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بورصة عمان
تأسست في  11آذار 1999كمؤسسة مستقلة مصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول األوراق املالية في اململكة.
وفــي  20شــباط  2017تــم تســجيل بورصــة عمــان كشــركة مســاهمة عامــة مملوكــة بالكامــل للحكومــة وتعتبــرشــركة بورصــة عمــان
الخلــف القانونــي العــام والواقعــي لبورصــة عمــان .وتــدارشــركة بورصــة عمــان مــن قبــل مجلــس إدارة مكــون مــن ســبعة أعضــاء
يتــم تعيينهــم مــن قبــل الهيئــة العامــة للبورصــة ومديــرتنفيــذي متفــرغ يتولــى إدارة ومتابعــة األعمــال اليوميــة للبورصــة.
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الرؤية:

ً
ً
ســوق مالــي متقــدم ومتمي ــز تشــريعيا وتقنيــا علــى املســتوى اإلقليمــي والعالمــي
ً
متماشــيا مــع املعاييــر العامليــة فــي مجــال األســواق املاليــة ويســاهم فــي توفيــر بيئــة
جاذبــة لالســتثمار.

الرسالة:
توفيــر ســوق منظــم لتــداول األوراق املاليــة فــي اململكــة يتســم بالعدالــة والكفــاءة
والشــفافية وتوفي ــربيئــة آمنــة لتــداول األوراق املاليــة لزيــادة الثقــة بســوق األوراق
املاليــة وخدمــة االقتصــاد الوطن ــي.

األهداف:
• ممارســة جميــع أعمــال أســواق األوراق املاليــة والســلع واملشــتقات وتشــغيلها
وإدارتهــا وتطويرهــا داخــل اململكــة وخارجهــا.
• توفيـراملناخ املناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على األوراق املالية
املتداولة وفق أســس التداول الســليم والواضح والعادل.
• نشــر ثقافــة االســتثمار فــي األســواق املاليــة وتنميــة املعرفــة املتعلقــة باألســواق
املاليــة والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ً
ً
ً
أود بدايــة أن أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب ،و أتمنــى للجميــع عامــا ســعيدا يحمــل معــه الخيــربــإذن هللا .واســمحوا لــي أن أقــدم التقريــر
الســنوي لبورصــة عمــان لعــام  ،2020العــام الــذي عــاش األردن فيــه مــع باقــي دول العالــم أزمــة جائحــة كورونــا والتــي تعتبــرأســوأ
ً ً
أزمــة اقتصاديــة منــذ الكســاد الكبيــر ،حيــث شــكلت تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا خطــرا كبيــرا علــى االقتصــاد العالمــي ،وأدت
إلــى إحــداث خلــل فــي أســواق الطاقــة والعمــات والســلع واملــواد االســتهالكية واإلنتاجيــة والطيــران وغيــره ،واضطــرت العديــد
ً
مــن الــدول إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة حفاظــا علــى أرواح مواطنيهــا وذلــك بوقــف كثيــرمــن أنشــطة القطاعيــن العــام والخــاص
للســيطرة علــى تف�شــي انتشــارفيــروس كورونــا.
لقــد عانــت معظــم األســواق املاليــة العامليــة والعربيــة مــن آثــارانتشــارفيــروس كورونــا املســتجد ،حيــث شــهدت معظــم البورصــات
ً
ً
ً
ً
تراجعــا كبيــرا فــي أدائهــا بدرجــات متفاوتــة .وكغيرهــا مــن األســواق املاليــة ،شــهدت بورصــة عمــان انخفاضــا ملحوظــا فــي مؤشــرات
أدائهــا وفــي قيمتهــا الســوقية بفعــل تأثيــرهــذه األزمــة .فقــد انخفــض حجــم التــداول خــال العــام  2020إلــى  1.0مليــاردينــاروبنســبة
 %33.9مقارنــة مــع  1.6مليــار دينــار للعــام  ،2019و انخفــض الرقــم القيا�ســي العــام ألســعار األســهم املرجــح باألســهم الحــرة
 ASE100ليصــل إلــى  1657.2نقطــة فــي نهايــة العــام  2020مقارنــة مــع  1815.2نقطــة نهايــة العــام  ،2019أي بانخفــاض نســبته
 .%8.7باإلضافــة إلــى انخفــاض الرقــم القيا�ســي ألســعاراألســهم املرجــح باألســهم الحــرة  ASE20ليصــل إلــى  806.5نقطــة فــي نهايــة
العــام  2020مقارنــة مــع  891.0نقطــة نهايــة العــام  ،2019أي بانخفــاض  .%9.5و انخفضــت القيمــة الســوقية لألســهم املدرجــة
فــي بورصــة عمــان فــي نهايــة العــام  2020إلــى  12.9مليــاردينــار ،أي بانخفــاض  %13.5مقارنــة مــع القيمــة الســوقية لألســهم املدرجــة
فــي نهايــة العــام املا�ضــي .2019
وفــي ضــوء إجــراءات الحكومــة ملجابهــة تف�شــي فيــروس كورونــا وإغــاق القطاعــات االقتصاديــة أثنــاء فتــرة اإلغــاق الشــامل والتــي
ً
ترتــب عليهــا تعطيــل البورصــة ألعمالهــا ملــدة  51يومــا بنــاء علــى صــدورقــراروقــف التــداول مــن قبــل الحكومــة بتنســيب مــن هيئــة
ً
االوراق املاليــة اعتبــارا مــن  2020/3/17إلــى أن تــم إعــادة التــداول بتاريــخ  ،2020/5/10فقــد نفــذت البورصــة خطــة الطــوارئ
التــي أعدتهــا لتنظيــم العمــل عــن بعــد ،بهــدف ضمــان اســتمرارية عمــل املوظفيــن فــي مختلــف الظــروف الطارئــة ،وتقديــم الخدمــات
الالزمــة ملختلــف الجهــات فــي ظــل هــذه الظــروف .وتــم اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات مــن قبــل بورصــة عمــان لتخفيــض وطــأة
وتداعيــات انتشــار الفيــروس ،كإجــراءات احترازيــة ملواجهــة هــذه الظــروف وحالــة عــدم اليقيــن التــي ســادت فــي الســوق ،تمثلــت
بتخفيض وقت جلســة التداول من ســاعتين إلى ســاعة واحدة ،وتخفيض نســبة االرتفاع واالنخفاض للحدود الســعرية لتصبح
 %2.5لجميــع األســواق ،إضافــة إلــى قــرارهيئــة األوراق املاليــة بتخفيــض هامــش الصيانــة.
وعلــى الرغــم مــن تلــك الظــروف والتداعيــات التــي اســتمرت حتــى نهايــة العــام ،فقــد اســتمرت البورصــة فــي تنفيــذ مشــاريعها وفــي
جهودهــا لتحســين املنــاخ االســتثماري وتعزيــز الثقــة فــي الســوق ،حيــث عملــت البورصــة علــى تطويــر أنظمتهــا اإللكترونيــة وفــق
أحــدث املعاييــرالعامليــة .وقــد تــم إطــاق مشــروع نظــام االفصــاح االلكترونــي مــن خــال لغــة  ،XBRLوهــي لغــة نمطيــة متعــارف عليهــا
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ً
عامليــا ،بحيــث يوفــر النظــام املســتخدم لهــذه اللغــة إمكانيــة نشــر املعلومــات واإلفصاحــات الهامــة مــن قبــل الشــركات املصــدرة
ً
إلكترونيــا فــور وضعهــا علــى النظــام باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،ممــا يقلــل الوقــت والجهــد ويعــزز الشــفافية ويرفــع كفــاءة
ً
السوق .كما يتم العمل حاليا على وضع اللمسات األخيرة على مشروع تحديث نظام التداول اإللكتروني وفق النسخة الجديدة
ً
ً
 Optiqاســتنادا ألحــدث املواصفــات واملعاييــرالعامليــة ،وذلــك تمهيــدا إلطــاق النظــام خــال الربــع األول مــن العــام  .2021وقامــت
البورصــة بتحديــث البنيــة التحتيــة الخاصــة بالبيئــة االفتراضيــة ،حيــث تــم تبديــل األجهــزة الخادمــة وأجهــزة ومعــدات التخزيــن
الخاصــة بهــا بأجهــزة جديــدة ذات مواصفــات عاليــة وتحتــوي علــى ســعات تخزينيــة إضافيــة وتســتخدم تكنولوجيــا حديثــة تســمى
البنيــة التحتيــة املدمجــة .Hyper- Converged Nutanix Infrastructure
كمــا انضمــت البورصــة إلــى مؤشــر إقليمــي جديــد ُيعنــى بالشــركات منخفضــة انبعاثــات الكربــون فــي منطقــة الشــرق األوســط

وشــمال أفريقيــا وهــو مؤشــر ،Refinitiv AFE Low Carbonحيــث يتكــون املؤشــرمــن تســعة أســواق حققــت متطلبــات ومعاييــر
ً
ً
ً
املؤشــرمــن ضمنهــا بورصــة عمــان ،وتبــرزأهميــة املؤشــركونــه ُيقــدم مؤشــرا ومعيــارا مبتكــرا لقيــاس ممارســات حوكمــة الشــركات
ُ
واالســتدامة التــي تعنــى باإلســهامات البيئيــة واالجتماعيــة فــي الشــركات املدرجــة فــي األســواق ويوفــرالبيانــات واملعلومــات الالزمــة
للمســتثمرين الراغبيــن فــي االســتثمار فــي الشــركات التــي تســتثمر فــي األنشــطة التــي تهتــم بتطبيقــات الحوكمــة وبقضايــا الحفــاظ
علــى البيئــة وتهتــم بهــا فــي إدارة أعمالهــا.
وضمــن خطــة خارطــة الطريــق التــي يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــاروالتنميــة  ،EBRDعقــدت بورصــة
عمــان ورشــة عمــل بعنــوان «الطريــق إلــى اإلدراج فــي بورصــة عمــان» بمشــاركة مــن هيئــة األوراق املاليــة والبنــك األوروبــي عبــرتقنيــة
االتصــال املرئــي واإللكترونــي  ،ZOOMحيــث قامــت البورصــة باســتعراض «خارطــة طريــق العــرض العــام األولــي إلــى اإلدراج فــي
بورصــة عمــان» ،بينــت فيهــا مفهــوم العــرض العــام األولــي  IPOواملتطلبــات األساســية لــه إضافــة إلــى التعريــف بمنافــع ومزايــا
اإلدراج فــي البورصــة.
وكبــادرة مــن الحكومــة لدعــم جهــود تعزيــز االســتثمار فــي بورصــة عمــان وإعــادة تنشــيط الســوق املالــي ،زار معالــي وزيــر العمــل
وزيــرالدولــة لشــؤون االســتثمارالدكتــورمعــن القطاميــن بورصــة عمــان ومؤسســات ســوق رأس املــال الوطنــي بحــث خاللهــا مــع
املســؤولين فــي مؤسســات الســوق الفــرص والتحديــات التــي تواجــه البورصــة ومؤسســات الســوق ،وأهــم االقتراحــات ملواجهــة
هــذه التحديــات والنهــوض مــن جديــد بســوق رأس املــال الوطنــي باعتبــاره أحــد أهــم املر افــق االقتصاديــة التــي تعمــل علــى توفيــر
الســيولة وحشــد املدخــرات الوطنيــة وتوفيــرالتمويــل للمشــاريع االقتصاديــة وخاصــة الكبــرى منهــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص،
بمــا يــؤدي إلــى تعزيــزالنمــواالقتصــادي املســتدام .وقــد أبــدى الوزيــردعــم الحكومــة للمشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل البورصــة
ً
ومؤسســات الســوق واعــدا بالعمــل مــع مؤسســات الســوق لتذليــل العقبــات التــي قــد تعتــرض االســتثمارفــي البورصــة.
وقــد أعــدت البورصــة خطــة اســتراتيجية جديــدة للســنوات الثــاث القادمــة ( ،)2023-2021تضمنــت مجموعــة مــن األهــداف
التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تعزيــزدورالبورصــة فــي االقتصــاد الوطنــي ،وتطويــرالخدمــات التــي تقدمهــا ،إضافــة إلــى تعزيــزالبنيــة
التقنيــة وتطويــربيئــة العمــل ،وتعزيــزتنافســية الســوق ،وتقديــم خدمــات مبتكــرة ومؤشــرات جديــدة.
وعلــى صعيــد العالقــات املحليــة والدوليــة ،فقــد اســتمرت البورصــة فــي جهودهــا لتعزيــزالتعــاون مــع البورصــات العربيــة والدوليــة
بهــدف تعزيــزالشــراكة وتبــادل املعلومــات والخبــرات ،حيــث شــاركت بورصــة عمــان فــي فعاليــات املنظمــات العربيــة والدوليــة ذات
العالقــة مــن خــال تقنيــات االتصــال املرئــي واملســموع عبــر االنترنــت ،ومنهــا حضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي الثالثــون
واجتمــاع لجنــة العمــل الحــادي والثمانيــن التحــاد البورصــات األوروبيــة اآلســيوية  ،FEASوحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة
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العــادي التحــاد البورصــات العربيــة  ،AFEوالــذي تــم فيــه انتخــاب بورصــة عمــان باإلجمــاع كعضــو ممثــل عــن دول املشــرق العربــي
إلى جانب بورصة بيروت في مجلس إدارة االتحاد .كما شاركت البورصة في فعاليات املؤتمرالسنوي بعنوان الطاولة املستديرة
العامليــة « ،»Financing a Resilient Futureوالــذي ُعقــد بتنظيــم مــن مبــادرة تمويــل برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة .UNEP FI
كمــا ويســعدني فــي هــذا التقريــرأن أقــدم لكــم تقريــراالســتدامة األول لبورصــة عمــان ،والــذي يلخــص آثــارأنشــطة البورصــة علــى
ً
البيئــة واملجتمــع وممارســاتها املتعلقــة بالحوكمــة ،ويتضمــن شــرحا عــن دورالبورصــة فــي تحقيــق االســتدامة وتفاصيــل ومعلومــات
مهمــة وموســعة وفــق معاييــر املبــادرة العامليــة إلعــداد تقاريــر االســتدامة  ،GRIكمــا يتضمــن تقييــم األهميــة النســبية ملواضيــع
االســتدامة الجوهريــة بالنســبة للســوق ولكافــة املتعامليــن .وجــاء إطــالق هــذا التقريــركخطــوة أولــى لتشــجيع الشــركات املدرجــة
علــى إصــدارتقاريــراالســتدامة.
وفــي الختــام ،أود أن أتوجــه بالشــكرالجزيــل لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى جهودهــم ،كمــا و أثنــي علــى جهــود العامليــن فــي
ً
بورصــة عمــان إدارة وموظفيــن علــى إخالصهــم ومثابرتهــم وجهودهــم املميــزة ،داعيــا املولــى عــزوجــل أن يحفــظ أردننــا الغالــي وأن
يحقــق املزيــد مــن التقــدم واالزدهــارفــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة امللــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين املعظــم.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الدكتوركمال أحمد القضاة
رئ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس اإلدارة
آذار 2021
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مجلس اإلدارة
عطوفة الدكتوركمال أحمد القضاة  /رئيس املجلس
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي التمويــل واالســتثمار مــن
ُ
جامعــة دنــدي /اململكــة املتحــدة ( )1991-1987ودرجــة
املاجســتير فــي الدراســات املاليــة مــن جامعــة ســتراثكاليد
االســكتلندي ( )1986-1985والدبلــوم العالــي مــن جامعــة
ســتيرلنغ تخصــص املحاســبة واملاليــة ( ،)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 املاليــة واملصرفيــة فــي جامعــة اليرمــوك
واألكاديميــة العربيــة للعلــوم املاليــة واملصرفيــة والجامعــة
األمريكيــة فــي مأدبــا خــال الفتــرات ( )1996-1991و (-2000
ً
 )2005و ( )2019-2011علــى التوالــي .عمــل رئيســا لقســم
العلــوم املاليــة واملصرفيــة فــي األكاديميــة العربيــة للعلــوم
ً
املاليــة واملصرفيــة خــال الفتــرة ( )1999-1997ثــم مديــرا
ً
عامــا ملركــز الدراســات املاليــة واملصرفيــة لألكاديميــة ،يليهــا
ً
ً
مستشــارا لرئيــس األكاديميــة ومستشــارا لرئيــس ديــوان
ً
املحاســبة علــى أســاس غيــرمتفــرغ .ومفوضــا فــي هيئــة تنظيــم
قطــاع الكهربــاء األردنيــة خــال الفتــرة (،)2011-2005
ً
وعضــوا فــي اللجنــة التوجيهيــة لخصخصــة شــركات الكهربــاء
ً
فــي قطــاع الطاقــة خــال الفتــرة ( ،)2012-2010ثــم عميــدا
لكليــة املــال واألعمــال فــي الجامعــة األمريكيــة فــي مأدبــا خــال
ً
الفتــرة ( ،)2015-2011وهــو اآلن رئيســا ملجلــس إدارة بورصــة
عمــان منــذ شــهر أيــار.2019/
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سعادة السيد وليد يعقوب النجار/
رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات املالية
ً
نائب الرئيس اعتبارا من 2020/9/25
مالــك ورئيــس مجلــس إدارة شــركة التنميــة لــأوراق املاليــة
وعضــو مجلــس إدارة بنــك االســتثمار الفلســطيني ونقيــب
أصحــاب شــركات الخدمــات املاليــة كمــا أنــه مؤســس
ومشــارك فــي تأســيس عــدد مــن الشــركات املســاهمة العامــة
والبنــوك ومشــارك فــي مجلــس إدارتهــا كرئيــس مجلــس إدارة
ونائــب رئيــس وعضــو ،كذلــك هــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة
ً
البورصــة وعضــوا لدورتيــن وعضــو مجلــس إدارة مركــزإيــداع
ً
األوراق املاليــة لدورتيــن و أيضــا مؤســس لجمعيــة وســطاء
ً
ســوق عمــان املالــي ورئيســا ملجلــس إدارتهــا ألكثــر مــن دورة،
وعضــو فــي مجلــس إدارة شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة.

سعادة الدكتورأشرف العدوان/عضو
نائب للرئيس لغاية 2020/9/24
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي القانــون املدنــي ،تخصــص
عقــود التأميــن ،مــن جامعــة بواتيه/فرنســا .شــريك مؤســس
ملكتــب املستشــار للمحامــاة والتحكيــم واالستشــارات
القانونيــة .وهــو عضــو هيئــة تدريــس فــي كليــة الحقــوق/
ً
الجامعــة األردنيــة .عمــل مســاعدا لعميــد كليــة الحقــوق
لشــؤون التطويــر ولشــؤون الطلبــة لعــدة ســنوات ،ثــم
ً
نائبــا لعميــد شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة .ت ـرأس واشــترك
فــي عضويــة العديــد مــن لجــان التحقيــق فــي الجامعــة .تولــى
منصــب مديــروحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي فــي الجامعــة
األردنيــة ،وتولــى مهمــة املشــرف األكاديمــي علــى برنامــج قضــاة
املســتقبل .كمــا تولــى منصــب نائــب عميــد كليــة الدراســات
العليــا لشــؤون الكليــات اإلنســانية فــي الجامعــة األردنيــة،
ً
ويشــغل حاليــا منصــب مديــر وحــدة القبــول والتســجيل فــي
الجامعــة األردنيــة.
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ســعادة الســيد ســامي شــريم /رئيــس جمعيــة املســتثمرين
بــاألوراق املاليــة /عضــو
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن
جامعــة بيــروت العربيــة ،ودرجــة املاجســتيرفــي إدارة األعمــال
مــن جامعــة املنصــورة .وهــو مديــر عــام لشــركة األق�صــى
للتزويــد والشــركة العامليــة 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 الدبلوما�ســي الدولــي وعضــو اتحــاد رجــال
األعمــال العــرب وعضــو جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن
وعضــو الجمعيــة األردنيــة األوروبيــة لألعمــال والجمعيــة
األردنيــة األمريكيــة ومجلــس األعمــال األردنــي الفرن�ســي
ومجلــس األعمــال األردنــي التر ـكـي ،وعضــو مركــز التجــارة
العالمــي ،كذلــك هــو عضــو مجلــس إدارة فــي املجلــس العربــي
ً
اإلفريقــي لرجــال األعمــال ومستشــارا فــي االتحــاد العربــي
ملكافحــة الجرائــم الدوليــة وغســيل األمــوال.
صندوق استثمارأموال الضمان االجتماعي ويمثله
سعادة الدكتورحسن ناصرحسن /عضو
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه 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 منيــة
ً
للمنتجعــات املتخصصــة ممثــا عــن الصنــدوق ،وعضــو
مجلــس إدارة بنــك صفــوة اإلســامي ممثـ ًـا عــن الصنــدوق
ً
ســابقا.
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عطوفة السيد مجد شفيق /عضو
مستشــار اقتصــادي وخبيــر مالــي .شــغل منصــب مفــوض
فــي هيئــة األوراق املاليــة ورئيــس هيئــة املديريــن واملديــر
العــام لشــركة املــوارد للوســاطة املاليــة (مجموعــة البنــك
ً
االســتثماري) ،كمــا عمــل مستشــارا ملؤسســات ســوق رأس
املــال فــي عــدة دول عربيــة ومــع مؤسســات تمويــل دوليــة.
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي السياســة واالقتصــاد
مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي العيــن ،ودرجــة
املاجســتير فــي اإلدارة العامــة مــن جامعــة هارفــارد.

سعادة املهندس محمد الخطيب /عضو
حاصــل علــى درجــة املاجســتير مــن جامعــة لنــدن بتخصــص
تحليــل وتصميــم وإدارة نظــم املعلومــات ودرجــة البكالوريوس
تخصــص الهندســة الصناعيــة مــن الجامعــة األردنيــة ،وقــد
ً
عمل سابقا كمديردائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فــي بورصــة عمــان ،ومديــر إلدارة تكنولوجيــا املعلومــات فــي
ً
ً
بنــك االتحــاد ،كمــا عمــل مدققــا ومستشــارا للعديــد مــن
املؤسســات العامــة والقطــاع الخــاص فــي املنطقــة العربيــة.
ً
يشــغل حاليــا منصــب مديــر تقنيــة املعلومــات فــي الشــركة
العربيــة لالســتثمارات البتروليــة وهــي بنــك تنمــوي متعــدد
األطــراف منبثــق عــن منظمــة األقطــار العربيــة املصــدرة
ً
للنفط .شــغل ســابقا منصب عضو هيئة إدارية في الجمعية
األردنيــة للحاســبات التــي تعنــى بقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات
فــي األردن لعــدة ســنوات .حصــل علــى عــدة جوائــزوشــهادات
تقديــر فــي املنطقــة العربيــة كان أهمهــا جائــزة أفضــل مديــر
تقنيــة معلومــات خــال مؤتمــر جايتكــس فــي دبــي عــام 2007
ً
وذلــك خــال عملــه مديــرا لدائــرة تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت فــي بورصــة عمــان.
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اإلدارة التنفيذية
عطوفة السيد مازن الوظائفي /املديرالتنفيذي
التحــق الســيد الوظائفــي فــي العمــل فــي ســوق عمــان املالــي
ً
فــي نهايــة العــام  1984وأصبــح رئيســا لدائــرة الدراســات
ً
واألبحــاث فــي الســوق فــي العــام  ،1997ثــم أصبــح مديــرا لدائــرة
األبحــاث والعالقــات الدوليــة فــي هيئــة األوراق املاليــة منــذ
ً
ً
العــام  1999إلــى أن تــم تعيينــه مديــرا تنفيذيــا لهيئــة األوراق
املاليــة فــي عــام  ،2013وبقــي حتــى تــم تعيينــه بموجــب قــرار
ً
مجلــس الــوزراء عضــوا فــي مجلــس مفو�ضــي الهيئــة فــي شــهر
تمــوز  ،2014إضافــة إلــى قيامــه بمهــام أميــن عــام الهيئــة.
ً
ً
وفــي شــهر أيلــول مــن عــام  2019تــم تعيينــه مديــرا تنفيذيــا
لبورصــة عمــان .ولــه العديــد مــن األبحــاث واألوراق حــول
ً
ســوق رأس املــال .كمــا عمــل ضابطــا لالرتبــاط مــع عــدد مــن
ً
املنظمــات العربيــة والدوليــة وعضــوا فــي العديــد مــن اللجــان
التابعــة لهــذه املنظمــات وأهمهــا اتحــاد هيئــات األوراق
املاليــة العربيــة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي
واملنظمــة الدوليــة لهيئــات الرقابــة علــى األوراق املاليــة
 IOSCOومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .OECD
ويحمــل الســيد الوظائفــي درجــة املاجســتيرفــي العلــوم املاليــة
تخصــص أســواق ماليــة وشــارك فــي العديــد مــن الــدورات
والفعاليــات املتخصصــة املنعقــدة فــي جامعــات ومؤسســات
عربيــة ودوليــة.
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تقريرمجلس اإلدارة
ً
ً
نظــرا لســعي بورصــة عمــان الدائــم التبــاع أفضــل وأعلــى املعاييــرالدوليــة ولرغبتهــا املســتمرة بــأن تكــون مثــاال يحتــذى بــه للشــركات
األردنيــة ،وفــي ضــوء تحــول بورصــة عمــان إلــى شــركة مســاهمة عامــة ،وتســجيلها لــدى كل مــن دائــرة مر اقبــة الشــركات وهيئــة
األوراق املاليــة ،فإنــه قــد أصبــح علــى البورصــة االلتــزام بقانــون الشــركات وقانــون األوراق املاليــة ودليــل قواعــد حوكمــة الشــركات
األردنيــة الصــادر عــن دائــرة مر اقبــة الشــركات ،وتعليمــات إفصــاح الشــركات الصــادرة عــن هيئــة األوراق املاليــة .وفيمــا يلــي
املعلومــات املطلوبــة بموجــب هــذه التشــريعات.

نشاط الشركة الرئي�سي

ممارســة جميــع أعمــال أســواق األوراق املاليــة والســلع واملشــتقات وتشــغيلها وإدارتهــا وتطويرهــا داخــل اململكــة وخارجهــا ،وذلــك
مــن خــال موقعهــا الكائــن فــي عرجــان بالقــرب مــن وزارة الداخليــة.

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

حــدد النظــام األسا�ســي لشــركة بورصــة عمــان العديــد مــن املهــام واملســؤوليات ملجلــس اإلدارة ،ومــن أهمهــا وضــع االســتراتيجيات
والسياســات والخطــط واإلجــراءات التــي مــن شــأنها تحقيــق مصلحــة الشــركة وأهدافهــا وتعظيــم حقــوق مســاهميها وخدمــة
املجتمــع املحلــي .كمــا أنــه مــن مهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة بموجــب قانــون الشــركات أن يعــد خــال مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة
أشــهر مــن انتهــاء الســنة املاليــة للشــركة الحســابات والبيانــات املتعلقــة بالشــركة مثــل :امليزانيــة الســنوية العامــة للشــركة،
والتقريــر الســنوي ملجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة خــال الســنة املاضيــة وتوقعاتهــا لعرضهــا علــى الهيئــة العامــة.

لجان مجلس اإلدارة

ً
شكل مجلس اإلدارة عددا من اللجان حسب حاجة الشركة والتشريعات ذات العالقة وتشمل:
لجنــة التدقيــق :ومــن مهامهــا مناقشــة األمــوراملتعلقــة بترشــيح مدقــق الحســابات الخارجــي ،ومتابعــة مــدى تقيــد الشــركة
بقانــون األوراق املاليــة واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بموجبــه ودراســة وتقييــم إجــراءات الرقابــة الداخليــة
واالطــاع علــى تقييــم املدقــق الخارجــي لهــذه اإلجــراءات.
لجنــة الحوكمــة :ومهمتهــا إعــداد تقريــرالحوكمــة وتقديمــه ملجلــس 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.
لجنة إدارة املخاطر :ومهمتها وضع السياســة العامة لقياس وتقييم املخاطرالتي تواجه البورصة واإلشــراف على تطوير
اســتراتيجيات إلدارتهــا وتخفيــض آثارهــا الســلبية فــي حــال حدوثها.
لجنــة الترشــيحات واملكافــآت :تحديــد احتياجــات الشــركة مــن الكفــاءات علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة واملوظفيــن
وأســس اختيارهــم ،ووضــع سياســة لإلحــال والتعاقــب الوظيفــي والسياســة الخاصــة باملــوارد البشــرية ومر اقبــة تطبيقهــا
ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ،وإجــراء تقييــم ســنوي ألداء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه.
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اجتماعات مجلس اإلدارة

تلتــزم الشــركة بشــكل عــام بالبنــود الــواردة فــي قانــون الشــركات ودليــل قواعــد حوكمــة الشــركات األردنيــة الصــادر عــن دائــرة
مر اقبــة الشــركات ودليــل الحوكمــة الخــاص بالبورصــة فيمــا يتعلــق باجتماعــات مجلــس اإلدارة .وقــد عقــد مجلــس اإلدارة 17
ً
اجتماعــا خــال العــام .2020

اجتماعات الهيئة العامة

ً
ً
ً
اجتمعــت الهيئــة العامــة لشــركة بورصــة عمــان خــال العــام  2020اجتماعــا عاديــا واحــدا وآخــر غيــر عــادي ،وذلــك بدعــوة مــن
ً
مجلــس إدارة الشــركة اســتنادا ألحــكام قانــون الشــركات النافــذ.

حقوق أصحاب املصالح

تلتزم الشركة بشكل عام بجميع البنود الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات األردنية الصادرعن دائرة مر اقبة الشركات.

الشركات التابعة

ال يوجد شركات تابعة لبورصة عمان.

املدقق الخارجي

تلتزم الشركة بشكل عام بكافة اإلرشادات املتعلقة باملدقق الخارجي السادة شركة العبا�سي وشركاه.

كبارمالكي األسهم املصدرة من قبل الشركة

تــم نقــل كامــل ملكيــة أســهم شــركة بورصــة عمــان مــن حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية إلــى شــركة إدارة االســتثمارات الحكوميــة
بموجب قرارمجلس الوزراء رقم ( )7541تاريخ  ،2018/4/30وتم اســتكمال إجراءات التحويل بتاريخ .2019/3/3

الوضع التناف�سي

ً
شــركة بورصــة عمــان هــي الســوق الوحيــدة املرخــص لهــا حاليــا ممارســة أعمــال أســواق األوراق املاليــة فــي األردن ،وذلــك علــى
الرغــم مــن ســماح قانــون األوراق املاليــة بإنشــاء أكث ــر مــن ســوق مالــي فــي اململكــة.

درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين

ال يوجد لدى بورصة عمان موردين أو عمالء رئيسيين يشكلون  %10فأكثرمن إجمالي املشتريات و/أو املبيعات.

الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة

ال يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها شــركة بورصة عمان أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة وغيرها،
كذلــك ال يوجــد أي بــراءات اختــراع أوحقــوق امتيــاز تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل الشــركة.

القرارات الصادرة عن الحكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها والتي لها أثرمادي على عمل الشركة

ً
صــدرقــراردولــة رئيــس الــوزراء بتعليــق التــداول فــي بورصــة عمــان اعتبــارا مــن تاريــخ  2020/3/17وحتــى تاريــخ  ،2020/5/7وذلــك
بســبب تداعيــات انتشــارفيــروس كورونــا املســتجد عامليـ ًـا ،والــذي كان لــه أثـ ٌـرمـ ٌ
ـادي علــى عمــل الشــركة.
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تطبيق الشركة ملعاييرالجودة الدولية

ال تقوم الشركة بتطبيق معاييرالجودة الدولية.

اإلفصاح والشفافية

تلتزم الشركة بمعاييراإلفصاح والشفافية املحددة بموجب التشريعات.
تستخدم الشركة موقعها اإللكتروني لتعزيزاإلفصاح والشفافية وتوفيراملعلومات.
فــي عــام  2020أطلقــت بورصــة عمــان نظــام اإلفصــاح اإللكترونــي بلغــة  ،XBRLحيــث سيشــكل هــذا النظــام نقلــة نوعيــة فــي
طريقــة اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة وغيــراملاليــة للشــركات ،وســيؤدي إلــى تطويــرعمليــة الحصــول علــى جميــع املعلومــات
والبيانــات اإلفصاحيــة.
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الهيكل التنظيمي للشركة
أ -الهيكل التنظيمي

18

ب -عدد املوظفين ومؤهالتهم العلمية

2

20

25

1

7

الدكتوراة

املاجستير

البكالوريوس

الدبلوم

الثانوية العامة
فما دون

55

املجموع

ج -البرامج التدريبية والدورات واملؤتمرات واملهمات الرسمية ملوظفي الشركة
البرامج التدريبية داخل األردن :
عدد املشاركين 18 :

عدد البرامج التدريبية 7 :

البرامج التدريبية خارج األردن :
عدد املشاركين 0 :

عدد البرامج التدريبية 0 :
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املخاطر

قــد تتعــرض بورصــة عمــان لعــدد مــن املخاطــر مثــل املخاطــر املاليــة ومنهــا :أســعار الفائــدة ومخاطــر الســيولة .وفــي العــام 2020
تعرضــت بورصــة عمــان لعــدد مــن املخاطــرنتيجــة انتشــارجائحــة كورونــا ،وفــي ضــوء إجــراءات الحكومــة ملجابهــة هــذه الجائحــة
ً
وإغــاق القطاعــات االقتصاديــة أثنــاء فتــرة اإلغــاق الشــامل والتــي ترتــب عليهــا تعطيــل البورصــة ألعمالهــا ملــدة  51يومــا بنـ ًـاء علــى
صــدورقــراروقــف التــداول مــن قبــل الحكومــة ،انخفضــت أحجــام التــداول وأســعاراألســهم بشــكل كبيــر ،كمــا تــم اتخــاذ قــرارمــن
قبــل الحكومــة بتخفيــض نســبة العامليــن فــي املوقــع للحــد األدنــى ،وفــي ضــوء هــذه املخاطــر قامــت بورصــة عمــان بإعــداد خطــة
الطــوارئ لتنظيــم العمــل عــن بعــد ،بهــدف ضمــان اســتمرارية عمــل املوظفيــن فــي مختلــف الظــروف الطارئــة ،وتــم اتخــاذ العديــد
مــن اإلجــراءات مــن قبــل بورصــة عمــان لتخفيــض وطــأة وتداعيــات انتشــار الفيــروس ،تمثلــت بتخفيــض وقــت جلســة التــداول
مــن ســاعتين إلــى ســاعة واحــدة وتخفيــض نســبة االرتفــاع واالنخفــاض للحــدود الســعرية لتصبــح  %2.5لجميــع األســواق – لفتــرة
ً
مؤقتــة – إضافــة إلــى قــرار هيئــة األوراق املاليــة بتخفيــض هامــش الصيانــة ليصبــح  %15بــدال مــن  %20كإجــراءات احترازيــة
ملواجهــة هــذه الظــروف وحالــة عــدم اليقيــن التــي ســادت فــي الســوق وطالــت املســتثمرين ولتخفيــف آثارهــا.

اإلنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة

حظــي العــام  2020بالعديــد مــن اإلنجــازات لبورصــة عمــان ،وقــد تــم ذكرهــا بالتفصيــل فــي هــذا التقريــر .وقــد شــهدت بورصــة
ً
عمــان خــال عــام  2020تراجعــا بنشــاطها الرئي�ســي املتمثــل بتــداول األوراق املاليــة ،حيــث انخفضــت فــي ضــوء ذلــك إيراداتهــا
بنســبة  %26مقارنــة مــع عــام  2019لتصبــح  2.160مليــون دينــار ،وحققــت البورصــة خســائرماليــة مقدارهــا ( )715,000دينــار.

األثــر املالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة املاليــة وال تدخــل ضمــن النشــاط الرئي�ســي
للشــركة
ال يوجد أثرمالي لعمليات ذات طبيعة غيرمتكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن النشاط الرئي�سي للشركة.

السلســلة الزمنية لألرباح أو الخســائراملحققة واألرباح املوزعة وصافي حقوق املســاهمين وأســعاراألوراق املالية
املصــدرة مــن قبل الشــركة
(دينارأردني)

2020

2019

2018

2017

صافي الربح /الخسارة بعد الضريبة

()715,341

184,181

860,508

374,834

األرباح املتحققة /الخسائر

()715,341

114,237

537,817

234,272

األرباح املوزعة*

114,237

772,089

-

-

صافي حقوق املساهمين

7,049,230

7,878,808

8,375,547

7,563,850

ال يوجد (الشركة
غيرمدرجة)

ال يوجد (الشركة
غيرمدرجة)

ال يوجد (الشركة
غيرمدرجة)

ال يوجد (الشركة
غيرمدرجة)

سعرالسهم

*املبالغ التي تم تحويلها إلى وزارة املالية والتي تمثل األرباح املتحققة لألعوام ()2019 - 2017
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تحليل للمركزاملالي ونتائج أعمال الشركة خالل السنة املالية

بلــغ مجمــوع املوجــودات لبورصــة عمــان  7.725مليــون دينــارفــي نهايــة العــام  ،2020كمــا بلــغ مجمــوع حقــوق امللكيــة  7.049مليــون
دينــار .أمــا بالنســبة لإليــرادات فقــد بلغــت  2.160مليــون دينــارخــال عــام  ،2020وبلــغ مجمــوع املصاريــف  2.875مليــون دينــار.
وعليــه ،فقــد حققــت بورصــة عمــان خســارة بلغــت ( )715ألــف دينــار.

التطورات املستقبلية الهامة والخطة املستقبلية للسنوات القادمة

وردت ضمن التقريرفي الجزء الخاص باإلنجازات.

حجم االستثمارالرأسمالي

ال يوجــد اســتثمارات رأســمالية لــدى الشــركة ،واملقصــود بهــا أنــه ال يوجــد اســتثمار للبورصــة فــي الشــركات التابعــة أو فــي أصــول
تولــد إيــرادات للبورصــة.

مقدارأتعاب التدقيق للشركة

ً
ً
بلغت قيمة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي  3,250دينارا شاملة ضريبة املبيعات.

عــدد األوراق املاليــة املصــدرة مــن قبــل الشــركة واململوكــة مــن قبــل أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأشــخاص
اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفيذيــة و أقاربهــم
ال يوجد كون الشركة مملوكة بالكامل لشركة إدارة االستثمارات الحكومية.

الشــركات املســيطر عليهــا مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفيذيــة
و أقاربهــم

ال يوجد.
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املزايــا واملكافــآت التــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليــا ذوو الســلطة
التنفيذيــة
أ .املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

ً
تــم تحويــل مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى حســاب خــاص فــي وزارة املاليــة وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ  2020/4/1بنـ ًـاء علــى
قــرارمجلــس الــوزراء تاريــخ  2020/4/16ملواجهــة جائحــة في ــروس كورونا.
(دينارأردني)
الرتبة

مالحظات

إجمالي املكافآت

الرئيس
(متفرغ)

-

36,000

ســعادة الســيد وليــد يعقــوب محمــود النجــار/
رئيــس نقابــة أصحــاب شــركات الخدمــات املاليــة

نائب الرئيس

ً
ً
نائبا للرئيس اعتبارا من
2020/9/25

3,600

ســعادة الدكتــور أشــرف اســماعيل محمــد
ا لعــد وا ن

عضو

ً
نائبا للرئيس لغاية
2020/9/24

3,600

ســعادة الســيد ســامي عــوض هللا حســن شــريم/
رئيــس جمعيــة املســتثمرين بــاألوراق املاليــة

عضو

-

3,600

االسم
عطوفة الدكتوركمال أحمد محمد القضاة

سعادة الدكتورحسن ناصرحسن/
ممثــل صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان
ا الجتما عــي

عضو

-

3,600

سعادة املهندس محمد هشام محمد الخطيب

عضو

-

3,600

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق

عضو

-

3,600

املجموع

57,600

ب .املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من أعضاء اإلدارة العليا

(دينارأردني)

االسم

الرتبة الوظيفية

مالحظات

إجمالي الراتب السنوي

حو افز سنوية أخرى

السيد مازن الوظائفي

املديرالتنفيذي

-

56,000

-
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التبرعات واملنح التي دفعتها الشركة
ملواجهــة جائحــة كورونــا قامــت بورصــة عمــان بالتبــرع لــوزراة الصحــة ،حيــث تبــرع كل مــن املديــرالتنفيــذي ونائبــه ومــدراء الدوائــر
ً
براتــب يومــي عمــل ،وموظفــو البورصــة براتــب يــوم عمــل .وبلغــت قيمــة إجمالــي التبرعــات  3,339دينــارا .باإلضافــة إلــى اقتطــاع
ً
مــا نســبته  %10مــن راتــب املديــرالتنفيــذي لصنــدوق همــة وطــن اعتبــارا مــن  2020/4/1وبقيمــة إجماليــة بلغــت  2,708دينــار.

العقــود واملشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة املصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو
رئيــس مجلــس اإلدارة أو أي عضــو مــن أعضــاء املجلــس أو املديــرالعــام 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 املجلــس أو املديــر
التنفيــذي أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم خــال العــام .2020

مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي

ً
تماشيا مع سياسة البورصة تجاه املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع املحلي ،فقد قامت البورصة بما يلي:
ً
أوال :إعــداد تقريــر االســتدامة لعــام  2020والــذي يلخــص آثــار أنشــطة البورصــة علــى البيئــة واملجتمــع وممارســاتها املتعلقــة
بالحوكمــة .وقــد جــاء إطــاق هــذا التقريــر كخطــوة أولــى لتشــجيع الشــركات علــى إصــدار تقاريــر االســتدامة.
ً
ثانيا :إطالق مشروع نظام اإلفصاح اإللكتروني من خالل لغة  ،XBRLبحيث يوفرالنظام إمكانية نشراملعلومات واإلفصاحات
ً
الهامــة مــن قبــل الشــركات املصــدرة إلكترونيــا فــور وضعهــا علــى النظــام باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،ممــا يقلــل الوقــت والجهــد
ً
والتكاليــف املطلوبــة ويعــزز الشــفافية .كمــا أن قيــام الشــركة بتقديــم إفصاحاتهــا ومراســاتها مــع البورصــة والهيئــة إلكترونيــا
يــؤدي إلــى تقليــل اســتهالك الــورق ،األمــر الــذي يســاهم فــي املحافظــة علــى البيئــة .كمــا سيســاعد النظــام الشــركات علــى إعــداد
تقاريــراالســتدامة مــن خــال توفيــره نمــاذج جاهــزة تقــوم الشــركة بتعبئتهــا لإلفصــاح عــن مــدى التزامهــا بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة
ودورهــا البيئــي واالجتماعــي.
ً
ثالثــا :قامــت بورصــة عمــان بالتب ــرع لــوزراة الصحــة ملواجهــة جائحــة كورونــا ،حيــث تبــرع كل مــن املديــرالتنفيــذي ونائبــه ومــدراء
ً
الدو ائــر براتــب يومــي عمــل ،وموظفــو البورصــة براتــب يــوم عمــل .وقــد بلغــت إجمالــي التبرعــات  3,339دينــارا ،باإلضافــة إلــى
اقتطــاع مــا نســبته  %10مــن راتــب املديــر التنفيــذي لصنــدوق همــة وطــن والــذي بلغــت قيمتــه اإلجماليــة  2,708دينــار .وذلــك
انطالقـ ًـا مــن املســؤولية الوطنيــة وضــرورة تكاتــف ُ
الجهــود علــى كافــة األصعــدة مــن أجــل املســاهمة فــي دعــم كافــة االجــراءات
الوقائيــة مــن قبــل الحكومــة فــي مواجهــة تداعيــات تف�شــي فيــروس كورونــا فــي اململكــة ودعمـ ًـا ُ
لجهــود وزارة الصحــة فــي هــذا املجــال.
ً
رابعــا :انضمــت البورصــة إلــى مؤشــر إقليمــي جديــد ُيعنــى بالشــركات منخفضــة انبعاثــات الكربــون فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا وهــو مؤشــر  ،Refinitiv AFE Low Carbonحيــث يضــم املؤشــر تســعة أســواق حققــت متطلبــات ومعاييــر
ً
ً
ً
املؤشــرمــن ضمنهــا بورصــة عمــان ،وتبــرزأهميــة املؤشــركونــه ُيقــدم مؤشــرا ومعيــارا مبتكــرا لقيــاس ممارســات حوكمــة الشــركات
ُ
واالســتدامة التــي تعنــى باإلســهامات البيئيــة واالجتماعيــة فــي الشــركات املدرجــة فــي األســواق ،ويوفــرالبيانــات واملعلومــات الالزمــة
للمســتثمرين الراغبيــن فــي تخصيــص رأس املــال واالســتثمارفــي الشــركات التــي تســتثمرفــي األنشــطة التــي تهتــم بتطبيقــات الحوكمــة
وبقضايــا الحفــاظ علــى البيئــة وتهتــم بهــا فــي إدارة أعمالهــا.
ً
خامســا :وقعــت بورصــة عمــان اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع جامعــة عمــان العربيــة تهــدف إلــى إنشــاء غرفــة ُمحــاكاة وتدريــب علــى
ً
نظــام التــداول اإللكترونــي الخــاص ببورصــة عمــان ،حيــث يأتــي ذلــك تنفيــذا لسياســة البورصــة ضمــن مســؤوليتها املجتمعيــة
وحرصهــا علــى تعميــق عالقتهــا مــع الجامعــات الوطنيــة ألهميــة هــذه العالقــة بيــن الطرفيــن ،وســعيها لتعزيــزاملعرفــة والثقافــة فــي
كل مــا يتعلــق بســوق رأس املــال الوطنــي واالســتثمارفــي األوراق املاليــة بيــن شــرائح املجتمــع.
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تقريرالحوكمة
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مقدمة
ً
تــم إعــداد هــذا التقريــر انســجاما مــع مــا ورد فــي دليــل الحوكمــة الخــاص ببورصــة عمــان لعــام  2018واملتضمــن إلــزام البورصــة
بإعــداد تقريــر حوكمــة يتنــاول ممارســاتها فيمــا يتعلــق بتطبيــق قواعــد الحوكمــة فــي البورصــة.
أ -املعلومات املتعلقة 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 املنبثقة عنه.
 - 2اختياروتعيين املديرالتنفيذي للبورصة وواجباته.
 - 3تنظيم البيئة الرقابية للبورصة.
 - 4االلتزام بسياسة اإلفصاح والشفافية املقرة من قبل مجلس اإلدارة.
 - 5إقرارسياسة إدارة املخاطرمن قبل مجلس اإلدارة.
ً
ً
ب -أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن واملســتقيلين خــال الســنة وممثليهــم إذا كان العضــو شــخصا اعتباريــا ،وتحديــد فيمــا
ً
ً
ـذي ومســتقال أو غيــرمســتقل:
إذا كان العضــو تنفيذيــا أو غيــرتنفيـ ٍ
اسم ممثل العضو االعتباري
كمال أحمد محمد القضاة
عطوفة الدكتور ً
رئيس املجلس اعتبارا من تاريخ 2019/5/23

عضو مجلس اإلدارة
شركة إدارة االستثمارات الحكومية وتقوم
بتعييــن أعضــاء مجلــس ادارة ًالبورصــة
ممثليــن عنهــا فــي البورصــة وفقــا للنظــام
األسا�ســي للبورصــة وعقــد التأســيس

نقيــب أصحــاب شــركات الخدمــات املاليــة/
ســعادة الســيد وليــد يعقــوب محمــود النجــار
نائب الرئيس منذ تاريخ 2020/9/25

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

الصفة
غيرتنفيذي

غيرتنفيذي

غيرمستقل

غيرمستقل

ســعادة الدكتــور أشــرف اســماعيل محمــد
العــدوان
نائب الرئيس حتى تاريخ 2020/9/24
عضو حتى تاريخه

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غيرتنفيذي

غيرمستقل

رئيــس جمعيــة املســتثمرين بــاألوراق املاليــة/
ســعادة الســيد ســامي عــوض هللا حســن شــريم

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غيرتنفيذي

غيرمستقل

صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي
ويمثلــه ســعادة الدكتــور حســن ناصــر حســن

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غيرتنفيذي

غيرمستقل

سعادة املهندس محمد هشام محمد الخطيب

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غيرتنفيذي

غيرمستقل

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق

شركة إدارة االستثمارات الحكومية

غيرتنفيذي

غيرمستقل
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ج -املناصب التنفيذية في الشركة ودو ائرالشركة وأسماء االشخاص الذين يشغلونها.
االسم

املنصب
املديرالتنفيذي

عطوفة السيد مازن الوظائفي

نائب املديرالتنفيذي

السيد بسام أبو عباس

مديردائرة االتصال واإلعالم

السيد أمجد القضاة

مديرالدائرة القانونية

السيدة عبلة النجداوي

مديردائرة اإلدراج

السيد سعد عالونة

مديرالدائرة املالية واالدارية

السيدة سيما حطاب

مديردائرة العمليات

السيد محمد شنيور

مديردائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املهندس فادي سوداح

مديردائرة التخطيط والتطويراملؤس�سي

الدكتورة رشا ديات

مديردائرة التدقيق الداخلي

-

د -جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة العامة إن وجدت.
اسم العضو

العضوية في مجالس اإلدارة في الشركات األخرى

عطوفة الدكتوركمال أحمد محمد القضاة

ال يوجد

سعادة السيد وليد يعقوب محمود النجار

مصفاة البترول األردنية

سعادة الدكتورأشرف اسماعيل محمد العدوان

ال يوجد

سعادة السيد سامي عوض هللا حسن شريم

التحديث لالستثمارات العقارية

سعادة الدكتورحسن ناصرحسن

الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية

سعادة املهندس محمد هشام محمد الخطيب

ال يوجد

عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق

ال يوجد
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ه -أسماء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.

و -اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم املتعلقة باألموراملالية واملحاسبية.
سعادة الدكتورأشرف العدوان
رئيس اللجنة

سعادة السيد سامي شريم
عضو

سعادة املهندس محمد الخطيب
عضو

أما فيما يتعلق بمؤهالت وخبرات أعضاء لجنة التدقيق فقد تم ذكرها بالتفصيل في تقريرمجلس اإلدارة لعام .2020

ز -اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة املخاطر.
اسم اللجنة
لجنة الترشيحات واملكافآت

لجنة الحوكمة

لجنة إدارة املخاطر

االسم

املنصب

سعادة السيد وليد النجار

رئيس اللجنة

سعادة السيد سامي شريم

عضو

سعادة الدكتورحسن ناصر

عضو

سعادة السيد سامي شريم

رئيس اللجنة

سعادة الدكتورحسن ناصر

عضو

سعادة السيد وليد النجار

عضو

عطوفة السيد مجد شفيق

رئيس اللجنة

سعادة الدكتورحسن ناصر

عضو

سعادة املهندس محمد الخطيب

عضو

عطوفة السيد مازن الوظائفي

عضو
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ح -عدد اجتماعات اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.
 - 1لجنة الحوكمة /لجنة الترشيحات واملكافآت /لجنة إدارة املخاطر
اسم اللجنة

الحضور

عدد االجتماعات

لجنة الحوكمة
لجنة إدارة املخاطر

1
3

حضورجميع األعضاء
حضورجميع األعضاء

لجنة الترشيحات واملكافآت

0

-

 - 2لجنة التدقيق:
بلغ عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة  4اجتماعات بحضوراألعضاء التالية أسماؤهم.
اسم العضو

عدد مرات الحضور

سعادة الدكتورأشرف اسماعيل محمد العدوان
سعادة السيد سامي عوض هللا حسن شريم
سعادة املهندس محمد هشام محمد الخطيب

4
4
4

عدد مرات الغياب
0
0
0

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  17اجتماعا خالل عام  ،2020بحضوراألعضاء التالية أسماؤهم.
اسم العضو
عطوفة الدكتوركمال أحمد محمد القضاة
سعادة السيد وليد يعقوب محمود النجار
سعادة الدكتورأشرف اسماعيل محمد العدوان
سعادة السيد سامي عوض هللا حسن شريم
سعادة الدكتورحسن ناصرحسن حسن
سعادة املهندس محمد هشام محمد الخطيب
عطوفة السيد مجد محمد نوري شفيق
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عدد مرات الحضور

عدد مرات الغياب

16
17
17
16
16
17
16

1
0
0
1
1
0
1

تقريراالستدامة
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حول هذا التقرير
تم إعداد تقريراالستدامة لبورصة عمان والذي يغطي الفترة من  2020/01/01ولغاية  2020/12/31بما يتما�شى مع منهجية
املبادرة العاملية إلعداد التقارير ( ،Global Reporting Initiative )GRIوالدليل اإلرشادي إلعداد تقاريراالستدامة الصادر
عــن البورصــة ،وذلــك لتســليط الضــوء علــى مــدى التــزام بورصــة عمــان بتحقيــق أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة
(.Sustainable Development Goals (SDGs
فــي ضــوء الخطــة االســتراتيجية لبورصــة عمــان  ،2020-2018وضمــن رؤيــة األردن لالســتدامة  ،2025وبشــكل يضمــن تحقيــق
أهــداف البورصــة وأهــداف املجتمــع مــع األخــذ بعيــن االعتبــارتوقعــات أصحــاب املصالــح ومختلــف األطــراف الفاعلــة فــي بورصــة
عمــان ،تــم إعــداد هــذا التقريــرلتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
ً
ويســتعرض هــذا التقريــر أداء االســتدامة فــي بورصــة عمــان لعــام  2020علــى املســتوى املؤس�ســي وعلــى مســتوى الســوق محليــا
ً
ً
و إقليميــا ،إضافــة إلــى فهــرس محتويــات مبــادرة إعــداد التقاريــر  GRIوفقــا للخيــار األسا�ســي.

االستدامة في بورصة عمان
تــدرك البورصــة أهميــة الــدورالــذي تقــوم بــه فــي دعــم وتعزيــز ممارســات االســتدامة واملســؤولية االجتماعيــة للشــركات املحليــة
املدرجــة فيهــا ،وذلــك بشــكل ينســجم مــع خطــط التنميــة املســتدامة املحليــة واملتمثلــة فــي وثيقــة األردن العشــرية (،)2025-2015
ومــع خطــط التنميــة املســتدامة العامليــة واملتمثلــة فــي أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة.
ً
واســتجابة لــدور بورصــة عمــان املهــم فــي تحفيــزاالســتدامة لــدى الشــركات ،أعلنــت البورصــة فــي عــام  2016انضمامهــا إلــى مبــادرة
البورصــات املســتدامة ( ،Sustainable Stock Exchange Initiative (SSEوتعتبــر بورصــة عمــان البورصــة رقــم  49التــي
انضمــت إلــى هــذه املبــادرة والتــي تعمــل مــع املســؤولين عــن أســواق رأس املــال وصنــاع القــرار لخلــق أســواق رأســمال مســتدامة.
ومــن الجديــر ذكــره أن مبــادرة البورصــات املســتدامة  SSEهــي مبــادرة أطلقتهــا األمــم املتحــدة وتهــدف إلــى تشــجيع البورصــات
بالتعــاون مــع املســتثمرين ومنظمــي ســوق رأس املــال والشــركات ،لالهتمــام بقضايــا التنميــة املســتدامة والتــي ترتكــزعلــى الحفــاظ
على مســتوى أداء بيئي جيد ومســؤولية اجتماعية متميزة وااللتزام بمعاييرحوكمة الشــركات .ويتولى تنظيم هذه املبادرة كل من
منظمــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة وامليثــاق العالمــي لألمــم املتحــدة ومبــادئ االســتثماراملســؤول التــي تدعمهــا األمــم املتحــدة
واملبــادرة املاليــة لبرنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة.
ً
ّ
ويعتبــر إصــدار (تقريــر االســتدامة  )2020الخــاص ببورصــة عمــان ،تأكيــدا منهــا علــى أهميــة القيــام بدورهــا املتمثــل فــي حــث
املؤسســات املاليــة والشــركات املدرجــة بااللتــزام بمعاييــراالســتدامة وإصــدارتقاريرهــم الخاصــة بهــا .وقــد عملــت بورصــة عمــان
علــى دمــج معاييــر االســتدامة فــي خططهــا االســتراتيجية.
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آلية تطبيق االستدامة في بورصة عمان
تــم تحديــد أولويــات أهــداف التنميــة املســتدامة العامليــة التــي ستســعى البورصــة لتحقيقهــا فــي الفتــرة القادمــة ،بحيــث تهــدف
إلــى رفــع تنافســيتها علــى املســتويين اإلقليمــي والعالمــي مــع األخــذ بعيــن االعتبــار توقعــات أصحــاب املصالــح ومختلــف األطــراف
الفاعلــة فــي الســوق لتلبيــة احتياجاتهــم املتغيــرة.

املساواة بين الجنسين

العمل الالئق ونمو
االقتصاد

التعليم الجيد

العمل املناخي
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التواصل مع أصحاب املصالح

ً
ً
ً
تولــي البورصــة أصحــاب املصالــح اهتمامــا كبيــرا ســعيا منهــا لتحقيــق النمــو املســتدام األمــرالــذي يســاهم فــي بنــاء عالقــات عمــل
مشــتركة و اتخــاذ القــرارات التــي تعــود بالنفــع العــام علــى األطــراف كافــة ،وتتعامــل البورصــة مــع العديــد مــن أصحــاب املصالــح بمــا
فــي ذلــك؛ األفــراد واملؤسســات الحكوميــة وغيــرالحكوميــة املختلفــة املتأثــرة بأنشــطة البورصــة أو تلــك التــي تؤثــرأنشــطتها عليهــا،
كمــا تولــي البورصــة أهميــة خاصــة للحــوار َّ
الفعــال واملســتمرمــع أصحــاب املصالــح ،وتعمــل علــى تحســين وتطويــرقنــوات االتصــال
معهــم بشــكل مســتمر.
وفيما يلي أهم أصحاب املصالح في بورصة عمان وآلية التواصل معهم:
آليات التواصل

األطراف الفاعلة

الشركات املدرجة

عقد ورشات عمل تدريبية ولقاءات
اإلجابة على استفسارات الشركات الواردة إلى البورصة
نشــرأخبــارالبورصــة علــى موقعهــا الرســمي ومختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي،
للتعريــف بــكل مــا هــو جديــد عــن البورصــة

شركات الوساطة
(األعضاء)

عقد ورشات عمل تدريبية ولقاءات
اإلجابة على استفسارات الشركات الواردة إلى البورصة
تقديم الدعم الفني

الجهات التنظيمية
والحكومية

اإلتصال املباشروالتعاون في تطويراألنظمة والتشريعات
عقد االجتماعات
التنسيق املستمربخصوص األعمال املشتركة

املوظفون

املستثمرون

عقد الدورات والبرامج التدريبية للعاملين
عقد االجتماعات الدورية ما بين املستويات اإلدارية املختلفة
تبادل اآلراء واملقترحات بشأن تطويراألعمال
التواصل مع املستثمرين وتلقي استفساراتهم وتساؤالتهم والرد عليها
إصدارالكتيبات واملنشورات التعليمية والتثقيفية عن االستثمار
تنظيم اللقاءات التعريفية بفرص االستثمار في البورصة
احتــواء موقــع البورصــة االلكترونــي علــى ركــن تعليمــي للمســتثمرين هدفــه توعيــة
املســتثمرين باألمــور املتعلقــة باالســتثمار فــي البورصــة
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األطراف الفاعلة

شركات مزودي
ّ
ومطوري
البيانات
األنظمة

البورصات واملؤسسات
الدولية

الطالب والجامعات

آليات التواصل

التواصــل مــع مطــوري أنظمــة البيانــات والشــركات املــزودة لهــا مثــل (الشــركة املــزودة
لنظــام التــداول االلكترونــي الجديــد ،والشــركة املــزودة لنظــام اإلفصــاح االلكترونــي،
 ...وغيرهــم)
بورصة عمان عضو ٌ
فاعل في العديد من املبادرات واالتحادات الدولية منها االتحاد
الدولــي للبورصــات العامليــة  WFEو اتحــاد البورصــات األوروبيــة اآلســيوية FEAS
واتحــاد البورصــات العربيــة  ،AFEومبــادرة األمــم املتحــدة للبورصــات املســتدامة SSE
وترتبــط بمذكــرات تفاهــم مــع العديــد مــن البورصــات العربيــة والعامليــة

استقبال الوفود الطالبية من مختلف الجهات في مقرالبورصة
تنظيم وعقد محاضرات ولقاءات تثقيفية
وقعــت البورصــة اتفاقيــة إنشــاء غرفــة محــاكاة التــداول مــع جامعــة عمــان العربيــة،
وقامــت البورصــة بدورهــا بربــط هــذا املختبــر بالبيئــة االختباريــة لنظــام التــداول
اإللكترونــي ،لتدريــب طــاب الجامعــة علــى آليــة التــداول فــي البورصــة
القيــام بتدريــب قســم العلــوم املاليــة واملصرفيــة فــي جامعــة اليرمــوك علــى قواعــد
التــداول وكيفيــة اســتخدام شاشــات التــداول
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املنتجات والخدمات التي تقدمها البورصة ألصحاب املصالح
تقــدم بورصــة عمــان خدمــات التــداول لحزمــة مــن املنتجــات واألدوات املاليــة واالســتثمارية التــي تشــمل أســهم الشــركات،
وســندات الخزينــة ،وأذونــات الخزينــة ،وأســناد قــرض الشــركات ،وســندات املؤسســات العامــة ،وحقــوق االكتتــاب ،وصكــوك
ً
التمويــل اإلســامي ،والتــي يتــم التــداول بهــا حاليــا مــن خــال نظــام تــداول إلكترونــي يتميــز بأنــه علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة
والتطــور وضمــن آليــة تمتــاز بالســهولة واملرونــة واألمــان ،كمــا تقــدم البورصــة العديــد مــن الخدمــات ألصحــاب املصالــح منهــا:

ً
أوال :الخدمات املقدمة ألعضاء البورصة
صالحيــة الدخــول إلــى نظــام األرشــفة اإللكترونــي :يقــوم هــذا النظــام بتوفيــر جميــع االفصاحــات املتعلقــة بــاألوراق املاليــة
املدرجــة فــي بورصــة عمــان وشــركات الوســاطة املاليــة األعضــاء فــي البورصــة ،باإلضافــة إلــى التعاميــم الصــادرة عــن البورصــة،
وتقاريــرالتــداول ذات العالقــة بعمــل شــركات الوســاطة بمــا فيهــا نشــرات التــداول وامللخصــات اليوميــة.
خدمــة التــداول عبــراإلنترنــت :وهــي الخدمــة التــي تقدمهــا شــركة الوســاطة لعمالئهــا بعــد الحصــول علــى املوافقــات الالزمــة مــن
بورصــة عمــان ،بحيــث تمكــن عمالئهــا مــن التــداول بــاألوراق املاليــة عــن طريــق إدخــال أوامــرالشــراء والبيــع إلــى نظــام التــداول
اإللكترونــي بأنفســهم مــن خــال اســتخدام شــبكة اإلنترنــت.
االشتراك بقاعدة بيانات األوامراملنفذة  ،SMS Notificationsوذلك لتمكين شركة الوساطة من إبالغ عمالئها بتفاصيل
أوامرهم املنفذة فورتنفيذها من خالل الرسائل القصيرة .SMS
تزويــد األعضــاء بشاشــات التــداول التــي يســتخدمها الوســيط إلدخــال أوامــر الشــراء والبيــع الخاصــة بعمالئــه ،وشاشــات
االســتعالم التــي تعــرض معلومــات التــداول الفوريــة ويقــوم الوســيط باســتخدامها لغايــات متابعــة التــداول فــي بورصــة عمــان.
تشــغيل واســتخدام نظــام إدارة األوامــر ،وذلــك لتمكيــن الوســيط مــن إدخــال أوامــرالشــراء والبيــع الخاصــة بعمالئــه إلــى نظــام
ً
التــداول اإللكترونــي مــن خــال نظــام إدارة األوامــر بــدال مــن شاشــات التــداول الخاصــة بالبورصــة ،وذلــك بمــا ينســجم مــع
أحــكام أســس تقديــم املعلومــات الفوريــة إلــى أعضــاء بورصــة عمــان.

ً
ثانيا :الخدمات املقدمة ملصدري األوراق املالية
إدراج األوراق املاليــة :إدراج أســهم الشــركات املســاهمة العامة/الخاصــة ،والســندات واألذونــات الحكوميــة وســندات
املؤسســات العامــة ،وأســناد القــرض الصــادرة عــن الشــركات ،باإلضافــة إلــى صناديــق االســتثماراألردني/غيــراألردنــي املغلــق،
وصكــوك التمويــل اإلســامي ،و إيصــاالت اإليــداع وذلــك بعــد قيــام الشــركة املصــدرة بتحقيــق كافــة الشــروط واملتطلبــات.
االســتجابة ملتطلبــات الشــركات املتعلقــة بتغييــراســم الشــركة أو زيــادة أو تخفيــض رأســمالها أو إعــادة هيكلتــه لــدى البورصــة
وأي أحــداث أخــرى قــد تتطلــب اتخــاذ إجــراء لــدى البورصــة وتؤثــرعلــى املســتثمرين.
نشراإلفصاحات الصادرة عن الشركات املدرجة والتي تؤثرعلى أسعاراألوراق املالية.
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ً
ثالثا :الخدمات املقدمة ملزودي البيانات
الســماح للجهــات الراغبــة بعــرض شــريط أســعاراألوراق املاليــة املتداولــة املتوفــرعلــى موقــع البورصــة اإللكترونــي وذلــك علــى
مواقعهــا اإللكترونيــة.
تزويــد موزعــي البيانــات املعتمديــن ببيانــات التــداول الحيــة واملباشــرة مــن خــال  Live Feedوذلــك لغايــات نشــرها بشــكل
مباشــر للمســتثمرين واملهتميــن مــن خــال البرمجيــات الخاصــة التــي يتــم تحميلهــا علــى أجهــزة الحاســب الشــخ�صي أو مــن
خــال موقــع إلكترونــي مخصــص لهــذه الغايــة أو مــن خــال أجهــزة الهاتــف املحمــول أو الرســائل القصيــرة.
تزويــد موزعــي البيانــات بشاشــات عــرض معلومــات التــداول الفوريــة املرتبطــة بنظــام التــداول االلكترونــي مباشــرة وذلــك
لغايــات عرضهــا فــي مواقعهــم ومتابعــة محافظهــم االســتثمارية.
عرض أسعاراألوراق املالية املتداولة في البورصة على القنوات الفضائية.

ً
رابعا :الخدمات املقدمة ملطوري أنظمة إدارة األوامر
إصــدارشــهادة اعتمــاد نظــام إدارة األوامــر للشــركة املطــورة لنظــام إدارة األوامــر املســتخدم مــن قبــل شــركة الوســاطة بعــد
فحــص واختبــار النظــام ومــدى تو افقــه مــع متطلبــات البورصــة الوظيفيــة والفنيــة.
تعديل أو تجديد شهادة نظام إدارة األوامرإذا تم تعديل النسخة املستخدمة من قبل شركة الوساطة.
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تقديرجوهرية املوضوعات
تســعى بورصــة عمــان إلــى التواصــل مــع أصحــاب املصالــح وتلبيــة احتياجاتهــم باســتمرارحيــث يتــم تحديــد هــذه األولويــات وأهميتهــا
ً
ً
ً
بمــا ينســجم مــع دورالبورصــة وأولوياتهــا كونهــا شــركة مســؤولة اقتصاديــا واجتماعيــا وبيئيــا .وعليــه قامــت البورصــة خــال عــام
 2020بتحديــد أهــم املوضوعــات الجوهريــة التاليــة والتــي اعتمــدت عليهــا فــي إعــداد تقريــراالســتدامة الخــاص بهــا:

ترسيخ مبادئ الحوكمة وأخالقيات
العمل

نشرالوعي بقضايا االستدامة ومرتكزاتها
البيئية واإلجتماعية والحوكمة

املساواة بين الجنسين

التنوع وتكافؤ الفرص

إدارة االنبعاثات الكربونية

الحفاظ على الطاقة

مشاركة املجتمع

خصوصية وأمن البيانات

الحفاظ على البيئة وإدارة
النفايات

احترام قانون العمل
وحقوق اإلنسان

التدريب والتعليم

تحسين التواصل الفعال بين
مختلف األطراف الفاعلة
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أداء بورصة عمان املتعلق باالستدامة
تعمل بورصة عمان على تطبيق املحاوراألساسـية املتعلقـة بمعاييرالحوكمة واملعاييراالجتماعية والبيئية:

* معاييرالحوكمة

تعمــل بورصــة عمــان بالتعــاون مــع هيئــة األوراق املاليــة علــى تعزيــز ثقــة املتعامليــن بالســوق مــن خــال تركيزهــا علــى تطبيــق
ً
ً
ممارســات حوكمــة الشــركات ،وتمثــل هيئــة األوراق املاليــة قاعــدة الدعــم إلطــار عمــل الحوكمــة وتلعــب دورا أساســيا فــي وضــع
معاييــر حوكمــة الشــركات.

• دليل الحوكمة

ً
نظــرا ألهميــة الحوكمــة كمحــرك أسا�ســي لنجــاح األعمــال وفــي ظــل ســعي البورصــة الدائــم التبــاع أفضــل وأعلــى املعاييــرالدوليــة،
فقــد قامــت البورصــة بإعــداد دليــل حوكمــة خــاص بهــا عــام  ،2018حيــث اعتمــدت البورصــة فــي إعــداد دليــل الحوكمــة علــى مبادئ
حوكمــة الشــركات الــواردة فــي دليــل الحوكمــة الصــادر عــن دائــرة مر اقبــة الشــركات واالسترشــاد بمــا ورد بتعليمــات الحوكمــة
الصــادرة عــن هيئــة األوراق املاليــة باإلضافــة إلــى تو افــق األحــكام الــواردة فيــه مــع أحــكام النظــام األسا�ســي للبورصــة ،مــع األخــذ
بعيــن االعتبــارمــا صــدرعــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بخصــوص حوكمــة الشــركات.

• إدارة املخاطر
اعتمــد مجلــس إدارة بورصــة عمــان سياســة إدارة املخاطــر عــام  .2020ويعتبــر وضــع هــذه السياســة الخطــوة األولــى فــي بنــاء
منظومــة متكاملــة إلدارة املخاطــرفيهــا ،حيــث تهــدف هــذه السياســة إلــى وضــع إطــارإلدارة املخاطــرفــي البورصــة مــن خــال تحديــد
مســؤوليات كافــة املســتويات اإلداريــة ،وتخفيــض املخاطــرالتــي قــد تتعــرض لهــا البورصــة والتــي مــن املمكــن أن تؤثــرعلــى أنشــطتها
وعلــى تحقيــق أهدافهــا وتخفيــض اآلثــاراملترتبــة علــى هــذه املخاطــرقــدراإلمــكان ،باإلضافــة إلــى توفيــرنظــام رقابــي يتضمــن إشــراك
دو ائــرالبورصــة فــي مراقبــة املخاطــر .وقــد تضمنــت السياســة تحديــد منهجيــة إدارة املخاطــر واألســس واآلليــات التــي ســتتبعها.
ً
وســيتم تطبيــق العمــل بسياســة إدارة املخاطــر اعتبــارا مــن بدايــة العــام  ،2021وتحديــد وتقييــم املخاطــر املتوقعــة وتحليلهــا
و اقتــراح اإلجــراءات املناســبة للتعامــل معهــا ،والعمــل علــى إجــراء مر اقبــة ومراجعــة مســتمرة وإعــداد التقاريــرالدوريــة ملجلــس
اإلدارة بالتوصيــات لضمــان فعاليــة وكفــاءة عمليــة إدارة املخاطــر.

• أخالقيات العمل واالمتثال
تلتــزم بورصــة عمــان بقواعــد الســلوك وأخالقيــات العمــل ،وقــد اعتمــدت معاييــرمهنيــة لتطبيــق تلــك القواعــد مــن خــال إقــرار
ً
«النظــام الداخلــي لتنظيــم العمــل فــي شــركة بورصــة عمــان لســنة  »2018واملعمــول بــه حاليــا والــذي يســاعد علــى خلــق بيئــة عمــل
أكثــركفــاءة و إنتاجيــة.
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* املعاييراالجتماعية

ً
تؤمــن بورصــة عمــان بــدور موظفيهــا فــي تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية ،إذ يعمــل لــدى البورصــة  55موظفــا كمــا فــي نهايــة عــام
.2020

• توظيف الكفاءات
إن سياســة التوظيــف املتبعــة فــي بورصــة عمــان هــي سياســة قائمــة علــى مبــدأ املســاواة وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز ،حيــث
ً
ً
يتــم توظيــف الكفــاءات البشــرية املتميــزة مــن أفضــل املتقدميــن ســواء كانــوا ذكــورا أم إناثــا وحســب متطلبــات الوظيفــة والعمــل
علــى االحتفــاظ بهــا .وتعمــل البورصــة علــى توفيــرظــروف عمــل مالئمــة فيمــا يتعلــق باألجــور والعــاوات وســاعات العمــل ،والعطلــة
األســبوعية واإلجــازات الســنوية واملرضيــة وإجــازة األمومــة واألبــوة مدفوعــة األجــر ،ونظــام صنــدوق االدخــار واإلســكان ملوظفيهــا،
وتعمــل علــى تعزيــزتكافــؤ الفــرص بيــن الرجــل واملــرأة فــي املراكــزالقياديــة ،كمــا توفــرالبورصــة مــكان عمــل آمــن وصحــي ملوظفيهــا
باإلضافــة إلــى توفيــرالرعايــة الصحيــة ملوظفيهــا مثــل التأميــن الصحــي.
ً
أعداد املوظفين وفقا للمؤهالت العلمية مقسمة حسب الجنس

الجنس

دكتوراة

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

الثانوية فما
دون

العدد

ذكور

0

13

11

0

6

30

إناث

2

7

14

1

1

25

العدد اإلجمالي
للموظفين
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• التنمية البشرية والتدريب
تقــدم بورصــة عمــان ســاعات عمــل تدريبيــة محليــة وخارجيــة ملوظفيهــا وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة الجهــازالوظيفي وتزويده باملهارات
واملؤهــات بمــا يحقــق كفــاءة األداء والتعامــل مــع املســتجدات الحديثــة فــي أســاليب ووســائل العمــل فــي مختلــف املجــاالت .كمــا
تهــدف إلــى تحســين أداء املوظفيــن ورفــع كفاءتهــم بمــا يتو افــق مــع متطلبــات الوظيفــة واالحتياجــات الفرديــة والتطويــراملؤس�ســي
بحســب خطــط العمــل واملشــاريع والبرامــج التطويريــة.
ً
ولتحقيــق هــذه األهــداف ترصــد بورصــة عمــان ميزانيــة ســنوية خاصــة لتدريــب املوظفيــن وفــق خطــة مدروســة مســبقا وبنـ ًـاء علــى

الحاجــات التدريبيــة لــكل قســم فــي البورصــة لــكال الجنســين ومــن جميــع املســتويات والرتــب الوظيفيــة فيهــا ،ويتــم توثيــق هــذه
الــدورات مــن خــال تقديــم تقاريــرخاصــة عنهــا.
ً
إال أنــه نظــرا للظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد جــراء جائحــة كورونــا ،فــإن ذلــك أثــر علــى عــدد البرامــج التدريبيــة خــال هــذا
العــام ،حيــث كانــت كمــا يلــي:
برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة

عدد البرامج التدريبية

عدد املشاركين

البرامج التدريبية داخل األردن

7

18

البرامج التدريبية خارج األردن

0

0

ال ـم ـ ـج ـ ــموع

7

18
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• حقوق اإلنسان
تتوافــق بنــود النظــام الداخلــي املطبــق فــي بورصــة عمــان «النظــام الداخلــي لتنظيــم العمــل فــي شــركة بورصــة عمــان لســنة »2018
مــع نصــوص قانــون العمــل املطبــق فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،بحيــث تنتهــج البورصــة ممارســات داعمــة لحقــوق اإلنســان
منهــا :حمايــة البيانــات الشــخصية للموظــف والحفــاظ علــى ســريتها ،وسياســات التوظيــف القائمــة علــى أســاس تكافــؤ الفــرص
وعــدم التمييــزبنــاء علــى العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الجنســية أو الديــن ،وتوفيــرفــرص عمــل متكافئــة للمــرأة ،وتمثيلهــا فــي املراكــز
القياديــة املتميــزة ،وعــدم القيــام بممارســات الفصــل التعســفي ،والتدريــب املنهــي للموظــف ،والتــدرج فــي الوظيفــة علــى أســس
العدالــة واملســاواة.

• تمكين املرأة
تؤكــد بورصــة عمــان علــى أهميــة توظيــف املــرأة وتدريبهــا فــي مــكان العمــل ،حيــث تؤمــن البورصــة أن تمكيــن املــرأة لــه دورمهــم فــي
رفــع إنتاجيــة املؤسســات وتقدمهــا ،ولذلــك بلغــت نســبة املوظفــات اإلنــاث مــن إجمالــي عــدد املوظفيــن فــي البورصــة فــي نهايــة عــام
 2020املا�ضــي  ،%45كمــا بلغــت نســبتهن  %29مــن إجمالــي الوظائــف اإلش ـرافية فــي البورصــة.
كمــا قامــت بورصــة عمــان برعايــة احتفاليــة قــرع الجــرس للمســاواة بيــن الجنســين ألكثــرمــن مــرة ،وذلــك بهــدف تســليط الضــوء
علــى أهميــة تمثيــل املــرأة فــي املراكــز القياديــة للشــركات .حيــث قامــت بورصــة عمــان خــال عــام  2020باســتضافة االحتفاليــة
الســنوية ملبــادرة املســاواة بيــن الجنســين فــي األردن  Ringing the Bell for Gender Equalityبالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل
الدولــي  IFCومنظمــة هيئــة األمــم املتحــدة لشــؤون املــرأة فــي األردن  UN Womenومبــادرة  UN Global Compactوذلــك مــن
ً
خــال قــرع جــرس بــدء جلســة التــداول فــي البورصــة علــى هامــش االحتفــال بيــوم املــرأة العالمــي ،إيمانــا مــن البورصــة بأهميــة الــدور
الــذي يمكــن أن تحققــه املــرأة األردنيــة فــي عمليــة التنميــة املســتدامة والنشــاطات االقتصاديــة املختلفــة.

• االستثمارفي املجتمع ونشرالوعي املتعلق باالستدامة

ً
ً
يشــكل التواصــل مــع فئــات املجتمــع ونشــرالوعــي املتعلــق باالســتدامة محــورا هامــا فــي اســتراتيجية البورصــة ،وقــد تــم ذلــك مــن
خــال إصــداراملنشــورات التثقيفيــة وعقــد املحاضــرات املتعلقــة باالســتدامة وفيمــا يلــي أبــرز مــا تقــوم بــه البورصــة فــي هــذا املجــال:

 .1توعية املستثمرين والشركات املدرجة بقضايا االستدامة

بعد انضمام بورصة عمان إلى مبادرة البورصات املســتدامة  SSE initiativeفي عام  2016وتبنيها لقضايا التنمية املســتدامة،
بدأت البورصة كخطوة مبدئية بإعداد منشورات تعريفية باالستدامة وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة للمستثمرين
والشــركات وغيرهــا مــن األطــراف الفاعلــة فــي الســوق ،حيــث تــم إصــدارمنشــوري االســتدامة (1و )2باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة
واملتوفريــن علــى املوقــع اإللكترونــي لبورصــة عمــان ،واللــذان تنــاوال عــدة موضوعــات منهــا :مفهــوم التنميــة املســتدامة ،وتاريخهــا،
وأهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ،وفوائدهــا ،وأهــم املعلومــات املتعلقــة بتقاريــر االســتدامة مــن حيــث أشــكالها،
واملبــادئ األساســية إلعدادهــا ،واملوضوعــات الرئيســة التــي يشــملها ،باإلضافــة إلــى عــرض للمعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة
الصــادرة عــن املبــادرة العامليــة إلعــداد التقاريــر  .GRI-G4وذلــك لتشــجيع الشــركات املدرجــة علــى تبنــي مفهــوم االســتدامة ضمــن
اســتراتيجياتها التشــغيلية.

 .2تشجيع اإلفصاح عن تقاريراالستدامة

بهــدف تشــجيع الشــركات علــى تبنــي ممارســات االســتدامة واإلفصــاح بشــكل دوري عــن آثارهــا البيئيــة واالجتماعيــة وممارســاتها
املتعلقة بالحوكمة ،قامت بورصة عمان بنشــرالدليل اإلرشــادي لإلفصاح عن تقاريراالســتدامة باللغتين العربية واإلنجليزية،
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حيــث تضمــن الدليــل أهميــة االســتدامة ،والخطــوات اإلرشــادية للشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة حــول كيفيــة إعــداد تقاريــر
االســتدامة ،واملعلومــات الواجــب أن يتضمنهــا التقريــر ،إضافــة إلــى أهــم مقاييــس أداء االســتدامة واملعاييــرالدوليــة املتبعــة فــي
هــذا املجــال .وجــاء إصــدارهــذا الدليــل بأســلوب يتما�شــى مــع توصيــات مبــادرة البورصــات املســتدامة  ،SSE initiativeواالتحــاد
الدولــي للبورصــات  ،WFEواملبــادرة العامليــة إلعــداد تقاريــراالســتدامة .GRI

* املعاييرالبيئية
تســعى بورصــة عمــان إلــى حمايــة البيئــة وتقليــل تأثيرهــا البيئــي وذلــك عــن طريــق بــذل الجهــود لتقليــل انبعاثــات الكربــون ،وترشــيد
اســتخدام الطاقــة غيــراملتجــددة.
وضمن هذا اإلطارقامت بورصة عمان بعدد من املبادرات البيئية منها:
 .1ترشــيد اســتهالك الطاقــة وتقليــل انبعاثــات الكربــون :علــى الرغــم مــن أن نشــاط البورصــة ال يســبب انبعاثــات كربونيــة عاليــة،
إال أن بورصــة عمــان نفــذت عــدة مبــادرات بهــدف تخفيــض اســتهالك الطاقــة وتخفيــض انبعاثــات الكربــون داخلهــا ،ومــن هــذه
املبــادرات اســتخدام مصابيــح ( )LEDاملوفــرة للطاقــة ،باإلضافــة إلــى سياســة إطفــاء األنــوارفــي مبنــى البورصــة بعــد انتهــاء ســاعات
ً
العمــل الرســمي ،كمــا تــم اســتخدام مكيفــات الهــواء إنفيرتــراملوفــرة للطاقــة بــدال مــن مكيفــات الهــواء التقليديــة ،باإلضافــة إلــى
ً
اســتخدام غــاز تبريــد مكيفــات الهــواء ( )R-410Aوهــو عبــارة عــن مركــب كربــون هيــدرو فلــوري ( )HFCSالصديــق للبيئــة نظــرا
لخلــوتركيبــه الكيميائــي مــن غــازالكلــور .وتعــد مكيفــات الهــواء التــي تعمــل علــى هــذا النــوع مــن غــازات التبريــد أكثــركفــاءة فــي العمــل
ً
و أقــل ضــررا بطبقــة األوزون.
 .2مشــروع توليــد الكهربــاء باســتخدام الخاليــا الشمســية :تــم إجــراء دراســة مشــتركة مــن قبــل مؤسســات ســوق رأس املــال حــول
إمكانيــة تطبيــق مشــروع تحويــل املبنــى إلــى االعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية والتــي خلصــت إلــى إمكانيــة توليــد مايعــادل (- %50
 )%60مــن حاجــة املبنــى للكهربــاء ،وذلــك مــن أجــل تقليــل النفقــات املاليــة علــى مؤسســات ســوق رأس املــال ،ومــن أجــل تقليــل
االعتمــاد علــى مصــادرالطاقــة غيــراملتجــددة.
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أهم املؤشرات االقتصادية واملالية

وصل احتياطي العمالت
األجنبية إلى  8676.1مليون
دينار حتى نهاية شهرتشرين
الثاني من عام 2020

ارتفاع متوسط الرقم
القيا�شي لتكاليف املعيشة
حتى نهاية شهرتشرين األول
من عام  2020بنسبة %0.43

انخفاض الناتج املحلي
اإلجمالي في نهاية عام 2020
بنسبة  %1.6بأسعارالسوق
الثابتة مقارنة مع عام 2019

بلــغ ال�جــز املالــي فــي املوازنــة
العامــة بعــد املنــح الخارجيــة
 1767.3مليــون دينــار حتــى
نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن
عــام 2020

ارتفــاع رصيــد صافــي الديــن
العــام حتــى نهايــة شــهرتشــرين
الثانــي مــن عــام  2020ليبلــغ
 31323.4مليــون دينــار

انخفــاض ال�جــز فــي امليــزان
التجــاري بنســبة  %16.5فــي
نهايــة عــام  2020مقارنــة مــع
عــام 2019

ارتفــاع إجمالــي اإلنفــاق حتــى نهايــة
شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام
 %3.4 2020مقارنــة مــع نفــس

ارتفــاع صافــي رصيــد الديــن العــام
الداخلــي حتــى نهايــة شــهر تشــرين
الثانــي مــن عــام  2020ليبلــغ
 17314.5مليــون دينــار

انخفــاض املســتوردات فــي نهايــة عــام
 2020بنســبة  %11.3مقارنــة مــع
عــام 2019

انخفــاض إجمالــي اإليــرادات
املحليــة واملنــح الخارجيــة حتــى نهايــة
شــهرتشــرين الثانــي مــن عــام 2020
بنســبة  %3.3مقارنــة مــع نفــس
الفتــرة مــن عــام 2019

ارتفــاع الرصيــد القائــم للديــن
الخارجــي حنــى نهايــة شــهر تشــرين
الثانــي مــن عــام  2020ليصــل إلــى
 14008.9مليــون دينــار

انخفــاض الصــادرات الكليــة فــي
نهايــة عــام  2020بنســبة %4.5
مقارنــة مــع عــام 2019

الفتــرة مــن عــام 2019
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احتل األردن املرتبة  66من أصل 186دولة واملرتبة الثالثة على مستوى
الدول العربية في مؤشرالحرية اإلقتصادية لعام  2020الصادرة عن
Heritage Foundation

ً
ً
حــل األردن باملرتبــة  4عربيــا واملرتبــة  45عامليــا مــن أصــل  145دولــة
ضمــن املؤشــر العــام ملرونــة العمــل العالمــي لعــام  2020الــذي أصدرتــه
 Whiteshield Partnersاملتخصصــة بالسياســات العامليــة العامــة
واالســتر اتيجيات
ً
ً
حـ ّـل األردن فــي املركــز  4عربيــا وال ـ  53عامليــا فــي النســخة الخامســة مــن
تقريــر التنافســية الرقميــة العامليــة ،الصــادر عــن مركــز التنافســية
العالمــي والتابــع للمعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة .IMD
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إنجازات بورصة عمان خالل عام 2020

ً
أوال :الخطة االستراتيجية لبورصة عمان

تابعــت بورصــة عمــان تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لألعــوام ( )2020-2018والتــي تتو افــق مــع البرامــج واملشــاريع واألنشــطة
املعتمــدة مــن قبــل حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية فــي وثيقــة األردن العشــرية ( )2025-2015وخارطــة طريــق تطويــر ســوق
رأس املــال الوطنــي التــي توصلــت إليهــا مؤسســات ســوق رأس املــال الوطنــي بالتعــاون مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة
 ،EBRDوذلــك للمحافظــة علــى اإلنجــازات التــي تحققــت وتطويــر العمــل فــي البورصــة مــن كافــة النواحــي وتحقيــق رســالة ورؤيــة
البورصــة.
كما أعدت البورصة خطتها االستراتيجية للسنوات الثالث القادمة ( )2023-2021والتي تهدف بشكل رئي�سي إلى تعزيزاملنفعة
االقتصاديــة التــي تقدمهــا البورصــة ،وتمكينهــا مــن تقديــم خدمــات أفضــل .وقــد تضمنــت الخطــة ثالثــة أهــداف اســتراتيجية،
يســعى الهــدف األول إلــى تعزيــزالبنيــة التقنيــة وتطويــربيئــة العمــل ،فــي حيــن يســتهدف الثانــي تعزيــزتنافســية الســوق ،وجــاء الهــدف
الثالــث لتقديــم خدمــات مبتكــرة ومؤشــرات جديــدة .ولتحقيــق األهــداف الثالثــة آنفــة الذكــر ،فقــد شــملت الخطــة ثماني مبادرات
ً
تضمنــت تنفيــذ ســبعة وعشــرين مشــروعا خــال األعــوام (.)2023-2021

ً
ثانيا :إطالق نظام اإلفصاح اإللكتروني باستخدام تكنولوجيا XBRL

ً
ً
أطلقــت بورصــة عمــان بالتعــاون مــع هيئــة األوراق املاليــة نظــام اإلفصــاح اإللكترونــي بلغــة  ،XBRLوالــذي يعــد مشــروعا مهمــا
ً
وحيويــا ويخــدم جميــع الجهــات ذات العالقــة بالســوق ،حيــث سيشــكل نقلــة نوعيــة فــي طريقــة اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة
وغيــر املاليــة للشــركات ،وســيؤدي إلــى تطويــر عمليــة الحصــول علــى جميــع املعلومــات والبيانــات اإلفصاحيــة باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة .حيــث تــم إلــزام الشــركات املســاهمة العامــة وشــركات الخدمــات املاليــة وشــركات تدقيــق الحســابات وصناديــق
االســتثمار املشــترك وجمعيــة املحاســبين القانونييــن األردنييــن وبعــض الجهــات الرقابيــة كالبنــك املركــزي باســتخدامه كوســيلة
وحيــدة معتمــدة لالفصــاح والتراســل مــع الهيئــة والبورصــة.
حيــث يعتبــرهــذا النظــام منصــة الكترونيــة تتيــح للشــركات تزويــد بورصــة عمــان وهيئــة األوراق املاليــة بكافــة اإلفصاحــات املاليــة
وغيــر املاليــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة باإلضافــة إلــى توفيــر العديــد مــن الخدمــات املقدمــة بشــكل إلكترونــي .ومــن الجديــر
بالذكــرأن هــذا املشــروع املهــم والحيــوي ســيؤدي إلــى تعزيــزمقومــات وآليــات الشــفافية واإلفصــاح فــي ســوق رأس املــال الوطنــي
واالرتقــاء بكفــاءة ودقــة وســرعة تدفــق البيانــات املاليــة واملعلومــات غيــر املاليــة ،كمــا ســيمنح مرونــة كافيــة لتخصيــص نمــاذج
متعــددة تتناســب مــع احتياجــات كافــة الشــركات و خفــض الوقــت والجهــد والتكاليــف.
ويوفــرهــذا النظــام نمــاذج خاصــة لإلفصــاح املالــي تقــوم الشــركات بتعبئتهــا عنــد إعــداد قوائمهــا املاليــة ،تتضمــن كافــة البنود التي
تحتــوي عليهــا القوائــم املاليــة للشــركات ،حيــث راعــت النمــاذج املعــدة لهــذه الغايــة مختلــف القطاعــات املدرجــة فيهــا الشــركات
ً
(القطــاع املالــي وقطــاع الخدمــات وقطــاع الصناعــة) ،كمــا راعــت اســتخدام مســميات ومصطلحــات محاســبية موحــدة عامليــا
ّ
ممــا ســيمكن جميــع األطــراف ذات العالقــة مــن مقارنــة البيانــات املاليــة للشــركات علــى املســتوى املحلــي والعالمــي بوقــت وجهــد
أقــل ،وتقليــل احتماليــة حــدوث األخطــاء التــي قــد تنتــج بســبب اختــاف مســميات الحســابات واملصطلحــات املســتخدمة مــن قبــل
الشــركات فــي تقاريرهــا املاليــة .كمــا يوفــرالنظــام نمــاذج موحــدة لإلفصــاح غيــراملالــي ،تحتــوي علــى الحــد املقبــول مــن املعلومــات
والبيانــات التــي يحتاجهــا املســتثمرون التخــاذ قراراتهــم االســتثمارية.
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وتكمــن أهميــة هــذا النظــام فــي اعتبــاره أحــد أهــم املشــاريع االســتراتيجية التــي ستســاهم بشــكل كبيــرفــي تحقيــق أهــداف الهيئــة
والبورصــة وتعزيــزقدراتهمــا علــى تنظيــم ومر اقبــة عمليــة اإلفصــاح وتحســين املنــاخ االســتثماري املحلــي علــى وجــه العمــوم ،حيــث
يعتبــر النظــام ركيــزة رئيســة لتعزيــز البنيــة األساســية املطلوبــة ألســواق املــال وبمــا يســاهم فــي رفــع تصنيــف األردن فــي التقاريــر
الدوليــة بمــا فــي ذلــك تقريــرممارســة األعمــال الصــادرعــن البنــك الدولــي.

ً
ثالثا :مشروع تحديث نظام التداول اإللكتروني إلى النسخة الحديثة Optiq
تعمــل البورصــة علــى وضــع اللمســات األخيــرة إلطــاق مشــروع نظــام التــداول اإللكترونــي  Optiqفــي الربــع األول مــن عــام ،2021
حيــث تــم تدريــب شــركات الوســاطة علــى وظائــف النظــام الجديــد ،كمــا يجــري اســتكمال االختبــارات النهائيــة للنظــام بمشــاركة
جميــع األطــراف ذات العالقــة مثــل مركــزإيــداع األوراق املاليــة وشــركات الوســاطة وشــركات تطويــرأنظمــة إدارة األوامــروشــركات
تزويــد البيانــات اإلقليميــة والدوليــة.
وتجــدراإلشــارة إلــى أن نظــام التــداول  Optiqقــد تــم بنــاؤه مــن قبــل شــركة  Euronextوفــق أحــدث املواصفــات واملعاييــرالدوليــة،
وباســتخدام أحــدث التكنولوجيــا الخاصــة باألســواق املاليــة ،حيــث يتميــزهــذا النظــام بســرعة وكفــاءة اســتقبال أوامــرالشــراء
والبيــع ومعالجتهــا ،كمــا يوفــرمزايــا تقنيــة ووظيفيــة عديــدة فــي مجــال تــداول األوراق املاليــة ،ودعــم تــداول أدوات ماليــة جديــدة.

ً
رابعا :التطورات التشريعية
تقــوم البورصــة وبشــكل مســتمربمراجعــة التشــريعات الناظمــة لكافــة جوانــب العمــل فــي البورصــة وتعديلهــا بمــا يتــاءم مــع أي
تطــورات تطـرأ فــي ســوق رأس املــال األردنــي ،حيــث قامــت البورصــة خــال عــام  2020بمــا يلــي:

 .1تعديل عقد التأسيس والنظام األسا�سي لشركة بورصة عمان لسنة 2018
وذلــك فــي ضــوء نقــل أســهم شــركة بورصــة عمــان مــن اســم حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية إلــى اســم شــركة إدارة االســتثمارات
ً
الحكوميــة تنفيــذا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7541تاريــخ  ،2020/4/30حيــث أصبحــت الهيئــة العامــة لشــركة بورصــة عمــان
هــي شــركة إدارة االســتثمارات الحكوميــة .كمــا تــم إضافــة غايــة إلــى «ســبل تحقيــق غايــات الشــركة وأهدافهــا» تنــص علــى حــق
البورصــة فــي أن تبيــع وتشــتري وتســتأجروتؤجــروترهــن وترتهــن أيــة أمــوال منقولــة أو غيــرمنقولــة أو أيــة حقــوق وامتيــازات تراهــا
الشــركه ضروريــة أو مالئمــة لغاياتهــا بمــا فــي ذلــك األرا�ضــي واألبنيــة واآلالت واملركبــات وأن تن�شــىء وتقيــم وتتصــرف وتجــري
ً
ً
التغييــرات الالزمــة فــي األبنيــة واألشــغال حيــن يكــون ذلــك ضروريــا أو مالئمــا لغايــات الشــركة.

 .2تعديل نظام العضوية في بورصة عمان لسنة  ،2018وإقرار هذه التعديالت حسب األصول

ً
وتمثلــت أبــرزهــذه التعديــات بالســماح للمديــرالعــام أن يمــارس أعمــال الوســاطة املاليــة إذا كان حاصــا علــى االعتمــاد الــازم
مــن هيئــة األوراق املاليــة ،كمــا أصبــح بإمــكان املديــر املالــي أن يقــوم بأعمــال املحاســبة فــي حــال عــدم تعييــن محاســب متفــرغ،
وذلــك مراعــاة لظــروف الســوق واألوضــاع التــي يمــربهــا األعضــاء مــن خــال تخفيــف بعــض الشــروط املســتمرة التــي يتوجــب علــى
الوســيط الــذي يرغــب فــي االنتســاب لعضويــة البورصــة أن يحققهــا ،كمــا ألزمــت التعديــات أعضــاء البورصــة بالحصــول علــى
تعهــد مكتــوب مــن الشــركات املــزودة ألنظمــة املعلومــات التــي يســتخدمها بمــا يضمــن ســرية املعلومــات التــي تطلــع عليهــا تلــك
ً
الشــركات وذلــك حفاظــا علــى األســرار الخاصــة بعمــاء األعضــاء.
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ً
خامسا :إطالق صفحة جديدة على املوقع اإللكتروني تحت عنوان " أحداث الشركات املدرجة "
تــم إطــاق صفحــة جديــدة علــى املوقــع اإللكترونــي للبورصــة تحــت عنــوان «أحــداث الشــركات املدرجــة» باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة .ويأتــي الهــدف مــن إنشــائها تعزيــز الشــفافية وتوفيــر املعلومــات الهامــة للباحثيــن واملســتثمرين التخــاذ قرارهــم
االســتثماري وتمكيــن املســتخدمين مــن الحصــول علــى تقريــر عــن األحــداث التــي جــرت علــى الشــركات املدرجــة بالشــكل الــذي
يتناســب مــع احتياجاتهــم بــكل ســهولة ،حيــث تتضمــن هــذه الصفحــة تفاصيــل األحــداث املتعلقــة بالشــركات املدرجــة والتــي
طــرأت عليهــا خــال الســنوات العشــراألخيــرة ،بمــا فــي ذلــك األحــداث املتعلقــة بــإدراج الشــركة وإلغــاء إدراجهــا ،وزيــادة رأســمالها
وتخفيضــه وإعــادة هيكلتــه ،وتغييــر اســم الشــركة أو رمزهــا الحرفــي ،باإلضافــة إلــى النقــل بيــن األســواق مثــل نقــل الشــركة مــن
الســوق األول إلــى الثانــي أو العكــس ،وغيرهــا مــن األحــداث املتعلقــة بالشــركات.

ً
سادسا :إصداردليل الشركات املساهمة العامة لعام 2020
يتضمــن هــذا الدليــل معلومــات عامــة عــن الشــركات املســاهمة العامــة املتداولــة فــي بورصــة عمــان ،إضافــة إلــى املعلومــات املاليــة
للشــركات املســاهمة املتعلقــة بقائمــة املركــزاملالــي وقائمــة الدخــل وقائمــة التدفــق النقــدي باإلضافــة إلــى بعــض النســب املاليــة
لألعــوام (.)2019-2016

ً
ســابعا :مشــاركة بورصــة عمــان فــي مؤشــر Refinitivواتحــاد البورصــات العربيــة للشــركات منخفضــة انبعاثــات
الكربــون

ً
أطلقــت شــركة  Refinitivواتحــاد البورصــات العربيــة ضمــن جهــود االتحــاد لتعزيــزمفهــوم االســتدامة  Sustainabilityمؤشــرا
للشــركات منخفضــة انبعاثــات الكربــون فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .Refinitiv AFE Low Carbon Select
ويتكــون املؤشــرمــن ثالثيــن شــركة متداولــة فــي تســعة أســواق حققــت متطلبــات ومعاييــراملؤشــرالخاصــة بمســتويات ثانــي أكســيد
ً
الكربــون ومــن ضمنهــا بورصــة عمــان كأحــد املكونــات الرئيســية ممثلــة بالبنــك العربــي بنســبة  .%3.8ويعــد دخــول بورصــة عمــان
لهــذا املؤشــر داللــة إيجابيــة يؤمــل أن يــؤدي إطالقــه إلــى تمهيــد الطريــق إليجــاد منتجــات جديــدة فــي األســواق قابلــة لالســتثمار
ً
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،بمــا فــي ذلــك صناديــق األســهم املتداولــة .وسيســاهم أيضــا فــي تعزيــزجــذب مديــري
األصــول واالســتثمارات إلــى أســواق الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي ضــوء تصاعــد أهميــة معاييــرالحوكمــة واالســتدامة فــي
العالــم.
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ً
ثامنا :حث الشركات العائلية على اإلدراج

قامــت بورصــة عمــان بالتعــاون مــع هيئــة األوراق املاليــة ودائــرة مر اقبــة الشــركات وفــي إطــاراملشــروع املشــترك بينهــا وبيــن البنــك
األوروبــي إلعــادة اإلعمــاروالتنميــة  EBRDوالــذي يســتهدف ضمــن أحــد مشــاريعه حــث الشــركات املســاهمة الخاصــة والشــركات
العائليــة علــى اإلدراج فــي البورصــة ،بتنظيــم نــدوة  webinarمــن خــال تقنيــات االتصــال املرئــي واملســموع بعنــوان «الطريــق إلــى
ً
اإلدراج فــي بورصــة عمــان» دعيــت إليــه الشــركات املســتهدفة والتــي تــم تحديدهــا مســبقا لتعريفهــا بمزايــا اإلدراج فــي البورصــة
حيــث أبــدت العديــد مــن الشــركات رغبتهــا بــإدراج أســهمها فــي بورصــة عمــان .كمــا قامــت البورصــة بعقــد اجتماعــات ثنائيــة مــع
الشــركات التــي أبــدت رغبتهــا بــإدراج أســهمها بالبورصــة ،حيــث جــرى عقــد ثالثــة اجتماعــات تــم خاللهــا الحــوارمــع املــدراء العاميــن
في تلك الشــركات وبيان مزايا اإلدراج في البورصة بشــكل أوســع واإلجابة على االستفســارات واملخاوف من قبلهم .وســيتم العمل
ً
مســتقبال علــى تنظيــم نــدوات أخــرى واملزيــد مــن تلــك االجتماعــات الثنائيــة .حيــث أن البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة
علــى أتــم االســتعداد لتقديــم أي مســاعدة فنيــة وغيرهــا للبورصــة والهيئــة.

ً
تاسعا :إعداد خطة الطوارئ لتنظيم العمل عن بعد
عملــت البورصــة علــى وضــع خطــة لتنظيــم آليــة العمــل عــن بعــد ســواء بشــكل جزئــي أو كامــل بمــا يحافــظ علــى اســتمرارية أعمالهــا
وتقديــم خدماتهــا علــى أكمــل وجــه فــي ضــوء التطــورات الناتجــة عــن تداعيــات انتشــارفيــروس كورونــا ،وذلــك مــن خــال اســتخدام
الشــبكة اإلفتراضيــة الخاصــة ) .Virtual Private Network (VPNحيــث تــم التأكــد مــن جاهزيــة وفاعليــة األنظمــة وشــبكات
االتصــال التــي يتطلبهــا العمــل عــن بعــد ،وتســتخدم هــذه الشــبكة املصادقــة متعــددة العوامــل Multi-Factor Authentication
) (MFAللســماح للموظفيــن املعنييــن بالعمــل عــن بعــد بالوصــول إلــى شــبكة البورصــة مــن خــال شــبكة االنترنــت الخارجيــة
لتمكينهــم مــن تأديــة واجباتهــم الوظيفيــة.
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ً
عاشرا :تحديث البيئة االفتراضية
تــم العمــل علــى تحديــث البنيــة التحتيــة الخاصــة بالبيئــة االفتراضيــة ،وذلــك مــن خــال تبديــل األجهــزة الخادمــة وأجهــزة ومعــدات
ً
ً
التخزيــن الخاصــة بهــا بأجهــزة جديــدة ،نظــرا ألن األجهــزة املســتخدمة ســابقا أصبحــت قديمــة وغيــرمدعومــة مــن قبــل الشــركة
املصنعــة .حيــث أن األجهــزة الخادمــة الجديــدة ذات مواصفــات عاليــة وتحتــوي علــى ســعات تخزينيــة إضافيــة وتســتخدم
تكنولوجيــا حديثــة تســمى البنيــة التحتيــة املدمجــة  .Hyper Convergedوبالتالــي لــم تعــد هنــاك حاجــة لتوفيــرأجهــزة ومعــدات
خاصــة بالتخزيــن ،حيــث تعتمــد الســعة التخزينيــة املتاحــة مــن خــال هــذه التكنولوجيــا علــى مجمــوع األقــراص الصلبــة املحليــة
الخاصــة باألجهــزة الخادمــة الرئيســية  NODESوالتــي يتــم التخاطــب معهــا مــن خــال أجهــزة تحكــم افتراضيــة  CVMتنظــم
عمليــات القــراءة والكتابــة بيــن األجهــزة االفتراضيــة املبنيــة داخلهــا  VMsواألقــراص الصلبــة املحليــة علــى نفــس الجهــازالخــادم.
وفــي نفــس الوقــت تضمــن القيــام بعمــل نســخ إضافيــة للبيانــات  Replicationعلــى األقــراص الصلبــة املحليــة األخــرى املوجــودة
علــى األجهــزة الخادمــة الرئيســة األخــرى املوجــودة ضمــن هــذه البيئــة ،األمــر الــذي مــن شــأنه تخفيــض الكلــف وتقليــل الجهــود
املبذولــة إلدارة مكونــات البنيــة التحتيــة باإلضافــة إلــى ســهولة االســتخدام وســرعة التنفيــذ.

حادي عشر :تطويروتعزيزقاعدة بيانات املوقع االلكتروني للبورصة على االنترنت
قامــت بورصــة عمــان بتطويــر وتعزيــز قاعــدة بيانــات املوقــع االلكترونــي علــى االنترنــت ،حيــث تــم اســتخدام نظــام Percona
للمزامنــة  Replicationبيــن البيانــات ،وذلــك لزيــادة ســرعة عمــل املوقــع وزيــادة القــدرة االســتعابية لــه.

ثاني عشر :الحضورعلى املستوى املحلي والعربي والدولي
زار معالــي وزيــر العمــل وزيــر الدولــة لشــؤون االســتثمار
الدكتــور معــن القطاميــن بورصــة عمــان وهيئــة األوراق
املاليــة فــي  ،2020/12/20حيــث أكــد خــال الزيــارة علــى
دعــم الحكومــة لجهــود تعزيــز االســتثمار فــي بورصــة عمــان
وإعــادة تنشــيط الســوق املالــي ،ولجهــود مؤسســات ســوق
رأس املــال الوطنــي لتعزيــز املنــاخ االســتثماري فــي البورصــة
ً
وتنفيذ خططها االستراتيجي ــة ،مشــيرا إلى أنه ســيتم إيجاد
اآلليــات الكفيلــة بتحقيــق هــذا التوجــه بالتعــاون مــع كافــة
الجهــات ذات العالقــة بالســوق ،والعمــل علــى اتخــاذ مــا
يلــزم مــن إجــراءات لتذليــل العقبــات أمــام تعزيــز نشــاط
البورصــة ،ذلــك ألن تعزيــز االســتثمار بأشــكاله و أنواعــه
كافة ومن ضمنها االســتثمارفي البورصة هو أحد األولويات
التــي تعمــل الحكومــة علــى تحقيقهــا وبتوجيــه مــن جاللــة
امللــك ومتابعــة حثيثــة مــن رئيــس الــوزراء وضمــن اســتراتيجية ورؤيــة واضحــة ،وبمــا يســاعدنا علــى تجــاوز األوضــاع الصعبــة
التــي أوجدتهــا أزمــة كورونــا وغيرهــا مــن األزمــات التــي مـ ّـرت علــى املنطقــة وبمــا يحقــق األهــداف املرجــوة.
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أقامت بورصة عمان فعالية قرع الجرس مشــاركة منها إلى
جانــب عــدد مــن األســواق املاليــة العامليــة احتفـ ًـاء باألســبوع
العالمــي للمســتثمر ،وهــي مبــادرة أطلقتهــا املنظمــة الدوليــة
لهيئــات أســواق املــال  IOSCOو اتحــاد البورصــات العالمــي
 WFEبهــدف الترويــج لجهــود التوعيــة االســتثمارية وحمايــة
حقــوق املســتثمرين.
شاركت البورصة في عدد من الفعاليات وعلى النحو التالي:
اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي الثالثيــن التحــاد البورصــات األوروبيــة اآلســيوية  FEASفــي تاريــخ  ،2020/11/18وذلــك مــن
خــال تقنيــة االتصــال املرئــي عبــراإلنترنــت .حيــث تــم خــال االجتمــاع املو افقــة علــى عضويــة بورصــة ســيدني كعضــو كامــل فــي
االتحــاد ،وجمعيــة املســتثمرين املؤسســيين اإليرانييــن كعضــو مســاند .كمــا تــم خــال االجتمــاع تقديــم أداء خطــة العمــل لعــام
 2020مــن قبــل أمانــة االتحــاد ،تــاه مناقشــة شــاملة للمشــاريع واملبــادرات الســابقة؛ كمــا و افقــت الجمعيــة العامــة علــى خطــة
العمــل وامليزانيــة لعــام  .2021كمــا شــاركت البورصــة فــي اجتمــاع لجنــة العمــل الحــادي والثمانيــن التحــاد البورصــات األوروبيــة
اآلســيوية  FEASحيــث تــم مناقشــة وقبــول نتائــج فــرق العمــل الحاليــة واملو افقــة علــى مخطــط فــرق العمــل لعــام .2021
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العــادي التحــاد البورصــات العربيــة  AFEفــي تاريــخ  2020/11/3والــذي ُعقــد عبــر تقنيــة االتصــال

املرئــي عبــر االنترنــت .حيــث تــم خــال االجتمــاع انتخــاب بورصــة عمــان بإجمــاع أصــوات األعضــاء إلــى جانــب بورصــة بيــروت
ً
أعضـ ًـاء فــي مجلــس إدارة االتحــاد ممثليــن عــن دول املشــرق العربــي .ومــن الجديــرذكــره أن انتخــاب البورصــة عضــوا فــي مجلــس
إدارة االتحــاد وهــي الســلطة األعلــى فيــه يــدل علــى تقديــراألعضــاء للــدورالهــام الــذي لعبتــه بورصــة عمــان فــي االتحــاد خــال
ً
ً
الســنوات الســابقة ومشــاركتها الفاعلــة فــي أعمالــه ولجانــه ،وتقديــرا ملــا شــهده ســوق رأس املــال الوطنــي مؤخــرا مــن تطويــر
وتحديــث لألطــر والبنــى التشــريعية والفنيــة فيــه ضمــن خطــة اســتراتيجية تســعى إلــى اإلرتقــاء بســوق رأس املــال وتحســين
املنــاخ االســتثماري فيــه وفــق أحــدث املعاييــر واملمارســات الدوليــة.
املؤتمرالسنوي بعنوان الطاولة املستديرة العاملية " ،"Financing a Resilient Futureوالذي ُعقد في تاريخ 2020/10/13

بتنظيــم مــن مبــادرة تمويــل برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة  UNEP FIعبــرتقنيــة االتصــال املرئــي واملســموع عبــراالنترنــت .حيــث
ُ
ناقــش االجتمــاع دورالتمويــل املســتدام أو التمويــل ملشــاريع االســتدامة التــي تعنــى بالحوكمــة وخدمــة املجتمــع والحفــاظ علــى
البيئــة فــي دعــم االقتصــاد وتحقيــق التنميــة وخدمــة املجتمــع ومجابهــة األزمــات وتعزيــزالنمــو.
مؤتمــر "دعــم البنــوك املركزيــة ألســواق رأس املــال فــي ظــل جائحــة كورونــا" ،والــذي ُعقــد فــي تاريــخ  2020/8/24بتنظيــم مــن

اتحــاد املصــارف العربيــة  UABبالتعــاون مــع اتحــاد البورصــات العربيــة  ،AFEعبــر تقنيــة االتصــال املرئــي واملســموع عبــر
االنترنــت ،حيــث ناقــش املؤتمــر علــى مــدار يوميــن دور البنــوك املركزيــة فــي تطويــر أســواق رأس املــال وآليــات التمويــل طويــل
األجــل التــي تقدمهــا أســواق رأس املــال إلــى االقتصــادات العربيــة وو اقــع أســواق املــال العربيــة.
اجتماعــات الجمعيــة العامــة العاديــة التحــاد البورصــات العربيــة فــي دورتــه الخامســة واألربعيــن ،والتــي ُعقــدت فــي تاريــخ
 2020/7/15برعايــة األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي واملســموع عبــر االنترنــت ،حيــث تــم
خــال االجتمــاع املصادقــة علــى توصيــات اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد ،وعــرض التقريــر الســنوي لعــام  ،2019إضافــة إلــى
ً
مناقشــة انضمــام أعضــاء جــدد  ،وإصــدارمؤشــراالســتدامة العربــي وفقــا ملعاييــرعامليــة .كمــا تــم بحــث إمكانيــة تطويــرأنظمــة
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التكنولوجيــا املاليــة املســتخدمة فــى البورصــات والشــركات املدرجــة وتطبيــق مبــدأ «اعــرف عميلــك عــن بعــد» بهــدف تســهيل
ً
عمليــة اســتثمار املواطــن العربــي فــي األوراق املاليــة املدرجــة فــي أي بورصــة عربيــة ،فضــا عــن كونــه آليــة مهمــة تســاعد علــى
توســيع قاعــدة املســتثمرين فــي أســواق املــال.
اســتضافت البورصة االحتفالية الســنوية ملبادرة املســاواة ما بين الجنســين في األردن Ringing Bell for Gender Equality
بالتعــاون مــع منظمــة التمويــل الدولــي  IFCومنظمــة هيئــة األمــم املتحــدة فــي األردن  UN Womenومنظمــة UN Global
 Compactوذلــك مــن خــال قــرع جــرس بــدء جلســة التــداول فــي البورصــة علــى هامــش االحتفــال بيــوم املــرأة العالمــي .وتأتــي
هــذه املشــاركة مــع  85بورصــة حــول العالــم قرعــت الجــرس بمناســبة يــوم امل ـرأة تحــت عنــوان «التمكيــن االقتصــادي للمــرأة
ً
ً
فــي القطــاع الخــاص» ،حرصــا و إيمانــا مــن بورصــة عمــان بالــدور الــذي يمكــن أن تحققــه املــرأة األردنيــة فــي عمليــة التنميــة
املســتدامة والنشــاطات االقتصاديــة املختلفــة وزيــادة الوعــي بأهميــة هــذا الــدور.
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التقــى رئيــس مجلــس إدارة البورصــة واإلدارة التنفيذيــة لهــا ُ
وممثليــن عــن نقابــة أصحــاب شــركات الخدمــات املاليــة برئيــس
هيئــة االســتثمار ،حيــث بحــث الجانبــان آليــات التواصــل والتعــاون املشــترك مــا بيــن الطرفيــن ودوراالســتثماربكافــة أنواعــه فــي
تحريــك عجلــة االقتصــاد الوطنــي وأهميــة البورصــة فــي االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق التنميــة وأهميــة دعمهــا والترويــج للفــرص
اإلســتثمارية فيهــا وســبل معالجــة التحديــات والعقبــات أمــام االســتثمارفيهــا.

اســتقبل رئيــس مجلــس إدارة البورصــة ومديرهــا التنفيــذي رئيــس مجلــس جمعيــة الشــبكة األردنيــة للميثــاق العالمــي والتــي
ُ
تعنــى بموضــوع االســتدامة .حيــث تــم خــال االجتمــاع ُمناقشــة ُســبل التعــاون مــا بيــن بورصــة عمــان وجمعيــة الشــبكة األردنيــة
للميثــاق العالمــي لتعزيــزالتــزام الشــركات لتحقيــق االســتدامة وإعــداد التقاريــرالخاصــة بذلــك .وقــد أكــد رئيــس مجلــس اإلدارة
ً
ً
بــأن البورصــة التزمــت بتعزيــزالتنميــة املســتدامة اجتماعيــا وبيئيــا مــن خــال االنضمــام إلــى ُمبــادرة األمــم املتحــدة للبورصــات
املســتدامة كعضــو مشــارك ،كمــا بيــن بــأن البورصــة تتطلــع للتعــاون مــع شــركاء فــي األردن لتحســين ُممارســات االســتدامة فــي
ً
الشــركات املدرجــة لــدى البورصــة ،بمــا ينعكــس إيجابــا علــى املنــاخ االســتثماري.
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اســتقبل رئيــس مجلــس إدارة البورصــة ومديرهــا التنفيــذي الرئيــس التنفيــذي لبورصــة فلســطين ،حيــث بحــث الجانبــان ُســبل
تعزيــزالتواصــل والتعــاون املشــترك مــا بيــن كل مــن بورصــة عمــان وبورصــة فلســطين مــع تأكيدهمــا علــى ُعمــق العالقــات بيــن
ً
البلديــن الشــقيقين والتــي تأتــي تجســيدا للروابــط األخويــة الوثيقــة بيــن دولــة فلســطين واململكــة األردنيــة الهاشــمية.

تحــت رعايــة بورصــة عمــان وللمــرة الثامنــة علــى التوالــي أطلــق معهــد املحلليــن املالييــن املعتمديــن  CFA Instituteوجمعيــة
املحلليــن املالييــن األردنيــة  ،CFA Society Jordanمبــادرة التحــدي ألبحــاث الشــركات فــي األردن .حيــث شــارك املديــرالتنفيــذي
للبورصــة فــي لجنــة التحكيــم لهــذه املبــادرة .وقــد تنافســت ســت جامعــات محليــة رائــدة علــى الصعيــد املحلــي ،وقــد فــازت
الجامعــة الهاشــمية فــي املركــز األول لهــذا العــام.
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ً
ً
اســتقبلت مؤسســات ســوق رأس املــال وعلــى مــداريوميــن متتالييــن وفــدا طالبيــا مــن املعهــد القضائــي األردنــي بهــدف االطــاع
علــى آليــة عمــل املؤسســات والخدمــات التــي تقدمهــا والتشــريعات الناظمــة ألعمالهــا .حيــث قامــت بورصــة عمــان بتقديــم
ـرض حـ ٍـي لجلســة التــداول اســتعرض فيــه آليــة التــداول فــي
ـرح عــن أهــم التشــريعات الرئيســية التــي تحكــم طبيعــة عملهــا ،وعـ ٍ
شـ ٍ
البورصــة وأهــم مالمــح نظــام التــداول اإللكترونــي املعمــول بــه .وقــدم كل مــن هيئــة األوراق املاليــة ومركــزإيــداع األوراق املاليــة
ً
عروضــا توضيحيــة لطبيعــة أعمالهمــا والتشــريعات التــي تحكــم عملهمــا.

ً
ً
اســتقبلت بورصــة عمــان فــي مقرهــا وفــدا طالبيــا مــن جامعــة الزيتونــة األردنيــة ،حيــث تــم تقديــم شــرح عــن آخــر التطــورات
ـرح عــن آليــة عمــل نظــام االفصــاح اإللكترونــي
التقنيــة والتشــريعية التــي شــهدها ســوق رأس املــال األردنــي ،باإلضافــة إلــى شـ ٍ
باســتخدام لغــة  XBRLاملطبــق فــي البورصــة وأهــم مزايــاه.
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ثالث عشر :توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعــت بورصــة عمــان اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع جامعــة عمــان العربيــة تهــدف إلــى إنشــاء غرفــة ُمحــاكاة وتدريــب علــى نظــام
ً
التــداول اإللكترونــي الخــاص ببورصــة عمــان ،حيــث يأتــي ذلــك تنفيــذا لسياســة البورصــة ضمــن مســؤوليتها املجتمعيــة
وحرصهــا علــى تعميــق عالقتهــا مــع الجامعــات الوطنيــة ألهميــة هــذه العالقــة بيــن الطرفيــن ،وســعيها لتعزيــزاملعرفــة والثقافــة
فــي كل مــا يتعلــق بســوق رأس املــال الوطنــي واالســتثمارفــي األوراق املاليــة بيــن شــرائح املجتمــع وعلــى وجــه الخصــوص بيــن طلبــة
ً
التخصصــات املاليــة فــي الجامعــات الوطنيــة لتدريبهــم وتأهيلهــم لســوق العمــل نظــرا ملــا يمثلــه ســوق رأس املــال مــن أهميــة فــي
االقتصــاد وتعزيــز وتحقيــق التنميــة.

وقعــت البورصــة خمــس اتفاقيــات تتعلــق بتوزيــع معلومــات التــداول منهــا ثــاث اتفاقيــات مــع كل مــن شــركة ASHARQ NEWS
 Services Ltdوشــركة املجموعــة املاليــة هيرميــس القابضــة  -مصــروشــركة املجموعــة املاليــة هيرميــس -األردن ،و اتفاقيتــان
لتوزيــع معلومــات التــداول لغايــات تقديــم خدمــة التــداول عبــر اإلنترنــت مــع كل مــن شــركة مســك للوســاطة املاليــة وشــركة
الحكمــة للخدمــات املاليــة.
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ً
أوال :السوق الثانوية

أداء بورصة عمان خالل عام 2020

بلغــت قيــم التعامــل فــي الســوق الثانويــة واملتمثلــة بالســوقين األول والثانــي وســوق حقــوق االكتتــاب وســوق الســندات وســوق
األوراق املاليــة غيــر املدرجــة والتحويــات املســتثناة مــن التــداول حوالــي  2071مليــون دينــار خــال عــام  2020مقارنــة مــع 1767
مليــون دينــارلعــام  ،2019بارتفــاع نســبته  .%17.2وقــد شــكلت قيمــة األســهم املتداولــة فــي البورصــة فــي الســوقين األول والثانــي مــا
نســبته  %50.6مــن قيــم التعامــل فــي الســوق الثانويــة.

وفيما يلي استعراض لنشاط السوق الثانوية خالل عام :2020
أ -سوق األسهم (السوقين األول والثاني)
تــم التــداول خــال عــام  2020بأســهم  185شــركة ،حيــث ارتفعــت أســعارأســهم  90شــركة ،و انخفضــت أســعارأســهم  87شــركة،
فــي حيــن اســتقرت أســعارأســهم  8شــركات .أمــا بالنســبة ألحجــام التــداول ،فقــد انخفــض حجــم التــداول إلــى حوالــي  1049مليــون
دينــارأي بنســبة  %33.9مقارنــة مــع عــام  ،2019شــكل رقــم ( .)1و انخفــض عــدد األســهم املتداولــة بنســبة  ،%8.4كمــا انخفــض
عــدد العقــود املنفــذة خــال عــام  2020بنســبة  %16.3مقارنــة مــع عــام  .2019ومــن الجديــربالذكــربــأن حجــم التــداول يتضمــن
قيمــة الصفقــات التــي تــم تنفيذهــا خــال عــام  2020مــن خــال البورصــة والبالغــة  43.8مليــون دينــار.
شكل رقم ()1
أحجام التداول في سوق األسهم ()2020 - 2016
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وفيمــا يتعلــق بالتوزيــع القطاعــي ألحجــام التــداول ،فقــد احتــل القطــاع املالــي املرتبــة األولــى تــاه قطــاع الخدمــات ثــم قطــاع
الصناعــة ،شــكل رقــم ( .)2أمــا مــن حيــث أحجــام التــداول للقطاعــات الفرعيــة ،فقــد اســتحوذت قطاعــات العقــارات والبنــوك
والخدمــات املاليــة املتنوعــة علــى مــا نســبته  %24.4و %21.3و %14.0علــى التوالــي مــن حجــم التــداول اإلجمالــي فــي البورصــة.
شكل رقم ()2
نسب املساهمة القطاعية لحجم التداول لعام 2020
الصناعة
%17.4
املالي
%62.5
الخدمات
%20.1

أمــا عــن معــدالت التــداول اليوميــة ،فقــد انخفــض املعــدل اليومــي لحجــم التــداول إلــى  4.9مليــون دينــار ،بانخفــاض نســبته
 %22.7مقارنــة باملعــدل اليومــي لعــام  2019والبالــغ  6.4مليــون دينــار ،شــكل رقــم (.)3
شكل رقم ()3
ً
املعدل اليومي ألحجام التداول شهريا خالل عام * 2020

ً
* لم يكن هناك تداول في شهرنيسان نظرا لإلغالقات بسبب جائحة كورونا
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وفيمــا يتعلــق بمعــدل دوران األســهم ،فقــد احتــل قطــاع الصناعــة املرتبــة األولــى بمعــدل دوران بلــغ  ،%32.5تــاه قطــاع الخدمــات
ً
بمعــدل  ،%16.7وأخيــرا جــاء القطــاع املالــي بمعــدل  .%14.7وباملحصلــة فقــد بلــغ معــدل دوران األســهم فــي البورصــة  %17.4خــال
عــام  2020مقارنــة مــع  %18.2لعــام .2019

الرقم القيا�سي ألسعاراألسهم املرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة

شــهد أداء الرقــم القيا�ســي املرجــح بالقيمــة الســوقية لألســهم الحــرة  ،ASE100والــذي يضــم  100شــركة مــن أكبــر الشــركات
ً
ً
و أكثرهــا نشــاطا فــي الســوقين األول والثانــي انخفاضــا فــي نهايــة العــام  2020ليغلــق عنــد مســتوى  1657.2نقطــة أي بانخفــاض
نســبته  %8.7مقارنــة مــع نهايــة عــام  ،2019شــكل رقــم (.)4
شكل رقم ()4
الرقم القيا�سي ألسعاراألسهم املرجح باألسهم الحرة ASE100
(إغالق عام )1000 =1999

أمــا بالنســبة للرقــم القيا�ســي املرجــح بالقيمــة الســوقية لألســهم الحــرة  ASE20فقــد انخفــض بنســبة  %9.5مقارنــة مــع نهايــة عــام
 2019ليغلــق عنــد مســتوى  806.5نقطــة ،شــكل رقــم (.)5
وفيمــا يتعلــق بالرقــم القيا�ســي املرجــح بالقيمــة الســوقية فقــد انخفــض ليغلــق عنــد مســتوى  3049.6نقطــة بنســبة انخفــاض
 %13.2عــن نهايــة عــام .2019
شكل رقم ()5
الرقم القيا�سي ألسعاراألسهم املرجح باألسهم الحرة ASE20
(إغالق عام )1000 =2014
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وكمحصلــة لتغيــرات أســعاراألســهم للعــام  ،2020انخفضــت القيمــة الســوقية للشــركات املدرجــة فــي نهايــة العــام  2020بنســبة
 %13.5مقارنــة مــع نهايــة العــام املا�ضــي لتشــكل مــا نســبته  %41.5مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي .جــدول رقــم ( ،)1شــكل رقــم (.)7
جدول رقم ()1
ً
القيمة السوقية للشركات املدرجة في البورصة قطاعيا
(مليون دينار)
السنة

املالي

الخدمات

الصناعة

2016

11,065

2,744

3,531

2017

10,857

2,654

3,452

2018

10,622

2,399

3,101

2019

9,253

2,230

3,432

2020

7,311

1,957

3,640

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

ب -سوق السندات
بلغ حجم التداول في سوق السندات  258,400دينارخالل عام  ،2020مقارنة مع  885,200دينارخالل عام .2019

ج -سوق حقوق االكتتاب
بلغ حجم التداول في هذا السوق  233,320دينارخالل عام  ،2020مقارنة مع  44,121دينارخالل عام .2019

د -سوق األوراق املالية غيراملدرجة
تــم التــداول خــال العــام  2020بأســهم  45شــركة فــي هــذا الســوق ،و انخفضــت قيمــة التــداول إلــى  39.9مليــون دينــارأي بنســبة
 %10.4مقارنــة مــع عــام  ،2019فيمــا ارتفــع عــدد األســهم املتداولــة بنســبة  ،%46.6وارتفــع عــدد العقــود املنفــذة بنســبة %0.6
مقارنــة مــع عــام .2019

ه -العمليات املستثناة من التداول
تشــيرالبيانــات الصــادرة عــن مركــزإيــداع األوراق املاليــة أن قيمــة التحويــات املســتثناة مــن التــداول لألســهم (التحويــات اإلرثيــة
والعائليــة واألخــرى) قــد ارتفعــت خــال عــام  ،2020حيــث بلغــت قيمتهــا  982.3مليــون دينــارمقارنــة مــع  133.4مليــون دينــارللعــام
 ،2019ويعــود هــذا االرتفــاع بشــكل رئي�ســي إلــى اســتثناء صفقــة االســتحواذ التــي تمــت علــى أســهم شــركة اإلقبــال مــن التنفيــذ فــي
البورصــة وتنفيذهــا فــي مركــزإيــداع األوراق املاليــة وذلــك بنـ ًـاء علــى قــرارمجلــس مفو�ضــي هيئــة األوراق املاليــةُ ،ويذكــرأن حجــم
هــذه الصفقــة بلــغ حوالــي  840مليــون دينــار .أمــا عــدد األســهم املحولــة فقــد بلغــت  169مليــون ســهم مقارنــة مــع  94مليــون ســهم
لعــام  .2019أمــا بالنســبة للتحويــات املســتثناة مــن التــداول للســندات فإنــه لــم يتــم أي تحويــل علــى الســندات خــال عــام ،2020
فــي حيــن بلغــت قيمتهــا  3.1مليــون دينــارخــال عــام .2019

ً
ثانيا :اإلدراج في بورصة عمان
بلــغ عــدد الشــركات املدرجــة فــي بورصــة عمــان  179شــركة فــي نهايــة عــام  2020مقابــل  191شــركة مدرجــة فــي نهايــة عــام ،2019
حيــث بلــغ عــدد الشــركات املدرجــة فــي الســوق األول  56شــركة ،وعــدد الشــركات املدرجــة فــي الســوق الثانــي  123شــركة .وقــد
انخفــض صافــي رؤوس أمــوال الشــركات املدرجــة فــي البورصــة إلــى نحــو  6.4مليــاردينار/ســهم فــي نهايــة العــام  2020مقارنــة مــع نحــو
 6.8مليــار دينار/ســهم فــي نهايــة العــام .2019

أ -األوراق املالية الجديدة املدرجة في بورصة عمان خالل عام 2020
 .1حقوق االكتتاب
تم إدراج إصدارين من حقوق االكتتاب خالل العام  2020بلغ عددهما  10.6مليون حق اكتتاب.
 .2سندات وأذونات الخزينة وأسناد القرض
ً
تــم إدراج  42إصــدارا مــن ســندات الخزينــة الحكوميــة خــال العــام  2020وبقيمــة  3950مليــون دينــار ،كمــا تــم إدراج 8
إصــدارات مــن أذونــات الخزينــة وبقيمــة  210مليــون دينــار .وقامــت البورصــة بــإدراج أســناد قــرض واحــد خــال عــام 2020
لشــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار ،بقيمــة إجماليــة قدرهــا  3مليــون دينــار.
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ب -الشركات التي تم إلغاء إدراج أسهمها خالل العام 2020
قامت البورصة خالل عام  2020بإلغاء إدراج أسهم  12شركة وذلك على النحو املبين أدناه:
جدول رقم ()2
ُ
الشركات امللغى إدراجها خالل عام 2020
الرقم

اسم الشركة

رأس املال

السبب

15,000,000

مو افقة وزارة الصناعة والتجارة على تحويل
الصفة القانونية للشركة
عدم قيام الشركة بتصويب أوضاعها وتحقيق
شروط اإلدراج في السوق الثاني

1

مدارس اإلتحاد

2

العبورللشحن والنقل

555,000

3

سبأ لسكب املعادن

1,250,000

عدم قيام الشركة بتصويب أوضاعها وتحقيق
شروط اإلدراج في السوق الثاني

4

األردنية إلنتاج األدوية

25,312,500

عدم قيام الشركة بتصويب أوضاعها وتحقيق
شروط اإلدراج في السوق الثاني

5

العرب للتأمين على الحياة
والحوادث

8,000,000

عدم قيام الشركة بتصويب أوضاعها وتحقيق
شروط االدراج في السوق الثاني

6

الصناعات الكيماوية األردنية

1,799,624

استمرارإيقافها عن التداول ملدة تزيد عن سنة

7

مصانع اإلسمنت األردنية

60,444,460

عدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات املالية
السنوية لعام  2019خالل مهلة تصويب األوضاع

8

عقاري للصناعات
واالستثمارات العقارية

1,200,000

عدم قيام الشركة بتصويب أوضاعها وتحقيق
شروط االدراج في السوق الثاني

9

الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

11,218,309

عدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات املالية
السنوية لعام  2019خالل مهلة تصويب األوضاع

10

املتحدة لصناعة الحديد
والصلب

32,165,176

عدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات املالية
السنوية لعام  2019خالل مهلة تصويب األوضاع
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الرقم

رأس املال

اسم الشركة

11

عالية -الخطوط الجوية
امللكية األردنية

12

األمين لالستثمار

274,610,470
1,000,000

السبب

عدم قيام الشركة بتصويب أوضاعها وتحقيق
شروط اإلدراج في السوق الثاني
مو افقة الهيئة العامة على تصفية الشركة
تصفية اختيارية

ً
علمــا بــأن جميــع الشــركات الــوارد ذكرهــا فــي الجــدول تــم الســماح بتــداول أســهمها فــي ســوق األوراق املاليــة غيــراملدرجــة باســتثناء
شــركتي مــدارس االتحــاد و األميــن لالســتثماربســبب تحــول صفتهمــا القانونيــة.

ً
ثالثا :أحداث الشركات Corporate Actions
 .1الشركات املدرجة التي زادت رؤوس أموالها

قامــت شــركة واحــدة مدرجــة فــي البورصــة خــال عــام  2020بزيــادة رأســمالها بمقــدار 600ألــف ســهم عــن طريــق االكتتــاب الخــاص
ملســاهميها .كما قامت  4شــركات مدرجة بزيادة رؤوس أموالها عن طريق توزيع أســهم مجانية بلغ مجموعها  53.7مليون ســهم.

 .2الشركات املدرجة التي خفضت رؤوس أموالها

خفضت  8شــركات خالل عام  2020رؤوس أموالها بمقدار 30.3مليون ســهم ،حيث تمت بعض عمليات التخفيض عن طريق
إطفــاء خســائرمتراكمــة أوإطفــاء رصيــد خصــم اإلصــدار وبعضهــا اآلخــرعــن طريــق إعــادة نقــد للمســاهمين.

ً
رابعا :االستثمارغيراألردني
بلغــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم املشــتراة مــن قبــل املســتثمرين غيــراألردنييــن فــي أســهم الشــركات املتداولــة خــال العــام 2020
حوالــي  96.9مليــون دينــارمشــكلة مــا نســبته  %8.9مــن حجــم التــداول الكلــي فــي البورصــة ،فــي حيــن بلغــت قيمــة األســهم املباعــة مــن
قبلهــم حوالــي  164.4مليــون دينــار .وبذلــك تكــون قيمــة صافــي االســتثمارغيــراألردنــي  67.5مليــون دينــاربالســالب فــي عــام ،2020
بينمــا بلغــت قيمــة صافــي االســتثمارغيــراألردنــي  114.1مليــون دينــارباملوجــب للعــام .2019
وبلغــت نســبة مســاهمة غيــر األردنييــن فــي الشــركات املدرجــة فــي بورصــة عمــان فــي نهايــة عــام  2020حوالــي  %51.1مــن إجمالــي
القيمــة الســوقية للبورصــة مقارنــة مــع  %51.6فــي نهايــة العــام  ،2019شــكل رقــم (.)8
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شكل رقم ()8
القيمة السوقية للبورصة موزعة حسب الجنسية لعام 2020

ً
خامسا :السوق األولية
أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن هيئــة األوراق املاليــة بــأن قيمــة اإلصــدارات فــي الســوق األوليــة مــن أســهم وســندات بلغــت 6411.6
مليــون دينــار لعــام  2020بارتفــاع نســبته  %15.1عــن مســتواها فــي العــام  ،2019حيــث قامــت الحكومــة بإصــدار مــا قيمتــه
 6167.4مليــون دينــارمــن ســندات وأذونــات الخزينــة خــال عــام  ،2020حيــث بلغــت قيمــة أذونــات الخزينــة  435مليــون دينــار،
وقيمــة ســندات الخزينــة املصــدرة  5732.4مليــون دينــار .كمــا تــم إصــدارمــا قيمتــه  243.8مليــون دينــارمــن أســناد قــرض الشــركات
املســاهمة العامــة .وبالنســبة لإلصــدارات األوليــة مــن األســهم؛ فقــد قامــت  3شــركات قائمــة بزيــادة رؤوس أموالهــا بمقــدار 1.5
مليــون ســهم وبقيمــة  443.9ألــف دينــار.

ً
سادسا :عضوية البورصة
بلــغ عــدد شــركات الوســاطة األعضــاء فــي البورصــة  57شــركة فــي نهايــة عــام  ،2020حيــث بلــغ عــدد شــركات الوســاطة العاملــة منهــم
 55شــركة ،كمــا تــم إلغــاء عضويــة كل مــن شــركة الصقــرالعربــي لبيــع وشــراء األوراق املاليــة وشــركة عمــان لالســتثمارات واألوراق
املاليــة خــال عــام .2020
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البورصات العربية والعاملية
البورصات العربية

ً
ً
شــهدت بعــض البورصــات العربيــة ارتفاعــا فــي مؤشــراتها ،فــي حيــن شــهدت معظــم البورصــات العربيــة انخفاضــا فــي أدائهــا خــال
ً
العــام  ،2020وذلــك نتيجــة النتشــارجائحــة كوفيــد  19والتــي أثــرت علــى دول العالــم كافــة ،و أيضــا نتيجــة لألوضــاع السياســية
والتطــورات اإلقليميــة والدوليــة .ونتيجــة لذلــك ،فقــد انخفــض مؤشــرالبورصــات العربيــة  S&P AFE 40املقيــم بالــدوالراألمري ـكـي
خــال عــام  ،2020والــذي أطلقــه اتحــاد البورصــات العربيــة بالتعــاون مــع مؤسســة ســتاندرد آنــد بــورزبنســبة .%7.25
وخــال عــام  ،2020انخفضــت معظــم مؤشــرات أســعار األســهم لألســواق املاليــة العربيــة مقيمــة بالعمــات املحليــة ،حيــث
ســجلت البورصــة املصريــة أكبــرنســبة انخفــاض مقارنــة مــع األســواق املاليــة العربيــة األخــرى بنســبة بلغــت  ،%22.3تليهــا بورصــة
بيــروت بنســبة  %16.3وســوق الكويــت لــأوراق املاليــة بنســبة  .%13.3كمــا انخفضــت مؤشــرات أســعاراألســهم فــي كل مــن بورصــة
فلســطين وســوق دبــي املالــي وبورصــة عمــان وســوق مســقط لــأوراق املاليــة وبورصــة البحريــن وبورصــة الــدارالبيضــاء وبورصــة
تونس وسوق أبو ظبي لألوراق املالية بنسبة  %10.4و %9.9و %8.7و %8.1و %7.5و %7.3و %3.3و %0.6على التوالي .في حين
ارتفع مؤشــرســوق دمشــق لألوراق املالية والســوق املالية الســعودية وســوق العراق لألوراق املالية وبورصة قطربنســبة %38.5
و %3.6و %2.9و %0.1علــى التوالــي مقارنــة مــع إغــاق عــام  ،2019شــكل رقــم (.)9
شكل رقم ()9
أداء البورصات العربية خالل عام 2020
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البورصات املتطورة والناشئة

ً
شــهدت بعض البورصات العاملية خالل عام  2020تباينا في أدائها ،وقد ارتفع مؤشــر) MSCI AC World Index (ACWIالذي
تحتســبه شــركة  Morgan Stanleyلكافــة بورصــات العالــم (املتطــورة والناشــئة) بنســبة  %14.3لعــام  2020مقارنــة مــع إغــاق
عــام  .2019أمــا فيمــا يخــص القيمــة الســوقية للبورصــات األعضــاء فــي االتحــاد الدولــي للبورصــات فقــد ارتفعــت بأكثــرمــن 16.5
تريليــون دوالركمــا فــي نهايــة عــام  2020أي بنســبة  %17.9مقارنــة مــع نهايــة عــام .2019
أمــا بالنســبة ألداء أســواق الــدول املتطــورة فقــد ارتفــع مؤشــر MSCI The World Indexبنســبة  %14.1لعــام  2020مقارنــة مــع
ً
عــام  .2019وضمــن هــذا اإلطــار ،شــهدت األســهم األمريكيــة ارتفاعــا فــي أســعارها خــال عــام  2020مقارنــة مــع عــام  .2019حيــث
ارتفــع كل مــن مؤشــر نــازداك املركــب  Nasdaq Compositeومؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز  S&P500ومؤشــر داو جونــز الصناعــي
 Dow Jones Industrial Averageمقارنــة مــع إغــاق عــام  2019بنســبة  %43.6و %16.3و %7.3علــى التوالــي.
ً
وقــد شــهدت أســواق األســهم فــي أوروبــا وآســيا تباينــا فــي أدائهــا ،فارتفعــت أســعاراألســهم فــي بورصــة طوكيــو حســب مؤشــرNIKKEI
 225بنســبة  ،%16.0وأســعاراألســهم فــي بورصــة فرانكفــورت بنســبة  %3.6حســب مؤشــر ،Xetra DAXبينمــا شــهد مؤشــرFTSE
ً
 100لبورصــة لنــدن انخفاضــا بنســبة  ،%14.3كمــا انخفضــت بورصــة باريــس حســب مؤشــر CAC 40بنســبة  ،%7.1و انخفــض
مؤشــر  Hang Sengلبورصــة هونــغ كونــغ بنســبة  ،%3.4شــكل رقــم (.)10
شكل رقم ()10
أداء بعض البورصات العاملية خالل عام 2020
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ً
وبالنســبة لألســواق الناشــئة  Emerging Marketsفقــد شــهدت البورصــات تباينــا فــي أدائهــا مقارنــة مــع عــام  ،2019حيــث ارتفــع
مؤشــر MSCI EFM Indexلألســواق الناشــئة والناميــة بنســبة  ،%15.5وقــد أظهــرت األرقــام القياســية الصــادرة عــن مؤسســة
ً
مورغــان ســتانلي  MSCIاملقيمــة بالــدوالراألمري ـكـي خــال عــام  2020تحســنا فــي أداء بعــض البورصــات ،حيــث ارتفعــت مؤشــرات
األســعارلبورصــات كوريــا وتايــوان والصيــن والهنــد واألرجنتيــن بنســبة  %42.6و %37.2و %27.3و %14.1و %12.3علــى التوالــي
مقارنــة مــع إغــاق عــام  .2019فــي حيــن انخفضــت مؤشــرات األســعار لبورصــات كولومبيــا والبرازيــل وروســيا وتايالنــد وبولنــدا
واملكســيك بنســبة  %22.9و %20.9و %17.1و %13.9و %11.8و %4.0علــى التوالــي .شــكل رقــم (.)11
شكل رقم ()11
أداء بعض البورصات الناشئة خالل عام 2020
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اإلفصاحات العامة الخاصة بتقريراالستدامة (الخياراألسا�سي)
فئة املعلومات

اإلفصاحات

رقم الصفحة

امللف التنظيمي/املعلومات األساسية
G102-1

اسم املنظمة

G102-2

األنشطة ،والعالمات التجارية ،واملنتجات ،والخدمات

G102-3

موقع املقرالرئي�سي

15

G102-4

موقع العمليات

15

G102-5

امللكية والشكل القانوني

G102-6

األسواق التي تخدمها

G102-7

حجم املنظمة

21 - 20

G102-8

معلومات عن املوظفين والعمال اآلخرين

39 ، 19

G102-9

سلسلة التوريد

G102-10

التغيرات الهامة على املنظمة وسلسلة التوريد الخاصة بها

16 ، 4

G102-11

مبدأ أو منهج التحوط

38 ، 20

G102-12

املبادرات الخارجية

G102-13

عضوية الجمعيات أو االتحادات املهنية

34

G102-14

بيان من كبارصناع القرار

9-7

G102-15

اآلثارواملخاطروالفرص الرئيسية

G102-16

القيم ،واملبادئ ،واملعايير ،وقواعد السلوك

38

G102-17

آليــات تقديــم املشــورة واإلبــاغ عــن املخــاوف املتعلقــة
با ألخال قيــا ت

40

4
36 - 35 ،15 ، 4

16 ، 4
36 - 35 ، 15

16

34 - 33 ، 31
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38 ، 28 ، 20 ، 15

فئة املعلومات

اإلفصاحات

رقم الصفحة

الحوكمة
G102-18

هيكل الحوكمة

29 - 26

G102-19

سلطة التفويض

27- 26

G102-20

مســؤولية املســتوى التنفيــذي عــن املوضوعــات االقتصاديــة
والبيئيــة واالجتماعيــة

31

G102-21

استشــارة أصحــاب املصلحــة حــول املوضوعــات االقتصاديــة
والبيئيــة واالجتماعيــة

34 - 33

G102-22

تكوين أعلى هيئة إدارة ولجانها

28 ، 15

G102-23

رئيس أعلى هيئة إدارة

26 ، 10

G102-24

ترشيح واختيارأعلى هيئة إدارة

G102-25

تضارب املصالح

G102-26

دور أعلــى هيئــة إدارة فــي تحديــد رســالة املنظمــة وقيمهــا
وإ ســتر ا تيجيتها

15

G102-27

املعرفة الجماعية ألعلى هيئة إدارة

22

G102-29

تحديد اآلثاراالقتصادية والبيئية واإلجتماعية وإدارتها

G102-30

فعالية عمليات إدارة املخاطر

38

G102-31

مراجعة املوضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

32

G102-32

دورأعلى هيئة إدارة في إعداد تقاريراالستدامة

31

G102-35

سياسات األجور

22

G102-36

عملية تحديد األجور

G102-37

مشاركة أصحاب املصلحة في األجور

26
27 - 26

37 ، 20

غيرمطبق

68

يقوم مجلس اإلدارة أحد أطراف
أصحاب املصلحة بتحديد نسبة
الزيادات السنوية من إجمالي
الرواتب السنوية.

2020

G102-38

40

2020

G102-39

34 - 33

G102-40
G102-41

33

G102-42

34 - 33

G102-43

37

G102-44

31

G102-46

37

G102-47
G102-49

31

G102-50

31

G102-52

116

G102-53
ً

31
69 - 67

(GRI)
GRI

G102-54
G102-55

٦٩

القوائم املالية
70

املحتويات
تقريراملحاسب القانوني املستقل

72

قائمة املركزاملالي

75

قائمة الدخل الشامل

76

قائمة التغيرات في حقوق امللكية

77

قائمة التدفقات النقدية

78

ايضاحات حول القوائم املالية

79

71

تقريرمدقق الحسابات املستقل
السادة الهيئة العامة املحترمين
شركة بورصة عمان
مساهمة عامة محدودة
عمان-اململكة األردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم املالية

الرأي

لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم املاليــة املرفقــة لشــركة بورصــة عمــان املســاهمة العامــة املحــدودة ،والتــي تتكــون مــن قائمــة املركــز
املالــي كمــا فــي  31كانــون األول  ،2020وكل مــن قائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة وقائمــة التدفقــات
النقديــة للســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،واإليضاحــات حــول القوائــم املاليــة ،وملخــص للسياســات املحاســبية الهامــة.
برأينــا إن القوائــم املاليــة املرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة مــن جميــع النواحــي الجوهريــة املركــز املالــي للشــركة كمــا فــي  31كانــون
ً
االول  ،2020وأداؤهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة العــداد التقاريــراملاليــة.

أساس الرأي

ً
ً
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعاييــرالدوليــة للتدقيــق ،إن مســؤوليتنا وفقــا لهــذه املعاييــر موضحــة فــي فقــرة مســؤولية املدقــق فــي
ً
تقريرنــا حــول القوائــم املاليــة .اننــا مســتقلون عــن الشــركة وفقــا للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بأعمــال تدقيــق القوائــم
ً
املاليــة وفقــا ملتطلبــات املجلــس الدولــي ملعاييــر الســلوك املنهــي للمحاســبين ،باإلضافــة اللتزامنــا باملســؤوليات األخالقيــة األخــرى
بحســب هــذه املتطلبــات.
ً
في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافيه ومالئمة لتوفرأساسا إلبداء رأينا حول التدقيق.

أمرآخر
إن القوائــم املاليــة للشــركة للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  2019والتــي تظهــربقائمــة املركــز املالــي قــد تــم تدقيقهــا مــن قبــل
مدقــق آخــر وأصــدر تقريــره غيــر املتحفــظ حولهــا بتاريــخ  17آذار .2020

معلومات أخرى

إن اإلدارة مســؤولة عــن املعلومــات األخــرى ،تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة فــي التقريــرالســنوي غيــرالقوائــم

املاليــة وتقريــرمدقــق الحســابات حولهــا .إننــا نتوقــع أن يتــم تزويدنــا بالتقريــرالســنوي بتاريــخ الحــق لتقريرنــا .ال يشــمل رأينــا حــول
القوائــم املاليــة املعلومــات األخــرى و أننــا ال نبــدي أي نــوع مــن التأكيــد او اســتنتاج حولهــا.

فيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم املاليــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات االخــرى املذكــورة أعــاه عندمــا تصبــح متاحــة لنــا،
بحيــث نقيــم فيمــا اذا كانــت املعلومــات األخــرى غيــرمتو افقــة بشــكل جوهــري مــع القوائــم املاليــة او املعلومــات التــي تــم التوصــل
اليهــا مــن خــال تدقيقنــا أو أن املعلومــات األخــرى تتضمــن أخطــاء جوهريــة.
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مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤولون عن الحوكمة عن القوائم املالية.

ً
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد القوائــم املاليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ومســؤولة عــن
ً
إعــداد نظــام رقابــة داخلــي والــذي تعتبــره اإلدارة ضروريــا لغــرض إعــداد قوائــم ماليــة ،خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت
ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ.
إن اإلدارة مســؤولة عنــد إعــداد القوائــم املاليــة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار ،واالفصــاح عندمــا ينطبــق ذلــك عــن
األمــورذات العالقــة باالســتمرارية واســتخدام اســاس االســتمرارية املحاســبي ،باســتثناء وجــود نيــة لــدى االدارة لتصفيــة الشــركة
او إليقــاف اعمالهــا او عــدم وجــود بديــل و اقعــي غيــرذلــك.
ان االشخاص املسؤولون عن الحوكمة هم املسؤولون عن اإلشراف على إعداد التقاريراملالية.

مسؤولية املدقق حول تدقيق القوائم املالية
ان اهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا اذا كانــت القوائــم املاليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ،ســواء كانــت
ناشــئة عــن االحتيــال أو الخطــأ ،وإصــدارتقريرنــا والــذي يتضمــن رأينــا حــول القوائــم املاليــة.
التأكيــد املعقــول هــو مســتوى عــال مــن التأكيــد ،ولكنــه ليــس ضمانــة بــأن التدقيــق الــذي تــم القيــام بــه وفقــا للمعاييــرالدوليــة
ً
التدقيــق سيكتشــف دائمــا أي خطــأ جوهــري ،إن وجــد.
ان األخطــاء يمكــن أن تنشــأ مــن االحتيــال او الخطــأ ،وتعتبــر جوهريــة اذا كانــت بشــكل فــردي أو إجمالــي ممكــن أن تؤثــر بشــكل
معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة املتخــذة مــن قبــل املســتخدمين علــى اســاس هــذه القوائــم املاليــة .
ً
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا للمعاييــرالدوليــة للتدقيــق ،نقــوم بممارســة االجتهــاد املنهــي واملحافظــة علــى تطبيــق مبــدأ الشــك
املنهــي خــال التدقيــق ،باالضافــة إلــى:
تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم املاليــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال او خطــأ ،وكذلــك تصميــم
ً
وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق مســتجيبة لتلــك املخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساســا لرأينــا .ان
خطــرعــدم اكتشــاف االخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن احتيــال اعلــى مــن الخطــرالناتــخ عــن الخطــأ  ،حيــث ان االحتيــال قــد
يشــتمل علــى التواطــؤ او التزويــر أو الحــذف املعتمــد او التحريــف او تجــاوز أنظمــة الرقابــة الداخليــة.
الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق لغايــات تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب
الظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء ال ـرأي حــول فعاليــة انظمــة الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.
تقييــم مالءمــة السياســات املحاســبية املتبعــة ومــدى معقوليــة التقديــرات املحاســبية واإليضاحــات ذات العالقــة املعــدة مــن
اإلدارة.
االســتنتاج حــول مالءمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية املحاســبي ،بنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا،
ً
فيما اذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثيرشــكا جوهريا حول قدرة الشــركة على
االســتمرار .اذا اســتنتجنا عــدم وجــود تيقــن جوهــري ،فانــه يتطلــب مــن ان نلفــت االنتبــاه فــي تقريــرالتدقيــق إلــى االيضاحــات
ذات العالقــة فــي القوائــم املاليــة وإذا كان االفصــاح عــن هــذه املعلومــات غيــرمالئــم ،فإننــا ســوف نقــوم بتعديــل رأينــا.
ان اســتنتاجاتنا تعتمــد علــى ادلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــرالتدقيــق .ومــع ذلــك فإنــه مــن املمكــن أن
تتســبب أحــداث أو ظــروف مســتقبلية فــي الحــد مــن قــدرة الشــركة علــى االســتمرار.
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تقييــم العــرض العــام والشــكل واملحتــوى للقوائــم املاليــة بمــا فيهــا اإلفصاحــات وفيمــا إذا كانــت القوائــم املاليــة تمثــل
املعامــات واألحــداث بشــكل يحقــق العــرض العــادل.
لقــد تواصلنــا مــع األشــخاص املســؤولين عــن الحوكمــة بخصــوص نطــاق وتوقيــت التدقيــق املخطــط لــه ومالحظــات التدقيــق
الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أيــة نقــاط ضعــف هامــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تــم تحديدهــا خــال تدقيقنــا.
ً
لقد زودنا أيضا االشخاص املسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك املنهي املتعلقة باالستقاللية،
و إبالغهــم عــن جميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي مــن املمكــن ان تؤثــر علــى اســتقالليتنا وكذلــك اإلجــراءات الوقائيــة إن
وجــدت.
تحديــد األمــوراألكثــرأهميــة فــي تدقيــق القوائــم املاليــة للســنة الحاليــة وهــي بالتالــي أمــورالتدقيــق الهامــة .حيــث نقــوم بوصــف
هــذه االمــور فــي تقريــر التدقيــق إال إذا كان هنالــك قانــون او تشــريع يحــول دون اإلفصــاح العــام عــن ذلــك األمــر أو فــي حــاالت
ً
نــادرة جــدا والتــي نقــرربهــا عــدم اإلفصــاح عــن ذلــك األمــرفــي تقريرنــا لوجــود أثــارســلبية متوقــع أن تفــوق املنفعــة العامــة مــن
تلــك االفصاحــات.

تقريرحول املتطلبات القانونية والتشريعية االخرى.
تحتفــظ الشــركة بســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة ،وتتفــق مــن كافــة النواحــي الجوهريــة مــع القوائــم املاليــة املرفقــة
ونو�صــي الهيئــة العامــة باملصادقــة عليهــا.

شركة العبا�سي وشركاه
أحمد محمد العبا�سي

عمان  -اململكة األردنية الهاشمية
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شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
قائمة املركزاملالي كما في  31كانون االول 2020
املوجودات
املوجودات غيراملتداولة
املمتلكات واملعدات  -بالصافي
حق استخدام االصل
مشاريع تحت التنفيذ

ايضاح

2020
ديناراردني

2019
ديناراردني

5
6
7

3,112,093
48,104
781,561

3,299,582
96,211
711,645

املوجودات املتداولة
8
9
10

الذمم املدينة  -بالصافي
الحسابات املدينة املتنوعة
النقد في الصندوق و لدى البنوك

51,955
108,717
3,622,156

58,745
159,636
4,472,289

حقوق امللكية
رأس املال
االحتياطي االجباري
االحتياطي االختياري
احتياطي زيادة رأس املال
( الخسائر) املتراكمة االرباح املدورة في نهاية السنة

11
12
13
14
15

4,774,525
177,732
355,463
2,456,851
()715,341

4,774,525
177,732
355,463
2,456,851
114,237

املطلوبات غيراملتداولة
-

التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي

51,851

املطلوبات املتداولة
16
6
17
18

الحسابات الدائنة املتنوعة
التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي
مخصص ضريبة الدخل
مخصص التزامات قانونية

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة .
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258,402
52,522
364,432

300,429
48,011
48,960
470,049

شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية في  31كانون االول 2020
ايضاح

2020
ديناراردني

2019
ديناراردني

ايرادات تشغيلية

19

2,146,466

2,911,934

نفقات املوظفين
املصاريف االدارية والعمومية
ايرادات اخرى

20
21

()1,355,350
()1,520,063
13,606

()1,290,611
()1,393,763
5,581

-

()48,960
-

ديناراردني

ديناراردني

ضريبة الدخل
حساب املساهمة الوطنية

23

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة .
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شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
				
قائمة التغيرات في حقوق امللكية للسنة املنتهية في  31كانون االول 2020

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة .
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شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية في  31كانون االول 			2020
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
		
( خسارة ) ربح السنة قبل الضريبة
		
استهالك حق اسخدام االصل
		
االستهالكات ممتلكات ومعدات

2020
ديناراردني

2019
ديناراردني

()715,341
48,107
487,860

233,141
48,106
451,461

(الزيادة) النقص في املوجودات املتداولة
6,790
50,919

الذمم املدينة
الحسابات املدينة املتنوعة

()36,036
()3,211

الزيادة (النقص) في املطلوبات املتداولة
الحسابات الدائنة املتنوعة
مخصص التزامات قانونية

()42,027
()105,617

()428,869
()204,165

الضريبة املدفوعة

()48,960

()215,127

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
()300,371
()69,916
-

التغيرفي املمتلكات واملعدات
مشاريع تحت التنفيذ
حق استخدام االصل

()792,811
301,726
()144,317

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
تحويالت الى حساب االيراد العام لوزارة املالية
املحول الى احتياطي زيادة رأس املال
التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي

()114,237
()47,340

()772,091
91,171
99,862

النقد لدى البنوك اول املدة

()850,133
4,472,289

()1,371,160
5,843,449

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة .
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شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية
 - 1تأسيس الشركة وغاياتها
أ .تأسســت شــركة بورصــة عمــان فــي  11آذار  1999كمؤسســة مســتقلة ال تهــدف الــى تحقيــق ربــح مصــرح لهــا بمزاولــة العمــل
		
كسوق منظم لتداول االوراق املالية في اململكة بموجب قانون االوراق املالية و تعديالته رقم  23لسنة . 1997
تــم بتاريــخ  20شــباط  2017تســجيل بورصــة عمــان كشــركة مســاهمة عامــة هادفــة للربــح مملوكــة بالكامــل مــن قبــل الحكومــة
االردنيــة لــدى دائــرة مر اقــب الشــركات تحــت الرقــم (  ) 468تنفيــذا لقــرارمجلــس الــوزراء املتخــذ فــي جلســته بتاريــخ  29أيلــول
 2016و ب ـرأس مــال يبلــغ  4,774,525دينــار أردنــي  ،و تعتبــر شــركة بورصــة عمــان الخلــف القانونــي العــام والو اقعــي لبورصــة
عمــان  .حيــت يتــم ادارة شــركة بورصــة عمــان مــن قبــل مجلــس ادارة مكــون مــن ســبعة اعضــاء يعينهــم مجلــس الــوزراء و
مديرتنفيذي متفرغ يتولى ادارة و متابعة االعمال اليومية للشركة						.
تنفيــذا لقــرارتســجيل البورصــة كشــركة مســاهمة عامــة هادفــة للربــح  ،تــم بتاريــخ  29أيلــول  2016تشــكيل لجنــة لغايــات اعــادة
تقديــرموجــودات بورصــة عمــان املنقولــة و غيــراملنقولــة و تحديــد رأســمالها  ,و بعــد اســتكمال اللجنــة الجــراءات التقييــم تــم
التوصيــة ان يكــون رأس مــال شــركة بورصــة عمــان عنــد تأسيســها بمبلــغ  4,774,525دينــارأردنــي حيــث تــم احتســاب رأس املــال
عن طريق احتساب صافي امللكية كما في  30أيلول  2016كما يلي 						:
 30أيلول 2016
ديناراردني
776,558
5,008,513
5,785,071

مجموع املوجودات غيراملتداولة
مجموع املوجودات املتداولة

مجموع املطلوبات املتداولة

()1,010,546

صافي املوجودات

4,774,525

* قررت اللجنة استثناء احتساب قيمة حصة بورصة عمان في االرض واملبنى املقام عليها البورصة ومركزايداع االوراق املالية
و هيئة االوراق املالية في عمان بقيمة دفترية  1,244,147ديناركما تم استثناء قيمة االرض في منطقة اربد التنموية و البالغة
 1,251,800دينارمن مجموع املوجودات غيراملتداولة بسبب عدم تثبيت تسجيل ملكية هذه املمتلكات باسم بورصة عمان
لدى دائرة االرا�ضي واملساحة حسب االصول حتى تاريخ تقريراللجنة في  8تشرين الثاني  , 2016حيث ان ملكية االرض واملباني
املقام عليها بالكامل تعود لهيئة االوراق املالية و لكن تم االعتراف بمكلية  %28من االرض و املبنى بسجالت البورصة بموجب
قرارمجلس مفو�ضي هيئة االوراق املالية رقم (  ) 2001/50بتاريخ  15أيار 2001حيث ان الشركة قامت بتمويل هذه النسبة
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* بتاريــخ  27آب  2017تقدمــت شــركة بورصــة عمــان بطلــب الــى هيئــة االوراق املاليــة لتســجيل حصتهــا البالغــة  %28مــن االرض
و املبنــى باســم شــركة بورصــة عمــان  ،حيــث قــررمجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ  26تشــرين الثانــي  2017املو افقــة
علــى تســجيل حصــة الشــركة فــي مبنــى هيئــة االوراق املاليــة البالغــة  . %28هــذا ولــم تســتكمل اجــراءات تثبيــت نقــل امللكيــة حتــى
تاريــخ اعــداد القوائــم املاليــة
* فيمــا يتعلــق بمليكــة االرض الو اقعــة فــي منطقــة اربــد التنمويــة فقــد تــم تســجيل هــذه االرض فــي ســجالت البورصــة بموجــب
عقــود الشــراء املوقعــة مــن شــركة تطويــرالشــمال و التــي تــم دفــع كامــل قيمتهــا البالغــة  1,251,800دينــار و لكــن لــم تقــم شــركة
تطويرالشمال بنقل ملكية االرض لبورصة عمان حتى تاريخ تقريراللجنة املؤرخ في  8تشرين الثاني 		 2016
تــم اقــرارالقوائــم املاليــة املرحليــة املوجــزة كمــا فــي  31كانــون االول  2020مــن قبــل مجلــس االدارة فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ
 25شــباط  2021وهــي خاضعــة ملو افقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين .
		
 - 2اسس اعداد القوائم املالية
أ .عام
ً
 تــم اعــداد القوائــم املاليــة املرفقــة وفقــا ملعاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــةوالتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقاريراملالية الدولية املنبثقة عن مجلس معاييراملحاسبة الدولية .
 تم اعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية والتي تظهربالقيمة العادلة. -تظهرالقوائم املالية بالديناراالردني وتقرب القرب دينار وهي العملة الوظيفية للشركة.

		

		
 - 3استخدام التقديرات
ان اعــداد القوائــم املاليــة وتطبيــق السياســات املحاســبية يتطلــب مــن ادارة الشــركة القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر
علــى مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات املاليــة واالفصــاح عــن االلتزامــات املحتملــة  ،كمــا ان هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر
فــي االيــرادات واملصاريــف واملخصصــات وكذلــك فــي التغييــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر ضمــن حقــوق امللكيــة وبشــكل
خــاص يتطلــب مــن ادارة الشــركة اصــدار احــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية واوقاتهــا .
ان التقديــرات املذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن
وان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن اوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي
املستقبل 						 .
				
اننا نعتقد بان تقديراتنا ضمن القوائم املالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
 يتم تكوين مخصص تدني مدينين اعتمادا على اســس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشــركة لتقديراملخصص الواجبتكوينه بموجب متطلبات املعاييرالدولية للتقاريرالدولية 						.
 تقــوم االدارة باعــادة تقديــر االعمــار االنتاجيــة لالصــول امللموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب االســتهالكات الســنويةاعتمــادا علــى الحالــة العامــة لتلــك االصــول وتقديــرات االعمــاراالنتاجيــة املتوقعــة فــي املســتقبل  ،ويتــم اخــذ خســارة التدنــي
										
( ان وجدت ) في قائمة الدخل .
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 يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا املقامــة ضــد الشــركة اعتمــادا علــى دراســة قانونيــة معــدة مــن قبــل محامــي الشــركة والتــي		
بموجبها يتم تحديد املخاطراملحتمل حدوثها في املستقبل  ،ويعاد النظرفي تلك الدراسات بشكل دوري.
 - 4السياسات املحاسبية الهامة
ً
تــم إعــداد القوائــم املاليــة وفقــا للسياســات املحاســبية املطبقــة فــي آخــرقوائــم ماليــة ســنوية مصــدرة للس ــنة املنتهيــة فــي 31
كانون األول 						.2019
التغيرات في السياسات املحاسبية
 خــال الســنة الحاليــة طبقــت الشــركة املعاييــراملعدلــة والتحســينات التاليــة علــى املعاييــرالدوليــة للتقاريــراملاليــة التــي يســريمفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في  1كانون الثاني 						 . 2020
 تعديالت على معيارالتقاريراملالية رقم « 3اندماج األعمال» . التعديالت على املعياراملحاسبي رقم « 1عرض البيانات املالية» . التعديالت على املعياراملحاسبي رقم « 8التغيرات في التقديرات واالخطاء املحاسبية» .				
 التعديالت على املعيارالدولي للتقاريراملالية رقم « 7االدوات املالية  :االفصاحات» .						
 -التعديالت على املعيارالدولي للتقاريراملالية رقم « 9االدوات املالية» .

 املمتلكات و املعدات واالستهالكاتتظهــرجميــع املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة التاريخيــة بعــد اســتبعاد االهتــاك املتراكــم وتتضمــن جميــع املصروفــات املباشــرة
القابلة للرسملة التي تتحملها وترتبط بالحصول على االصل 						
يتــم اثبــات املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة  ،ويتــم اســتهالكها علــى مــدى العمــراالنتاجــي املقــدرلهــا وفقــا لطريقــة القســط الثابــت
						
وبمعدالت اعمارانتاجية تتراوح بين  5سنوات و  40سنة .
عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســترداده ألي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فانــه يتــم تخفيــض قيمتهــا الــى
القيمة املمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل 						
يتــم مراجعــة العمــراالنتاجــي املتوقــع للممتلــكات واملعــدات فــي نهايــة كل عــام وفــي حــال اختــاف العمــراالنتاجــي املتوقــع عمــا تــم
ً
ً
تقديــره ســابقا يتــم اســتهالك القيمــة الدفتريــة املتبقيــة علــى العمــراالنتاجــي املتبقــي بعــد اعــادة التقديــراعتبــارا مــن الســنة التــي
تم فيها اعادة التقدير						.
تظهــراالربــاح او الخســائرالناتجــة عــن اســتبعاد او حــذف اي مــن املمتلــكات واملعــدات  ،والتــي تمثــل الفــرق بيــن املبلــغ املتحصــل
من البيع والقيمة الدفترية لالصل في قائمة الدخل 						
يتــم اســتبعاد املمتلــكات واملعــدات عنــد التخلــص منهــا او عندمــا ال يعــود اي منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن اســتخدامها او مــن
التخلص منها 						 .
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 الدائنون واملبالغ املستحقةيتــم اثبــات املطلوبــات للمبالــغ املســتحقة الســداد فــي املســتقبل للبضائــع أو الخدمــات املســتلمة ســواء تمــت أو لــم تتــم املطالبــة
بها من قبل املورد 						.
 ضريبة الدخلتخضع الشــركة لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة والتعليمات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل في اململكة األردنية
الهاشــمية  ،و يتــم االســتدراك لهــا وفقــا ملبــدأ االســتحقاق ،يتــم احتســاب مخصــص الضريبــة علــى أســاس صافــي الربــح املعــدل.
ً
وتطبيقــا للمعيــاراملحاســبي الدولــي رقــم ( )12فإنــه قــد يترتــب للشــركة موجــودات ضريبيــة مؤجلــة ناتجــة عــن الفروقــات بيــن
القيمــة املحاســبية والضريبيــة للموجــودات واملطلوبــات واملتعلقــة باملخصصــات ،هــذا ولــم يتــم إظهــارتلــك املوجــودات ضمــن
القوائــم املاليــة املرفقــة بســبب عــدم التثبــت مــن امكانيــة االســتفادة مــن هــذه املنافــع خــال فتــرة زمنيــة محــددة.
 املخصصاتيتــم تســجيل املخصصــات عندمــا يترتــب علــى الشــركة التزامــات قانونيــة أو التزامــات متوقعــة نتيجــة ألحــداث ســابقة ويكــون
مــن املحتمــل ان تدفــع مبالــغ نقديــة لتســديد هــذه االلتزامــات ،ويتــم بتاريــخ البيانــات املاليــة مراجعــة املخصصــات املقتطعــة
وتعدل قيمتها بناء على آخراملعلومات املتوفرة لدى االدارة				 .
 تحقق االيراداتيتــم تســجيل االيــرادات وفقــا ملعيــارالتقاريــراملالــي الدولــي رقــم (  ) 15والــذي يتضمــن تحديــد العقــد والثمــن وتحديــد التــزام
االداء في العقد واالعتراف بااليرادات بناء على تأدية التزام االداء 						
يتم االعتراف بااليرادات االخرى وفقا ملبدأ االستحقاق 						.
 تحويالت العمالت األجنبيةيتــم تحويــل العمليــات بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار األردنــي حســب أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ العمليــة  ،كمــا تحــول
املوجــودات واملطلوبــات املثبتــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار األردنــي حســب أســعارالصــرف الســائدة بتاريــخ املركــز املالــي،
وتــدرج كافــة الفروقــات الناتجــة مــن تحويــل العمــات األجنبيــة ضمــن نتائــج الســنة فــي قائمــة الدخــل .
 التقاصيتــم اجــراء تقــاص بيــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة واظهــاراملبلــغ الصافــي فــي املركــزاملالــي فقــط عندمــا تتوفــرالحقــوق
القانونيــة امللزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى اســاس التقــاص او يكــون تحقــق املوجــودات وتســوية املطلوبــات فــي نفــس
الوقت						 .
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شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية
 - 5املمتلكات واملعدات  -الصافي
أ -يتألف هذا البند مما يلي :
دينارأردني

دينارأردني

دينارأردني

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة .
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دينارأردني

دينارأردني

دينارأردني

دينارأردني

 - 6حق استخدام االصل
الكلفة
ديناراردني
ايجارقاعة التداول

144,317

2020
االستهالك صافي القيمة الدفترية
ديناراردني
ديناراردني
()96,213

48,104

2019
صافي القيمة الدفترية
ديناراردني
96,211

* و يبين الجدول التالي االعتراف في التزامات مرتبطة لحق اصول مستأجرة
رصيد 1
كانون الثاني
2020

الفائدة

دفعات ايجار
سنوية

الرصيد كما في
 31كانون االول
2020

ديناراردني

ديناراردني

ديناراردني

ديناراردني

99,862

8,660

()56,000

52,522

ايجارقاعة التداول

و يوزع حسب تاريخ استحقاقه الى

التزامات عقود تأجيرتشغيلي  -قصيرة االجل		
التزامات عقود تأجيرتشغيلي  -طويلة االجل		

2020
ديناراردني

2019
ديناراردني

52,522
-

48,011
51,851

* يمثــل حــق اســتخدام االصــل قيمــة عقــد االيجــار لقاعــة تــداول بورصــة عمــان فــي مجمــع بنــك االســكان و الــذي تــم توقيعــه
فــي  11تشــرين الثانــي  2018و يبــدأ نفــاذ العقــد فــي االول مــن كانــون الثانــي  2019و يجــدد ســنويا  ,حيــث ان املــدة القصــوى
التقديريــة للعقــد هــو ثــاث ســنوات ابتــداء مــن  2019و بقيمــة اقســاط ايجــار ســنوية تبلــغ  56,000دينــار و بمعــدل فائــدة
بقيمــة %8
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 - 7مشاريع تحت التنفيذ

عطاءات تحت
التنفيذ

املجموع

دفعات لشراء
دفعات لشراء
نظام تداول ممتلكات و معدات
ديناراردني

ديناراردني

ديناراردني

ديناراردني

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2020
دفعات خالل السنة
ما تم رسملته خالل السنة

492,426
2,943
-

31,120
-

188,099
361,007
()294,034

711,645
363,950
()294,034

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
دفعات خالل السنة
املحول الى ممتلكات و معدات

324,452
167,974
-

592,655
137,412
()698,947

96,264
136,428
()44,593

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

 - 8الذمم املدينة  -بالصافي
يتألف هذا البند مما يلي:

2020
ديناراردني

2019
ديناراردني

وفيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تدني املدينون :
2020
ديناراردني
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2019
ديناراردني

 - 9الحسابات املدينة املتنوعة

2020
ديناراردني

2019
ديناراردني

ً
مصاريف مدفوعة مقدما
ايرادات مستحقة القبض
التأمينات املستردة
اخرى

33,438
43,871
30,051
1,357

86,642
42,943
30,051
-

املجموع

108,717

159,636

 - 10النقد في الصندوق ولدى البنوك
يتألف هذا البند مما يلي :

نقد في الصندوق
ارصدة لدى البنوك  -حسابات جارية
ارصدة لدى البنوك  -حسابات ودائع
املجموع

2020
ديناراردني

2019
ديناراردني

4,100
93,782
3,524,274

900
41,656
4,429,733

3,622,156

4,472,289

 - 11راس املال
يبلــغ رأس املــال املصــرح بــه واملدفــوع  4,774,525دينــار مقســم الــى  4,774,525ســهم بقيمــة اســمية دينــار للســهم الواحــد،
حيث ان رأس املال مملوك بالكامل لحكومة اململكة االردنية الهاشمية 			
 - 12االحتياطي االجباري
تمثــل املبالــغ املتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة  %10خــال الســنة
والســنوات الســابقة وفقــا لقانــون الشــركات وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى املســاهمين
يحق للهيئة العامة وبعد اســتنفاذ االحتياطيات االخرى ان تقررفي اجتماع غيرعادي اطفاء خســائرها من املبالغ املتجمعه
في حساب االحتياطي االجباري على ان يعاد بناؤه حسب القانون 						.
 - 13احتياطي اختياري
ً
 وفقــا لقانــون الشــركات فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية فإنــه يحــق للهيئــة العامــة للشــركة أن تقــرر اقتطــاع نســبة ال تزيــدعلــى  %20مــن األربــاح الســنوية الصافيــة للشــركة لحســاب االحتياطــي االختيــاري ،وللهيئــة العامــة أن تقــرر اســتخدام هــذا
االحتياطــي ألغــراض الشــركة او توزيعــه علــى الشــركاء كأربــاح إذا لــم يســتخدم فــي تلــك األغــراض.
 - 14احتياطي زيادة رأس املال
يمثــل هــذا االحتياطــي صافــي القيمــة الدفتريــة لــارض واملبنــى حيــث انــه لــم يتــم تحويــل امللكيــة القانونيــة لهذيــن البنديــن باســم
البورصــة حتــى تاريــخ اعــداد القوائــم املاليــة  ,حيــث انــه ســيتم رســملة هــذا االحتياطــي عنــد اســتكمال اجــراءات تحويــل امللكيــة
باسم البورصة							
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 ( - 15الخسائر) املتراكمة االرباح املدورة في نهاية السنة
يتألف هذا البند مما يلي :

الرصيد في بداية السنة
( خسارة )  /ربح السنة
املحول الى وزارة املالية *
املحول الى االحتياطي االجباري
املحول الى االحتياطي االختياري

2020
ديناراردني

2019
ديناراردني

114,237
()715,341
()114,237
-

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

* قــررت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ  27اب  2020املو افقــة علــى تحويــل االربــاح البالغــة  114,237دينــارالــى حســاب االيــراد العــام لــدى
البنك املركزي وفقا لقانون الفوائض املالية رقم  30لسنة 						2007

 - 16الحسابات الدائنة املتنوعة
يتألف هذا البند مما يلي :

2020
ديناراردني
4,043
243,773
10,586
-

التزامات للغير
مصاريف مستحقة
ايرادات مقبوضة مقدما
امانات هيئة االوراق املالية
امانات وزارة املالية
اخرى

2019
ديناراردني
204,046
48,896
24,251
12,210
30
10,996

 - 17مخصص ضريبة الدخل
يتألف هذا البند مما يلي :

2020
ديناراردني

رصيد بداية السنة
املدفوع خالل السنة
املخصص املقتطع

48,960
()48,960
-

2019
ديناراردني
215,127
()215,127
48,960

 تــم تقديــم كشــف التقديــرالذاتــي عــن نتائــج اعمــال الشــركة للعــام  2019 , 2018 , 2017لدائــرة ضريبــة الدخــل ،ولــم تقــم الدائــرة بمراجعــة ســجالتالشركة حتى تاريخ اعداد القوائم املالية							.
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 - 18مخصص التزامات قانونية
 تــم بموجــب اجتمــاع مجلــس االدارة فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ  28كانــون االول  2011اعتبــار خدمــة موظفــي البورصــة فــيســوق عمــان املالــي خدمــة فعليــة لهــم لغايــات احتســاب تعويــض نهايــة الخدمــة املنصــوص عليــه فــي املــادة (  ) 65مــن النظــام
الداخلــي ملوظفــي البورصــة لســنة  2005و ذلــك بعــد حســم مبالــغ مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي صرفــت لهــم وفقــا الحــكام نظــام
موظفــي و مســتخدمي ســوق عمــان املالــي رقــم (  ) 12بســنة  1978و قــد أكــد املستشــار القانونــي للبورصــة علــى قــرار مجلــس
االدارة حيث اعتبرهذا القراريحظى باملشروعية و االساس القانوني النشائه ووضعه حيزالتنفيذ 			
اال ان مجلــس مفو�ضــي هيئــة االوراق املاليــة و بموجــب قــراره رقــم (  ) 33 /2012بتاريــخ  1آذار  2012طلــب مــن البورصــة
الرجــوع عــن هــذا القــرار و اقــام مجموعــة مــن موظفــي بورصــة عمــان دعــوى قضائيــة يطالبــون بأحقيتهــم بمكافــأة نهايــة
الخدمــة عــن خدمتهــم بســوق عمــان املالــي اســوة بزمالئهــم املوظفيــن فــي هيئــة االوراق املاليــة  ,و قــد اصــدرت املحكمــة االداريــة
العليــا قرارهــا رقــم (  ) 8فــي الدعــوى رقــم (  ) 2019 / 148حيــث تــم رد الطعــن الــذي تقدمــت بــه هيئــة االوراق املاليــة و مجلــس
مفوضيهــا و تأكيــد الحكــم املطعــون فيــه بالغــاء قــرار الطعــن الصــادر عــن مجلــس مفو�ضــي هيئــة االوراق املاليــة فــي جلســته
املنعقــدة بتاريــخ  16آذار 2017رقــم (  ) 2017 / 73بعــدم املو افقــة علــى قــرارمجلــس ادارة البورصــة رقــم (  ) 2017 / 5و قــد
قامــت البورصــة بموجــب قــرارمجلــس االدارة رقــم (  ) 2019 / 81بصــرف املســتحقات املاليــة للموظفيــن املســتدعين علــى فتــرة
ً
خدمتهــم فــي ســوق عمــان املالــي و حتــى تاريــخ  15أيــار 1997و ذلــك بعــد حســم مبلــغ مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي صرفــت لهــم و فقــا
ألحــكام نظــام موظفــي ومســتخدمي ســوق عمــان املالــي رقــم (  ) 12بســنة  , 1978كمــا قــرراملجلــس بقــراره رقــم ( ) 2019 / 82
علــى التوصيــة للهيئــة العامــة للشــركة باملو افقــة علــى اعتبــارخدمتهــم للفتــرة مــن  15أيــار 1997و حتــى  1كانــون الثانــي 2000
هي خدمة فعلية لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة 							
و افقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــرالعــادي املنعقــد بتاريــخ  26تشــرين االول  2020املو افقــة علــى اعتبــارخدمــة موظفــي
البورصــة للفتــرة الو اقعــة مــن  1997/5/15وحتــى تاريــخ  2000/1/1خدمــة فعليــة لعايــات صــرف مكافــاة نهايــة الخدمــة لهــم
بنــاء علــى توصيــة مجلــس االدارة وذلــك فــي ضــوء قــراراملحكمــة االداريــة والـرأي القانونــي لديــوان التشــريع والـرأي الــذي خلــص
الى ان خدمتهم طيلة فترة وجودهم في الهيئة تعتبرخدمة فعلية لكافة الغايات					 .
و فما يلي الحركة على مخصص التزامات قانونية :

2020
ديناراردني
470,049
()105,617

الرصيد في بداية السنة
املدفوع خالل السنة
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2019
ديناراردني
674,214
()204,165

 - 19ايرادات تشغيلية
يتألف هذا البند مما يلي :

2020
ديناراردني

عموالت تداول
رسوم االدراج
رسوم االنتساب
بدل تقديم معلومات
بدل شاشات تداول و استعالم
رسوم االشتراك

1,090,451
565,557
200,000
63,158
197,800
29,500

2019
ديناراردني
1,635,170
582,279
400,000
59,685
204,800
30,000

 - 20منافع املوظفين
يتألف هذا البند مما يلي :

2020
ديناراردني

الرواتب و االجور
املساهمة في الضمان االجتماعي
عالج طبي
صندوق االدخار

1,093,840
152,321
78,303
30,886
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2019
ديناراردني
1,020,699
142,088
99,521
28,303

 - 21املصاريف االدارية والعمومية
يتألف هذا البند مما يلي :

2020
ديناراردني
294,435
535,964
36,260
200,000
161,909
79,947
46,833
61,500
21,255
17,215
13,852
9,380
4,043
11,216
1,513
6,275
390
3,012
460
6,013
7,991
600

صيانة و تطويربرامج
استهالكات
رسوم واشتراكات
تجديد رخصة هيئة االوراق املالية
خدمات مشتركة
بريد وبرق و هاتف و انترنت
كهرباء و مياه
مكافأة تنقالت اعضاء مجلس االدارة
حراسة
نظافة
اتعاب مهنية
قرطاسية و مطبوعات و صحف
صيانة
تأمين
دعاية واعالن
محروقات
ندوات و مؤتمرات
تدريب
ضيافة
مصاريف بنكية
اخرى
فائدة االلتزام لعقود االيجار
ديون معدومة

90

2019
ديناراردني
307,603
499,567
28,963
203,703
99,742
54,123
47,228
21,260
16,930
19,594
14,325
18,721
9,515
8,360
7,388
6,158
7,645
6,690
619
4,084
11,545
-

شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية
 - 22حصة السهم من ( خسارة ) ربح السنة
يتألف هذا البند مما يلي :
( خسارة )  /ربح السنة
املتوسط املرجح لعدد االسهم

2020
ديناراردني

2019
ديناراردني

()715,341
4,774,525

184,181
4,774,525

()0.150

0.039

 - 23التصنيف القطاعي
من اهداف الشركة الرئيسة القيام بجميع االعمال التجارية واالستثمارية  ،وفيما يلي معلومات عن قطاعات االعمال.

االيرادات

النشاط الرئي�سي
ديناراردني

2020
اخرى
ديناراردني

االجمالي
ديناراردني

2,146,466

13,606

2,160,072

املوجودات واملطلوبات
املوجودات
املطلوبات

3,622,156
-

4,102,430
675,356

7,724,586
675,356

معلومات القطاعات االخرى
االستهالكات

االيرادات

487,860

48,107

535,967

النشاط الرئي�سي
ديناراردني

2019
اخرى
ديناراردني

االجمالي
ديناراردني

2,911,934

5,581

2,917,515

املوجودات واملطلوبات
املوجودات
املطلوبات

4,472,289
-

4,325,819
919,300

8,798,108
919,300

معلومات القطاعات االخرى
االستهالكات

48,106

451,461
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499,567

شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية
 - 24تحليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات
ً
				
يبين الجدول التالي تحليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفترة املتوقعة الستردادها أو تسويتها.

لغاية سنة
ديناراردني

2020
أكثرمن سنة
ديناراردني

املجموع
ديناراردني

املمتلكات واملعدات  -بالصافي
حق استخدام االصل
مشاريع تحت التنفيذ
الذمم املدينة  -بالصافي
الحسابات املدينة املتنوعة
النقد في الصندوق و لدى البنوك

51,955
108,717
3,622,156

3,112,093
48,104
781,561
-

3,112,093
48,104
781,561
51,955
108,717
3,622,156

الحسابات الدائنة املتنوعة
التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي
مخصص ضريبة الدخل
مخصص التزامات قانونية

258,402
52,522
364,432

-

258,402
52,522
364,432
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شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية

املمتلكات واملعدات  -بالصافي
حق استخدام االصل
مشاريع تحت التنفيذ
الذمم املدينة  -بالصافي
الحسابات املدينة املتنوعة
النقد في الصندوق و لدى البنوك

لغاية سنة
ديناراردني

2019
أكثرمن سنة
ديناراردني

املجموع
ديناراردني

58,745
159,636
4,472,289

3,299,582
96,211
711,645
-

3,299,582
96,211
711,645
58,745
159,636
4,472,289

املطلوبات املتداولة
الحسابات الدائنة املتنوعة
التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي
مخصص ضريبة الدخل
مخصص التزامات قانونية

300,429
48,011
48,960
470,049
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51,851
-

300,429
99,862
48,960
470,049

شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية
 - 25ادارة املخاطر
مخاطــراالئتمــان هــي املخاطــرالتــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــزاملدينــون واالطــراف االخــرى عــن الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه الشــركة  ،حيــث ان
تعامــات الشــركة بالذمــم املدينــة محــدودة جــدا وتــرى الشــركة بأنهــا غيــرمعرضــة ملخاطــراالئتمــان ،تحتفــظ الشــركة باالرصــدة والودائــع لــدى
مؤسسات مصرفية ذات ائتمان مناسب							 .
وتعــرف بأنــه الخطــر الــذي ينتــج عنــه تقلــب فــي قيمــة االدوات املاليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار الســوق ،حيــث ال يوجــد لــدى الشــركة ايــة اوراق
مالية 					.
ان الشركة غيرمعرضة ملخاطرة أسعارالفائدة على مطلوباتها حيث ال يوجد لدى الشركة مطلوبات خاضعة السعارالفوائد .
				
 تعمل الشركة على ادارة مخاطرالسيولة وذلك عن طريق التأكد من توفرالتسهيالت البنكية .		
 ان معظم تعامالت الشركة هي بالديناراالردني  ،وبالتالي فان أثرالعمالت غيرجوهري على القوائم املالية.يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية كما في  31كانون االول  2020على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي.

الحسابات الدائنة املتنوعة
التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي  -متداولة
مخصص ضريبة الدخل
مخصص التزامات قانونية

اقل من ثالثة
شهور
ديناراردني

2020
من ثالثة شهورالى
 12شهر
ديناراردني

ديناراردني

-

258,402
52,522
364,432

258,402
52,522
364,432
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املجموع

شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية

التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي  -غيرمتداولة
الحسابات الدائنة املتنوعة
التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي  -متداولة
مخصص ضريبة الدخل
مخصص التزامات قانونية

اقل من ثالثة
شهور
ديناراردني

2019
من ثالثة شهورالى
 12شهر
ديناراردني

ديناراردني

-

51,851
300,429
48,011
48,960
470,049

51,851
300,429
48,011
48,960
470,049
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املجموع

شركة بورصة عمان
املساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية
 - 26ادارة رأس املال
يتمثــل الهــدف الرئيــس فيمــا يتعلــق بــادارة رأس مــال الشــركة بالتأكــد مــن املحافظــة علــى نســب رأس مــال مالئمــة بشــكل يدعــم نشــاط الشــركة
ويعظم حقوق امللكية 							 .
تقــوم الشــركة بــادارة هيكلــة رأس املــال واجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات ظــروف العمــل  ،هــذا ولــم تقــم الشــركة بايــة تعديــات
على االهداف والسياسات واالجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة املالية الحالية والسابقة 		 .
ان البنــود املتضمنــة فــي هيكلــة رأس املــال تتمثــل فــي رأس املــال املدفــوع واالحتياطــي االجبــاري و االحتياطــي االختيــاري و احتياطــي زيــادة رأس املــال
و الخســائراملتراكمــة والبالــغ مجموعهــا  7,049,230دينــاراردنــي كمــا فــي  31كانــون االول  2020مقابــل  7,878,808دينــاراردنــي كمــا فــي  31كانــون
االول 							2019

 - 27الوضع القانوني للشركة
هنــاك قضايــا مقامــة علــى الشــركة بقيمــة  1,230,067دينــار أردنــي كمــا فــي  31كانــون االول  980,067( 2020كمــا فــي  31كانــون االول )2019
وحســب رأي املستشــارالقانونــي للشــركة فانــه يوجــد لــدى الشــركة دفــوع قويــة الثبــات عــدم مســؤوليتها و بالتالــي و حســب رأي املستشــارالقانونــي
للشــركة فانــه لــن يترتــب ايــة التزامــات ماليــة نتيجــة هــذه القضايــا

هنــاك قضايــا مقامــة مــن الشــركة علــى الغيــربقيمــة  582,286دينــارأردنــي كمــا فــي  31كانــون االول  2020حيــث قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص
تدني كاف								

 - 28االحداث الالحقة
تعتقد االدارة بعدم وجود احداث الحقة هامة بعد تاريخ اعداد القوائم املالية والتي تتطلب افصاح او تعديل على هذه القوائم املالية

 - 29أرقام املقارنة
تم اعادة تصنيف بعض أرقام سنة املقارنة لتتناسب وعرض أرقام القوائم املالية الحالية.
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امللحق اإلحصائي
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جدول رقم ( ) 1
املؤشرات االحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان
2016

2017

2018

2019

2020

224

194

195

191

179

القيمة السوقية (مليون دينار)

17,339.4

16,962.6

16,122.7

14,914.8

12,907.8

حجم التداول (مليون دينار)

2,329.5

2,926.2

2,319.3

1,585.4

1,048.8

9.5

11.8

9.3

6.4

4.9

عدد األسهم املتداولة (مليون)

1,836.7

1,716.7

1,245.9

1,247.2

1,142.7

عدد العقود املنفذة (بااللف)

786.2

717.5

511.8

503.0

421.0

عدد أيام التداول

245

247

250

249

213

معدل دوران السهم ()%

27.2

25.7

18.8

18.2

17.3

الرقم القيا�سي ألسعاراألسهم املرجح باألسهم الحرة
( ASE100نقطة)

2170.3

2126.8

1908.8

1815.2

1657.2

الرقم القيا�سي ألسعاراألسهم املرجح باألسهم الحرة
( ASE20نقطة)

1062.2

1033.2

926.4

891.0

806.5

الرقــم القيا�ســي ألســعار األســهم املرجــح بالقيمــة الســوقية
(نقطــة)

4069.7

4009.4

3797.1

3513.8

3049.6

الرقم القيا�سي غيراملرجح ألسعاراألسهم (نقطة)

493.2

466.0

402.4

382.0

377.3

عدد السندات املتداولة (باأللف)

0.00

15.71

31.9

8.85

2.58

قيمة السندات املتداولة (مليون دينار)

0.00

1.85

3.2

0.9

0.3

نسبة القيمة السوقية إلى العائد (مرة)

16.5

19.5

17.9

11.4

10.0

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة)

1.2

1.2

1.1

1.1

0.9

نسبة األرباح املوزعة إلى القيمة السوقية ()%

4.1

4.6

5.0

5.7

1.8

نسبة مساهمة غيراألردنيين في القيمة السوقية ()%

49.6

48.1

51.7

51.6

51.1

شراء غيراألردنيين (مليون دينار)

666.5

994.9

1,231.8

528.7

96.8

بيع غيراألردنيين (مليون دينار)

429.4

1,329.2

747.3

414.6

164.4

صافي استثمارغيراألردنيين (مليون دينار)

237.1

()334.3

484.5

114.1

()67.5

القيمة السوقية إلى الناتج املحلي ()%

65.0

61.8

56.7

49.7

41.5

عدد الشركات املدرجة

املعدل اليومي لحجم التداول (مليون دينار)
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جدول رقم ( ) 2
أحجام التداول في السوق الثانوية *
(بالدينار)

الفترة

األسهم

السندات

التحويالت املستثناة
من التداول

سوق األوراق املالية
غيراملدرجة

املجموع

2004

3,793,251,050

6,031,856

113,991,076

-

3,913,273,982

2005

16,871,051,948

3,135,705

940,846,140

-

17,815,033,793

2006

14,209,870,592

1,868,010

835,949,861

-

15,047,688,463

2007

12,348,101,910

3,799,874

790,977,039

-

13,142,878,823

2008

20,318,014,547

605,819

618,062,011

-

20,936,682,377

2009

9,665,312,327

2,529,800

218,015,354

-

9,885,857,482

2010

6,689,987,155

140,175

142,316,104

-

6,832,443,434

2011

2,850,252,628

555,039

321,638,265

-

3,172,445,932

2012

1,978,813,878

0

43,254,773

-

2,022,068,651

2013

3,027,255,187

2,039,728

109,144,025

-

3,138,438,940

2014

2,263,404,594

20,000

83,913,516

-

2,347,338,110

2015

3,417,079,026

850,800

87,007,625

-

3,504,937,451

2016

2,329,466,130

0

820,662,939

9,403,229

3,159,532,298

2017

2,926,233,590

1,853,800

136,368,579

24,837,123

3,089,293,092

2018

2,319,325,982

3,194,400

187,592,439

29,628,591

2,539,741,412

2019

1,585,437,494

885,200

136,552,001

44,543,698

1,767,418,393

2020

1,048,824,687

258,400

982,299,956

39,894,147

2,071,277,190

ً
* حجم التداول يشمل حقوق االكتتاب اعتبارا من عام 2006
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جدول رقم ( ) 3
أحجام تداول سوق األسهم في بورصة عمان*
الفترة

حجم التداول
( دينار)

نسبة التغير
()%

عدد األسهم

نسبة التغير
()%

عدد العقود
(عقد)

نسبة التغير
()%

2004

3,793,251,050

104.5

1,338,703,981

32.7

1,178,163

49.9

2005

16,871,051,948

344.8

2,581,744,423

92.9

2,392,509

103.1

2006

14,209,870,592

()15.8

4,104,285,135

59.0

3,442,558

43.9

2007

12,348,101,910

()13.1

4,479,369,609

9.1

3,457,915

0.4

2008

20,318,014,547

64.5

5,442,267,689

21.5

3,780,934

9.3

2009

9,665,310,642

()52.4

6,022,471,335

10.7

2,964,610

()21.6

2010

6,689,987,155

()30.8

6,988,858,431

16.0

1,880,219

()36.6

2011

2,850,252,628

()57.4

4,072,337,760

()41.7

1,318,278

()29.9

2012

1,978,813,878

()30.6

2,384,058,415

()41.5

975,016

()26.0

2013

3,027,255,186

53.0

2,705,796,950

13.5

1,074,438

10.2

2014

2,263,404,594

()25.2

2,321,802,789

()14.2

955,987

()11.0

2015

3,417,079,026

51.0

2,585,816,584

11.4

898,982

()6.0

2016

2,329,466,130

()31.8

1,836,711,983

()29.0

786,156

()12.6

2017

2,926,233,590

25.6

1,716,744,042

()6.5

717,494

()8.7

2018

2,319,325,977

()20.7

1,245,881,900

()27.4

511,754

()28.7

2019

1,585,437,494

()31.6

1,247,178,788

0.1

503,011

()1.7

2020

1,048,824,687

()33.8

1,142,747,158

()8.4

421,025

()16.3

ً
* تشمل البيانات حقوق االكتتاب اعتبارا من عام 2006
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جدول رقم ( ) 4
أحجام التداول القطاعية في بورصة عمان*
(بالدينار)

الفترة

املالي

الخدمات

الصناعة

املجموع

2004

2,403,764,844

379,944,408

1,009,541,799

3,793,251,050

2005

13,200,688,924

1,195,920,637

2,474,442,386

16,871,051,948

2006

11,570,201,564

942,189,854

1,697,479,173

14,209,870,592

2007

8,779,234,370

1,657,992,661

1,910,874,879

12,348,101,910

2008

9,638,936,814

5,422,241,866

5,256,835,871

20,318,014,551

2009

6,363,773,746

2,030,846,061

1,270,692,520

9,665,312,327

2010

4,174,112,697

1,744,663,490

771,210,968

6,689,987,155

2011

1,757,351,376

576,006,319

516,894,934

2,850,252,629

2012

1,189,542,872

403,893,684

385,377,323

1,978,813,879

2013

2,221,449,153

408,120,453

397,685,580

3,027,255,186

2014

1,510,846,421

373,463,671

379,094,502

2,263,404,594

2015

2,347,790,662

723,462,452

345,825,912

3,417,079,026

2016

1,202,107,859

423,639,322

703,718,949

2,329,466,130

2017

1,895,458,140

375,025,623

655,749,827

2,926,233,591

2018

1,113,491,923

226,981,140

978,852,913

2,319,325,977

2019

1,039,445,249

256,672,969

289,319,276

1,585,437,494

2020

656,068,083

210,440,494

182,316,111

1,048,824,687

* تشمل البيانات حقوق االكتتاب منذ عام 2006
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جدول رقم ( ) 5
الشركات العشراألكبرمن حيث حجم التداول وعدد األسهم املتداولة للع ــام 2020
حجم التداول

عدد األسهم

حجم التداول (دينار)

النسبة إلى السوق ()%

االتحاد لالستثمارات املالية

104,188,665

9.9

االتحاد لالستثمارات املالية

البنك العربي

98,168,698

9.4

املوارد الصناعية األردنية

84,368,505

االتحاد لتطويراالرا�ضي

80,192,433

7.6

مجموعة رم للنقل واالستثمارالسياحي

66,359,290

5.8

مصفاة البترول األردنية /جوبترول

51,586,289

4.9

االتحاد لتطويراالرا�ضي

47,536,813

4.2

التجمعات االستثمارية املتخصصة

50,241,960

4.8

الوطنية لصناعات االملنيوم

44,760,711

3.9

الكهرباء االردنية

40,812,841

3.9

بنك املال األردني

39,445,625

3.5

بنك املال األردني

37,277,016

3.6

الكهرباء االردنية

34,702,471

3.0

مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر

37,237,592

3.6

التجمعات االستثمارية املتخصصة

33,547,797

2.9

الوطنية لصناعات االملنيوم

29,585,891

2.8

مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر

27,529,376

2.4

مجموعة رم للنقل واالستثمارالسياحي

28,468,584

2.7

انجازللتنمية واملشاريع املتعددة

27,423,305

2.4

557,759,968

53.2

املجموع

497,565,770

43.5

اسم الشركة

املجموع

اسم الشركة
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عدد األسهم املتداولة

النسبة إلى السوق ()%

91,891,877

8.0
7.4

جدول رقم ( ) 6
الشركات العشراألكبرمن حيث القيمة السوقية لع ــام 2020
القيمة السوقية (مليون دينار)

النسبة إلى املجموع الكلي ()%

البنك العربي

2,640.1

20.5

البوتاس العربية

1,749.7

13.6

بنك االسكان للتجارة والتمويل

945.0

7.3

اإلقبال لالستثمار

786.0

6.1

البنك اإلسالمي األردني

616.0

4.8

بنك االردن

386.0

3.0

مناجم الفوسفات االردنية

289.6

2.2

االتصاالت األردنية

275.6

2.1

مصفاة البترول األردنية /جوبترول

250.0

1.9

بنك اإلتحاد

249.6

1.9

8,187.6

63.4

اسم الشركة

املجموع
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جدول رقم ( ) 7
أحجام التداول في سوق السندات
الفترة

قيمة السندات املتداولة
(دينار)

نسبة التغير
()%

عدد السندات املتداولة
(سند)

نسبة التغير
()%

2004

6,031,856

()47.0

10,355

()85.7

2005

3,135,705

()48.0

3,354

()67.6

2006

1,868,010

()40.4

1,225

()63.5

2007

3,799,874

103.4

1,580

29.0

2008

605,819

()84.1

417

()73.6

2009

2,529,800

317.6

761

82.5

2010

140,075

()94.5

140

()81.6

2011

555,039

296.2

600

328.6

2012

0

-

0

-

2013

2,039,728

-

2,058

-

2014

20,000

()99.0

20

()99.0

2015

850,800

4,154.0

12

()40.0

2016

0

-

0

-

2017

1,853,800

-

15,706

-

2018

3,194,400

72.3

31,944

103.4

2019

885,200

()72.3

8,852

()72.3

2020

258,400

()70.8

2,584

()70.8
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جدول رقم ( ) 8
الرقم القيا�سي ألسعاراألسهم املرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

البنوك

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

3,153.7

التأمين

2,089.8

1,887.2

1,793.2

1,976.3

2,064.6

2,073.4

1,953.1

2,158.8

1,997.4

1,989.0

الخدمات املالية املتنوعة

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

1,338.8

العقارات

1,939.5

1,658.8

2,026.2

2,072.3

2,194.4

1,948.6

1,676.8

1,318.1

1,464.2

1,491.4

القطاع املالي

2,443.9

2,363.6

2,703.9

2,920.9

2,906.2

2,933.2

2,881.5

2,652.7

2,450.0

2,171.7

الخدمات الصحية

873.8

900.0

962.7

975.5

966.6

814.1

876.0

858.8

912.6

787.1

الخدمات التعليمية

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

2,282.6

الفنادق والسياحة

1,409.4

1,294.3

1,218.5

1,257.6

1,040.5

992.7

985.0

1,110.3

981.1

812.4

النقل

445.1

467.0

451.9

487.2

404.0

344.3

356.5

292.0

286.3

256.6

التكنولوجيا واالتصاالت

1,829.8

1,753.7

1,356.7

1,161.4

1,161.4

659.1

621.2

426.3

433.2

465.5

اإلعالم

1,556.2

856.8

607.7

419.5

189.7

170.1

98.1

61.1

52.3

50.1

الطاقة واملنافع

4,075.1

4,017.9

4,140.7

4,677.5

4,803.1

4,940.8

3,826.5

3,131.9

3,995.2

3,303.5

الخدمات التجارية

944.9

770.0

909.8

1,080.6

1,027.0

1,097.1

1,367.1

1,320.8

1,116.5

1,035.9

قطاع الخدمات

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

1,148.0
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جدول رقم ( ) 8
الرقم القيا�شي ألسعاراألسهم املرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

األدوية والصناعات الطبية

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

960.1

الصناعات الكيماوية

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

1,516.3

صناعات الورق والكرتون

223.6

227.4

122.8

94.7

73.2

77.0

65.7

63.4

57.3

57.3

الطباعة والتغليف

1,431.3

1,918.0

2,118.4

3,062.3

3,251.0

4,841.5

5,827.7

5,038.7

5,540.8

5,540.8

األغذية واملشروبات

1,315.2

1,120.9

1,161.5

1,349.9

1,605.1

1,537.3

1,380.1

1,315.7

1,589.9

1,746.7

التبغ والسجائر

3,176.2

5,220.7

9,363.8

7,732.0

10,935.4

18,499.4

23,817.1

19,161.3

18,118.2

25,391.6

الصناعات االستخراجية والتعدينية

3,397.0

3,391.5

2,247.2

1,960.1

1,782.5

1,502.1

1,460.5

1,360.3

1,446.6

1,585.4

الصناعات الهندسية واالنشائية

1,819.6

2,004.2

2,233.6

2,044.1

1,538.3

946.3

917.6

744.3

455.5

463.3

الصناعات الكهربائية

1,909.3

1,344.6

1,921.2

1,847.7

1,348.6

1,188.9

1,083.0

973.7

952.6

1,069.3

صناعات املالبس والجلود والنسيج

1,982.4

1,921.6

1,953.4

1,828.9

1,927.9

2,212.3

1,787.0

1,708.3

1,497.7

1,330.9

الصناعات الزجاجية والخزفية

660.5

870.4

993.7

1,096.8

1,162.4

1,162.4

1,162.4

1,162.4

1,162.4

1,162.4

قطاع الصناعة

2,149.9

2,176.6

1,964.9

1,852.0

1,848.8

2,093.0

2,229.5

1,882.7

1,857.0

2,119.7

1,995.1

1,957.6

2,065.8

2,165.5

2,136.3

2,170.3

2,126.8

1,908.8

1,815.2

1,657.2

()15.9

()1.9

5.5

4.8

()1.3

1.6

()2.0

()10.2

()4.9

()8.7

الرقم القيا�شي ASE 20

-

-

-

1,000.0

1,011.7

1,062.2

1,033.2

926.4

891.0

806.5

التغير()%

-

-

-

-

1.2

5.0

()2.7

()10.3

()3.8

()9.5

الرقم القيا�شي العام ASE 100
(اغالق )1000=1999

التغير()%
(اغالق )1000=2014
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جدول رقم ( ) 9
الرقم القيا�سي ألسعاراألسهم املرجح بالقيمة السوقية
( اغالق كانون اول ) 1000= 1991

الفترة

بنوك

تأمين

خدمات

صناعة

عام

التغير
()%

2004

7,230.9

3,726.9

1,874.4

2,526.9

4,245.6

62.4

2005

16,892.0

7,382.4

3,332.5

2,903.4

8,191.5

92.9

2006

10,704.7

4,156.3

2,286.6

2,507.6

5,518.1

()32.6

2007

13,886.7

4,900.4

2,740.3

4,565.5

7,519.3

36.3

2008

11,380.1

3,821.3

1,865.6

4,560.1

6,243.1

()17.0

2009

9,368.0

3,943.6

1,700.6

4,563.2

5,520.1

()11.6

2010

8,848.3

2,103.5

1,506.4

4,841.7

5,318.0

()3.7

2011

7,542.3

1,703.7

1,302.1

4,427.4

4,648.4

()12.6

2012

7,297.4

1,251.0

1,240.4

4,606.4

4,593.9

()1.2

2013

8,035.2

1,214.1

1,255.1

3,210.4

4,336.7

()5.6

2014

8,373.0

1,337.7

1,211.2

2,691.3

4,237.6

()2.3

2015

8,463.7

1,369.6

1,141.0

2,731.2

4,229.9

()0.2

2016

8,444.5

1,385.4

954.5

2,648.7

4,069.7

()3.8

2017

8,335.2

1,261.2

933.7

2,615.8

4,009.4

()1.5

2018

8,246.0

1,376.5

796.8

2,311.4

3,797.1

()5.3

2019

7,095.6

1,282.5

735.7

2,613.2

3,513.8

()7.5

2020

5,410.6

1,309.2

704.2

2,818.0

3,049.6

()13.2
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جدول رقم ( )10
الرقم القيا�سي ألسعاراألسهم ( غيراملرجح )
( اغالق كانون اول ) 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

2005

5,584.4

5,145.5

4,383.2

862.2

2,181.3

42.0

2006

4,088.8

3,478.8

2,967.1

708.0

1,608.1

()26.3

2007

4,887.6

4,004.7

3,374.0

749.8

1,798.1

11.8

2008

3,896.3

2,859.8

2,168.8

548.8

1,235.5

()31.3

2009

3,328.7

2,795.5

1,804.8

495.3

1,056.1

()14.5

2010

3,660.1

1,276.7

1,345.6

442.0

834.4

()21.0

2011

3,251.7

930.9

913.7

341.0

606.8

()27.3

2012

3,119.5

640.8

838.2

299.6

552.3

()9.0

2013

3,516.2

634.9

890.1

307.4

585.1

5.9

2014

3,667.7

749.1

859.6

320.0

585.8

0.1

2015

3,651.5

765.2

781.7

270.7

533.3

()9.0

2016

3,837.7

751.2

732.6

226.4

493.2

()7.5

2017

3,719.1

726.1

675.3

220.7

466.0

()5.5

2018

3,310.4

722.6

574.4

180.1

402.4

()13.6

2019

3,091.3

670.6

552.6

168.0

382.0

()5.1

2020

2,725.6

703.5

534.2

176.6

377.3

()1.2

108

جدول رقم ()11
أهم البيانات املالية للشركات املدرجة في بورصة عمان
الفترة

القيمة السوقية
(دينار)

صافي الربح
بعد الضرائب (دينار)

القيمة الدفترية
(دينار)

األرباح املوزعة
(دينار)

عدد األسهم املكتتب
بها (سهم)

2004

13,033,833,515

568,111,683

5,465,244,867

248,821,536

2,438,184,074

2005

26,667,097,118

1,188,745,976

7,348,705,691

443,537,476

3,016,035,799

2006

21,078,237,222

954,625,862

10,095,259,717

506,413,639

4,560,732,408

2007

29,214,202,327

1,224,369,157

11,654,623,917

609,409,310

5,393,462,524

2008

25,406,265,528

1,470,900,200

12,836,940,914

616,480,402

6,394,576,312

2009

22,526,919,428

750,132,245

13,626,874,513

576,881,469

6,725,549,375

2010

21,858,181,603

811,847,384

13,712,244,862

588,922,976

7,006,444,161

2011

19,272,757,327

1,086,936,096

13,547,990,002

842,732,877

6,951,136,015

2012

19,141,521,210

1,057,613,228

13,857,956,338

793,691,224

7,073,722,684

2013

18,233,491,417

1,034,857,807

13,989,040,661

711,757,101

7,152,011,974

2014

18,082,617,433

1,141,419,590

14,315,045,512

645,770,640

7,031,507,446

2015

17,984,673,970

976,933,314

13,944,425,719

708,030,488

6,652,344,377

2016

17,339,384,851

829,157,424

14,029,235,284

755,840,798

6,785,356,398

2017

16,962,550,802

810,841,488

14,131,620,739

769,712,669

6,614,445,693

2018

16,122,694,186

1,158,459,855

14,092,262,021

802,420,487

6,807,553,750

2019

14,914,795,135

1,084,546,244

14,289,993,961

220,208,311

6,846,569,617

2020

12,907,808,317

389,220,920

14,013,285,780

N.A

6,437,976,922
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جدول رقم ( ) 12
أهم املؤشرات املالية للشركات املدرجة في بورصة عمان
الفترة

القيمة السوقية
إلى العائد
(مرة)

القيمة السوقية
إلى القيمة الدفترية
(مرة)

األرباح املوزعة
إلى القيمة السوقية
()%

عائد السهم
(دينار)

معدل الدوران
()%

2004

31.108

2.677

1.735

0.233

58.193

2005

44.203

3.206

1.648

0.394

94.068

2006

16.747

2.917

2.321

0.209

101.135

2007

27.986

2.970

1.808

0.227

91.200

2008

18.820

2.177

2.526

0.226

91.546

2009

14.363

1.849

2.829

0.113

91.333

2010

26.345

1.667

2.725

0.116

102.177

2011

22.564

1.458

3.268

0.156

58.167

2012

15.575

1.456

4.591

0.150

33.886

2013

14.742

1.326

4.595

0.145

38.001

2014

15.307

1.315

4.179

0.162

32.814

2015

14.028

1.265

3.631

0.147

37.298

2016

16.550

1.246

4.142

0.122

27.206

2017

19.539

1.226

4.564

0.123

25.742

2018

17.906

1.149

4.961

0.170

18.832

2019

11.364

1.055

5.720

0.158

18.233

2020

9.984

0.850

1.819

0.060

17.347
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جدول رقم ()13
نسبة مساهمة غيراألردنيين في رؤوس أموال الشركات
املساهمة العامة قطاعيا (*)%
الفترة

املالي

الخدمات

الصناعة

املجموع

2003

46.275

24.285

30.098

38.844

2004

47.441

25.593

36.791

41.264

2005

49.770

26.185

38.088

45.043

2006

47.733

36.553

43.709

45.531

2007

50.733

36.152

51.881

48.947

2008

52.102

33.811

53.347

49.247

2009

51.883

32.337

53.137

48.883

2010

51.996

32.963

54.739

49.562

2011

53.762

35.014

56.937

51.326

2012

54.273

34.609

57.275

51.743

2013

54.900

30.483

52.327

49.890

2014

54.577

28.115

50.783

48.843

2015

55.245

28.340

50.801

49.538

2016

55.748

22.377

51.392

49.612

2017

53.773

19.693

52.669

48.132

2018

56.494

18.311

61.355

51.717

2019

55.956

18.961

61.368

51.632

2020

52.965

19.346

64.873

51.118

*احتسبت بالقيمة السوقية للشركات
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جدول رقم ( ) 14
حركة تداول املستثمرين غيراألردنيين
الشراء
الفترة
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

شركات

(بالدينار)

البيع
أفراد

عرب

أجانب

عرب

أجانب

63,839,506
176,915,409
560,755,863
571,209,771
1,771,697,946
1,539,320,339
573,790,111
402,966,237
144,660,100
115,629,097
611,652,635
77,133,921
523,494,070
320,939,178
360,284,101
131,392,092
280,239,827
17,959,908

150,317,116
39,328,128
592,963,463
257,711,265
341,512,125
925,927,152
205,135,911
215,244,378
178,633,783
88,572,774
114,248,362
96,808,298
84,934,469
143,264,049
352,029,584
1,005,799,822
170,174,359
17,292,202

62,412,531
139,329,866
900,270,665
1,083,052,841
647,825,707
1,694,115,142
1,322,548,019
398,179,505
220,051,398
112,101,538
206,837,120
184,992,267
370,773,871
199,366,519
278,372,446
83,028,039
72,279,454
57,749,023

4,516,117
24,763,147
98,290,136
83,117,249
64,261,615
60,472,901
33,958,484
20,202,934
12,448,087
6,644,231
6,756,015
3,759,281
2,500,861
2,901,266
4,262,277
11,589,094
6,023,260
3,840,821

شركات

املجموع
281,085,270
380,336,550
2,152,280,127
1,995,091,127
2,825,297,394
4,219,835,534
2,135,432,525
1,036,593,054
555,793,367
322,947,640
939,494,132
362,693,768
981,703,270
666,471,013
994,948,408
1,231,809,047
528,716,899
96,841,954

أفراد

عرب

أجانب

عرب

أجانب

43,202,300
74,499,878
549,312,943
407,324,510
974,339,991
1,261,684,443
619,642,353
425,854,720
106,299,824
74,311,572
533,923,602
63,562,749
487,853,891
108,882,178
1,017,640,538
84,660,523
186,480,382
35,070,294

46,410,824
68,659,710
298,803,382
169,235,477
278,689,795
798,476,867
216,074,170
115,033,239
115,456,190
47,774,188
80,857,758
114,084,585
86,377,170
111,984,445
146,894,034
552,848,143
112,947,393
67,828,394

104,273,740
156,913,851
823,333,746
1,145,366,561
1,022,855,495
1,768,425,543
1,269,748,601
493,703,976
229,082,132
151,533,378
159,260,855
184,241,306
385,682,585
195,238,968
159,975,531
92,429,260
107,273,805
59,049,850

5,308,783
11,306,508
67,796,463
92,555,599
83,156,062
81,433,501
33,744,365
16,598,988
26,338,889
11,678,112
18,591,718
22,958,686
11,205,690
13,286,468
4,728,515
17,331,658
7,929,454
2,432,700

112

املجموع
199,195,647
311,379,947
1,739,246,534
1,814,482,147
2,359,041,344
3,910,020,354
2,139,209,490
1,051,190,924
477,177,035
285,297,250
792,633,933
384,847,326
971,119,336
429,392,059
1,329,238,618
747,269,584
414,631,033
164,381,238

صافي
االستثمار
81,889,623
68,956,603
413,033,593
180,608,979
466,256,050
309,815,180
()3,776,965
()14,597,870
78,616,333
37,650,390
146,860,199
()22,153,558
10,583,935
237,078,954
()334,290,210
484,539,463
114,085,865
()67,539,284

جدول رقم ( ) 15
التحويالت املستثناة من التداول التي تمت من خالل مركزإيداع األوراق املالية*
(بالدينار)

األسهم
الفترة

التحويالت
اإلرثية

التحويالت
العائلية

التحويالت
األخرى

السندات

حقوق
اإلكتتاب

املجموع
العام

2004

57,525,825

25,533,911

30,931,340

0

0

113,991,076

2005

668,594,395

139,662,634

131,218,442

1,370,669

0

940,846,140

2006

237,471,399

158,518,697

439,915,359

41,200

3,206

835,949,861

2007

72,221,589

43,267,214

675,475,100

10,000

3,136

790,977,039

2008

89,240,224

47,383,502

481,416,119

10,000

12,166

618,062,011

2009

92,673,770

37,868,144

87,468,441

0

5,000

218,015,354

2010

37,029,252

17,311,643

87,724,772

250,000

437

142,316,104

2011

40,657,412

24,745,312

255,900,109

277,500

57,932

321,638,265

2012

30,092,222

7,125,840

6,036,694

0

17

43,254,773

2013

43,960,950

14,401,245

50,531,830

250,000

0

109,144,025

2014

39,008,496

35,011,245

9,893,774

0

0

83,913,516

2015

62,318,489

17,577,487

5,611,649

1,500,000

0

87,007,625

2016

67,137,248

21,036,563

732,489,128

0

0

820,662,939

2017

64,697,636

40,950,806

30,596,225

123,700

211

136,368,579

2018

124,047,920

21,969,500

41,455,019

120,000

0

187,592,439

2019

56,971,738

35,520,904

40,951,959

3,107,400

0

136,552,001

2020

89,047,530

50,110,348

843,142,078

0

0

982,299,956

* املصدرمركزايداع األوراق املالية
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قيمة اصدارات السوق األولية*
(بالدينار)

الفترة

أسهم

أذونات وسندات
خزينة

مؤسسات عامة

اسناد قرض

صكوك إسالمية

املجموع

2003

56,164,822

600,000,000

29,000,000

105,354,000

-

790,518,822

2004

207,066,837

300,000,000

30,000,000

222,407,500

-

759,474,337

2005

888,825,951

540,000,000

74,000,000

60,600,000

-

1,563,425,951

2006

2,408,835,009

800,000,000

43,000,000

70,750,000

-

3,322,585,009

2007

885,771,902

1,142,500,000

46,000,000

168,700,000

-

2,242,971,902

2008

827,957,704

2,981,200,000

128,000,000

141,750,000

-

4,078,907,704

2009

317,321,922

4,191,000,000

138,500,000

151,750,000

-

4,798,571,922

2010

119,281,271

4,641,300,000

268,500,000

93,768,170

-

5,122,849,441

2011

136,671,251

4,110,900,000

801,380,000

38,000,000

-

5,086,951,251

2012

144,825,273

5,622,500,000

369,000,000

101,200,000

-

6,237,525,273

2013

45,979,161

5,493,395,000

180,000,000

81,500,000

-

5,800,874,161

2014

65,818,338

6,135,000,000

82,500,000

86,725,000

-

6,370,043,338

2015

40,545,362

3,275,000,000

20,000,000

92,500,000

-

3,428,045,362

2016

178,242,008

6,802,177,900

83,000,000

166,000,000

109,000,000

7,338,419,908

2017

82,255,654

3,709,971,000

475,000,000

224,000,000

75,000,000

4,566,226,654

2018

100,947,634

4,506,300,000

0

238,500,000

150,000,000

4,995,747,634

2019

28,903,925

5,298,200,000

0

243,110,000

0

5,570,213,925

2020

443,921

6,167,400,000

0

243,800,000

0

6,411,643,921

* املصدرهيئة األوراق املالية
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إخالء مسؤولية
كافــة املعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر مخصصــة ألغــراض املعرفــة فقــط ،وال يعتبــر أي منهــا عــرض أو توصيــة
لالســتثمار فــي أي مــن األوراق املاليــة املدرجــة فــي البورصــة.
وإذ تبــذل إدارة البورصــة جهدهــا فــي أن تكــون املعلومــات والبيانــات الــواردة بالتقريــرصحيحــة وكاملــة ،إال أنهــا تخلــي مســؤوليتها
عــن أي خطــأ أو إغفــال حــدث أو قــد يحــدث فــي هــذا التقريــر.
كمــا تخلــي إدارة البورصــة مســؤوليتها عــن أي أضــرارمباشــرة أو غيــرمباشــرة ،أو أي مطالبــات تنتــج أو تنشــأ عـًـن اســتخدام هــذا
التقريــر .وتعتبــرجميــع املــواد الــواردة فــي هــذا التقريــربمــا فــي ذلــك جميــع البيانــات واملعلومــات واملحتــوى ملــكا لبورصــة عمــان.
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