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بورصة عمان
 تأسســت فــي 11 آذار 1999 كمؤسســة مســتقلة مصــرح لهــا بمزاولــة العمــل كســوق منظــم لتــداول األوراق الماليــة 

فــي المملكة.
وفــي 20 شــباط 2017 تــم تســجيل بورصــة عمــان كشــركة مســاهمة عامــة مملوكــة بالكامــل للحكومــة وتعتبــر 
شــركة بورصــة عمــان الخلــف القانونــي العــام والواقعــي لبورصــة عمــان. وتــدار شــركة بورصــة عمــان مــن قبــل مجلــس 
إدارة مكــون مــن ســبعة أعضــاء يتــم تعيينهــم مــن قبــل الهيئــة العامــة للبورصــة ومديــر تنفيــذي متفــرغ يتولــى إدارة 

ومتابعــة األعمــال اليوميــة للبورصــة.
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الرؤية:

الرسالة:

األهداف:

علــى  وتقنيــًا  تشــريعيًا  ومتميــز  متقــدم  مالــي  ســوق 
المســتوى اإلقليمــي والعالمــي متماشــيًا مــع المعاييــر 
فــي  ويســاهم  الماليــة  األســواق  مجــال  فــي  العالميــة 

لالســتثمار. جاذبــة  بيئــة  توفيــر 

فــي  الماليــة  األوراق  لتــداول  منظــم  ســوق  توفيــر 
ــر  ــة والكفــاءة والشــفافية وتوفي المملكــة يتســم بالعدال
بيئــة آمنــة لتــداول األوراق الماليــة لزيــادة الثقــة بســوق 

الوطنــي. االقتصــاد  وخدمــة  الماليــة  األوراق 

الماليــة  األوراق  أســواق  أعمــال  جميــع  ممارســة 
والســلع والمشــتقات وتشــغيلها وإدارتهــا وتطويرهــا 

وخارجهــا. المملكــة  داخــل 
توفيــر المنــاخ المناســب لضمــان تفاعــل قــوى العــرض 
والطلــب علــى األوراق الماليــة المتداولــة وفــق أســس 

التــداول الســليم والواضــح والعــادل.
نشــر ثقافــة االســتثمار فــي األســواق الماليــة وتنميــة 
والخدمــات  الماليــة  باألســواق  المتعلقــة  المعرفــة 

التــي تقدمهــا الشــركة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أود بدايــًة أن أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب، وأتمنــى للجميــع عامــًا ســعيدًا يحمــل معــه الخيــر بــإذن اللــه. واســمحوا لــي أن 
أقــدم التقريــر الســنوي لبورصــة عمــان لعــام 2021، الــذي كان وبحمـــد اللـــه عامــًا مميـــزًا شــهد العديــد مــن التطــورات 
ــا العالــم خـــالل تلـــك  ــات التـــي واجهــت البورصــة واالقتصــاد الوطنــي وواجههـ ــن التحديـ واإلنجــازات، علـــى الرغـــم مـ
الفتـــرة، فقــد تــم تحقيـــق  مؤشــرات إيجابيــة. كمــا اســتمرت البورصــة فــي القيــام بدورهــا المتمثــل بالعمــل علــى توفيــر 
بيئــة آمنــة لتــداول األوراق الماليــة وتعزيــز ثقــة المســتثمرين فيهــا، وجــذب مزيــد مــن االســتثمارات بمــا يســاهم فــي 

تطويــر وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي.
وقــد شــهدت بورصــة عمــان ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي مؤشــرات أدائهــا وفــي قيمتهــا الســوقية. حيــث ارتفع حجــم التداول 
خــالل العــام 2021 إلــى حوالــي 1.96 مليــار دينــار وبنســبة 87.2% مقارنــة مــع حوالــي 1.05 مليــار دينــار للعــام 2020، 
وارتفــع الرقــم القياســي العــام ألســعار األســهم المرجــح باألســهم الحــرة ASE100 ليصــل إلــى 2118.6 نقطــة فــي 
نهايــة العــام 2021 مقارنــة مــع 1657.2 نقطــة نهايــة العــام 2020، أي بارتفــاع نســبته 27.8%. وتمثــل هــذه النســبة 
أعلــى مكاســب ســنوية تحققهــا البورصــة منــذ عــام 2005، باإلضافــة إلــى ارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار األســهم 
المرجــح باألســهم الحــرة ASE20 ليصــل إلــى 1074.4 نقطــة فــي نهايــة العــام 2021 مقارنــة مــع 806.5 نقطــة نهايــة 
العــام 2020، أي بارتفــاع 33.2%. وارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة عمــان فــي نهايــة العــام 
2021 إلــى 15.5 مليــار دينــار، أي بارتفــاع نســبته 20.0% مقارنــة مــع القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي نهايــة 
العــام الماضــي 2020، وبذلــك فــإن القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي بورصــة عمــان لعــام 2021 شــكلت مــا 
نســبته 49.9% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وقــد جــاء تحســن مؤشــرات أداء البورصــة لهــذا العــام مدعومــًا بتحســن 
ــر فــي أرباحهــا وصلــت نســبته إلــى 412.7% لنتائــج  أداء مؤشــرات الشــركات المدرجــة مــن حيــث تحقيــق ارتفــاع كبي
النصــف األول لهــذا العــام 2021 مقارنــة مــع نتائــج النصــف األول للعــام الماضــي 2020، وزيــادة نســبتها %285.4 
لنتائــج أعمــال الربــع الثالــث لهــذا العــام مقارنــة مــع العــام الماضــي، إضافــة إلــى ظهــور مؤشــرات بدايــة تعافــي فــي 
ــه ومــن أهمهــا ارتفــاع الصــادرات بنســبة 16% وتســجيل معــدالت نمــو  االقتصــاد الوطنــي وتحســن مؤشــرات أدائ
إيجابيــة وصلــت إلــى 3.2% للربــع الثانــي لهــذا العــام مقارنــة مــع معــدل نمــو ســلبي للعــام الماضــي وصــل إلــى %1.6، 

وكذلــك ارتفــاع االحتياطيــات مــن العمــالت األجنبيــة وحــواالت األردنييــن فــي الخــارج. 
وفــي تطــور هــام علــى صعيــد االهتمــام الحكومــي عقــدت لجنــة التنميــة االقتصاديــة الوزاريــة اجتماعــًا فــي رئاســة 
الــوزراء خــالل شــهر حزيــران مــن العــام 2021، برئاســة معالــي وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي ناصــر الشــريدة، وبحضور 
أعضــاء اللجنــة وعــدد مــن الــوزراء لبحــث التطــورات األخيــرة علــى أداء بورصــة عمــان. واســتمعت اللجنــة خــالل االجتمــاع 
الــذي حضــره عــدد مــن الــوزراء، إلــى إيجــاز مــن المديــر التنفيــذي للبورصــة حــول أهــم التطــورات واإلنجــازات األخيــرة فــي 
الســوق المالــي لتعزيــز األطــر التشــريعية والفنيــة فيــه بمــا يتفــق مــع أحــدث المعاييــر والممارســات الدوليــة، إضافــة 
إلــى الظــروف والتحديــات التــي تواجــه عمــل البورصــة. وقــد أكــد الوزيــر الشــريدة أهميــة الترويــج لإلنجــازات والتطــورات 

التــي أثــرت إيجابــًا علــى أداء بورصــة عّمــان خــالل اآلونــة األخيــرة، األمــر الــذي يســاهم فــي تحفيــز بيئــة االســتثمار. 
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 Optiq ومــن أهــم التطــورات التــي شــهدتها البورصــة علــى صعيــد تنفيــذ مشــاريعها إطــالق نظــام التــداول اإللكترونــي
فــي شــهر آذار مــن العــام 2021  تحــت رعايــة وزيــر الماليــة الدكتــور محمــد العســعس والتــي تزامنــت مــع ذكــرى مــرور 
22 عامــًا علــى تأســيس بورصــة عمــان، حيــث أكــد الوزيــر  علــى أهميــة إطــالق نظــام التــداول اإللكترونــي الجديــد 
وأهميــة التطــورات واإلنجــازات التــي تشــهدها البورصــة وســوق رأس المــال الوطنــي لالرتقــاء باألطــر التشــريعية 
ــأن  ــر بالذكــر ب ــاخ االســتثماري فــي الســوق وحمايــة المســتثمرين فيــه، ومــن الجدي والتنظيميــة فيــه وبمــا يعــزز المن
نظــام الOptiq هــو نظــام معــد مــن قبــل شــركة Euronext العالميــة والمطبــق فــي أكبــر البورصــات األوروبيــة 
 ،)The 2020 Trading Tech Insight Awards- Europe( 2020 والــذي حــاز علــى جائــزة أفضــل نظــام تــداول لعــام
حيــث يتميـــز هــذا النظــام بســرعة وكفــاءة اســتقبال أوامــر الشــراء والبيــع ومعالجتهــا، كمــا يوفــر مزايــا تقنيــة ووظيفيــة 
عديــدة فــي مجــال تــداول األوراق الماليــة، ودعــم تــداول أدوات ماليــة جديــدة وربطهــا بفعاليــة مــع األنظمــة 
والتطبيقــات المتصلــة بنظــام التــداول، كمــا ويوفــر إمكانيــة التــداول مــن خــالل تطبيقــات التقنيــات الحديثــة الخاصــة 
بأنشــطة التــداول. إضافــًة إلــى ذلــك، فقــد تــم إعــداد زاويــة خاصــة علــى الموقــع اإللكترونــي للبورصــة خاصــة بنظــام 
اإلفصــاح اإللكترونــي XBRL، وذلــك لتعريــف المهتميــن وزائــري الموقــع علــى النظــام مــن خــالل ذكــر نبــذة عــن 
النظــام وأهميتــه وأهدافــه، باإلضافــة إلــى إرشــاد الباحثيــن والمهتميــن بكيفيــة الوصــول لإلفصاحــات الماليــة وغيــر 
الماليــة للشــركات بصيغــة XBRL علــى الموقــع الخــاص بالبورصــة. يذكــر أنــه تــم إطــالق نظــام اإلفصــاح اإللكترونــي 
بلغــة XBRL فــي نهايــة عــام 2020، وهــي لغــة نمطيــة متعــارف عليهــا عالميــًا، بحيــث يوفــر النظــام المســتخدم لهــذه 
اللغــة إمكانيــة نشــر المعلومــات واإلفصاحــات الهامــة مــن قبــل الشــركات المصــدرة إلكترونيــًا فــور وضعهــا علــى 

النظــام باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ممــا يقلــل الوقــت والجهــد ويعــزز الشــفافية ويرفــع كفــاءة الســوق. 
كمــا تــم تحديــث البنيــة التحتيــة الخاصــة بالشــبكة الواســعة للبورصــة Wide Area Network، حيــث تــم العمــل علــى 
تبديــل األجهــزة الموجهــة القديمــة Routers فــي الموقــع الرئيســي للبورصــة وموقــع اســتمرارية العمــل بأجهــزة 
حمايــة جديــدة NEXT GENERATION FIREWALL، وهــي أجهــزة ذات مواصفــات عاليــة تســتخدم تكنولوجيــا حديثــة 
وخصائــص أمنيــة عاليــة لضمــان حمايــة وســالمة شــبكة االتصــال وتأميــن فصــل كل وســيط عــن اآلخــر. ومــن بــاب تعزيــز 
ــار البورصــة  ــدة مــن تطبيــق "أخب ــز كفــاءة الســوق أطلقــت بورصــة عمــان النســخة الجدي اإلفصــاح والشــفافية وتعزي
ASENEWS" علــى األجهــزة الذكيــة الـــتي تعمــل علــى نظامــي Android, IOS، بتصميــم جديــد ُيمكــن المســتثمرين 
والمهتميــن بــاألوراق الماليــة مــن متابعــة جميــع األخبــار والتعاميــم الصــادرة عــن بورصــة عمــان وإفصاحــات الشــركات 
المدرجــة والمتداولــة فيهــا، كمــا ويوفــر التطبيــق الجديــد العديــد مــن المزايــا والخدمــات للمتعامليــن بــاألوراق الماليــة 
والتـــي تســاعدهم فــي اتخــاذ قرارهــم االســتثماري، حيــث يوفــر تنبيهــات للمســتخدم ألحــدث األخبــار والتعاميــم 
المنشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للبورصــة، كمــا يتيــح إمكانيــة البحــث عــن اإلفصاحــات التاريخيــة وحفظهــا علــى 
جهــاز المســتخدم للرجــوع إليهــا فــي أي وقــت، إضافــة إلــى إمكانيــة متابعــة الملخــص اليومــي للتــداول فــي البورصــة، 

واالطــالع علــى األســعار الفوريــة لــألوراق الماليــة المتداولــة فــي بورصــة عمــان. 
ــز التعــاون مــع البورصــات  ــة، فقــد اســتمرت البورصــة فــي جهودهــا لتعزي ــة والدولي ــد العالقــات المحلي وعلــى صعي
العربيــة والدوليــة بهــدف تعزيــز الشــراكة وتبــادل المعلومــات والخبــرات، حيــث شــاركت بورصــة عمــان فــي فعاليــات 
ــر اإلنترنــت، ومنهــا  ــات االتصــال المرئــي والمســموع عب ــة ذات العالقــة مــن خــالل تقني ــة والدولي المنظمــات العربي
حضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي الثالــث والثالثــون التحــاد البورصــات األوروبيــة اآلســيوية FEAS واالجتمــاع 
الســنوي الســتين لالتحــاد الدولــي للبورصــات WFE، واجتماعــات الجمعيــة العامــة العاديــة التحــاد أســواق المــال 
العربيــة AFCM فــي دورتــه السادســة واألربعيــن. كمــا نظمــت بورصــة عمــان ومركــز إيــداع األوراق الماليــة بالتعــاون 
ــت  ــاد تـحـ ــها االتــحـــــ ــتي نـظـمــ ــوي للبورصــات FEAS فعاليــات النــدوة االفتراضيــة الـ ــاد األوروبــي اآلسـيــ مــع االتـحـــ
عـنــــــــوان “Meet the Market“ والتــي ُعقــدت عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي والمســموع Zoom  وبمشــاركة أكثــر 
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مــن 150 مشــاركًا مــن مختلــف أنحــاء العالــم يمثلــون صناديــق اســتثمار وبورصــات األوراق الماليــة األعضــاء فــي 
االتحــاد، وبنــوك اســتثمار، وشــركات وســاطة وشــركات مســاهمة عامــة وشــركات مقاصــة، ومديــري الحفــظ األميــن 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن ممثلــي البنــوك  والشــركات الماليــة ومســتثمرين أردنييــن وعــرب وأجانــب، حيــث تــم تعريــف 
المســتثمرين والجهــات المهتمــة بســوق األوراق الماليــة علــى المســتويين المحلــي والدولــي ببورصــة عمــان وســوق 
رأس المــال األردنــي وأهــم عوامــل جــذب االســتثمار فــي الســوق، وتــم اســتعراض  أهــم عناصــر البنيــة التحتيــة فــي 
الســوق لمــا يتمتــع بــه الســوق مــن بنيــة تنظيميــة وتشــريعية وتقنيــة وفــق أحــدث المعاييــر والممارســات الدوليــة، 
مــن حيــث اإلفصــاح والشــفافية، ووجــود الخدمــات الماليــة الالزمــة للمســتثمرين وتنظيــم إنشــاء صناديــق االســتثمار 
المشــترك والمعاييــر المتعلقــة بأنظمــة التــداول اإللكترونــي والتســوية والتقــاص، والتطــرق  إلــى أهــم المشــاريع 

والخطــط التــي ُتنفذهــا البورصــة لتحقيــق أهدافهــا.
وانطالقــًا مــن أهميــة تبنــي ممارســات االســتدامة وأثرهــا علــى االقتصــاد العالمــي واالتجاهــات العالميــة الحديثــة 
المتعلقة باالســتثمار، وممارســات االســتدامة في األردن، قامت بورصة عمان وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائــي )United Nation for Development Programs )UNDP وشــبكة االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 
فــي األردن )UN Global Compact Network )UNGC بعقــد دورة تدريبيــة لممثليــن عــن الشــركات المدرجــة ضمــن 
مؤشــر ASE20  للتعريــف بأهميــة إصــدار تقاريــر االســتدامة مــن قبــل الشــركات، وكيفيــة إعــداد تلــك التقاريــر وفقــًا 
ألحــدث المعاييــر الصــادرة عــن مبــادرة SDG Impact Standards  التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائيــة، كمــا 
قامــت البورصــة وبالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP وشــبكة الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 
UNGC فــي األردن، بعقــد حلقــة نقاشــية دعــي لهــا الرؤســاء التنفيذييــن ورؤســاء مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة 
ضمــن مؤشــر البورصــة ASE20، بهــدف تســليط الضــوء حــول دور قطــاع األعمــال فــي النهــوض بخطــة التنميــة 
المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة SDGs، إضافــة إلــى أهميــة إصــدار تقاريــر االســتدامة وإتاحــة 
الفرصــة للتعــرف علــى أحــدث االتجاهــات فــي االســتثمار المســتدام ومتطلبــات بورصــة عمــان الجديــدة بشــأن تقاريــر 

االســتدامة.
وفيمــا يتعلــق بالمشــاريع المســتقبلية، فســوف تتابــع البورصــة جهودهــا فــي تنفيــذ مشــاريع الخطــة االســتراتيجية 
)2021-2023( التــي أعدتهــا والتــي تهــدف بشــكل رئيســي إلــى تعزيــز المنفعــة االقتصاديــة التــي تقدمهــا البورصــة، 
وتمكينهــا مــن تقديــم خدمــات أفضــل. وقــد تضمنــت الخطــة ثالثــة أهــداف اســتراتيجية، يســعى الهــدف األول إلــى 
تعزيــز البنيــة التقنيــة وتطويــر بيئــة العمــل، فــي حيــن يســتهدف الثانــي تعزيــز تنافســية الســوق مــن خــالل تقديــم 
مبتكــرة  لتقديــم خدمــات  الثالــث  الهــدف  وجــاء  الدوليــة،  والممارســات  المعاييــر  أفضــل  مــع  تتماشــى  مبــادرات 
ومؤشــرات جديــدة. ولتحقيــق األهــداف الثالثــة آنفــة الذكــر، فقــد شــملت الخطــة تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع خــالل 
  ASE20 األعــوام )2021-2023(، ومــن أهــم مشــاريع هــذه الخطــة: مشــروع إلــزام الشــركات المدرجــة ضمــن مؤشــر
ــد علــى  ــر بشــكل متزاي ــد المخاطــر والفــرص التــي تؤث ــداء مــن عــام 2022 بهــدف تحدي ــر االســتدامة ابت بإصــدار تقاري
  ASE20 نجــاح الشــركات مــن خــالل زيــادة األداء والقــدرة التنافســية، ومشــروع إلــزام الشــركات المدرجــة ضمــن مؤشــر
بتأســيس وحــدة عالقــات المســتثمرين، واالســتمرار بتطويــر أنظمــة البورصــة وخدماتهــا اإللكترونيــة وفــق أحــدث 
المعاييــر العالميــة، وتنظيــم عــروض ترويجيــة Road shows  لتشــجيع االســتثمار فــي البورصــة، واســتحداث مؤشــرات 

قياســية جديــدة، وتشــجيع الشــركات العائليــة الناجحــة لــإلدراج فــي الســوق المالــي.
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وفــي الختــام، أود أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى جهودهــم المميــزة، كمــا وأثنــي علــى 
جهــود العامليــن فــي بورصــة عمــان إدارة وموظفيــن علــى إخالصهــم ومثابرتهــم وجهودهــم، داعيــًا المولــى عــز وجــل 
أن يحفــظ أردننــا الغالــي وأن يحقــق المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبداللــه 

الثانــي ابــن الحســين المعظــم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                                                                           الدكتور كمال أحمد القضاة
                                                                                                             رئيــــــــــــــــــــــس مجلــــــــــــــــس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

عطوفة الدكتور كمال أحمد القضاة/ رئيس المجلس
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي التمويــل واالســتثمار مــن جامعــة 
الماجســتير فــي  )1987-1991( ودرجــة  الُمتحــدة  المملكــة  دنــدي/ 
-1985( االســكتلندية  ســتراثكاليد  جامعــة  مــن  الماليــة  الدراســات 

1986( والدبلــوم العالــي مــن جامعــة ســتيرلنغ تخصــص المحاســبة 
فــي  األولــى  الجامعيــة  دراســته  وتلقــى   ،)1985-1984( والماليــة 
جامعــة اليرمــوك تخصــص العلــوم اإلداريــة. عضــو مجلــس األمنــاء فــي 
جامعــة الحســين التقنيــة وعمــل كأســتاذ مســاعد وأســتاذ مشــارك 
وأســتاذ فــي قســم العلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي جامعــة اليرمــوك 
واألكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفية والجامعــة األمريكية 
ــا خــالل الفتــرات )1991-1996( و)2000-2005( و)2011- فــي مأدب

2019( علــى التوالــي. عمــل رئيســًا لقســم العلــوم الماليــة والمصرفيــة 
فــي األكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة خــالل الفتــرة 
)1997-1999( ثــم مديــرًا عامــًا لمركــز الدراســات الماليــة والمصرفيــة 
لألكاديميــة، يليهــا مستشــارًا لرئيــس األكاديميــة ومستشــارًا لرئيــس 
ديــوان المحاســبة علــى أســاس غيــر متفــرغ. ومفوضــًا فــي هيئــة تنظيم 
قطــاع الكهربــاء األردنيــة خــالل الفتــرة )2005-2011(، وعضــوًا فــي 
اللجنــة التوجيهيــة لخصخصــة شــركات الكهربــاء فــي قطــاع الطاقــة 
خــالل الفتــرة )2010-2012(، ثــم عميــدًا لكليــة المــال واألعمــال فــي 
الجامعــة األمريكيــة فــي مأدبــا خــالل الفتــرة )2011-2015(، وهــو اآلن 

ــار/2019. رئيســًا لمجلــس إدارة بورصــة عمــان منــذ شــهر أي
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سعادة السيد وليد يعقوب النجار/ نائب الرئيس 
مالــك ورئيــس مجلــس إدارة شــركة التنميــة لــألوراق الماليــة وعضــو 
مجلــس إدارة بنــك االســتثمار الفلســطيني والنقيــب الســابق لشــركات 
الخدمــات الماليــة كمــا أنــه مؤســس ومشــارك فــي تأســيس عــدد مــن 
الشــركات المســاهمة العامــة والبنــوك ومشــارك فــي مجلــس إدارتهــا 
كرئيــس مجلــس إدارة ونائــب رئيــس وعضــو، كذلــك هــو نائــب رئيــس 
مجلــس إدارة البورصــة وعضــوًا لدورتيــن وعضــو مجلــس إدارة مركــز 
وســطاء  لجمعيــة  مؤســس  وأيضــًا  لدورتيــن  الماليــة  األوراق  إيــداع 
ســوق عمــان المالــي ورئيســًا لمجلــس إدارتهــا ألكثــر مــن دورة، وعضــو 

فــي مجلــس إدارة شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة.

سعادة الدكتور أشرف العدوان/ عضو 
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي القانــون المدنــي، تخصــص عقــود 
لمكتــب  مؤســس  شــريك  بواتيه/فرنســا.  جامعــة  مــن  التأميــن، 
المستشــار للمحامــاة والتحكيــم واالستشــارات القانونيــة. وهــو عضــو 
هيئــة تدريــس فــي كليــة الحقــوق/ الجامعــة األردنيــة. عمــل مســاعدًا 
لعــدة  الطلبــة  ولشــؤون  التطويــر  لشــؤون  الحقــوق  كليــة  لعميــد 
ســنوات، ثــم نائبــًا لعميــد شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة. تــرأس واشــترك 
فــي عضويــة العديــد مــن لجــان التحقيــق فــي الجامعــة. تولــى منصــب 
مديــر وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي فــي الجامعة األردنيــة، وتولى 
المســتقبل. كمــا  برنامــج قضــاة  المشــرف األكاديمــي علــى  مهمــة 
تولــى منصــب نائــب عميــد كليــة الدراســات العليــا لشــؤون الكليــات 
اإلنســانية فــي الجامعــة األردنيــة، ويشــغل حاليــًا منصــب مديــر وحــدة 

القبــول والتســجيل فــي الجامعــة األردنيــة.
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رئيس جمعية المستثمرين باألوراق المالية
سعادة السيد سامي شريم/ عضو 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بيــروت 
العربيــة، ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة المنصــورة. 
العالميــة  والشــركة  للتزويــد  األقصــى  لشــركة  عــام  مديــر  وهــو 
ــراء للدواجــن  ــا االســتثمار، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة البت لتكنولوجي
وشــركة التحديــث لالســتثمار وشــركة انغــوال لالســتثمارات الدوليــة، 
ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة التحديــث لالســتثمارات العقاريــة 
وعضــو مجلــس إدارة شــركة خــط الباطنــة للمقــاوالت. كمــا أنــه عضــو 
العــرب  األعمــال  رجــال  اتحــاد  الدولــي وعضــو  الدبلوماســي  النــادي 
وعضــو جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن وعضــو الجمعيــة األردنيــة 
األوروبيــة لألعمــال والجمعيــة األردنيــة األمريكيــة ومجلــس األعمــال 
األردنــي الفرنســي ومجلــس األعمــال األردنــي التركــي، وعضــو مركــز 
التجــارة العالمــي، كذلــك هــو عضــو مجلــس إدارة فــي المجلــس العربي 
اإلفريقــي لرجــال األعمــال ومستشــارًا فــي االتحــاد العربــي لمكافحــة 

الجرائــم الدوليــة وغســل األمــوال.

صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ويمثله
سعادة الدكتور حسن ناصر حسن/ عضو

مــن  االقتصــاد  فــي  الفلســفة  فــي  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حاصــل 
الجامعــة األردنيــة. ويعمــل كرئيــس قســم لدائــرة االســتثمار باألســهم 
فــي صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي، ومســاعد بحــث 
وتدريــس فــي الجامعــة الهاشــمية وجامعــة اليرمــوك. كمــا أنــه نائــب 
رئيــس مجلــس إدارة فــي شــركة منيــة للمنتجعــات المتخصصــة ممثــاًل 
عــن الصنــدوق، وعضــو مجلــس إدارة بنــك صفــوة اإلســامي ممثــاًل عــن 

ــدوق ســابقًا. الصن
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عطوفة السيد مجد شفيق/ عضو 
مستشــار اقتصــادي وخبيــر مالــي. شــغل منصــب مفــوض فــي هيئــة 
لشــركة  العــام  والمديــر  المديريــن  هيئــة  ورئيــس  الماليــة  األوراق 
المــوارد للوســاطة الماليــة )مجموعــة البنــك االســتثماري(، كمــا عمــل 
مستشــارًا لمؤسســات ســوق رأس المــال فــي عــدة دول عربيــة ومــع 
فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  دوليــة.  تمويــل  مؤسســات 
المتحــدة فــي  العربيــة  اإلمــارات  السياســة واالقتصــاد مــن جامعــة 
العيــن، ودرجــة الماجســتير فــي اإلدارة العامــة مــن جامعــة هارفــارد.

سعادة المهندس محمد الخطيب/ عضو 
تحليــل  بتخصــص  لنــدن  جامعــة  مــن  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصــل 
تخصــص  البكالوريــوس  ودرجــة  المعلومــات  نظــم  وإدارة  وتصميــم 
الهندســة الصناعيــة مــن الجامعــة األردنيــة، وقــد عمــل ســابقًا كمديــر 
دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي بورصــة عمــان، ومديــرًا 
إلدارة تكنولوجيــا المعلومــات فــي بنــك االتحــاد، كمــا عمــل مدققــًا 
ومستشــارًا للعديــد مــن المؤسســات العامــة والقطــاع الخــاص فــي 
المنطقــة العربيــة. يشــغل حاليــًا منصــب مديــر تقنيــة المعلومــات فــي 
الشــركة العربيــة لالســتثمارات البتروليــة وهــي بنــك تنمــوي متعــدد 
األطــراف منبثــق عــن منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للنفط. شــغل 
ــة فــي الجمعيــة األردنيــة للحاســبات  ــة إداري ســابقًا منصــب عضــو هيئ
التــي تعنــى بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات فــي األردن لعــدة ســنوات. 
حصــل علــى عــدة جوائــز وشــهادات تقديــر فــي المنطقــة العربيــة كان 
أهمهــا جائــزة أفضــل مديــر تقنيــة معلومــات خــالل مؤتمــر جايتكــس 
فــي دبــي عــام 2007 وذلــك خــالل عملــه مديــرًا لدائــرة تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصــاالت فــي بورصــة عمــان.
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اإلدارة التنفيذية

عطوفة السيد مازن الوظائفي/ المدير التنفيذي
التحــق الســيد الوظائفــي فــي العمــل فــي ســوق عمــان المالــي فــي 
نهايــة العــام 1984 وأصبــح رئيســًا لدائــرة الدراســات واألبحــاث فــي 
الســوق فــي العــام 1997، ثــم أصبــح مديــرًا لدائــرة األبحــاث والعالقات 
الدوليــة فــي هيئــة األوراق الماليــة منــذ العــام 1999 إلــى أن تم تعيينه 
مديــرًا تنفيذيــًا لهيئــة األوراق الماليــة فــي عــام 2013، وبقــي حتــى 
تــم تعيينــه بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء عضــوًا فــي مجلــس مفوضــي 
الهيئــة فــي شــهر تمــوز 2014، إضافــة إلــى قيامــه بمهــام أميــن عــام 
ــًا  ــرًا تنفيذي الهيئــة. وفــي شــهر أيلــول مــن عــام 2019 تــم تعيينــه مدي
لبورصــة عمــان. ولــه العديــد مــن األبحــاث واألوراق حــول ســوق رأس 
المــال. كمــا عمــل ضابطــًا لالرتبــاط مــع عــدد مــن المنظمــات العربيــة 
والدوليــة وعضــوًا فــي العديــد مــن اللجــان التابعــة لهــذه المنظمــات 
وأهمهــا اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربية وصنــدوق النقد الدولي 
والبنــك الدولــي والمنظمــة الدوليــة لهيئــات الرقابــة علــى األوراق 
 .OECD والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  ومنظمــة   IOSCO الماليــة 
الماليــة  العلــوم  فــي  الماجســتير  درجــة  الوظائفــي  الســيد  ويحمــل 
تخصــص أســواق ماليــة وشــارك فــي العديــد مــن الــدورات والفعاليــات 

المتخصصــة المنعقــدة فــي جامعــات ومؤسســات عربيــة ودوليــة.
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تقرير مجلس اإلدارة

نظــرًا لســعي بورصــة عمــان الدائــم التبــاع أفضــل وأعلــى المعاييــر الدوليــة ولرغبتهــا المســتمرة بــأن تكــون مثــااًل 
يحتــذى بــه للشــركات األردنيــة، وفــي ضــوء تحــول بورصــة عمــان إلــى شــركة مســاهمة عامــة، وتســجيلها لــدى كل مــن 
دائــرة مراقبــة الشــركات وهيئــة األوراق الماليــة، فإنــه قــد أصبــح علــى البورصــة االلتــزام بقانــون الشــركات وقانــون 
األوراق الماليــة ودليــل قواعــد حوكمــة الشــركات األردنيــة الصــادر عــن دائــرة مراقبــة الشــركات، وتعليمــات إفصــاح 

الشــركات الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة. وفيمــا يلــي المعلومــات المطلوبــة بموجــب هــذه التشــريعات.

نشاط الشركة الرئيسي
ممارســة جميــع أعمــال أســواق األوراق الماليــة والســلع والمشــتقات وتشــغيلها وإدارتهــا وتطويرهــا داخــل المملكــة 

وخارجهــا، وذلــك مــن خــالل موقعهــا الكائــن فــي عرجــان بالقــرب مــن وزارة الداخليــة.

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
حــدد النظــام األساســي لشــركة بورصــة عمــان العديــد مــن المهــام والمســؤوليات لمجلــس اإلدارة، ومــن أهمهــا وضع 
ــم  ــي مــن شــأنها تحقيــق مصلحــة الشــركة وأهدافهــا وتعظي االســتراتيجيات والسياســات والخطــط واإلجــراءات الت
ــون  ــه مــن مهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة بموجــب قان ــي. كمــا أن حقــوق مســاهميها وخدمــة المجتمــع المحل
الشــركات أن يعــد خــالل مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة الماليــة للشــركة الحســابات والبيانــات 
المتعلقــة بالشــركة مثــل: الميزانيــة الســنوية العامــة للشــركة، والتقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة 

خــالل الســنة الماضيــة وتوقعاتهــا لعرضهــا علــى الهيئــة العامــة. 

لجان مجلس اإلدارة
شكل مجلس اإلدارة عددًا من اللجان حسب حاجة الشركة والتشريعات ذات العالقة وتشمل: 

• لجنــة التدقيــق: ومــن مهامهــا مناقشــة األمــور المتعلقــة بترشــيح مدقــق الحســابات الخارجــي، ومتابعــة مــدى 
تقيــد الشــركة بقانــون األوراق الماليــة واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بموجبــه ودراســة وتقييم إجراءات 

الرقابــة الداخليــة واالطــالع علــى تقييــم المدقــق الخارجــي لهــذه اإلجــراءات.
• لجنــة الحوكمــة: ومهمتهــا إعــداد تقريــر الحوكمــة وتقديمــه لمجلــس اإلدارة، ووضــع إجــراءات عمــل خطيــة 
لتطبيــق أحــكام تعليمــات الحوكمــة ومراجعتهــا وتقييــم مــدى تطبيقهــا بشــكل ســنوي، والتأكــد مــن التــزام البورصــة 
بأحــكام تعليمــات الحوكمــة، ودراســة مالحظــات الهيئــة بخصــوص تطبيــق الحوكمــة فــي البورصــة ومتابعــة مــا تــم 

بشــأنها.
البورصــة  تواجــه  التــي  المخاطــر  وتقييــم  لقيــاس  العامــة  السياســة  المخاطــر: ومهمتهــا وضــع  إدارة  لجنــة   •

حــال حدوثهــا. فــي  الســلبية  آثارهــا  وتخفيــض  اســتراتيجيات إلدارتهــا  تطويــر  علــى  واإلشــراف 
• لجنــة الترشــيحات والمكافــآت: تحديــد احتياجــات الشــركة مــن الكفــاءات علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة 
والموظفيــن وأســس اختيارهــم، ووضــع سياســة لإلحــالل والتعاقــب الوظيفي والسياســة الخاصة بالموارد البشــرية 
ومراقبــة تطبيقهــا ومراجعتهــا بشــكل ســنوي، وإجــراء تقييــم ســنوي ألداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه.
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اجتماعات مجلس اإلدارة
تلتــزم الشــركة بشــكل عــام بالبنــود الــواردة فــي قانــون الشــركات ودليــل قواعــد حوكمــة الشــركات األردنيــة الصــادر 
عــن دائــرة مراقبــة الشــركات ودليــل الحوكمــة الخــاص بالبورصــة فيمــا يتعلــق باجتماعــات مجلــس اإلدارة. وقــد عقــد 

مجلــس اإلدارة 15 اجتماعــًا خــالل العــام 2021.

اجتماعات الهيئة العامة
اجتمعــت الهيئــة العامــة لشــركة بورصــة عمــان خــالل العــام 2021 اجتماعــًا عاديــًا واحــدًا وذلــك بدعــوة مــن مجلــس 

إدارة الشــركة اســتنادًا ألحــكام قانــون الشــركات النافــذ.

حقوق أصحاب المصالح
تلتــزم الشــركة بسياســة أصحــاب المصالــح واألطــراف ذوي العالقــة المقــّرة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 

.2021/7/29

الشركات التابعة
ال يوجد شركات تابعة لبورصة عمان.

المدقق الخارجي
تلتزم الشركة بشكل عام بكافة اإلرشادات المتعلقة بالمدقق الخارجي السادة شركة العباسي وشركاه.

كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة
تمتلك شركة إدارة االستثمارات الحكومية شركة بورصة عمان بالكامل أي بنسبة 100% من رأسمالها.

الوضع التنافسي 
شــركة بورصــة عمــان هــي الســوق الوحيــدة المرخــص لهــا حاليــًا ممارســة أعمــال أســواق األوراق الماليــة فــي األردن، 

وذلــك علــى الرغــم مــن ســماح قانــون األوراق الماليــة بإنشــاء أكثــر مــن ســوق مالــي فــي المملكــة.

درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين
ال يوجد لدى بورصة عمان موردين أو عمالء رئيسيين يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة 
ال يوجــد أيــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا شــركة بورصــة عمــان أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن 

واألنظمــة وغيرهــا، كذلــك ال يوجــد أي بــراءات اختــراع أو حقــوق امتيــاز تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل الشــركة.
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القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا والتــي لهــا أثــر مــادي علــى عمــل 
الشركة 

ال يوجد.

تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية
ال تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية. 

اإلفصاح والشفافية
• تلتزم الشركة بمعايير اإلفصاح والشفافية المحددة بموجب التشريعات.

• تستخدم الشركة موقعها اإللكتروني لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.
• فــي عــام 2020 تــم إطــالق نظــام اإلفصــاح اإللكترونــي بلغــة XBRL، حيــث شــكل هــذا النظــام نقلــة نوعيــة فــي 
ــع المعلومــات  ــة الحصــول علــى جمي ــة للشــركات، وطــور عملي ــر المالي ــة وغي ــات المالي طريقــة اإلفصــاح عــن البيان

والبيانــات اإلفصاحيــة.
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الهيكل التنظيمي للشركة

أ - الهيكل التنظيمي
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ب - عدد الموظفين ومؤهالتهم العلمية

ج- البرامج التدريبية والدورات والمؤتمرات والمهمات الرسمية لموظفي الشركة

الثانوية العامة الدبلومالبكالوريوسالماجستيرالدكتوراة
فما دون

2202517

المجموع : 55

المجموع :                         عدد البرامج التدريبية : 30                       عدد المشاركين: 83            

البرامج التدريبية داخل األردن

عدد البرامج التدريبية : 30

عدد البرامج التدريبية : 0

عدد المشاركين : 83

عدد المشاركين : 0

البرامج التدريبية خارج األردن
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المخاطر 
قــد تتعــرض بورصــة عمــان لعــدد مــن المخاطــر مثــل المخاطــر الماليــة ومنهــا: أســعار الفائــدة ومخاطــر تشــغيلية 

ومخاطــر الســيولة. وفــي العــام 2021 لــم تتعــرض بورصــة عمــان ألي مخاطــر ذات أثــر مالــي جوهــري.

اإلنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة
حظــي العــام 2021 بالعديــد مــن اإلنجــازات لبورصــة عمــان، وقــد تــم ذكرهــا بالتفصيــل فــي هــذا التقريــر. وقــد شــهدت 
بورصــة عمــان خــالل عــام 2021 تحســنًا بنشــاطها الرئيســي المتمثــل بتــداول األوراق الماليــة، حيــث ارتفعــت االيــرادات 
فــي ضــوء ذلــك بنســبة 40% مقارنــة مــع عــام 2020 لتصبــح 3.032 مليــون دينــار، وحققــت البورصــة خســائر ماليــة 

مقدارهــا )18,970( دينــار.

ــة وال تدخــل ضمــن  ــر متكــررة حدثــت خــالل الســنة المالي ــات ذات طبيعــة غي ــي لعملي ــر المال األث
النشــاط الرئيســي للشــركة

ال يوجــد أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن النشــاط الرئيســي 
للشركة.

السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي حقــوق المســاهمين 
وأســعار األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركة

صافــي الربــح/ الخســارة بعــد 
الضريبة

األرباح المتحققة/ الخسائر

األرباح الموزعة* 

صافي حقوق المساهمين

سعر السهم

2017 2018 2019 2020 2021

)18,970(

)18,970(

-

7,030,260
ال يوجد 

)الشركة غير 
مدرجة(

)715,341(

)715,341(

114,237

7,049,230
ال يوجد 

)الشركة غير 
مدرجة(

184,181

114,237

** 772,089  

7,878,808
ال يوجد 

)الشركة غير 
مدرجة(

860,508

537,817

-

8,375,547
ال يوجد 

)الشركة غير 
مدرجة(

374,834

234,272

-

7,563,850
ال يوجد 

)الشركة غير 
مدرجة(

*المبالغ التي تم تحويلها إلى وزارة المالية والتي تمثل األرباح المتحققة لألعوام )2019-2018(

**يشمل مجموع األرباح لعامي )2017-2018( والتي تم توزيعها في عام 2019

)دينار أردني(
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تحليل للمركز المالي ونتائج أعمالها خالل السنة المالية 
بلــغ مجمــوع الموجــودات لبورصــة عمــان 9.122 مليــون دينــار فــي نهايــة العــام 2021، كمــا بلــغ مجمــوع حقــوق 
الملكيــة 7.030 مليــون دينــار. أمــا بالنســبة لإليــرادات فقــد بلغــت 3.032 مليــون دينــار خــالل عــام 2021، وبلــغ 

مجمــوع المصاريــف 3.051 مليــون دينــار. وعليــه، فقــد حققــت بورصــة عمــان خســارة بلغــت )18,970( دينــار.

التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للسنوات القادمة
وردت ضمن التقرير في الجزء الخاص باإلنجازات.

حجم االستثمار الرأسمالي
ال يوجــد اســتثمارات رأســمالية لــدى الشــركة، والمقصــود بهــا أنــه ال يوجــد اســتثمار للبورصــة فــي الشــركات التابعــة 

أو فــي أصــول تولــد إيــرادات للبورصــة. 

مقدار أتعاب التدقيق للشركة
بلغت قيمة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي 3,250 دينارًا شاملًة ضريبة المبيعات.

عــدد األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركة والمملوكــة مــن قبــل أي مــن أعضــاء مجلــس 
ــة وأقاربهــم ــا ذوي الســلطة التنفيذي اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العلي

ال يوجد كون الشركة مملوكة بالكامل لشركة إدارة االستثمارات الحكومية.

الشــركات المســيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليا ذوي الســلطة 
التنفيذية وأقاربهم

ال يوجد.



23

المزايــا والمكافــآت التــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة 
العليــا ذوو الســلطة التنفيذيــة 

 أ. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

إجمالي المكافآتالرتبة االسم

عطوفة الدكتور كمال أحمد محمد القضاة

سعادة السيد وليد يعقوب محمود النجار

اســماعيل محمــد  أشــرف  الدكتــور  ســعادة 
العــدوان

اللــه حســن  عــوض  الســيد ســامي  ســعادة 
شــريم/ رئيــس جمعيــة المســتثمرين بــاألوراق 

ــة المالي

ســعادة الدكتــور حســن ناصــر حســن/  ممثــل 
صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعي

محمــد  هشــام  محمــد  المهنــدس  ســعادة 
لخطيــب ا

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق

34,530الرئيس )متفرغ(

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

55,410المجموع

)دينار أردني(

ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية

إجمالي الراتب الرتبة الوظيفيةاالسم
السنوي

حوافز سنوية 
أخرى

-56,000المدير التنفيذيعطوفة السيد مازن الوظائفي

)دينار أردني(
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التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة
لم تدفع البورصة خالل العام 2021 أي تبرعات أو منح.

العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو 
الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام 

أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم
ال يوجــد أي عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات عقدتهــا الشــركة مــع رئيــس مجلــس اإلدارة أو أي عضــو مــن أعضــاء 

المجلــس أو المديــر التنفيــذي أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم خــالل العــام 2021.

مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
تماشــيًا مــع سياســة البورصــة تجــاه المســؤولية االجتماعيــة وخدمــة المجتمــع المحلــي، فقــد قامــت البورصــة بمــا 

يلــي: 
أواًل: عقــد ورشــة تدريبيــة حــول التنميــة المســتدامة للشــركات المدرجــة ضمــن مؤشــر البورصــة ASE20، وذلــك بدعــم 
مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP وشــبكة الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة UNGC فــي األردن، بهــدف 
تعريــف المشــاركين بأهميــة االســتدامة وأهــداف التنميــة المســتدامة SDGs التــي أصدرتهــا األمــم المتحــدة، إضافــة 
إلــى تعريفهــم بأهميــة إصــدار تقاريــر االســتدامة، حيــث تســعى البورصــة لجعــل إصــدار تقاريــر االســتدامة إلزاميــًا لعــام 

.ASE20 2022 للشــركات التــي ضمــن مؤشــر البورصــة
ــًا: عقــد حلقــة نقاشــية دعــي لهــا الرؤســاء التنفيذييــن ورؤســاء مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة ضمــن مؤشــر  ثاني
البورصــة ASE20، بهــدف تســليط الضــوء حــول دور قطــاع األعمــال فــي النهــوض بخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة SDGs التــي أصدرتهــا األمــم المتحــدة فــي عــام 2015 كنــداء عالمــي للعمــل 
مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر وحمايــة المجتمــع وضمــان تمتــع الجميــع بالســالم واالزدهــار بحلــول عــام 2030، إضافــة 
إلــى أهميــة إصــدار تقاريــر االســتدامة وإتاحــة الفرصــة للتعــرف علــى أحــدث التوجهــات فــي االســتثمار المســتدام 
ومتطلبــات بورصــة عمــان الجديــدة بشــأن تقاريــر االســتدامة، وخــالل عامــي )2020-2021( تــم تحديــد أولويــات 
أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة التــي ستســعى البورصــة لتحقيقهــا فــي الفتــرة القادمــة، بحيــث تهــدف إلــى 
رفــع تنافســيتها علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي مــع األخــذ بعيــن االعتبــار توقعــات أصحــاب المصالــح ومختلــف 

األطــراف الفاعلــة فــي الســوق لتلبيــة احتياجاتهــم المتغيــرة.
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تقرير الحوكمة
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مقدمة

انســجامًا مــع مــا ورد فــي دليــل الحوكمــة الخــاص ببورصــة عمــان لعــام 2018 والمتضمــن إلــزام البورصــة بإعــداد تقريــر 
حوكمــة يتنــاول ممارســاتها فيمــا يتعلــق بتطبيــق قواعــد الحوكمــة، وحرصــًا مــن البورصــة ألن تكــون مثــااًل يحتــذى بــه 
للشــركات المدرجــة علــى الرغــم مــن الطبيعــة الخاصــة التــي تتمتــع بهــا كونهــا شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة إدارة 

االســتثمارات الحكوميــة، فقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر.

 أ- المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام دليل الحوكمة الخاص ببورصة عمان
تلتــزم بورصــة عمــان بتطبيــق األحــكام الــواردة فــي دليــل الحوكمــة الخــاص بهــا لعــام 2018 وتعديالتــه فيمــا يتعلــق 

بالبنــود التاليــة:
1 - تشكيل مجلس اإلدارة وصالحياته ومسؤولياته واللجان المنبثقة عنه.

2 - تنظيم البيئة الرقابية للبورصة.
3 - إقرار سياسة أصحاب المصالح واألطراف ذوي العالقة من قبل مجلس اإلدارة.

4 - االلتزام بسياسة اإلفصاح والشفافية المقرة من قبل مجلس اإلدارة.

 ب- أســماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمســتقيلين خالل الســنة وممثليهم إذا كان العضو شــخصًا اعتباريًا، 
وتحديــد فيمــا إذا كان العضــو تنفيذيــًا أو غيــر تنفيــذٍي ومســتقٍل أو غير مســتقل

الصفةعضو مجلس اإلدارةاسم ممثل العضو االعتباري

عطوفة الدكتور كمال أحمد محمد القضاة
رئيس المجلس اعتبارًا من تاريخ 2019/5/23

سعادة السيد وليد يعقوب محمود النجار  
نائب الرئيس منذ تاريخ 2020/9/25

محمــد   اســماعيل  أشــرف  الدكتــور  ســعادة 
العــدوان

الماليــة/  بــاألوراق  المســتثمرين  جمعيــة  رئيــس 
ســعادة الســيد ســامي عــوض اللــه حســن شــريم 

االجتماعــي  الضمــان  أمــوال  اســتثمار  صنــدوق 
حســن ناصــر  حســن  الدكتــور  ســعادة  ويمثلــه 

سعادة المهندس محمد هشام محمد الخطيب

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق

شركة إدارة االستثمارات 
الحكومية

شركة إدارة االستثمارات 
الحكومية

شركة إدارة االستثمارات 
الحكومية

شركة إدارة االستثمارات 
الحكومية

شركة إدارة االستثمارات 
الحكومية

شركة إدارة االستثمارات 
الحكومية

شركة إدارة االستثمارات 
الحكومية

غير
 تنفيذي

غير
 تنفيذي

غير
 تنفيذي

غير
 تنفيذي

غير
 تنفيذي

غير
 تنفيذي

غير
 تنفيذي

غير 
مستقل

غير 
مستقل

غير 
مستقل

غير 
مستقل

غير 
مستقل

غير 
مستقل

غير 
مستقل
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ج - المناصب التنفيذية في الشركة ودوائر الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها

ــات مجالــس اإلدارة التــي يشــغلها عضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركات المســاهمة العامــة إن  ــع عضوي د - جمي
وجــدت

المنصب

اسم العضو

االسم

العضوية في مجالس اإلدارة في الشركات األخرى

المدير التنفيذي
نائب المدير التنفيذي

مدير دائرة االتصال واإلعالم
مدير الدائرة القانونية

مدير دائرة اإلدراج
مدير الدائرة المالية واإلدارية

مدير دائرة العمليات
مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مدير دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي
مدير دائرة التدقيق الداخلي

عطوفة الدكتور كمال القضاة
سعادة السيد وليد النجار

سعادة الدكتور أشرف العدوان
سعادة السيد سامي شريم
سعادة الدكتور حسن حسن

سعادة المهندس محمد الخطيب
عطوفة السيد مجد شفيق

عطوفة السيد مازن الوظائفي
السيد بسام أبو عباس
السيد أمجد القضاة

السيدة عبلة النجداوي
السيد سعد عالونة
السيدة سيما حطاب
السيد محمد شنيور
السيد فادي سوداح
الدكتورة رشا ديات

-

ال يوجد
مصفاة البترول األردنية

ال يوجد
التحديث لالستثمارات العقارية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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ه -  أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

و -اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية

ز -اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر

أمــا فيمــا يتعلــق بمؤهــالت وخبــرات أعضــاء لجنــة التدقيــق فقــد تــم ذكرهــا بالتفصيــل فــي تقريــر مجلــس اإلدارة لعــام 
.2021

لجنة
التدقيق

لجنة
الحوكمة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

لجنة إدارة 
المخاطر

سعادة الدكتور أشرف العدوان
رئيس اللجنة

سعادة السيد سامي شريم
عضو

سعادة المهندس محمد الخطيب
عضو

المنصباالسماسم اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة إدارة المخاطر

لجنة الحوكمة

سعادة السيد وليد النجار
سعادة السيد سامي شريم
سعادة الدكتور حسن ناصر

عطوفة السيد مجد شفيق
سعادة الدكتور حسن ناصر

سعادة المهندس محمد الخطيب
عطوفة السيد مازن الوظائفي

سعادة السيد سامي شريم
سعادة الدكتور حسن ناصر
سعادة السيد وليد النجار

رئيس اللجنة
عضو
عضو

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو

رئيس اللجنة
عضو
عضو
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ح - عدد اجتماعات اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين

ط -  عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة
 لم يتم عقد أي اجتماع بهذا الخصوص. 

ي - عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين
عقد مجلس اإلدارة 15 اجتماعًا خالل عام 2021، بحضور األعضاء التالية أسماؤهم: 

1- لجنة الحوكمة/ لجنة الترشيحات والمكافآت/ لجنة إدارة المخاطر:

2- لجنة التدقيق:
بلغ عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة 10 اجتماعات بحضور األعضاء التالية أسماؤهم:

لجنة الحوكمة
لجنة إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات والمكافآت

سعادة الدكتور أشرف العدوان
سعادة السيد سامي شريم

سعادة المهندس محمد الخطيب

حضور جميع األعضاء
حضور جميع األعضاء

-

0
2
0

2
4
0

10
8

10

اسم اللجنة

اسم العضو

اسم العضو

عدد االجتماعات

عدد مرات الحضور

عدد مرات الحضور

الحضور

عدد مرات الغياب

عدد مرات الغياب

عطوفة الدكتور كمال أحمد محمد القضاة
سعادة السيد وليد يعقوب محمود النجار

سعادة الدكتور أشرف إسماعيل محمد العدوان
سعادة السيد سامي عوض الله حسن شريم

سعادة الدكتور حسن ناصر حسن حسن
سعادة المهندس محمد هشام محمد الخطيب

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق

3
0
2
0
0
1
2

12
15
13
15
15
14
13
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تقرير االستدامة
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حول هذا التقرير

مابيــن  الفتــرة  يغطــي  والــذي  التوالــي  علــى  الثانــي  للعــام  عمــان  لبورصــة  االســتدامة  أداء  التقريــر  هــذا  يعــرض 
2021/01/01 إلــى 2021/12/31. ويوضــح هــذا التقريــر التــزام بورصــة عمــان المســتمر بتحقيــق األهــداف الوطنيــة 
للتنميــة المســتدامة والمتمثلــة برؤيــة األردن لالســتدامة 2025 واألهــداف الدوليــة للتنميــة المســتدامة والمتمثلــة 

.Sustainable Development Goals )SDGs( بأهــداف التنميــة المســتدامة التــي أصدرتهــا األمــم المتحــدة
يوفــر تقريــر االســتدامة 2021 معلومــات حــول مبــادرات وممارســات االســتدامة فــي بورصــة عمــان بمــا يتماشــى مــع 
ــر االســتدامة  ــادئ التوجيهيــة إلعــداد تقاري ــر االســتدامة الصــادر عــن البورصــة والمب الدليــل اإلرشــادي إلعــداد تقاري

GRI( Global Reporting Initiative( وفقــًا للخيــار األساســي.

االستدامة في بورصة عمان
ــًا. ونعــي فــي  تلعــب بورصــة عمــان دورًا مهمــًا فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي وفــي دفــع عجلــة االســتدامة تدريجي
ــا  ــا التشــغيلية، كمــا نعــي أهميــة دورن البورصــة أهميــة دمــج العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة فــي عملياتن
فــي تشــجيع المؤسســات علــى تبنــي مفهــوم االســتدامة وإصــدار التقاريــر الخاصــة بهــا. بنــاًء علــى ذلــك قامــت بورصــة 
عمــان خــالل عــام 2021 بسلســلة مــن اإلجــراءات والممارســات المتعلقــة بالمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة 
 Sustainable بمــا يتــواءم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة Environmental, Social, and Governance )ESG(
)Development Goals )SDGs وأولويــات أصحــاب المصلحــة. وإن مــن أبــرز هــذه اإلنجــازات خــالل عــام 2021 تنفيــذ 
مجموعــة مــن المشــاريع واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى أمــن وســالمة المعلومــات وضمــان اســتمرارية 
 United Nations العمــل فــي البورصــة، وتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
)Development Programme )UNDP حيــث يقــدم البرنامــج فــي األردن الدعــم والتدريــب لموظفــي البورصــة 
والشــركات المدرجــة فيهــا، لتعزيــز المعرفــة والوعــي لديهــم وتمكينهــم مــن اإلحاطــة بكافــة القضايــا والمســائل 

.SDGs المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة
وقــد قامــت البورصــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وشــبكة االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 
فــي األردن UN Global Compact Network بعقــد دورة تدريبيــة لممثليــن عــن الشــركات المدرجــة ضمــن مؤشــر 
ASE20 للتعريــف بأهميــة إصــدار تقاريــر االســتدامة مــن قبــل الشــركات، وكيفيــة إعــداد تلــك التقاريــر وفقــًا ألحــدث 
المعاييــر الصــادرة عــن مبــادرة SDG Impact Standards التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، باإلضافــة إلــى 
عقــد حلقــة نقاشــية بحضــور عــدد مــن الرؤســاء التنفيذييــن ورؤســاء مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة ضمــن مؤشــر 
البورصــة ASE20 بهــدف تســليط الضــوء حــول دور قطــاع األعمــال فــي النهــوض بخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

.SDGs ــة المســتدامة 2030 وأهــداف التنمي
إلــى جانــب ذلــك قامــت البورصــة بالمشــاركة فــي العديــد مــن الفعاليــات لتمكيــن المــرأة حيــث قامــت بورصــة عمــان 
 Ringing the Bell خــالل عــام 2021 باســتضافة االحتفاليــة الســنوية لمبــادرة المســاواة بيــن الجنســين فــي األردن
 International Finance Corporation )IFC( بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدولــي for Gender Equality
ومنظمــة هيئــة األمــم المتحــدة لشــؤون المــرأة فــي األردن UN Women ومبــادرة UN Global Compact، كمــا 
شــاركت فــي مبــادرة االتحــاد العالمــي للبورصــات )World Federation of exchanges )WFE الهادفــة إلــى تســليط 
الضــوء علــى الســيدات القياديــات فــي بورصــات العالــم، حيــث تــم اختيــار الدكتــورة رشــا ديــات مديــرة دائــرة التخطيــط 
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والتطويــر المؤسســي فــي بورصــة عمــان لتكــون ضمــن قائمــة النســاء القياديــات في البورصــات العالمية لعــام 2021.
باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد قامــت البورصــة خــالل عــام 2021 بالبــدء بتنفيذ مشــروع أتمتة أنظمة الديوان والمراســالت 
وأعمــال أمانــة ســر مجلــس اإلدارة وأرشــفة أعمــال دوائــر البورصــة بمــا يخــدم جميــع دوائــر البورصــة، ممــا سيســهل 

تنظيــم وإدارة واســترجاع الوثائــق ويقلــل مــن اســتخدام الــورق.

التواصل مع أصحاب المصالح 
تولــي البورصــة أصحــاب المصالــح اهتمامــًا كبيــرًا ســعيًا منهــا لتحقيــق النمــو المســتدام األمــر الــذي يســاهم فــي بنــاء 
عالقــات عمــل مشــتركة واتخــاذ القــرارات التــي تعــود بالنفــع العــام علــى جميــع األطــراف. حيــث تتعامــل البورصــة مــع 
العديــد مــن أصحــاب المصالــح بمــا فــي ذلــك؛ األفــراد والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المختلفــة المتأثــرة 
ــال والمســتمر  بأنشــطة البورصــة أو تلــك التــي ثؤثــر أنشــطتها عليهــا، كمــا تولــي البورصــة أهميــة خاصــة للحــوار الفعَّ

مــع أصحــاب المصالــح، وتعمــل علــى تحســين وتطويــر قنــوات االتصــال معهــم بشــكل مســتمر.
وفيما يلي أهم أصحاب المصالح في بورصة عمان وأولويات البورصة نحوهم  وآلية التواصل معهم:

أولويات البورصة تجاه آليات التواصلاألطراف الفاعلة
األطراف الفاعلة

الشركات المدرجة

شركات الوساطة 
)األعضاء(

• عقد ورشات عمل تدريبية ولقاءات. 
• اإلجابــة علــى استفســارات الشــركات 

الــواردة إلــى البورصــة.
• موقع البورصة اإللكتروني.

•  وسائل التواصل االجتماعي.
• زيارة المواقع اإللكترونية للشركات.

• نظــام اإلفصــاح اإللكتروني باســتخدام 
.XBRL لغة

• البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة.
• التقارير السنوية للشركات.

• عقــد ورشــات عمــل تدريبيــة وتوعويــة 
لموظفــي شــركات الوســاطة.

شــركات  استفســارات  علــى  اإلجابــة   •
الوســاطة وتقديــم الدعــم الفنــي لهــا. 

• موقع البورصة اإللكتروني.
• وسائل التواصل االجتماعي.

• التقارير السنوية.
• البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة.

• نظــام اإلفصــاح اإللكتروني باســتخدام 
.XBRL لغة

• تعزيز اإلفصاح عن االستدامة.
• تقديــم دليــل إرشــادي للشــركات عــن 
وإعــداد  االســتدامة  تطبيــق  كيفيــة 

بهــا. الخاصــة  التقاريــر 
• عقــد ورشــات تدريبيــة وتوعويــة حــول 

االســتدامة.
• التواصل بشكل مستمر مع الشركات.

المقدمــة  الخدمــات  جــودة  تحســين   •
لهــم.

• تحسين الخدمات المقدمة.
• تحقيق الشفافية.

• ضمان  السلوك األخالقي.
وخدمــات  بمنتجــات  المعرفــة  زيــادة   •

عمــان. بورصــة 
• زيادة الكفاءة واإلنتاجية.

• التعــرف علــى آخــر المســتجدات فيمــا 
يتعلــق بقواعــد التــداول واآلليــات.
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ــار وإجــازة اســتخدام أنظمــة إدارة  • اختب
األوامــر وبرامــج التــداول عبــر اإلنترنــت.

فــي  الوســاطة  شــركات  إشــراك   •
التــداول  نظــام  اختبــار  عمليــات 
مالحظاتهــم  واســتقبال  اإللكترونــي، 

ومعالجتهــا. الشــأن  بهــذا 
المقتــرح  التــداول  قواعــد  عــرض   •
الوســاطة  شــركات  علــى  تطبيقهــا 

بشــأنها. مالحظاتهــم  لتقديــم 
ترتيــب  حــول  تفصيليــة  تقاريــر  نشــر   •
أحجــام  حيــث  مــن  الوســاطة  شــركات 
التــداول المنفــذة علــى مختلــف أنــواع 

الماليــة. األوراق 
احتياطيــة  تــداول  قاعــة  توفيــر   •
فــي  الوســاطة  شــركات  الســتخدام 
حــاالت الطــوارىء، وذلــك للحفــاظ علــى 

البورصــة. فــي  التــداول  اســتمرارية 

الموظفون

المستثمرون

التدريبيــة  والبرامــج  الــدورات  عقــد   •
. مليــن للعا

مابيــن  الدوريــة  االجتماعــات  عقــد   •
المختلفــة. اإلداريــة  المســتويات 

• البريد اإللكتروني.

وتلقــي  المســتثمرين  مــع  التواصــل   •
والــرد  وتســاؤالتهم  استفســاراتهم 

. عليهــا
والمنشــورات  الكتيبــات  إصــدار   •
عــن االســتثمار. والتثقيفيــة  التعليميــة 

بفــرص  التعريفيــة  اللقــاءات  تنظيــم   •
البورصــة. فــي  االســتثمار 

• الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.
األجهــزة  علــى  البورصــة  تطبيقــات   •

لخلويــة. ا
• وسائل التواصل االجتماعي.

• التقدير والمكافآت.
ألداء  والقــدرات  المهــارات  تحســين   •

العمــل.
• تحسين المزايا التنافسية.

• توفير بيئة عمل صحية.
• تعزيز العدل والمساواة.

 • تقديم  دليل إرشادي حول اإلستدامة
عالقــات  وحــدة  إنشــاء  تشــجيع   •
Investor Relations المســتثمرين 

.)IR(
• تقديــم منصــة للمســتثمرين إلرســال 

وطلباتهــم. وتوصياتهــم  أســئلتهم 
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شركات مزودي 
البيانات 

موردو األنظمة 
والخدمات

مطورو أنظمة إدارة 
األوامر المستخدمة 
من شركات الوساطة

تزويــد  شــركات  مــع  لقــاءات  عقــد   •
معهــم. والتواصــل  البيانــات 

• البريد اإللكتروني.
• موقع البورصة اإللكتروني.

• وسائل التواصل االجتماعي.
• اســتقبال البورصــة مالحظــات شــركات 
تزويــد البيانــات والتغذيــة الراجعة منهم، 
ومعالجتهــا والــرد علــى استفســاراتهم 

حســب األصــول.
• التقارير السنوية.

• سياسة المشتريات.
• دعوات العطاءات.

• موقع البورصة اإللكتروني.
• التقارير السنوية.

• البريد اإللكتروني.

مطــوري  مــع  دوريــة  لقــاءات  عقــد   •
األوامــر. إدارة  أنظمــة 

• إشــراك مطــوري أنظمــة إدارة األوامــر 
فــي عمليــات االختبــارات التــي تجريهــا 
البورصــة ألنظمــة التــداول لديهــا بســبب 

ارتبــاط ذلــك بأنظمتهــم.
• البريد اإللكتروني.

والتغذيــة  المالحظــات  اســتقبال   •
إدارة  أنظمــة  مطــوري  مــن  الراجعــة 

عليهــا. والــرد  ومعالجتهــا  األوامــر 
• موقع البورصة اإللكتروني.

أو  مســتجدات  أي  حــول  إعالمهــم   •
مجــال  فــي  البورصــة  لــدى  تطــورات 

المعلومــات. نشــر  خدمــات 

• الدفع في  الوقت المحدد.
إجــراءات  فــي  والشــفافية  العدالــة   •

العطــاءات.

أنظمــة  مطــوري  واطــالع  التواصــل   •
إدارة  األوامــر علــى أي مســتجدات لــدى 

البورصــة ترتبــط بأعمالهــم.

الطالب والجامعات

والفنــي  األكاديمــي  الــكادر  تدريــب   •
البورصــة  تبــرم  التــي  الجامعــات  فــي 
معهــا اتفاقيــات غرفــة محــاكاة التــداول.

• اســتقبال الوفــود الطالبيــة فــي مقــر 
البورصــة لتعريفهــم بســوق رأس المــال 
الوطنــي وتدريبهــم علــى آليــات التــداول 

فــي البورصــة.

اســتخدام  كيفيــة  علــى  تدريبهــم   •
شاشــات التــداول والتعامــل مــع قواعــد 
البورصــة. بهــا فــي  المعمــول  التــداول 
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أولويات البورصة تجاه آليات التواصلاألطراف الفاعلة
األطراف الفاعلة

• موقع البورصة اإللكتروني.
• وسائل التواصل االجتماعي.

مؤسسات سوق 
رأس المال

فــي  والتعــاون  المباشــر  االتصــال   •
والتشــريعات. األنظمــة  تطويــر 

• عقد االجتماعات.
• التنســيق المســتمر بخصــوص األعمــال 

المشتركة.
الماليــة بنظــام  • تزويــد هيئــة األوراق 
رقابــة علــى التــداول والــذي تــم تطويــره 

ــًا مــن قبــل البورصــة. داخلي
لموظفــي  تعريفيــة  ورشــات  عقــد   •
الهيئــة المعنييــن حــول آليــات وقواعــد 

التــداول.

• تحسين البيئة التشريعية.
• تقديــم سياســات وقواعــد لتحســين 

الســوق. أداء 
علــى  للتشــجيع  التعليمــات  تعديــل   •

االســتدامة.   تقاريــر  عــن  اإلفصــاح 
والتشــريعات  لألحــكام  االمتثــال   •

عنهــا. الصــادرة 

المنتجات والخدمات التي تقدمها البورصة ألصحاب المصالح
ــة واالســتثمارية التــي تشــمل أســهم  تقــدم بورصــة عمــان خدمــات التــداول لحزمــة مــن المنتجــات واألدوات المالي
الشــركات، وســندات الخزينــة، وأذونــات الخزينــة، وأســناد قــرض الشــركات، وســندات المؤسســات العامــة، وحقــوق 
االكتتــاب، وصكــوك التمويــل اإلســالمي، حيــث يتــم التــداول بهــذه األدوات مــن خــالل نظــام تــداول إلكترونــي يتميــز 
بأنــه علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والتطــور وضمــن آليــة تمتــاز بالســهولة والمرونــة واألمــان، كمــا تقــدم البورصــة 

العديــد مــن الخدمــات ألصحــاب المصالــح منهــا:

أواًل: الخدمات المقدمة ألعضاء البورصة 
• تمكيــن شــركات الوســاطة األعضــاء فــي البورصــة مــن تقديــم خدمــة التــداول عبــر اإلنترنــت لعمالئهــا، وذلــك 
ــت الخاصــة بهــا وإجــازة اســتخدامها. وتمكــن هــذه الخدمــة عمــالء  ــر اإلنترن ــداول عب ــار البورصــة لبرامــج الت بعــد اختب
شــركات الوســاطة مــن التــداول بــاألوراق الماليــة بأنفســهم مــن خــالل إدخــال أوامــر الشــراء والبيــع إلــى نظــام التــداول 

ــت. ــي باســتخدام شــبكة اإلنترن اإللكترون
• تمكيــن شــركات الوســاطة مــن اســتخدام نظــام إدارة األوامــر، وذلــك بعــد اختبــاره مــن البورصــة وإجازتــه لالســتخدام 

إلدخــال أوامــر الشــراء والبيــع إلــى نظــام التــداول اإللكترونــي فــي البورصــة ومتابعــة جلســة التــداول. 
• توفيــر شاشــات تــداول لشــركات الوســاطة ُتســتخدم فــي حــال تعطــل أنظمــة إدارة األوامــر لــدى الوســيط، وذلــك 

حرصــًا علــى اســتمرار وديمومــة عمــل شــركات الوســاطة. 
• توفير شاشات استعالم لشركات الوساطة الستخدامها لمتابعة السوق.

ــداول مــن  ــى البورصــة، بحيــث تمكــن شــركات الوســاطة مــن اســتئناف الت ــة فــي مبن ــداول احتياطي ــر قاعــة ت • توفي
خاللهــا فــي حــاالت الطــوارئ التــي تســتدعي ذلــك.
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• توفيــر قاعــدة بيانــات يتــم تغذيتهــا باألوامــر المنفــذة فــور تنفيذهــا فــي البورصــة، وذلــك لتمكيــن شــركة الوســاطة 
 Notifications مــن  إبــالغ عمالئهــا بتفاصيــل أوامرهــم المنفــذة فــور تنفيذهــا مــن خــالل خدمــة الرســائل القصيــرة

.SMS

ثانيًا: الخدمات المقدمة لمصدري األوراق المالية
الحكوميــة  والســندات واألذونــات  العامة/الخاصــة،  المســاهمة  الشــركات  أســهم  إدراج  الماليــة:  األوراق  إدراج   •
وســندات المؤسســات العامــة، وأســناد القــرض الصــادرة عــن الشــركات، باإلضافــة إلــى صناديــق االســتثمار األردنيــة/

غيــر األردنيــة المغلقــة، وصكــوك التمويــل اإلســالمي، وإيصــاالت اإليــداع وذلــك بعــد قيــام الشــركة المصــدرة بتحقيق 
كافــة الشــروط والمتطلبــات. 

ــة رأســمالها  ــادة أو تخفيــض أو إعــادة هيكل ــر اســم الشــركة أو زي ــات الشــركات المتعلقــة بتغيي • االســتجابة لمتطلب
ــدى  ــى أي أحــداث أخــرى قــد تطلــب اتخــاذ إجــراء ل ــدى البورصــة، باإلضافــة إل ــات ل وعكــس ذلــك علــى قواعــد البيان

ــى المســتثمرين. ــر عل البورصــة وتؤث
• نشر اإلفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة.

ثالثًا: الخدمات المقدمة لمزودي البيانات
• السماح بإعادة عرض شريط أسعار األوراق المالية المتداولة والمتوفر على الموقع اإللكتروني للبورصة.

ــات نشــرها بشــكل  ــات التــداول الحيــة والمباشــرة مــن خــالل Live Feed، وذلــك لغاي ــات ببيان • تزويــد موزعــي البيان
مباشــر للمســتثمرين والمهتميــن مــن خــالل برمجياتهــم الخاصــة.

• التواصل مع شركات تزويد البيانات وإجابة استفساراتهم.

رابعًا: الخدمات المقدمة لمطوري أنظمة إدارة األوامر
• إصــدار شــهادة اعتمــاد ألنظمــة إدارة األوامــر إلجازتهــا لالســتخدام لــدى شــركات الوســاطة األعضــاء فــي البورصــة، 

وذلــك بعــد اختبارهــا والتأكــد مــن تلبيتهــا للمتطلبــات الفنيــة والوظيفيــة للبورصــة.

خامسًا: الخدمات المقدمة للمستثمرين
• توفيــر شاشــات عــرض معلومــات التــداول الفوريــة للشــركات االســتثمارية المتخصصــة وذلــك لغايــات عرضهــا فــي 

مواقعهــم ومتابعــة محافظهــم االســتثمارية.
• عــرض أســعار األوراق الماليــة المتداولــة فــي البورصــة علــى القنــوات الفضائيــة، لتمكيــن المســتثمرين مــن متابعــة 

أســعار األوراق الماليــة بشــكل مســتمر.
• تخصيص زاوية للمستثمرين على الموقع اإللكتروني للبورصة تتضمن بيانات وإحصائيات ونشرات التداول.

• نشــر إحصائيــات التــداول ومعلومــات ونشــرات التــداول علــى صفحــات البورصــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
ومــن خــالل تطبيقــات البورصــة لألجهــزة المحمولــة.

سادسًا: الخدمات المقدمة للجامعات
• التدريــب المســتمر للــكادر األكاديمــي والفنــي للجامعــات التــي تبــرم معهــا البورصــة اتفاقيــات غرفــة محــاكاة 

التــداول، وذلــك علــى كيفيــة التعامــل مــع شاشــات التــداول وآليــة عمــل قواعــد التــداول فــي البورصــة.
• اســتقبال الوفــود الطالبيــة مــن الجامعــات، وعقــد ورشــات تعريفيــة حــول ســوق رأس المــال الوطنــي وآليــة التــداول 

فــي البورصة.
• تزويد الباحثين بالبيانات الالزمة لغايات األبحاث األكاديمية .

• تخصيص زاوية على الموقع اإللكتروني للبورصة للباحثين، وتوفير البيانات والمعلومات الالزمة لهم.



38

تقدير جوهرية الموضوعات
تســعى بورصــة عمــان إلــى التواصــل مــع أصحــاب المصالــح وتلبيــة احتياجاتهــم باســتمرار حيــث يتــم تحديــد هــذه 
األولويــات وأهميتهــا بمــا ينســجم مــع دور البورصــة وأولوياتهــا كونهــا شــركة مســؤولة اقتصاديــًا واجتماعيــًا وبيئيــًا. 
تقريــر  إعــداد  فــي  اعتمــدت عليهــا  والتــي  التاليــة  الجوهريــة  الموضوعــات  أهــم  بتحديــد  البورصــة  وعليــه قامــت 

االســتدامة الخــاص بهــا:

نشر الوعي بقضايا االستدامة 
ومرتكزاتها البيئية واالجتماعية 

والحوكمة

المساواة بين الجنسين ترسيخ مبادئ الحوكمة 
وأخالقيات العمل

إدارة االنبعاثات الكربونية

الحفاظ على البيئة وإدارة مشاركة المجتمع
النفايات

التدريب والتعليم

الحفاظ على الطاقةالتنوع وتكافؤ الفرص

خصوصية وأمن البيانات

احترام قانون العمل وحقوق 
اإلنسان

تحسين التواصل الفعال بين 
مختلف األطراف الفاعلة
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أداء بورصة عمان المتعلق باالستدامة
تعمل بورصة عمان على تطبيق المحاور األساسـية المتعلقـة بمعايير الحوكمة والمعايير واالجتماعية والبيئية:                                                           

- معايير الحوكمة 
ــز ثقــة المتعامليــن بالســوق مــن خــالل تركيزهــا  تعمــل بورصــة عمــان بالتعــاون مــع هيئــة األوراق الماليــة علــى تعزي
علــى تطبيــق ممارســات حوكمــة الشــركات، وتمثــل هيئــة األوراق الماليــة قاعــدة الدعــم إلطار عمــل الحوكمة وتلعب 
دورًا أساســيًا فــي وضــع معاييــر حوكمــة الشــركات، وتــدار بورصــة عمــان مــن قبــل مجلــس إدارة مكــون مــن ســبعة 
أعضــاء، وينبثــق عــن مجلــس اإلدارة مجموعــة مــن اللجــان منهــا لجنــة الحوكمــة ولجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة المخاطــر 

وجميعهــا تســاهم فــي تحقيــق الحوكمــة وااللتــزام بهــا.

• دليل الحوكمة 
 نظــرًا ألهميــة الحوكمــة كمحــرك أساســي لنجــاح األعمــال وفــي ظــل ســعي البورصــة الدائــم التبــاع أفضــل وأعلــى 
المعاييــر الدوليــة، تلتــزم البورصــة بتطبيــق مــا ورد فــي دليــل الحوكمــة الخــاص بهــا والــذي تــم إعــداده فــي عــام 2018، 
حيــث اعتمــدت فــي إعــداد دليــل الحوكمــة علــى مبــادئ حوكمــة الشــركات الــواردة فــي دليــل الحوكمــة الصــادر عــن 
دائــرة مراقبــة الشــركات، واالسترشــاد بمــا ورد بتعليمــات الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة باإلضافــة إلــى 
توافــق األحــكام الــواردة فيــه مــع أحــكام النظــام األساســي للبورصــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مــا صــدر عــن منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة بخصــوص حوكمــة الشــركات، كمــا قامــت البورصــة خــالل عــام 2021 بإعــداد سياســة 

أصحــاب المصالــح واألطــراف ذوي العالقــة وإقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة.

• إدارة المخاطر 
اعتمــد مجلــس إدارة بورصــة عمــان سياســة إدارة المخاطــر عــام 2020. ويعتبــر وضــع هــذه السياســة الخطــوة األولــى 
فــي بنــاء منظومــة متكاملــة إلدارة المخاطــر فيهــا، حيــث تهــدف هــذه السياســة إلــى وضــع إطــار إلدارة المخاطــر فــي 
البورصــة مــن خــالل تحديــد مســؤوليات كافــة المســتويات اإلداريــة، وتخفيــض المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا البورصــة 
والتــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى أنشــطتها وعلــى تحقيــق أهدافهــا وتخفيــض اآلثــار المترتبــة علــى هــذه المخاطــر 
قــدر اإلمــكان، باإلضافــة إلــى توفيــر نظــام رقابــي يتضمــن إشــراك دوائــر البورصــة فــي مراقبــة المخاطــر. وقــد تضمنــت 

السياســة تحديــد منهجيــة إدارة المخاطــر واألســس واآلليــات التــي ســتتبعها.
وقــد تــم خــالل عــام 2021 تحديــد المخاطــر الخاصــة ببعــض دوائــر البورصــة وتعبئتهــا ضمــن نمــاذج مخصصــة لذلــك 
وفــق سياســة إدارة المخاطــر والعمــل جــاري لتحديــد مخاطــر باقــي الدوائــر، ليتــم فــي الفتــرة القادمــة تحليلهــا واقتراح 
اإلجــراءات الرقابيــة المناســبة للتعامــل معهــا، والعمــل علــى إجــراء مراقبــة ومراجعــة مســتمرة وإعــداد التقاريــر الدوريــة 

لمجلــس اإلدارة بالتوصيــات لضمــان فعاليــة وكفــاءة عمليــة إدارة المخاطــر.

• ضمان استمرارية األعمال
تطبق بورصة عمان منهجية شــاملة لضمان اســتمرارية األعمال تتضمن أمن المعلومات وتهتم بالتقنية والعمليات 
والحوكمــة مــن أجــل حمايــة اســتثمارات البورصــة وعملياتهــا وأصولهــا وســمعتها، وتعــي بورصــة عمــان بــأن خصوصيــة 
البيانــات هــي أســاس الســوق الفّعــال، لذلــك تقــوم بتنفيــذ مجموعــة مــن إجــراءات الســالمة وأمــن المعلومــات، ومــن 
ــه  ــة والفنيــة« وتعديل ــات اإلداري ــرز هــذه اإلجــراءات أن قامــت  البورصــة خــالل عــام 2020 بإصــدار »دليــل المتطلب أب
عــام 2021 والمتضمــن المتطلبــات اإلداريــة والفنيــة األساســية الواجــب توفرهــا لــدى شــركات الوســاطة لكــي تكــون 
قــادرة علــى توفيــر األمــان لمتعاملــي األوراق الماليــة بغــض النظــر عــن أماكــن تواجدهــم، والحفــاظ علــى أمــن وســرية 
المعلومــات وضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــة، وقــد اعتمــدت البورصــة آليــة التطبيــق التدريجــي لتحقيــق المتطلبات 
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الفنيــة المذكــورة أعــاله لفتــرة زمنيــة تصــل إلــى ثــالث ســنوات، حيــث قامــت شــركات الوســاطة بتحقيــق جــزء مــن هــذه 
المتطلبــات خــالل عــام 2021 وستســتمر فــي تلبيــة المتطلبــات المتبقيــة فــي األعــوام القادمــة.

وإلــى جانــب هــذا اإلنجــاز قامــت شــركة بورصــة عمــان بتحديــث األجهــزة الموجهــة Routers فــي الموقــع الرئيســي 
للبورصــة والموقــع البديــل إلــى أجهــزة حمايــة Next Generation Firewall أكثــر تطــورًا لخدمــة أعضائهــا حيــث أن  
األجهــزة الموجهــة القديمــة كانــت معرضــة  لإلمــدادات المتضائلــة مــن قطــع الغيــار أو نقــص الخدمــات والدعــم 
الفنــي والــذي يؤثــر بشــكل ســلبي علــى عمليــة التــداول ألعضــاء البورصــة والمســتثمرين ومــزودي البيانــات باإلضافــة 
إلــى انقطــاع خدمــة اإلنترنــت. باإلضافــة إلــى تحويــل خطــوط االتصــاالت الخاصــة بأعضــاء البورصــة إلــى اســتخدام 

ــا حديثــة ذات ســرعات ومواصفــات فنيــة عاليــة. تكنولوجي
ولضمــان ديمومــة العمــل، تــم تطويــر نظــام رقابــة علــى الخــوادم والعمليــات Nagios حيــث يقــوم بإرســال الرســائل 
النصيــة واإللكترونيــة فــي حــال حصــول األعطــال وهــذا مــن شــأنه تســهيل وتســريع اكتشــاف األعطــال واتخــاذ 
اإلجــراءات الالزمــة بشــكل أســرع، كمــا قامــت البورصــة بتوفيــر قاعــة تــداول احتياطيــة الســتخدام شــركات الوســاطة 

فــي حــاالت الطــوارىء للحفــاظ علــى اســتمرارية التــداول فــي البورصــة.
وإلــى جانــب هــذه اإلنجــازات والخدمــات وبهــدف تعزيــز الرقابة على جلســة التداول وحفاظًا على حقوق المســتثمرين، 
ولتوفيــر البيئــة االســتثمارية اآلمنــة الجاذبــة لالســتثمار واالرتقــاء بــأداء ســوق رأس المــال األردنــي قامــت البورصــة 
بإطــالق نســخة جديــدة مــن نظــام الرقابــة علــى التــداول CTA تلبــي معظــم احتياجــات هيئــة األوراق الماليــة المتعلقــة 
بالرقابــة علــى جلســة التــداول وذلــك إلــى حيــن قيــام هيئــة األوراق الماليــة بتوفيــر نظــام رقابــي متخصــص يلبــي 
كافــة احتياجاتهــم، كمــا يســتخدم مــن قبــل البورصــة لمتابعــة مجريــات جلســة التــداول، حيــث يتضمــن مجموعــة مــن 
ــي، فضــاًل عــن  ــداول اإللكترون ــى نظــام الت ــة إل ــع المدخل ــداول وأوامــر الشــراء والبي ــة حــول نشــاط الت ــر الفوري التقاري
إمكانيــة اســترجاع بيانــات التــداول التاريخيــة. ويتميــز النظــام بأنــه مطــور داخليــًا مــن قبــل البورصــة، إضافــة إلــى تمكيــن 

المســتخدم مــن تخصيــص البيانــات داخــل التقاريــر المطلوبــة. 
ونظــرًا للظــروف الصحيــة أو أي ظــرف خــاص يحــول دون وصــول الموظفيــن إلــى أعمالهــم قامــت شــركة بورصــة 
عمــان باالســتمرار بتنفيــذ خطــة الطــوارئ الخاصــة والتــي تقتضــي الســماح لموظفــي البورصــة بالعمــل عــن بعــد وذلــك 
مــن خــالل اســتخدام شــبكة افتراضيــة  )Virtual private network )VPN تســتخدم المصادقــة متعــددة العوامــل 
)Multi-factor authentication )MFA للســماح للموظفيــن بالوصــول إلــى شــبكة بورصــة عمــان مــن خــالل شــبكة 

اإلنترنــت الخارجيــة بطريقــة آمنــة.
ولضمــان ســالمة العمــل والعمليــات، فقــد اســتمرت شــركة بورصــة عمــان باالعتمــاد علــى موقــع بديــل الســتمرارية 
ــل فــي الموقــع الرئيســي حيــث تســتأنف العمــل بعــد تشــغيل  األعمــال Disaster recovery فــي حــال حصــول خل
كافــة األنظمــة مــن الموقــع البديــل، ومــن جانــب آخــر، فــإن منــح تصريــح دخــول بعــض موظفــي البورصــة إلــى أنظمــة 
البورصــة فــي الموقــع البديــل لضمــان اســتمرارية العمــل يتــم بنــاًء علــى خطــة طــوارىء معــدة مــن قبــل اللجنــة 

المخصصــة إلدارة المخاطــر.

•أخالقيات العمل واالمتثال
تلتــزم بورصــة عمــان بقواعــد الســلوك وأخالقيــات العمــل، وقــد اعتمــدت معاييــر مهنيــة لتطبيــق تلــك القواعــد مــن 
خــالل إقــرار "النظــام الداخلــي لتنظيــم العمــل فــي شــركة بورصــة عمــان لســنة 2018" والمعمــول بــه حاليــًا والــذي 

يســاعد علــى خلــق بيئــة عمــل أكثــر كفــاءة وإنتاجيــة. 
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- المعايير االجتماعية
نؤمــن فــي بورصــة عمــان بأهميــة دورنــا فــي المجتمــع وبأنــه يمكننــا تعزيــز منظومتنــا مــن خــالل تطويــر وتمكيــن 

موظفينــا، إذ يعمــل لــدى البورصــة 55 موظفــًا كمــا فــي نهايــة عــام 2021. 

• تطوير البرمجيات من أجل تواصل أفضل
انطالقــًا مــن ســعي بورصـــة عمـــان لتعزيــز وتطويــر خدماتهــا المقدمــة لكافــة الجهــات ذات العالقــة وتطويــر البيئــة 
التقنيــة وتعزيــر البيئــة االســتثمارية فيهــا. وحرصــًا منهــا علــى مواكبــة أحــدث التطــورات التكنولوجيــة فــي البورصــات 
وتلبيــة احتياجات ومتــطلبات المستثمريــن والمهتمين قامــت البورصــة بإطــالق نســخة جديــدة مــن تطبيــق أخبــار 
البورصــة ASENEWS علــى األجهــزة الذكيــة بتصميــم جديــد ُيمكــن المســتثمرين والمهتميــن بــاألوراق الماليــة مــن 
متابعــة جميــع األخبــار والتعاميــم الصــادرة عــن بورصــة عمــان وإفصاحــات الشــركات المدرجــة والمتداولــة فيهــا واتخــاذ 

قراراتهــم االســتثمارية بنــاًء عليهــا.

• توظيف الكفاءات
إن سياســة التوظيــف المتبعــة فــي بورصــة عمــان هــي سياســة قائمــة علــى مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص وعــدم 
التمييــز، حيــث يتــم توظيــف الكفــاءات البشــرية المتميــزة مــن أفضــل المتقدميــن ســواء كانــوا ذكــورًا أم إناثــًا وحســب 
متطلبــات الوظيفــة والعمــل علــى االحتفــاظ بهــا. وتعمــل البورصــة علــى توفيــر ظــروف عمــل مالئمــة فيمــا يتعلــق 
باألجــور والعــالوات وســاعات العمــل، والعطلــة األســبوعية واإلجــازات الســنوية والمرضية والعرضيــة وإجازة األمومة 
واألبــوة مدفوعــة األجــر، ونظــام صنــدوق االدخــار واإلســكان لموظفيهــا، وتعمــل علــى تعزيــز تكافــؤ الفــرص بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي المراكــز القياديــة، كمــا توفــر البورصــة مــكان عمــل آمــن وصحــي لموظفيهــا باإلضافــة إلــى توفيــر 

الرعايــة الصحيــة لموظفيهــا مثــل التأميــن الصحــي.

أعداد الموظفين وفقًا للمؤهالت العلمية مقسمة حسب الجنس

• التنمية البشرية والتدريب
تقــدم بورصــة عمــان ســاعات عمــل تدريبيــة محليــة وخارجيــة لموظفيهــا وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة الجهــاز الوظيفــي 
وتزويــده بالمهــارات والمؤهــالت بمــا يحقــق كفــاءة األداء والتعامــل مــع المســتجدات الحديثــة فــي أســاليب ووســائل 
العمــل فــي مختلــف المجــاالت. كمــا تهــدف إلــى تحســين أداء الموظفيــن ورفــع كفاءتهــم بمــا يتوافــق مــع متطلبــات 

الوظيفــة واالحتياجــات الفرديــة والتطويــر المؤسســي بحســب خطــط العمــل والمشــاريع والبرامــج التطويريــة. 

ذكور

إناث

العدددبلومماجستيردكتوراةالجنس الثانوية 
فما دون بكالوريوس

013110630

27141125

المجموع : 55
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ولتحقيــق هــذه األهــداف ترصــد البورصــة ميزانيــة ســنوية خاصــة لتدريــب الموظفيــن وفــق خطــة مدروســة مســبقًا  
وبنــاًء علــى الحاجــات التدريبيــة لــكل قســم فــي البورصــة لــكال الجنســين ومــن جميــع المســتويات والرتــب الوظيفيــة 
فيهــا، ويتــم توثيــق هــذه الــدورات مــن خــالل تقديــم تقاريــر خاصــة عنهــا،  وقــد كان عــدد البرامــج التدريبيــة خــالل هــذا 

العــام، كمــا يلــي:

برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

البرامج التدريبية داخل األردن

عدد البرامج التدريبية : 30

عدد البرامج التدريبية : 0

عدد المشاركين : 83

عدد المشاركين : 0

البرامج التدريبية خارج األردن

المجموع :                         عدد البرامج التدريبية : 30                       عدد المشاركين: 83            

• حقوق اإلنسان
ــود النظــام الداخلــي المطبــق فــي بورصــة عمــان »النظــام الداخلــي لتنظيــم العمــل فــي شــركة بورصــة  تتوافــق بن
عمــان لســنة 2018« مــع نصــوص قانــون العمــل المطبــق فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، بحيــث تنتهــج البورصــة 
ممارســات داعمــة لحقــوق اإلنســان منهــا: حمايــة البيانــات الشــخصية للموظــف والحفــاظ علــى ســريتها، وسياســات 
التوظيــف القائمــة علــى أســاس تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز بنــاء علــى العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن، وتوفيــر 
فــرص عمــل متكافئــة للمــرأة، وتمثيلهــا فــي المراكــز القياديــة المتميــزة، وعــدم القيــام بممارســات الفصــل التعســفي، 

والتدريــب المهنــي للموظــف، والتــدرج فــي الوظيفــة علــى أســس العدالــة والمســاواة.   

• تمكين المرأة
بورصــة عمــان تدعــم مبــادرة المســاواة بيــن الجنســين فــي األردن، وذلــك إيمانــًا منهــا بأهميــة دور المــرأة فــي رفــع 
إنتاجيــة المؤسســات وتقدمهــا، ولذلــك بلغــت نســبة الموظفــات اإلنــاث مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي البورصــة 
45% فــي نهايــة عــام 2021، وبلغــت نســبتهن %29 مــن إجمالــي الوظائــف اإلشــرافية فــي البورصــة ، كمــا شــاركت 

البورصــة فــي عــدد مــن الفعاليــات التــي تدعــم دور المــرأة فــي القيــادة، وكانــت علــى النحــو التالــي:
Ringing Bell for Gender Equality االحتفالية السنوية لمبادرة المساواة ما بين الجنسين في األردن *

قامــت بورصــة عمــان برعايــة احتفاليــة قــرع الجــرس للمســاواة بيــن الجنســين ألكثــر مــن مــرة، وذلــك بهــدف تســليط 
الضــوء علــى أهميــة تمثيــل المــرأة فــي المراكــز القياديــة للشــركات، حيــث قامــت خــالل عــام 2021  باســتضافة 
 Ringing the Bell for Gender Equality األردن  الجنســين فــي  بيــن  المســاواة  لمبــادرة  الســنوية  االحتفاليــة 
 UN ومنظمــة هيئــة األمــم المتحــدة لشــؤون المــرأة فــي األردن IFC بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدولــي
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Women ومبــادرة UN Global Compact وذلــك مــن خــالل قــرع جــرس بــدء جلســة التــداول فــي البورصــة علــى 
هامــش االحتفــال بيــوم المــرأة العالمــي، وتأتــي هــذه المشــاركة مــع 107 بورصــات وشــركات مقاصــة حــول العالــم 
قرعــت الجــرس بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي هــذا العــام تحــت عنــوان " المــرأة فــي القيــادة: تحقيــق مســتقبل 
متســاٍو فــي عالــم كوفيــد-19 "، جــاء فــي وقــت أظهــرت المــرأة األردنيــة والقيــادات النســائية مهــارات متميــزة فــي 

ــا.  ــرة جائحــة الكورون فت

ــم للعــام  ــات فــي بورصــات العال ــات مــن بورصــة عمــان ضمــن قائمــة الســيدات القيادي ــورة دي ــار الدكت * اختي
2021

اختــارت لجنــة التحكيــم المكونــة مــن 9 أعضــاء مــن بينهــم رؤســاء جهــات رقابيــة وبورصــات عالميــة والمشــكلة مــن قبــل 
االتحــاد العالمــي للبورصــات WFE، الدكتــورة رشــا ديــات مديــرة دائــرة التخطيــط والتطويــر المؤسســي فــي بورصــة 
عمــان لتكــون ضمــن قائمــة النســاء القياديــات فــي البورصــات العالميــة ضمــن مبــادرة االتحــاد الهادفــة إلــى تســليط 
الضــوء علــى الســيدات القياديــات فــي بورصــات العالــم. حيــث طلــب االتحــاد مــن أعضائــه البالــغ عددهــم 250 عضــوًا 
ترشــيحاتهم لهــذه القائمــة و اإلجابــة مــن قبــل المرشــحات علــى األســئلة الخاصــة بهــذه المبــادرة والتــي تعكــس رؤيــة 
وتصــور المــرأة العاملــة فــي األســواق الماليــة للتقــدم والتطــور فــي العمــل وفــي مجــال عمــل البورصــات علــى وجــه 
الخصــوص، وبمــا يوضــح خبراتهــا الســابقة فــي مختلــف المجــاالت. وقــد قدمــت البورصــات العالميــة ومــن ضمنهــا 
بورصــة عمــان ترشــيحاتهم التــي بلغــت 60 مرشــحة تنافســن علــى دخــول قائمــة الســيدات القياديــات فــي البورصــات 
حــول العالــم، وتــم اختيــار 21 ســيدة مــن المرشــحات ليكــن ضمــن القائمــة التــي أعلــن عنهــا االتحــاد. وأصــدر االتحــاد 
عــددًا خاصــًا مــن مجلتــه الدوريــة مجلــة FOCUS تــم فيهــا عــرض قصــص نجــاح الســيدات الواحــد والعشــرين اللواتــي 

تــم اختيارهــن ضمــن هــذه المبــادرة.
ــًا منهــا بمبــدأ تكافــؤ الفــرص ودور المــرأة األردنيــة الفاعــل فــي  وجــاءت مشــاركة البورصــة فــي هــذه المبــادرة إيمان
القيــادة وقدراتهــا وإمكانياتهــا علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي كافــة المجــاالت السياســية واالقتصاديــة 

والمجــاالت العامــة، وتحقيقــًا لمعاييــر االســتدامة الخاصــة بهــذا المجــال.

• االستثمار في المجتمع ونشر الوعي المتعلق باالستدامة
تحــرص البورصــة علــى التواصــل المســتمر بالمجتمــع المحلــي، تماشــيًا مــع االســتراتيجية التــي تبنتهــا البورصــة فــي 
مجــال نشــر ثقافــة االســتثمار وزيــادة الوعــي لــدى المواطنيــن والمتعامليــن بــاألوراق الماليــة. وعليــه، تعمــل البورصــة 
علــى تعزيــز الوعــي والمعرفــة بســوق رأس المــال لــدى فئــة الطلبــة مــن خــالل تعميــق عالقتهــا مــع الجامعــات 
الوطنيــة والمعاهــد عبــر تنظيــم الزيــارات الميدانيــة وعقــد اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم مــع عــدد مــن الجامعــات 

والمعاهــد بهــدف التعريــف بســوق رأس المــال األردنــي والتعامــل بــاألوراق الماليــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك قامــت البورصــة بعــد انضمامهــا إلــى مبــادرة البورصــات المســتدامة SSE initiative فــي عــام 
التنميــة المســتدامة، بإعــداد منشــورات تعريفيــة باالســتدامة وأهــداف األمــم المتحــدة  2016 وتبنيهــا لقضايــا 
للتنميــة المســتدامة وذلــك كخطــوة مبدئيــة لرفــع وعــي المســتثمرين والشــركات وغيرهــا مــن األطــراف الفاعلــة فــي 
الســوق بهــذا الخصــوص، حيــث تــم إصــدار منشــوري االســتدامة )1و2(، كمــا تــم نشــر الدليــل اإلرشــادي لإلفصــاح عــن 
تقاريــر االســتدامة، بهــدف تشــجيع الشــركات علــى تبنــي ممارســات االســتدامة واإلفصــاح بشــكل دوري عــن آثارهــا 
البيئيــة واالجتماعيــة وممارســاتها المتعلقــة بالحوكمــة، كمــا قامــت البورصــة بعقــد المحاضــرات والــدورات التدريبيــة 

المتعلقــة باالســتدامة، وفيمــا يلــي أبــرز مــا قامــت بــه البورصــة فــي هــذا المجــال خــالل عــام 2021:
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1. توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن بورصــة عمــان وبرنامــج األمــم المتحــدة االنمائــي مــن أجــل تعزيز الوعــي بأهداف 
التنمية المســتدامة

وقعــت بورصــة عمــان اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــيUNDP، حيــث وقــع االتفاقيــة 
عطوفــة الســيد مــازن الوظائفــي المديــر التنفيــذي للبورصــة و الســيدة ســارة فيريــر أوليفيــال الُممثــل المقيــم لبرنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي األردن، وبحضــور نائــب المديــر التنفيــذي للبورصــة الســيد بســام أبــو عبــاس باإلضافــة 

إلــى عــدد مــن مــدراء الدوائــر فــي  البورصــة وفريــق البرنامــج األممــي.
وبموجــب هــذه االتفاقيــة يقــوم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP فــي األردن بتقديــم الدعــم والتدريــب 
لموظفــي البورصــة والشــركات المدرجــة فيهــا لتعزيــز المعرفــة والوعــي لديهــم وتمكينهــم مــن اإلحاطــة بكافــة 
القضايــا والمســائل المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة )Sustainable Development Goals )SDGs والتــي 
ترتكــز علــى ثالثــة محــاور رئيســية وهــي الحفــاظ علــى مســتوى أداء بيئــي جيــد ومســؤولية اجتماعيــة متميــزة والتزامها 

.Environmental, Social and Governance )ESG( بمعاييــر حوكمــة الشــركات
2. عقــدت بورصــة عمــان بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP دورة تدريبيــة للشــركات 

المدرجــة فــي مؤشــر ASE20 حــول تقاريــر االســتدامة
اســتمرارًا لنهــج بورصــة عمــان فــي ســعيها المتواصــل لتعزيــز تنافســية ســوق رأس المــال الوطنــي والشــركات المدرجــة 
فيــه وتطبيــق أفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة الخاصــة بالفعاليــات المختلفــة فــي الســوق بمــا فــي ذلــك تلــك 
المتعلقــة بمعاييــر اإلفصــاح والشــفافية، وضمــن إطــار الســير بخطــوات مشــروع إلــزام الشــركات المدرجــة ضمن مؤشــر  
ــن )5-7( تشــرين  ــرة مــا بي ــارًا مــن عــام 2022، قامــت بورصــة عمــان فــي الفت ــر االســتدامة اعتب ASE20بإصــدار تقاري
األول 2021 وبالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP وشــبكة االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 
 Social  Value International بعقــد دورة تدريبيــة نفذتهــا شــركة UN Global Compact Network فــي األردن
لممثليــن عــن الشــركات المدرجــة ضمــن مؤشــر ASE20 للتعريــف بأهميــة إصــدار تقاريــر االســتدامة من قبل الشــركات، 
وكيفيــة إعــداد تلــك التقاريــر وفقــًا ألحــدث المعاييــر الصــادرة عــن مبــادرة SDG Impact Standards التابعــة لبرنامــج 

األمــم المتحــدة اإلنمائــي.
تــمَّ خــالل هــذه الــدورة مناقشــة العديــد مــن المواضيــع أبرزهــا: أهميــة تبنــي ممارســات االســتدامة وأثرهــا علــى 
االقتصــاد العالمــي، واالتجاهــات العالميــة الحديثــة المتعلقــة باالســتثمار، وممارســات االســتدامة فــي األردن، وفهم 
 SDGوبيــن أهــداف التنميــة المســتدامة وإدارة األثــر ESG factors العالقــة مابيــن البيئــة والمجتمــع والحوكمــة
Impact Management، والتعريــف بالمعاييــر الخاصــة بقيــاس األثــر الناتــج عــن تطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

SDG Impact Standards، وكيفيــة إعــداد التقاريــر المتفقــة مــع هــذه المعاييــر.
التنميــة  حــول  نقاشــية  حلقــة  اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون  عمــان  بورصــة  عقــدت   .3

االســتدامة تقاريــر  إصــدار  وأهميــة  وأهدافهــا  المســتدامة 
عقــدت بورصــة عمــان بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP وشــبكة الميثــاق العالمــي لألمــم 
المتحــدة UNGC فــي األردن حلقــة نقاشــية بحضــور الرؤســاء التنفيذييــن ورؤســاء مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة 
ضمــن مؤشــر البورصــة ASE20 بهــدف تســليط الضــوء حــول دور قطــاع األعمــال فــي النهــوض بخطــة التنميــة 
المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة SDGs التــي أصدرتهــا األمــم المتحــدة فــي عــام 2015 كنــداء 
عالمــي للعمــل مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر وحمايــة المجتمــع وضمــان تمتــع جميــع النــاس بالســالم واالزدهــار 
بحلــول عــام 2030، إضافــة إلــى أهميــة إصــدار تقاريــر االســتدامة وإتاحــة الفرصــة للتعــرف علــى أحــدث االتجاهــات فــي 

ــر االســتدامة. ــدة بشــأن تقاري ــات بورصــة عمــان الجدي ــر ومتطلب االســتثمار المســتدام وإدارة التأثي
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-  المعايير البيئية
تســعى بورصــة عمــان إلــى حمايــة البيئــة وتقليــل تأثيرهــا البيئــي وذلــك عــن طريــق بــذل الجهــود لتقليــل انبعاثــات 

الكربــون، وترشــيد اســتخدام الطاقــة غيــر المتجــددة. 
وضمن هذا اإلطار قامت بورصة عمان بعدد من المبادرات البيئية منها:

1. ترشيد استهالك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون 
تتابــع بورصــة عمــان تنفيــذ عــدة مبــادرات بهــدف تخفيــض اســتهالك الطاقــة وتخفيــض انبعاثــات الكربــون داخلهــا، 
ومــن هــذه المبــادرات اســتخدام مصابيــح LED الموفــرة للطاقــة، واســتمرارية اســتخدام مكيفــات الهــواء إنفيرتــر 
 R-410A الموفــرة للطاقــة بــداًل مــن مكيفــات الهــواء التقليديــة، باإلضافــة إلــى اســتخدام غــاز تبريــد مكيفــات الهــواء
وهــو عبــارة عــن مركــب كربــون هيــدرو فلــوري HFCS الصديــق للبيئــة نظــرًا لخلــو تركيبــه الكيميائــي مــن غــاز الكلــور.

2. مشروع توليد الكهرباء باستخدام األلواح الكهرضوئية
بــدأت مؤسســات ســوق رأس المــال ومنهــا بورصــة عمــان العمــل علــى تنفيــذ مشــروع نظــام توليــد الطاقــة الكهربائية 
باســتخدام األلــواح الكهرضوئيــة خــالل عــام 2021، حيــث ُطــِرح عطــاء لتنفيــذ المشــروع المذكــور، وقــد تــم إحالتــه إلــى 
إحــدى الشــركات المختصــة فــي هــذا المجــال، علمــًا بــأن هــذا المشــروع مشــترك مــا بيــن مؤسســات ســوق رأس المــال 
بحيــث ستســتفيد كل مؤسســة مــن كميــات الطاقــة المتوقعــة مــن مشــروع توليــد الطاقــة الكهربائيــة والبالغــة 

Kwh 854,148،  كلٌّ بنســبة مشــاركتها فــي المشــروع وذلــك علــى النحــو التالــي: 
1. هيئة األوراق المالية بنسبة %37.
2. شركة بورصة عمان بنسبة %32.

3. مركز إيداع األوراق المالية بنسبة %31. 

3. التحول الرقمي
إن تأثيــرات جائحــة كورونــا ســرعت التحــول الرقمــي فــي بورصــة عمــان فــي مختلــف العمليــات الداخليــة، حيــث قامــت 
البورصــة بتطويــر بيئــة عمــل عــن بعــد باســتخدام تقنيــة الشــبكة الخاصــة االفتراضيــة VPN باإلضافــة إلــى أنــه قــد تــم 

عقــد االجتماعــات عــن بعــد للموظفيــن لضمــان اســتمرارية األعمــال أثنــاء العمــل مــن المنــزل.
 وكانــت بورصــة عمــان قــد أطلقـــت بالتعـــاون مـــع هيئـــة األوراق الماليــة خــالل عــام 2020 نظـــام اإلفصــاح اإللكترونــي  
بلغـــةXBRL ، والـــذي يعـــد مشـــروعًا حيويًا ويخـــدم جميـــع الجهـــات ذات العالقة  بالســـوق، حيـــث شـــكل نقلـــة نوعيـــة 
ــة تتيـــح  ــة إلكترونيـ ــام منصـ ــذا النظـ ــر هـ ــركات، ويعتبـ ــر الماليــة للشـ ــات الماليــة وغيـ ــة اإلفصــاح عـــن البيانـ فـــي طريقـ
للشـــركات تزويـــد بورصـــة عمـــان وهيئـــة األوراق المالية بكافـــة اإلفصاحات سواء المالية وغير المالية، باإلضافة إلـــى 
توفيـــر العديـــد مـــن الخدمـــات المقدمــة بشـــكل إلكترونـــي. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن هـــذا المشــروع المهــم والحيــوي 
يؤدي إلـــى تعزيـــز مقومـــات وآليـــات الشـــفافية واإلفصاح فـــي ســـوق رأس المال الوطنـــي، كما أنه يخفـــض الوقـــت 

والجهـــد والتكاليـــف واالســتهالك الورقــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد قامــت البورصــة خــالل عــام 2021 بالبــدء بتنفيــذ أحــد مشــاريع الخطــة االســتراتيجية المعنيــة 
بتقليــل التعامــل بالوثائــق الورقيــة وتعزيــز التحــول الرقمــي وهــو مشــروع أتمتــة أنظمــة الديــوان والمراســالت وأعمــال 
أمانــة ســر مجلــس اإلدارة وأرشــفة أعمــال دوائــر البورصــة بمــا يخــدم جميــع دوائــر البورصــة، حيث يهدف هذا المشــروع 
إلــى تنظيــم وإدارة الوثائــق بشــكل إلكترونــي، وتحويــل بياناتهــا وفهرســتها إلــى رقميــة، بحيــث يســهل عمليــة البحــث 
ــًا لحفــظ  ــرة مســتعملة حالي ــر مســاحات كبي ــى توفي ــورق، كمــا يهــدف إل ــل مــن اســتخدام ال عنهــا واســترجاعها ويقل

الوثائــق الورقيــة، واســتغاللها بمــا يعــود بالنفــع علــى البورصــة.
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أهم المؤشرات االقتصادية والمالية

وصل احتياطي 
العمالت األجنبية إلى 
10134.9 مليون دينار 
حتى نهاية عام 2021

ارتفاع متوسط الرقم 
القياسي لتكاليف 

المعيشة حتى نهاية 
عام 2021 بنسبة 

%1.35

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي حتى نهاية 
الربع الثالث من عام 
2021 بنسبة %2.7 
بأسعار السوق الثابتة

ارتفاع  رصيد صافي الدين 
العام حتى نهاية شهر تشرين 

ثاني من عام 2021 ليبلغ 
33989.8مليون دينار

ارتفاع صافي رصيد الدين 
العام الداخلي حتى نهاية شهر 

تشرين ثاني من عام 2021 
ليبلغ  19079.7مليون دينار

ارتفاع المستوردات حتى شهر 
تشرين ثاني من عام 2021 

بنسبة 24.2% مقارنة مع عام 
2020

ارتفاع إجمالي اإلنفاق حتى 
نهاية شهر تشرين ثاني من 
عام 2021 بنسبة %8.3 

مقارنة مع نفس الفترة من 
عام 2020

ارتفاع الرصيد القائم للدين 
الخارجي حتى نهاية شهر 

تشرين ثاني من عام 2021 
ليصل إلى 14910.1مليون 

دينار 

ارتفاع الصادرات الكلية حتى 
شهر تشرين ثاني من عام  
2021بنسبة 18.3% مقارنة 

مع عام 2020

ارتفاع إجمالي اإليرادات 
المحلية والمنح الخارجية حتى 

نهاية شهر تشرين ثاني من 
عام 2021 بنسبة  %15.0 
مقارنة مع نفس الفترة من 

عام  2020

ارتفاع العجز في الميزان 
التجاري بنسبة %29.2 حتى 
نهاية شهر تشرين ثاني من 
عام 2021 مقارنة مع عام  

 2020

بلغ العجز المالي في 
الموازنة العامة بعد المنح 
الخارجية 1487.3 مليون 

دينار حتى نهاية شهر تشرين 
ثاني من عام 2021
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احتل األردن المرتبة 81 من أصل 167دولة حسب مؤشر االزدهار العالمي
الصادر عن معهد ليغاتوم

احتل األردن بالمرتبة 5 عربيًا والمرتبة 69 عالميًا من أصل 178 دولة ضمن مؤشر 
Heritage Foundation الحرية االقتصادية لعام 2021 الصادر عن

احتل األردن في المركز  4 عربيًا، والـ 49 عالميًا، في النسخة الخامسة من تقرير 
التنافسية الرقمية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي والتابع للمعهد 

.IMD الدولي للتنمية اإلدارية
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إنجازات بورصة عمان خالل عام 2021

 Optiq إطالق نظام التداول اإللكتروني الجديد •
ــك بعــد جهــود اســتمرت  ــخ 2021/3/4، وذل ــد Optiq بتاري ــي الجدي ــداول اإللكترون أطلقــت بورصــة عمــان نظــام الت
لنحــو عاميــن فــي تهيئــة البنيــة التحتيــة وعمليــات االختبــار الفنيــة والوظيفيــة للنظــام، وبمشــاركة األطــراف الخارجيــة 
ذات العالقــة؛ مثــل مركــز إيــداع األوراق الماليــة وشــركات الوســاطة وشــركات تزويــد البيانــات اإلقليميــة والعالميــة 

والشــركات المطــورة ألنظمــة إدارة األوامــر.
وقــد تــم إطــالق نظــام التــداول االلكترونــي Optiq تحــت رعايــة وزيــر الماليــة الدكتــور محمــد العســعس والتــي تزامنــت 
مــع ذكــرى مــرور 22 عامــًا علــى تأســيس بورصــة عمــان، وبحضــور كل مــن رئيــس هيئــة األوراق الماليــة ونائــب رئيــس 
مجلــس إدارة بورصــة عمــان والمديــر التنفيــذي للبورصــة ومراقــب عــام الشــركات والرئيــس التنفيــذي لصنــدوق 
اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي والرئيــس التنفيــذي لشــركة إدارة االســتثمارات الحكوميــة و مديــر الدائــرة الماليــة 
فــي القــوات المســلحة األردنيــة – الجيــش العربــي ورئيــس مجلــس إدارة مركــز إيــداع االوراق الماليــة، كمــا حضــر مــن 
خــالل االتصــال المرئــي المباشــر عبــر اإلنترنــت كل مــن رئيــس اتحــاد البورصــات العربيــة رئيــس بورصــة تــداول الســعودية 
وأميــن عــام االتحــاد األوروبــي اآلســيوي للبورصــات ورؤســاء عــدد مــن البورصــات العربيــة وممثليــن عــن شــركة 
 .Microsoft Teams والبورصــات واالتحــادات العربيــة الشــقيقة  مــن خــالل منصــة مايكروســوفت تيمــز Euronext
وأكــد الوزيــر علــى أهميــة إطــالق نظــام التــداول اإللكترونــي الجديــد وأهميــة التطــورات واإلنجــازات التــي تشــهدها 
البورصــة وســوق رأس المــال الوطنــي لالرتقــاء باألطــر التشــريعية والتنظيميــة فيــه وبمــا يعــزز المنــاخ االســتثماري فــي 
الســوق وحمايــة المســتثمرين فيــه. وُيعــّد نظــام التــداول اإللكترونــي Optiq نقلــة نوعيــة فــي بورصــة عمــان، فقــد 
تــم تطويــره مــن قبــل مجموعــة يورنكســت الرائــــدة فــــي تطويــــر حلــــول التــــداول، وذلــك وفــق أحــدث المواصفــات 
والمعاييــر الدوليــة علــى صعيــد أنظمــة التــداول اإللكترونيــة والتكنولوجيــا الخاصــة باألســواق الماليــة، ويتميــز بســرعة 
وكفــاءة اســتقبال أوامــر الشــراء والبيــع ومعالجتهــا، كمــا يوفــر مزايــا تقنيــة ووظيفيــة عديــدة فــي مجــال تــداول 
ــة بنظــام  ــة مــع األنظمــة والتطبيقــات المتصل ــدة وربطهــا بفعالي ــة جدي ــداول أدوات مالي ــة، ودعــم ت األوراق المالي

التــداول ويوفــر إمكانيــة التــداول مــن خــالل تطبيقــات التقنيــات الحديثــة الخاصــة بأنشــطة التــداول. 
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2020 لعــام  تــداول  نظــام  أفضــل  جائــزة  علــى  حــاز  قــد   Optiq التــداول  نظــام  أن  ذكــره  يجــدر  وممــا 
The 2020 Trading Tech Insight Awards- Europe, وتســتخدمه مجموعــة يورنكســت منــذ عــام 2018 فــي 
بورصاتهــا التــي تشــمل كل مــن بورصــة باريــس وبورصــة أمســتردام وبورصــة بروكســل وبورصــة دبليــن وبورصــة لشــبونة 
وبورصــة ميــالن وبورصــة أوســلو. كمــا يســتخدم هــذا النظــام فــي كل مــن بورصــة مســقط وبورصــة تونــس وبورصــة 

بيــروت، وهــي البورصــات التــي اشــتركت مــع بورصــة عمــان فــي هــذا المشــروع.

PAM تحديث شاشات التداول •
تضمــن مشــروع نظــام التــداول اإللكترونــي الجديــد Optiq تحديــث شاشــات التــداول PAM التــي تســتخدمها شــركات 
الوســاطة لمتابعــة جلســة التــداول وإدخــال أوامــر الشــراء والبيــع، حيــث عملــت البورصــة علــى مراجعــة وظائــف هــذه 
الشاشــات بالتنســيق والتعــاون مــع شــركات الوســاطة، مــن خــالل تجميــع مالحظاتهــم وتصنيفهــا ومخاطبــة شــركة 
يورنكســت المطــّورة لهــذه الشاشــات بخصوصهــا ومتابعــة عمليــة تنفيذهــا معهــم. وقــد خلصــت هــذه العمليــة إلــى 

تحســين عمــل شاشــات PAM بنســبة عاليــة جــدًا مقارنــة بالوضــع الــذي كانــت عليــه فــي النســخة القديمــة. 

• التطورات التشريعية
تقــوم البورصــة وبشــكل مســتمر بمراجعــة التشــريعات الناظمــة لكافــة جوانــب العمــل فــي البورصــة وتعديلهــا بمــا 

يتــالءم مــع أي تطــورات تطــرأ فــي ســوق رأس المــال األردنــي، حيــث قامــت البورصــة خــالل عــام 2021 بمــا يلــي:
1- تعديــل تعليمــات إدارج األوراق الماليــة فــي شــركة بورصــة عمــان لســنة 2018، وإقرارهــا مــن قبل مجلس مفوضي 
ــح  ــك بتخفيــض مــدة الســنة المقــررة بموجــب أحــكام المــادة )18( مــن التعليمــات لتصب ــة، وذل ــة األوراق المالي هيئ
ثالثــة شــهور لغايــات إتاحــة الفرصــة أمــام الشــركة الُملغــى إدراجهــا لتقديــم طلــب إلعــادة إدراج أســهمها فــي البورصــة 
وعــدم بقائهــا فــي ســوق األوراق الماليــة غيــر المدرجــة طيلــة الفتــرة المذكــورة، واعتمــاد آخــر بيانــات ماليــة مرحليــة أو 
بيانــات ماليــة ســنوية مدققــة حســب واقــع الحــال لغايــات التحقــق مــن أن الشــركة التــي تطلــب إعــادة إدراج أســهمها 

فــي الســوق الثانــي حققــت شــرط نســبة صافــي حقــوق المســاهمين إلــى رأس المــال المدفــوع. 
2- تعديــل تعليمــات حــل المنازعــات مــن خــالل التحكيــم فــي شــركة بورصــة عمــان لســنة 2018 وذلــك فــي ضــوء 
ــل  ــالت مــن قب ــم إقــرار هــذه التعدي ــث ت ــن، حي ــد أتعــاب المحكمي ــي أعدتهــا البورصــة والمتعلقــة بتحدي الدراســة الت

مجلــس إدارة البورصــة ومــن ثــم رفعهــا لمجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة إلقرارهــا حســب األصــول.
3- تعديــل أســس تقديــم المعلومــات الفوريــة للتــداول إلــى أعضــاء بورصــة عمــان لســنة 2015، وإقرارهــا مــن قبــل 
مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2021/11/25، حيــث تــم تعديــل آليــة احتســاب البــدل الســنوي المســتحق علــى الوســيط لقــاء 
الربــط ببوابــة تبــادل المعلومــات ونظــام بــث المعلومــات الفوريــة للتــداول، ليســتحق عــن األشــهر التــي ســيتم تشــغيل 
هــذا النظــام فيهــا فقــط مــن الســنة وليــس عــن الســنة كاملــة، إضافــة إلــى عــدد مــن التعديــالت التنظيميــة األخــرى، 

وذلــك لغايــات تخفيــض الكلــف الماليــة المســتحقة علــى الوســيط لقــاء تشــغيل نظــام إدارة األوامــر. 
4- إعــداد سياســة أصحــاب المصالــح واألطــراف ذوي العالقــة الصــادرة باالســتناد إلــى دليــل حوكمــة شــركة بورصــة 
عمــان لســنة 2018 والتــي تنظــم العالقــة بيــن البورصــة وأصحــاب المصالــح وحقــوق والتزامــات كل مــن الطرفيــن، 
وتنظيــم العالقــة مــا بيــن البورصــة واألطــراف ذوي العالقــة بمــا يمنــع قيــام أي من حــاالت تضارب المصالــح، وإقرارها 

مــن مجلــس اإلدارة.
5- إعــداد مســودة أســس فــرض الغرامــات فــي شــركة بورصــة عمــان امتثــااًل ألحــكام المــادة )12/ج( مــن تعليمــات 
التحقيــق والتدقيــق والتفتيــش فــي بورصــة عمــان، والســير فــي إجــراءات إقرارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة حســب 

األصــول. وقــد تــم مشــاركة الجهــات ذات الصلــة بهــذه المســودة للحصــول علــى مالحظاتهــم حولهــا.
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6- إعــداد مســودة الدليــل االسترشــادي للمخالفــات والعقوبــات بهــدف تحقيــق العدالــة والمســاواة عنــد إيقــاع 
العقوبــات علــى شــركات الوســاطة المخالفــة، وذلــك مــن خــالل حصــر االلتزامــات الــواردة ضمــن أحــكام التشــريعات 
الصــادرة عــن البورصــة ووضــع العقوبــات المناســبة فــي حــال مخالفتهــا والمنصــوص عليهــا فــي تعليمــات التحقيــق 
والتدقيــق والتفيــش فــي شــركة بورصــة عمــان والــواردة ضمــن جــدول تضمــن نــص المخالفــة وعقوبتهــا. وقــد تــم 

الســير فــي إجــراءات الموافقــة عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة حســب األصــول. 
7- تعديــل دليــل اســتخدام نظــام التــداول اإللكترونــي فــي شــركة بورصة عمان ليتوافق مع نظــام التداول اإللكتروني 
Optiq، حيــث تــم إقــراره مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2021/2/25. وقــد تــم تبويــب الدليــل حســب القواعــد 
واآلليــات المعمــول بهــا، إضافــة إلــى تضمينــه جميــع القــرارات المتخــذة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والمتعلقــة بقواعــد 
التــداول فــي البورصــة. وبذلــك أصبــح دليــل اســتخدام نظــام التــداول اإللكترونــي مرجعــًا ســهاًل ويســيرًا لشــركات 

الوســاطة والمهتميــن لالطــالع علــى قواعــد التــداول المعمــول بهــا حاليــًا وأي تعديــالت تجــرى عليهــا.

• إصدار دليل الشركات المساهمة العامة لعام 2021
يتضمــن هــذا الدليــل معلومــات عامــة عــن الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان وغيــر المدرجــة، 
كمــا يضــم المعلومــات الماليــة للشــركات المســاهمة المتعلقــة بقائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل وقائمــة 

ــة 2020. التدفــق النقــدي باإلضافــة إلــى بعــض النســب الماليــة لألعــوام مــن 2017 ولغاي

• الخطة االستراتيجية لبورصة عمان
والمشــاريع  البرامــج  مــع  تتوافــق  والتــي   )2023-2021( لألعــوام  االســتراتيجية  الخطــة  تنفيــذ  البورصــة  تابعــت 
واألنـشـــطـــــة الـمـعـتـمــــــدة مــن قـبـــل حـكـومــــة الـمملـكـــــة األردنـيـــــــة الـهـاشمـيـــة فــي وثـيـقــــة األردن الـعشريـــة

)2015-2025(، حيــث تضمنــت الخطــة عــددًا مــن األهــداف االســتراتيجية والُمبــادرات والمشــاريع التــي تنســجم مــع 
ــة البورصــة. ومــن  ــق رســالة ورؤي ــر العمــل فــي البورصــة مــن كافــة النواحــي وتحقي ــك لتطوي أهــداف البورصــة، وذل
ــر االســتدامة  ــارًا مــن العــام 2023 بإصــدار تقاري ــزام شــركات ASE 20 اعتب أهــم المشــاريع التــي تضمنتهــا الخطــة: إل
عــن العــام 2022، واالســتمرار فــي تأهيــل وتطويــر البنيــة التقنيــة فــي بورصــة عمــان، وتفعيــل آليــات وقواعــد تــداول 

جديــدة، وتطويــر واســتحداث مؤشــرات قياســية جديــدة، وتطويــر وتحديــث التطبيقــات الذكيــة.

ASENEWS  إطالق النسخة الجديدة من تطبيق أخبار البورصة •
 »ASENEWS بهــدف تعزيــز اإلفصــاح والشــفافية أطلقــت البورصــة النســخة الجديــدة مــن تطبيــق »أخبــار البورصــة
علــى األجهــزة الذكيــة، بتصميــم جديــد ُيمكــن المســتثمرين والمهتميــن بــاألوراق الماليــة مــن متابعــة جميــع األخبــار 
والتعاميــم الصــادرة عــن بورصــة عمــان وإفصاحــات الشــركات المدرجــة والمتداولــة فيهــا. ويأتــي إطــالق النســخة 
الجديــدة مــن تطبيــق أخبــار البورصــة حرصــًا مــن بورصــة عمــان الدائــم على مواكبــة أحــدث التطــورات التكنولوجيــة فــي 
البورصــات وتلبيــة احتياجات ومتــطلبات المستثمريــن والمهتمين وتحســين وتطويــر مســتوى الخدمــات المقدمــة 
لألفــراد وقطــاع األعمــال. ومــن الجديــر بالذكــر أن النســخة الجديــدة مــن التطبيــق الــذي تــم تطويــره تدعــم آخــر 
إصــدارات أنظمــة التشــغيل Android وIOS علــى األجهــزة الذكيــة، وقــد تــم تصميمــه ليكــون ســهل االســتخدام 
والتحكــم لُيمكــن المســتثمر مــن تصفــح أعمــق وأفضــل مــن الســابق واالطــالع علــى اإلفصاحــات ومرفقاتهــا الصــادرة 
مــن نظــام االفصــاح اإللكترونــي XBRL المطبــق فــي البورصــة والمرســلة مــن الشــركات المدرجــة، ممــا يعــزز كفــاءة 

الســوق ويرفــع مــن مســتوى اإلفصــاح والشــفافية فيــه ويزيــد مــن ســرعة الحصــول علــى المعلومــات. 
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 WAN تحديث البيئة التقنية لألجهزة التي تخدم الشبكة الواسعة •
قامــت البورصــة بتحديــث البنيــة التحتيــة الخاصــة بالشــبكة الواســعة للبورصــة Wide Area Network، حيــث تــم 
العمــل علــى تبديــل األجهــزة الموجهــة القديمــة Routers فــي الموقــع الرئيســي للبورصــة وموقــع اســتمرارية العمــل 
بأجهــزة حمايــة جديــدة Next Generation Firewall، نظــرًا ألن األجهــزة المســتخدمة ســابقًا أصبحــت قديمــة وغيــر 
مدعومــة مــن قبــل الشــركة المصنعــة، كمــا وأن األجهــزة الجديــدة تســتخدم تكنولوجيــا حديثــة وخصائــص أمنيــة 
عاليــة تضمــن حمايــة وســالمة شــبكة االتصــال وتؤمــن فصــل كل وســيط عــن اآلخــر. وضمــن هــذا اإلطــار ولضمــان 
تمكــن وصــول أعضــاء البورصــة إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا مؤسســات ســوق رأس المــال بشــكل ســليم وبــدون أي 
انقطــاع تــم التواصــل والتعميــم علــى كافــة أعضــاء البورصــة لتغييــر خطــوط االتصــال التــي تســتخدم تكنولوجيــا قديمــة 
ومعرضــة للتعطــل بشــكل كبيــر مــن نــوع STM1 والمربوطــة علــى األجهــزة الموجهــة القديمــة إلــى خطــوط  اتصــال 

.MPLS حديثــة ذات كفــاءة وســرعات عاليــة مــن النــوع

• تطوير وتعزيز الموقع اإللكتروني للبورصة على اإلنترنت
قامــت البورصــة بتحديــث مجموعــة مــن خدمــات موقعهــا اإللكترونــي ومراجعتهــا مثــل نشــرات التــداول المختلقــة 
والتقاريــر االحصائيــة، باإلضافــة إلــى إطــالق خدمــات إلكترونيــة جديــدة  لتســهيل التواصــل مــع الجمهــور مثــل وضــع 
نافــذة لتقديــم الشــكاوى واالقتراحــات وطلبــات التوظيــف. باإلضافــة إلــى إطــالق صفحــة جديــدة علــى الموقــع 
اإللكترونــي للبورصــة تحــت عنــوان »نظــام اإلفصــاح اإللكترونــي XBRL« وذلــك لتعريــف المهتميــن وزائــري الموقــع 
علــى النظــام مــن خــالل ذكــر نبــذة عــن النظــام وأهميتــه وأهدافــه، باإلضافــة إلــى إرشــاد الباحثيــن والمهتميــن بكيفيــة 
الوصــول لإلفصاحــات الماليــة وغيــر الماليــة للشــركات بصيغــة XBRL علــى الموقــع الخــاص بالبورصــة. كمــا تــم إضافــة 
زاويــة جديــدة لخدمــات األعضــاء ضمــن قائمــة العضويــة تتعلــق بجميــع األمــور والخدمــات التــي تخص أعضــاء البورصة، 
كمــا يجــري العمــل حاليــًا علــى تنفيــذ باقــي التعديــالت مــن خــالل التواصــل المســتمر مــع الشــركة المطــورة للموقــع 

اإللكترونــي للبورصــة.

• الحضور على المستوى المحلي والعربي والدولي
- شــاركت بورصــة عمــان ممثلــة برئيــس مجلــس إدارتهــا عطوفــة الدكتــور كمــال القضــاة، والمديــر التنفيــذي عطوفــة 
الســيد مــازن الوظائفــي فــي االجتمــاع الــذي عقدتــه لجنــة التنميــة االقتصاديــة الوزاريــة فــي رئاســة الــوزراء برئاســة 
وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي معالــي الســيد ناصــر الشــريدة، وبحضــور أعضــاء اللجنــة، لبحــث التطــورات األخيــرة 

علــى أداء شــركة بورصــة عمــان.
وأكــد الشــريدة أهميــة الترويــج لإلنجــازات والتطــورات التــي أثــرت إيجابــًا علــى أداء بورصــة عّمــان خــالل اآلونــة األخيــرة، 
األمــر الــذي يســاهم فــي تحفيــز بيئــة االســتثمار ويســرع عمليــة تعافــي االقتصــاد مــن تداعيــات جائحــة كورونــا 
واســتمعت اللجنــة، خــالل االجتمــاع الــذي حضــره عــدد مــن الــوزراء، إلــى إيجــاز مــن المديــر التنفيــذي لبورصــة عمــان 
مــازن الوظائفــي، حــول أهــم التطــورات واإلنجــازات األخيــرة فــي الســوق المالــي لتعزيــز األطــر التشــريعية والفنيــة بمــا 

يتفــق مــع أحــدث المعاييــر والممارســات الدوليــة، إضافــة إلــى الظــروف والتحديــات التــي تواجــه عمــل البورصــة.
وأشــار الوظائفــي إلــى أن صــدور تعليمــات حوكمــة الشــركات المدرجــة فــي البورصــة، ســاهم فــي رفــع مرتبــة األردن 
60 مركــزًا فــي تقريــر ممارســة األعمــال الصــادر عــن البنــك الدولــي / محــور حمايــة المســتثمرين األقليــة، خــالل الفتــرة 
مــن 2018 ولغايــة 2020. ولفــت إلــى أهــم التطــورات التــي أثــرت إيجابيــا علــى أداء البورصــة فــي اآلونــة األخيــرة، 
الســيما بعــد تحســن الوضــع الوبائــي وتوســع حمــالت التطعيــم، وإعــادة فتــح القطاعــات االقتصاديــة، األمــر الــذي 

ســاهم فــي تحســن أداء الشــركات المدرجــة، وتحســن مؤشــرات أداء الســوق.
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- أقامــت بورصــة عمــان فعاليــة قــرع الجــرس مشــاركة منهــا إلــى جانــب عــدد مــن األســواق الماليــة العالميــة احتفــاء 
باألســبوع العالمــي للمســتثمر، والتــي أطلقتهــا المنظمــة الدوليــة لهيئــات أســواق المــال IOSCO واتحــاد البورصــات 
العالمــي WFE ، بهــدف الترويــج لجهــود التوعيــة االســتثمارية وحمايــة حقــوق المســتثمرين. حيــث تــم وضــع نافــذة 
تحــت عنــوان » ثقافــة المســتثمر« علــى موقــع البورصــة اإللكترونــي يحتــوي عــددًا مــن المــواد التثقيفيــة الموجهــة 

للمســتثمرين والمهتميــن.

- نظمــت بورصــة عمــان ومركــز إيــداع األوراق الماليــة بالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي اآلســيوي للبورصــات فعاليــات 
النــدوة االفتراضيــة التــي نظمهــا االتحــاد تحــت عنــوان »Meet the Market« والتــي ُعقــدت عبــر تقنيــة االتصــال 
المرئــي والمســموع Zoom وبمشــاركة أكثــر مــن 150 مشــاركًا مــن مختلــف أنحــاء العالــم يمثلــون صناديــق اســتثمار 
وبورصــات األوراق الماليــة األعضــاء فــي االتحــاد، وبنــوك اســتثمار، وشــركات وســاطة وشــركات مســاهمة عامــة 
وشــركات مقاصــة، ومديــري الحفــظ األميــن باإلضافــة إلــى عــدد مــن ممثلــي البنــوك والشــركات الماليــة ومســتثمرين 
أردنييــن وعــرب وأجانــب. وهــدف هــذا الحــدث إلــى تعريــف المســتثمرين والجهــات المهتمــة بســوق األوراق الماليــة 
علــى المســتويين المحلــي والدولــي ببورصــة عمــان وســوق رأس المــال األردنــي وآخــر التطــورات الفنيــة وأهــم عوامــل 
ــر التنفيــذي لبورصــة عمــان عطوفــة الســيد مــازن الوظائفــي فــي  جــذب االســتثمار فــي الســوق. واســتعرض المدي
النــدوة أهــم عناصــر البنيــة التحتيــة فــي الســوق وأن ســوق رأس المــال األردنــي يتمتــع ببنيــة تشــريعة وتنظيميــة وفــق 
أحــدث المعاييــر والممارســات العالميــة مــن حيــث اإلفصــاح والشــفافية بمــا يمكــن المســتثمرين مــن الحصــول علــى 
كافــة المعلومــات الضروريــة التخــاذ القــرار االســتثماري فــي الوقــت المناســب، ولديــه العديــد من الفرص االســتثمارية 
فــي بلــد آمــن مســتقر يتميــز بوجــود منــاخ اســتثماري. كمــا تطــرق الوظائفــي إلــى أهــم المشــاريع والخطــط التــي 

ُتنفذهــا البورصــة لتحقيــق أهدافهــا.  
- ُأعيــد انتخــاب بورصــة عمــان عضــوًا فــي مجلــس إدارة االتحــاد األوروبــي اآلســيوي للبورصــات FEAS، وذلــك خــالل 
اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي الثانــي والثالثيــن لالتحــاد والــذي ُعقــد عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي والمســموع. 
بمشــاركة رؤســاء البورصــات ومراكــز اإليــداع األعضــاء. وحصلــت بورصــة عمــان علــى 34 صوتــًا مــن مجمــوع األعضــاء 
ــد لالتحــاد ضــم كل مــن بورصــة عمــان  ــم خــالل االجتمــاع انتخــاب مجلــس إدارة جدي ــغ عددهــم 39 عضــوًا. وت والبال
والبورصــة المصريــة وبورصــة كازخســتان وســوق أرمينيــا لــألوراق الماليــة وبورصــة أثينــا وســوق العراق لــألوراق المالية 
وســوق مســقط لــألوراق الماليــة وبورصــة ســيدني وبورصــة طهــران والبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة 

EBRD وشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع.
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زار بورصة عمان عدد من المسؤولين والوفود وكانت على النحو التالي:
• وزيــر الماليــة معالــي الدكتــور محمــد العســعس بمناســبة المئويــة األولــى لتأســيس الدولــة األردنيــة، والتــي 

تزامنــت مــع ذكــرى مــرور 22 عامــًا علــى تأســيس بورصــة عمــان.
 رعــى وزيــر الماليــة معالــي الدكتــور محمــد العســعس احتفاليــة قــرع جــرس بــدء جلســة التــداول ليــوم الثالثــاء الموافــق 
2021/4/13 معلنــًا اإلطــالق الرســمي لنظــام التــداول اإللكترونــي الجديــد Optiq وبحضــور كل مــن رئيــس هيئــة 
األوراق الماليــة ونائــب رئيــس مجلــس إدارة بورصــة عمــان والمديــر التنفيــذي للبورصــة ومراقــب عــام الشــركات 
ــذي لشــركة إدارة االســتثمارات  ــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي والرئيــس التنفي ــذي لصن والرئيــس التنفي
الحكوميــة و مديــر الدائــرة الماليــة فــي القــوات المســلحة األردنيــة – الجيــش العربــي ورئيــس مجلــس إدارة مركــز إيــداع 
األوراق الماليــة، كمــا حضــر مــن خــالل االتصــال المرئــي المباشــر عبــر اإلنترنــت كل مــن رئيــس اتحــاد البورصــات العربيــة 
رئيــس بورصــة تــداول الســعودية وأميــن عــام االتحــاد األوروبــي اآلســيوي للبورصــات ورؤســاء عــدد مــن البورصــات 
العربيــة وممثليــن عــن شــركة Euronext والبورصــات واالتحــادات العربيــة الشــقيقة  مــن خــالل منصــة مايكروســوفت 
تيمــز Microsoft Teams. وأكــد الوزيــر بــأن زيارتــه للبورصــة فــي هــذه المناســبة الوطنيــة الهامــة وهــي مناســبة 
المئويــة األولــى لـــتأسيس الدولــة األردنيــة هــي رســالة مهمــة مــن الحكومــة بأنهــا مهتمــة وحريصــة علــى اتخــاذ كل 
مــا يلــزم مــن اجــراءات لتعزيــز النشــاط فــي بورصــة عمــان وإزالــة العقبــات أمــام االســتثمار فيــه، وأن الركــن األساســي 
للتعافــي االقتصــادي هــو االســتثمار والبورصــة ركــن أساســي لتحقيــق االســتثمار وتعزيــزه. مشــيرًا إلــى أنــه ســتكون 
لقــاءات قريبــة مــع المعنييــن بهــدف إيجــاد اآلليــات الكفيلــة بتحقيــق هــذا التوجــه وتعزيــز االهتمــام الحكومــي فــي 
ســوق رأس المــال الوطنــي بالتعــاون مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة بالســوق، والعمــل علــى اتخــاذ مــا يلــزم مــن 
إجــراءات وإشــارات إيجابيــة لتذليــل العقبــات أمــام تعزيــز نشــاط البورصــة مؤكــدًا بــأن الحكومــة ســتكون جــزءًا مــن الحــل 
وداعمــة لــه. وأشــار المديــر التنفيــذي لبورصــة عمــان الســيد مــازن الوظائفــي إلــى أهميــة زيــارة الوزيــر والتــي تبعــث 
رســالة إيجابيــة إلــى الســوق وإلــى رعايتــه لإلطــالق الرســمي لنظــام التــداول اإللكترونــي الجديــد Optiq وفــق أحــدث 
المواصفــات والمعاييــر الدوليــة علــى صعيــد أنظمــة التــداول اإللكترونيــة والتكنولوجيــا الخاصــة باألســواق الماليــة. 
وأشــار الوظائفــي إلــى تحقيــق مؤشــرات أداء إيجابيــة فــي البورصــة منــذ بدايــة العــام فــي ضــوء المؤشــرات اإليجابيــة 

علــى صعيــد االقتصــاد الوطنــي وتوقعــات تحقيــق نمــو هــذ العــام.
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• مستشارة التنمية للقطاع الخاص في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية السيدة سهى بطارسة.
ــر التنفيــذي لبورصــة عمــان عطوفــة الســيد مــازن الوظائفــي أهــم التطــورات التــي شــهدها   حيــث اســتعرض المدي
ســوق رأس المــال الوطنــي بشــكل عــام وبورصــة عمــان بشــكل خــاص خــالل الســنوات األخيــرة والتحديــات والصعوبــات 
التــي يواجههــا الســوق، وأهــم المشــاريع والخطــط التــي ُتنفذهــا البورصــة لتجــاوز هــذه التحديــات وُســبل معالجتهــا 
لتتمكــن مــن أداء مهامهــا وتحقيــق أهدافهــا، كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة تعزيــز التعــاون والتواصــل بيــن بورصــة 

عمــان والجهــات ذات العالقــة فــي المملكــة المتحــدة مــن خــالل القنــوات الرســمية.

• المسؤول االقتصادي في السفارة األمريكية في عمان السيدة أماندا بيك. 
البورصــة  وجهــود  األخيــرة  والكميــة  والفنيــة  التشــريعية  التطــورات  اســتعراض ألهــم  االجتمــاع  خــالل  تــم  حيــث 
ومؤسســات ســوق رأس المــال لالرتقــاء باألطــر التشــريعية والفنيــة فــي الســوق وفــق أحــدث المعاييــر والممارســات 
الدوليــة، إضافــة إلــى أبــرز المبــادرات والمشــاريع الرئيســية للخطــة االســتراتيجية لبورصــة عمان لألعــوام 2023-2021، 
والتــي تهــدف إلــى تعزيــز منــاخ االســتثمار وجاذبيــة البورصــة وكفاءتهــا. وتــم التأكيــد فــي نهايــة اللقــاء علــى أهميــة 

تعزيــز وســائل التعــاون بيــن الجانبيــن فــي المســتقبل.

• مذكرات التفاهم
تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات وكانت على النحو التالي:

• اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP، وبموجــب هــذه االتفاقيــة يقــوم برنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي األردن بتقديــم الدعــم والتدريــب لموظفــي البورصــة والشــركات المدرجــة فيهــا لتعزيــز 
المعرفــة والوعــي لديهــم وتمكينهــم مــن اإلحاطــة بكافــة القضايــا والمســائل المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة 
والتــي ترتكــز علــى ثالثــة محــاور رئيســية وهــي الحفــاظ علــى مســتوى أداء بيئــي جيــد ومســؤولية اجتماعيــة متميــزة 

والتزامهــا بمعاييــر حوكمــة الشــركات.
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ــن منشــآت القطــاع العــام  ــز التعــاون بي ــي ضمــن إطــار تعزي • مذكــرة تفاهــم مــع القــوات المســلحة - الجيــش العرب
والتشــاركية وتبــادل الخبــرات. وتهــدف المذكــرة إلــى عقــد النــدوات وورش العمــل، وعقد الــدورات التدريبية المختصة 
فــي المجــاالت المحاســبية والتدقيــق، وتبــادل الخبــرات والمعلومــات بيــن الجانبيــن، لمواكبــة آخــر التطــورات فــي 

صناعــة األوراق الماليــة والتــداول اإللكترونــي والخدمــات الماليــة.

• اتفاقيتين لتوزيع معلومات التداول، وذلك مع كل من  شركة .S&P Global Market Intelligence Incوشركة 
Nomura Research Institute Ltd، وســت اتفاقيــات توزيــع معلومــات التــداول لغايــات تقديــم خدمــة التــداول عبــر 
اإلنترنــت مــع كل مــن شــركة دلتــا لالســتثمارات الماليــة وشــركة العربيــة السويســرية لالســتثمارات الماليــة وشــركة 
المغتربيــن األردنييــن للوســاطة الماليــة وشــركة األســواق الناشــئة للخدمــات الماليــة واالســتثمار وشــركة االعتمــاد 

المالــي االســتثماري للوســاطة الماليــة وشــركة مجموعــة العربــي لالســتثمار.
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أداء بورصة عمان خالل عام 2021

أواًل: السوق الثانوية
بلغــت قيــم التعامــل فــي الســوق الثانويــة والمتمثلــة بالســوقين األول والثانــي وســوق حقــوق االكتتــاب وســوق 
ــار  ــي 2,425 مليــون دين ــر المدرجــة والتحويــالت المســتثناة مــن التــداول حوال ــة غي الســندات وســوق األوراق المالي
خــالل عــام 2021 مقارنــة مــع 2,071 مليــون دينــار لعــام 2020. وقــد شــكلت قيمــة األســهم المتداولــة فــي البورصــة 

فــي الســوقين األول والثانــي مــا نســبته 81.0% مــن قيــم التعامــل فــي الســوق الثانويــة.

وفيما يلي استعراض لنشاط السوق الثانوية خالل عام 2021:

أ-  سوق األسهم )السوقين األول والثاني(
تــم التــداول خــالل عــام 2021 بأســهم 172 شــركة، حيــث ارتفعــت أســعار أســهم 113 شــركة، وانخفضــت أســعار 
أســهم 53 شــركة، فــي حيــن اســتقرت أســعار أســهم 6 شــركات. أمــا بالنســبة ألحجــام التــداول، فقــد ارتفــع حجــم 
التــداول إلــى حوالــي 1,964 مليــون دينــار أي بنســبة %87.2 مقارنــة مــع عــام 2020، شــكل رقــم )1(. وارتفــع عــدد 
األســهم المتداولــة بنســبة 34.6%، كمــا ارتفــع عــدد العقــود المنفــذة خــالل عــام 2021 بنســبة 94.4% مقارنــة مــع 
عــام 2020. ومــن الجديــر بالذكــر بــأن حجــم التــداول يتضمــن قيمــة الصفقــات التــي تــم تنفيذهــا خــالل عــام 2021 مــن 

خــالل البورصــة والبالغــة 116.3 مليــون دينــار.

شكل رقم )1(
أحجام التداول في سوق األسهم )2017 - 2021( 

نار
دي

ن 
يو

مل
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وفيمــا يتعلــق بالتوزيــع القطاعــي ألحجــام التــداول، فقــد احتــل القطــاع المالــي المرتبــة األولــى تــاله قطــاع الصناعــة 
ثــم قطــاع الخدمــات، شــكل رقــم )2(. أمــا مــن حيــث أحجــام التــداول للقطاعــات الفرعيــة، فقــد اســتحوذت قطاعــات 
العقــارات والبنــوك والصناعــات االســتخراجية والتعدينيــة علــى مــا نســبته 22.7% و19.5% و17.0% علــى التوالــي 

مــن حجــم التــداول اإلجمالــي فــي البورصــة.

شكل رقم )2(
نسب المساهمة القطاعية لحجم التداول لعام 2021

المالي       %50.16

الخدمات   %24.66

الصناعة   %25.18

أمــا عــن معــدالت التــداول اليوميــة، فقــد ارتفــع المعــدل اليومــي لحجــم التــداول إلــى 7.9 مليــون دينــار، بارتفــاع 
نســبته 61.4% مقارنــة بالمعــدل اليومــي لعــام 2020 والبالــغ 4.9 مليــون دينــار، شــكل رقــم )3(.

شكل رقم )3(
المعدل اليومي ألحجام التداول شهريًا خالل عام 2021 
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وفيمــا يتعلــق بمعــدل دوران األســهم، فقــد احتــل قطــاع الصناعــة المرتبــة األولــى بمعــدل دوران بلــغ 37.4%، تــاله 
قطــاع الخدمــات بمعــدل 27.8%، وأخيــرًا جــاء القطــاع المالــي بمعــدل 20.6%. وبالمحصلــة فقــد بلــغ معــدل دوران 

األســهم فــي البورصــة 24.2% خــالل عــام 2021 مقارنــة مــع 17.4% لعــام 2020.

الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة
شــهد أداء الرقــم القياســي المرجــح بالقيمــة الســوقية لألســهم الحــرة ASE100، والــذي يضــم 100 شــركة مــن 
أكبــر الشــركات وأكثرهــا نشــاطًا فــي الســوقين األول والثانــي ارتفاعــًا فــي نهايــة العــام 2021 ليغلــق عنــد مســتوى 

2118.6 نقطــة أي بارتفــاع نســبته 27.8% مقارنــة مــع نهايــة عــام 2020، شــكل رقــم )4(.

أمــا بالنســبة للرقــم القياســي المرجــح بالقيمــة الســوقية لألســهم الحــرة ASE20 فقــد ارتفــع بنســبة 33.2% مقارنــة 
مــع نهايــة عــام 2020 ليغلــق عنــد مســتوى 1074.4 نقطــة، شــكل رقــم )5(.

وفيمــا يتعلــق بالرقــم القياســي المرجــح بالقيمــة الســوقية فقــد ارتفــع ليغلــق عنــد مســتوى 4005.3 نقطــة بنســبة 
ارتفــاع 31.3% عــن نهايــة عــام 2020.

شكل رقم )4(
 ASE100 الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة

)إغالق عام 1999= 1000( 

طة
نق
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شكل رقم )5(
  ASE20 الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة

)إغالق عام 2014= 1000( 

طة
نق

أمــا علــى المســتوى القطاعــي؛ فقــد ارتفــع الرقــم القياســي لقطــاع الصناعــة بنســبة 72.9% مقارنــة مــع نهايــة عــام 
2020، وذلــك نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لقطاعــات الصناعــات االســتخراجية والتعدينيــة والهندســية واإلنشــائية 
والصناعــات الكيماويــة واألدويــة والصناعــات الطبيــة واألغذيــة والمشــروبات والصناعــات الكهربائية بنســبة %126.4 
و43.9% و18.4% و11.4% و8.6% و7.1% علــى التوالــي، فيمــا انخفــض الرقــم القياســي لقطاعــي التبــغ والســجائر 

وصناعــة المالبــس والجلــود والنســيج بنســبة 44.8% و3.1% علــى التوالــي.
وفيمــا يتعلــق بالقطــاع المالــي، فقــد ارتفــع الرقــم القياســي بنســبة 19.9% مقارنــة مــع نهايــة عــام 2020، وذلــك 
نتيجــة الرتفــاع الرقــم القياســي لقطاعــات البنــوك والعقــارات والخدمــات الماليــة المتنوعــة بنســبة 23.5% و%12.6 

و1.8% علــى التوالــي، فيمــا انخفــض الرقــم القياســي لقطــاع التأميــن بنســبة %3.0.
وأخيــرًا، ارتفــع الرقــم القياســي لقطــاع الخدمــات بنســبة 15.6% مقارنــة مــع نهايــة عــام 2020 وذلــك نتيجــة الرتفــاع 
29.7% و%27.1  التعليميــة بنســبة  التكنولوجيــا واإلتصــاالت والطاقــة والمنافــع والنقــل والخدمــات  قطاعــات 
و14.9% و11.7% علــى التوالــي، فيمــا انخفــض الرقــم القياســي لقطاعــات الخدمــات التجاريــة والخدمــات الصحيــة 

والفنــادق والســياحة بنســبة 7.9% و4.7% و1.9% علــى التوالــي.
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الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة حسب األسواق
بلــغ الرقــم القياســي للســوق األول 1144.9 نقطــة فــي نهايــة عــام 2021 بارتفــاع نســبته 31.8% مقارنــة مــع نهايــة 

العــام الماضــي، وللســوق الثانــي 936.6 نقطــة بارتفــاع نســبته 7.5%. شــكل رقــم )6(.

وكمحصلــة لتغيــرات أســعار األســهم للعــام 2021، ارتفعــت القيمــة الســوقية للشــركات المدرجــة فــي نهايــة العــام 
2021 بنســبة 20.0% مقارنــة مــع نهايــة العــام الماضــي لتشــكل مــا نســبته %49.9 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

جــدول رقــم )1(، شــكل رقــم )7(.  

شكل رقم )6(
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة حسب األسواق 

)إغالق عام 2012= 1000(

جدول رقم )1(
القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة قطاعيًا

طة
نق

المجموعالصناعةالخدماتالماليالسنــة

2017

2018

2019

2020

2021

10,857.1

10,622.4

9,252.7

7,310.5

8700.3

2,653.7

2,399.0

2,230.1

1,957.4

2209.0

3,451.8

3,101.3

3,431.9

3,639.9

4,586.3

16,962.6

16,122.7

14,914.8

12,907.8

15,495.7

 ) مليون دينار (
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شكل رقم )7(
القيمة السوقية للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

نار
دي

ن 
يو

مل

%

ب-  سوق السندات
بلــغ حجــم التــداول فــي ســوق الســندات 1.5 مليــون دينــار خــالل عــام 2021، مقارنــة مــع  0.3 مليــون دينــار خــالل عــام 

.2020

ج- سوق حقوق االكتتاب
لــم يشــهد هــذا الســوق أي نشــاط خــالل عــام 2021 فيمــا بلــغ حجــم التــداول فــي هــذا الســوق 233,320 دينــار خــالل 

عام 2020.

د- سوق األوراق المالية غير المدرجة
تــم التــداول خــالل العــام 2021 بأســهم 49 شــركة فــي هــذا الســوق، وارتفــع حجــم التــداول إلــى 65.6 مليــون دينــار 
أي بنســبة 64.5% مقارنــة مــع عــام 2020، فيمــا انخفــض عــدد األســهم المتداولــة بنســبة 13.9%، وارتفــع عــدد 

العقــود المنفــذة بنســبة 64.6% مقارنــة مــع عــام 2020.

ه- العمليات المستثناة من التداول
تشــير البيانــات الصــادرة عــن مركــز إيــداع األوراق الماليــة أن قيمــة التحويــالت المســتثناة مــن التــداول لألســهم 
ــار  ــون دين ــة واألخــرى( قــد انخفــض خــالل عــام 2021، حيــث بلغــت قيمتهــا 393.8 ملي ــة والعائلي )التحويــالت اإلرثي
مقارنــة مــع 982.3 مليــون دينــار للعــام 2020. أمــا عــدد األســهم المحولــة فقــد بلغــت 181.1 مليــون ســهم مقارنــة 
مــع 169.7 مليــون ســهم لعــام 2020. أمــا بالنســبة للتحويــالت المســتثناة مــن التــداول للســندات فقــد بلغت قيمتها 

912 ألــف خــالل عــام 2021، فــي حيــن لــم يتــم أي تحويــل علــى الســندات خــالل عــام 2020.
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ثانيًا: اإلدراج في بورصة عمان
بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان 172 شــركة فــي نهايــة عــام 2021 مقابــل 179 شــركة مدرجــة فــي 
نهايــة عــام 2020، حيــث بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي الســوق األول 49 شــركة، وعــدد الشــركات المدرجــة فــي 
الســوق الثانــي 123 شــركة. وقــد انخفــض صافــي رؤوس أمــوال الشــركات المدرجــة فــي البورصــة إلــى نحــو 6.3 مليــار 

دينار/ســهم فــي نهايــة العــام 2021 مقارنــة مــع نحــو 6.4 مليــار دينار/ســهم فــي نهايــة العــام 2020.

أ - األوراق المالية التي تم إدراجها في بورصة عمان خالل عام 2021

1. األسهم
ــة بعــد إلغــاء التــداول بأســهمها فــي ســوق األوراق  ــي البورصـ ــهم ثــالث شــركات فـ تــم خــالل عــام 2021 إدراج أسـ
الماليــة غيــر المدرجــة وقـــد بلـــغ مجمـــوع رؤوس أموالهــا 12,533,938 دينار/ســـهم، وذلــك علــى النحــو المبيــن أدنــاه:

جدول رقم )2(
الشركات المدرجة خالل عام 2021

الرقم

الرقم

اسم الشركة

اسم الشركة

تاريخ اإلدراج

تاريخ إلغاء 
اإلدراج

رأس المال

السببرأس المال

1

2

3

1

2

3

وادي الشتا لالستثمارات السياحية

عقاري للصناعات واالستثمارات العقارية

الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

الجنوب لإللكترونيات

اإلنماء العربية للتجارة 
واالستثمارات العالمية

األردنية للصناعات 
الخشبية / جوايكو

بتصويــب  الشــركة  قيــام  عــدم 
اإلدراج  شــروط  وتحقيــق  أوضاعهــا 

الثانــي الســوق  فــي 

بتصويــب  الشــركة  قيــام  عــدم 
اإلدراج  شــروط  وتحقيــق  أوضاعهــا 

الثانــي الســوق  فــي 

بتصويــب  الشــركة  قيــام  عــدم 
اإلدراج  شــروط  وتحقيــق  أوضاعهــا 

الثانــي الســوق  فــي 

2021/08/05

2021/08/18

2021/09/21

2021/04/01

2021/04/04

2021/04/04

9,033,938

500,000

3,000,000

11,158,447

7,000,000

1,000,000

2. سندات وأذونات الخزينة 
تــم إدراج 46 إصــدارًا مــن ســندات الخزينــة الحكوميــة خــالل العــام 2021 وبقيمــة 3,600 مليــون دينــار، كمــا تــم إدراج 

8 إصــدارات مــن أذونــات الخزينــة وبقيمــة 525 مليــون دينــار.

ب- الشركات التي تم إلغاء إدراج أسهمها خالل العام 2021
قامت البورصة خالل عام 2021 بإلغاء إدراج أسهم 10 شركات وذلك على النحو المبين أدناه:
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تاريخ إلغاء اسم الشركةالرقم
السببرأس المالاإلدراج

4

5

6

7

8

9

10

الصناعات البتروكيماوية 
الوسيطة

الترافرتين

اإلقبال لالستثمار

األردن لتطوير المشاريع
السياحية 

المؤسسة الصحفية 
األردنية / الرأي

العربية للصناعات الكهربائية

الدولية لالستثمارات الطبية

عــدم قيــام الشــركة بتزويــد البورصــة 
لعــام  الســنوية  الماليــة  بالبيانــات 
2020 خــالل مهلــة تصويــب األوضــاع

عــدم قيــام الشــركة بتزويــد البورصــة 
لعــام  الســنوية  الماليــة  بالبيانــات 
2020 خــالل مهلــة تصويــب األوضــاع

إيقاف الشركة لمدة تزيد عن السنة

إيقاف الشركة لمدة تزيد عن السنة

إيقاف الشركة لمدة تزيد عن السنة

إيقاف الشركة لمدة تزيد عن السنة

موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة على 
تحويــل الصفــة القانونية للشــركة

2021/04/04

2021/04/04

2021/06/20

2021/08/12

2021/09/12

2021/10/24

2021/12/30

3,000,000

4,600,000

60,000,000

30,500,000

10,000,000

3,000,000

2,340,000

علمــًا بــأن جميــع الشــركات الــوارد ذكرهــا فــي الجــدول تــم الســماح بتــداول أســهمها فــي ســوق األوراق الماليــة غيــر 
المدرجــة باســتثناء شــركة الدوليــة لالســتثمارات الطبيــة بســبب تحــول صفتهــا القانونيــة.

Corporate Actions ثالثًا: أحداث الشركات

1. الشركات المدرجة التي زادت رؤوس أموالها 
قامــت شــركة واحــدة مدرجــة فــي البورصــة خــالل عــام 2021 بزيــادة رأســمالها بمقــدار 10 مليــون ســهم عــن طريــق 
االكتتــاب الخــاص لمســاهميها. كمــا قامــت 6 شــركات مدرجــة بزيــادة رؤوس أموالهــا عــن طريــق توزيــع أســهم مجانيــة 
بلــغ مجموعهــا 17,152,004 ســهم. باإلضافــة إلــى قيــام شــركة واحــدة بزيــادة رأســمالها عــن طريــق االندمــاج مــع 

شــركة أخــرى فــي البورصــة حيــث بلــغ عــدد أســهم الزيــادة 728,881 ســهم.

2.  الشركات المدرجة التي خفضت رؤوس أموالها 
خفضــت 8 شــركات مدرجــة خــالل عــام 2021 رؤوس أموالهــا بمقــدار 46,470,656 ســهم، حيــث تمــت بعــض عمليــات 

التخفيــض عــن طريــق إطفــاء خســائر متراكمــة أو إطفــاء احتياطــي عــالوة االصــدار أو إعــادة نقــد للمســاهمين.

رابعًا: االستثمار غير األردني
بلغــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم المشــتراة مــن قبــل المســتثمرين غيــر األردنييــن فــي أســهم الشــركات المتداولــة  
خــالل العــام 2021 حوالــي 220.2 مليــون دينــار مشــكلة مــا نســبته 10.9% مــن حجــم التــداول الكلــي فــي البورصــة، 
فــي حيــن بلغــت قيمــة األســهم المباعــة مــن قبلهــم حوالــي 281.1 مليــون دينــار. وبذلــك تكــون قيمــة صافــي 
االســتثمار غيــر األردنــي 60.9 مليــون دينــار بالســالب فــي عــام 2021، بينمــا بلغــت قيمــة صافــي االســتثمار غيــر 

األردنــي 67.5 مليــون دينــار بالســالب للعــام 2020.
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ــي  ــة عــام 2021 حوال ــن فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان فــي نهاي ــر األردنيي وبلغــت نســبة مســاهمة غي
48.1% مــن إجمالــي القيمــة الســوقية للبورصــة مقارنــة مــع 51.1% فــي نهايــة العــام 2020، شــكل رقــم )8(.

أردنيون :  %51.9

عرب     :  %33.7

أجانب   :  %14.4

شكل رقم )8(
القيمة السوقية للبورصة موزعة حسب الجنسية لعام 2021

خامسًا: السوق األولية
أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة بــأن قيمــة اإلصــدارات فــي الســوق األوليــة مــن أســهم وســندات 
وصكــوك إســالمية بلغــت 6038.8 مليــون دينــار لعــام 2021 بانخفــاض نســبته 5.8% عــن مســتواها فــي العام 2020، 
ــة خــالل عــام 2021،  ــات الخزين ــار مــن ســندات وأذون ــه 5522.1 مليــون دين حيــث قامــت الحكومــة بإصــدار مــا قيمت
وبلغــت قيمــة أذونــات الخزينــة 725 مليــون دينــار، وقيمــة ســندات الخزينــة المصــدرة 4797.1 مليــون دينــار. كمــا 
تــم إصــدار مــا قيمتــه 210.3 مليــون دينــار مــن أســناد قــرض الشــركات المســاهمة العامــة. أمــا بالنســبة لإلصــدارات 
ــه تــم إصــدار صكــوك إســالمية بمــا قيمتــه  ــار. باإلضافــة إلــى أن األوليــة مــن األســهم؛ فقــد بلغــت 81.4 مليــون دين

225.0 مليــون دينــار.

سادسًا: عضوية البورصة
بلــغ عــدد شــركات الوســاطة األعضــاء فــي البورصــة 59 شــركة فــي نهايــة عــام 2021، وقــد كان عــدد شــركات 
الوســاطة العاملــة منهــا 58 شــركة، حيــث اســتكملت شــركة ســيلدون لالســتثمارات ليمتــد )األردن( وشــركة هانتيــك 

ماركيتــس ليمتــد )األردن( اإلجــراءات الالزمــة لمباشــرة العمــل فــي الســوق المالــي المحلــي خــالل عــام 2021.
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البورصات العربية والعالمية 

البورصات العربية
شــهدت البورصــات العربيــة ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي مؤشــراتها. ونتيجــة لذلــك، فقــد ارتفــع مؤشــر البورصــات العربيــة 
S&P AFE 40 المقيــم بالــدوالر األمريكــي خــالل عــام 2021، والــذي أطلقــه اتحــاد أســواق المــال العربيــة  بالتعــاون 

مــع مؤسســة ســتاندرد آنــد بــورز بنســبة %31.1.
وخــالل عــام 2021، ارتفعــت مؤشــرات أســعار األســهم لألســواق الماليــة العربيــة مقيمــة بالعمــالت المحليــة، حيــث 
ســجل ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة أكبــر نســبة ارتفــاع مقارنــة مــع األســواق الماليــة العربيــة األخــرى بنســبة بلغــت 
116.4%، يليهــا ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة بنســبة 68.2% وبورصــة بيــروت بنســبة 50.3%. كمــا ارتفعــت 
مؤشــرات أســعار األســهم فــي كل مــن الســوق الماليــة الســعودية و بورصــة فلســطين وســوق دبــي المالــي وبورصــة 
عمــان و ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة وبورصــة البحريــن وبورصــة الــدار البيضــاء و ســوق مســقط لــألوراق الماليــة و 
ســوق العــراق لــألوراق الماليــة وبورصــة قطــر والبورصــة المصريــة وبورصــة تونــس بنســبة 29.8% و29.1% و%28.2 
التوالــي مقارنــة مــع  و27.8% و26.2% و20.6% و18.3% و12.9% و12.0% و11.4% و10.2% و2.3% علــى 

إغــالق عــام 2020، شــكل رقــم )9(.

شكل رقم )9(
أداء البورصات العربية خالل عام 2021

%



66

البورصات المتطورة والناشئة
 MSCI AC World شــهدت  معظــم البورصــات العالميــة خــالل عــام 2021 ارتفاعــًا فــي أدائهــا، وقــد ارتفــع مؤشــر
)ACWI( Index الــذي تحتســبه شــركة Morgan Stanley  لكافــة بورصــات العالــم )المتطــورة والناشــئة( بنســبة 

16.8% لعــام 2021 مقارنــة مــع إغــالق عــام 2020. 
أمــا بالنســبة ألداء أســواق الــدول المتطــورة فقــد ارتفــع مؤشــر MSCI The World Index بنســبة 20.1% لعــام 
ــة مــع عــام 2020. وضمــن هــذا اإلطــار، شــهدت األســهم األمريكيــة ارتفاعــًا فــي أســعارها خــالل عــام  2021 مقارن
2021 مقارنــة مــع عــام 2020. حيــث ارتفــع كل مــن مؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز S&P500 ومؤشــر نــازداك المركــب 
Nasdaq Composite ومؤشــر داو جونــز الصناعــي Dow Jones Industrial Average مقارنــة مــع إغــالق عــام 

2020 بنســبة 26.9% و21.4% و18.7% علــى التوالــي. 
وقــد شــهدت معظــم أســواق األســهم فــي أوروبــا وآســيا ارتفاعــًا فــي أدائهــا، فارتفعــت أســعار األســهم فــي بورصــة 
باريــس حســب مؤشــر CAC 40 بنســبة 28.9%، وأســعار األســهم فــي بورصــة فرانكفــورت بنســبة 15.8% حســب 
مؤشــر Xetra DAX، ومؤشــر FTSE 100 لبورصــة لنــدن بنســبة 14.3%، ومؤشــر NIKKEI 225 لبورصــة طوكيــو 

ــغ بنســبة 14.1%، شــكل رقــم )10(. ــغ كون بنســبة 4.9%. بينمــا انخفــض مؤشــر Hang Seng لبورصــة هون

شكل رقم )10(
أداء بعض البورصات العالمية خالل عام 2021

وبالنســبة لألســواق الناشــئة Emerging Markets فقــد شــهدت البورصــات تباينــًا فــي أدائهــا مقارنــة مــع عــام 
2020، حيــث انخفــض مؤشــرMSCI EFM Index  لألســواق الناشــئة والناميــة بنســبة 4.4%، وقــد أظهــرت األرقــام 
القياســية الصــادرة عــن مؤسســة مورغــان ســتانلي MSCI المقيمــة بالــدوالر األمريكــي خــالل عــام 2021 تحســنًا فــي 
ــوان واألرجنتيــن والمكســيك وروســيا  أداء بعــض البورصــات، حيــث ارتفعــت مؤشــرات األســعار لبورصــات الهنــد وتاي
وبولنــدا وإندونيســيا بنســبة 25.1% و23.5% و20.9% و19.5% و13.3% و6.4% و0.1% علــى التوالــي مقارنــة مــع 

إغــالق عــام 2020.
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فــي حيــن انخفضــت مؤشــرات األســعار لبورصــات تركيــا والبرازيــل والصيــن وكولومبيــا وماليزيــا وكوريــا وتايالنــد بنســبة 
31.2% و23.5% و22.8% و15.4% و10.5% و10.0% و3.9%علــى التوالــي. شــكل رقــم )11(. 

شكل رقم )11(
أداء بعض البورصات الناشئة خالل عام 2021
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القوائم المالية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة/ المساهمين  المحترمين
شركة بورصة عمان

)شركة مساهمة عامة محدودة(
عمان ـ المملكة األردنية الهاشمية

تحيه طيبة وبعد،،،

الرأي:
لقـد قمنـا بتدقيق القوائـم المالية لشركة  بورصة عمان )»الشركة«(، والتــي تشــمل قائمــة المركـز المالـي كما في       
31 كانــون األول 2021، قائمــة الربــح أو الخســارة، وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين، وقائمــة التدفقــات 
النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وملخصــا للسياســات المحاســبية الهامــة واإليضاحــات التفســيرية األخــرى 

مــن 1 إلــى 26.
فــي رأينــا، أن القوائــم الماليــة المرفقــة ككل تظهــر بعدالــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي كمــا فــي 31 
كانــون األول 2021، وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.

أساس الرأي:
تــم تدقيقنــا وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية. إن مســؤوليتنا بموجــب 
تلــك المعاييــر تــم توضيحهــا بالتفصيــل فــي قســم "مســؤوليات المدقــق عــن تدقيــق القوائــم الماليــة" فــي تقريرنــا. 
إننــا مســتقلون عــن الشــركة وذلــك وفقــا لقواعــد آداب وســلوك المهنــة الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة آلداب 
وســلوك المهنــة للمحاســبين المهنييــن وكذلــك متطلبــات آداب وســلوك المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية ذات الصلــة بتدقيقنــا للقوائــم الماليــة، كمــا أننــا إلتزمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لتلــك 
القواعــد والمتطلبــات. باعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة ألن تكــون أساســا إلبــداء رأينــا.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا بشــكل عــادل، طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
المعتمــدة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية. كمــا أن اإلدارة مســؤولة عــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا 

ضروريــة إلعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ.
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم مقــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي العمــل وفقــا 
ألســاس االســتمرارية واإلفصــاح، وحســبما هــو مالئــم، عــن األمــور ذات العالقــة باالســتمرارية واســتخدام أســاس 
ــه، أو عــدم وجــود بديــل حقيقــي بخــالف ذلــك. ــزم اإلدارة تصفيــة الشــركة أو إيقــاف عمليات ــم تعت االســتمرارية مال

إن المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في الشركة.
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مسؤولية المدقق عن تدقيق القوائم المالية:
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن أي أخطــاء جوهريــة 
ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقول هو مســتوى 
عــاٍل مــن التأكيــد، لكنــه ال يضمــن بــأن التدقيــق الــذي تــم القيــام بــه وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعتمــدة فــي 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية ستكشــف دائمــا عــن خطــأ جوهــري عنــد وجــوده. تنشــأ األخطــاء عــن الغــش أو الخطــأ 
وتعــد جوهريــة، بمفردهــا أو فــي مجموعهــا، إذا كان يتوقــع بشــكل معقــول بأنهــا ســتؤثر علــى القــرارات االقتصاديــة 
التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاء علــى هــذه القوائــم الماليــة. وكجــزء مــن التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة 
المعتمــدة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى نزعــة الشــك المهنــي خــالل 

التدقيــق وعلينــا أيضــا:
• تحديــد وتقييــم مخاطــر وجــود أي أخطــاء جوهريــة فــي القوائــم الماليــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ، 
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق لمواجهــة تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة ألن 
تكــون أساســا إلبــداء رأينــا، يعــد خطــر عــدم اكتشــاف أي خطــأ جوهــري ناتــج عــن الغــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن 
الخطــأ، ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو إفــادات مضللــه أو تجــاوز إلجــراءات الرقابــة 

الداخليــة.
• الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق، مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة 

وفقــا للظــروف، وليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة.
• تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات 

ذات العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.
ــم الحصــول  ــي ت ــق الت ــة التدقي ــى أدل • اســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية واســتنادًا إل
عليهــا، فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري يتعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكًا كبيــرًا حــول مقــدرة الشــركة 
علــى االســتمرار فــي العمــل وفقــا لمفهــوم االســتمرارية. وإذا مــا اســتنتجنا وجــود عــدم تأكــد جوهــري، يتعيــن علينــا 
لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة وإذا كانــت تلــك اإلفصاحــات 
غيــر كافيــة، نقــوم بتعديــل رأينــا. تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. 
ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى توقــف الشــركة عــن االســتمرار فــي العمــل وفقــا 

ألســاس االســتمرارية.
• تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت القوائــم 

الماليــة تظهــر المعامــالت واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق عرضــا عــادال.
نقــوم بإبــالغ المكلفيــن بالحوكمــة – مــن بيــن أمــور أخــرى – بشــأن النطــاق والتوقيــت المخطــط للتدقيــق والنتائــج 
الهامــة للتدقيــق، بمــا فــي ذلــك أيــة أوجــه قصــور هامــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة تــم اكتشــافها خــالل التدقيــق.

كمــا نقــوم بتزويــد المكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد بأننــا التزمنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة باالســتقاللية، 
وإبالغهــم بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي قــد يعتقــد بأنهــا تؤثــر بشــكل معقــول علــى اســتقالليتنا، وتقديــم 

ضوابــط االلتــزام ذات العالقــة إذا تطلــب ذلــك.
ــاء  ــا نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت لهــا أهميــة بالغــة أثن ومــن األمــور التــي يتــم إبالغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة، فإنن
تدقيــق القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة، واعتبارهــا أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم بتبيــان هــذه األمــور فــي تقريرنــا مالــم 
تحظــر األنظمــة والقوانيــن اإلفصــاح العلنــي عــن هــذا األمــر، أو عندمــا، وفــي ظــروف نــادرة للغايــة، نــرى أن األمــر ال 
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ينبغــي اإلبــالغ عنــه فــي تقريرنـــا بسبـــب التابعـــات السلبيـــة لإلبــالغ والتــي تفــوق - بشــكل معقــول - المصلحــة العامــة 
فــي ذلــك اإلبــالغ.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى:
ــم  ــة مــع القوائ ــة، وتتفــق مــن كافــة النواحــي الجوهري تحتفــظ الشــركة بســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصولي

الماليــة المرفقــة ونوصــي الهيئــة العامــة بالمصادقــة عليهــا.

التاريـخ: 2022/2/24                                                                                         شركة العباسي وشركاه
   )عضو مستقل في مورالعالمية(

  
  

                                                                                                         أحمد محمد العباسي
                                                                                                                         إجازة رقم )710(
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(

قائمة المركز المالي 
كما في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

الموجودات
الموجودات غير المتداولة:
ممتلكات ومعدات، صافي

موجودات غير ملموسة، صافي
حق إستخدام أصل

مشاريع تحت التنفيذ
مجموع الموجودات غير المتداولة

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين:
رأس المال المدفوع

إحتياطي إجباري
إحتياطي إختياري

إحتياطي زيادة رأس المال
الخسائر المتراكمة

صافي حقوق المساهمين

المطلوبات:
المطلوبات غير المتداولة:

ذمم التقسيط الدائنة – الجزء الغير متداول
مجموع المطلوبات غير المتداولة

الموجودات المتداولة:
ذمم مدينة، صافي

مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينه أخرى
نقد في الصندوق ولدى البنوك

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

5
6
7
8

12

13

14

9
10
11

2,775,111
2,189,555

-
250,593

5,215,259

4,774,525
177,732
355,463

2,456,851
)734,311(
7,030,260

1,148,563
1,148,563

29,880
168,362

3,709,422
3,907,664
9,122,923

 3,112,093
-

 48,104
781,561

3,941,758

 4,774,525
 177,732
 355,463

 2,456,851
)715,341(
7,049,230

     -      
     -      

51,955
108,717

 3,622,156
3,782,828
7,724,586

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

2020إيضاح 2021
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(

قائمة المركز المالي 
كما في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

2020إيضاح 2021

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

المطلوبات المتداولة:
إلتزام إيجار 

ذمم التقسيط الدائنة – الجزء المتداول 
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

مخصص إلتزامات قانونية
مخصص ضريبة الدخل

مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات 

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

7
14
15
16
17

-
451,530
492,570

-
-

944,100
2,092,663
9,122,923

 52,522
-

 258,402
 364,432
      -  
675,356
675,356

7,724,586
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(

قائمة الربح أو الخسارة 
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

اإليرادات 

رواتب واجور وملحقاتها 
استهالك ممتلكات ومعدات 
إطفاء موجودات غير ملموسة

إستهالك حق إستخدام األصل 
مصاريف اخرى

الخسارة من التشغيل 
إيرادات أخرى 

تكاليف تمويل - عقود اإليجار
صافي الخسارة قبل الضريبة

ضريبة الدخل 
صافي خسارة السنة 

خسارة السهم:
)0,150()0,004(نصيب السهم من صافي خسارة السنة

18

19

20

21

17

2,901,472
 

 )1,370,792(  
 )464,304(   
)177,413(
 )48,104(    

)987,379(
)146,520(
130,700
)3,150(

)18,970(
-

)18,970(

2,146,466

)1,355,350(
)487,860(

-
)48,107(

)976,105(
)720,956(

13,606
)7,991(

)715,341(
-

)715,341(

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

22

2020إيضاح 2021
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

2021
الرصيد كما في 31 كانون األول 2019 

صافي خسارة السنة
المحول الى وزارة المالية 2021

الرصيد كما في 31 كانون االول  2020
صافي خسارة السنة

الرصيد كما في 31 كانون االول  2021

 4,774,525
-
-

4,774,525
-

 4,774,525

 355,463
-
-

355,463
-

 355,463

114,237
)715,341(
)114,237(
)715,341(
)18,970(

)734,311(

 177,732
-
-

177,732
-

 177,732

 2,456,851
-
-

2,456,851
-

 2,456,851

7,878,808
)715,341(
)114,237(
7,049,230
)18,970(

7,030,260

رأس المال
المدفوع

الخسائر المتراكمةاحتياطي إجباري احتياطي إختياري
احتياطي زيادة 

اإلجماليرأس المال

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي خسارة السنة  قبل الضريبة 

تعديالت لتسوية صافي الدخل قبل الضريبة إلى صافي التدفق
     النقدي المتولد من/)المستخدم في( األنشطة التشغـيلية:

إستهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة

إستهالك حق استخدام األصول
مردود من مخصص التزامات قانونية 

التغييرات في بنود رأس المال العامل:
ذمم مدينة

مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
إلتزام ايجار

ذمم التقسيط الدائنة 
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

مخصص إلتزامات قانونية المدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة

صافي التدفق النقدي المتولد من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات ومعدات

شراء موجودات غير ملموسة 
مشاريع تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

22,075
)59,645(
)52,522(

1,600,093
234,168

)246,789(
-

2,050,588

)29,381(
)1,680,439(
)253,502(

)1,963,322(

6,790
50,919

)47,340(
-

)42,027(
)105,617(
)48,960(

)365,609(

)6,337(
-

)363,950(
)370,287(

)18,970(

464,304
177,413
48,104

)117,643(
553,208

)715,341(

487,860
-

48,107
-

)179,374(

2020 2021

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
المحول إلى وزارة المالية

التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

صافي النقد المتولد/)المستخدم( خالل السنة
أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

معامالت غير نقدية 
المحول من مشاريع تحت التنفيذ الى موجودات غير ملموسة  

المحول من مشاريع تحت التنفيذ الى ممتلكات ومعدات 

-
-

87,266
3,622,156

3,709,422

686,529
97,941

)114,237(
)114,237(

)850,133(
4,472,289

3,622,156

-
294,034

2020 2021

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2021

إيضاح 1ـ الوضع القانوني وطبيعة النشاط
تأسســت شــركة بورصــة عمــان فــي 11 آذار 1999 كمؤسســة مســتقلة ال تهــدف إلــى تحقيــق ربــح مصــرح لهــا بمزاولــة 
العمــل كســوق منظــم لتــداول األوراق الماليــة فــي المملكــة بموجــب قانــون األوراق الماليــة و تعديالتــه رقــم 23 

لســنة 1997.
تــم بتاريــخ 20 شــباط 2017 تســجيل بورصــة عمــان كشــركة مســاهمة عامــة هادفــة للربــح مملوكــة بالكامــل مــن قبــل 
الحكومــة األردنيــة لــدى دائــرة مراقــب الشــركات تحــت الرقــم )468( تنفيــذًا لقــرار مجلــس الــوزراء المتخــذ فــي جلســته 
ــر شــركة بورصــة عمــان الخلــف القانونــي  ــار أردنــي، وتعتب ــرأس مــال يبلــغ 4,774,525 دين بتاريــخ 29 أيلــول 2016 وب
العــام والواقعــي لبورصــة عمــان. حيــث يتــم إدارة شــركة بورصــة عمــان مــن قبــل مجلــس إدارة مكــون مــن ســبعة 
أعضــاء ُتعّينهــم شــركة إدارة اإلســتثمارات الحكوميــة ومديــر تنفيــذي متفــرغ يتولــى إدارة و متابعــة األعمــال اليوميــة 

للشــركة.
تنفيــذا لقــرار تســجيل البورصــة كشــركة مســاهمة عامــة هادفــة للربــح، تــم بتاريــخ 29 أيلــول 2016 تشــكيل لجنــة  
لغايــات إعــادة تقديــر موجــودات بورصــة عمــان المنقولــة وغيــر المنقولــة وتحديــد رأســمالها، وبعــد اســتكمال اللجنــة 
إلجــراءات التقييــم تــم التوصيــة أن يكــون رأس مــال شــركة بورصــة عمــان عنــد تأسيســها بمبلــغ 4,774,525 دينــار 

أردنــي حيــث تــم احتســاب رأس المــال عــن طريــق احتســاب صافــي الملكيــة كمــا فــي 30 أيلــول 2016 كمــا يلــي :

مجموع الموجودات غير المتداولة 
مجموع الموجودات المتداولة

مجموع المطلوبات المتداولة 
صافي الموجودات 

776,558
5,008,513
5,785,071
)1,010,546(
4,774,525

30 أيلول 2016

قــررت اللجنــة اســتثناء احتســاب قيمــة حصــة بورصــة عمــان فــي األرض والمبنــى المقــام عليهــا البورصــة ومركــز إيــداع 
األوراق الماليــة وهيئــة األوراق الماليــة فــي عمــان بقيمــة دفتريــة 1,244,147 دينــار كمــا تــم اســتثناء قيمــة األرض 
فــي منطقــة إربــد التنمويــة والبالغــة 1,251,800 دينــار مــن مجمــوع الموجــودات غيــر المتداولــة بســبب عــدم تثبيــت 
تســجيل ملكيــة هــذه الممتلــكات بإســم بورصــة عمــان لــدى دائــرة األراضــي والمســاحة حســب األصــول حتــى تاريــخ 
تقريــر اللجنــة فــي 8 تشــرين الثانــي 2016، حيــث أن ملكيــة األرض والمبانــي المقــام عليهــا بالكامــل تعــود لهيئــة 
األوراق الماليــة ولكــن تــم اإلعتــراف بملكيــة 28% مــن األرض والمبنــى بســجالت البورصــة بموجــب قــرار مجلــس 
مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة رقــم )50/2001( بتاريــخ 15 أيــار 2001 حيــث أن الشــركة قامــت بتمويــل هــذه النســبة.   
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بتاريــخ 27 آب 2017 تقدمــت شــركة بورصــة عمــان بطلــب إلــى هيئــة األوراق الماليــة لتســجيل حصتهــا البالغــة %28 
مــن األرض والمبنــى بإســم شــركة بورصــة عمــان، حيــث قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 26 تشــرين 
الثانــي 2017 الموافقــة علــى تســجيل حصــة الشــركة فــي مبنــى هيئــة األوراق الماليــة البالغــة 28%. هــذا ولــم 

تســتكمل اجــراءات تثبيــت نقــل الملكيــة حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة.
فيمــا يتعلــق بمليكــة األرض الواقعــة فــي منطقــة إربــد التنمويــة فقــد تــم تســجيل هــذه األرض فــي ســجالت البورصــة 
بموجــب عقــود الشــراء الموقعــة مــن شــركة تطويــر الشــمال والتــي تــم دفــع كامــل قيمتهــا البالغــة 1,251,800 دينــار، 

وقــد قامــت شــركة تطويــر الشــمال بنقــل ملكيــة األرض باســم شــركة بورصــة عمــان بتاريــخ 16 تشــرين الثانــي 2021.

إيضاح 2- أسس اإلعداد
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المرفقــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة األردنيــة 

الهاشــمية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى.
تعــرض القوائــم الماليــة بالدينــار األردنــي الــذي يمثــل عملــة النشــاط للشــركة. وتــدرج جميــع المبالــغ فــي القوائــم 

الماليــة بالدينــار األردنــي.
ــرات المحاســبية  ــي يتطلــب اســتخدام بعــض التقدي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــة وفقــا للمعايي ــم المالي إن إعــداد القوائ
المهمــة، كمــا يتطلــب مــن إدارة الشــركة ممارســة األحــكام فــي تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة، وســيتم 

ــاه. ــرات الهامــة المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة ضمــن فقــرة مســتقلة أدن اإلفصــاح عــن األحــكام والتقدي

إيضاح 3- التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا للمبــادئ والسياســات المحاســبية المطبقــة، اســتخدام أحــكام وتقديــرات 
وافتراضــات تؤثــر فــي قيــم اإليــرادات والمصروفــات والموجــودات وااللتزامــات واإليضاحات المرفقــة بجانب اإلفصاح 
عــن االلتزامــات الطارئــة. إن عــدم التيقــن بخصــوص هــذه االفتراضــات والتقديــرات قــد يــؤدي لنتائــج تتطلــب تعديــاًل 

جوهريــًا علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات وااللتزامــات التــي قــد تتأثــر فــي الفتــرات المســتقبلية.
فيمــا يلــي اإلفتراضــات والتقديــرات األساســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد 
كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي والتــي تشــكل مخاطــر جوهريــة قــد تــؤدي إلــى تعديــالت جوهريــة فــي القيــم 
الدفتريــة للموجــودات وااللتزامــات خــالل الفتــرة الماليــة التاليــة. هــذا وتعتمــد الشــركة فــي افتراضاتهــا وتقديراتهــا 
علــى معاييــر متاحــة لهــا عنــد إعــداد القوائــم الماليــة وهــذه االفتراضــات والتقديــرات حــول التطــورات المســتقبلية قــد 
تتغيــر نتيجــة تغيــرات الســوق والظــروف الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة ومثــل هــذه التغيــرات علــى اإلفتراضــات يتــم 

إيضاحهــا عنــد حدوثهــا.

أ -أساس اإلستمرارية
ليــس لــدى إدارة الشــركة أي شــك يذكــر حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار، وعليــه فقــد تــم إعــداد القوائــم الماليــة 

علــى أســاس اإلســتمرارية.
ب - العمر المقدر للممتلكات والمعدات
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يتــم اســتهالك تكلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى مــدة الخدمــة المتوقعــة التــي تــم تقديرهــا بنــاًء علــى 
االســتخدام المتوقــع والتقــادم لــكل منهــا باإلضافــة إلــى التقــادم التقنــي واعتبــارات القيمــة المســتردة لألصــل. إن 

إدارة الشــركة لــم تقــدر أيــة قيمــة متبقيــة لألصــول علــى اعتبــار أنهــا غيــر جوهريــة.
ج - مخصص الخسائر االئتمانية

يتــم تحديــد مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة بالرجــوع إلــى مجموعــة مــن العناصــر للتأكــد أن الذمــم المدينــة غيــر مبالــغ 
فيهــا نتيجــة احتمــال عــدم تحصيلهــا، بمــا فــي ذلــك جــودة وأعمــار الذمــم المدينــة والتقييــم االئتمانــي المســتمر 

ــة. ــة مــن العمــالء فــي ظــروف معين ــات المطلوب ــة والضمان ألوضــاع العمــالء المالي
د - قياس القيمة العادلة

القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يتوقــع اســتالمها عنــد بيــع أحــد الموجــودات، أو دفعهــا لتحويــل أي مــن االلتزامــات 
ضمــن معامــالت منتظمــة بيــن المتعامليــن بالســوق فــي تاريــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الســائدة بغــض 
النظــر إن كان ذلــك الســعر ملحوظــًا بصــورة مباشــرة أو مقــدر باســتعمال أســلوب تقييــم آخــر. يســتند قيــاس القيمــة 

العادلــة إلــى االفتــراض بــأن بيــع الموجــودات أو االلتزامــات ســيتم إمــا:
- من خالل األسواق الرئيسية للموجودات أو اإللتزامات، أو

- من خالل األسواق األكثر منفعة للموجودات أو اإللتزامات في ظل غياب األسواق الرئيسية.

يجب أن تكون األسواق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.
تســعير  عنــد  الســوق  فــي  المشــاركين  يســتخدمها  التــي  االفتراضــات  باســتعمال  العادلــة  القيمــة  قيــاس  يتــم 
الموجــودات أو االلتزامــات علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يعملــون بمــا يحقــق أفضــل منافــع اقتصاديــة 
لهــم. يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة لألصــول غيــر الماليــة فــي الحســبان قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توفيــر 
منافــع اقتصاديــة باســتخدام األصــول فيمــا يحقــق أفضــل منفعــة منهــا أو ببيعهــا إلــى مشــترك آخــر مــن المشــاركين 

ــه.  فــي الســوق الســتخدامه فيمــا يحقــق أفضــل منفعــة من
تســتخدم الشــركة أســاليب تقييــم تتناســب مــع الظــروف واألحــوال القائمــة وتتوافــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمة 
العادلــة واســتخدام أكبــر للمعطيــات الملحوظــة ذات العالقــة وتقليــص اســتخدام المعطيــات غيــر الملحوظــة إلــى 
أكبــر حــد. تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة او االفصــاح عنهــا فــي القوائــم 
الماليــة ضمــن التسلســل الهرمــي لمســتويات القيمــة العادلــة المذكــورة ادنــاه وعلــى اســاس مدخــالت المســتوى 

األدنــى الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
- المستوى األول : األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات او مطلوبات مماثلة.

- المســتوى الثانــي: طــرق قيــاس تعتبــر مدخــالت المســتوى األدنى)الهامــة لقيــاس القيمة العادلــة( قابلة للمالحظة 
بصورة مباشــرة او غير مباشــرة.

- المســتوى الثالــث : طــرق قيــاس تعتبــر مدخــالت المســتوى األدنــى – الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة – غيــر قابلــة 
للمالحظة. 

يتــم تقييــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع، والقيــاس غيــر المتكــرر، مثــل الموجــودات 
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المحتفــظ بهــا للتوزيــع فــي عمليــة متوقفــة، علــى أســاس دوري.
لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة ، حــددت الشــركة فئــات الموجــودات والخصــوم علــى أســاس طبيعــة وخصائــص 

ومخاطــر األصــل أو االلتــزام ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاله.

إيضاح 4 ـ أهم السياسات المحاسبية
جميــع السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة هــي نفســها المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة 

الســنوية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020م.

األدوات المالية

التصنيف والقياس
يعتمــد تصنيــف الموجــودات الماليــة علــى نمــوذج األعمــال الخــاص بالشــركة إلدارة موجوداتهــا الماليــة والشــروط 

التعاقديــة للتدفقــات النقديــة. تقــوم الشــركة بتصنيــف موجوداتهــا الماليــة كمــا يلــي:  
• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 

• الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.
• الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

يتــم إثبــات مكاســب أو خســائر الموجــودات المقاســة بالقيمــة العادلــة إمــا مــن خــالل قائمــة األربــاح أو الخســائر أو مــن 
خــالل قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر، إن القــروض والذمــم المدينــة التجاريــة المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة ومــن المتوقــع أن تنتــج عنهــا تدفقــات نقديــة تمثــل ســداد أصــل المبلــغ والعمولــة فقــط، يتــم قياســها 

بالتكلفــة المطفــأة.

القياس األولي   
تقــاس الموجــودات الماليــة، فــي األصــل، بالقيمــة العادلــة لهــا، زائــدًا تكاليــف المعامــالت كمــا فــي حالــة الموجــودات 
الخاصــة  المعامــالت  تكاليــف  إن  الخســائر.  أو  األربــاح  قائمــة  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  المدرجــة  غيــر  الماليــة 
بالموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر يتــم إثباتهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر.
يتــم إعتبــار الموجــودات الماليــة التــي تتضمــن مشــتقات مدرجــة، بالكامــل عنــد تحديــد مــا إذا كانــت تدفقاتهــا النقديــة 

تفــي بمتطلبــات كونهــا تمثــل ســداد أصــل المبلــغ والعمولــة فقــط.
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القياس الالحق
أدوات الدين 

تقوم الشركة بإثبات ثالث فئات تصنيف للقياس الالحق ألدوات الدين الخاصة بها.

• التكلفة المطفأة 
إن الموجــودات الماليــة المقتنــاة لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، والتــي تمثــل فيهــا تلــك التدفقــات النقديــة 
ســداد أصــل المبلــغ والعائــد فقــط، يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة. ويتــم إثبــات الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن 
االســتثمار فــي أدوات الديــن والتــي يتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة وال تشــكل جــزءا مــن أداة تغطيــة المخاطــر 
فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر، وذلــك عنــد التوقــف عــن إثبــات األصــل أو انخفــاض قيمتــه. يتــم إدراج دخــل العائــد مــن 

هــذه الموجــودات الماليــة ضمــن إيــرادات التمويــل باســتخدام طريقــة معــدل العائــد الــدوري الفعلــي. 

• القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 
ــل  ــي تمث ــة، والت ــع الموجــودات المالي ــة وبي ــة التعاقدي ــل التدفقــات النقدي ــاة لتحصي ــة المقتن إن الموجــودات المالي
فيهــا التدفقــات النقديــة للموجــودات ســداد أصــل المبلــغ والعمولــة فقــط، يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر. ويتــم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة الدفتريــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فيمــا عــدا اثبــات 
أربــاح أو خســائر االنخفــاض فــي القيمــة، وإيــرادات العمولــة وأربــاح وخســائر الصــرف األجنبــي، والتــي يتــم إثباتهــا فــي 
قائمــة األربــاح أو الخســائر. وعنــد التوقــف عــن اثبــات األصــل المالــي، فــإن األربــاح أو الخســائر التراكميــة المثبتــة ســابقا 
ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر، يعــاد تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة األربــاح أو الخســائر، ويتــم إثباتهــا ضمــن 
األرباح/)الخســائر( األخــرى. كمــا يتــم إدراج دخــل العمولــة مــن هــذه الموجــودات الماليــة ضمــن إيــرادات التمويــل 
بإســتخدام طريقــة معــدل العمولــة الفعلــي. ويتــم إظهــار أربــاح وخســائر الصــرف األجنبــي ضمــن اإليرادات/المصاريــف 

األخــرى.

• القيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر
إن الموجــودات الماليــة التــي ال تفــي بمعاييــر إثباتهــا الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة أو قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح أو الخســائر. كمــا أن األربــاح والخســائر 
ــاح أو  ــة مــن خــالل قائمــة األرب ــن والتــي يتــم قياســها الحقــًا بالقيمــة العادل الناتجــة عــن االســتثمار فــي أدوات الدي
الخســائر وال تشــكل جــزءًا مــن أداة تغطيــة المخاطــر، يتــم إثباتهــا وإظهارهــا بالصافــي فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر 

فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا. 
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ممتلكات ومعدات
أ -اإلثبات والقياس

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة مطروحــًا منهــا االســتهالك المتراكــم وأيــة خســائر متراكمــة لالنخفــاض 
بالقيمــة، إن وجــدت. تتضمــن تكلفــة اقتنــاء الموجــودات كافــة التكاليــف المتعلقــة بشــكل مباشــر بمعاملــة االقتنــاء. 
تشــتمل تكلفــة الموجــودات التــي يتــم تصنيعهــا علــى، تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وعلــى كافــة التكاليــف 
أيضــًا تكلفــة فــك وتركيــب ونقــل  لــه، كمــا يضــاف  المعــدة  للغــرض  الموجــودات جاهــزة  التــي تجعــل  المباشــرة 
الموجــودات وتكلفــة تهيئــة الموقــع الــذي ســوف توضــع فيــه باإلضافــة إلــى تكاليــف االقتــراض المخصصــة لألصــول 

المؤهلــة للرســملة.
تتــم رســملة البرمجيــات المشــتراة التــي تمثــل جــزءا ال يتجــزأ مــن وظائــف األجهــزة ذات الصلــة أيضــا كجــزء مــن تلــك 
األجهــزة.  إذا كان جــزء كبيــر مــن أحــد مكونــات األصــل الموجــود ضمــن الممتلــكات، والمعــدات لــه عمــر إنتاجــي 

مختلــف عــن ذلــك األصــل فيتــم اعتبــاره كعنصــر مســتقل مــن الممتلــكات، اآلالت والمعــدات.  
يتــم االعتــراف بأيــة إيــرادات أو خســائر يتــم تكبدهــا نتيجــة اســتبعاد أي بنــد مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي 
ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم رســملة تكلفــة اســتبدال أي جــزء مــن بنــود الممتلــكات، والمعــدات  الرب
ــة المســتقبلية  ــادة فــي المنافــع اإلنتاجي ــب عليهــا زي ــة عندمــا يترت ــى القيمــة الدفتري ــة نفقــات الحقــة أخــرى عل وأي
إلــى الشــركة، وأن تكــون تكلفتهــا قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق. ويتــم شــطب القيمــة الدفتريــة لألصــل الــذي تــم 

اســتبداله. يتــم إثبــات مصاريــف الصيانــة اليوميــة للممتلــكات، اآلالت والمعــدات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. 
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ت - االستهالك 
يتــم احتســاب االســتهالك علــى أســاس تكلفــة الموجــودات مطروحــا منهــا القيمــة المتبقيــة للموجــودات بعــد انتهــاء 
عمــره اإلنتاجــي )القيمــة التخريديــة( باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي للموجــودات 

وباعتمــاد النســب المئويــة وعــدد الســنوات التاليــة:

- األراضي
- المباني

- أجهزة الكمبيوتر
- السيارات

- االت و اجهزة
- اثاث و مفروشات

-
2.5%
25%
15%
15%
10%

يتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة )القيمــة التخريديــة( واألعمــار اإلنتاجيــة المتبقيــة وطــرق اإلســتهالك فــي تاريــخ إصــدار 
التقريــر المالــي ويتــم التعديــل عليهــا، إن دعــت الحاجــة.
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النقد في الصندوق ولدى البنوك
يتمثل النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك في النقد في الصندوق وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك.

- االعتراف باإليرادات
ــار  ــاًء علــى نمــوذج مــن خمــس خطــوات كمــا حددهــا المعي ــرادات مــن العقــود مــع العمــالء بن تعتــرف الشــركة باإلي

الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( – اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء وهــي كالتالــي: -
o الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء.

o الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء )الواجبات( في العقد.
o الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة وفقا لبنود العقد.

o الخطوة الرابعة: تحميل )توزيع( سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد.
o الخطوة الخامسة: االعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشاة بتنفيذ متطلبات األداء.

وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن قبــل المنشــاة عنــد أداء االلتــزام، أي 
عندمــا تتنقــل الســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات المنوطــة بــأداء التــزام معيــن إلــى العميــل

وفيما يلى المعايير التي يجب الوفاء بها قبل االعتراف باإليراد:-
- عقود الخدمات 

يتم اإلعتراف باإليراد من عقود الخدمات خالل الفترة التى يتم فيها تقديم الخدمة.

- الربح أو الخسارة الناتجة عن استعباد الممتلكات والمعدات 
يتــم إثبــات الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة وبالفتــرة 

التــي تــم فيهــا بيــع أي مــن تلــك الموجــودات.

- استرداد الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
يتــم إثبــات اســترداد الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة كإيــراد مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة و فــي المقابــل كتخفيض 

مــن مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة أو عندمــا يتم الحصــول عليها.

- اإليرادات األخرى 
اإليرادات األخرى يتم إثباتها بها ضمن قائمة الربح او الخسارة عند توافر شروط تحققها.

مخصص ضريبة الدخل
ــار  ــة الدخــل رقــم )34( لســنة 2014، ووفقــا لمعي ــون ضريب ــة الدخــل وفقــًا لقان تقــوم الشــركة بأخــذ مخصــص لضريب
المحاســبة الدولــي رقــم )12( حيــث ينــص هــذا المعيــار علــى تســجيل الضريبــة المؤجلــة الناتجــة عــن الفــرق مــا بيــن 

القيمــة المحاســبية والضريبيــة للموجــودات والمطلوبــات.
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة 
عــن األربــاح المعلنــة فــي القوائــم الماليــة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل ايــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر 
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قابلــة للخصــم فــي الســنة الماليــة الحاليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة. أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــًا أو بنــود 
ليســت خاضعــة أو مقبولــة الخصــم ألغــراض ضريبيــة.

مصروفات إدارية وعمومية
هــي تلــك المصروفــات المتعلقــة بــاإلدارة، والتــي ال تتعلــق بوظيفــة النشــاط الرئيســي أو وظيفــة البيــع والتســويق 

وتــوزع هــذه التكاليــف بيــن تكلفــة اإليــرادات، والمصروفــات اإلداريــة والعموميــة، إن لــزم األمــر، بطريقــة منتظمــة.
االحتياطي اإلجباري

وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة ومتطلبــات نظــام الشــركات، فإنــه علــى الشــركة اقتطــاع 10% مــن صافــي الربــح 
قبــل الضريبــة وتحويلــة إلــى إحتياطــي إجبــاري. إن هــذا االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع علــى المســاهمين .

يحــق للهيئــة العامــة وبعــد اســتنفاذ االحتياطيــات االخــرى ان تقــرر فــي اجتمــاع غيــر عــادي اطفــاء خســائرها مــن 
المبالــغ  المتجمعــه فــي حســاب االحتياطــي  االجبــاري علــى ان يعــاد بنــاؤه حســب القانــون .

االحتياطي اإلختياري
وفقــًا لقــرار مجلــس إدارة الشــركة، فــإن يحــق للشــركة اقتطــاع 20% مــن صافــي الربــح قبــل الضريبــة إلــى إحتياطــي 

إختيــاري. إن هــذا االحتياطــي متــاح للتوزيــع للتوزيــع علــى المســاهمين.
المخصصات

يتــم إثبــات المخصصــات عنــد نشــوء التزامــات علــى الشــركة ســواًء كانــت هــذه االلتزامــات قانونيــة أو اســتداللية نتيجــة 
لحــدث ســابق، وكان مــن المحتمــل أن يلــزم الشــركة تســوية هــذه االلتزامــات وإمكانيــة عمــل تقديــر موثــوق لمبلــغ 
هــذه االلتزامــات. ويكــون المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو أفضــل تقديــر لاللتزامــات الحاليــة المطلــوب تســويتها 
فــي نهايــة الفتــرة التــي تغطيهــا القوائــم الماليــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر وحالــة عــدم التأكــد )الشــكوك( 

التــي قــد تحيــط بهــذه االلتزامــات. 
يتــم تســجيل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة خــالل الســنة بالدينــار األردنــي علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة 
بتاريــخ هــذه المعامــالت. و يتــم تقييــم الموجــودات والمطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة و المســجلة بالعمــالت 
األجنبيــة فــي نهايــة الســنة علــى أســاس أســعار الصــرف لهــذه العمــالت فــي ذلــك التاريــخ. تعالــج الفروقــات الناتجــة 

عــن التغيــر فــي أســعار الصــرف فــي قائمــة الربــح او الخســارة.
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــه بالعمــالت األجنبيــة التــي تقــاس بتكلفتهــا التاريخيــة بإســتخدام 
أســعار الصــرف التاريخيــة وقــت حــدوث المعاملــة. أمــا الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التــي تقــاس بالقيمــة 
العادلــه فيتــم تحويلهــا بإســتخدام أســعار الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة . ويتــم معالجــة اربــاح و خســائر 
فروقــات العملــة الناتجــة عــن تحويــل هــذه الموجــودات والمطلوبــات بنفــس طريقــة معالجــة الربــح أو الخســارة  التــي 
تظهــر مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة )أي بالنســبة للبنــود التــي يتــم تحويــل أربــاح أو خســائر التغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة لهــا إلــى قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر أو قائمــة الربــح او الخســارة فيتــم تحويــل فروقــات الترجمــة الخاصــة بهــا 

إلــى قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر األخــر أو قائمــة الربــح او الخســارة علــى الترتيــب(.
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2021
)دينار أردني(

التكلفة
الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

اضافات السنة
المحول من مشاريع تحت التنفيذ

الرصيد كما في 31 كانون األول 2021

اإلستهالك المتراكم 
الرصيد كما في 31 كانون األول 2020 

المحمل على السنة
الرصيد كما في 31 كانون األول 2021

القيمة الدفترية:
كما في 31 كانون األول 2021 
كما في 31 كانون األول 2020 

 1,251,800
-

67,502
1,319,302

-
-
-

1,319,302
1,251,800 

965,428
1,014,512 

452,902
782,831 

1
1

35,109
58,546 

2,369
4,403 

2,775,111
3,112,093

9,071,796
29,381
97,941

9,199,118

  )5,959,703
)464,304(

)6,424,007(

1,963,365
-
-

1,963,365

)948,853(
)49,084(

)997,937(

5,226,778
28,134
30,439

5,285,351

)4,443,947(
)388,502(

)4,832,449(

191,953
-
-

191,953

)191,952(
-

)191,952(

298,917
1,247

-
300,164

)240,371(
)24,684(

)265,055(

138,983
-
-

138,983

)134,580(
)2,034( 

)136,614(

اإلجماليأراضي أجهزة كمبيوتر
إيضاح 5- ممتلكات ومعدات 

أجهزة سياراتمباني
أثاث  

ومفروشات

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2021
)دينار أردني(

التكلفة:
الرصيد في 31 كانون األول 2020

اضافات السنة
المحول من مشاريع تحت التنفيذ

الرصيد في 31 كانون األول 2021

التكلفة:
الرصيد في 31 كانون األول 2020

اإلضافات
الرصيد في 31 كانون األول 2021

اإلستهالك المتراكم:
الرصيد في 31 كانون األول 2020

المحمل على السنة
الرصيد في 31 كانون األول 2021

صافي القيمة الدفترية:
الرصيد في 31 كانون األول 2021

الرصيد في 31 كانون األول 2020

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد في 31 كانون األول 2020

المحمل على السنة
الرصيد في 31 كانون األول 2021

صافي القيمة الدفترية:
الرصيد في 31 كانون األول 2021

الرصيد في 31 كانون األول 2020

-
1,680,439
495,369

2,175,808

144,317 
 -

144,317 

)96,213(
) 48,104(
)144,317(

-
48,104

- 
)163,076(
)163,076(

2,012,732
-

176,823
-

2,189,555
-

-
-

191,160
191,160

-
)14,337(
)14,337(

-
1,680,439
686,529

2,366,968

- 
)177,413(
)177,413(

المجموع نظام االفصاح نظام التداول

المبلغ

ايضاح 6 - موجودات غير ملموسة

إيضاح 7- عقود اإليجار
لــدى الشــركة  عقــد اإليجــار لقاعــة تــداول بورصــة عمــان فــي مجمــع بنــك اإلســكان لمــدة ثــالث ســنوات إبتــداء مــن 

1كانــون الثانــي 2019 وبقيمــة أقســاط إيجــار ســنوية تبلــغ 56,000 دينــار اردنــي وبمعــدل فائــدة 8 %.

أ - حق إستخدام األصل
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المطلوبات:
الرصيد في 31 كانون األول 2020

المدفوع خالل السنة
الرصيد في 31 كانون األول 2021

52,522
)52,522(

-

المبلغ
ب - إلتزام إيجار

شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2021
)دينار أردني(

إيضاح 8- مشاريع تحت التنفيذ

2020
الرصيد في 31 كانون االول 2019

دفعات خالل السنة
المحول الى ممتلكات ومعدات

2021
الرصيد في 31 كانون األول 2020

دفعات خالل السنة
المحول الى موجودات غير ملموسة  

المحول الى ممتلكات ومعدات 

الرصيد في 31 كانون األول 2021

492,426
2,943

-

495,369
-

)495,369(
-

-

8,027
-
-

8,027
4,858

-
-

12,885

211,192
361,007

)294,034(

278,165
248,644

)191,160(
)97,941(

237,708

711,645
363,950

)294,034(

781,561
253,502

)686,529(
)97,941(

250,593

المجموع دفعات لشراء 
ممتلكات ومعدات

عطاءات تحت 
التنفيذ

دفعات لشراء 
نظام تداول
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إيضاح 9- ذمم مدينة

غرامات 
شركات 
وسطاء 

عموالت من الوسطاء 
أخرى 

مجموع الذمم المدينة
)يطرح(:مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

338,500
243,241
53,005
9,300

39,075
683,121

)653,241(
29,880

 340,000
 312,671
 52,734
 8,636
 8,255

722,296
)670,341(

51,955

2020 2021

شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية 
كما في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

فيما يلي حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

الرصيد في بداية السنة 
المستخدم  خالل السنة

670,341
)17,100(
653,241

670,341
-

670,341

2020 2021
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية 
كما في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

ــار أردنــي لــكل ســهم  ــار أردنــي مكــون مــن 4,774,525 ســهم بقيمــة 1 دين يبلــغ رأس مــال الشــركة 4,774,525 دين
وموزعــة علــى المســاهمين كالتالــي:

إيضاح 10- مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينه أخرى

إيضاح 11- نقد في الصندوق ولدى البنوك

إيضاح 12- رأس المال 

مصروفات مدفوعة مقدمًا
إيرادات مستحقة
تأمينات مستردة

أخرى

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك التجارية 
نقد لدى البنك المركزي

92,263
44,544
30,051
1,504

168,362

1,100
129,632

3,578,690
3,709,422

33,438
43,871
30,050
1,358

108,717

 4,100
 93,782

 3,524,274
3,622,156

4,774,525
4,774,525

1 دينار/سهم 4,774,525
4,774,525

2020

2020

المبلغ  قيمة السهم  عدد االسهم 

2021

2021

شركة إدارة اإلستثمارات الحكومية
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية 
كما في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

يمثــل هــذا اإلحتياطــي صافــي القيمــة الدفتريــة لــألرض والمبنــى حيــث تــم تحويــل الملكيــة القانونيــة ألرض اربــد باســم 
البورصــة بتاريــخ 16 تشــرين ثانــي 2021، حيــث أنــه ســيتم رســملة هــذا اإلحتياطــي عنــد اســتكمال االجــراءات القانونيــة.

تتمثــل ذمــم التقســيط فــي قيمــة شــراء برنامــج التــداول، وتــم تقســيط قيمــة البرنامــج علــى10 دفعــات متســاوية. 
قيمــة كل قســط 232,500 يــورو مــا يعــادل )187,720 دينــار أردنــي(، ويترتــب علــى الشــركه تكاليــف تمويــل مؤجلــة 

نتيجــة التقســيط مبلــغ 353,195 دينــار أردنــي تجــزء األقســاط بيــن متــداول وغيــر متــداول كاالتــي:

إيضاح 13- احتياطي زيادة رأس المال

إيضاح 14- ذمم التقسيط الدائنة 

إيضاح 15- مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

الجزء غير المتداول
الجزء المتداول

مصروفات مستحقة
ايرادات مقبوضة مقدما

اخرى

1,148,563
451,530

1,600,093

476,933
9,414
6,223

492,570

-
-
-

243,773
10,586
4,043

258,402

2020

2020

2021

2021
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية 
كما في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

ــار خدمــة موظفــي  تــم بموجــب اجتمــاع مجلــس اإلدارة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 28 كانــون االول 2011 إعتب
البورصــة فــي ســوق عمــان المالــي خدمــة فعليــة لهــم لغايــات إحتســاب تعويــض نهايــة الخدمــة المنصــوص عليــه فــي 
المــادة )65( مــن النظــام الداخلــي لموظفــي البورصــة لســنة 2005 وذلــك بعــد حســم مبالــغ مكافــأة نهايــة الخدمــة 

التــي صرفــت لهــم وفقــا ألحــكام نظــام موظفــي ومســتخدمي ســوق عمــان المالــي رقــم )12( بســنة 1978. 

وفيما يلي الحركة على مخصص إلتزامات قانونية:

أ - تم قبول سنة 2018 ضمن نظام العينات. 
ب - تــم تقديــم كشــف التقديــر الذاتــي عــن نتائــج اعمــال الشــركة للعــام 2017، 2019 و 2020 لدائــرة ضريبــة الدخــل، 

ولــم تقــم الدائــرة بمراجعــة ســجالت الشــركة حتــى تاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة.  

إيضاح 16- مخصص التزامات قانونية:

إيضاح 17- مخصص الضريبة

إيضاح 18- إاليرادات 

الرصيد في بداية السنة
المدفوع خالل السنة 

المحول الى االيرادات االخرى  

عموالت تداول
رسوم اإلدراج

بدل شاشات تداول و استعالم
بدل تقديم معلومات

رسوم اإلشتراك
رسوم االنتساب

364,432
)246,789(
)117,643(

-

2,034,324
540,574
213,067
84,007
29,500

-
2,901,472

470,049
)105,617(

-
364,432

1,090,451
565,557
197,800
63,158
29,500

200,000
2,146,466

2020

2020

2021

2021
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية 
كما في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

إيضاح 19- منافع الموظفين

إيضاح 20- مصروفات اخرى

الرواتب و االجور 
المساهمة في الضمان االجتماعي

عالج طبي
صندوق االدخار

صيانة وتطوير برامج
تجديد رخصة هيئة االوراق المالية 

خدمات مشتركة 
بريد و برق و هاتف و انترنت

مكافأة تنقالت اعضاء مجلس االدارة
كهرباء و مياه

رسوم واشتراكات
صيانة و تطوير برامج

حراسة
نظافة

اتعاب مهنية 
تأمين
تدريب

محروقات
قرطاسية و مطبوعات و صحف

ضيافة
دعاية واعالن

مصاريف بنكية
أخرى

1,124,338
156,874
57,966
31,614

1,370,792

274,880
200,000
169,404
101,775
58,995
36,988
35,554
27,535
21,255
18,039
15,196
10,574
9,167
8,724
5,434
2,669
2,380
528

15,817
987,379

1,093,840
152,321
78,303
30,886

1,355,350

298,478
200,000
161,909
79,947
61,500
46,833
36,260
4,043

21,255
17,215
13,852
11,216

390
6,275
9,380
3,012
1,513
460

6,610
976,105

2020

2020

2021

2021
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية 
كما في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

إيضاح 21- ايرادات اخرى

المردود من مخصص نهاية الخددمة
ايرادات اخرى

117,643
13,056

130,700

-
13,606
13,606

2020 2021

تــم احتســاب ربحيــة الســهم مــن صافــي خســارة الســنة بقســمة صافــي خســارة الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد 
األســهم القائمــة خــالل الســنة، بلــغ عــدد األســهم القائمــة عــدد 4,774,525 مليــون ســهم كمــا فــي 31 كانــون االول 

2021م. )4,774,525 مليــون ســهم: 31 كانــون االول 2020م( 

القيمة العادلة:
هــي القيمــة التــي يمكــن فيهــا مبادلــة أصــل أو تســوية التــزام بيــن أطــراف متطلعــه وراغبــة فــي المعامــالت علــى 
أســس تجاريــة. كمــا يتــم تصنيــف األدوات الماليــة للشــركة وفقــًا لطريقــة التكلفــة التاريخيــة، ويمكــن أن تنشــأ فروقــات 
بيــن القيــم الدفتريــة وتقديــرات القيــم العادلــة. تعتقــد اإلدارة أن القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة 

للشــركة ال تختلــف جوهريــًا عــن قيمهــا الدفتريــة.

مخاطر االئتمان:
تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه، ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة 
ماليــة. ليــس لــدى الشــركة تركيــز جوهــري لمخاطــر االئتمــان. يتــم مراجعــة ذمــم العمــالء المدينــة باســتمرار كمــا يتــم 
ــم إظهــار  ــة ذمــم مشــكوك فــي تحصيلهــا، ويت ــة أي ــن المخصصــات الالزمــة لمقابل ــل أعمــار تلــك الذمــم وتكوي تحلي
رصيــد الذمــم المدينــة بعــد خصــم خســائر االئتمــان. تحتفــظ الشــركة باألمــوال النقديــة لــدى بنــوك محليــة ذات تصنيف 

ائتمانــي جيــد.

مخاطر العمالت:
ــة. إن  ــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبي ــة نتيجــة للتقلب ــر قيمــة األدوات المالي هــي المخاطــر الناجمــة عــن تغي
معامــالت الشــركة هــي فــي الغالــب بالدينــار األردنــي واليــورو والــدوالر األمريكــي. ان المعامــالت باليــورو جوهريــة وال 
تقــوم  الشــركة بــادارة مخاطــر التغيــر فــي ســعر الصــرف والدينــار األردنــي مرتبــط بشــكل فعــال مــع الــدوالر األمريكــي، 

فــإن مخاطــر الصــرف أيضــًا تــدار بشــكل فعــال.

إيضاح 22- نصيب السهم من صافي دخل السنة

إيضاح 23- األدوات المالية – إدارة المخاطر
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شركة بورصة عمان
)شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية 
كما في 31 كانون األول 2021

)دينار أردني(

قضايا تظهر فيها الشركة مدعى عليها
هنــاك قضايــا مقامــة علــى الشــركة بقيمــة 1,230,067 دينــار أردني كما في 31 كانــون االول  2021 )1,230,067 
دينــار اردنــي كمــا فــي 31 كانــون االول 2020 ( وحســب رأي المستشــار القانونــي للشــركة فانــه يوجــد لــدى 
الشــركة دفــوع قويــة الثبــات عــدم مســؤوليتها و بالتالــي و حســب رأي المستشــار القانونــي للشــركة فانــه لــن 

يترتــب ايــة التزامــات ماليــة نتيجــة هــذه القضايــا 

قضايا تظهر فيها الشركة مدعية
ــون االول 2021   ــي كمــا فــي 31 كان ــار أردن ــر بقيمــة 578,086 دين ــى الغي ــا مقامــة مــن الشــركة عل ــاك قضاي هن

)582,286 دينــار أردنــي لعــام 2020 (  حيــث قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص تدنــي كاف

إيضاح 25- أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للسنة الحالية.

إيضاح 26- إعتماد القوائم المالية 
تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   24  شباط 2022 

إيضاح 24- الوضع القانوني للشركة

مخاطر السيولة:
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة منشــأة مــا صعوبــة فــي الحصــول علــى األمــوال لمقابلــة ارتباطاتهــا المتعلقــة 
بــاألدوات الماليــة. قــد تنشــأ مخاطــر الســيولة مــن عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة بمبلــغ يقــارب قيمتــه 
ــر الشــركة مخاطــر الســيولة مــن خــالل االحتفــاظ باحتياطيــات كافيــه، والمراقبــة المســتمرة للتدفقــات  العادلــة. تدي

النقديــة وموازنــة اســتحقاقات األصــول واإللتزامــات الماليــة.
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الملحق اإلحصائي
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جدول رقم ) 1 ( 

المؤشرات االحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان

عدد الشركات المدرجة

القيمة السوقية )مليون دينار(

حجم التداول )مليون دينار(

المعدل اليومي لحجم التداول )مليون دينار(

عدد األسهم المتداولة )مليون(

 عدد العقود المنفذة )بااللف(

 عدد أيام التداول

 معدل دوران السهم )%(

 الرقــم القياســي ألســعار األســهم المرجــح باألســهم الحــرة  

ASE 100 )نقطــة(

 الرقــم القياســي ألســعار األســهم المرجــح باألســهم الحــرة 

ASE 20 )نقطــة(

بالقيمــة  المرجــح  األســهم  ألســعار  القياســي  الرقــم   

)نقطــة( الســوقية 

 عدد السندات المتداولة )باأللف(

 قيمة السندات المتداولة )مليون دينار(

 نسبة القيمة السوقية إلى العائد )مرة(*

 نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية )مرة(

 نسبة األرباح الموزعة إلى القيمة السوقية )%(

 نسبة مساهمة غير األردنيين في القيمة السوقية )%(

 شراء غير األردنيين )مليون دينار(

 بيع غير األردنيين )مليون دينار(

 صافي استثمار غير األردنيين )مليون دينار(

 القيمة السوقية إلى الناتج المحلي )%( 

2021 2020 2019 2018 2017

194

16,962.6

2,926.2

11.8

1,716.7

717.5

247

25.7

2126.8

1033.2

4009.4

15.71

1.85

19.5

1.2

4.6

48.1

994.9

 1,329.2

)334.3(

61.8

195

16,122.7

2,319.3

9.3

1,245.9

511.8

250

18.8

1908.8

926.4

3797.1

31.9

3.2

17.9

1.1

5.0

51.7

1,231.8

 747.3

484.5

56.7

191

14,914.8

1,585.4

6.4

1,247.2

503.0

249

18.2

1815.2

891.0

3513.8

8.85

0.9

11.4

1.1

5.7

51.6

528.7

 414.6

 114.1

49.7

179

12,907.8

1,048.8

4.9

1,142.7

421.0

213

17.3

1657.2

806.5

3049.6

2.58

0.3

10.0

0.9

1.8

51.1

96.8

 164.4

)67.5(

41.5

172

15,495.7

1,963.6

7.9

1,538.2

818.3

247

24.2

2118.6

1074.4

4005.3

1.13

1.5

11.0

1.1

3.0

48.1

220.2

 281.1

)60.9(

49.9

 *احتسبت باالعتماد على القيمة السوقية لعام 2021 والنتائج األولية للشركات التي زودت ببياناتها لعام 2021
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جدول رقم ) 2 ( 

 أحجام التداول في السوق الثانوية

المجموعالسنداتاألسهم*الفترة
التحويالت المستثناة

من التداول
سوق األوراق المالية 

غير المدرجة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,793,251,050

16,871,051,948

14,209,870,592

12,348,101,910

20,318,014,547

9,665,312,327

6,689,987,155

2,850,252,628

1,978,813,878

3,027,255,187

2,263,404,594

3,417,079,026

2,329,466,130

2,926,233,590

2,319,325,982

1,585,437,494

1,048,824,687

1,963,596,535

6,031,856

3,135,705

1,868,010

3,799,874

605,819

2,529,800

140,175

555,039

0

2,039,728

20,000

850,800

0

1,853,800

3,194,400

885,200

258,400

1,529,001

3,913,273,982

17,815,033,793

15,047,688,463

13,142,878,823

20,936,682,377

9,885,857,482

6,832,443,434

3,172,445,932

2,022,068,651

3,138,438,940

2,347,338,110

3,504,937,451

3,159,532,298

3,089,293,092

2,539,741,412

1,767,418,393

2,071,277,190

2,425,457,794

113,991,076

940,846,140

835,949,861

790,977,039

618,062,011

218,015,354

142,316,104

321,638,265

43,254,773

109,144,025

83,913,516

87,007,625

820,662,939

136,368,579

187,592,439

136,552,001

982,299,956

394,713,281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,403,229

24,837,123

29,628,591

44,543,698

39,894,147

65,618,978

* حجم التداول يشمل حقوق االكتتاب اعتبارًا من عام 2006

) بالدينار (
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جدول رقم ) 3 ( 

أحجام تداول سوق األسهم في بورصة عمان*

حجم التداولالفترة
) دينار (

نسبة التغير
)%(

نسبة التغير
)%(

نسبة التغير
)%(

عدد العقود   عدد األسهم 
)عقد(

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,793,251,050

16,871,051,948

14,209,870,592

12,348,101,910

20,318,014,547

9,665,310,642

6,689,987,155

2,850,252,628

1,978,813,878

3,027,255,186

2,263,404,594

3,417,079,026

2,329,466,130

2,926,233,590

2,319,325,977

1,585,437,494

1,048,824,687

1,963,596,535

 104.5

 344.8

)15.8(

)13.1(

 64.5

)52.4(

)30.8(

)57.4(

)30.6(

 53.0

)25.2(

 51.0

)31.8(

 25.6

)20.7(

)31.6(

)33.8(

87.2

1,338,703,981

2,581,744,423

4,104,285,135

4,479,369,609

5,442,267,689

6,022,471,335

6,988,858,431

4,072,337,760

2,384,058,415

2,705,796,950

2,321,802,789

2,585,816,584

1,836,711,983

1,716,744,042

1,245,881,900

1,247,178,788

1,142,747,158

1,538,207,312

1,178,163

2,392,509

3,442,558

3,457,915

3,780,934

2,964,610

1,880,219

1,318,278

975,016

1,074,438

955,987

898,982

786,156

717,494

511,754

503,011

421,025

818,334

 32.7

 92.9

 59.0

 9.1

 21.5

 10.7

 16.0

)41.7(

)41.5(

 13.5

)14.2(

 11.4

)29.0(

)6.5(

)27.4(

 0.1

)8.4(

34.6

 49.9

 103.1

 43.9

 0.4

 9.3

)21.6(

)36.6(

)29.9(

)26.0(

 10.2

)11.0(

)6.0(

)12.6(

)8.7(

)28.7(

)1.7(

)16.3(

94.4

* تشمل البيانات حقوق االكتتاب اعتبارًا من عام 2006
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جدول رقم ) 4 ( 

أحجام تداول سوق األسهم في بورصة عمان*

المجموعالصناعةالخدماتالمالي الفترة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 2,403,764,844

 13,200,688,924

 11,570,201,564

 8,779,234,370

 9,638,936,814

 6,363,773,746

 4,174,112,697

 1,757,351,376

 1,189,542,872

 2,221,449,153

 1,510,846,421

 2,347,790,662

 1,202,107,859

 1,895,458,140

 1,113,491,923

 1,039,445,249

 656,068,083

 984,895,285

 379,944,408

 1,195,920,637

 942,189,854

 1,657,992,661

 5,422,241,866

 2,030,846,061

 1,744,663,490

 576,006,319

 403,893,684

 408,120,453

 373,463,671

 723,462,452

 423,639,322

 375,025,623

 226,981,140

 256,672,969

 210,440,494

 484,169,882

 1,009,541,799

 2,474,442,386

 1,697,479,173

 1,910,874,879

 5,256,835,871

 1,270,692,520

 771,210,968

 516,894,934

 385,377,323

 397,685,580

 379,094,502

 345,825,912

 703,718,949

 655,749,827

 978,852,913

 289,319,276

 182,316,111

 494,531,367

 3,793,251,050

 16,871,051,948

 14,209,870,592

 12,348,101,910

 20,318,014,551

 9,665,312,327

 6,689,987,155

 2,850,252,629

 1,978,813,879

 3,027,255,186

 2,263,404,594

 3,417,079,026

 2,329,466,130

 2,926,233,591

 2,319,325,977

 1,585,437,494

 1,048,824,687

 1,963,596,535

تشمل البيانات حقوق االكتتاب منذ عام 2006

) بالدينار (
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الشركات العشر األكبر من حيث حجم التداول وعدد األسهم المتداولة للعـــام 2021

حجم التداول

اسم الشركةاسم الشركة عدد األسهم المتداولةحجم التداول )دينار( النسبة إلى السوق )%(النسبة إلى السوق )%(

عدد األسهم

مناجم الفوسفات األردنية

مصفاة البترول األردنية /جوبترول

البنك العربي

إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

الكهرباء األردنية

االتحاد لتطوير األراضي

التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

بنك المال األردني

مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي

المجموع

مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي

فينيكس العربية القابضة

التجمعات لخدمات التغذية واالسكان

الكهرباء األردنية

حديد األردن

إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

مصفاة البترول األردنية /جوبترول

االتحاد لتطوير األراضي

االتحاد لالستثمارات المالية

الموارد الصناعية األردنية

المجموع

258,162,610

156,719,140

134,498,962

109,768,358

98,540,001

91,932,480

71,619,896

70,543,448

53,618,418

50,250,031

1,095,653,343

106,539,209

84,314,169

83,197,975

82,150,784

65,203,580

57,960,172

48,464,847

46,150,106

40,626,490

37,979,936

652,587,268

13.1

8.0

6.8

5.6

5.0

4.7

3.6

3.6

2.7

2.6

55.8

6.9

5.5

5.4

5.3

4.2

3.8

3.2

3.0

2.6

2.5

42.4
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الشركات العشر األكبر من حيث القيمة السوقية لعـــام 2021

النسبة إلى المجموع الكلي )%(القيمة السوقية )مليون دينار(اسم الشركة

البنك العربي

البوتاس العربية

مناجم الفوسفات األردنية

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

البنك اإلسالمي األردني

بنك األردن

بنك المال األردني

االتصاالت األردنية

مصفاة البترول األردنية /جوبترول

بنك اإلتحاد

المجموع

3,133.5

2,184.6

1,480.1

1,165.5

696.0

414.0

406.0

401.3

343.0

280.0

10,503.9

20.2

14.1

9.6

7.5

4.5

2.7

2.6

2.6

2.2

1.8

67.8
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أحجام التداول في سوق السندات

قيمة السندات المتداولةالفترة
)دينار( 

قيمة السندات المتداولة
)دينار( 

نسبة التغير
)%(

نسبة التغير
)%(

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6,031,856

3,135,705

1,868,010

3,799,874

605,819

2,529,800

140,075

555,039

0

2,039,728

20,000

850,800

0

1,853,800

3,194,400

885,200

258,400

1,529,001

10,355

3,354

1,225

1,580

417

761

140

600

0

2,058

20

12

0

15,706

31,944

8,852

2,584

1,130

)47.0(

)48.0(

)40.4(

 103.4

)84.1(

 317.6

)94.5(

 296.2

-

-

)99.0(

 4,154.0

-

-

 72.3

)72.3(

)70.8(

 491.7

)85.7(

)67.6(

)63.5(

 29.0

)73.6(

 82.5

)81.6(

 328.6

-

-

)99.0(

)40.0(

-

-

 103.4

)72.3(

)70.8(

)56.3(

) بالدينار (
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الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح  بالقيمة السوقية لألسهم الحرة

2012201320142015201620172018201920202021

3,407.6
1,887.2
1,653.0
1,658.8
2,363.6
900.0

2,952.3
1,294.3
467.0

1,753.7
856.8

4,017.9
770.0

1,651.1
1,100.6
1,455.5
227.4

3,888.8
1,793.2
1,944.2
2,026.2
2,703.9
962.7

3,586.5
1,218.5
451.9

1,356.7
607.7

4,140.7
909.8

1,664.8
1,341.3
1,786.4
122.8

4,286.5
1,976.3
1,835.8
2,072.3
2,920.9
975.5

4,052.7
1,257.6
487.2

1,161.4
419.5

4,677.5
1,080.6
1,794.8
2,236.8
2,065.5

94.7

4,249.7
2,064.6
1,695.5
2,194.4
2,906.2
966.6

4,012.3
1,040.5
404.0

1,161.4
189.7

4,803.1
1,027.0
1,726.7
1,731.4
1,646.8

73.2

4,376.0
2,073.4
1,573.3
1,948.6
2,933.2
814.1

3,513.0
992.7
344.3
659.1
170.1

4,940.8
1,097.1
1,604.7
1,539.2
1,544.1

77.0

4,368.0
1,953.1
1,470.5
1,676.8
2,881.5
876.0

3,234.4
985.0
356.5
621.2
98.1

3,826.5
1,367.1
1,449.7
1,318.9
1,329.5

65.7

4,047.8
2,158.8
1,273.3
1,318.1
2,652.7
858.8

2,851.7
1,110.3
292.0
426.3
61.1

3,131.9
1,320.8
1,279.8
795.3

1,206.2
63.4

3,648.3
1,997.4
1,342.8
1,464.2
2,450.0
912.6

2,165.4
981.1
286.3
433.2
52.3

3,995.2
1,116.5
1,293.0
853.6

1,199.4
57.3

3,153.7
1,989.0
1,338.8
1,491.4
2,171.7
787.1

2,282.6
812.4
256.6
465.5
50.1

3,303.5
1,035.9
1,148.0
960.1

1,516.3
57.3

3,894.8
1,929.0
1,363.2
1,679.8
2,604.5
750.5

2,549.1
797.2
294.7
603.8
50.1

4,199.6
953.5

1,327.4
1,069.6
1,794.8

57.3

البنوك 
التأمين

الخدمات المالية المتنوعة
العقارات

القطاع المالي
الخدمات الصحية

الخدمات التعليمية
الفنادق والسياحة

النقل
التكنولوجيا واالتصاالت

اإلعالم
الطاقة والمنافع
الخدمات التجارية
قطاع الخدمات

األدوية والصناعات الطبية
الصناعات الكيماوية

صناعات الورق والكرتون
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2012201320142015201620172018201920202021

1,918.0
1,120.9
5,220.7
3,391.5
2,004.2
1,344.6
1,921.6
870.4

2,176.6

1,957.6

)1.9(

-

-

2,118.4
1,161.5
9,363.8
2,247.2
2,233.6
1,921.2
1,953.4
993.7

1,964.9

2,065.8

 5.5

-

-

3,062.3
1,349.9
7,732.0
1,960.1
2,044.1
1,847.7
1,828.9
1,096.8
1,852.0

2,165.5

 4.8

1,000.0

-

3,251.0
1,605.1

10,935.4
1,782.5
1,538.3
1,348.6
1,927.9
1,162.4
1,848.8

2,136.3

)1.3(

1,011.7

 1.2

4,841.5
1,537.3

18,499.4
1,502.1
946.3

1,188.9
2,212.3
1,162.4
2,093.0

2,170.3

 1.6

1,062.2

 5.0

5,827.7
1,380.1

23,817.1
1,460.5
917.6

1,083.0
1,787.0
1,162.4
2,229.5

2,126.8

)2.0(

1,033.2

)2.7(

5,038.7
1,315.7

19,161.3
1,360.3
744.3
973.7

1,708.3
1,162.4
1,882.7

1,908.8

)10.2(

926.4

)10.3(

5,540.8
1,589.9

18,118.2
1,446.6
455.5
952.6

1,497.7
1,162.4
1,857.0

1,815.2

)4.9(

891.0

)3.8(

5,540.8
1,746.7

25,391.6
1,585.4
463.3

1,069.3
1,330.9
1,162.4
2,119.7

1,657.2

)8.7(

806.5

)9.5(

5,540.8
1,896.5

14,003.8
3,588.9
666.8

1,145.1
1,289.6
1,162.4
3,665.9

2,118.6

 27.8

1,074.4

 33.2

الطباعة والتغليف
األغذية والمشروبات

التبغ والسجائر
الصناعات االستخراجية والتعدينية

الصناعات الهندسية واإلنشائية
الصناعات الكهربائية

صناعات المالبس والجلود والنسيج
الصناعات الزجاجية والخزفية

قطاع الصناعة
ASE 100 الرقم القياسي العام 

)إغالق 1999=1000(
التغير )%(

 ASE 20 الرقم القياسي 
)إغالق 2014=1000(

التغير )%(
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        الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية

) إغالق كانون أول 1991 =1000 (

التغير )%(عامصناعةخدماتتأمينبنوكالفترة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7,230.9

16,892.0

10,704.7

13,886.7

11,380.1

9,368.0

8,848.3

7,542.3

7,297.4

8,035.2

8,373.0

8,463.7

8,444.5

8,335.2

8,246.0

7,095.6

5,410.6

6,566.4

3,726.9

7,382.4

4,156.3

4,900.4

3,821.3

3,943.6

2,103.5

1,703.7

1,251.0

1,214.1

1,337.7

1,369.6

1,385.4

1,261.2

1,376.5

1,282.5

1,309.2

1,328.3

1,874.4

3,332.5

2,286.6

2,740.3

1,865.6

1,700.6

1,506.4

1,302.1

1,240.4

1,255.1

1,211.2

1,141.0

954.5

933.7

796.8

735.7

704.2

782.4

2,526.9

2,903.4

2,507.6

4,565.5

4,560.1

4,563.2

4,841.7

4,427.4

4,606.4

3,210.4

2,691.3

2,731.2

2,648.7

2,615.8

2,311.4

2,613.2

2,818.0

4,700.5

4,245.6

8,191.5

5,518.1

7,519.3

6,243.1

5,520.1

5,318.0

4,648.4

4,593.9

4,336.7

4,237.6

4,229.9

4,069.7

4,009.4

3,797.1

3,513.8

3,049.6

4,005.3

 62.4

 92.9

)32.6(

 36.3

)17.0(

)11.6(

)3.7(

)12.6(

)1.2(

)5.6(

)2.3(

)0.2(

)3.8(

)1.5(

)5.3(

)7.5(

)13.2(

 31.3
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أهم البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان

القيمة السوقيةالفترة
)دينار(

صافي الربح بعد 
الضرائب )دينار(

القيمة الدفترية
)دينار(

األرباح الموزعة
)دينار(

عدد األسهم 
المكتتب بها )سهم(

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

13,033,833,515

26,667,097,118

21,078,237,222

29,214,202,327

25,406,265,528

22,526,919,428

21,858,181,603

19,272,757,327

19,141,521,210

18,233,491,417

18,082,617,433

17,984,673,970

17,339,384,851

16,962,550,802

16,122,694,186

14,914,795,135

12,907,808,317

15,495,675,682

568,111,683

1,188,745,976

954,625,862

1,224,369,157

1,470,900,200

750,132,245

811,847,384

1,086,936,096

1,057,613,228

1,034,857,807

1,141,419,590

976,933,314

829,157,424

810,841,488

1,158,459,855

1,084,546,244

371,604,028

N.A

5,465,244,867

7,348,705,691

10,095,259,717

11,654,623,917

12,836,940,914

13,626,874,513

13,712,244,862

13,547,990,002

13,857,956,338

13,989,040,661

14,315,045,512

13,944,425,719

14,029,235,284

14,131,620,739

14,092,262,021

14,289,993,961

14,027,356,833

N.A

248,821,536

443,537,476

506,413,639

609,409,310

616,480,402

576,881,469

588,922,976

842,732,877

793,691,224

711,757,101

645,770,640

708,030,488

755,840,798

769,712,669

802,420,487

220,208,311

454,691,527

N.A

2,438,184,074

3,016,035,799

4,560,732,408

5,393,462,524

6,394,576,312

6,725,549,375

7,006,444,161

6,951,136,015

7,073,722,684

7,152,011,974

7,031,507,446

6,652,344,377

6,785,356,398

6,614,445,693

6,807,553,750

6,846,569,617

6,437,976,922

6,299,322,642
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أهم المؤشرات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان

الفترة
القيمة السوقية

إلى العائد
)مرة(

القيمة السوقية
إلى القيمة 

الدفترية )مرة(

األرباح الموزعة  
إلى القيمة 
السوقية )%(

عائد السهم
)دينار(

معدل الدوران
)%(

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

31.108

44.203

16.747

27.986

18.820

14.363

26.345

22.564

15.575

14.742

15.307

14.028

16.550

19.539

17.906

11.364

9.984

11.0*

2.677

3.206

2.917

2.970

2.177

1.849

1.667

1.458

1.456

1.326

1.315

1.265

1.246

1.226

1.149

1.055

0.850

1.114

1.735

1.648

2.321

1.808

2.526

2.829

2.725

3.268

4.591

4.595

4.179

3.631

4.142

4.564

4.961

5.720

1.819

2.983

0.233

0.394

0.209

0.227

0.226

0.113

0.116

0.156

0.150

0.145

0.162

0.147

0.122

0.123

0.170

0.158

0.059

N.A

58.193

94.068

101.135

91.200

91.546

91.333

102.177

58.167

33.886

38.001

32.814

37.298

27.206

25.742

18.832

18.233

17.347

24.167

*احتسبت باالعتماد على القيمة السوقية لعام 2021 والنتائج األولية للشركات التي زودت ببياناتها لعام 2021
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نسبة مساهمة غير األردنيين في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامةقطاعيًا )%(*

كافة القطاعاتالصناعةالخدماتالمالي الفترة

2003

2004

2005

 2006

 2007

 2008

2009

 2010

2011

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

 2021

46.275

47.441

49.770

47.733

50.733

52.102

51.883

51.996

53.762

54.273

54.900

54.577

55.245

55.748

53.773

56.494

55.956

52.965

51.984

24.285

25.593

26.185

36.553

36.152

33.811

32.337

32.963

35.014

34.609

30.483

28.115

28.340

22.377

19.693

18.311

18.961

19.346

21.134

30.098

36.791

38.088

43.709

51.881

53.347

53.137

54.739

56.937

57.275

52.327

50.783

50.801

51.392

52.669

61.355

61.368

64.873

53.906

38.844

41.264

45.043

45.531

48.947

49.247

48.883

49.562

51.326

51.743

49.890

48.843

49.538

49.612

48.132

51.717

51.632

51.118

48.122

* نسبة مساهمة غير األردنيين إلى القيمة السوقية للشركات
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حركة تداول المستثمرين غير األردنيين

 الشراء

شركاتشركات

عربعرب عربعرب أجانبأجانب أجانبأجانب
المجموعالمجموع أفرادأفراد صافيالفترة

االستثمار

البيع

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

63,839,506
176,915,409
560,755,863
571,209,771

1,771,697,946
1,539,320,339
573,790,111
402,966,237
144,660,100
115,629,097
611,652,635
77,133,921

523,494,070
320,939,178
360,284,101
131,392,092
280,239,827
17,959,908

114,983,226

62,412,531
139,329,866
900,270,665

1,083,052,841
647,825,707

1,694,115,142
1,322,548,019
398,179,505
220,051,398
112,101,538
206,837,120
184,992,267
370,773,871
199,366,519
278,372,446
83,028,039
72,279,454
57,749,023
79,476,555

150,317,116
39,328,128

592,963,463
257,711,265
341,512,125
925,927,152
205,135,911
215,244,378
178,633,783
88,572,774

114,248,362
96,808,298
84,934,469

143,264,049
352,029,584

1,005,799,822
170,174,359
17,292,202
23,285,474

4,516,117
24,763,147
98,290,136
83,117,249
64,261,615
60,472,901
33,958,484
20,202,934
12,448,087
6,644,231
6,756,015
3,759,281
2,500,861
2,901,266
4,262,277

11,589,094
6,023,260
3,840,821
2,472,375

281,085,270
380,336,550

2,152,280,127
1,995,091,127
2,825,297,394
4,219,835,534
2,135,432,525
1,036,593,054
555,793,367
322,947,640
939,494,132
362,693,768
981,703,270
666,471,013
994,948,408

1,231,809,047
528,716,899
96,841,954

220,217,630

43,202,300
74,499,878

549,312,943
407,324,510
974,339,991

1,261,684,443
619,642,353
425,854,720
106,299,824
74,311,572

533,923,602
63,562,749

487,853,891
108,882,178

1,017,640,538
84,660,523

186,480,382
35,070,294
99,034,820

46,410,824
68,659,710

298,803,382
169,235,477
278,689,795
798,476,867
216,074,170
115,033,239
115,456,190
47,774,188
80,857,758

114,084,585
86,377,170

111,984,445
146,894,034
552,848,143
112,947,393
67,828,394
91,244,994

104,273,740
156,913,851
823,333,746

1,145,366,561
1,022,855,495
1,768,425,543
1,269,748,601
493,703,976
229,082,132
151,533,378
159,260,855
184,241,306
385,682,585
195,238,968
159,975,531
92,429,260

107,273,805
59,049,850
86,948,613

5,308,783
11,306,508
67,796,463
92,555,599
83,156,062
81,433,501
33,744,365
16,598,988
26,338,889
11,678,112
18,591,718
22,958,686
11,205,690
13,286,468
4,728,515

17,331,658
7,929,454
2,432,700
3,890,387

199,195,647
311,379,947

1,739,246,534
1,814,482,147
2,359,041,344
3,910,020,354
2,139,209,490
1,051,190,924
477,177,035
285,297,250
792,633,933
384,847,326
971,119,336
429,392,059

1,329,238,618
747,269,584
414,631,033
164,381,238
281,118,813

 81,889,623
 68,956,603

 413,033,593
180,608,979
466,256,050
309,815,180
)3,776,965(

)14,597,870(
 78,616,333
 37,650,390
146,860,199
)22,153,558(
 10,583,935

 237,078,954
)334,290,210(
 484,539,463
 114,085,865
)67,539,284(
)60,901,183(

 )  بالدينار (
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 التحويالت المستثناة من التداول التي تمت من خالل مركز إيداع األوراق المالية*

 التحويالت الفترة
 اإلرثية

التحويالت 
العائلية

التحويالت
األخرى

حقوق االكتتابالسندات
 المجموع 

 العام

2004

2005

 2006

 2007

 2008

2009

 2010

2011

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

 2021

57,525,825

668,594,395

237,471,399

72,221,589

89,240,224

92,673,770

37,029,252

40,657,412

30,092,222

43,960,950

39,008,496

62,318,489

67,137,248

64,697,636

124,047,920

56,971,738

89,047,530

103,510,093

25,533,911

139,662,634

158,518,697

43,267,214

47,383,502

37,868,144

17,311,643

24,745,312

7,125,840

14,401,245

35,011,245

17,577,487

21,036,563

40,950,806

21,969,500

35,520,904

50,110,348

35,999,868

0

1,370,669

41,200

10,000

10,000

0

250,000

277,500

0

250,000

0

1,500,000

0

123,700

120,000

3,107,400

0

912,000

0

0

3,206

3,136

12,166

5,000

437

57,932

17

0

0

0

0

211

0

0

0

92

113,991,076

940,846,140

835,949,861

790,977,039

618,062,011

218,015,354

142,316,104

321,638,265

43,254,773

109,144,025

83,913,516

87,007,625

820,662,939

136,368,579

187,592,439

136,552,001

982,299,956

394,713,281

30,931,340

131,218,442

439,915,359

675,475,100

481,416,119

87,468,441

87,724,772

255,900,109

6,036,694

50,531,830

9,893,774

5,611,649

732,489,128

30,596,225

41,455,019

40,951,959

843,142,078

254,291,228

* المصدر مركز إيداع األوراق المالية

األسهم
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قيمة إصدارات السوق األولية*

الفترة
المجموعصكوك إسالميةأسناد قرضمؤسسات عامةأسهم  أذونات 

وسندات خزينة

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

56,164,822

207,066,837

888,825,951

2,408,835,009

885,771,902

827,957,704

317,321,922

119,281,271

136,671,251

144,825,273

45,979,161

65,818,338

40,545,362

178,242,008

82,255,654

100,947,634

28,903,925

443,921

81,403,188

29,000,000

30,000,000

74,000,000

43,000,000

46,000,000

128,000,000

138,500,000

268,500,000

801,380,000

369,000,000

180,000,000

82,500,000

20,000,000

83,000,000

475,000,000

0

0

0

0

105,354,000

222,407,500

60,600,000

70,750,000

168,700,000

141,750,000

151,750,000

93,768,170

38,000,000

101,200,000

81,500,000

86,725,000

92,500,000

166,000,000

224,000,000

238,500,000

243,110,000

243,800,000

210,280,000

790,518,822

759,474,337

1,563,425,951

3,322,585,009

2,242,971,902

4,078,907,704

4,798,571,922

5,122,849,441

5,086,951,251

6,237,525,273

5,800,874,161

6,370,043,338

3,428,045,362

7,338,419,908

4,566,226,654

4,995,747,634

5,570,213,925

6,411,643,921

6,038,753,188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109,000,000

75,000,000

150,000,000

0

0

225,000,000

600,000,000

300,000,000

540,000,000

800,000,000

1,142,500,000

2,981,200,000

4,191,000,000

4,641,300,000

4,110,900,000

5,622,500,000

5,493,395,000

6,135,000,000

3,275,000,000

6,802,177,900

3,709,971,000

4,506,300,000

5,298,200,000

6,167,400,000

5,522,070,000

* المصدر مركز إيداع األوراق المالية
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