوجودات  غير املتداولة    4,339,703   4,977,321

مجموع املوجودات            33,955,107               34,373,341

       

املطلوبات واالحتياطي العام        

املطلوبات املتداولة        

بنوك	دائنة	)	مكشوف	( 	 	 	 	0    42,629

احلسابات	الدائنة	املتنوعة 	 	10   179,533    211,421

مجموع املطلوبات املتداولة     179,533    254,050

ايرادات	مؤجلة	 	 	11   905,204    1,357,186

		 	 	 	 	 	 	 مخصص	مكافأة	نهاية	اخلدمة 	 	 	 	1,473,569    1,246,525

        

االحتياطي العام ويتمثل فيما يلي :        

احتياطي	االرض 	 	16   0    5,500,000

احتياطي	مشروع	مبنى	املركز	املالي	الوطني	االردني 	 	 	26,000,000   26,000,000

الفائض	املتراكم	املدور		)قائمة	ج( 	 	 	 	5,396,801    15,580

مجموع االحتياطي العام    31,396,801   31,515,580

مجموع املطلوبات واالحتياطي العام    33,955,107    34,373,341

بورصة عمان
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة أقائمة المركز المالي كما 31 كانون االول 2010

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة
قوائم مالية مدققة
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2009       2010            ايضاح  

املوجودات 	 	 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	

املوجودات املتداولة        

النقد	في	الصندوق		ولدى	البنوك 	 	3   1,590,150    1,349,526

الذمم	املدينة		-	بالصافي 	 	4   142,044    95,938

سلفة	على	حساب	مشروع	مبنى	املركز	املالي	الوطني	االردني 	 	5  26,000,000   26,000,000

ذمم	هيئة	االوراق	املالية 	 	6   1,653,366    1,656,846

احلسابات	املدينة	املتنوعة 	 	7   229,844    293,710

مجموع املوجودات املتداولة             29,615,404   29,396,020

 

املوجودات  غير املتداولة        

املمتلكات	واملعدات	بعد	االستهالك		املتراكم 	 	8   3,434,499    3,620,135

موجودات	اخرى	بعد	االطفاء	املتراكم 	 	9   905,204    1,357,186

مجموع املوجودات  غير املتداولة    4,339,703   4,977,321

مجموع املوجودات            33,955,107               34,373,341

       

املطلوبات واالحتياطي العام        

املطلوبات املتداولة        

بنوك	دائنة	)	مكشوف	( 	 	 	 	0    42,629

احلسابات	الدائنة	املتنوعة 	 	10   179,533    211,421

مجموع املطلوبات املتداولة     179,533    254,050

ايرادات	مؤجلة	 	 	11   905,204    1,357,186

		 	 	 	 	 	 	 مخصص	مكافأة	نهاية	اخلدمة 	 	 	 	1,473,569    1,246,525

        

االحتياطي العام ويتمثل فيما يلي :        

احتياطي	االرض 	 	16   0    5,500,000

احتياطي	مشروع	مبنى	املركز	املالي	الوطني	االردني 	 	 	26,000,000   26,000,000

الفائض	املتراكم	املدور		)قائمة	ج( 	 	 	 	5,396,801    15,580

مجموع االحتياطي العام    31,396,801   31,515,580

مجموع املطلوبات واالحتياطي العام    33,955,107    34,373,341

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة
قوائم مالية مدققة

ايضاح 	 	 	2010     2009
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ديناراردني	 	 	 	 ديناراردني	

         

       
	 االيرادات	 	 	12    7,417,150     10,378,652

    
		 	 	 	 	 االيرادات	االخرى 	 	13    1,185,667     1,823,452

مجموع االيرادات            8,602,817     12,202,104

          
النفقات              

 
		 	 	 	 النفقات	االدارية	والعمومية 	 	14    )2,374,628( 		 	 	)2,632,899(

 
		 	 	 	 االستهالكات	واالطفاءات 	 	 		 	)862,053( 		 	 	)951,149(

 
		 	 	 تبرعات	كرسي	امللك	عبداهلل	 	 	 	 	 		0    )500,000(

 
		 	 	 	 مكافأة	نهاية	اخلدمة 	 	 		 	)234,915( 		 	 	)467,602(

 
مجموع النفقات            )3,471,596(     )4,551,650(

 
فائض السنة  -  )قائمة ج(       5,131,221     7,650,454

قائمة ب

بورصة عمان
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة االيرادات والنفقات  للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2010
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بورصة عمان
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في  االحتياطي العام للسنة المنتهية 
في 31 كانون االول 2010

قائمة ج

           2010    2009    
	 	 	 	 	 	 	 		 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	 	 	 	

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية          
	 	 	 	 	 فائض	السنة	 	 		5,131,221    7,650,454      

االستهالكات	واالطفاءات 	 	 		862,053     951,149    
مجموع الفائض السنوي قبل التغير في رأس املال العامل      5,993,274    8,601,603      

   
                

)الزيادة( النقص في املوجودات املتداولة          
احلسابات	املدينة	املتنوعة 	 	 		63,865      76,894     

الذمم	املدينة 	 	 	)46,106( 	 		 	)46,223( 		 	 	
		 	 	 	 	 ذمم	هيئة	االوراق	املالية 	 	 		3,480    )254( 	 	 	

 
الزيادة )النقص( في املطلوبات املتداولة               

احلسابات	الدائنة	املتنوعة 	 	 	)31,887( 	 	 		109,717    
االيرادات	املؤجله 	 	)451,982( 	 		1,357,186    

مكافأة	نهاية	اخلدمة 	 	 		227,044      442,903    
صافي النقد الناجت عن االنشطة التشغيلية        5,757,688    10,541,826    

            
التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية          

التغير	في		املمتلكات	واملعدات 	 	)676,417( 	 	)1,339,232( 	 		 	
املوجودات	االخرى 	 	 		451,982   )1,807,930( 	 	 	

صافي النقد )املستخدم في( االنشطة االستثمارية   )224,435(    )3,147,162(      

                
التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية          

بنوك	دائنة 	 	 	)42,629( 	 	 		42,629    
احملول	الى	وزارة	املالية 	 	)5,250,000( 	 	)22,400,000( 	 		 	

صافي النقد )املستخدم في( االنشطة التمويلية      )5,292,629(    )22,357,371(      
صافي الزيادة )النقص( في رصيد النقد    240,624   )14,962,707(    

نقد	في	الصندوق	ولدى	البنوك	أول	السنة	 	 		1,349,526    16,312,233    
نقد في الصندوق ولدى البنوك اخر السنة )قائمة أ(    1,590,150    1,349,526    

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة
قوائم مالية مدققة
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           2010    2009    
	 	 	 	 	 	 	 		 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	 	 	 	

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية          
	 	 	 	 	 فائض	السنة	 	 		5,131,221    7,650,454      

االستهالكات	واالطفاءات 	 	 		862,053     951,149    
مجموع الفائض السنوي قبل التغير في رأس املال العامل      5,993,274    8,601,603      

   
                

)الزيادة( النقص في املوجودات املتداولة          
احلسابات	املدينة	املتنوعة 	 	 		63,865      76,894     

الذمم	املدينة 	 	 	)46,106( 	 		 	)46,223( 		 	 	
		 	 	 	 	 ذمم	هيئة	االوراق	املالية 	 	 		3,480    )254( 	 	 	

 
الزيادة )النقص( في املطلوبات املتداولة               

احلسابات	الدائنة	املتنوعة 	 	 	)31,887( 	 	 		109,717    
االيرادات	املؤجله 	 	)451,982( 	 		1,357,186    

مكافأة	نهاية	اخلدمة 	 	 		227,044      442,903    
صافي النقد الناجت عن االنشطة التشغيلية        5,757,688    10,541,826    

            
التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية          

التغير	في		املمتلكات	واملعدات 	 	)676,417( 	 	)1,339,232( 	 		 	
املوجودات	االخرى 	 	 		451,982   )1,807,930( 	 	 	

صافي النقد )املستخدم في( االنشطة االستثمارية   )224,435(    )3,147,162(      

                
التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية          

بنوك	دائنة 	 	 	)42,629( 	 	 		42,629    
احملول	الى	وزارة	املالية 	 	)5,250,000( 	 	)22,400,000( 	 		 	

صافي النقد )املستخدم في( االنشطة التمويلية      )5,292,629(    )22,357,371(      
صافي الزيادة )النقص( في رصيد النقد    240,624   )14,962,707(    

نقد	في	الصندوق	ولدى	البنوك	أول	السنة	 	 		1,349,526    16,312,233    
نقد في الصندوق ولدى البنوك اخر السنة )قائمة أ(    1,590,150    1,349,526    

بورصة عمان
عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون االول 
2010

قائمة د

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة
قوائم مالية مدققة
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بورصة عمان
عمان - المملكة االردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية

تأسيس بورصة عمان وغاياتها    -1
 ، والبورصة هي  مؤسسة مستقلة ماليًا واداريًا   ، )23( لسنة 1997  رقم  المؤقت  المالية  األوراق  تأسست بورصة عمان بموجب قانون 

وتهدف الى توفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على االوراق المالية المدرجة .

2-   السياسات المحاسبية الهامة 

اساس اعداد القوائم المالية  أ. 
والتفسيرات  الدولية  المحاسبة  معايير  الصادرة عن مجلس  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  وفقًا  المرفقة  المالية  البيانات  اعداد  تم 

الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  .

تم اعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية  .

استخدام التقديرات ب. 
ان اعداد البيانات المالية وتطبيق  السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة البورصة القيام ببعض التقديرات واالجتهادات التي تؤثر 
على البيانات المالية وااليضاحات المرفقة بها ، ان تلك التقديرات تستند على فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن وعليه 
فان النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك 

التقديرات .

النقد وما في حكمه ج. 
يمثل النقد وما في حكمه  النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل الى مبالغ محددة وباستحقاقات ال تتجاوز 

الثالثة اشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة .

التقاص د. 
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار  المبلغ الصافي في البيانات المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية 

الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت .

المخصصات هـ. 
االلتزامات محتمل  ، وان تسديد  ناتج عن حدث سابق  او فعلي  التزام قانوني  الشركة  بالمخصصات عندما يكون على  االعتراف  يتم 

ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .

الممتلكات والمعدات واالستهالكات و. 
يتم اثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ويتم استهالكها على مدى العمر االنتاجي المقدر لها وفقًا لطريقة القسط الثابت وبمعدالت 

سنوية تتراوح من 2.5-25  بالمائة  .

الموجودات االخرى ز. 
يتم قيد الموجودات االخرى بالتكلفة ويتم اطفاءها على مدار  4 سنوات حسب طريقة القسط الثابت بواقع 25 % سنويا

مخصص مكافأة نهاية الخدمة ح. 
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة حسب النظام الداخلي لبورصة عمان  .

االيرادات  ط. 
تتحقق عموالت التداول عند تنفيذ وانتهاء عملية التداول .

قوائم مالية مدققة



التقرير السنوي    2010

بورصة عمان
عمان - المملكة االردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية

النقد في الصندوق ولدى البنوك   -3

يتألف هذا البند مما يلي  :

 2010    2009
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	

               
 

الصندوق	العام 	 	 	120    0
السلفة	النثرية 	 	 	600    600

حسابات	جاري	لدى	البنوك 	 	 	11,751    0
ودائع	لدى	البنوك 	 	1,577,679   1,348,926

اجملموع   1,590,150   1,349,526
               

 

الذمم المدينة - الصافي            -4

يتألف هذا البند مما يلي  :            
 

          2010    2009
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	

               
 

ذمم	الشركات	/	عموالت	ادراج 	 	 	169,355    154,399
ذمم	الوسطاء 	 	 	37,710    37,704

ذمم	اخرى 	 	 	73,983    42,839
اجملموع           281,048    234,942

مخصص	الديون	املشكوك	في	حتصيلها 		 	)139,004( 		 	)139,004(
الصافي           142,044    95,938

سلفة على حساب مشروع مبنى المركز المالي الوطني االردني  -5

تم بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/11/18 تشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع مبنى المركز المالي 
رقم  قرار  بموجب  بنسبة %35  المالية  االوراق  ايداع  والى مركز  بنسبة %65  بورصة عمان  الى  تعود ملكيته  والتي  االردني  الوطني 
2006/2/6 والصادر من لجنة مبنى سوق رأس المال، كما تم بموجب قرار مجلس االدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2006/8/30 تحديد 

االجراءات المالية الخاصة بالمشروع حيث سيتم تسوية المبلغ عند االنتهاء من بناء المشروع   .

قوائم مالية مدققة
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بورصة عمان
عمان - المملكة االردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية

ذمم هيئة االوراق المالية   -6

تم منح هيئة االوراق المالية سلفة بمبلغ 1.653.366 دينار مقابل ثمن شراء قطعة االرض رقم )196( حوض )8( من أراضي مدينة عمان 
لغايات بناء المركز االردني لسوق رأس المال على أن يتم تسوية هذه السلفة بعد تحويل ملكية االرض بأسم كل من البورصة ومركز 

االيداع .

الحسابات المدينة المتنوعة     -7

 يتألف هذا البند مما يلي  :

          2010    2009
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	

               
 

	 	 	 	 	 	 االيرادات	املستحقة	 	 	 	68,666    59,984
		 	 	 	 	 دفعات	لشراء		موجودات	ثابتة	 	 	 	39,621    153,964
		 	 	 	 	 	 املصاريف	املدفوعة	مقدماً 	 	 	108,986    68,824

	 	 	 	 	 	 التأمينات	املستردة	 	 	 	10,050    10,050
	 	 	 	 	 	 ذمم	املوظفني	 	 	 	0    888
	 	 	 	 	 	 امانات	اخرى	 	 	 	1,146    0

سلف	عالوات	السفر 	 	 	1,375    0

اجملموع           229,844    293,710

قوائم مالية مدققة



التقرير السنوي    2010

بورصة عمان
عمان - المملكة االردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية

ب.  لم تتم اجراءات نقل ملكية حصة البورصة في مبنى هيئة االوراق المالية والبالغة 28% لدى الجهات المعنية .   
            

قامت بورصة عمان بشراء أرض في مدينة اربد بموجب اتفاقية مع شركة تطوير الشمال و ذلك لغايات     ج. 
انشاء موقع للبورصة وشركات الخدمات المالية ، وال يزال العمل جاريًا الستكمال اجراءات تسجيل األرض باسم بورصة عمان.  

الممتلكات والمعدات    -8

 أ.    يتألف هذا البند مما يلي : 

قوائم مالية مدققة
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بورصة عمان
عمان - المملكة االردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية

الموجودات األخرى بعد االطفاء المتراكم           -9
   

يتألف هذا البند مما يلي  :            
    

          2010    2009
	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	

         
	 	 	 	 	 برنامج	التداول	 	 	1,807,930   1,807,930

	 	 	 	 	 	 االطفاء	املتراكم		 	 	)902,726( 	 	)450,744(
صافي املوجودات االخرى           905,204   1,357,186

الحسابات الدائنة المتنوعة   -10

يتألف هذا البند مما يلي  :            
 
 

          2010    2009
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	

               
 

		 	 	 	 	 	 مصاريف	مستحقة 	 	 	99,997    131,908

		 	 	 	 	 مكافأة	أعضاء	مجلس	االدارة	 	 	 	31,667    32,500

		 	 	 	 	 	 أمانات	هيئة	االوراق	املالية 	 	 	3,355    4,096

		 	 	 	 	 أمانات	مركز	ايداع	االوراق	املالية 	 	 	657    658
 

		 	 	 	 	 	 ايرادات	مقبوضة	مقدماً 	 	 	43,857    42,259

اجملموع      179,533    211,421

قوائم مالية مدققة
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بورصة عمان
عمان - المملكة االردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية

االيرادات المؤجلة    -11
تمثل االيرادات المؤجلة حصة بورصة عمان والبالغة 73% من اصول مشروع تطوير البنية التحتية الفنية لمؤسسات سوق راس المال 
والذي يشمل نظام التداول االلكتروني وبرمجيات GL والممول من قبل االتحاد االوروبي وقد بلغت حصة بورصة عمان من المشروع 

)73%( او ما مجموعه 1,807,930 دينار سيتم اطفاءها في بيان االيرادات والمصروفات بنفس قيمة اطفاء االصول على مدار 4 سنوات. 
            

االيرادات              -12

يتألف هذا البند مما يلي  :            
 

          2010    2009
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	

              
	 	 	 	 	 	 عموالت	التداول	 	 	6,693,463   9,668,907
	 	 	 	 	 	 عموالت	االدراج	 	 	 	689,187    675,245
	 	 	 	 	 رسوم	االشتراك	السنوي	 	 	 	34,500    34,500

اجملموع    7,417,150   10,378,652
      

            

االيرادات االخرى   -13
         

يتألف هذا البند مما يلي  :            
 

          2010    2009
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	

               
	 	 	 	 	 بدل	تقدمي	معلومات	 	 	 	166,474    172,643
	 	 	 	 	 	 فوائد	بنكية	 	 	 	100,041    703,895

		 	 	 	 	 بدل	شاشات	تداول	واستعالم	 	 	 	395,626    459,123
	 	 	 	 	 	 ايرادات	متفرقة	 	 	 	71,543    37,047

		 	 	 	 	 	 تبرعات	وهبات	خارجية 	 	 	451,983    450,744
اجملموع          1,185,667   1,823,452

قوائم مالية مدققة
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بورصة عمان
عمان - المملكة االردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية

النفقات االدارية والعمومية       -14

يتألف هذا البند مما يلي  :            
             
          2010    2009

	 	 	 	 	 	 	 	 ديناراردني	 	 	 ديناراردني	
 

	 	 	 الرواتب	واالجور	 	 	1,006,927   1,061,728
		 	 	 	 	 املساهمة	في	الضمان	االجتماعي 	 	 	107,048    104,870

	 	 	 	 مكافأة	وتنقالت	أعضاء	مجلس	االدارة	 	 	 	96,434    98,228
	 	 	 مصاريف	املشاركة	في	الندوات	واملؤمترات	 	 	 	79,111    107,280

	 	 	 	 	 	 تدريب	 	 	 	10,247    20,227
	 	 	 	 قرطاسية	ومطبوعات	وصحف	 	 	 	27,124    42,885
	 	 	 	 	 	 كهرباء	ومياه	 	 	 	41,083    76,161

	 	 	 	 	 	 محروقات	 	 	 	22,735    19,630
	 	 	 	 اتصاالت	وبرق	وبريد	وفاكس	وانترنت	 	 	 	121,928    375,632

	 	 	 	 	 	 ضيافة	 	 	 	20,676    25,431
	 	 	 	 مصاريف	نثرية	ومالبس	مستخدمني	 	 	 	35,311    23,868
	 	 	 	 	 صيانة	وتطوير	برامج	 	 	 	181,551    58,171
	 	 	 	 	 	 مصاريف	اعالن	 	 	 	3,028    22,482
	 	 	 	 	 	 رسوم	واشتراكات	 	 	 	53,819    47,958
	 	 	 	 	 	 أتعاب	مهنية	 	 	 	38,422    32,550
	 	 	 	 	 	 مصاريف	التأمني	 	 	 	20,078    20,544
	 	 	 	 	 	 عالج	طبي	 	 	 	50,718    49,666
	 	 	 	 مساهمة	البورصة	في	صندوق	االدخار	 	 	 	97,714    95,860

	 	 	 	 	 	 حراسة	 	 	 	16,487    14,980
	 	 	 	 	 	 نظافة	 	 	 	16,877    17,329

	 	 	 	 	 	 مصاريف	بنكية	 	 	 	2,990    1,345
	 	 	 	 	 مصاريف	صيانة		عامة	 	 	 	94,428    100,228
	 	 	 	 	 	 خدمات	مشتركة	 	 	 	169,195    138,406
	 	 	 	 	 	 مصاريف	تسويق	 	 	 	10,036    44,245

		 	 	 	 	 	 	 	 االيجار 	 	 	50,661    33,195
اجملموع     2,374,628   2,632,899

قوائم مالية مدققة



التقرير السنوي    2010

بورصة عمان
عمان - المملكة االردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية

القضايا لدى المحاكم  -15
أمام  منظورة  القضايا  هذه  ومازالت   ، دينار   )1,192,767( مطالباتها  مجموع  يبلغ  وآخرين  عمان  بورصة  ضد  مقامة  قضايا  عدة   هناك 
المحاكم المختصة ، علمًا بأن هذه القضايا المرفوعة تتناول البورصة بشكل غير مباشر وأغلب هذه القضايا مقامة ضد جميع من له 

عالقة بما في ذلك الجهات التي تنظم االوراق المالية في المملكة باالضافة الى االطراف الحقيقيين لهذه القضايا .

االحتياطي العام  -16

أ. قامت البورصة بتحويل مبلغ 5,250,000 دينار من الفائض المتراكم خالل عام 2010 لوزارة المالية حسب قانون الفوائض المالية .

الفائض  حساب  الى  وتحويله  دينار   5,500,000 والبالغ  االرض   شراء  احتياطي  الغاء  االدارة  مجلس  قرار  بموجب  السنة  خالل  تم  ب. 
المتراكم. 

أرقام سنة المقارنة   -17
تم اعادة تصنيف وترتيب أرقام سنة المقارنة لتتالءم وتصنيف ارقام السنة المالية الحالية .

قوائم مالية مدققة
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التقرير السنوي    2010

الملحق االحصائي
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التقرير السنوي    2010

فهرست الملحق االحصائي 

نشرة تداول االسهم في بورصة عمان

المؤشرات االحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان

احجام التداول في السوق الثانوية

احجام تداول سوق االسهم في بورصة عمان

أحجام التداول القطاعية في بورصة عمان

الشركات العشر االكبر من حيث حجم التداول وعدد االسهم المتداولة

الشركات العشر االكبر من حيث القيمة السوقية

احجام التداول في سوق السندات

الرقم القياسي السعار االسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة 

الرقم القياسي السعار االسهم المرجح بالقيمة السوقية

 الرقم القياسي السعار االسهم ) غير المرجح (

أهم البيانات المالية لبورصة عمان

أهم المؤشرات المالية لبورصة عمان

نسبة مساهمة غير االردنيين في رؤوس اموال الشركات المدرجة  قطاعيًا

حركة تداول المستثمرين غير االردنيين

عمليات تحويل االسهم التي تمت من خالل مركز إيداع األوراق المالية

قيمة اصدارات السوق االولية

الصفحــــة الموضــــوع
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م ) 1 (
جدول رق
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م ) 1 (
جدول رق

صة عمان لعــام 2010
ي بور
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ن
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جدول رقم ) 3 (
احجام التداول في السوق الثانوية

* حجم تداول االسهم يشمل حقوق االكتتاب

)بالدينار(

* تشمل البيانات حقوق االكتتاب
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جدول رقم ) 4 (
حجم تداول سوق االسهم في بورصة عمان

* تشمل البيانات حقوق االكتتاب
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جدول رقم ) 5 (
احجام التداول القطاعية في بورصة عمان

* تشمل البيانات حقوق االكتتاب

)بالدينار(
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م ) 6 (
جدول رق

م المتداولة
ه

س
م التداول وعدد اال

ث حج
ن حي

شر االكبر م
ت الع

شركا
ال

 للعـــام 2010
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جدول رقم ) 7 (
الشركات العشر االكبر من حيث القيمة السوقية 

لعـــام 2010
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جدول رقم ) 8 (
احجام التداول في سوق السندات



90

م ) 9 (
جدول رق

م الحرة      
ه

س
سوقية لأل

م المرجح  بالقيمة ال
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م القيا
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) اغالق كانون اول 1999 =1000(
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جدول رقم ) 10 (
        الرقم القياسي السعار االسهم المرجح بالقيمة السوقية

) اغالق كانون اول 1991 =1000(

جدول رقم )11(
        الرقم القياسي السعار االسهم )غير المرجح(

) اغالق كانون اول 1991 =1000(
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جدول رقم ) 12 (
اهم البيانات المالية لبورصة عمان
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جدول رقم ) 13 (
اهم المؤشرات المالية لبورصة عمان
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جدول رقم ) 14 (
نسبة مساهمة غير االردنيين في رؤوس اموال الشركات 

المساهمة العامة المدرجة قطاعيا )%(َ*

َ*احتسبت بالقيمة السوقية للشركات
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م ) 15 (
جدول رق

ن
ن غير االردنيي

ستثمري
حركة تداول الم

)بالدينار(
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جدول رقم ) 16 (
 عمليات تحويل االسهم التي تمت من خالل

مركز إيداع األوراق المالية*

َ* المصدر مركز ايداع األوراق المالية

)بالدينار(

َ* المصدر هيئة األوراق المالية
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)بالدينار(

جدول رقم ) 17 (
قيمة اصدارات السوق األولية*

َ* المصدر هيئة األوراق المالية




