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بورصة عمان
تأسســت بورصــة عمــان فــي  11آذار  1999كمؤسســة مســتقلة ال تهــدف إلــى الربــح ومصــرح لهــا بمزاولــة العمــل كســوق
منظــم لتــداول األوراق الماليــة فــي المملكــة.
وفــي  20شــباط  2017تــم 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 يعينهــم مجلــس الــوزراء ومديــر تنفيــذي متفــرغ يتولــى إدارة ومتابعــة األعمــال اليوميــة للبورصــة.

الرؤية:
ســوق مالــي متقــدم ومتميــز تشــريعياً وتقنيــاً علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي متماشــياً مــع المعاييــر العالميــة فــي
مجــال األســواق الماليــة ويســاهم فــي توفيــر بيئــة جاذبــة لالســتثمار.

الرسالة:
توفيــر ســوق منظــم لتــداول األوراق الماليــة فــي المملكــة يتســم بالعدالــة والكفــاءة والشــفافية وتوفيــر بيئــة آمنــة
لتــداول األوراق الماليــة لزيــادة الثقــة بســوق األوراق الماليــة وخدمــة االقتصــاد الوطنــي.

األهداف:
• ممارســة جميــع أعمــال أســواق األوراق الماليــة والســلع والمشــتقات وتشــغيلها وإدارتهــا وتطويرهــا داخــل المملكــة
وخارجهــا.
• 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 المعرفــة المتعلقــة باألســواق الماليــة والخدمــات التــي تقدمهــا
الشــركة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

اســمحوا لــي أن أقــدم التقريــر الســنوي لبورصــة عمــان للعــام  ،2019والــذي شــهد العديــد مــن التطــورات واإلنجــازات.
حيــث 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 اســتمر تأثــر األردن بالظــروف السياســية واالقتصاديــة الصعبــة التــي تعانــي منهــا الــدول المجــاورة وبعــض دول
المنطقــة المحيطــة ،حيــث ألقــت هــذه الظــروف بظاللهــا علــى األوضــاع االقتصاديــة فــي األردن وأثــرت ســلباً علــى معدالت
النمــو االقتصــادي ،وأدت لتراجــع العديــد مــن المؤشــرات االقتصاديــة المهمــة ،ومنهــا ارتفــاع العجــز فــي الموازنــة والديــن
العــام ،وكنتيجــة فقــد أثــرت هــذه الظــروف مجتمعــة علــى البورصــة وتراجــع العديــد مــن مؤشــرات أدائهــا.
وقــد عملــت البورصــة علــى مواجهــة هــذه التحديــات مــن خــال اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات تنفيــذاً لخطتهــا االســتراتيجية،
التــي تضمنــت العديــد مــن المشــاريع والبرامــج الهادفــة إلــى تطويــر األطــر التشــريعية والفنيــة وفــق أحــدث المعاييــر
والممارســات الدوليــة ،وذلــك بهــدف تعزيــز المنــاخ االســتثماري وزيــادة جاذبيــة البورصــة لالســتثمارات المحليــة واألجنبيــة.
كمــا تقــوم البورصــة حاليــاً علــى تنفيــذ توصيــات اســتراتيجية خارطــة الطريــق التــي توصلــت إليهــا مؤسســات ســوق رأس
المــال بالتعــاون مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة ( ، )EBRDوالتــي تهــدف أيضــاً إلــى دعــم الجهــود الوطنيــة
الراميــة إلــى تعزيــز دور الســوق فــي دعــم النمـ ّـو والمنــاخ االســتثماري ،مــن خــال تطبيــق أحــدث المعاييــر والممارســات
الدوليــة ،وجعــل الســوق المالــي أكثــر جاذبيــة لمصــدري األوراق الماليــة.
وضمــن هــذه الجهــود فقــد التقــت إدارات مؤسســات ســوق رأس المــال الوطنــي الفريــق االقتصــادي للحكومــة برئاســة
دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز ،وقدمــت بورصــة عمــان ومؤسســات الســوق عــدداً مــن االقتراحــات والتوصيات التي
مــن شــأنها تحســين اآلداء وزيــادة التنافســية .وأكــد دولــة الرئيــس خــال االجتمــاع علــى الــدور الــذي يقــوم بــه ســوق رأس
المــال ودعمــه للجهــود التــي مــن شــأنها تحفيــز االســتثمار فيــه ،ودعــا إلــى وضــع خطــوات عمليــة وفــق برنامــج زمنــي واضــح
إلدراج الســوق المالــي ضمــن أولويــات عمــل الحكومــة خــال الفتــرة المقبلــة ،وبمــا يســهم فــي تمكينــه مــن تجــاوز التحديــات
التــي تواجهــه وتعزيــز فــرص االســتثمار فيــه .كمــا تــم االجتمــاع مــع مجلــس إدارة جمعيــة المســتثمرين فــي األوراق الماليــة
وممثليــن عــن نقابــة أصحــاب شــركات الخدمــات الماليــة مــن أجــل مناقشــة القضايــا التــي تهــم قطــاع األوراق الماليــة وبحــث
ســبل تنشــيط االســتثمار والتــداول فــي البورصــة.
هــذا وقــد أطلقــت البورصــة مؤشــر العشــرين لبورصــة عمــان ( ،)ASE20وهــو مؤشــر مرجــح بالقيمــة الســوقية لألســهم
الحــرة المتاحــة للتــداول للشــركات ،والــذي يتألــف مــن  20شــركة مدرجــة فــي البورصــة هــي األكثــر نشــاطاً واألعلــى مــن حيــث
القيمــة الســوقية ،والتــي تعــد الشــركات القياديــة فــي البورصــة.
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كمــا أصــدرت البورصــة دليــل الشــركات المســاهمة العامــة والــذي يحتــوي معلومــات ماليــة وغيــر ماليــة مفصلــة عــن
الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي البورصــة وغيــر المدرجــة.
وعلــى المســتوى التقنــي فقــد عملــت البورصــة علــى تطويــر أنظمتهــا اإللكترونيــة وفــق أحــدث المعاييــر العالميــة ،حيــث تــم
العمــل علــى تنفيــذ مشــروع اإلفصــاح اإللكترونــي مــن خــال لغــة ( ، )XBRLوالــذي كان مــن المتوقــع إطالقــه خــال الربــع
األول مــن هــذا العــام  .2020وهــذه اللغــة ( )XBRLهــي لغــة نمطيــة متعــارف عليهــا عالميــاً  ،حيــث ســيتم مــن خــال هــذا
النظــام نشــر المعلومــات واإلفصاحــات المهمــة مــن قبــل المصدريــن إلكترونيــاً فــور وضعهــا علــى النظــام باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة ،ممــا ســيقلل الوقــت والجهــد ويعــزز الشــفافية ويرفــع كفــاءة الســوق ومبــدأ اإلفصــاح .كذلــك يتــم العمــل
حاليــاً علــى تحديــث نظــام التــداول اإللكترونــي وفــق النســخة الجديــدة ( ، )Optiqاســتناداً ألحــدث المواصفــات والمعاييــر
العالميــة ،كمــا يجــري العمــل علــى وضــع اللمســات األخيــرة علــى هــذا النظــام ،وكان مــن المخطــط وضــع النســخة الجديــد
حيــز التطبيــق الفعلــي خــال شــهر نيســان مــن عــام  ،2020إال أن األزمــة التــي نعيشــها حاليــاً بســبب جائحــة كورونــا وتعطيــل
المؤسســات وحركــة الطيــران الدوليــة التــي تتطلــب وجــود خبــراء الشــركة المــوردة عنــد اإلطــاق ،فقــد تقــرر تأجيــل تاريــخ
إطــاق النســخة الجديــدة حتــى إشــعار آخــر.
وعلــى صعيــد مؤشــرات األداء ،فقــد انخفــض حجــم التــداول فــي البورصــة للعــام  2019مقارنــة مــع العــام الماضــي بنســبة
 % 31.6حيــث وصــل إلــى 1.6مليــار دينــار .وانخفــض الرقــم القياســي العــام المرجــح باألســهم الحــرة بنســبة  % 4.9مقارنة مع
إغــاق العــام  ،2018ليســتقر عنــد مســتوى  1815.2نقطــة .كمــا انخفضــت القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة
فــي البورصــة بنســبة  %7.5لتصــل إلــى  14.9مليــار دينــار ،وهــي بذلــك تشــكل مــا نســبته  % 49.7مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي .وتــدل البيانــات الماليــة للشــركات المدرجــة لألربــاع الثالثــة األولــى مــن العــام  2019علــى تحســن فــي األربــاح
بعــد الضريبــة ،حيــث ارتفعــت إلــى  929.6مليــون دينــار مقارنــة مــع  927.7مليــون دينــار لنفــس الفتــرة مــن العــام  ،2018أي
بارتفــاع مــا نســبته .% 0.2
أمــا بالنســبة للمرحلــة القادمــة ،فســوف تتابــع البورصــة جهودهــا لتشــجيع االســتثمار وإعــادة الثقــة للســوق المالــي وتعزيــز
الرقابــة التشــغيلية فيــه ،ومتابعــة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للبورصــة ( ،)2020-2018وخطــة خارطــة الطريــق بمــا يعــزز
تنافســيتها مــع األســواق الماليــة اإلقليميــة .كمــا ســتقوم البورصــة بمواصلــة العمــل لرفــع ســوية العمــل داخلهــا مــن
خــال رفــع المســتوى العلمــي والمهنــي لكوادرهــا ،وذلــك مــن خــال إشــراكهم فــي البرامــج التدريبيــة وورشــات العمــل
المتخصصــة .وســوف تســتمر البورصــة فــي مســاعيها لتعزيــز التعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات والبورصــات العربيــة
والدوليــة بهــدف تبــادل المعلومــات والخبــرات واالطــاع علــى أحــدث المعاييــر وأفضــل الممارســات.
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 ،داعيــاً 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
رئيس مجلس اإلدارة
أيار 2020
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مجلس اإلدارة
عطوفة الدكتور كمال أحمد القضاة  /رئيس المجلس

حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي التمويــل واالســتثمار مــن جامعــة دنــدي/
المتحــدة ( )1991-1987ودرجــة الماجســتير فــي الدراســات الماليــة
المملكــة ُ
مــن جامعــة ســتراثكاليد االســكتلندية ( )1986-1985والدبلــوم العالــي مــن
جامعــة ســتيرلنغ تخصــص المحاســبة والماليــة ( ،)1985-1984وتلقــى دراســته
الجامعيــة األولــى فــي 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 والمصرفيــة والجامعــة األمريكيــة فــي
مأدبــا خــال الفتــرات ( )1996-1991و ( )2005-2000و ( )2019-2011علــى
التوالــي .عمــل رئيســاً لقســم العلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي األكاديميــة
العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة خــال الفتــرة ( )1999-1997ثــم مديــراً
عامــاً لمركــز الدراســات الماليــة والمصرفيــة لألكاديميــة ،يليها مستشــاراً لرئيس
األكاديميــة ومستشــاراً لرئيــس ديــوان المحاســبة علــى أســاس غيــر متفــرغ.
ومفوضــاً فــي هيئــة تنظيــم قطــاع الكهربــاء األردنيــة خــال الفتــرة (-2005
 ،)2011وعضــواً فــي اللجنــة التوجيهيــة لخصخصــة شــركات الكهربــاء فــي قطــاع
الطاقــة خــال الفتــرة ( ،)2012-2010ثــم عميــداً لكليــة المــال واألعمــال فــي
الجامعــة األمريكيــة فــي مأدبــا خــال الفتــرة ( ،)2015-2011وهــو اآلن رئيســاً
لمجلــس إدارة بورصــة عمــان منــذ شــهر أيــار.2019/
سعادة الدكتور أشرف العدوان /نائب الرئيس
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي القانــون المدنــي ،تخصــص عقــود التأميــن،
مــن جامعــة بواتيه/فرنســا .شــريك مؤســس لمكتــب المستشــار للمحامــاة
والتحكيــم واالستشــارات القانونيــة .وهــو عضــو هيئــة تدريــس فــي كليــة
الحقوق/الجامعــة األردنيــة .عمــل مســاعداً لعميــد كليــة الحقــوق لشــؤون
التطويــر ولشــؤون الطلبــة لعــدة ســنوات ،ثــم نائبــاً لعميــد شــؤون الطلبــة
فــي الجامعــة .تــرأس واشــترك فــي عضويــة العديــد مــن لجــان التحقيــق فــي
الجامعــة .تولــى منصــب مديــر وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي فــي الجامعــة
األردنيــة ،وتولــى مهمــة المشــرف األكاديمــي علــى برنامــج قضــاة المســتقبل.
كمــا تولــى منصــب نائــب عميــد كليــة الدراســات العليــا لشــؤون الكليــات
اإلنســانية فــي الجامعــة األردنيــة ،ويشــغل حاليــاً منصــب مديــر وحــدة القبــول
والتســجيل فــي الجامعــة األردنيــة.

9

رئيس جمعية المستثمرين باألوراق المالية،
سعادة السيد سامي شريم /عضو

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بيــروت العربية،
ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة المنصــورة .وهــو مديــر عــام
لشــركة األقصــى للتزويــد والشــركة العالميــة لتكنولوجيــا االســتثمار ،ورئيــس
مجلــس إدارة شــركة البتــراء للدواجــن 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 النــادي الدبلوماســي الدولــي وعضــو اتحــاد رجــال األعمــال العرب
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 العربــي اإلفريقــي لرجــال األعمال ومستشــاراً
فــي االتحــاد العربــي لمكافحــة الجرائــم الدوليــة وغســيل األمــوال.

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

حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي الفلســفة فــي االقتصــاد مــن 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
ـا عــن الصنــدوق ،وعضــو مجلــس إدارة بنــك
منيــة للمنتجعــات المتخصصــة ممثـ ً
ـا عــن الصنــدوق ســابقاً .
صفــوة اإلســامي ممثـ ً
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رئيــس نقابــة أصحــاب شــركات الخدمــات الماليــة ،ســعادة
الســيد وليــد يعقــوب النجــار /عضــو

مالــك ورئيــس مجلــس إدارة شــركة التنميــة لــأوراق الماليــة وعضــو مجلــس
إدارة بنــك االســتثمار الفلســطيني ونقيــب أصحــاب شــركات الخدمــات الماليــة
كمــا أنــه مؤســس ومشــارك فــي تأســيس عــدد مــن الشــركات المســاهمة
العامــة والبنــوك ومشــارك فــي مجلــس إدارتهــا كرئيــس مجلــس إدارةونائــب
رئيــس وعضــو ،كذلــك هــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة البورصــة ســابقاً وعضــواً
لدورتيــن وعضــو مجلــس إدارة مركــز إيــداع األوراق الماليــة لدورتيــن وأيضــاً
مؤســس لجمعيــةوســطاء ســوق عمــان المالــي ورئيســاً لمجلــس إدارتهــا ألكثــر
مــن دورة ،وعضــو فــي مجلــس إدارة شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة.

عطوفة السيد مجد شفيق /عضو
مستشــار اقتصــادي وخبيــر مالــي .شــغل منصــب مفــوض فــي هيئــة األوراق
الماليــة ورئيــس هيئــة المديريــن والمديــر العــام لشــركة المــوارد للوســاطة
الماليــة (مجموعــة البنــك االســتثماري) ،كمــا عمــل مستشــاراً لمؤسســات
ســوق رأس المــال فــي عــدة دول عربيــة ومــع مؤسســات تمويــل دوليــة .حاصــل
علــى درجــة البكالوريــوس فــي السياســة واالقتصــاد مــن جامعــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة فــي العيــن ،ودرجــة الماجســتير فــي اإلدارة العامــة مــن
جامعــة هارفــارد.
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سعادة المهندس محمد الخطيب /عضو
حاصــل علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة لنــدن بتخصــص تحليــل وتصميــم
وإدارة نظــم المعلومــات ودرجــة البكالوريــوس تخصــص الهندســة الصناعيــة
مــن الجامعــة األردنيــة ،وقــد عمــل ســابقاً كمديــر دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت فــي بورصــة عمــان ،ومديــر إلدارة تكنولوجيــا المعلومــات فــي
بنــك االتحــاد ،كمــا عمــل مدققــاً ومستشــاراً للعديــد مــن المؤسســات العامــة
والقطــاع الخــاص فــي المنطقــة العربيــة.
يشــغل حالياً منصب مدير تقنية المعلومات في الشــركة العربية لالســتثمارات
البتروليــة وهــي بنــك تنمــوي متعــدد األطــراف منبثــق عــن منظمــة األقطــار
العربيــة المصــدرة للنفــط .شـــغل ســـابقاً منصـــب عضـــو هيئـــة إداريـــة فــي
الجمعيـــة األردنية للحاســـبات التـــي تعنـــى بقطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات فـي
األردن لعـدة سـنوات .حصـل علـى عـدة جوائـز وشـهادات تقديـر فـي المنطقـة
العربيـة كان أهمهـا جائـزة أفضـل مديـر تقنيـة معلومـات خالل مؤتمـر جايتكس
فـي دبـي عـام  2007وذلـك خالل عملـه مديـراً لدائـرة تكنولوجيـا المعلومـات
واالتصاالت فـي بورصـة عمـان.

اإلدارة التنفيذية
عطوفة السيد مازن الوظائفي /المدير التنفيذي

التحــق الســيد الوظائفــي فــي العمــل فــي ســوق عمــان المالــي فــي نهايــة
العــام  1984وأصبــح رئيســاً لدائــرة الدراســات واألبحــاث فــي الســوق فــي العام
 ،1997ثــم أصبــح مديــراً لدائــرة األبحــاث والعالقــات الدوليــة فــي هيئــة األوراق
الماليــة منــذ العــام  1999إلــى أن تــم تعيينــه مديــراً تنفيذيــاً لهيئــة األوراق
الماليــة فــي عــام  ،2013وبقــي حتــى تــم تعيينــه بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء
عضــواً فــي مجلــس مفوضــي الهيئــة فــي شــهر تمــوز  ،2014إضافــة إلــى قيامــه
بمهــام أميــن عــام الهيئــة .وفــي شــهر أيلــول مــن عــام  2019تــم تعيينــه مديــراً
تنفيذيــاً لبورصــة عمــان .ولــه العديــد مــن األبحــاث واألوراق حــول ســوق رأس
المــال وهــو ضابــط ارتبــاط مــع عــدد مــن المنظمــات العربيــة والدوليــة وعضــو
فــي العديــد مــن اللجــان التابعــة لهذه المنظمات وأهمها اتحــاد هيئات األوراق
الماليــة العربيــة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والمنظمــة الدوليــة
لهيئــات الرقابــة علــى األوراق الماليــة  IOSCOومنظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة  .OECDويحمــل الســيد الوظائفــي درجــة الماجســتير فــي العلــوم
الماليــة تخصــص أســواق ماليــة وشــارك فــي العديــد مــن الــدورات والفعاليــات
المتخصصــة المنعقــدة فــي جامعــات ومؤسســات عربيــة ودوليــة.
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تقرير مجلس اإلدارة
ـاال يحتــذى بــه
نظــراً لســعي بورصــة عمــان الدائــم التبــاع أفضــل وأعلــى المعاييــر الدوليــة ولرغبتهــا المســتمرة بــأن تكــون مثـ ً
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 خــال 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 وضــع
االســتراتيجيات والسياســات والخطــط واإلجــراءات التــي مــن شــأنها تحقيــق مصلحــة الشــركة وأهدافهــا وتعظيــم حقــوق
مســاهميها وخدمــة المجتمــع المحلــي.

لجان مجلس اإلدارة
شكل مجلس اإلدارة عدداً 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 وتقييــم إجــراءات الرقابــة
الداخليــة واالطــاع 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.
• لجنــة إدارة المخاطــر :ومهمتهــا وضــع السياســة العامــة لقيــاس وتقييــم المخاطــر التــي تواجــه البورصــة واإلشــراف علــى
تطويــر اســتراتيجيات إلدارتهــا وتخفيــض آثارهــا الســلبية فــي حــال حدوثهــا.
• لجنــة الترشــيحات والمكافــآت :ومهمتهــا وضــع السياســة الخاصــة بمنــح المكافــآت والحوافــز الماليــة لموظفــي الشــركة
والتنســيب إلــى مجلــس اإلدارة بصرفهــا ،ووضــع سياســة لإلحــال والتعاقــب الوظيفــي والسياســة الخاصــة بالمــوارد
البشــرية والتدريــب فــي الشــركة ومراقبــة تطبيقهــا ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ،وإجــراء تقييــم ســنوي ألداء مجلــس اإلدارة
واللجــان المنبثقــة عنــه.
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• لجنــة الخطــة االســتراتيجية :ومهمتهــا متابعــة تنفيــذ خطــة طريــق النهــوض بســوق رأس المــال الوطنــي ،والنظــر فــي
الدمــج بيــن خطــة خارطــة الطريــق والخطــة االســتراتيجية للبورصــة ،ووضــع الخطــة االســتراتيجية ومتابعــة تنفيذهــا.
• لجنــة التشــريعات :ومهمتهــا مراجعــة التشــريعات الصــادرة عــن البورصــة وتقديــم توصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة التخــاذ
القــرار المناســب بشــأنها.

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  17اجتماعــاً خــال العــام .2019

اجتماعات الهيئة العامة
نظــراً لملكيــة الحكومــة لكامــل رأس مــال شــركة بورصــة عمــان ،فإنــه علــى الشــركة أن تلتــزم بأحــكام النظــام األساســي لهــا،
وتُ عفــى الشــركة خــال هــذه الفتــرة مــن االلتــزام باألحــكام المنظمــة الجتماعــات الهيئــة العامــة التأسيســية العاديــة وغيــر
العاديــة ،وذلــك حســب المــادة ( )24مــن النظــام األساســي لشــركة بورصــة عمــان.

حقوق أصحاب المصالح
تلتزم الشركة بشكل عام بجميع البنود الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات األردنية.

الشركات التابعة
ال يوجد شركات تابعة لبورصة عمان.

المدقق الخارجي
تلتــزم الشــركة بشــكل عــام بكافــة اإلرشــادات المتعلقــة بالمدقــق الخارجــي الســادة شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز/
األردن.

كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة
خــال عــام  2019تــم نقــل كامــل ملكيــة أســهم شــركة بورصــة عمــان مــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية إلــى شــركة
إدارة االســتثمارات الحكوميــة.

الوضع التنافسي
شــركة بورصــة عمــان هــي الســوق الوحيــدة المرخــص لهــا حاليــاً ممارســة أعمــال تنظيــم تــداول األوراق الماليــة فــي األردن،
وذلــك علــى الرغــم مــن ســماح قانــون األوراق الماليــة بإنشــاء أكثــر مــن ســوق مالــي فــي المملكــة األمــر الــذي قــد يؤثــر
علــى حصــة البورصــة الســوقية مــن األوراق الماليــة المدرجــة فــي البورصــة ،وذلــك فــي حــال تــم إنشــاء أســواق ماليــة أخــرى.
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درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين
ال يوجد لدى بورصة عمان موردين أو عمالء رئيسيين يشكلون  %10فأكثر 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.

القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا والتــي لهــا أثــر مــادي

علــى عمــل الشــركة

صدر عن الحكومة قرارين خالل عام  2019كان لهما أثر مادي على عمل الشركة وهما:
 فرضــت الحكومــة بموجــب النظــام المعــدل لنظــام اإلقــرارات الضريبيــة والقانــون المعــدل لقانــون ضريبــة الدخــل لعــام ،2019ضريبــة مقدارهــا  0.0008ثمانيــة بالعشــرة آالف علــى عمليــات التــداول تقتطــع مــن طرفــي عقــد التــداول.
 فرضــت هيئــة األوراق الماليــة بموجــب نظــام «رســوم وبــدل الخدمــات لهيئــة األوراق الماليــة» رســم تجديــد ترخيــصســنوي علــى البورصــة مقــداره  200,000مائتــا ألــف دينــار تدفــع فــي بدايــة كل عــام.

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.
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الهيكل التنظيمي للشركة
أ .الهيكل التنظيمي
مجلس اإلدارة
الـمـديـر الـتـنـفـيــذي

دائرة التدقيق الداخلي
قسم
التدقيق المالي

قسم
التدقيق اإلداري

دائرة التخطيط

دائرة تكنولوجيا

مكتب اإلدارة العليا

نائب المدير التنفيذي

دائرة العمليات

دائرة اإلدراج

الدائرة القانونية

دائرة االتصال واإلعالم

الدائرة المالية واإلدارية

قسم اإلدراج
واألعضاء

قسم الشؤون
القانونية واالمتثال

قسم التوعية
والعالقات العامة

القسم المالي

قسم اإلفصاح
واالستدامة

قسم التفتيش
والتنفيذ

قسم العالقات
الدولية

القسم اإلداري

والتطوير المؤسسي

المعلومات واالتصاالت

قسم األبحاث
والتطوير

قسم العمليات
والبنية التحتية

قسم العمليات

قسم التخطيط

قسم البرمجة
وقواعد البيانات

قسم نشر المعلومات

قسم المؤشرات
واإلحصاء

قسم التطوير
والخدمات اإللكترونية

قسم إدارة المخاطر

قسم إدارة المشاريع

قسم الترويج

قسم الموارد
البشرية
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ب .عدد الموظفين ومؤهالتهم العلمية
المؤهل العلمي

عدد الموظفين

الدكتوراه

2

الماجستير

20

البكالوريوس

24

الدبلوم

1

الثانوية العامة فما دون

8

المجموع

55

ج .برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
عدد
البرامج التدريبية

عدد
المشاركين

البرامج التدريبية داخل األردن

21

36

البرامج التدريبية خارج األردن

3

2

المجموع

24

38

المخاطر
قــد تتعــرض بورصــة عمــان لعــدد مــن المخاطــر مثــل المخاطــر الماليــة ومنهــا :أســعار الفائــدة ومخاطــر تشــغيلية ومخاطــر
الســيولة .وفــي العــام  2019لــم تتعــرض بورصــة عمــان ألي منهــا.

اإلنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة
حظــي العــام  2019بالعديــد مــن اإلنجــازات لبورصــة عمــان ،وقــد تــم ذكرهــا بالتفصيــل فــي هــذا التقريــر .وقــد شــهدت
بورصــة عمــان خــال عــام  2019تراجعــاً بنشــاطها الرئيســي المتمثــل بتــداول األوراق الماليــة ،حيــث انخفضــت إيراداتهــا
بنســبة  % 21.1مقارنــة مــع عــام  2018لتصبــح  2.918مليــون دينــار ،وبلــغ صافــي الربــح قبــل الضريبــة  233ألــف دينــار.
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األثــر المالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة وال تدخــل

ضمــن النشــاط الرئيســي للشــركة

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

السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي حقــوق

المســاهمين وأســعار األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركة

(دينار )

2019

2018

2017

صافي الربح بعد الضريبة

184,181

860,508

374,834

األرباح المتحققة

114,237

537,817

234,272

األرباح الموزعة*

772,089

-

-

7,878,808

8,375,547

7,563,850

ال يوجد
)الشركة غير مدرجة(

ال يوجد
)الشركة غير مدرجة(

ال يوجد
)الشركة غير مدرجة(

صافي حقوق المساهمين
سعر السهم

*المبالغ التي تم تحويلها إلى وزارة المالية والتي تمثل األرباح المتحققة عن األعوام  2017و .2018

تحليل للمركز المالي ونتائج أعمالها خالل السنة المالية

بلــغ مجمــوع الموجــودات لبورصــة عمــان  8.798مليــون دينــار فــي نهايــة العــام  ،2019كمــا بلــغ مجمــوع حقــوق الملكيــة
 7.878مليــون دينــار .أمــا بالنســبة لإليــرادات فقــد بلغــت  2.918مليــون دينــار خــال عــام  ،2019وبلــغ مجمــوع المصاريــف
 2.684مليــون دينــار .وعليــه ،فقــد حققــت بورصــة عمــان ربحــاً قبــل الضريبــة بلــغ  233ألــف دينــار.

حجم االستثمار الرأسمالي

ال يوجد استثمارات رأسمالية لدى الشركة.

مقدار أتعاب التدقيق للشركة

ً
شاملة ضريبة المبيعات.
بلغت قيمة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي  4,900ديناراً

عــدد األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركة والمملوكــة مــن قبــل أي مــن أعضــاء

مجلــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفيذيــة وأقاربهــم

ال يوجد كون الشركة مملوكة بالكامل لشركة االستثمارات الحكومية.
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الشــركات المســيطر عليهــا مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليــا ذوي
الســلطة التنفيذيــة وأقاربهــم

ال يوجد.

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
(دينار )
اإلسم

عطوفة الدكتور كمال أحمد محمد القضاة
معالي الدكتور جواد أحمد عبد المحسن

العناني

سعادة الدكتور أشرف اسماعيل محمد
العدوان

سعادة السيد وليد يعقوب محمود النجار/

رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية
سعادة السيد سامي عوض الله حسن شريم/
رئيس جمعية المستثمرين باألوراق المالية

سعادة الدكتور حسن ناصر حسن /صندوق
استثمار أموال الضمان االجتماعي

سعادة المهندس محمد هشام محمد
الخطيب

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق
المجموع

الرتبة

الرئيس

(متفرغ)
الرئيس السابق
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو

مالحظات

إجمالي المكافآت

عضو :اعتباراً من  2019/4/1إلى
2019/5/22
رئيس :اعتباراً من 2019/5/23

17,420

اعتباراً من  2019/1/1إلى
2019/5/12

6,600

-

3,600
3,600
3,600
3,600

عضو

اعتباراً من 2019/4/1

2,700

عضو

اعتباراً من 2019/8/28

1,230
42,350
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ب .المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من أعضاء اإلدارة العليا
(دينار )
اإلسم

عطوفة السيد مازن الوظائفي
السيد نادر عازر

الرتبة

مالحظات

إجمالي الراتب السنوي

مكافآت أخرى

المدير التنفيذي

اعتباراً من 2019/9/3

18,355

-

المدير التنفيذي السابق

اعتباراً من 2019/1/1
إلى 2019/4/28

18,184

-

التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة
لم تدفع البورصة خالل العام  2019أي 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 خــال العــام .2019

مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
انضمــت بورصــة عمــان إلــى مبــادرة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة والتــي تهــدف إلــى زيــادة الوعــي بأهــداف التنميــة
المســتدامة والمتعلقــة بحمايــة البيئــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة .وضمــن هــذا اإلطار عملت البورصــة على زيادة
الوعــي بأهميــة االســتدامة فــي ســوق رأس المــال األردنــي مــن خــال التواصــل مــع كافــة األطــراف ذات العالقــة ،مــن خــال
إصــدار منشــورات تعريفيــة حــول مفهــوم االســتدامة ،وإصــدار الدليــل االرشــادي حــول إعــداد تقاريــر االســتدامة باللغتيــن
العربيــة واإلنجليزيــة ،والــذي يضمــن الخطــوات اإلرشــادية للشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة حــول كيفيــة إعــداد تقريــر
االســتدامة والمعلومــات الواجــب أن يتضمنهــا الدليــل ،إضافــة إلــى أهميــة االســتدامة وكيفيــة إفصــاح الشــركات المدرجــة
فــي البورصــة عــن مــدى التزامهــا بمتطلبــات االســتدامة والتقاريــر الخاصــة بهــا ،وأهــم مقاييــس االســتدامة والمعاييــر
الدوليــة فــي هــذا المجــال.
إضافــة لذلــك فتشــارك بورصــة عمــان فــي عــدد مــن األنشــطة التــي تســاهم فــي خدمــة المجتمــع المحلــي ،فتســتقبل
بورصــة عمــان فــي مقرهــا عــدداً مــن الوفــود الطالبيــة ،والتــي تقــدم لهــا شــرح عــن آخــر التطــورات التقنيــة والتشــريعية
التــي يشــهدها ســوق رأس المــال األردنــي ،وتقديــم عــرض حــي عــن آليــة التــداول فــي البورصــة .وتعمــل البورصــة علــى
توقيــع عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون المشــتركة مــع عــدد مــن الجامعــات ،فقــد وقعــت اتفاقيــة عمــل مشــترك مــع الجامعــة
الهاشــمية بهــدف إنشــاء غرفــة محــاكاة وتدريــب علــى نظــام التــداول اإللكترونــي الخــاص ببورصــة عمــان ،إضافــة إلــى توقيــع
مذكــرة تفاهــم مــع الجامعــة األردنيــة تهــدف إلــى تطويــر األنشــطة التفاعليــة فــي مختلــف المجــاالت األكاديميــة والمهنيــة
والعلميــة والبحثيــة والتدريبيــة والثقافيــة والتطويريــة ذات االهتمــام المشــترك.
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اإلقرارات
يقــــر مجلــــس إدارة شــــركة بورصة عمان ،حســــب علمــــه واعتقــــاده ،بعــــدم وجــــود أيــــة أمــــور جوهريــــة قــــد تؤثــــر علــــى
اســــتمرارية الشـــركة خـــال عـــام  .2020كمـــا يقـر مجلـس إدارة الشـركة بمسـؤوليته عـن إعـداد البيانـات الماليـة وتوفيـر
نظـــام رقابـة فعـــال فـي الشــركة.

كمــــا يقــــر رئيــــس مجلــــس إدارة شــــركة بورصة عمان والمدير التنفيــــذي ومدير الدائرة المالية واإلدارية بصحــــة ودقــــة

واكتمــال المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي لعــام .2019
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تقرير الحوكمة
مقدمة

انســجاماً مــع مــا ورد فــي دليــل الحوكمــة الخــاص ببورصــة عمــان لعــام  2018والمتضمــن إلــزام البورصــة بإعــداد تقريــر
ـاال
حوكمــة يتنــاول ممارســاتها فيمــا يتعلــق بتطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي البورصــة ،وحرصــاً مــن البورصــة ألن تكــون مثـ ً
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

تلتزم بورصة عمان بتطبيق األحكام الواردة في دليل الحوكمة الخاص بها لعام  2018فيما يتعلق بالبنود التالية:
 - 1تشكيل مجلس اإلدارة وصالحياته ومسؤولياته واللجان المنبثقة عنه.
 - 2اختيار وتعيين المدير التنفيذي للبورصة وواجباته.
 - 3تنظيم البيئة الرقابية للبورصة.

أمــا بخصــوص السياســات الــوارد ذكرهــا فــي الدليــل المذكــور أعــاه والمنبثقــة عنــه ،فقــد قامــت البورصــة خــال عــام 2019
بإقــرار سياســة اإلفصــاح والشــفافية الخاصــة بالبورصــة ،وكذلــك إعــداد مســودة سياســة أصحــاب المصالــح واألطــراف
ذوي العالقــة ومســودة سياســة إدارة المخاطــر ومســودة سياســة المســؤولية االجتماعيــة ومســودة سياســة اإلحــال
والتعاقــب الوظيفــي ،تمهيــداً إلقرارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

ب -أســماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمســتقيلين خالل الســنة وممثليهم إذا كان العضو شــخصاً اعتبارياً ،
ـتقل أو غير مســتقل:
ـذي ومسـ ٍ
وتحديــد فيمــا إذا كان العضــو تنفيذيــاً أو غيــر تنفيـ ٍ
اسم ممثل العضو االعتباري

عضو مجلس اإلدارة

عطوفة الدكتور كمال أحمد محمد القضاة

رئيس المجلس اعتباراً من تاريخ 2019/5/23

معالي الدكتور جواد أحمد عبد المحسن العناني
رئيس المجلس سابقاً حتى تاريخ 2019/5/12

سعادة الدكتور أشرف اسماعيل محمد العدوان
نائب الرئيس

رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية/
سعادة السيد وليد يعقوب محمود النجار

رئيس جمعية المستثمرين باألوراق المالية/

سعادة السيد سامي عوض الله حسن شريم

الصفة

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غير تنفيذي

غير مستقل

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غير تنفيذي

غير مستقل

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غير تنفيذي

غير مستقل

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غير تنفيذي

غير مستقل

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غير تنفيذي

غير مستقل
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اسم ممثل العضو االعتباري

الصفة

عضو مجلس اإلدارة

صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ويمثله:

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غير تنفيذي

غير مستقل

سعادة المهندس محمد هشام محمد الخطيب

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غير تنفيذي

غير مستقل

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غير تنفيذي

غير مستقل

سعادة الدكتور حسن ناصر حسن

ج -المناصب التنفيذية في الشركة ودوائر الشركة وأسماء االشخاص الذين يشغلونها
المنصب
المدير التنفيذي
نائب المدير التنفيذي
مدير دائرة االتصال واإلعالم
مدير الدائرة القانونية

اإلسم
عطوفة السيد مازن الوظائفي
السيد بسام أبو عباس
السيد أمجد القضاة
السيدة عبلة النجداوي

مدير دائرة االدراج

السيد سعد عالونة

مدير الدائرة المالية واالدارية

السيدة سيما حطاب

مدير دائرة العمليات

السيد محمد شنيور

مدير دائرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
مدير دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي
مدير دائرة التدقيق الداخلي


المهندس فادي ُسوداح
الدكتورة رشا ديات
-
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د -جميــع عضويــات مجالــس اإلدارة التــي يشــغلها عضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركات المســاهمة العامــة إن
وجــدت
العضوية في مجالس اإلدارة
في الشركات األخرى

اسم العضو
عطوفة الدكتور كمال أحمد محمد القضاة

ال يوجد

سعادة الدكتور أشرف اسماعيل محمد العدوان

ال يوجد
مصفاة البترول األردنية

سعادة السيد وليد يعقوب محمود النجار

التحديث لالستثمارات العقارية

سعادة السيد سامي عوض الله حسن شريم
سعادة الدكتور حسن ناصر حسن

ال يوجد

سعادة المهندس محمد هشام محمد الخطيب

ال يوجد

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق

ال يوجد

ه -أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة الحوكمة

لجنة إدارة المخاطر

و -اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية
اإلسم
الدكتور أشرف العدوان

المنصب

المؤهل

رئيس اللجنة

دكتوراه في القانون المدني

السيد سامي شريم

عضو

ماجستير في إدارة األعمال

المهندس محمد الخطيب

عضو

ماجستير في تحليل وتصميم وإدارة نظم المعلومات
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ز -اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات
والمكافآت

السيد وليد النجار

السيد سامي شريم

الدكتور حسن ناصر

السيد سامي شريم

الدكتور حسن ناصر

السيد وليد النجار

عطوفة السيد مجد شفيق

الدكتور حسن ناصر

المهندس محمد الخطيب

رئيس اللجنة

لجنة الحوكمة

لجنة
إدارة المخاطر

رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عطوفة السيد مازن الوظائفي
عضو

ح -عدد اجتماعات اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين
-1
عدد االجتماعات

الحضور

إسم اللجنة
لجنة الحوكمة

1

حضور جميع األعضاء

لجنة الترشيحات والمكافآت

2

حضور جميع األعضاء

لجنة إدارة المخاطر

0

-

 - 2لجنة التدقيق

بلغ عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة سبعة اجتماعات بحضور األعضاء التالية أسماؤهم
عدد
مرات الحضور

عدد
مرات الغياب

عطوفة الدكتور كمال أحمد محمد القضاة

1

0

سعادة الدكتور أشرف إسماعيل محمد العدوان

7

0

سعادة السيد سامي عوض الله حسن شريم

6

1

سعادة المهندس محمد هشام محمد الخطيب

2

0

اسم العضو
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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 خالل عام  2019سبعة عشر اجتماعاً  ،بحضور األعضاء التالية أسماؤهم.
اسم العضو
معالي الدكتور جواد أحمد عبد المحسن العناني
رئيس المجلس حتى تاريخ 2019/5/12

عطوفة الدكتور كمال أحمد محمد القضاة

عضو :اعتباراً من  2019/4/1إلى 2019/5/22

عدد
مرات الحضور

عدد
مرات الغياب

5

0

11

3

رئيس :اعتباراً من 2019/5/23

سعادة الدكتور أشرف إسماعيل محمد العدوان

17

0

سعادة السيد وليد يعقوب محمود النجار

17

0

سعادة السيد سامي عوض الله حسن شريم

16

1

سعادة الدكتور حسن ناصر حسن حسن

17

0

سعادة المهندس محمد هشام محمد الخطيب

13

1

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق

6

0

عضو :اعتباراً من 2019/4/1

عضو :اعتباراً من 2019/8/28
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أهم المؤشرات االقتصادية والمالية

وصــل احتياطــي العمــات
األجنبيــة إلــى  8628.8مليــون
دينــار فــي نهايــة عــام 2019

بلــغ العجــز المالــي فــي الموازنــة
الـعـامــــة بـــعد الـمـنـــح الـخـارجـيـــة
1058.4مليــون دينــار خــال العــام
2019

ارتفــاع متوســط الرقم القياســي
لتكاليــف المعيشــة لعــام 2019
بنســبة % 0.3

نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي
خــال الثالثــة أربــاع األولــى مــن
عــام  2019مــا نســبته % 1.9
بأســعار الســوق الثابتــة

ارتفــاع رصيــد صافــي الديــن
العــام خــال العــام  2019ليبلــغ
 28798.1مليــون دينــار

انخفــاض العجــز فــي الميــزان
التجــاري بنســبة  %12.2خــال
العــام  2019مقارنــة مــع العــام
2018

ارتفــاع إجمالــي اإلنفــاق خــال
العــام  2019بنســبة %2.9
مقارنــة مــع العــام 2018

ارتفــاع صافــي رصيــد الديــن
العــام الداخلــي بنهايــة عــام
 2019ليبلــغ  16459.9مليــون
دينــار

انخفــاض المســتوردات خــال
العــام  2019بنســبة %4.8
مقارنــة مــع العــام 2018

انخفــاض إجمالــي اإليــرادات
المحليــة والمنــح الخارجيــة
خــال العــام  2019بنســبة
 %1.1مـــــقـــارنـــة مــع الـعـــــام
2018

ارتفــاع الرصيــد القائــم للديــن
الخارجــي بنهايــة عــام 2019
ليصــل إلــى 12338.2مليــون
دينــار

ارتفــاع الصــادرات الكليــة خــال
العــام  2019بنســبة %7.3
مقارنــة مــع العــام 2018
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تقــدم ترتيــب األردن فــي تقريــر مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة
األعمــال الصــادرة عــن البنــك الدولــي بمقــدار  29مرتبــة ،حيــث أصبــح
فــي المرتبــة  75مــن ضمــن  190دولــة شــملها التقريــر

احتــل األردن المرتبــة  86حســب مؤشــر االزدهــار العالمــي الصــادر عــن
معهــد ليغاتــوم مــن بيــن  167دولــة

تقــدم األردن  3مراتــب فــي مؤشــر التنافســية العالمــي والصــادر عــن
المنتــدى االقتصــادي العالمــي ليحــل فــي المرتبــة  70مــن بيــن 141
دولــة
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إنجازات بورصة عمان خالل عام 2019
أوال :الخطة االستراتيجية لبورصة عمان
ً

تابعــت بورصــة عمــان تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لألعوام ( )2020-2018والتي تتوافق مع البرامج والمشــاريع واألنشــطة
المعتمــدة مــن قبــل حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي وثيقــة األردن العشــرية ( )2025-2015وخارطــة طريــق
تطويــر ســوق رأس المــال الوطنــي التــي توصلــت إليهــا مؤسســات ســوق رأس المــال الوطنــي بالتعــاون مــع البنــك األوروبــي
والمبــادرات والمشــاريع التــي
إلعــادة اإلعمــار والتنميــة  ،EBRDحيــث تضمنــت الخطــة عــدداً مــن األهــداف االســتراتيجية
ُ
تنســجم مــع أهــداف البورصــة ،وذلــك للمحافظــة علــى اإلنجــازات التــي تحققــت وتطويــر العمــل فــي البورصــة مــن كافــة
النواحــي وتحقيــق رســالة ورؤيــة البورصــة .ومــن أهــم المشــاريع التــي تضمنتهــا خطــة البورصــة مشــروع تصنيــف الشــركات
المدرجــة حســب التوافــق مــع الشــريعة اإلســامية وإنشــاء مؤشــر إســامي  .Islamic Indexباإلضافــة إلــى تحديــث نظــام
التــداول اإللكترونــي فــي البورصــة وفــق أحــدث المواصفــات والممارســات الدوليــة ،وتطبيــق نظــام إفصــاح الكترونــي جديــد
باســتخدام لغــة  ، XBRLوكذلــك إنشــاء موقــع الكترونــي جديــد للبورصــة وتطويــر تطبيقــات عامــة للبورصــة علــى األجهــزة
الذكيــة .هــذا باإلضافــة إلــى إصــدار تقريــر االســتدامة وإعــداد دليــل حوكمــة خــاص بالبورصــة ،وإصــدار الدليــل اإلرشــادي حــول
إعــداد تقاريــر االســتدامة.

ثانياً  :مشروع تحديث نظام التداول اإللكتروني إلى النسخة الحديثة Optiq

أنجــزت البورصــة العديــد مــن مراحــل هــذا المشــروع ،حيــث قامــت شــركة  Euronextالمــوردة للنظــام بتنصيــب النســخة
التجريبيــة األولــى منــه علــى البيئــة الفنيــة التــي أعدتهــا البورصــة لهــذه الغايــة وتــم تدريــب موظفــي البورصــة المعنييــن علــى
اســتخدام هــذا النظــام .وتشــترك مــع بورصــة عمــان فــي تطبيــق هــذا النظــام بورصــات عربيــة أخــرى هــي ســوق مســقط
لــأوراق الماليــة وبورصــة تونــس وبورصــة بيــروت .وتعــد مجموعــة  Euronextمــن إحــدى الشــركات الرائــدة فــي تطويــر
حلــول التــداول ،والتــي تملــك وتشــغل البورصــات النظاميــة فــي كل مــن بلجيــكا وفرنســا وهولنــدا والبرتغــال والمملكــة
المتحــدة .ويوفــر النظــام الجديــد مزايــا تقنيــة ووظيفيــة عديــدة فــي مجــال تــداول األوراق الماليــة كاألســهم والســندات
المتداولــة حاليــاً فــي البورصــة ،باإلضافــة إلــى إمكانيــة تــداول أدوات ماليــة جديــدة كالمشــتقات والعقــود اآلجلــة ،وممــا
يجــدر ذكــره ،أن مشــروع نظــام التــداول اإللكترونــي الجديــد  Optiqفــي مراحلــه النهائيــة ،ومــن المتوقــع وضعــه حيــز التطبيق
الفعلــي خــال شــهر نيســان مــن عــام .*2020

ثالثاً  :اختبار نظام اإلفصاح اإللكتروني باستخدام تكنولوجيا XBRL

قامــت بورصــة عمــان بالتعــاون مــع هيئــة األوراق الماليــة باإلنتهــاء مــن عمليــة التدريــب علــى نظــام اإلفصــاح اإللكترونــي
بلغــة  ،XBRLلجميــع الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة والبورصــة مــن شــركات مســاهمة عامــة وشــركات الخدمــات
الماليــة ومدققــي الحســابات وذلــك علــى مــدى شــهر ونصــف تقريبــاً  ،بهــدف تمكيــن كافــة الجهــات ذات العالقــة مــن
اســتخدام هــذا النظــام ،كمــا تــم فحصــه والتأكــد مــن ســامته وعملــه حســب األصــول ،وتــم تزويــد فريــق عمــل شــركة
 - Business Services Limited IRISالمحــال عليهــا تنفيــذ المشــروع  -بالمالحظــات وإجــراء التعديــات المطلوبــة عليــه،
ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه آخــر مراحــل الفحــص والتعديــل وأن يتــم إطــاق النظــام رســمياً خــال الربــع األول مــن عــام
.*2020
ويعتبــر هــذا المشــروع مهــم وحيــوي ويخــدم جميــع الجهــات ذات العالقــة بالســوق ،حيــث سيشــكل نقلــة نوعيــة فــي
طريقــة اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة وغيــر الماليــة للشــركات وســيؤدي إلــى تطويــر عمليــة الحصــول علــى جميــع
المعلومــات والبيانــات اإلفصاحيــة ،وســيرفع مســتوى اإلفصــاح والشــفافية فــي الســوق ويزيــد مــن ســرعة الحصــول علــى
هــذه المعلومــات ،كمــا أن هــذا النظــام يتيــح الحصــول علــى المعلومــات باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
* بسبب األزمة التي نعيشها وجائحة كورونا وتعطيل المؤسسات وحركة الطيران الدولية التي تتطلب وجود خبراء الشركة الموردة عند اإلطالق،
فقد تقرر تأجيل تاريخ إطالق النسخة الجديدة حتى إشعار آخر.
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رابعاً  :إطالق مؤشر العشرين ASE20

أطلقــت بورصــة عمــان مؤشــر  ،ASE20وهــو مؤشــر مرجــح يعتمــد فــي حســابه علــى القيمــة الســوقية لألســهم الحــرة
المتاحــة للتــداول للشــركات ،والــذي يتألــف مــن  20شــركة مدرجــة فــي البورصــة هــي األكثــر نشــاطاً واألعلــى مــن حيــث
القيمــة الســوقية والتــي تعــد مــن أســهم الشــركات القياديــة فــي البورصــة ،حيــث تــم تعريفــه علــى نظــام التــداول
اإللكترونــي ،وإجــراء االختبــارات الالزمــة لــه والتأكــد مــن نشــره علــى شاشــات التــداول والنشــرات الصــادرة عــن البورصــة
والموقــع اإللكترونــي للبورصــة ،إضافــة إلــى التنســيق مــع شــركات تزويــد البيانــات والقنــوات الفضائيــة فيمــا يتعلــق ببــث
قيــم هــذا المؤشــر.
أمــا عــن مراجعــة عينــة مؤشــر  ASE20فإنهــا تتــم بشــكل ربعــي فــي نهايــة أشــهر آذار وحزيــران وأيلــول وكانــون األول مــن كل
عــام .كمــا وتشــمل هــذه المراجعــة احتســاب نســبة األســهم الحــرة لكافــة الشــركات المدرجــة فــي البورصــة باالعتمــاد علــى
البيانــات الصــادرة عــن مركــز إيــداع األوراق الماليــة ،باإلضافــة إلــى تخفيــض أوزان بعــض الشــركات فــي المؤشــر ليصــل إلــى
 %10فــي حدهــا األعلــى وذلــك بهــدف تخفيــض تأثيرهــا علــى تحــركات الرقــم القياســي.

خامساً  :التطورات التشريعية

تقــوم شــركة بورصــة عمــان وبشــكل مســتمر بمراجعــة التشــريعات الناظمــة لكافــة جوانــب العمــل فــي البورصــة وتعديلهــا
بمــا يتــاءم مــع أي تطــورات تطــرأ فــي ســوق رأس المــال األردنــي ،حيــث قامــت البورصــة خــال عــام  2019بمــا يلــي:
 .1تعديل تعليمات إدراج األوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة .2018
وذلــك بإضافــة تعريــف لــرأس المــال المدفــوع فــي المــادة ( )2منهــا نظــراً ألن البورصــة تعتمــد منــذ ســنوات عديــدة علــى
رأس المــال المدفــوع بالقيمــة االســمية والمبــوب ببنــد مســتقل فــي قائمــة المركــز المالــي بغــض النظــر عــن إصــدار أســهم
ـا عــن تعديــل أحــكام المــادة (/15ب) مــن التعليمــات ،حيــث تــم إضافــة نــص يســتوجب
الشــركة بخصــم أو عــاوة إصــدار .فضـ ً
إيقــاف الشــركة عــن التــداول عنــد تبلــغ البورصــة بقــرار صــادر عــن الهيئــة العامــة للشــركة بعــدم مصادقتهــا علــى البيانــات
الماليــة الســنوية المدققــة ،واشــتراط أن تكــون الخطــة المســتقبلية التــي يتــم تزويــد البورصــة بهــا مــن قبــل الشــركة عنــد
ادراج أســهمها أو إيصــاالت اإليــداع مراجعــة مــن قبــل شــركة تدقيــق الحســابات.
 .2تعديل نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة .2018
وذلــك بتعديــل أحــكام المــادة ( )24مــن النظــام والمتعلقــة بفـــترة توفيــق األوضــاع الممنوحــة لألعضــاء بموجــب النظــام،
بحيــث أصبــح لمجلــس إدارة البورصــة تمديــد هــذه المــدة للمــرات التــي يراهــا مناســبة.

 .3إقرار سياسة اإلفصاح الخاصة ببورصة عمان لسنة  2019استناداً لدليل حوكمة شركة بورصة عمان لسنة .2018
حيــث نظمــت هــذه السياســة عمليــة اإلفصــاح عــن جميــع األمــور التـــي يتوجــب علــى البورصــة اإلفصــاح عنهــا والــوارد ذكرهــا
بالدليــل (التقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة وأصحــاب المصالــح واألطــراف ذوي العالقــة والمعلومــة الجوهريــة وأشــخاص
ـا عــن تحديــد الوســائل واآلليــات التـــي يتــم مــن خاللهــا
اإلدارة العليــا وأعضــاء المجلــس ومدقــق الحســابات الخارجــي) .فضـ ً
اإلفصــاح عــن المعلومــات والبيانــات بصــورة تتســم بالشــفافية.

.4تعديل قواعد التداول.
حيــث تــم تعديــل نســبة االرتفــاع واالنخفــاض اليوميــة المســموح بهــا لســعر أذونــات الخزينــة والســندات وأســناد القــرض
المتداولــة لتصبــح  %20عــن الســعر المرجعــي ،وتعديــل نســبة االرتفــاع واالنخفــاض اليوميــة للصفقــات المنفــذة عليهــا
لتصبــح  %20عــن ســعر اإلغــاق ،وذلــك اســتناداً ألحــكام المادتيــن ( )8و ( )16مــن تعليمــات تــداول األوراق الماليــة ،وذلــك
لتمكيــن قــوى العــرض والطلــب مــن تحديــد الســعر العــادل لهــذه األدوات .وقــد تــم أيضــاً تطبيــق آليــة جديــدة لتســعير
حقــوق االكتتــاب فــي البورصــة والتـــي تتمثــل فــي منــح أســعار حقــوق االكتتــاب فرصــة االرتفــاع واالنخفــاض بنســبة يتــم
احتســابها يوميــاً بنــاء علــى ســعر اإلغــاق الســابق للحــق ،وذلــك ســعياً نحــو أن تكــون كلفــة شــراء الحــق واالكتتــاب بــه
مســاوية لســعر الســهم فــي الســوق ،وتهــدف هــذه اآلليــة إلــى ضمــان تفاعــل قــوى العــرض والطلــب علــى حقــوق االكتتــاب
وتســعيرها بشــكل عــادل.
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سادساً  :إصدار دليل الشركات المساهمة العامة لعام 2019

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 التدفــق النقــدي
باإلضافــة إلــى بعــض النســب الماليــة لألعــوام مــن  2015ولغايــة .2018

سابعاً  :إصدار النشرة التعريفية الخاصة ببورصة عمان

قامــت بورصــة عمــان بإصــدار منشــورات جديــدة تعالــج مواضيــع ذات أهميــة للمتعامليــن بــاألوراق الماليــة ،وكذلــك تحديــث
المنشــورات والكتيبــات الصــادرة عنهــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة الورقيــة منهــا واإللكترونيــة ،حيــث يأتــي إصــدار وتحديث
المنشــورات والكتيبــات حرصــاً مــن البورصــة علــى توثيــق صالتهــا والتواصــل المســتمر بالمجتمــع المحلــي وبهــدف تقديــم
خدمــات متمـــيزة للمســتثمرين والمهتميــن ونشــر ثقافــة االســتثمار وزيــادة الوعــي لــدى المواطنيــن والمتعامليــن بــاألوراق
الماليــة .وتعــد النشــرة التعريفيــة مــن أهــم المنشــورات التــي قامــت البورصــة بإصدارهــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.

ثامناً  :إطالق الموقع االلكتروني الجديد رسمياً

أطلقــت بورصــة عمــان خــال عــام  2019موقعهــا اإللكتروني الجديد ،والذي يعكس صورة البورصة والتطورات الكبيرة التي
شــهدتها والمســتوى المتقــدم الــذي وصلــت إليــه ،حيــث يتميــز الموقــع الجديــد بتصميمــه وشــكله الحديــث وبالمعلومــات
الشــاملة التــي يحتويهــا إضافــة إلــى التكنولوجيــا المتطــورة التــي اســتخدمت فــي تصميمــه بحيــث تكــون ســهلة االســتخدام
مــن قبــل المهتميــن والباحثيــن والمســتثمرين ،باإلضافــة إلــى ســرعة الوصــول إلــى المعلومــات المطلوبــة وذلــك مــن خــال
توفــر أســاليب بحــث متطــورة وذكيــة يمكــن مــن خاللهــا البحــث عــن أيــة معلومــات تتعلــق بالبورصــة وبالتــداول فيهــا ،إلــى
جانــب معلومــات الشــركات المدرجــة وغيــر المدرجــة وشــركات الخدمــات الماليــة.
ـهيال للوصــول للمعلومــة إعــادة تصنيــف المعلومــات وترتيبهــا بصــورة تتيــح للمســتخدم
كمــا تــم مــن خــال الموقــع وتسـ ً
إيجــاد المعلومــات المطلوبــة ،إضافــة إلــى إعــداد صفحــة خاصــة لــكل مــن زوار الموقــع مــن المســتثمرين والجهــات المصــدرة
لــأوراق الماليــة والباحثيــن والوســطاء المالييــن تحتــوي علــى المعلومــات المهمــة المتعلقــة بالزائــر تبعــاً للغــرض مــن زيــارة
الموقــع وحتــى يتمكــن الزائــر مــن االســتفادة القصــوى مــن البيانــات المتوفــرة بالموقــع وفقــاً الحتياجاتــه.

تاسعاً  :تنظيم ورشات عمل حول إدارة المخاطر لدوائر البورصة

قامــت بورصــة عمــان بتنظيــم ورشــات عمــل لدوائــر البورصــة حــول إدارة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا مختلــف دوائرهــا
وذلــك بهــدف نشــر ثقافــة إدارة المخاطــر بيــن موظفــي البورصــة باإلضافــة إلــى توعيتهــم وتأهيلهــم إلدارة المخاطــر الخاصة
بدوائــر البورصــة.

عاشراً  :الحضور على المستوى المحلي والعربي والدولي

• التقــى الفريــق االقتصــادي للحكومــة برئاســة الدكتــور عمــر الــرزاز مــع إدارات مؤسســات ســوق رأس المــال ،حيــث قدمــت
البورصــة عــدداً مــن االقتراحــات الهادفــة إلــى تطويــر البورصــة وتنشــيط الســوق وزيــادة جاذبيــة االســتثمارات المحليــة
والخارجيــة .وقــد أكــد الفريــق االقتصــادي علــى أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه الســوق ،ودعــا دولــة رئيــس الــوزراء إلــى وضــع
خطــوات عمليــة وفــق برنامــج زمنـــي واضـــح إلدراج الســوق المالــي ضمــن أولويــات عمــل الحكومــة خــال الفتــرة المقبلــة،
وبمــا يســهم فــي تمكينــه مــن تجــاوز التحديــات الـــتي تواجهــه وتعزيــز فــرص االســتثمار فــي الســوق واتخــاذ مــا يلــزم مــن
خطــوات.
• شــاركت بورصــة عمــان فــي اجتماعــات مؤتمــر مبــادرة لنــدن  2019تحــت عنــوان «األردن نمــو وفــرص» ،بتنظيــم مــن
الحكومــة األردنيــة بالتعــاون مــع الحكومــة البريطانيــة ،والــذي عقــد فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن .حيــث تــم خــال المؤتمــر
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عــرض عــدد مــن المشــاريع الوطنيــة االســتراتيجية والفــرص االســتثمارية التــي تشــكل أولويــة تنمويــة للمملكــة خصوصــاً فــي
قطاعــات الطاقــة والميــاه والنقــل والخدمــات.

• شــاركت البورصــة فــي اجتمــاع مجلــس اتحــاد البورصــات العربيــة واجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد فــي دورته االســتثنائية
الرابعــة واألربعيــن ،والــذي ُعقــد فــي القاهــرة /جمهوريــة مصــر العربيــة بحضــور رئيــس االتحــاد واألميــن العــام لالتحــاد
ورؤســاء البورصــات ومــدراء شــركات المقاصــة واإليــداع علــى مســتوى العالــم العربــي ،حيــث تــم خــال االجتمــاع الســنوي
لالتحــاد مناقشــة العديــد مــن القضايــا .كمــا شــاركت البورصــة علــى هامــش االجتمــاع فــي ورشــة عمــل نظمهــا االتحــاد حــول
«التكنولوجيــا الماليــة وأســواق المــال» بالتعــاون مــع مؤسســة التكنولوجيــا الماليــة فــي الشــرق األوســط.

• انتخبــت البورصــة عضــواً فــي مجلــس إدارة اتحــاد البورصــات األوروبيــة األســيوية  ،FEASوذلــك خــال االجتمــاع الســنوي
لالتحــاد والــذي عقــد مؤخــراً فــي العاصمــة العمانيــة مســقط ،ممــا يــدل علــى تقديــر األعضــاء للــدور الهــام الــذي لعبتــه
بورصــة عمــان فــي االتحــاد خــال الســنوات الســابقة وتقديــراً لمــا شــهده ســوق رأس المــال الوطنــي مؤخــراً مــن تطويــر
وتحديــث لألطــر والبنيــة التشــريعية والفنيــة فيــه ضمــن خطــة اســتراتيجية تســعى إلــى االرتقــاء بســوق رأس المــال وتحســين
المنــاخ االســتثماري فيــه وفــق أحــدث المعاييــر والممارســات الدوليــة.
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• اســتقبلت بورصــة عمــان وفــداً مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ( ،)USAIDحيــث تــم اســتعراض أهــم التطــورات
التشــريعية والتقنيــة والكميــة التــي شــهدها ســوق رأس المــال الوطنــي خــال الســنوات األخيــرة والتحديــات والصعوبــات
وســبل معالجتهــا لتتمكــن مــن أداء
التــي يواجههــا الســوق و أهــم المشــاريع التــي تُ نفذهــا البورصــة لتجــاوز هــذه التحديــات ُ
مهامهــا وتحقيــق أهدافهــا ،كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة تعزيــز التعــاون والتواصــل بيــن بورصــة عمــان والوكالــة مــن خــال
القنــوات الرســمية.

ـاع ُعقــد لبحــث العقبــات
• اســتقبلت بورصــة عمــان وفــداً مــن البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة  EBRDضمــن اجتمـ ٍ
ومناقشــة البدائــل التمويليــة مــن خــال أســواق رأس المــال
والتحديــات الـــتي تُ عيــق تطـ ّـور القطــاع الخــاص داخــل األردنُ ،
وزيــادة ُفــرص الحصــول علــى التمويــل المناســب.
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• اســتقبل رئيــس مجلــس إدارة البورصــة ومديرهــا التنفيــذي رئيــس هيئــة األوراق الماليــة العراقيــة ،حيــث بحــث الجانبــان
ســبل تعزيــز التواصــل والتعــاون المشــترك مــا بيــن بورصــة عمــان وهيئــة األوراق الماليــة العراقيــة وتبــادل الخبــرات بينهمــا،
وكذلــك ُســبل تعزيــز المنــاخ االســتثماري فــي ســوقي البلديــن وتســهيل إدراج أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوقين0

• التقــى رئيــس مجلــس إدارة البورصــة مــع مجلــس إدارة جمعيــة المســتثمرين بــاألوراق الماليــة وبحضــور اإلدارة التنفيذيــة
للبورصــة بهــدف مناقشــة القضايــا التــي تهــم قطــاع األوراق الماليــة وبحث ســبل تنشــيط االســتثمار والتداول فــي البورصة.
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• تحــت رعايــة نائــب رئيــس الــوزراء وبالتعــاون مــع هيئــة األوراق الماليــة والبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة
ُ EBRDعقــدت حلقــة نقاشــية تحــت عنــوان «تنفيــذ خارطــة الطريــق لتطويــر ســوق رأس المــال الوطنــي» بحضــور عــدد مــن
مســؤولي مؤسســات ســوق رأس المــال ،وبمشــاركة رئيــس مجلــس إدارة البورصــة والمديــر التنفيــذي للبورصــة ،ونخبــة مــن
االقتصادييــن وعــدد مــن الخبـــراء والمعنييــن فــي قضايــا ســوق األوراق الماليــة مــن المؤسســات والشــركات األردنيــة ومــن
البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة.

• التقــى رئيــس مجلــس إدارة شــركة بورصــة عمــان وبحضــور المديــر التنفيــذي ممثليــن عــن نقابــة أصحــاب شــركات الخدمــات
الماليــة لمناقشــة القضايــا التــي تهــم قطــاع األوراق الماليــة وبحــث ســبل تنشــيط البورصــة ،حيــث قــدم أعضــاء النقابــة
مقترحاتهــم التــي تهــم شــركات الخدمــات الماليــة بهــدف تحســين واقــع الســوق وبمــا يخفف األعبــاء على شــركات الخدمات
الماليــة مــن جهــة وتســاهم فــي جــذب المزيــد مــن االســتثمارات للســوق.
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شــرح عــن آخــر التطــورات التقنيــة
• اســتقبلت بورصــة عمــان فــي مقرهــا عــدداً مــن الوفــود الطالبيــة ،حيــث تــم تقديــم
ٍ
والتشــريعية التــي شــهدها ســوق رأس المــال األردنــي ،باإلضافــة إلــى تقديــم عــرض حــي عــن آليــة التــداول فــي البورصــة.

حادي عشر :توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعــت بورصــة عمــان خــال عــام  2019اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع الجامعــة الهاشــمية تهــدف إلــى إنشــاء غرفــة محــاكاة
وتدريــب علــى نظــام التــداول اإللكترونــي الخــاص ببورصــة عمــان ،إضافــة إلــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الجامعــة األردنيــة
تهــدف إلــى تطويــر األنشــطة التعاونيــة فــي مختلــف المجــاالت األكاديميــة والمهنيــة والعلميــة والبحثيــة والتدريبيــة
والثقافيــة والتطويريــة ذات االهتمــام المشــترك.
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أداء بورصة عمان خالل عام 2019
أوال
ً

السوق الثانوية

بلغــت قيــم التعامــل فــي الســوق الثانويــة والمتمثلــة بالســوقين األول والثانــي وســوق حقــوق االكتتــاب وســوق الســندات
وســوق األوراق الماليــة غيــر المدرجــة والتحويــات المســتثناة مــن التــداول حوالــي  1767مليــون دينــار خــال عــام 2019
مقارنــة مــع  2540مليــون دينــار لعــام  ،2018بانخفــاض نســبته  .%30.4وقــد شــكلت قيمــة األســهم المتداولة فــي البورصة
فــي الســوقين األول والثانــي مــا نســبته  %89.7مــن قيــم التعامــل فــي الســوق الثانويــة.
وفيما يلي استعراض لنشاط السوق الثانوية خالل عام :2019
أ -سوق األسهم (السوقين األول والثاني)

تــم التــداول خــال عــام  2019بأســهم  189شــركة ،حيــث ارتفعــت أســعار أســهم  75شــركة ،وانخفضــت أســعار أســهم 109
شــركات ،فــي حيــن اســتقرت أســعار أســهم  5شــركات .أمــا بالنســبة ألحجــام التــداول ،فقــد انخفــض حجــم التــداول إلــى 1585
مليــون دينــار أي بنســبة  %31.6مقارنــة مــع عــام  ،2018شــكل رقــم ( .)1وارتفــع عــدد األســهم المتداولــة بنســبة ،%0.10
فــي حيــن انخفــض عــدد العقــود المنفــذة خــال عــام  2019بنســبة  %1.7مقارنــة مــع عــام  .2018ومــن الجديــر بالذكــر بــأن
حجــم التــداول يتضمــن قيمــة الصفقــات التــي تــم تنفيذهــا خــال عــام  2019والبالغــة  432مليــون دينــار.
شكل رقم ()1

أحجام التداول في سوق األسهم ()2019 - 2015

وفيمــا يتعلــق بالتوزيــع القطاعــي ألحجــام التــداول ،فقــد احتــل القطــاع المالــي المرتبــة األولــى تــاه قطــاع الصناعــة ثــم
قطــاع الخدمــات ،شــكل رقــم ( .)2أمــا مــن حيــث أحجــام التــداول للقطاعــات الفرعيــة ،فقــد اســتحوذت قطاعــات البنــوك
والعقــارات والخدمــات الماليــة المتنوعــة علــى مــا نســبته  ، %21.1 ، %33.3و  %9.8علــى التوالــي مــن حجــم التــداول
اإلجمالــي فــي البورصــة.
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شكل رقم ()2
نسب المساهمة القطاعية لحجم التداول لعام 2019

الصناعة
% 18.2

الخدمات
% 16.2

المالي
% 65.6

أمــا عــن معــدالت التــداول اليوميــة ،فقــد انخفــض المعــدل اليومــي لحجــم التــداول إلــى  6.4مليــون دينــار ،بانخفــاض نســبته
 %31.4مقارنــة بالمعــدل اليومــي لعــام  2018والبالــغ  9.3مليــون دينــار ،شــكل رقــم (.)3
شكل رقم ()3
المعدل اليومي ألحجام التداول شهرياً خالل عام 2019

وفيمــا يتعلــق بمعــدل دوران األســهم ،فقــد احتــل قطــاع الصناعــة المرتبــة األولــى بمعــدل دوران بلــغ  ،%21.1تــاه القطــاع
المالــي بمعــدل  ،%18.6وأخيــراً جــاء قطــاع الخدمــات بمعــدل  .%15.7وبالمحصلــة فقــد بلــغ معــدل دوران األســهم فــي
البورصــة  %18.2خــال عــام  2019مقارنــة مــع  %18.8لعــام .2018
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الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة

شــهد أداء الرقــم القياســي المرجــح بالقيمــة الســوقية لألســهم الحــرة  ،ASE100والــذي يضــم  100شــركة مــن أكبــر
الشــركات وأكثرهــا نشــاطاً فــي الســوقين األول والثانــي انخفاضــاً فــي نهايــة العــام  2019ليغلــق عنــد مســتوى 1815.2
نقطــة أي بانخفــاض نســبته  ،%4.9شــكل رقــم (.)4
شكل رقم ()4
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة ASE100
(إغالق عام )1000 =1999

الصناعة

الخدمات

المالي

العام

أمــا بالنســبة للرقــم القياســي المرجــح بالقيمــة الســوقية لألســهم الحــرة  ASE20فقــد انخفــض بنســبة  %3.8ليغلــق عنــد
مســتوى  891.0نقطــة ،شــكل رقــم (.)5
وفيمــا يتعلــق بالرقــم القياســي المرجــح بالقيمــة الســوقية فقــد انخفــض ليغلــق عنــد مســتوى  3513.8نقطــة بنســبة
انخفــاض .%7.5
شكل رقم ()5
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة ASE20
(إغالق عام )1000 =2014
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أمــا علــى المســتوى القطاعــي؛ فقــد ارتفــع الرقــم القياســي لقطــاع الخدمــات بنســبة  ،%1.0وذلــك نتيجــة الرتفــاع الرقــم
القياســي لقطاعــات الطاقــة والمنافــع والخدمــات الصحيــة والتكنولوجيــا واإلتصــاالت بنســبة  ،%6.3 ،%27.6و  %1.6علــى
التوالــي ،فيمــا انخفضــت قطاعــات الخدمــات التعليميــة والخدمــات التجاريــة واإلعــام والفنــادق والســياحة والنقــل بنســبة
 ، %11.6 ،%14.3 ،%15.5 ،%24.1و  %2.0علــى التوالــي ،حيــث يؤثــر قطاعــا الطاقــة والمنافــع والفنــادق والســياحة معــاً
بنســبة  %45.5علــى الرقــم القياســي لقطــاع الخدمــات .وفيمــا يتعلــق بقطــاع الصناعــة ،فقــد انخفــض الرقــم القياســي
بنســبة  ،%1.4وذلــك نتيجــة النخفــاض الرقــم القياســي لقطاعــات الصناعــات الهندســية واإلنشــائية وصناعــة المالبــس
والجلــود والنســيج وصناعــة الــورق والكرتــون والتبــغ والســجائر والصناعــات الكهربائيــة والصناعــات الكيماويــة بنســبة
 ، %2.2 ،%5.4 ،%9.6 ،%12.3 ،%38.8و  %0.6علــى التوالــي ،فيمــا ارتفعــت قطاعــات األغذيــة والمشــروبات والطباعــة
والتغليــف واألدويــة والصناعــات الطبيــة والصناعــات االســتخراجية والتعدينيــة بنســبة  ، %7.3 ،%10.0 ،%20.8و %6.3
علــى التوالــي ،ويشــار هنــا بــأن قطاعــي الصناعــات االســتخراجية والتعدينيــة والتبــغ والســجائر يؤثــران معــاً بحوالــي %84.7
علــى الرقــم القياســي لقطــاع الصناعــة .وأخيــراً  ،انخفــض الرقــم القياســي للقطــاع المالــي بنســبة  %7.6مقارنــة مــع عــام
 2018وذلــك نتيجــة النخفــاض قطاعــي البنــوك والتأميــن بنســبة  ، %9.9و  %7.5علــى التوالــي ،فيمــا ارتفــع الرقم القياســي
لقطاعــي العقــارات والخدمــات الماليــة المتنوعــة بنســبة  ، %11.1و  %5.5علــى التوالــي ،علمــاً بــأن قطــاع البنــوك يؤثــر
بنســبة  %89.3علــى الرقــم القياســي للقطــاع المالــي.
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة حسب األسواق

بلــغ الرقــم القياســي للســوق األول  955.8نقطــة فــي نهايــة عــام  2019بانخفــاض نســبته  %5.5مقارنــة مــع نهايــة العــام
الماضــي ،وللســوق الثانــي  836.0نقطــة بارتفــاع نســبته  .%0.5شــكل رقــم (.)6
شكل رقم ()6
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة حسب األسواق
(إغالق عام )1000 =2012

السوق الثاني

السوق األول
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وكمحصلــة لتغيــرات أســعار األســهم للعــام  ،2019انخفضــت القيمــة الســوقية للشــركات المدرجــة فــي نهايــة العــام 2019
بنســبة  %7.5لتشــكل مــا نســبته  %49.7مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .جــدول رقــم ( ،)1شــكل رقــم (.)7
جدول رقم ()1
القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة قطاعياً
(مليون دينار)
السنة

المالي

الخدمات

الصناعة

المجموع

2015

11,132

3,199

3,654

17,985

2016

11,065

2,744

3,531

17,339

2017

10,857

2,654

3,452

16,963

2018

10,622

2,399

3,101

16,123

2019

9,253

2,230

3,432

14,915

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

نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي اإلجمالي

القيمة السوقية
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ب -سوق السندات

بلغ حجم التداول في سوق السندات  0.9مليون دينار خالل عام  ،2019مقارنة مع  3.2مليون دينار خالل عام .2018

ج -سوق حقوق االكتتاب

بلــغ حجــم التــداول فــي هــذا الســوق  44,121دينــار خــال عــام  2019فيمــا لــم يشــهد هــذا الســوق أي نشــاط خــال عــام
.2018
د -سوق األوراق المالية غير المدرجة

تــم التــداول خــال العــام  2019بأســهم  34شــركة فــي هــذا الســوق ،وارتفعــت قيمــة التــداول إلــى  44.5مليــون دينــار أي
بنســبة  %50.3مقارنــة مــع عــام  ،2018فيمــا انخفــض عــدد األســهم المتداولــة بنســبة  ،%21.7وانخفــض عــدد العقــود
المنفــذة بنســبة  %7.2مقارنــة مــع عــام .2018

ه -العمليات المستثناة من التداول

تشــير البيانــات الصــادرة عــن مركــز إيــداع األوراق الماليــة أن قيمــة التحويــات المســتثناة مــن التــداول لألســهم (التحويــات
اإلرثيــة والعائليــة واألخــرى) قــد انخفضــت خــال عــام  ،2019حيــث بلغــت قيمتهــا  133.4مليــون دينــار مقارنــة مــع 187.5
مليــون دينــار للعــام  ،2018أمــا عــدد األســهم المحولــة فقــد بلغــت  94مليــون ســهم مقارنــة مــع  115مليــون ســهم لعــام
 .2018أمــا بالنســبة للتحويــات المســتثناة مــن التــداول للســندات فقــد بلغــت قيمتهــا  3.1مليــون دينــار خــال عــام ،2019
مقارنــة مــع  0.12مليــون دينــار خــال عــام .2018
ثانياً

اإلدراج في بورصة عمان

بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان  191شــركة فــي نهايــة عــام  2019مقابــل  195شــركة مدرجــة فــي نهايــة
عــام  ،2018حيــث بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي الســوق األول  60شــركة ،وعــدد الشــركات المدرجــة فــي الســوق الثانــي
 131شــركة .وقــد ارتفــع صافــي رؤوس أمــوال الشــركات المدرجــة فــي البورصــة إلــى نحــو  6.85مليــار دينار/ســهم فــي نهايــة
العــام  2019مقارنــة مــع نحــو  6.81مليــار دينار/ســهم فــي نهايــة العــام .2018
أ -األوراق المالية الجديدة المدرجة في بورصة عمان خالل عام 2019
 .1األسهم

تــم خــال عــام  2019إدراج أســهم شــركتين فــي البورصــة همــا شــركة الضامنــون العــرب للتأميــن  ARASوالشــركة المتكاملــة
للتأجيــر التمويلــي  LEASبعــد أن تــم إلغــاء التــداول بأســهمها مــن ســوق األوراق الماليــة غيــر المدرجــة ،وذلــك لتحقيقهمــا
شــروط اإلدراج فــي الســوق الثانــي .وقــد بلــغ مجمــوع رؤوس أموالهمــا  19,215,909دينار/ســهم.
 .2حقوق االكتتاب

تم إدراج إصدار واحد من حقوق االكتتاب خالل العام  2019بلغ عددها  4.5مليون حق اكتتاب.
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 .3سندات وأذونات الخزينة وأسناد القرض

تــم إدراج  60إصــداراً مــن ســندات الخزينــة الحكوميــة خــال العــام  2019وبقيمــة بلغــت  4275مليــون دينــار ،كمــا تــم إدراج
 27إصــداراً مــن أذونــات الخزينــة وبقيمــة  885مليــون دينــار .وقامــت البورصــة بــإدراج  3إصــدارات مــن أســناد القــرض خــال
عــام  2019لشــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة وبنــك المــال األردنــي وشــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار ،بقيمــة إجماليــة
قدرهــا  36.11مليــون دينــار.
ب -الشركات التي تم إلغاء إدراج أسهمها خالل العام 2019

قامت البورصة خالل عام  2019بإلغاء إدراج أسهم  6شركات وذلك على النحو المبين أدناه:
جدول رقم ()2
الملغى إدراجها خالل عام 2019
الشركات ُ
الرقم

اسم الشركة

رأس المال

السبب

1

اتحاد النساجون العرب

12,000,000

موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تحويل الصفة
القانونية للشركة.

2

اإلقبال للطباعة والتغليف

3,500,000

موافقة الهيئة العامة على التصفية االختيارية.

3

العامة للتعدين

1,100,000

عدم قيام الشركة بتصويب أوضاعها وتحقيق شروط
اإلدراج في السوق الثاني.

4

الموارد للتنمية واالستثمار

11,000,000

عدم قيام الشركة بتصويب أوضاعها وتحقيق شروط
اإلدراج في السوق الثاني.

5

المتكاملة للمشاريع المتعددة

5,250,000

استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن سنة.

6

المصانع العربية الدولية لألغذية
واالستثمار

10,500,000

موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تحويل الصفة
القانونية للشركة.

ثالثاً

أحداث الشركات Corporate Actions

 .1الشركات المدرجة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها

قامــت شــركة واحــدة مدرجــة فــي البورصــة خــال عــام  2019بزيــادة رأســمالها بمقــدار  4.5مليون ســهم عن طريــق االكتتاب
الخــاص لمســاهميها .كمــا قامــت شــركتان مدرجتــان فــي البورصــة بزيــادة رأس مالهمــا عــن طريــق تخصيــص أســهم الزيــادة
التــي بلغــت  28.3مليــون ســهم لشــريك اســتراتيجي ،باإلضافــة إلــى قيــام شــركة واحــدة بزيــادة رأس مالهــا بمقــدار 2.7
مليــون ســهم عــن طريــق رســملة أمانــات معلقــة علــى شــرط .وقامــت  3شــركات بزيــادة رأســمالها عــن طريــق توزيــع أســهم
مجانيــة بلــغ مجموعهــا  37.7مليــون ســهم.
 .2الشركات المدرجة التي قامت بتخفيض رؤوس أموالها

خفضــت  5شــركات خــال عــام  2019رأســمالها بمقــدار  10مليــون ســهم ،حيــث تمــت بعــض عمليــات التخفيــض عــن طريــق
إطفــاء خســائر متراكمــة أو إطفــاء أســهم خزينــة ،وبعضهــا اآلخــر عــن طريــق إعــادة نقــد للمســاهمين.
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رابعاً

االستثمار غير األردني

بلغــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم المشــتراة مــن قبــل المســتثمرين غيــر األردنييــن فــي أســهم الشــركات المتداولــة خــال
العــام  2019حوالــي  528.7مليــون دينــار مشــكلة مــا نســبته  %32.4مــن حجــم التــداول الكلــي فــي البورصــة ،فــي حيــن
بلغــت قيمــة األســهم المباعــة مــن قبلهــم حوالــي  414.6مليــون دينــار .وبذلــك تكــون قيمــة صافــي االســتثمار غيــر األردنــي
 114.1مليــون دينــار بالموجــب ،بينمــا بلغــت قيمــة صافــي االســتثمار غيــر األردنــي  484.5مليــون دينــار بالموجــب خــال
العــام  .2018وبلغــت نســبة مســاهمة غيــر األردنييــن فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان فــي نهايــة عــام 2019
حوالــي  %51.6مــن إجمالــي القيمــة الســوقية للبورصــة مقارنــة مــع  %51.7فــي نهايــة العــام  ،2018شــكل رقــم (.)8
شكل رقم ()8
القيمة السوقية للبورصة موزعة حسب الجنسية لعام 2019
%15.8
%48.4
%35.8

أردنيون

خامساً

عرب

أجانب

السوق األولية

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة بــأن قيمــة اإلصــدارات فــي الســوق األوليــة مــن أســهم وســندات بلغــت
 5570مليــون دينــار لعــام  2019بارتفــاع نســبته  %11.5عــن مســتواها فــي العــام  ،2018حيــث قامــت الحكومــة بإصــدار مــا
قيمتــه  5298مليــون دينــار مــن ســندات وأذونــات الخزينــة خــال عــام  ،2019حيــث بلغــت قيمــة أذونــات الخزينــة  990مليــون
دينــار ،وقيمــة ســندات الخزينــة المصــدرة  4308مليــون دينــار .كمــا تــم إصــدار مــا قيمتــه  243مليــون دينــار مــن أســناد قــرض
الشــركات المســاهمة العامــة .وبالنســبة لإلصــدارات األوليــة مــن األســهم؛ فقــد قامــت  10شــركات قائمــة بزيــادة رؤوس
أموالهــا بمقــدار  47.6مليــون ســهم وبقيمــة  28.9مليــون دينــار.
سادساً

عضوية البورصة

وافقــت البورصــة خــال عــام  2019علــى انضمــام عضويــة شــركة مجموعــة اكويتــي المحــدودة (األردن) ،بحيــث أصبــح عــدد
شــركات الوســاطة األعضــاء فــي البورصــة  59شــركة فــي نهايــة عــام  ،2019حيــث بلــغ عدد شــركات الوســاطة العاملة منهم
 57شــركة ،كمــا تــم إلغــاء عضويــة كل مــن شــركة الوميــض للخدمــات الماليــة واالســتثمار وشــركة اإليمــان لالســتثمارات
الماليــة خــال عــام .2019
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البورصات العربية والعالمية
البورصات العربية

شــهدت البورصــات العربيــة تباينــاً فــي أدائهــا خــال العــام  ،2019حيــث شــهدت بعــض البورصــات العربيــة ارتفاعــاً فــي أدائهــا
فــي حيــن تراجعــت أخــرى ،وذلــك نتيجــة لألوضــاع السياســية والتطــورات اإلقليميــة والدوليــة .بالمحصلــة ،فقــد ارتفــع مؤشــر
البورصــات العربيــة  S&P AFE 40المقيــم بالــدوالر األمريكــي خــال عــام  ،2019والــذي أطلقــه اتحــاد البورصــات العربيــة
بالتعــاون مــع مؤسســة ســتاندرد آنــد بــورز بنســبة .%7.4
وخــال عــام  ،2019ارتفعــت بعــض مؤشــرات أســعار األســهم لألســواق الماليــة العربيــة مقيمــة بالعمــات المحليــة ،حيــث
ســجلت ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة أكبــر نســبة ارتفــاع مقارنــة مــع األســواق الماليــة العربيــة األخــرى بنســبة بلغــت
 ،%32.4تليهــا بورصــة البحريــن بنســبة  %20.4وســوق دبــي المالــي بنســبة  .%9.3كمــا ارتفعــت مؤشــرات أســعار األســهم
فــي كل مــن الســوق الماليــة الســعودية وبورصــة الــدار البيضــاء والبورصــة المصريــة وســوق أبــو ظبــي لــأوراق الماليــة
وبورصــة قطــر بنســبة  ، %3.3 ، %7.1، %7.1، %7.2و  %1.2علــى التوالــي .فــي حيــن انخفــض مؤشــر بورصــة فلســطين
وبورصــة تونــس وســوق العــراق لــأوراق الماليــة وبورصــة عمــان وســوق دمشــق لــأوراق الماليــة وســوق مســقط لــأوراق
الماليــة وبورصــة بيــروت بنســبة  ، %7.9 ، %5.7 ، %4.9 ، %3.2 ، %2.1، %0.6و  %19.6علــى التوالــي مقارنــة مــع عــام
 ،2018شــكل رقــم (.)9
شكل رقم ()9
أداء البورصات العربية خالل عام 2019
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البورصات المتطورة والناشئة

شــهدت البورصــات العالميــة خــال عــام  2019تحســناً فــي أدائهــا ،حيــث ارتفــع مؤشــر (MSCI AC World Index (ACWI
الــذي تحتســبه شــركة  Morgan Stanleyلكافــة بورصــات العالــم (المتطــورة والناشــئة) بنســبة  %24.1لعــام  2019مقارنــة
مــع عــام  .2018أمــا فيمــا يخــص القيمــة الســوقية للبورصــات األعضــاء فــي االتحــاد الدولــي للبورصــات فقــد ارتفعــت بأكثــر
مــن  15تريليــون دوالر كمــا فــي نهايــة عــام  2019أي بنســبة  %19.9مقارنــة مــع نهايــة عــام .2018

أمــا بالنســبة ألداء أســواق الــدول المتطــورة فقــد ارتفــع مؤشــر  MSCI World Indexبنســبة  %25.2لعــام  2019مقارنــة
مــع عــام  .2018وضمــن هــذا اإلطــار ،شــهدت األســهم األمريكيــة ارتفاعــاً فــي أســعارها خــال عــام  2019مقارنــة مــع عــام
 .2018حيــث ارتفــع كل مــن مؤشــر نــازداك المركــب  Nasdaq Compositeومؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز  S&P 500ومؤشــر
داو جونــز الصناعــي  Dow Jones Industrial Averageمقارنــة مــع عــام  2018بنســبة  ، %28.9 ، %35.2و  %22.3علــى
التوالــي .باإلضافــة إلــى ذلــك شــهدت معظــم أســواق األســهم فــي أوروبــا وآســيا تحســناً فــي أدائهــا أيضــاً  ،فارتفعــت أســعار
األســهم فــي بورصــة باريــس حســب مؤشــر  CAC 40بنســبة  ،%26.4وأســعار األســهم فــي بورصــة فرانكفــورت بنســبة
 %25.5حســب مؤشــر  ،Xetra DAXوارتفعــت أســعار األســهم فــي بورصــة طوكيــو حســب مؤشــر  NIKKEI 225بنســبة
 ،%18.2كمــا ارتفــع مؤشــر  FTSE 100لبورصــة لنــدن بنســبة  ،%12.1ومؤشــر  Hang Sengلبورصــة هونــغ كونــغ بنســبة
 ،%9.1شــكل رقــم (.)10
شكل رقم ()10
أداء بعض البورصات العالمية خالل عام 2019
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وبالنســبة لألســواق الناشــئة  Emerging Marketsفقــد شــهدت معظــم البورصــات أيضــاً تحســناً فــي أدائهــا مقارنــة مــع
عــام  ،2018حيــث ارتفــع مؤشــر  MSCI EFM Indexلألســواق الناشــئة والناميــة بنســبة  ،%15.4وقــد أظهــرت األرقــام
القياســية الصــادرة عــن مؤسســة مورغــان ســتانلي  MSCIالمقيمــة بالــدوالر األمريكــي خــال عــام  2019تحســناً فــي
أداء أغلبيــة البورصــات ،حيــث ارتفعــت مؤشــرات األســعار لبورصــات روســيا وتايــوان وكولومبيــا والبرازيــل والصيــن وكوريــا
والمكســيك وتايالنــد والهنــد بنســبة  ، %6.6 ، %8.0 ، %10.4 ، %20.9 ، %22.1 ، %25.9 ، %31.5 ، %41.1و %6.1علــى
التوالــي مقارنــة مــع إغــاق عــام  .2018فــي حيــن انخفضــت مؤشــرات األســعار لبورصــات بولنــدا وماليزيــا بنســبة %8.2
و %5.2علــى التوالــي .شــكل رقــم (.)11
شكل رقم ()11
أداء بعض البورصات الناشئة خالل عام 2019
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تقريـر مدقق الحسابات المستـقل
إلـى السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بورصة عمان
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الــــرأي

فــي رأينــــا ،إن القوائــم الماليــة تظهــر بصــورة عادلــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي لشــركة بورصــة عمــان
المســاهمة العامــة المحــدودة (الشــركة) كمــا فــي  31كانــون األول  ،2019وأداءهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة
المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
نطاق التدقيق

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تشمل ما يلي:
• قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول .2019
• قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
• قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
• قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
• إيضاحات حول القوائم المالية والتي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.
أساس الــرأي

لقــد قمنــا بعمليــة التدقيــق وفقــاً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا وفقــاً لهــذه المعاييــر مبينــة فــي فقــرة
مســؤوليات المدقــق فيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة مــن هــذا التقريــر.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا.
االستقالليــة

إننــا مســتقلون عــن الشــركة وفقــاً لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر الســلوك
األخالقــي الدوليــة للمحاســبين ،وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــاً لتلــك القواعــد.
المعلومات األخرى

إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى .وتشــمل المعلومــات األخــرى تقريــر مجلــس اإلدارة والــذي مــن المتوقــع
إتاحتــه لنــا بعــد تاريــخ تقريرنــا (ولكنهــا ال تشــمل القوائــم الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات بشــأنها).

إن رأينا حول القوائم المالية ال يغطي المعلومات األخرى ،ونحن لن نبدي أي استنتاج توكيدي حولها.
فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة ،تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى ،ومــن خــال ذلــك ،تحديــد مــا إذا
كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهريــاً مــع القوائــم الماليــة أو مــع المعرفــة التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء عمليــة
التدقيــق أو تبــدو بأنهــا تحتــوي أخطــاء جوهريــة.
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ـإن مســؤوليتنا هــي قــراءة هــذه المعلومــات األخــرى،
عندمــا ّ
نطلــع علــى المعلومــات األخــرى التــي لــم نحصــل عليهــا بعــد ،فـ ّ
بحيــث إذا كانــت تتضمــن أخطــاء جوهريــة ،فإنــه علينــا إبــاغ هــذا األمــر ألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة.
مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،إضافــة
إلــى توفيــر نظــام رقابــة داخلــي تــراه اإلدارة ضروريــاً لغــرض إعــداد قوائــم ماليــة تخلــو مــن األخطــاء الجوهريــة ،ســواء كانــت
ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة ،تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييم قدرة الشــركة على االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واإلفصاح،
حيثمــا تطلــب األمــر ،عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام األســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة إال إذا كانــت
اإلدارة تنــوي تصفيــة الشــركة أو وقــف عملياتهــا ،أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.
إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.
مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل تخلــو مــن األخطــاء الجوهريــة ،ســواء
ـال مــن
كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ ،وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا .يعتبــر التأكيــد المعقــول مســتوى عـ ٍ
التأكيــد ،لكنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق ،التــي تتــم وفقــاً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،تكشــف دائمــاً األخطــاء الجوهريــة
عنــد وجودهــا .يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن احتيــال أو خطــأ وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت منفــردة أو مجتمعــة تؤثــر بشــكل
ـاء علــى هــذه القوائــم الماليــة.
معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنـ ً
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــاً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والحفــاظ علــى
الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق .كذلــك فإننــا نقــوم بمــا يلــي:
• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ
إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع تلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســاً لرأينــا .يعتبــر خطــر
عــدم اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن احتيــال أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن خطــأ ،حيــث قــد ينطــوي االحتيــال علــى
تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.
• الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة للشــركة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق بهــدف تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة
حســب الظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخلي ّـــة فــي الشــركة.
• تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة
التــي قامــت بهــا اإلدارة.
• التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة ،وفــي مــا إذا كان
ـاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ،متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تشــكّ ك فــي
هنــاك شــكوك جوهريــة ،بنـ ً
قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة .إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك جوهريــة ،فيتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي
تقريــر المدقــق إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة فــي القوائــم الماليــة ،أو تعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة.
تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا لغايــة تاريــخ تقريــر المدقــق .ولكــن يمكــن ألحــداث أو ظــروف
مســتقبلية أن تــؤدي بالشــركة إلــى وقــف أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.
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• تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم الماليــة وبنيتهــا ومحتواهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة
ـادال.
تعكــس المعامــات واألحــداث بطريقــة تحقــق عرضــاً عـ ً
إننــا نتواصــل مــع أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة حــول عــدة أمــور ،مــن بينهــا نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لهمــا
ومالحظــات التدقيــق الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــال عمليــة
التدقيــق.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
تحتفــظ الشــركة بســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة ،وتتفــق مــن كافــة النواحــي الجوهريــة مــع القوائــم الماليــة
المرفقــة ونوصــي الهيئــة العامــة بالمصادقــة عليهــا.
بالنيابة برايس وترهاوس كوبرز «األردن» ذ.م.م

عمر قالنزي
إجازة رقم ()1015
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
 17آذار 2020
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(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول 2019
إيضـاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
حق استخدام أصول مستأجرة

2019
دينار

2018
دينار

5
6
16

الموجودات المتداولة
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
نقد في الصندوق ولدى البنوك

3,299,582
711,645
96,211
4,107,438

2,958,232
1,013,371
3,971,603

7
8

218,381
4,472,289
4,690,670
8,798,108

179,134
5,843,449
6,022,583
9,994,186

مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي زيادة رأس المال
األرباح المدورة
مجموع حقوق المساهمين

مجموع
الموجودا
9

10

7,878,808

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي

16

المطلوبات المتداولة
أرصدة دائنة أخرى
التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي
مخصص ضريبة الدخل
مخصص التزامات قانونية

11
16
13
12

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

4,774,525
177,732
355.463
2,456,851
114,237

مجموع

المطلوبات

51,851
300,429
48,011
48,960
470,049
867,449
919,300

8,798,108

4,774,525
154,418
308,835
2,365,680
772,089
8,375,547

729,298
215,127
674,214
1,618,639
1,618,639
9,994,186
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(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضـاح
14
15

إيرادات تشغيلية
مصاريف إدارية
إيرادات أخرى

2019
دينار

2018
دينار

2,911,934
()2,672,829
5,581

3,664,792
()2,627,940
6,292

الربح التشغيلي للسنة
إيرادات فوائد بنكية
مصــروف فوائــد التزامــات مقابــل عقــود اإليجــار
التشــغيلي

244,686
()11,545

1,069,343
32,491
-

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

233,141
()48,960

1,075,635
()215,127

184,181
184,181

860,508
860,508

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

إجمالي الدخل الشامل للسنة

13
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(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التغيــّرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
رأس المال

احتياطي إجباري

احتياطي اختياري

2019
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى وزارة المالية
المحول إلى االحتياطي اإلجباري
المحول إلى االحتياطي االختياري
المبالغ المحولة إلى احتياطي زيادة رأس المال
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

دينار

دينار

دينار

4,774,525
4,774,525

154,418
23,314
177,732

308,835
46,628
355,463

2018
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتياطي اإلجباري
المحول إلى االحتياطي االختياري
المبالغ المحولة من احتياطي زيادة رأس المال
الرصيد كما في  31كانون األول 2018

4,774,525
4,774,525

46,854
107,564
154,418

93,708
215,127
308,835

احتياطي زيادة
رأس المال
دينار

األرباح المدورة

المجموع

دينار

دينار

2,365,680
91,171
2,456,851

772,089
184,181
()772,091
()23,314
()46,628
114,237

8,375,547
184,181
()772,091
91,171
7,878,808

2,414,491
()48,811
2,365,680

234,272
860,508
()107,564
()215,127
772,089

7,563,850
860,508
()48,811
8,375,547
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(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التدفقات النقديـة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة
تعديالت:
استهالكات
خسارة بيع ممتلكات ومعدات
مخصص خسارة ائتمانية متوقعة
إيراد فوائد بنكية
مصروف فوائد التزامات مقابل عقود اإليجار التشغيلي

2019
دينار

2018
دينار

233,141

1,075,635

499,521
290
11,545

266,606
36,705
()32,491
-

التغيـّرات في بنود رأس المال العامل:
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
أرصدة دائنة أخرى
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
قبل المدفوع من ضريبة الدخل ومخصص التزامات قانونية
المدفوع من مخصص التزامات قانونية
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة
التشغيلية

3,159
()380,058

59,068
387,622

367,598
()204,165
()215,127

1,793,145
()93,709

()51,694

1,699,436

األنشطة االستثمارية
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
شراء ممتلكات ومعدات
دفعات على مشاريع تحت التنفيذ
فوائد بنكية مقبوضة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

425
()49,986
()441,814
()491,375

()10,616
()875,367
32,491
()853,492

األنشطة التمويلية
المدفوع من التزامات مرتبطة لحق استخدام أصول مستأجرة
المحول إلى وزارة المالية
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()56,000
()772,091
()828,091

-

()1,371,160

845,944

صافي التغير في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول

5,843,449
4,472,289

4,997,505
5,843,449
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( )1معلومات عامة

تأسســت بورصــة عمــان فــي  11آذار  1999كمؤسســة مســتقلة ال تهــدف إلــى تحقيــق ربــح مصــرح لهــا بمزاولــة العمــل
كســوق منظــم لتــداول األوراق الماليــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية بموجــب قانــون األوراق الماليــة وتعديالتــه رقــم
( )23لســنة .1997

تــم تســجيل بورصــة عمــان كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة هادفــة للربــح مملوكــة بالكامــل مــن قبــل الحكومــة األردنيــة
لــدى دائــرة مراقــب الشــركات تحــت الرقــم ( )468بتاريــخ  20شــباط  2017تنفيــذاً لقــرار مجلــس الــوزراء المتخــذ فــي جلســته
المنعقــدة بتاريــخ  29أيلــول  2016وبــرأس مــال يبلــغ  4,774,525دينــار ،وتعتبــر شــركة بورصــة عمــان الخلــف القانونــي العــام
والواقعــي لبورصــة عمــان .تــدار شــركة بورصــة عمــان مــن قبــل مجلــس إدارة مكــون مــن ســبعة أعضــاء يعينهــم مجلــس
الــوزراء ومديــر تنفيــذي متفــرغ يتولــى إدارة ومتابعــة األعمــال اليوميــة للشــركة.
تتمثل غايات الشركة فيما يلي:

• ممارســة جميــع أعمــال أســواق األوراق الماليــة والســلع والمشــتقات وتشــغيلها وإدارتهــا وتطويرهــا داخــل المملكــة
وخارجهــا.
• 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 المعرفــة المتعلقــة باألســواق الماليــة والخدمــات التــي تقدمهــا
الشــركة.
• أي غايــات أخــرى تقــوم بهــا أســواق األوراق الماليــة وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات
ذات العالقــة.
إن العنوان البريدي المسجل للمؤسسة هو ص .ب 212466 .عمان  11121المملكة األردنية الهاشمية.

تنفيــذاً لقــرار تســجيل بورصــة عمــان كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة هادفــة للربــح تــم بتاريــخ  29أيلــول  2016تشــكيل
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 مبلــغ  4,774,525دينــار .تــم
احتســاب رأس المــال عــن طريــق احتســاب صافــي الملكيــة كمــا فــي  30أيلــول  2016كمــا يبيــن الجــدول التالــي:
 30أيلول
2016
دينار
مجموع الموجودات غير المتداولة *
مجموع الموجودات المتداولة

776,558
5,008,513
5,785,071

مجموع المطلوبات المتداولة

()1,010,546

صافي الموجودات

4,774,525

* قــررت اللجنــة اســتثناء احتســاب قيمــة حصــة بورصــة عمــان فــي األرض والمبنــى المقــام عليهــا مبنــى البورصــة ومركــز إيــداع
األوراق الماليــة وهيئــة األوراق الماليــة فــي عمــان بقيمــة دفتريــة  1,244,147دينــار .كمــا تــم اســتثناء قيمــة األرض فــي
منطقــة اربــد التنمويــة والبالغــة  1,251,800دينــار مــن مجمــوع الموجــودات غيــر المتداولــة.
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لقــد تــم اســتثناء البنــود الســابقة مــن احتســاب رأس مــال شــركة بورصــة عمــان وذلــك لعــدم نقــل ملكيــة هــذه الممتلــكات
لتصبــح باســم بورصــة عمــان لــدى دائــرة األراضــي والمســاحة حســب األصــول حتــى تاريــخ تقريــر اللجنــة المــؤرخ فــي
 8تشــرين الثانــي  .2016تعــود ملكيــة األرض والمبنــى المقــام عليهــا بالكامــل لهيئــة األوراق الماليــة ولكــن تــم االعتــراف
بملكيــة  ٪ 28مــن األرض والمبنــى بســجالت البورصــة بموجــب قــرار مجلس مفوضي هيئــة األوراق المالية رقم ()2001/50
بتاريــخ  15أيــار  2001حيــث أن الشــركة قامــت بتمويــل هــذه النســبة.
بتاريــخ  27آب  ،2017تقدمــت شــركة بورصــة عمــان بطلــب إلــى هيئــة األوراق الماليــة لتســجيل حصتهــا البالغــة  ٪ 28مــن
األرض والمبنــى والمســجلة حاليــاً باســم هيئــة األوراق الماليــة لــدى دائــرة األراضــي والمســاحة لتصبــح باســم شــركة بورصــة
ـاء علــى توصيــة لجنــة التنميــة
عمــان ،حيــث قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  26تشــرين الثانــي  2017وبنـ ً
االقتصاديــة الصــادرة عــن جلســتها المنعقــدة بتاريــخ  21تشــرين الثانــي  ،2017الموافقــة علــى تســجيل حصــة الشــركة فــي
مبنــى هيئــة األوراق الماليــة البالغــة  .٪ 28هــذا ولــم تســتكمل إجــراءات تثبيــت نقــل الملكيــة حتــى تاريــخ إقــرار هــذه القوائــم
الماليــة.
فيمــا يتعلــق بملكيــة األرض الواقعــة فــي منطقــة اربــد التنمويــة فقــد تــم تســجيل هــذه األرض فــي ســجالت البورصــة
بموجــب عقــود الشــراء الموقعــة مــع شــركة تطويــر الشــمال والتــي تــم دفــع كامــل قيمتهــا البالغــة  1,251,800دينــار ولكــن
لــم تقــم شــركة تطويــر الشــمال بنقــل ملكيــة األرض لبورصــة عمــان مــن تاريــخ تقريــر اللجنــة المــؤرخ فــي  8تشــرين الثانــي
 2016وحتــى تاريــخ إقــرار هــذه القوائــم الماليــة.
تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  27شباط .2020

( )2ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة .يتــم تطبيــق هــذه
السياســات بشــكل منتظــم علــى جميــع الســنوات المعروضــة ،مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.
 1-2أسس اإلعداد

تــم إعــداد القوائــم الماليــة لشــركة بورصــة عمــان (شــركة مســاهمة عامــة محــدودة) وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة
المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار هذه القوائم المالية والذي يمثل العملة التشغيلية للشركة.
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية ومبدأ االستمرارية.

إن إعــداد القوائــم الماليــة بالتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب اســتخدام تقديــرات محاســبية هامــة
ومحــددة ،كمــا يتطلــب مــن اإلدارة ممارســة اجتهــادات ذات أهميــة فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة.
لقــد تـ ّـم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن االجتهــاد أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تعــد فيهــا
االفتراضــات والتقديــرات أساســية للقوائــم الماليــة فــي اإليضــاح رقــم (.)4
 2-2التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات
 1-2-2المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة والتــي صــدرت وتــم تطبيقهــا مــن قبــل الشــركة فــي الســنة الماليــة
التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي :2019
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 المعيار الدولي للتقارير المالية الدولي رقم (« ،)16عقود اإليجار»طبیعــة التغییــر :صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )16خــال كانــون الثانــي  .2016هــذا وقــد أدى المعیــار إلــى
االعتــراف بجمیــع عقــود اإلیجــار بقائمــة المركــز المالــي ،حیــث تــم إزالــة التمییــز بیــن عقــود اإلیجــار التشــغیلي والتمویلــي.
بموجــب هــذا المعیــار ،تــم االعتــراف باألصــل (الحــق فــي اســتخدام البنــد المؤجــر) وااللتزام المالــي مقابل دفعــات االیجارات.
باســتثناء عقــود اإلیجــار قصیــرة األجــل ومنخفضــة القیمــة .فیمــا یتعلــق بمحاســبة المؤجریــن فإنــه ال یوجــد تغییــر ملحــوظ
علیهــا.
األثر :أثر المعيار بشكل رئيسي على محاسبة عقود اإليجار التشغيلية للشركة.
تاريــخ إلزاميــة التطبيــق :إلزامــي للســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد أول كانــون الثانــي  .2019هــذا وقــد قامــت
الشــركة بتطبيــق نهــج االنتقــال المبســط بحيــث لــم يتــم بيــان المبالــغ المقارنــة للســنة الســابقة.
إن جميع العقود التي يتم معالجتها ضمن هذا المعيار تمثل قاعة التداول في مجمع بنك االسكان.
یتــم إطفــاء الموجــودات المثبتــة ضمــن قائمــة المركــز المالــي باســتخدام طریقــة القســط الثابــت علــى المــدة المتوقعــة
لحــق اســتخدام األصــل ولــكل أصــل علــى حــدة.
علمــاً بــأن عقــود اإليجــار كانــت تعالــج ســابقاً كعقــود تأجيــر تشــغيلي وفقــاً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )17وتقيــد
كمصــروف إيجــار للفتــرة ضمــن قائمــة الدخــل.
یتــم االعتــراف باإلیجــارات باعتبارهــا موجــودات حــق االســتخدام وااللتزامــات المقابلــة فــي التاریــخ الــذي تكــون فیــه
الموجــودات المؤجــرة متاحــة الســتخدام الشــركة .یتــم توزیــع كل دفعــة مــن دفعــات اإلیجــار بیــن االلتــزام وتكلفــة التمویــل.
یتــم تحمیــل تكلفــة التمویــل علــى الربــح أو الخســارة علــى مــدى فتــرة عقــد اإلیجــار وذلــك للحصــول علــى معــدل دوري
ثابــت للفائــدة المســتحقة علــى الرصیــد المتبقــي مــن المطلوبــات لــكل فتــرة .یحتســب االســتهالك علــى موجــودات حــق
االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد االیجــار ،أیهمــا أقصــر ،بطریقــة القســط الثابــت.
تقــاس الموجــودات والمطلوبــات الناتجــة مــن اإلیجــار علــى أســاس القیمــة الحالیــة .تتضمــن موجــودات اإلیجــار صافــي
القیمــة الحالیــة لدفعــات اإلیجــار التالیــة:
• دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر) ،ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة.
• دفعات إیجار متغیرة بناء على المؤشر أو المعدل.
• المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.
• سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار.
• دفعات عن غرامات فسخ اإلیجار ،إذا كانت شروط اإلیجار تشیر إلى استخدام المستأجر هذا الخیار.
تقــاس إلتزامــات عقــود اإليجــار التشــغيلية بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة ،حيــث تُ خصــم دفعــات اإليجــار
باســتخدام معــدل الفائــدة المــدرج فــي عقــد اإليجــار .وإذا تعــذر تحديــد هــذا المعــدلُ ،يســتخدم معــدل االقتــراض اإلضافــي
للمســتأجر ،وهــو المعــدل الــذي يتعيــن علــى المســتأجر دفعــه القتــراض األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة
مماثلــة فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة بشــروط وأحــكام مماثلــة .قامــت اإلدارة باســتخدام ســعر خصــم بلــغ .%8
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يقاس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تشمل التالي:
• مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.
• أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.
• أي تكاليف أولية مباشرة.
• تكاليف التصليحات إلعادة األصل المستأجر لحالته قبل االستئجار.
يتــم االعتــراف بالدفعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل والموجــودات ذات القيمــة المنخفضــة علــى أســاس
القســط الثابــت كمصاريــف فــي الربــح أو الخســارة .عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل هــي عقــود إيجــار لمــدة  12شــهراً أو أقــل.
قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )16بأثــر مســتقبلي اعتبــاراً مــن أول كانــون الثانــي 2019
ولــم تقــم الشــركة بإعــادة إصــدار القوائــم الماليــة لعــام  2018بموجــب األحــكام االنتقاليــة المحــددة فــي المعيــار.
إن أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )16كمــا فــي أول كانــون الثانــي ( 2019الزيــادة ( /النقــص)) هــو كمــا
يلــي:

قائمة المركز المالي
الموجودات
إجمالي عقود اإليجار التشغيلية
أثر الخصم
القيمة الحالية لحق استخدام أصول مستأجرة
إيجارات مدفوعة مقدماً
حق استخدام أصول مستأجرة كما في أول كانون الثاني
إضافات على العقود خالل السنة
مصروف االستهالك للسنة
حق استخدام أصول مستأجرة كما في  31كانون األول
المطلوبات
القيمــة الحاليــة اللتزامــات عقــود اإليجــار التشــغيلية كمــا فــي أول
كانــون الثانــي
إضافات على العقود خالل السنة
المدفوع من التزامات مرتبطة لحق استخدام أصول مستأجرة
فوائد مدينة للسنة
التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  31كانون األول

أول كانون الثاني
2019
دينار
168,000
()23,683
144,317
144,317
()48,106
96,211

144,317
()56,000
11,545
99,862
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األثر على قائمة الدخل الشامل (الزيادة ( /النقص)) للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019هو كما يلي:

قائمة الدخل الشامل

مصروف االستهالك (إيضاح )17
مصروف اإليجار
مصروف فوائد اإليجار

أثر تطبيق المعيار على ربح السنة

 31كانون األول
2019
دينار
()48,106
56,000
()11,545
()3,651

• التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (« ،)9األدوات الماليــة»  -يســمح التعديــل بقيــاس المزيــد مــن
الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة بوتيــرة أكبــر مقارنــة باإلصــدار الســابق للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9وبشــكل
خــاص بعــض الموجــودات الماليــة المدفوعــة مســبقا .يؤكــد التعديــل أيضــا علــى أن التعديــات فــي المطلوبــات الماليــة
ســيؤدي إلــى االعتــراف الفــوري بالربــح أو الخســارة.
• التفســير رقــم ( )23الصــادر عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة« ،الشــكوك حــول معالجــات
ضريبــة الدخــل»  -يوضــح التفســير تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة (الخســارة الضريبيــة) واألســس الضريبيــة والمزايــا الضريبيــة
غيــر المســتخدمة ومعــدالت الضريبــة عندمــا يكــون هنــاك عــدم يقيــن حــول معالجــات ضريبــة الدخــل بموجــب المعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم ( .)12ويراعــي التفســير علــى وجــه التحديــد:
 ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي. افتراضات السلطات الضريبية. تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة. تأثير التغيرات في الحقائق والظروف. 2-2-2المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة الصــادرة لكــن غيــر الســارية حتــى تاريخــه وغيــر
بشــكل مبكــر للســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي :2019
المطبقــة
ٍ
 لــم تطبــق الشــركة مبكــراً المعاييــر والتعديــات والتفســيرات الجديــدة التاليــة التــي قــد تــم إصدارهــا لكنهــا لــم تدخــل حيــزالتنفيــذ حتــى تاريخــه
المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9والمعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم ( ،)39والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (،)7
«إصــاح معــدل الفائــدة المعيــاري»  -توفــر هــذه التعديــات بعــض اإلعفاءات
فيمــا يتعلــق بإصــاح معــدل الفائــدة المعيــاري .وتتعلــق هــذه اإلعفــاءات

تسري على الفترات السنوية التي
تبدأ في أو بعد
أول كانون الثاني 2020
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بمحاســبة التحــوط ولهــا تأثيــر علــى إصــاح ســعر الفائــدة بيــن البنــوك والــذي
ال يجــب أن يتســبب بشــكل عــام فــي إنهــاء محاســبة التحــوط .ومــع ذلــك ،يجــب
أن يســتمر تســجيل أي تحــوط غيــر فعــال فــي بيــان الدخــل .بالنظــر إلــى الطبيعــة
الواســعة للتحوطــات التــي تنطــوي علــى عقــود قائمــة علــى ســعر الفائــدة بيــن
البنــوك ،فــإن اإلعفــاءات ســتؤثر علــى الشــركات فــي جميــع الصناعــات.
التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )1والمعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم ( )8فيمــا يتعلــق بتعريــف األهميــة النســبية  -إن هــذه
التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم (« ،)1عــرض البيانــات
الماليــة» والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم (« ،)8السياســات المحاســبية،
والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء» ،والتعديــات الالحقــة علــى
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة األخــرى )1 :تســتخدم تعريفــاً ثابتــاً لألهميــة
النســبية فــي جميــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وإطــار المفاهيــم للتقارير
الماليــة )2 ،توضــح تعريــف األهميــة النســبية )3 ،تــدرج بعــض التوجيهــات فــي
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )1حــول المعلومــات غيــر الهامــة.
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التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (« )3تعريــف النشــاط
التجــاري»  -ينقــح هــذا التعديــل تعريــف النشــاط التجــاري .وفقــاً للتعليقــات
التــي تلقاهــا مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــةُ ،يعتقــد أن تطبيــق اإلرشــادات
الحاليــة معقــد للغايــة ويــؤدي إلــى عــدد كبيــر جــداً مــن المعامــات المؤهلــة
للتصنيــف كاندماجــات أعمــال.
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 ليــس هنــاك معاييــر أخــرى ذات صلــة مــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أو تعديــات علــى المعاييــر المنشــورة أوتفســيرات صــادرة عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة قــد تــم إصدارهــا ولكنهــا ال تســري للمــرة األولــى
علــى الســنة الماليــة للمجموعــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي  2019وكان يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى
القوائــم الماليــة للشــركة.
 3-2ترجمة العمالت األجنبية

أ-العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم المالية

يتــم قيــاس البنــود المدرجــة فـــي القوائــم الماليــة للشــركة باســتخدام عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل مــن
خاللهــا الشــركة «العملــة التشــغيلية» .إن هــذه القوائــم الماليــة معروضــة بالدينــار األردنــي ،وهــي العملــة التشــغيلية
وعملــة العــرض للشــركة.
ب -العمليات واألرصدة

يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــــار األردنــي بســعر التحويــل الســائد عنــد إجــراء العمليــة ،ويتم
تحويــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــات األجنبيــة فــي نهايــة الســنة الماليــة إلــى الدينــــار األردنــي باألســعار
الســائدة فــي نهايــة الســنة ،وتــدرج أربــاح وخســائر التحويــل الناجمــة عــن ذلــك ضمــن قائمــة الدخــل .إن البنــود غيــر النقديــة
المقاســة حســب التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة ال يتــم تحويلهــا.
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 4-2ممتلكات ومعدات

يتــم تســجيل الممتلــكات والمعــدات بسعـــر الكلفــة التاريخيـــة بعــد تنزيــل االســتهالكات والتدنــي (إن وجــدت) .تشــمل الكلفة
التاريخيــة المصاريف المتعلقـــة بامتالك هـــذه الممتلــكات والمعدات.
يتــم تضميــن التكاليــف الالحقــة لقيمــة الموجــودات أو احتســابها علــى أنهــا موجــودات منفصلــة بطريقــة مناســبة ،عندمــا
يكــون هنــاك احتمــال تدفــق فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية للشــركة مــن تلــك الموجــودات ويكــون مــن الممكــن قيــاس كلفــة
تلــك الموجــودات بطريقــة موثــوق بهــا .يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة للبنــد المســتبدل .يتــم تســجيل جميــع مصاريــف
التصليحــات والصيانــة األخــرى عنــد تكبدهــا فــي قائمــة الدخــل.
ال يتــم اســتهالك األراضــي ،ويتــم احتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت لتوزيــع الكلفــة علــى العمــر اإلنتاجــي
للممتلــكات والمعــدات .إن األعمــار اإلنتاجيــة الرئيســية المســتخدمة لهــذا الغــرض هــي:

مباني

سنوات
40

أجهزة كمبيوتر

6-7

اآلت وأجهزة

6-7

سيارات

أثاث ومفروشات

6-7
5 - 10

يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات ،وتعدل إن لزم ،عند نهاية كل فترة مالية.
عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض
قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل .تحـ ّـدد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن
اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات باالستنـــاد إلــى الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة وعائداتهــا ويتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل.
 5-2مشاريع تحت التنفيذ

تتمثــل المشــاريع تحــت التنفيــذ فــي المبالــغ المدفوعــة لشــراء نظــام تــداول للشــركة وهــي مدرجــة بالكلفــة ،وتشــمل كلفــة
الشــراء وإعــداد النظــام والمعــدات واالستشــارات وغيرهــا مــن النشــاطات المرتبطــة بالنظــام ،ســيتم تحويــل هــذه الكلفــة
إلــى بنــد الموجــودات الغيــر ملموســة عنــد اكتمــال المشــروع وتجهيــز النظــام لالســتخدام .ويتــم اســتهالكها عندهــا وفقــاً
للعمــر اإلنتاجــي للفئــة المحــول اليهــا.
 6-2التدني في قيمة الموجودات غير المالية

يتــم مراجعــة الموجــودات الخاضعــة لإلســتهالك واإلطفــاء لكــي يتــم تحديــد خســارة التدنــي فــي قيمتهــا عندمــا تشــير
األحــداث أو التغي ّـــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد .يتــم احتســاب خســارة التدنــي
فــي القيمــة بمقــدار المبلــغ الــذي تتجــاوز بــه القيمــة الدفتريــة للموجــودات عــن القيمــة الممكــن اســتردادها ويتــم تســجيلها
فــي قائمــة الدخــل .والقيمــة الممكــن اســتردادها هــي القيمــة العادلــة للموجــودات بعــد تنزيــل تكاليــف البيــع أو القيمــة
مــن االســتخدام أيهمــا أعلــى .وألغــراض تقييــم تدنــي القيمــة ،يتــم تجميــع الموجــودات فــي أدنــى المســتويات التــي يوجــد
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لهــا تدفقــات نقديــة يمكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل (وحــدات توليــد النقــد) .يتــم مراجعــة الموجــودات غيــر الماليــة باســتثناء
الشــهرة التــي تعرضــت لتدنــي فــي قيمتهــا الحتمــال عكــس انخفــاض القيمــة بتاريــخ كل تقريــر.
 7-2الموجودات المالية
 1-7-2تصنيفات

تصنــف الشــركة موجوداتهــا الماليــة (والمتمثلــة فــي النقــد ومــا فــي حكمــه والذمــم المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى)
كموجــودات بالكلفــة المطفــأة علــى أســاس الهــدف الــذي تـ ّـم الحصــول مــن أجلــه علــى هــذه الموجــودات الماليــة وهــو
االحتفــاظ بهــا للتحصيــل النقــدي .تحــدد اإلدارة تصنيفاتهــا للموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي لهــا.
الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى

إن الحســابات المدينــة واألرصــدة المدينــة األخــرى هــي موجــودات ماليــة (خالفــاً للمشــتقات الماليــة) تتكــون مــن دفعــات
محــددة أو ثابتــة ،وهــي غيــر مدرجــة فــي الســوق المالــي .يتــم تصنيــف هــذه الموجــودات ضمــن الموجــودات المتداولــة إال
إذا كانــت فتــرات اســتحقاقها أكثــر مــن  12شــهراً بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ،حيــث يتــم تصنيفهــا كموجــودات غيــر
متداولــة.
 2-7-2االعتراف والتقدير

يتــم االعتــراف بعمليــة شــراء وبيــع الموجــودات الماليــة بتاريــخ تنفيــذ العقــد وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه الشــركة بعمليــة
الشــراء والبيــع لهــذه الموجــودات.
تمثــل الذمــم التجاريــة المدينــة وهــي مبالــغ مســتحقة مقابــل تقديــم خدمــات ضمــن النشــاط االعتيــادي للشــركة .وهــي
عــادة مســتحقة الســداد خــال  30يــوم وعليــه يتــم تصنيفهــا ضمــن الموجــودات المتداولــة للشــركة.
يتــم االعتــراف األولــي بالذمــم المدينــة بالقيمــة العادلــة بمبلــغ مقابــل غيــر مشــروط مــا لــم تضــم عناصــر تمويــل جوهريــة
عنــد االعتــراف بهــا بالقيمــة العادلــة .تحتفــظ الشــركة بالذمــم المدينــة بغــرض تحصيــل التدفقــات النقدية التعاقديــة وتُ قاس
الحقـــاً علـــى أســـاس الكلفة المطفـــأة باســتخدام طريقـــة الفائدة الفعلية .تفاصيل سياســات الشــركة فيما يتعلق بالتدني
فــي القيمــة واحتســاب مخصــص الخســارة مبينــة فــي اإليضــاح رقــم (.)7
 3-7-2التدني في قيمة الموجودات المالية

لــدى الشــركة فئــة واحــدة مــن الموجــودات الماليــة التــي تخضــع بشــكل جوهــري لنمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة
الجديــد وهــي الذمــم المدينــة.
بينمــا يخضــع النقــد ومــا فــي حكمــه واألرصــدة المدينــة األخــرى أيضــاً لمتطلبــات تدنــي القيمــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( ،)9اال أن تدنــي قيمــة هــذه الموجــودات الماليــة غيــر جوهــري.
الذمم المدينة

تطبــق الشــركة الطريقــة المبســطة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم ( )9لقياس الخســائر االئتمانيــة المتوقعة
والتــي تســتخدم مخصــص الخســائر المتوقعــة علــى مــدى العمــر لجميع الذمــم المدينة.
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ـاء علــى خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــتركة وأيــام
لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ،تــم تجميــع الذمــم المدينــة بنـ ً
تأخــر الســداد.
تســتند معــدالت الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة إلــى بيانــات الدفــع الخاصــة بالمبيعــات علــى مــدار  12شــهراً الســابقة
لتاريــخ كل تقريــر مالــي .يتــم تعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة لتعكــس المعلومــات الحاليــة والمســتقبلية علــى عوامــل
االقتصــاد الكلــي التــي تؤثــر علــى قــدرة العمــاء علــى تســوية الذمــم المســتحقة.
تفاصيل احتساب مخصص الخسارة مبينة في اإليضاح رقم (.)7
 9-2النقد وما في حكمه

يتكــون مـــن النقـــد فـــي الصنـــدوق وارصــدة لــدى البنــوك وودائــع تحـــت الطلـــب لــدى البنـــوك بحيــث ال يتجـــاوز تواريــخ
استحقاقهـــا األصلـــي الثالثـــة أشهـــر.
 10-2مخصصات

لحــدث ســابق ،ويكــون مــن
ٍ
تُ حتســب المخصصــات عندمــا يترتــب علــى الشــركة التــزام (قانونــي أو ضمنــي) حالــي نتيجــة
المحتمــل أن يقتضــي األمــر خــروج مــوارد تمثــل منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام ،ويكــون باإلمــكان وضــع تقديــر موثــوق
لمبلــغ االلتــزام.
تمثــل القيمــة المعتــرف بهــا كمخصــص أفضــل تقديــر للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي بتاريــخ التقريــر مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار المخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن المحيطــة بااللتــزام .عندمــا يتــم قيــاس مخصــص مــا باســتخدام التدفقــات
النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي ،فــإن قيمتــه الدفتريــة تمثــل القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.
فــي حــال اقتضــى األمــر خــروج بعــض أو كافــة المنافــع االقتصاديــة لتســوية مخصــص يتوقــع اســترداده مــن الغيــر ،يتــم
االعتــراف بالذمــة المدينــة كأصــل إذا كان مــن المؤكــد تقريبــاً اســترداد الذمــة ويكــون باإلمــكان قيــاس الذمــة المدينــة
بشــكل موثــوق.
 11-2االعتراف باإليرادات

اعتبــاراً مــن أول كانــون الثانــي  ،2018طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (« )15اإليــرادات مــن العقــود
مــع العمــاء».
 1-11-2تحديد التزام األداء

تقــوم الشــركة بتقديــم مجموعــة مــن خدمــات إدارة ســوق تــداول األســهم لســوق عمــان المالــي .وفــي حــال تضمــن عقــد
مــع عميــل علــى خدمــات منفصلــة إلــى جانــب تقديــم الخدمــات ،تقــوم الشــركة بتحديــد التزامــات األداء لهــذه الخدمــات التــي
ســيتم تقديمهــا بموجــب عقــد البيــع.
يتــم االعتــراف باإليــراد عنــد تقديــم الخدمــة مــن قبــل الشــركة عندمــا يكــون باإلمــكان تقديــر نتائــج المعاملــة بشــكل موثــوق،
وذلــك بالرجــوع إلــى مرحلــة إنجــاز المعاملــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي.
ـكل موثــوق وعندمــا يكــون مــن المرجــح أن
تعتــرف الشــركة باإليــرادات عندمــا يكــون باإلمــكان قيــاس قيمــة اإليــرادات بشـ ٍ
تتدفــق إلــى الشــركة منافــع اقتصاديــة مســتقبلية وعندمــا يتــم الوفــاء بمعاييــر محــددة لــكل نشــاط مــن أنشــطة الشــركة
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ـذة بعيــن االعتبــار نــوع العميــل
وفقــاً لمــا هــو مبيــن أدنــاه .تســتند الشــركة فــي إعــداد تقديراتهــا علــى النتائــج التاريخيــة آخـ ً
ونــوع المعاملــة وشــروط كل اتفــاق.
 2-11-2الوفاء بالتزام األداء في وقت معين
(أ) االنتساب واإلدراج وشاشات التداول

يتــم االعتــراف برســوم االنتســاب واإلدراج واشــتراكات شاشــات التــداول كإيــراد الخدمــات عندمــا يتــم تقديــم الخدمــة ،أي
بانتســاب وإدراج العميــل لســوق عمــان المالــي واســتالم شــركات الوســاطة لشاشــات التــداول ويتــم االعتــراف باإليــراد
علــى عمــر مــدة اإلنتســاب ،وأال يكــون هنــاك التــزام غيــر مســتوف بمــا يؤثــر علــى قبــول العميــل .وال يتــم االنتســاب واإلدراج
إال بعــد اســتكمال جميــع االجــراءات ودفــع الرســوم وتحويــل مخاطــر التقــادم والخســائر إلــى العميــل ،وإمــا أن يقبــل العميــل
الشــروط وفقــاً للعقــد مــع انقضــاء أحــكام القبــول أو أن يكــون لــدى الشــركة دليــل موضوعــي علــى اســتيفاء جميــع معاييــر
القبــول .ويحــدث التســليم عندمــا يكــون العميــل مــدرج وشــركات الوســاطة قــادرة علــى بــدء تقديــم خدمــة التــداول.
(ب) التداول

تقــوم الشــركة بــإدارة خدمــة التــداول بســوق عمــان المالــي .يتــم االعتــراف بإيــراد عمولــة التــداول عندمــا يتــم تقديــم
الخدمــة ،أي ببيــع وشــراء األســهم (التــداول) للعميــل عنــد نقطــة البيــع والشــراء ،ويتمتــع العميــل بمطلــق الحريــة فــي اختيــار
منفــذ وســعر بيــع وشــراء األســهم ،وأال يكــون هنــاك التــزام غيــر مســتوف بمــا يؤثــر علــى قبــول العميــل لألســهم .وال يتــم
انتقــال األســهم إال بعــد دفــع رســوم التــداول وتحويــل مخاطــر التقــادم والخســائر إلــى العميــل.
يتــم االعتــراف بإيــرادات التــداول بنــاء علــى نســبة معلنــة ومحــددة مــن إجمالــي ســعر بيــع وشــراء األســهم .ويتــم االعتــراف
بإيــرادات التــداول فــي وقــت معيــن ،وذلــك عنــد إتمــام عمليــة بيــع و أو شــراء األســهم وتحويــل الملكيــة القانونيــة وقبــول
العميــل لهــذه العمليــة.
ويتــم االعتــراف بــأي ذمــم مدينــة عنــد تقديــم الخدمــة ،ألن هــذه هــي النقطــة الزمنيــة التــي يكــون فيهــا المقابــل غيــر
مشــروط.
 12-2مزايا الموظفين

بخصــوص خطــط المزايــا محــددة المشــاركة فــإن الشــركة تقــوم بدفــع مشــاركات بشــكل إجبــاري لصنــدوق تأميــن التقاعــد
والم ُـــدار مــن قبــل مؤسســة حكوميــة (مؤسســة الضمــان االجتماعــي) .ال يترتــب علــى الشــركة أي التزامــات أخــرى عنــد دفــع
مشــاركتها ويتــم إدراج هــذه المشــاركات كمصــروف الضمــان االجتماعــي عنــد اســتحقاقها.
 13-2ضريبة الدخل

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة.
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة ،وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن
األربــاح المعلنــة فــي القوائــم الماليــة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة
للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة أو
مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.
تحســب الضرائــب بموجــب النســب الضريبيــة المقــررة بموجــب القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي المملكــة
األردنية الهاشــمية.
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 14-2إيجارات

شــهرا إلــى 3
تقــوم الشــركة باســتئجار قاعــة التــداول .وعــادة مــا تكــون عقــود اإليجــار لفتــرات محــددة تتــراوح مــن 12
ً
ســنوات ،ولكــن قــد يكــون لهــا خيــارات تمديــد .يتــم التفــاوض علــى شــروط اإليجــار علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة ويتضمــن
ذلــك مجموعــة واســعة مــن الشــروط واألحــكام المختلفــة.
حتــى الســنة الماليــة  ،2018كانــت عقــود اإليجــار تصنــف كعقــود إيجــار تشــغيلي .وكان يتــم تحميــل الدفعــات التــي يتــم
المؤجــر) علــى بيــان الربــح أو الخســارة
أداؤهــا بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي (صافيــة مــن أي فائــدة مســتلمة مــن
ّ
بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
ـاء علــى موجــودات حــق االســتخدام وااللتزامــات المقابلــة
اعتبــاراً مــن أول كانــون الثانــي  ،2019يتــم االعتــراف باإليجــارات بنـ ً
فــي التاريــخ الــذي تكــون فيــه الموجــودات المؤجــرة متاحــة الســتخدام المجموعــة .يتــم توزيــع كل دفعــة مــن دفعــات
اإليجــار بيــن االلتــزام وتكلفــة التمويــل .يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الربــح أو الخســارة علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار
وذلــك للحصــول علــى معــدل دوري ثابــت للفائــدة المســتحقة علــى الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام لــكل فتــرة .ويحتســب
االســتهالك علــى موجــودات حــق االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد االيجــار ،أيهمــا أقصــر،
بطريقــة القســط الثابــت.

( )3إدارة المخاطـر الماليـة
 1-3عوامل المخاطر المالية
تتعــرض الشــركة لمخاطــر ماليــة مختلفــة نتيجــة لنشــاطاتها ،وتتضمــن هــذه المخاطــر تأثيــر التقلبـــات فــي الســوق (مخاطــر
تحويــل العمــات) ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة .يركــز برنامــج إدارة المخاطــر اإلجماليــة للشــركة علـــى تخفيــض التأثيــر
الســلبي المحتمــل علـــى النتائــج الماليـــة للشــركة إلــى الحــد األدنــى.
أ .مخاطـر السـوق

 مخاطـر تحويـل العمـالتإن معظم تعامالت الشركة بالدينار األردني لذلك فإن مخاطر تحويل العمالت غير جوهرية.
ب .مخاطر اإلئتمان

تنحصــر الموجــودات الماليــة التــي تخضــع لمخاطــر االئتمــان فــي النقــد ومــا فــي حكمــه والذمــم المدينــة وبعــض األرصــدة
المدينــة األخــرى .تتعامــل الشــركة فقــط مــع المؤسســات الماليــة التــي تتمتــع بمــاءة ائتمانيــة مقبولــة .لــدى الشــركة
سياســة للحــد مــن القيمــة المعرضــة لخطــر االئتمــان لــدى مؤسســة ماليــة واحــدة.
تقــوم الشــركة بمراقبــة ســقوف االئتمــان الممنوحــة والمســتغلة مــن قبــل العمــاء بشــكل منتظــم .ال يوجــد لــدى الشــركة
اي مخاطــر تركــز للذمــم المدينــة كمــا فــي  31كانــون الثانــي .2019
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الجدول اآلتي يبين النقد لدى البنوك والتصنيف االئتماني لها كما في  31كانون األول موزع كما يلي:
التصنيف
بنك اإلسكان

AA+

2019
دينار
41,656

2018
دينار
69,156

البنك المركزي األردني

AAA

4,429,733

5,771,749

4,471,389

5,840,905

ج .مخاطر السيولة

كاف عن طريق المتحصل من العمليات التشغيلية للشركة.
تتضمن إدارة مخاطر السيولة اإلبقاء على نقد ٍ
تستحق جميع المطلوبات المالية للشركة غير المخصومة خالل  12شهر من تاريخ هذه القوائم المالية.
 2-3القيمة العادلة

تقارب القيمة الدفترية للذمم وارصدة مدينة اخرى واالرصدة الدائنة األخرى قيمتها العادلة.
 3-3فئات األدوات المالية
الموجودات حسب قائمة المركز المالي
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
(باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً )
نقد في الصندوق ولدى البنوك
المطلوبات حسب قائمة المركز المالي
مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة
التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي
أرصدة دائنة أخرى
(االعتراف إيراد مقبوض مقدماً والمطلوبات القانونية)

2019
دينار

2018
دينار

131,739
4,472,289
4,604,028

101,616
5,843,449
5,945,065

99,862
276,178

708,697

376,040

708,697
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( )4التقديرات واالجتهادات المحاسبية ذات األهمية

تجــري الشــركة تقييمــاً مســتمراً للتقديــرات واالجتهــادات المحاســبية التــي تســتند إلــى الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى بمــا
فــي ذلــك توقعــات األحــداث المرتقبــة التــي يعتقــد أنهــا معقولــة اســتناداً إلــى الظــروف الراهنــة.
تقــوم الشــركة بإعــداد تقديــرات وافتراضــات تتعلــق بالمســتقبل .إن التقديــرات المحاســبية الناتجــة بطبيعتهــا نــادراً مــا
ـا جوهريــاً علــى
تســاوي النتائــج الفعليــة ذات الصلــة .إن التقديــرات واالفتراضــات التــي لهــا مخاطــر كبيــرة وتســبب تعديـ ً
القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــال الســنة الماليــة القادمــة هــي كمــا يلــي:
أ.مخصص خسارة إئتمانية متوقعة

إن مخصصــات انخفــاض القيمــة للموجــودات الماليــة تســتند إلــى افتراضــات حــول مخاطــر التعثــر فــي الســداد ومعــدالت
الخســارة المتوقعــة .تســتخدم الشــركة األحــكام فــي وضــع هــذه االفتراضــات وتحديــد المدخــات لحســاب االنخفــاض فــي
القیمــة اســتنادا إلــی تاريــخ الشــركة الســابق وظــروف الســوق الحاليــة باإلضافــة إلــى التقديــرات المســتقبلية فــي نھایــة کل
فتــرة تقريــر.
تم اإلفصاح عن تفاصيل االفتراضات والمدخالت الرئيسية في السياسة المحاسبية (اإليضاح .)7-2
ب .ضريبة الدخل

تخضــع الشــركة لضريبــة الدخــل وبالتالــي فــإن ذلــك يتطلــب اجتهــادات كبيــرة بتحديــد مخصــص لضريبــة الدخــل .يوجــد كثيــر
مــن المعامــات واالحتســابات متعلقــة بنشــاط الشــركة العــادي والتــي يكــون تحديــد الضريبــة عليهــا غيــر محــدد .تقــوم
ـاء علــى توقعــات فيمــا إذا كانــت ضرائــب إضافيــة مطلوبــة .إذا
الشــركة بإثبــات مطلوبــات للتدقيــق الضريبــي المتوقــع بنـ ً
كانــت النتيجــة النهائيــة للضريبــة تختلــف عــن المبالــغ التــي تـ ّـم تســجيلها فــان الفروقــات تؤثــر علــى ضريبــة الدخــل فــي الفتــرة
التــي يتــم تحديــد وجــود هــذه الفروقــات.
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( )5ممتلكات ومعدات
أراضـي
دينــار

مباني
دينــار

اجهزة كمبيوتر
دينــار

سيارات
دينــار

آالت وأجهزة
دينــار

أثاث ومفروشات
دينــار

المجموع
دينــار

2019
الكلفة
كما في أول كانون الثاني 2019
اضافات
استبعادات
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )6
كما في  31كانون األول 2019

1,251,800
1,251,800

1,963,365
1,963,365

4,157,266
47,417
()560
732,404
4,936,527

191,953
191,953

275,942
2,569
()850
11,136
288,797

138,983
138,983

7,979,309
49,986
()1,410
743,540
8,771,425

االستهالك المتراكم
كما في أول كانون الثاني 2019
مصروف االستهالك
استبعادات
كما في  31كانون األول 2019
صافي القيمة الدفترية كما في 31كانون األول 2019

1,251,800

848,863
50,771
899,634
1,063,731

3,649,865
377,549
()180
4,027,234
909,293

191,953
191,953
-

200,554
20,449
()515
220,488
68,309

129,842
2,692
132,534
6,449

5,021,077
451,461
()695
5,471,843
3,299,582

2018
الكلفة
كما في أول كانون الثاني 2018
اضافات
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )6
كما في  31كانون األول 2018

1,251,800
1,251,800

1,963,365
1,963,365

3,904,034
10,016
243,216
4,157,266

191,953
191,953

221,131
600
54,211
275,942

138,983
138,983

7,671,266
10,616
297,427
7,979,309

االستهالك المتراكم
كما في أول كانون الثاني 2018
مصروف االستهالك
كما في  31كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية كما في 31كانون األول 2018

1,251,800

800,674
48,189
848,863
1,114,502

3,451,182
198,683
3,649,865
507,401

190,679
1,274
191,953
-

184,532
16,022
200,554
75,388

127,404
2,438
129,842
9,141

4,754,471
266,606
5,021,077
2,958,232
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إن بنــد أراضــي ومبانــي المبيــن بالجــدول اعــاه وبصافــي قيمــة دفتريــة  2,315,531دينــار كمــا فــي 31كانــون األول 2019
يمثــل أراضــي ومبانــي غيــر مســجلة بإســم شــركة بورصــة عمــان (إيضــاح .)1حيــث قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ  26تشــرين
الثانــي  2017الموافقــة علــى تســجيل حصــة الشــركة والبالغــة  ٪ 28مــن مبنــى وأرض هيئــة األوراق الماليــة .هــذا ولــم
تســتكمل إجــراءات تثبيــت نقــل ملكيــة حصــة شــركة بورصــة عمــان فــي مبنــى هيئــة االوراق الماليــة والبالــغ قيمتــه الدفتريــة
 1,063,731دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2019لــدى الجهــات المعنيــة حتــى تاريــخ اقــرار هــذه القوائــم الماليــة.
قامــت بورصــة عمــان بتاريــخ  15كانــون االول  2009بشــراء أرض فــي مدينــة اربــد التنمويــة بكلفــة  1,251,800دينــار بموجــب
اتفاقيــة مــع شــركة تطويــر الشــمال وذلــك لغايــات إنشــاء موقــع لبورصــة عمــان وشــركات الخدمــات الماليــة فــي محافظــة
إربــد ،وال يــزال العمــل جاريــاً الســتكمال اجــراءات تســجيل األرض باســم بورصــة عمــان (إيضــاح .)1

( )6مشاريع تحت التنفيذ

دفعات لشراء
نظام تداول *

دفعات لشراء
ممتلكات ومعدات

عطاءات تحت
التنفيذ

المجموع

324,452
167,974

592,655
137,412
()698,947
31,120

96,264
136,428
()44,593
188,099

1,013,371
441,814
()743,540
711,645

دينــار

كما في  31كانون الثاني 2019
دفعات خالل االسنة
المحول إلى ممتلكات ومعدات (إيضاح )5

كما في  31كانون الثاني 2018
دفعات خالل االسنة
المحول إلى ممتلكات ومعدات (إيضاح )5

492,426

313,514
10,938
324,452

دينــار

64,465
825,617
()297,427
592,655

دينــار

57,452
38,812
96,264

دينــار

435,431
875,367
()297,427

1,013,371

* يمثــل هــذا البنــد دفعــات لشــراء نظــام تــداول للشــركة حيــث يتوقــع أن يكتمــل تفعيــل النظــام فــي ســنة  2020علــى أن تكمــل الشــركة باقــي الدفعــات
حســب العقــد وعلــى مــدار عشــر ســنوات منــذ بــدأ تفعيــل النظــام.
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( )7ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

ذمم شركات (شركات ادراج +مركز ايداع)
ذمم وسطاء
ذمم عموالت الوسطاء
ذمم اخرى (غرامات)
إجمالي التعرض
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
ذمم مدينة ،بالصافي
المدفوع لوزارة المالية
مصاريف مدفوعة مقدماً
إيرادات فوائد مستحقة
التأمينات المستردة

2019

2018

288,078
52,125
6,523
340,000
686,726
()670,341
16,385
42,360
86,642
42,943
30,051
218,381

291,939
53,628
7,683
340,000
693,250
()670,541
22,709
77,518
48,857
30,050
179,134

دينــار

دينــار

يتــم االعتــراف األولــي بالذمــم المدينــة بالقيمــة العادلــة بمبلــغ مقابــل غيــر مشــروط مــا لــم تضــم عناصــر تمويــل جوهريــة
عنــد االعتــراف بهــا بالقيمــة العادلــة .تحتفــظ الشــركة بالذمــم المدينــة بغــرض تحصيــل التدفقــات النقدية التعاقديــة وتُ قاس
الحقـــاً علـــى أســـاس الكلفة المطفـــأة باســتخدام طريقـــة الفائدة الفعلية .تفاصيل سياســات الشــركة فيما يتعلق بالتدني
فــي القيمــة واحتســاب مخصــص الخســارة مبينــة فــي اإليضــاح رقــم (.)7-2
نظــراً ألن طبيعــة الذمــم المدينــة قصيــرة األجــل تــم تصنيفهــا ضمــن الموجــودات المتداولــة واعتبــار أن القيمــة العادلــة لهــا
تعــادل القيمــة الدفتريــة كمــا فــي  31كانــون األول  2019و  2018علــى التوالــي.
ال تمتلك الشركة أي ضمانات مقابل الذمم المدينة.
إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:
2019

2018

670,541
()200
670,341

654,912
()18,076
36,705
670,541

دينــار

الرصيد في بداية السنة
شطب ذمم
المضاف خالل السنة (إيضاح )15
الرصيد كما في  31كانون األول

دينــار
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( )8نقد في الصندوق ولدى البنوك

2019

2018

900
41,656
4,429,733
4,472,289

2,544
69,156
5,771,749
5,843,449

دينــار

نقد في الصندوق
حسابات بنكية
ودائع لدى البنوك

دينــار

* يمثل هذا المبلغ وديعة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل أقل من  3أشهر وال يستحق عليها أرباح فوائد.
قامــت الشــركة باحتســاب مخصــص خســارة ائتمانيــة متوقعــة علــى األرصــدة لــدى البنــوك ولــم تقــم بتســجيله حيــث أن
قيمة الخســارة المتوقعة غير جوهرية.

( )9حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع

يبلــغ رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع  4,774,525دينــار مقســم إلــى  4,774,525ســهم بقيمــة اســمية دينــار للســهم
الواحــد كمــا  31كانــون األول  2019و .2018
إن رأس المال مملوك بالكامل من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية.
احتياطي إجباري

تماشــياً مــع متطلبــات قانــون الشــركات األردنــي والنظــام الداخلــي ،علــى الشــركة أن تقتطــع نســبة  %10مــن صافــي األربــاح
الســنوية وتحويلهــا إلــى االحتياطــي اإلجبــاري ،ويســتمر هــذا االقتطــاع لــكل ســنة علــى أال يتجــاوز مجمــوع مــا اقتطــع لهــذا
االحتياطــي  %25مــن رأســمال الشــركة المصــرح بــه .ألغــراض هــذا القانــون فــإن صافــي األربــاح يمثــل الربــح قبــل اقتطــاع
مخصــص ضريبــة الدخــل والرســوم .إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.
احتياطي اختياري

تماشــياً مــع قانــون الشــركات األردنــي المــادة رقــم ( )187فــإن للهيئــة العامــة للشــركة المســاهمة العامــة أن تقــرر اقتطــاع
مبلــغ ال يتجــاوز  %20مــن صافــي األربــاح الســنوية وتحويلهــا إلــى االحتياطــي االختيــاري .ألغــراض هــذا القانــون ،يتمثــل
صافــي الربــح فــي الربــح قبــل اقتطــاع مخصــص ضريبــة الدخــل .إن هــذا االحتياطــي قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.

( )10احتياطي زيادة رأس المال

يمثــل هــذا االحتياطــي صافــي القيمــة الدفتريــة لــأرض والمبنــى كمــا هــو مبيــن فــي اإليضاحيــن رقــم ( 1و  )5حيــث أن
هاذيــن البنديــن لــم يتــم تحويــل ملكيتهــم القانونيــة للشــركة كمــا فــي  31كانــون األول  2019و .2018هــذا وقــد قــررت إدارة
الشــركة رســملة هــذا االحتياطــي عنــد اســتكمال تســجيل هــذه العقــارات باســم الشــركة قانونيــاً .
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( )11أرصدة دائنة اخرى
2019

2018

204,046
48,896
24,251
12,210
30
10,996
300,429

409,202
124,177
20,601
3,838
155,115
3,109
13,256
729,298

دينــار

أمانات للغير
مصاريف مستحقة
إيرادات مقبوضة مقدماً
أمانات هيئة االوراق المالية
أمانات وزارة المالية
أمانات مركز ايداع االوراق المالية
أخرى

دينــار

( )12مخصص التزامات قانونية

تــم بموجــب اجتمــاع مجلــس اإلدارة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  28كانــون االول  2011اعتبــار خدمــة موظفــي البورصــة
فــي ســوق عمــان المالــي خدمــة فعليــة لهــم لغايــات احتســاب تعويــض نهايــة الخدمــة المنصــوص عليــه فــي المــادة ()65
مــن النظــام الداخلــي لموظفــي البورصــة لســنة  2005وذلــك بعــد حســم مبالــغ مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي صرفــت لهــم
وفقــاً ألحــكام نظــام موظفــي ومســتخدمي ســوق عمــان المالــي رقــم ( )12لســنة  1978وقــد أكــد المستشــار القانونــي
للبورصــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة حيــث اعتبــر هــذا القــرار يحظــى بالمشــروعية واألســاس القانونــي إلنشــائه ووضعــه حيــز
التطبيــق.
		
إال أن مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة وبموجــب قــراره رقــم ( )2012/33بتاريــخ أول آذار  2012طلــب مــن البورصــة
الرجــوع عــن هــذا القــرار وقــد أقــام مجموعــة مــن موظفــي بورصــة عمــان دعــوى قضائيــة يطالبــون بأحقيتهــم بمكافــأة
نهايــة الخدمــة عــن خدمتهــم بســوق عمــان المالــي أســوة بزمالئهــم الموظفيــن فــي هيئــة األوراق الماليــة ،وقــد أصــدرت
المحكمــة اإلداريــة العليــا قرارهــا رقــم ( )8فــي الدعــوى رقــم ( )2019 /148حيــث تــم رد الطعــن الــذي تقدمــت بــه هيئــة
األوراق الماليــة ومجلــس مفوضيهــا وتأكيــد الحكــم المطعــون فيــه بإلغــاء قــرار الطعــن الصــادر عــن مجلــس مفوضــي
هيئــة األوراق فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  16آذار  2017رقــم ( )2017/73بعــدم الموافقــة علــى قــرار مجلــس إدارة
البورصــة رقــم ( ،)2017/5وقــد قامــت البورصــة بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم ( )2019/81بصــرف المســتحقات الماليــة
للموظفيــن المســتدعين علــى فتــرة خدمتهــم فــي ســوق عمــان المالــي وحتــى تاريــخ  15أيــار  1997وذلــك بعــد حســم مبلــغ
مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي صرفــت لهــم وفقــاً ألحــكام نظــام موظفــي ومســتخدمي ســوق عمــان المالــي رقــم ( )12لســنة
 ،1978كمــا قــرر المجلــس بقــراره رقــم ( )2019/82علــى التوصيــة للهيئــة العامــة للشــركة بالموافقــة علــى اعتبــار خدمتهــم
للفتــرة مــن  15أيــار  1997وحتــى أول كانــون الثانــي  2000هــي خدمــة فعليــة لغايــات احتســاب تعويــض نهايــة الخدمــة.
إن الحركة على مخصص التزامات قانونية كما يلي:
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2019

2018

674,214
()204,165
470,049

674,214
674,214

دينــار

الرصيد في بداية السنة
المدفوع خالل السنة
الرصيد كما في  31كانون األول

دينــار

( )13مخصص ضريبة الدخل

تــم احتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل لعــام  2019وفقــاً لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم ( )38لســنة  2018والــذي بــدء العمــل
بــه إعتبــاراً مــن أول كانــون الثانــي  2019وبموجــب هــذا القانــون فــإن نســبة الضريبــة القانونيــة هــي  %20باإلضافــة إلــى %1
والتــي تمثــل ضريبــة تكافــل إجتماعــي.
تــم احتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل لعــام  2018وفقــاً لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم ( )34لســنة  2014وتعديالتــه الالحقــة
وبموجــب هــذا القانــون تبلــغ نســبة ضريبــة الدخــل القانونيــة علــى الشــركة .%20
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2019

2018

215,127
()215,127
48,960
48,960

93,709
()93,709
215,127
215,127

دينــار

رصيد بداية السنة
المدفوع خالل السنة
ضريبة الدخل المستحقة للسنة

دينــار

قامــت الشــركة بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي لســنة  2018و  ،2017هــذا ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات
بمراجعــة الكشــف حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة.
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( )14إيرادات تشغيلية
2019

2018

1,635,170
582,279
400,000
204,800
59,685
30,000
2,911,934

2,416,058
575,933
400,000
133,632
109,169
30,000
3,664,792

دينــار

عموالت التداول
رسوم االدراج
رسوم انتساب
بدل شاشات تداول واستعالم
بدل تقديم معلومات
رسوم االشتراك

دينــار

( )15مصاريف إدارية
2019

2018

1,020,699
499,567
307,603
203,703
142,088
99,521
99,742
54,123
47,228
28,963
28,303
21,260
18,721
16,930
19,594
14,325
9,515
8,360
7,645

1,043,681
266,606
398,781
190,497
122,000
106,318
96,907
48,841
63,500
37,640
37,865
18,530
21,265
11,179
14,453
39,606
16,569
8,078
11,036
10,515

دينــار

الرواتب واالجور
استهالكات (إيضاح )17
صيانة وتطوير برامج
خدمات مشتركة
ضمان اجتماعي
عالج طبي
اتصاالت وبرق وبريد وفاكس وانترنت
االيجار
كهرباء ومياه
مكافأة وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
رسوم واشتراكات
مساهمة البورصة في صندوق االدخار
حراسة
مصاريف صيانة عامة
نظافة
أتعاب مهنية
قرطاسية ومطبوعات وصحف
مصاريف التأمين
دعاية وإعالن
تدريب

دينــار
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2019

2018

7,388
6,690
6,158
619
4,084

6,208
8,705
4,357
680
36,705
7,418

دينــار

محروقات
ضيافة
مصاريف ندوات ومؤتمرات
مصاريف بنكية
خسائر ائتمانية متوقعة
أخرى

2,672,829

دينــار

2,627,940

( )16حق استخدام أصول مستأجرة /التزامات عقود التأجير التشغيلي

تــم توقيــع عقــد إيجــار فــي  11تشــرين الثانــي  2018لقاعــة تــداول بورصــة عمــان المســتؤجر فــي مجمــع بنــك اإلســكان.
تاريــخ بــدء نفــاذ العقــد هــو األول مــن كانــون الثانــي  2019ويجــدد ســنوياً  .قــد تــم تقديــر المــدة القصــوى لإليجــار ثــاث
ســنوات ابتــداءاً مــن  2019والتــي تــم احتســابها علــى أســاس تقديــرات اإلدارة للشــركة وعملياتهــا .تبلــغ أقســاط اإليجــار
الســنوية  56,000دينــار وتدفــع فــي بدايــة كل عقــد ســنوي .ال يوجــد معــدل فائــدة ضمنــي فــي العقــد وتــم احتســاب معــدل
االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر واســتخدامه كمعــدل فائــدة والبالــغ .%8
عنــد اعتمــاد المعيــار الدولــي لتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)16أقــرت الشــركة بالتزامــات اإليجــار المتعلقــة بعقــود اإليجــار التــي تــم
تصنيفهــا ســابقاً علــى أنهــا «عقــود إيجــار تشــغيلية» ،ويتــم قيــاس هــذه األطروحــات بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار
المتبقيــة ،مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر اعتبــاراً مــن أول كانــون الثانــي .2019
اعترفت الشركة بالحق في استخدام األصول مقابل التزامات اإليجار بموجب عقد اإليجار الموضح أعاله.
اعترفــت الشــركة بالتزامــات اإليجــار البالغــة  144,317دينــار اعتبــاراً مــن أول كانــون الثانــي  ،2019وهــي القيمــة الحاليــة
لجميــع مدفوعــات اإليجــار للفتــرة المتبقيــة مــن كل عقــد .يتــم احتســاب فوائــد التــزام اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض
اإلضافــي للمســتأجر ،حيــث ال يوجــد ســعر ضمنــي مذكــور فــي العقــد .النســبة المســتخدمة هــي .%8
تــم خصــم مبلــغ اإليجــار لعــام  2019مــن التزامــات اإليجــار حيــث تــم ســداده مقدمــاً  .تــم االعتــراف بمصاريــف الفائــدة
المتعلقــة بااللتــزام للســنة المنتهيــة  31كانــون األول .2019
يوضح الجدول أدناه الحركة على حق استخدام أصول مستأجرة كما في  31كانون األول :2019
حق استخدام أصول مستأجرة
الكلفة

االستهالك

صافي القيمة الدفترية

144,317

()48,106

96,211

دينــار

إيجار قاعة التداول

دينــار

دينــار
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يبين الجدول أدناه االعتراف في التزامات مرتبطة لحق أصول مستأجرة:
التزامات عقود
أصول مستأجرة

إيجار قاعة التداول

الرصيد كما في
أول كانون الثاني
2019

الفائدة

دفعات
إيجار

الرصيد كما في
 31كانون األول
2019

التزام قصير
األجل

التزام طويل
األجل

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

144,317

11,545

()56,000

99,862

48,011

51,851

( )17استهالكات

إستهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح )5
مصروف إطفاء حق استخدام أصول مستأجرة
(إيضاح )16

2019

2018

451,461
48,106

266,606
-

499,567

266,606

دينــار

دينــار

( )18التزامات محتملة

هنالــك قضايــا مقامــة علــى الشــركة بقيمــة  980,067دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  1,230,067 : 2018( 2019دينــار).
باعتقــاد المستشــار القانونــي للشــركة وإدارتهــا أنــه يوجــد لــدى الشــركة دفــوع قويــة إلثبــات عــدم مســؤوليتها وبالتالــي
بــرأي المستشــار القانونــي وإدارة الشــركة لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات ماليــة نتيجــة هــذه القضيــة.
( )19أحداث الحقة

القاريــة
تــم تأكيــد وجــود فيــروس كورونــا الجديــد ( )Covid-19فــي أوائــل عــام  2020حيــث انتشــر فــي جميــع أنحــاء الصيــن
ّ
وخارجهــا ،ممــا ســبب اضطرابــات فــي األعمــال والنشــاط االقتصــادي .تعتبــر الشــركة أن أثــر تفشــي هــذا الفيــروس حــدث
الحــق لتاريــخ القوائــم الماليــة دون تســجيل أي تعديــات .ونظــراً ألن الموقــف عائــم ويتطــور بســرعة ،فإننــا ال نعتبــر أنــه
مــن العملــي تقديــم تقديــر كمــي للتأثيــر المحتمــل لهــذا التفشــي علــى الشــركة .ســيتم األخــذ بعيــن االعتبــار تأثيــر هــذا
التفشــي علــى توقعــات االقتصــاد الكلــي لتقديــرات الشــركة عنــد احتســاب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9بشــأن
مخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة خــال العــام .2020
مفوضــي هيئــة األوراق الماليــة
ـاء علــى قــرار دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزّ از بالموافقــة علــى تنســيب مجلــس
ّ
بنـ ً
بتعليــق التــداول فــي بورصــة عمــان ،فإنــه ســيتم تعليــق التــداول فــي البورصــة اعتبــاراً مــن يــوم الثالثــاء الموافــق  17آذار
 ،2020وحتــى إشــعار آخــر.
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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)

2015

2016

2017

2018

2019

228

224

194

195

191

17,984.7

17,339.4

16,962.6

16,122.7

14,914.8

المعدل اليومي لحجم التداول (مليون دينار)

13.9

9.5

11.8

9.3

6.4

عدد العقود المنفذة (بااللف)

899.0

حجم التداول (مليون دينار)

عدد األسهم المتداولة (مليون)
عدد أيام التداول

معدل دوران السهم ()%

3,417.1

2,329.5

2,926.2

2,319.3

1,585.4

2,585.8

1,836.7

1,716.7

1,245.9

1,247.2

246

245

247

250

249

37.3

786.2
27.2

717.5
25.7

511.8
18.8

503.0
18.2

الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة

2136.3

2170.3

2126.8

1908.8

1815.2

الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة
( ASE20نقطة)

1011.7

1062.2

1033.2

926.4

891.0

4229.9

4069.7

4009.4

3797.1

3513.8

533.3

493.2

466.0

402.4

382.0

0.85

0.00

1.9

3.2

0.9

( ASE100نقطة)

الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية
(نقطة)
الرقم القياسي غير المرجح ألسعار األسهم (نقطة)
عدد السندات المتداولة (باأللف)

قيمة السندات المتداولة (مليون دينار)

نسبة القيمة السوقية إلى العائد (مرة)

0.01
14.0

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة)

1.3

نسبة مساهمة غير األردنيين في القيمة السوقية ()%

49.5

بيع غير األردنيين (مليون دينار)

971.1

نسبة األرباح الموزعة إلى القيمة السوقية ()%
شراء غير األردنيين (مليون دينار)

صافي استثمار غير األردنيين (مليون دينار)
القيمة السوقية إلى الناتج المحلي ()%

3.6

0.00
16.5
1.2
4.1

49.6

15.7
19.5

17.9

11.4

4.6

5.0

5.7

1.2

48.1

981.7

666.5

994.9

10.6

237.1

-334.3

70.7

429.4
65.0

31.94

8.85

1.1

51.7

1.1

51.6

1,231.8

528.7

484.5

114.1

1,329.2

747.3

61.8

56.7

414.6
49.7
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جدول رقم ( ) 2

أحجام التداول في السوق الثانوية *
( بالدينار )
الفترة

األسهم

2004

3,793,251,050

2006

14,209,870,592

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

السندات

التحويالت املستثناة

سوق األوراق املالية

من التداول

غير املدرجة

6,031,856

113,991,076

-

3,913,273,982

1,868,010

835,949,861

-

15,047,688,463

16,871,051,948

3,135,705

12,348,101,910

3,799,874

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

605,819

940,846,140
790,977,039
618,062,011

2,529,800

218,015,354

555,039

321,638,265

140,175
0

142,316,104
43,254,773

-

2,039,728

109,144,025

-

850,800

87,007,625

-

1,853,800

136,368,579

885,200

136,552,001

20,000
0

3,194,400

83,913,516

-

820,662,939

9,403,229

187,592,439

29,628,591

املجموع

17,815,033,793
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

24,837,123

3,089,293,092

44,543,698

1,767,418,393

2,539,741,412

* حجم التداول يشمل حقوق االكتتاب اعتباراً من عام 2006
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جدول رقم ( ) 3

أحجام تداول سوق األسهم في بورصة عمان*

الفترة

نسبة التغير

حجم التداول

نسبة التغير

عدد العقود

نسبة التغير

()%

( دينار )

()%

(عقد)

()%

2004

1,338,703,981

32.7

3,793,251,050

104.5

1,178,163

49.9

2006

4,104,285,135

59.0

14,209,870,592

()15.8

3,442,558

43.9

64.5

3,780,934

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

عدد األسهم

2,581,744,423
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

92.9
9.1

16,871,051,948

344.8

12,348,101,910

()13.1

21.5

20,318,014,547

16.0

6,689,987,155

10.7

9,665,310,642

()41.7

2,850,252,628

13.5

3,027,255,186

()41.5

1,978,813,878

()14.2

2,263,404,594

()29.0

2,329,466,130

()32.2

2,319,325,977

11.4

()6.5
0.1

3,417,079,026
2,926,233,590
1,585,437,494

2,392,509
3,457,915

()52.4

2,964,610

()57.4

1,318,278

()30.8
()30.6
53.0

1,880,219
975,016

()21.6
()36.6
()29.9
()26.0

898,982

()6.0

()31.8

786,156

()0.4

511,754

()31.6

9.3

1,074,438

()25.2

25.6

0.4

10.2

955,987

51.0

103.1

717,494
503,011

()11.0
()12.6
()8.7

()34.9
()1.7

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

أحجام التداول القطاعية في بورصة عمان *
( بالدينار )

الفترة

املالي

2004

2,403,764,844

2006

11,570,201,564

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

الخدمات
379,944,408

الصناعة
1,009,541,799

3,793,251,050

1,697,479,173

14,209,870,592

13,200,688,924

1,195,920,637

2,474,442,386

8,779,234,370

1,657,992,661

1,910,874,879

2,030,846,061

1,270,692,520

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

942,189,854

5,422,241,866
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

املجموع

5,256,835,871
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

16,871,051,948
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

* تشمل البيانات حقوق االكتتاب منذ عام 2006
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جدول رقم ( ) 5

الشركات العشر األكبر من حيث حجم التداول وعدد األسهم المتداولة للعـــام 2019
حجم التداول
اسم الشركة

عدد األسهم

حجم التداول (دينار)

النسبة إلى السوق ()%

البنك العربي

347,311,905

21.9

التجمعات االستثمارية المتخصصة

التجمعات االستثمارية المتخصصة

135,955,157

8.6

مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي

79,948,177

مصفاة البترول األردنية /جوبترول

73,917,055

4.7

البنك العربي

58,991,166

4.7

االتحاد لالستثمارات المالية

61,865,283

3.9

االتحاد لالستثمارات المالية

50,749,250

4.1

اإلقبال لالستثمار

61,458,352

3.9

بنك االتحاد

40,331,969

3.2

بنك االتحاد

60,962,142

3.8

الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

37,464,697

3.0

مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي

48,875,395

3.1

االنتقائية لالستثمار والتطوير العقاري

37,425,229

3.0

االتحاد لتطوير االراضي

41,088,733

2.6

بنك المال األردني

30,690,946

2.5

البوتاس العربية

38,786,417

2.4

األردن األولى لالستثمار

27,345,152

2.2

ميثاق لالستثمارات العقارية

35,610,952

2.2

التجمعات لخدمات التغذية واالسكان

26,729,408

2.1

905,831,390

57.1

المجموع

486,309,835

39.0

المجموع

اسم الشركة

عدد األسهم المتداولة

النسبة إلى السوق ()%

96,633,841

7.7
6.4
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جدول رقم ( ) 6

الشركات العشر األكبر من حيث القيمة السوقية
لعـــام 2019

اسم الشركة

البنك العربي

بنك االسكان للتجارة والتمويل
البوتاس العربية

اإلقبال لالستثمار

القيمة السوقية (مليون دينار)

النسبة إلى املجموع الكلي ()%

3,684.6

24.7

1,703.8

11.4

1,726.2
738.0

البنك اإلسالمي األردني

560.0

مصفاة البترول األردنية /جوبترول

323.0

األسواق الحرة األردنية

258.5

بنك األردن

االتصاالت األردنية
بنك االتحاد
المجموع

420.0
270.0
257.6
9,941.7

11.6
4.9
3.8
2.8
2.2
1.8
1.7
1.7
66.6
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جدول رقم ( ) 7

أحجام التداول في سوق السندات

الفترة

عدد السندات املتداولة

نسبة التغير

قيمة السندات املتداولة

نسبة التغير

2004

10,355

()85.7

6,031,856

()47.0

2006

1,225

()63.5

1,868,010

()40.4

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

(سند)

3,354
1,580
417
761
140
600
0

()%

()67.6
29.0

()81.6

140,075

_

0

82.5

328.6

12

()40.0

555,039

8,852

()94.5
_

2,039,728

_

850,800

4,154.0

1,853,800

_

885,200

()72.3

_

()72.3

()84.1

296.2

0

103.4

103.4

2,529,800

()99.0

15,706

()48.0

317.6

20,000

_

31,944

3,799,874

()73.6

2,058

0

3,135,705

605,819

_

20

(دينار)

()%

3,194,400

()99.0
_

72.3
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جدول رقم ( ) 8

الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة ASE100
( اغالق كانون أول ) 1000 = 1999

البنوك

التأمين

الخدمات المالية المتنوعة
العقارات

القطاع المالي

الخدمات الصحية

الخدمات التعليمية
الفنادق والسياحة
النقل

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3,926.5

3,475.3

3,407.6

3,888.8

4,286.5

4,249.7

4,376.0

4,368.0

4,047.8

3,648.3

2,803.7

1,580.7

1,653.0

1,944.2

1,835.8

1,695.5

1,573.3

1,470.5

1,273.3

1,342.8

2,330.0
2,339.6

2,089.8
1,939.5

1,887.2
1,658.8

1,793.2
2,026.2

1,976.3
2,072.3

2,064.6
2,194.4

2,073.4
1,948.6

2,911.7

2,443.9

2,363.6

2,703.9

2,920.9

2,906.2

2,933.2

2,881.5

2,652.7

2,636.3

2,619.1

2,952.3

3,586.5

4,052.7

4,012.3

3,513.0

3,234.4

2,851.7

2,165.4

344.3

356.5

292.0

286.3

949.2

1,602.0
743.0

873.8

1,409.4
445.1

900.0

1,294.3
467.0

962.7

1,218.5
451.9

975.5

1,257.6
487.2

966.6

1,040.5
404.0

814.1
992.7

التكنولوجيا واالتصاالت

1,780.2

1,829.8

1,753.7

1,356.7

1,161.4

1,161.4

الطاقة والمنافع

4,414.8

4,075.1

2,485.5

4,017.9

4,140.7

4,677.5

4,803.1

1,897.2

1,693.7

1,651.1

1,664.8

1,794.8

1,726.7

1,604.7

1,449.7

1,279.8

1,293.0

1,530.0

1,338.7

1,455.5

1,786.4

2,065.5

1,646.8

1,544.1

1,329.5

1,206.2

1,199.4

5,038.7

5,540.8

350.5

223.6

1,418.6

1,431.3

1,918.0

2,659.1

3,176.2

5,220.7

9,363.8

7,732.0

18,118.2 19,161.3 23,817.1 18,499.4 10,935.4

الصناعات االستخراجية والتعدينية

1,915.2
3,717.4

1,315.2
3,397.0
1,819.6
1,909.3

صناعات المالبس والجلود والنسيج

1,928.5

قطاع الصناعة

2,576.6

2,149.9

()6.3

()15.9

الصناعات الزجاجية والخزفية

الرقم القياسي العام ASE100
التغير ()%

الرقم القياسي ASE20
التغير ()%

227.4

122.8

94.7

73.2

77.0

735.2

2,373.6
-

1,982.4
660.5

1,995.1
-

1,120.9
3,391.5
2,004.2
1,344.6
1,921.6

1,161.5
2,247.2
2,233.6
1,921.2

1,960.1
2,044.1
1,847.7

1,782.5

1,502.1

1,460.5

1,360.3

1,348.6

1,188.9

1,083.0

973.7

1,538.3

952.6

2,176.6

1,964.9

1,852.0

1,848.8

2,093.0

2,229.5

1,882.7

()1.9

5.5

4.8

()1.3

1.6

()2.0

()10.2

()4.9

1,957.6
-

2,065.8
-

2,165.5
1,000.0
-

1,162.4

2,136.3
1,011.7
1.2

2,212.3
1,162.4

2,170.3
1,062.2
5.0

1,787.0

455.5

1,857.0

1,096.8

1,927.9

946.3

917.6

744.3

1,446.6

1,708.3

993.7

1,828.9

1,537.3

1,380.1

1,315.7

1,589.9

1,497.7

870.4

1,953.4

1,349.9

1,605.1

4,841.5

65.7

5,827.7

63.4

57.3

2,118.4

4,210.9

الصناعات الكهربائية

1,656.6

1,100.6

1,341.3

2,236.8

1,731.4

1,539.2

1,318.9

795.3

853.6

3,062.3

األغذية والمشروبات

الصناعات الهندسية واالنشائية

944.9

770.0

909.8

1,080.6

1,027.0

1,097.1

1,367.1

1,320.8

1,116.5

3,251.0

1,509.5

التبغ والسجائر

98.1

61.1

52.3

4,940.8

األدوية والصناعات الطبية

الطباعة والتغليف

621.2

426.3

433.2

3,826.5

2,070.5

صناعات الورق والكرتون

985.0

1,110.3

981.1

3,131.9

الخدمات التجارية

الصناعات الكيماوية

1,556.2

856.8

607.7

419.5

189.7

170.1

876.0

858.8

912.6

3,995.2

1,005.7

قطاع الخدمات

1,676.8

1,318.1

1,464.2

2,450.0

659.1

اإلعالم

1,953.1

2,158.8

1,997.4

1,162.4

2,126.8
1,033.2
()2.7

1,162.4

1,908.8
926.4

()10.3

1,162.4

1,815.2
891.0
()3.8
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الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية
( اغالق كانون أول ) 1000 = 1991

الفترة

بنوك

2004

7,230.9

2006

10,704.7

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

تأمين

خدمات

صناعة

عام

التغير

3,726.9

1,874.4

2,526.9

4,245.6

62.4

4,156.3

2,286.6

2,507.6

5,518.1

()32.6

16,892.0

7,382.4

13,886.7

4,900.4

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

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

3,332.5
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

2,903.4
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

8,191.5
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

%

92.9
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
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الرقم القياسي ألسعار األسهم ( غير المرجح )
( إغالق كانون أول ) 1000 = 1991

الفترة

بنوك

تأمين

خدمات

صناعة

عام

التغير

2004

3,543.1

2,513.0

2,237.9

854.2

1,535.9

37.4

2006

4,088.8

3,478.8

2,967.1

708.0

1,608.1

()26.3

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5,584.4
4,887.6
3,896.3
3,328.7
3,660.1
3,251.7
3,119.5
3,516.2
3,667.7
3,651.5
3,837.7
3,719.1
3,310.4
3,091.3

5,145.5
4,004.7
2,859.8
2,795.5
1,276.7
930.9
640.8
634.9
749.1
765.2
751.2
726.1
722.6
670.6

4,383.2
3,374.0
2,168.8
1,804.8
1,345.6
913.7
838.2
890.1
859.6
781.7
732.6
675.3
574.4
552.6

862.2
749.8
548.8
495.3
442.0
341.0
299.6
307.4
320.0
270.7
226.4
220.7
180.1
168.0

2,181.3
1,798.1
1,235.5
1,056.1
834.4
606.8
552.3
585.1
585.8
533.3
493.2
466.0
402.4
382.0

%

42.0
11.8

()31.3
()14.5
()21.0
()27.3
()9.0
5.9
0.1

()9.0
()7.5
()5.5

()13.6
()5.1
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أهم البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان

الفترة

القيمة السوقية

بعد الضرائب (دينار)

صايف الربح

القيمة الدفترية
(دينار)

األرباح املوزعة

2004

13,033,833,515

568,111,683

5,465,244,867

248,821,536

2,438,184,074

2006

21,078,237,222

954,625,862

10,095,259,717

506,413,639

4,560,732,408

12,836,940,914

616,480,402

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

(دينار)

26,667,097,118
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

1,188,745,976

7,348,705,691

1,224,369,157

11,654,623,917

750,132,245

13,626,874,513

1,470,900,200
811,847,384

13,712,244,862

1,086,936,096

13,547,990,002

1,034,857,807

13,989,040,661

1,057,613,228
1,141,419,590
976,933,314
829,157,424
810,841,488

1,160,419,271
*N.A

13,857,956,338
14,315,045,512
13,944,425,719
14,029,235,284
14,131,620,739
14,091,274,647
*N.A

(دينار)

443,537,476
609,409,310
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
*N.A

عدد األسهم املكتتب بها
(سهم)

3,016,035,799
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

* لم يتم تزويد بورصة عمان بجميع التقارير المالية لجميع الشركات المدرجة حتى تاريخ إعداد التقرير
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أهم المؤشرات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان

الفترة

القيمة السوقية

القيمة السوقية

(مرة)

(مرة)

(دينار)

()%
58.193
101.135

إلى القيمة الدفترية

إلى القيمة السوقية

2004

31.108

2.677

1.735

0.233

2006

16.747

2.917

2.321

0.209

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

إلى العائد

األرباح املوزعة

عائد السهم

معدل الدوران

44.203
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

3.206
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

()%

1.648
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

0.394
0.227
0.226
0.113
0.116
0.156
0.150
0.145
0.162
0.147
0.122
0.123
0.170
*N.A

94.068
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

* لم يتم تزويد بورصة عمان بجميع التقارير المالية لجميع الشركات المدرجة حتى تاريخ إعداد التقرير
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نسبة مساهمة غير األردنيين في رؤوس أموال الشركات
المساهمة العامة قطاعياً (*)%

الفترة

املالي

2003

46.275

24.285

2005

49.770

26.185

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

47.441
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

الخدمات

الصناعة
30.098

38.844

38.088

45.043

25.593
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

36.791
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

كافة القطاعات

41.264
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

*احتسبت بالقيمة السوقية للشركات
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حركة تداول المستثمرين غير األردنيين

الفترة

الشراء
عرب

شركات

150,317,116

62,412,531

592,963,463

900,270,665

1,771,697,946

341,512,125

647,825,707

573,790,111

205,135,911

2005

560,755,863

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

أفراد

أجانب

2003
2004

البيع

عرب

63,839,506

176,915,409

39,328,128

571,209,771

257,711,265

1,539,320,339
402,966,237
144,660,100
115,629,097
611,652,635

925,927,152
215,244,378
178,633,783
88,572,774

2,825,297,394

974,339,991

278,689,795

1,022,855,495

1,083,052,841
1,694,115,142

60,472,901

398,179,505

20,202,934

1,322,548,019
220,051,398
112,101,538

360,284,101

352,029,584

280,239,827

2,152,280,127

549,312,943

298,803,382

823,333,746

67,796,463

83,117,249

523,494,070

184,992,267

143,264,049

199,366,519

1,005,799,822

83,028,039

170,174,359

281,085,270

43,202,300

46,410,824

104,273,740

5,308,783

1,995,091,127

84,934,469

131,392,092

أجانب

139,329,866

370,773,871

320,939,178

4,516,117

278,372,446
72,279,454

98,290,136
64,261,615
33,958,484
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

عرب

شركات

أفراد

صافي

عرب

24,763,147

114,248,362

77,133,921

أجانب

المجموع

380,336,550

206,837,120

96,808,298

( بالدينار )

74,499,878

407,324,510

1,261,684,443 4,219,835,534
2,135,432,525

619,642,353

555,793,367

106,299,824

1,036,593,054
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

425,854,720
74,311,572

68,659,710

169,235,477
798,476,867
216,074,170
115,033,239
115,456,190
47,774,188

533,923,602

80,857,758

487,853,891

86,377,170

1,017,640,538

146,894,034

186,480,382

112,947,393

63,562,749

108,882,178
84,660,523

156,913,851

أجانب

المجموع

االستثمار

199,195,647

81,889,623

1,739,246,534

413,033,593

2,359,041,344

466,256,050

11,306,508

311,379,947

1,145,366,561

92,555,599

1,814,482,147

1,768,425,543

81,433,501

1,269,748,601
493,703,976
229,082,132
151,533,378
159,260,855

114,084,585

184,241,306

111,984,445

195,238,968

552,848,143

92,429,260

385,682,585
159,975,531
107,273,805

83,156,062
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

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

68,956,603

180,608,979
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

1,329,238,618

()334,290,210

414,631,033

114,085,865

747,269,584

484,539,463
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التحويالت المستثناة من التداول التي تمت من خالل مركز إيداع األوراق المالية*
(بالدينار)
األســهــم
الفترة

التحويالت

التحويالت

التحويالت

2004

57,525,825

25,533,911

30,931,340

2006

237,471,399

اإلرثية

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

العائلية

السندات

حقوق اإلكتتاب

األخرى

_

_
3,206

835,949,861

12,166

618,062,011

250,000

437

142,316,104

0

17

668,594,395

139,662,634

131,218,442

1,370,669

72,221,589

43,267,214

675,475,100

10,000

3,136

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

158,518,697
47,383,502
37,868,144
17,311,643
24,745,312

481,416,119
87,468,441
87,724,772

العام

113,991,076

_

439,915,359

املجموع

41,200
10,000
0

5,000

940,846,140
790,977,039
218,015,354

255,900,109

277,500

14,401,245

50,531,830

250,000

0

17,577,487

5,611,649

1,500,000

0

123,700

211

136,368,579

3,107,400

0

136,552,001

7,125,840

35,011,245
21,036,563
40,950,806
21,969,500
35,520,904

6,036,694
9,893,774

0

732,489,128

0

41,455,019

120,000

30,596,225
40,951,959

57,932

321,638,265
109,144,025

0
0
0

43,254,773
83,913,516
87,007,625

820,662,939
187,592,439

* المصدر مركز إيداع األوراق المالية
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قيمة إصدارات السوق األولية*
(بالدينار)
الفترة

أسهم

أذونات

2003

56,164,822

600,000,000

29,000,000

2005

888,825,951

540,000,000

74,000,000

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

وسندات خزينة

207,066,837

300,000,000

2,408,835,009

800,000,000

827,957,704

2,981,200,000

885,771,902
317,321,922
119,281,271
136,671,251
144,825,273
45,979,161
65,818,338
40,545,362

60,600,000

_

1,563,425,951

30,000,000
43,000,000

1,142,500,000
4,191,000,000

138,500,000

4,641,300,000
4,110,900,000
5,622,500,000
5,493,395,000
6,135,000,000
3,275,000,000

178,242,008
100,947,634

4,506,300,000

28,903,925

105,354,000

_

790,518,822

46,000,000

6,802,177,900

82,255,654

مؤسسات عامة

اسناد قرض

صكوك إسالمية

املجموع

3,709,971,000
5,298,200,000

222,407,500
70,750,000

168,700,000
151,750,000

_

128,000,000
268,500,000

93,768,170

369,000,000
180,000,000
82,500,000
20,000,000
83,000,000

38,000,000

_
_
_

101,200,000

_

86,725,000

_

81,500,000
92,500,000

_
_

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

166,000,000

109,000,000

7,338,419,908

238,500,000

150,000,000

4,995,747,634

475,000,000

224,000,000

0

243,110,000

0

_
_

141,750,000

801,380,000

_

759,474,337

75,000,000
0

4,566,226,654
5,570,213,925

* المصدر هيئة األوراق المالية
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إخالء مسؤولية
كافــة المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر مخصصــة ألغــراض المعرفــة فقــط ،وال يعتبــر أي منهــا عــرض أو
توصيــة لالســتثمار فــي أي مــن األوراق الماليــة المدرجــة فــي البورصــة.
وإذ تبــذل إدارة البورصــة جهدهــا فــي أن تكــون المعلومــات والبيانــات الــواردة بالتقريــر صحيحــة وكاملــة ،إال أنهــا تخلــي
مســؤوليتها عــن أي خطــأ أو إغفــال حــدث أو قــد يحــدث فــي هــذا التقريــر.
كمــا تخلــي إدارة البورصــة مســؤوليتها عــن أي أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،أو أي مطالبــات تنتــج أو تنشــأ عــن اســتخدام
هــذا التقريــر .وتعتبــر جميــع المــواد الــواردة فــي هــذا التقريــر بمــا فــي ذلــك جميــع البيانــات والمعلومــات والمحتــوى ملــكاً
لبورصــة عمــان.
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