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        2004 /  /  /  / 2005 بورصة عمان خالل العامين  بورصة عمان خالل العامين  بورصة عمان خالل العامين  بورصة عمان خالل العامين أداءأداءأداءأداء

    2005 و و و و2006 من عامي  من عامي  من عامي  من عامي والنصف األولوالنصف األولوالنصف األولوالنصف األول

  
 :مقدمة
 العشرين ، حيـث     عرف األردن التداول باألسهم منذ أوائل ثالثينيات القرن        

حتى كان التداول يتم من خالل سوق غير منظم بواسطة بعض شركات الوساطة ،              
 الذي تم بموجبه تأسيس سوق عمان المالي        1976لسنة  ) 31(القانون رقم   صدور  

 .كسوق منظم وكجهة رقابية وتنفيذية في آن واحد
 

ـ ظل سوق عمان المالي يلبي احتياجات المستثمرين حتـى منت           ف عقـد   ص
التسعينات الذي بدأ يشهد تحوالت كبيرة في صـناعة األوراق الماليـة ، إلـى أن         

 ، وتم بموجبـه إنشـاء هيئـة      1997صدر قانون األوراق المالية في األردن عام        
األوراق المالية كخلف قانوني لسوق عمان المالي وأصبحت الجهة التـي تتـولى             

 .عمليات التشريع واإلشراف والرقابة
 

 بموجب قانون األوراق الماليـة      1999 آذار   11 في   صة عمان وُأنشئت بور  
كمؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً ، وتدار من قبل القطاع الخاص ، وال تهـدف إلـى                
الربح ، وأوكل اليها القيام بالدور التنفيذي كسوق منظم لتداول األوراق المالية في             

 .األردن تحت رقابة هيئة األوراق المالية
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وؤسسة مسـتقلة   مركز إيداع األوراق المالية بموجب القانون ك      كما أنشىء م   
تدار من قبل القطاع الخاص وكجهة وحيدة مصرح لها بـالحفظ األمـين لملكيـة               

 .األوراق المالية واإلشراف على عمليات التسوية والتقاص
 

تسعى بورصـة عمـان الن تكـون أهـم وأحـدث            ... بورصة عمان    

م من خالل توفير كافة الوسـائل التقنيـة         البورصات في المنطقة وفي العال    

والتشريعية الالزمة لجعلها محـط اهتمـام وجـذب للمسـتثمرين المحليـين             

واألجانب ، من خالل توفير سوق عادل للتعامل باألوراق المالية يمتاز بدرجة            

 .عالية من الشفافية والكفاءة والسيولة والعمق
 

والوسـطاء لحسـابهم وأي     تتكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين        
جهات أخرى يحددها مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية ، والذين يشكلون الهيئة            

 .العامة للبورصة
 

يتألف مجلس إدارة البورصة من سبعة أعضاء ، عضوين يمثالن البنـوك      و 
المرخصة كوسطاء والوسطاء المملوكين من قبل البنوك او التابعين لها ، عضوين            

طاء من غير البنوك ، ثالثة أعضاء من القطـاع الخـاص مـن ذوي        يمثالن الوس 
مجلس مفوضـي هيئـة     الخبرة في المجاالت القانونية والمالية واإلقتصادية يعينهم        

 .األوراق المالية

تهدف بورصة عمان بشكل رئيس إلى توفير المناخ المناسب لضمان تفاعل            
 ،وترسيخ أسس التداول العادل   على األوراق المالية المتداولة     قوى العرض والطلب    

 :من خالل

ـ وضع وتطبيق اإلجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان       - داول ت
 .كفؤ وشفاف

توفير أنظمة إلكترونية ووسائل ربط وقاعات مجهزة بـاألدوات          -
 .والوسائل التقنية الحديثة

مراقبة عمليات التداول في السوق والتنسيق مع الهيئة في متابعة           -
 .تلك العمليات

فرض عقوبات تاديبية على أعضائها واألشخاص المرتبطين بهم         -
 .المخالفين ألحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه

 .وضع معايير للسلوك المهني -
 .وضع معايير التدريب والخبرة والكفاءة اإلدارية ألعضائها -
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 .إعداد التقارير ونشر المعلومات عن أنشطة البورصة -
مع البورصات والجمعيـات والمنظمـات      إقامة عالقات تعاون     -

 .العالمية وإبرام اإلتفاقيات معها

 

 

 

 

 

 :التوزيع القطاعي والرقم القياسي الجديدين 

 بدات بورصة عمان مؤخراً بانتهاج توزيـع قطـاعي جديـد للشـركات              
المجـال ، وتسـاعد   المدرجة لديها ، بشكل ينسجم مع المعايير الدولية فـي هـذا         

قـرارهم  وين  صورة أوضح حول الشركات المدرجة التخـاذ          المستثمرين في تك  
االستثماري بشكل يسر وآمن ، حيث يتميز هذا التوزيع في إظهار طبيعة وغايات             

شركات بصورة أوضح وأدق ، مما يسهل عمليات التحليل المالي للشـركة            العمل  
 .ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي اليه

رئيسة ، هـي القطـاع      ن التوزيع القطاعي الجديد من ثالثة قطاعات        ويتكو 
والخدمات الماليـة والعقـارات وشـركات       المالي ويضم البنوك وشركات التأمين      

اإلستثمار ، وقطاع الخدمات ويضم الشركات التي تعمل فـي مجـال الخـدمات              
عة الـذي   الصحية والتعليم والطاقة والنقل والسياحة واإلتصاالت ، وقطاع الصـنا         

يضم الشركات التي تعمل في الصـناعات االسـتخراجية والتعـدين واإلنشـائية             
 .والدخان والمالبس والجلود والخزف والمشروبات  والكهربائيةوالغذائية

كما قامت البورصة في األول من شهر تموز الحالي بتطوير رقـم قياسـي     
م احتساب هذا الرقم من     ، حيث يت  ) المتاحة للتداول (جديد مبني على األسهم الحرة      

المتاحة للتداول في الشركات ولـيس      خالل الترجيح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة       
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا األسلوب معتمد       . بعدد األسهم الكلي المدرج لكل شركة     

من قبل عدد كبير من المؤسسات الدولية التي تقوم باحتساب أرقام قياسية لمعظـم              
 .دول العالم
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ويتميز هذا الرقم بأنه يعكس بشكل أفضل تحركات أسـعار األسـهم فـي               
السوق ، ويخفف من تأثير الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ، كما يمنح فرصة              

 .أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للتأثير على تحركاته

بورصة عمـان السـعي للحصـول علـى         ل ومن أهم المشاريع المستقبلية    
تحديث بنيتها التقنية خصوصاً    و  ،   ملة في االتحاد الدولي للبورصات    العضوية الكا 
، والشبكة األرضية الواسعة ، وتطوير أنظمـة الرقابـة والتفتـيش             نظام التداول 

تطـوير سـبل نشـر     ، إضافة الـى      واالتصال مع الوسطاء والشركات المساهمة    
ئية الشـهرية   إعادة هيكلة كافة منشوراتها خصوصاً النشرة اإلحصـا        و المعلومات

 .ةودليل الشركات المساهم

 

  

  

 :2004 / 2005 خالل العامين نشاط بورصة عمان
 

 بمكاسـب قياسـية     2005اختتمت بورصة عمان تعامالتها في نهاية العام        
ملحوظة لم يسبق لها مثيل ، حيث إرتفع حجم التداول إلى مستويات مميـزة منـذ                

مليـون  ) 3793.2( ، مقارنة مع     مليون دينار ) 16871(تأسيس السوق ليصل إلى     
، وقد بلغ عدد هـذه      %) 344.7( ، بنسبة إرتفاع مقدارها      2004دينار خالل العام    

اذا مـا   %) 93(مليون سهم بزيادة نسبتها     ) 2582.6(االسهم المتداولة ما مجموعه     
مليون ) 1338.7( والذي بلغ انذاك     2004قورن بعدد االسهم المتداولة خالل العام       

 2005مليون عقد خالل العـام      ) 2.392( بان عدد العقود المنفذة قد بلغ        علماً. سهم
مليـون  ) 1.178( والبـالغ    2004مقارنة بعددها خالل العام     %) 103(بنسبة نمو   

 .عقد
 

مليون دينار بنسبة   ) 69.1(وارتفع المعدل اليومي لحجم التداول ليصل الى        
 2004 التداول خالل العـام      مقارنة بالمعدل اليومي لحجم   %) 348.7(نمو مقدارها   

 .مليون دينار) 15.4(الذي بلغ في حينه 
 

) 201( وكذلك إرتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان ليصل إلى           
 0 2004شركة مدرجة بنهاية العام ) 192( ، مقابل 2005شركة خالل العام 
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لـى   لتصل إ  2005كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة خالل العام         
) 13033.8(، مقابـل    %) 20.4(مليون دينار ، بنسبة نمو مقـدارها        ) 26667.1(

 0 2004مليون دينارللعام 
 

13033.8
26667.1

3793.2
16871

1338.7
2582.6

1178.1
2392.5


	ن د���ر)��) �
ا��
�� ا��	�

��� ا���اول (��
	ن د���ر)

�� ا����او�� (��
	ن)����د ا

( ����د ا�%�	د ا���$#ة (!�

��ن  - ���ر�� ����ام 2005 / 2004� ��ا�"!�ط ا���م ���ر

2004 2005
 

حجم التداول للقطاعات الرئيسـية األربعـة للسـوقين األول          ب وفيما يتعلق 
 ، فقد شكل قطاع الخدمات ما نسـبته         2005عمان خالل العام    والثاني في بورصة    

مليون دينار بنسبة نمـو  ) 8003.9(لتداول وبما قيمته  من اجمالي حجم ا   %) 47.5(
 البـالغ فـي حينـه       2004مقارنة بحجم تداول هذا القطاع خالل العام        %) 700(
مـن اجمـالي حجـم      %) 26.4(مليون دينار وشكل حينذاك ما نسبته       ) 1000.6(

 .2004التداول للعام 
حيث شـكل مـا   ويأتي قطاع البنوك والشركات المالية في المرتبة الثانية ،     

مليـون  ) 6043.4( بقيمـة    2005من اجمالي حجم التداول للعام      %) 35.8(نسبته  
 الـذي بلـغ     2004مقارنة بحجم تداوله خالل العام      %) 256(دينار ، بنمو نسبته     

 .من اجمالي حجم التداول%) 44.7(مليون دينار ،  وشكل في حينه ) 1692.9(
مـن  %) 15.7(لذي شكل ما نسبته وبالمرتبة الثالثة ، يأتي قطاع الصناعة ا 

مليـون دينـار،    ) 2643.7( ، وبما قيمته     2005اجمالي حجم التداول خالل العام      
من اجمالي  %) 27.8( الذي شكل    2004مليون دينار خالل العام     ) 1056.1(مقابل  

 .حجم التداول حينذاك
 بنسـبة   2005وأخيراً يأتي قطاع التأمين الذي نماحجم تداوله خالل العـام           

مـن  %) 1(مليون دينار ، وشكل ما نسبته ) 179.8(ليصل الى ما قيمته     %) 314(
 الذي شـكل    2004مليون دينار خالل العام     ) 43.4(اجمالي حجم التداول ، مقابل      

 .من اجمالي حجم التداول في حينه%) 1.1(
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أما القيمة اإلجمالية لألسهم المشتراه من قبل المستثمرين غير األردنيين من           
) 2152.2( فقد بلغت 2005هم الشركات المتداولة في بورصة عمان خالل العام         أس

 2004مقارنة بقيمة االسهم المشتراة خالل العام       %) 466(مليون دينار بنمو نسبته     
مليون دينار ، وشكلت االسـهم المشـتراه مـن قبـل            ) 380.3(والبالغة في حينه    

 حجم التداول الكلي ، في حـين        من%) 12.7(المستثمرين غير االردنيين ما نسبته      
 2005بلغت قيمة األسهم المباعة من قبل المستثمرين غير األردنيين خالل العـام             

مقارنـة باالسـهم    %) 458.5(مليون دينار بنمو ملحوظ نسبته      ) 1739.2(حوالي  
وبذلك يكـون صـافي     . مليون دينار ) 311.4( والبالغة   2004المباعة خالل العام    
مليون دينار خالل العام    ) 413(ردني في بورصة عمان ما قيمته       االستثمار غير اال  

2005. 
 

يالحظ من المؤشرات الموضحة أعاله أن أداء بورصة عمان خالل العـام            
 كان مميزاً بمختلف المقاييس ، وقد سجل أداء الشـركات المدرجـة فـي               2005

بة بشـكل   البورصة نتائج لم يسبق لها مثيل ، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضري            
 ، وبالرغم من    2004تقريباً عما وصل اليه خالل العام       %) 103(مضاعف وبنسبة   

ان جزءاً ال بأس به من ارباح بعض الشركات تحقق من محافظ االستثمار بفضـل               
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االرتفاع المميز ألسعار األسهم اال ان النتائج المتحققة يمكـن وصـفها بالقياسـية              
ويرها لمصلحة مضـاعفة رؤوس أموالهـا ،   بالنسبة للشركات التي استفادت من تد 

 عام االكتتابات ، سواء في مجال االصـدارات العامـة           2005ويمكن اعتبار عام    
 نحـو   2005األولية أو في مجال أسهم الزيادة ، فقد شهدت البورصة خالل العام             

 .مائة إدراج جديد
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 5200 / 6200 لعامي النصف األولنشاط بورصة عمان خالل 
 

 ، اال   2006 من العام    النصف األول ن تراجع أسعار األسهم خالل      بالرغم م 
نشاط البورصة لم يتراجع بنفس مستوى تراجع أسعار األسهم ، مقارنـة بنشـاط              

 ، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة ليصل        2005البورصة لنفس الفترة من العام      
) 21(ا   ، بزيـادة عـدده     2006 من العام    النصف األول شركة خالل   ) 214(الى  

 .2005شركة عما كانت عليه خالل نفس الفترة من العام 
 

مليـون دينـار    ) 7982.9(وقد بلغ حجم التداول خالل هذه الفترة ما قيمته          
 والذي بلغ في    2005مقارنة بنفس الفترة من العام      %) 17.6(بنسبة زيادة مقدارها    

النصف تداول خالل   علماً بان المعدل اليومي لحجم ال     . مليون دينار ) 6785.8(حينه  
مليـون دينـار ، بزيـادة ملحوظـة نسـبتها           ) 66.5( بلغ   2006 من العام    األول

 2005مقارنة بالمعدل اليومي لحجم التداول خالل نفس الفترة من العام           %) 19.6(
 .مليون دينار) 55.6(والبالغ 
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) 1916(وكذلك فقد ارتفع عدد األسهم المتداولة خالل هذه الفترة ليصل الى            
مليون سهم خالل نفس الفترة من العـام الماضـي ،           ) 1334(مليون سهم ، مقابل     

مليون عقد  ) 1.579(أما العقود المنفذة ، فقد بلغ عددها        %). 43.6(وبزيادة نسبتها   
 مـن العـام     النصف األول مقارنة بعدد العقود المنفذة خالل      %) 45(بارتفاع نسبته   

 . عقدليونم) 1.088( ، والتي بلغت في حينه 2005
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أما بخصوص حجم التداول للقطاعات الرئيسية األربعـة للسـوقين األول           
 ، فقد شكل قطـاع      2006والثاني في بورصة عمان خالل النصف األول من العام          

مليـون  ) 4946.1(من اجمالي حجم التداول وبما قيمته       %) 62(الخدمات ما نسبته    
قارنة بحجم تداول هذا القطاع خالل      م%) 75.5 (بنسبة نمو ملحوظه مقدارها   دينار  

 وشـكل    ، مليـون دينـار   ) 2816.8( البالغ في حينه     2005نفس الفترة من العام     
 .من اجمالي حجم التداول%) 41.5(حينذاك ما نسبته 

 
 قطاع البنوك والشركات المالية في المرتبة الثانية ، حيث شكل مـا             ويتبعه

 2006لعـام  ل النصف األول مـن ا      خال من اجمالي حجم التداول   %) 24.4(نسبته  
مقارنة بحجـم تداولـه     %) 23.3( نسبته   بانخفاضمليون دينار ،    ) 1952.6(بقيمة  
مليون دينار ،  وشـكل فـي        ) 2546( الذي بلغ    2005 العام    نفس الفترة من   خالل
 .من اجمالي حجم التداول%) 37.5(حينه 
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من %) 12.8(بته   قطاع الصناعة الذي شكل ما نس       في المرتبة الثالثة   يأتيو
) 1025.4( ، وبما قيمته     2006 العام    النصف األول من   اجمالي حجم التداول خالل   

 2005 العـام     نفس الفترة مـن    مليون دينار خالل  ) 1346.6(مليون دينار، مقابل    
 .من اجمالي حجم التداول حينذاك%) 19.8(الذي شكل 
 

 النصـف األول    لحجم تداوله خال  انخفض  وأخيراً يأتي قطاع التأمين الذي      
مليون دينار ، وشـكل     ) 58.6(ليصل الى ما قيمته     %) 23( بنسبة   2006 العام   من

 مليون دينـار خـالل    ) 76.2(من اجمالي حجم التداول ، مقابل       %) 0.8(ما نسبته   
من اجمالي حجـم التـداول فـي        %) 1.1( الذي شكل    2005 العام   نفس الفترة من  

 .حينه
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 من العـام    النصف األول ن من االسهم خالل     قيمة شراء غير األردنيي    تبلغ
مقارنة بقيمتها  %) 67(مليون دينار بزيادة مقدارها     ) 1149.3( ما مجموعه    2006

في حـين   . مليون دينار حينذاك  ) 688( والبالغة   2005خالل نفس الفترة من العام      
مليـون دينـار ،   ) 1000.4(بلغت قيمة بيع غير األردنيين من األسهم ما مجموعه   

 ، بزيادة مقـدارها     2005مليون دينار خالل نفس الفترة من العام        ) 602.9(بل  مقا
)66.(% 

 
وبذلك يكون صافي استثمار غير األردنيين فـي بورصـة عمـان خـالل            

%) 75( نسبته   رتفاعمليون دينار با  ) 149( ما قيمته    2006 من العام    النصف األول 
 والبـالغ   2005رة من العام    مقارنه بصافي استثمار غير األردنيين خالل نفس الفت       

 .مليون دينار) 85.1(في حينه 
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 2006 األول من العام النصفتحليل أسباب تراجع أسعار األسهم خالل 
 
 

إلى تراجع فـي أسـعار        االزدياد الملحوظ لالكتتاب في السوق المالي      أدى
 القياسـية    ، بشكل ال يتناسب مع األرباح      2006 األول من العام     النصفاألسهم في   

 متوقعـة   كانـت  في السوق المـالي      التي ألمت للشركات ، حيث ان موجة الهبوط       
وطبيعية نظراً  الن االكتتابات تتطلب سيولة كبيرة ، خاصة وان عودة السيولة الى              

تستغرق فترة طويلة ما بين طرح االسـهم لالكتتـاب          و  ال تتم بشكل مرض    السوق
، رق في كتير من االحيان نحو ستة أشـهر        والتي تستغ وإدراجها في السوق المالي     

 عاجزة أمام التجـاوب مـع       أصبحت الى تعطيل آلية السوق التي       أدى األمر الذي 
 وغيرهـا مـن     النتائج المالية الجيدة للشركات والنمو االيجابي للنشاط االقتصادي       

 .العوامل المؤثرة في أداء األسهم
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هر تشرين الثاني مـن     وقد كان لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في ش        

 األثر الكبير في انخفاض اسعار األسهم ، حيث نص القرار على تحديد             2005العام  
ألسهم الجديدة للشركات القائمـة ، بحيـث يـتم          الخاصة ل إلكتتابات  لسعر اإلفتتاح   

تحديدها ضمن آلية متبعة عالمياً تأخذ بعين اإلعتبار عاملين أساسـيين األول هـو              
ل خالل العشرة أيام التي سبقت اإلكتتاب الجديد ، والثاني هو           معدل اخر سعر تداو   

حجم رأس مال الشركة ، وبذلك تحدد هذه اآللية سعر اإلفتتاح الذي يكون عادة أقل               
العامـة   قبل اإلكتتاب ، بعكس اإلكتتابات       السعر المتداول ألسهم الشركة   بكثير من   

مها بناء على قوى العرض     للشركات تحت التأسيس التي يتحدد سعر اإلفتتاح ألسه       
 .والطلب فقط
 

ويمكن القول أن هبوط أسعار األسهم خالل النصف األول من العام الحالي            
فقد كان هنالك مبالغة واضحة فـي       كان تصحيحاً تلقائياً لسوق األسهم والسندات ،          

 أسعار األسهم التي لم تكن تعكس األرباح التشغيلية الحقيقية التي حققتها الشركات ،            
بل كانت ترتفع أسعار األسهم أو تنخفض نتيجة للمضاربات غير الصحية بغـض             
النظر عن أرباح الشركات أو خسائرها الحقيقية ، وهذا بالتالي أدى الـى تكـوين               
أسعار وهمية لمعظم األسهم المتداولة ، وهذه الحقيقة تؤكد ضرورة قيام الشـركات           

،  األول يتعلق بأرباحها التشغيلية    لتقريرباصدار تقريرين ماليين عن أدائها المالي ، ا       
 األسهم في البورصـة ، ممـا سيسـاعد          والثاني يتعلق باألرباح الناتجة عن تداول     
 .المستثمر على اتخاذ قراره بسهولة ويسر

 
كما أن طبيعة المضاربات غير الصحية كان لها األثر األكبر فـي تراجـع              

ار المستثمرين للبورصة دون    أسعار األسهم ، خاصة في ظل دخول العديد من صغ         
خبرة مسبقة طمعاً في جني األرباح السريعة ، وإستغالل كبار المستثمرين للبيئـة             

 على  المشجعة للمضاربات غير الصحية تحقيقاً لمصالحهم الشخصية وجني األرباح        
حساب خسائر صغار المستثمرين ، خاصة في ظل عدم وجود رقابة مباشرة مـن              

  . دور المضاربة وطبيعتها وحجمهاالجهة المعنية لتحديد
 

 االول  النصف خالل   التي ألمت بالسوق المالي   وباختصار فان موجة الهبوط     
 ان   حقيقـة   في اسعار االسهم المدرجة في البورصة ، يعود الـى          2006من العام   

االكتتابات تتطلب سيولة كبيرة وان تقاربها يحد من مرونتها ، حيـث ان السـيولة               
 وبذلك فـأن هـذه      ن اعادتها الى السوق واخراجها وقت الحاجة ،       المطلوبة ال يمك  

 وضع خطة محكمة لإلكتتابات الجديدة تضمن       تكمن في الحقيقة تفرض حاجة ماسة     
سيولة من جهة وعلى أسعار األسهم      ال من التوازن وبشكل ال يؤثر على        حداً معقوالً 

هـذه   وفـق    من جهة أخرى ، وبما يمكن المستثمرين من ترتيب أوضاعهم مليـاً           
، وبشكل يحد من االنسحابات السريعة والعشوائية في بعض األحيـان مـن             الخطة



 14

 تعتبر  )االكتتابات (جديدةالسهم  االوبالرغم من ان طرح      األسهم لصالح االكتتابات ،   
عملية مهمة تعكس حيوية النشاط االقتصادي ومدى النمو الملحوظ لقطاعاته  ، اال             

تباعد مواعيد طرحها لتسهيل دخولها الـى        ناحية   انها يجب ان تكون مدروسة من     
ل السوق دون أن تؤثر على السيولة النقدية ومستوى األسعار ، مما سيجعل التـداو             

 بة وجني األربـاح ،    راليومي في وضع أكثر استقراراً بما في ذلك عمليات المضا         
 تتحـدد   ، والتـي  من ناحية القيم العادلة لالسعار في مرحلة ما بعد االدراج           كذلك  و

بناء على سعر اإلغالق الذي يخضع لتأثير المضاربة غير العادلـة فـي معظـم               
أداء الشركة ووضعها المالي ،     تقييم  كساسية  األمحددات  بعض ال األحيان بعيداً عن    

وبشكل يمنح السهم مرونة كافية للصعود او الهبوط تجاوباً مع آلية السوق بدالً من              
 .ديد سعر االفتتاحان ينهار نتيجة المبالغة في تح

 
 مـن   2006 األول من العـام      النصف خالل   اليونتيجة لما ألم بالسوق الم    

خسائر فادحة للمستثمرين ،  قامت هيئة األوراق المالية باتخـاذ عـدة إجـراءات               
لضمان سير عمل البورصة بشفافية متناهية لضمان عدم تكرار هذه الخسائر فيمـا             

  الهامش دة للتمويل علىـجديات ـار تعليمدـبعد ، ومن أهم هذه اإلجراءات إص

 مـع أهـداف   والتي تنسجم، 2006/شهر آذار ليبدأ العمل بها اعتباراً من منتصف   
سوق رأس المال، وضمن إطـار   هيئة األوراق المالية في التطوير المستمر وتنظيم

د تعليمات الترخيص واالعتمـا  حيث أنتنظيم العالقة المالية بين الوسيط والعميل، 
الماليين وعمالئهم لغايـات    بينت التعامل بين الوسطاء2005للخدمات المالية لسنة 

لتعامل لالهامش، واآلخر  التداول في السوق بأسلوبين رئيسين أحدهما التمويل على
 مـن  الهـامش   بأسلوب التمويل على التداول التعليمات الجديدة يتم وحسب. النقدي
ـ    ـيالي بتمو ـ قيام الوسيط الم   خالل   ة األوراق الماليـة العائـدة      ـل جزء من قيم
 ترخيص شركات الوساطة المالية للقيام بالتمويل ويتمبضمانة تلك األوراق ،  هلعميل
الهامش من قبل هيئة األوراق المالية على أساس شروط محددة تتضمن وجود  على
ـ     وتقديم كفالة بنكيـة  مال معين رأس ة ـ، وتـوفر القـدرات واإلمكانيـات الفني

مح ـوستس. الوساطة المالية لممارسة هذا النشاط ة في شركاتـة الالزمـواإلداري
للعمالء بضمانة األوراق المالية ضـمن سـقوف    التعليمات الجديدة بتقديم تسهيالت

 .ال تتجاوز مليون دينار للعميل الواحد تمويل محددة يقدمها الوسيط لعميله على أن
 

التعامل النقدي بين الوسـطاء المـاليين       كما وقامت الهيئة باصدار تعليمات      
تقوم علـى حمايـة     التي  والمتعاملين ، تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة للتعامالت         

المستثمرين وخصوصاً صغارهم وتقيهم من المضاربات غير العادلة وتجنب تقلبات          
وتنص هذه التعليمات في جوهرها على الفصل فـي التعامـل           . السوق المتواصلة 

العميل والوسيط ، والتعامل بالهامش ، وفصل حسابات العمـالء عـن            النقدي بين   
. حسابات الوسطاء لمنع الوسيط من أي استغالل ممكن ألمـوال العمـالء الحـرة             
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 نهـج   4/6/2006وتعزز هذه التعليمات التي اصبحت سارية المفعول اعتباراً من          
 .التداول النقدي وتغطيته خالل سبعة أيام من تاريخ نشوء الذمة

إال ان هيئة األوراق المالية قامت باتخاذ قرار ينص على تأجيل تطبيق مـا              
ورد في هذه التعليمات إلى العام المقبل ، وإعتبار ما تبقى من العام الحالي مرحلة               
انتقالية تقوم فيها شركات الوساطة المالية بتوفيق أوضاعهم لإللتزام بهذه التعليمات           

قرار تأجيل هذه التعليمات لوقف الهبـوط الحـاد          ، وقد جاء     2007في بداية العام    
لإلسهم بسبب شح السيولة التي نجمت عن تطبيق هذه التعليمات لمـدة أسـبوعين              

 .فقط
 
 
 

 



 جدول يبين المؤشرات اإلحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان

نسبة  2005 2004 
التغير 
(%) 

1/1 – 30/6 

2005 

1/1-30/6 

2006 

نسبة 
التغير 
(%) 

ــدد ا ــركات عـ لشـ
 المدرجة

192 201 4.6 193 214 10.8 

القيمــة الســوقية  
 )مليون دينار(

13033.8 26667.1 104.5 23229.6 22556.7 -2.8 

يـون  مل(حجم التداول   
 )دينار

3793.2 16871 344.7 6785.8 7982.9 17.6 

المعدل اليومي لحجـم   
 )مليون دينار(التداول 

15.4 69.1 348.7 55.6 66.5 19.6 

عدد األسهم المتداولة   
 )مليون(

1338.7 2582.6 93 1334 1916 43.6 

عدد العقود المنفـذة    
 )بااللف(

1178.2 2392.5 103 1088.7 1579.7 45 

 1.6- 120 122 0.8- 244 246 م التداولعدد أيا
معدل دوران األسـهم    

(%) 
58.2 94.1 61.6 51.1 51.8 1.3 

الرقم القياسي المرجح   
 )نقطة(ألسعار األسهم 

4245.6 8191.5 93 7374.7 6055 -18 

الرقم القياسي غيـر    
المــرجح ألســعار  

 )نقطة(األسهم 

1535.9 2171 41.3 2439.7 1717.6 -30 

ــند ــدد السـ ات عـ
 )بااللف(تداولة مال

10.4 3.4 -67.3 3.2 0.2 -93 

ــندات  ــة السـ قيمـ
ــة  ــون (المتداول ملي

 )دينار

6 3.1 -48.3 2.3 0.9 -61 

نسبة القيمة السوقية   
 )مرة(الى العائد 

31.1 44.2 42.1 39.2 18.2 -53 

نسبة القيمة السوقية   
الى القيمة الدفتريـة    

 )مرة(

2.7 3.2 18.5 4.4 3.2 -27 

ــبة  ــاح نسـ األربـ
الموزعة الى القيمـة    

 (%)السوقية 

1.7 1.6 -5.8 1.2 2.1 75 

نسبة مساهمة غيـر    
األردنيين في القيمـة    

 (%)السوقية 

41.3 45 9 41.3 44.1 6.7 

شراء غير األردنيـين    
 )مليون دينار(

380.3 2152.2 466 688 1149.4 67 

بيع غيـر األردنيـين     
 )مليون دينار(

311.4 1739.2 458.5 602.9 1000.4 66 

صافي استثمار غيـر    
 األردنيين

68.9 413 499.4 85.1 149 75 

القيمة السوقية الـى    
ــي  ــاتج المحلـ النـ

 (%)االجمالي 

184.7 326.6 76.8 302.9 247.4 -18 
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