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"أؤكد لكم بأن جيلي من الشباب ال تنقصهم الهمة، 

 بظــروف أوطانهــم، 
ً
بــل علــى العكــس، هــم األكثــر وعيــا

هم األكثر مجاراة لتطورات عصرهم، هم أكثر جيل 

اســتطاع أن يتواصــل مــع العالــم ويســمعه صوتــه، 

ألنــه أتقــن لغــة هــذا العصــر، فالفضــاء اإللكترونــي 

أو  قيــود  الغــرب دون  إلــى  الشــرق  مــن  ينقــل صوتــه 

حــدود. هــذا هــو جيلــي، وشــبابه أكفيــاء لكــي يكونــوا 

شــركاء فــي وضــع اســتراتيجية مســتقبلية تالئمهــم"

األمير الحسين بن عبدهللا الثاني ولي العهد املعظم

صاحب السمو امللكي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أ.د كمال القضاه

تتقــدم أســرتنا ممثلــة بمجلــس إدارة البورصــة وإدارتهــا التنفيذيــة وموظفيهــا مــن صاحــب 
الجالــة الهاشــمية الملــك عبداللــه الثانــي بالتهنئــة والتبريــك بعيــد ميــاده الســعيد، وندعــو 
لجالتــه بالعمــر المديــد. راجيــن المولــى عــز وجــل أن يمــد فــي عمــر جالتــه وولــي عهــده األميــن 
وأن يحفظــه ذخــرًا وســندًا ألردننــا الحبيــب وأن يعيــد هــذه المناســبة عليكــم وعلــى المملكــة 

بالخيــر واليمــن والبــركات.

لقــد عملــت البورصــة مــن خــال كوادرهــا علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد والعطــاء مســتلهمين 
رؤى جالتــه وعزيمتــه واإلنجــازات الكبيــرة فــي عهــده الميمــون، وشــاركت  في ورشــات العمل 
فــي الديــوان الملكــي العامــر والتــي نتــج عنهــا رؤيــة التحديــث اإلقتصــادي والتــي كانتنقطــة 
انطــاق وحدثــًا كبيــرًا وهامــًا، كمــا تــم إنجــاز العديــد مــن المشــاريع لتعزيــز تنافســية قطــاع 
ســوق رأس المــال الوطنــي والمنــاخ اإلســتثماري فيــه، وستنســعى لمزيــد مــن العطــاء وتنفيــذ 
ــز تنافســيته وفــق  ــه وتعزي ــة التحديــث لمــا فيــه مصلحــة هــذا القطــاع لإلرتقــاء ب مبــادرات رؤي

أحــدث المعاييــر والممارســات العالميــة.

ونحــن نعاهــد جالتــه أن نبقــى جنــوده األوفيــاء مســتلهمين مــن رؤى جالتــه مــا يحدونــا 
دائمــا لرفعــة وطننا.حمــى اللــه األردن وطننــا، عزيــزًا شــامخًا فــي ظــل قيــادة مليكنــا الهاشــمي 

المفــدى، وكل عــام وجالــة ســيدنا واألســرة األردنيــة بخيــر وعافيــة.
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كلمة المدير التنفيذي

نرفــع إلــى مقــام حضــرة صاحــب الجالــة الهاشــمية الملــك عبدالله الثاني ابن الحســين المعظم 
حفظــه اللــه ورعــاه أســمى آيــات التهنئــة والتبريــك والوالء واالنتماء بمناســبة مياده الميمون. 
إن عيــد ميــاد قائــد الوطــن جالــة الملــك عبداللــه الثانــي مناســبة غاليــة علــى قلــب كل 
األردنييــن ومحطــة نســتذكر مــن خالهــا اإلنجــازات والنهضــة التنمويــة التــي تحققــت فــي ظــل 
قيادتــه الحكيمــة. فقــد شــهدت بورصــة عمــان وســوق رأس المــال الوطنــي تطــورات مهمــة 
فــي عهــد جالتــه، حيــث تــم تطويــر التشــريعات المنظمــة للفعاليــات المختلفــة فــي الســوق 
والبورصــة وفــق أحــدث المعاييــر والممارســات الدوليــة، وإطــاق مســيرة التحــول الرقمــي 
التــي كان مــن أهــم معالمهــا إطــاق األنظمــة اإللكترونيــة بمــا فيهــا إطــاق نظــام اإلفصــاح 
اإللكترونــي باســتخدام لغــة XBRL، و إطــاق نظــام التــداول اإللكترونــي Optiq، وإطــاق 
خدمــة تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، وإطــاق النســخة الجديــدة مــن تطبيــق أخبــار البورصــة 
ASENEWS، وإطاق مؤشــرات قياســية جديدة، وتطبيق معايير االســتدامة وقواعد إنشــاء 
وحــدات المســتثمرين فــي الشــركات، وتحديــث الموقــع اإللكترونــي لبورصــة عمــان وغيرهــا من 
اإلنجــازات. وســنبقى علــى العهــد يــا ســيدي جنودكــم األوفيــاء والمخلصيــن الذيــن يســعون 
إلــى تحقيــق المزيــد مــن العمــل واإلنجــاز فــي ظــل قيادتــك الحكيمة مســتمدين العزم والعزيمة 

مــن رؤى جالتكــم وفكركــم الثاقــب النيــر.

حمــى اللــه األردن وطنــًا عزيــزًا منيعــًا تحــت ظــل قائدنــا الهاشــمي جالــة الملــك عبــد اللــه الثاني 
بــن الحســين المعظــم وولــي عهــده األميــن الحســين ابــن عبداللــه حفظهم اللــه ورعاهم.

أدامك الله عزًا وذخرًا لألردن وكل عام وأنت والوطن بألف خير.
مازن الوظائفي
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أهم العناصر التنظيمية والفنية في سوق رأس المال الوطني

نظام إفصاح وشفافية

نظام خدمات مالية

قواعد حوكمة

معايير دولية

أنظمة تداول ورقابة وتسجيل وإيداع وتسوية وتقاص

خطط استراتيجية
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أبرز إنجازات بورصة عمان في 2022

إطالق مؤشر العائد الكلي

Total Return Index 

(ASETR) 

 إصدار قواعد إلدارة عالقات

 المستثمرين في الشركات

 المدرجة

إلزام الشركات المدرجة ضمن 

مؤشر ASE20 بإصدار تقارير 

االستدامة

إطالق ُمبادرة اإلفصاح عن 

المعلومات المتعلقة بالتغير 

المناخي )البورصة األولى في 

المنطقة والخامسة على 

العالم(
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أبرز إنجازات بورصة عمان في 2022

 توقيع  مذكرات تفاهم مع

عدد من الجامعات الوطنية

 تصنيف الــشــــركــــــــــــات حسب

 التوافق مع المعايير الشرعية

 تمهيدًا إلطالق المؤشر

اإلسالمي

تحديث الدليل االرشادي حول 

إعداد تقارير االستدامة

انتخاب بورصة عمان عضوًا في 

مجلس إدارة اتحاد البورصات 

اليورو آسيوية FEAS، وانتخاب 

بورصة عمان في عضوية اتحاد 

AFCM أسواق المال العربية
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المــبـــادرات الــتـي ستنفـذها بورصة عمان في
البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي 

تطوير قواعد التداول في البورصة

تحفيز االستثمار المؤسسي وإنشاء صناديق ومحافظ استثمارية 
مؤسسية لالستثمار في األوراق المالية المتداولة في السوق 

من خالل حمالت ترويجية
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المؤشرات اإلحصائية لعام 2022

أداء  أعلــى  مــن  عمــان  بورصــة 
عربيــة بورصــات  ثــاث 

الرقم القياســي العام في أعلى 
مستوياته منذ العام 2009

مكاســب المؤشــر هــي األعلــى 
ــذ ســبعة عشــر عامــًا من

ســجل الرقــم القياســي العــام ألســعار 
الحــرة  باألســهم  المرجــح  األســهم 
ASE100 للبورصــة ارتفاعــًا وصــل إلــى 
2501.6 نقطة في نهاية عام 2022، 
مقارنــة   18.1% نســبته  بارتفــاع  أي 
مــع نهايــة عــام 2021، مســجال أعلــى 

مســتوياته منــذ العــام 2009.

بورصــة عمــان كانــت مــن أعلــى ثــالث 
بورصــات عربيــة رئيســية مــن حيــث أداء 

المؤشــر العــام خــالل العــام 2022.

حقــق المؤشــر العــام خــالل العاميــن 
2022 و2021 مكاســب ســنوية هــي 

األعلــى منــذ ســبعة عشــر عامــًا.
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المؤشرات اإلحصائية لعام 2022

القيمــة الســوقية تســجل أعلــى 
مســتوياتها منــذ عــام 2014

ارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار 
باألســهم  المرجــح  األســهم 

ASE20 الحــرة 

ارتفاع مؤشر العائد الكلي
ASETR

 ASETR ســجل مؤشــر العائــد الكلــي
ارتفاعــًا وصــل إلــى %33.1 فــي نهايــة 

عــام 2022.

ارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم 
إلــى  عمــان  بورصــة  فــي  المدرجــة 
بارتفــاع  أي  دينــار  مليــار   18 حوالــي 
القيمــة  مــع  %16.2مقارنــة  نســبته 
فــي  المدرجــة  لألســهم  الســوقية 
تكــون  وبذلــك   .2021 العــام  نهايــة 
القيمــة الســوقية قــد ســجلت أعلــى 

.2014 العــام  منــذ  مســتوياتها 

ألســعار  القياســي  الرقــم  ارتفــع 
الحــرة  باألســهم  المرجــح  األســهم 
1345.3 نقطــة  إلــى  ليصــل   ASE20
بارتفــاع  أي   2022 عــام  نهايــة  فــي 
نســبته %25.2 مقارنــة مــع نهايــة عــام 

2021
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المؤشرات اإلحصائية لعام 2022

بلــغ حجــم التــداول لألســواق )الســوق 
الســندات  وســوق  والثانــي  األول 
وســوق األوراق الماليــة غيــر المدرجــة( 
 ،2022 العــام  خــالل  دينــار  2.01 مليــار 
وبلــغ عــدد األســهم المتداولــة حوالــي 
1.3 مليــار ســهم نفــذت مــن خــالل 788 

ألــف عقــد.

العائــدة  الضريبــة  بعــد  األربــاح  ســجلت 
أربــاع مــن  للثالثــة  الشــركة  لمســاهمي 
عام 2022 للشــركات المساهمة العامة 
المدرجــة فــي بورصة عمــان والتي زودت 
غيــر  أرباحــًا  الماليــة  ببياناتهــا  البورصــة 
مســبوقة بلغــت 1997.8 مليــون دينــار 
مقارنــة مــع 901.3 مليــون دينــار للثالثــة 

أربــاع مــن عــام 2021، أي
 بارتفاع نسبته 121.7%.

للشــركات حجم التداول لألسواق مســبوقة  غيــر  أربــاح 
المدرجــة العامــة  المســاهمة 

ارتفــاع نســبة القيمــة الســوقية  
المحلــي  الناتــج  مــن  لألســهم 

لــي اإلجما

لألســهم  الســوقية  القيمــة  شــكلت 
المدرجــة فــي بورصة عمان لعام 2022 
المحلــي  الناتــج  مــن   %56 نســبته  مــا 

اإلجمالــي.



كل عام وجالةل القائد والوطن بألف خير



https://www.facebook.com/ASEofficialJo
https://twitter.com/ASEofficialJo
https://www.instagram.com/aseofficial.jo/
https://www.linkedin.com/company/aseofficial/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCKyfmeZtVSpDhbo-tEuD1Lw
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