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 املقدمة: .1
 

 

نيط بها االشراف الحصري ،  وا1997( لسنة 23وذلك بموجب قانون االوراق املالية رقم ) 1997أنشئت هيئة االوراق املالية كجهة رقابية وتشريعية مستقلة في االردن في العام 

إســــناد االوا للهيئة، وتم اســــناد  على قطاع ســــوق راا املاا بما في ذلك التعامل باالوراق املالية. وتم كنفال فصــــل الجانب التنتيري والتشــــري ي عن الجانب التنفيفي  ي  تم

 الثاني لبورصة عمان وملركز ايداع االوراق املالية. 

 

ل ضمان توفير البنية التحتية الالزمة واالمنة لتداوا األوراق املالية يقع على عاتق شركة بورصة عمان، ويقع هدف ضمان سالمة إجراءات نق واعتمادا على ذلك، اصبح هدف

ـــم في ــ ــ ـــــة بها على عاتق مركز إيداع األوراق املالية. وقد جاء الهدف من هفا التقاسـ ــ ــــويات املالية الخاصـ ــ ســــــــؤوليات وفقا للمعايير الدولية ومن امل ملكية األوراق املالية وإجراء التســ

 ض لها.اجل تشكيل أكثر من خط دفاع لحماية املستثمرين في األوراق املالية ولحمايه سوق رأا املاا واالقتصاد الوطني من املخاطر التي قد يتعر 

 

لية املرخص لها للتعامل باالوراق املالية لصـالحها او لصـالع عمالاها، وصـناديق الجهات املصـدرة لووراق املالية، وشـرتات الخدمات املافهي  ما الجهات الخاضـعة لرقابة الهيئةأ

ـــتثمر في االوراق املالية ــ ـــترل التي تســ ــ ــــتثمار املشــ ـــــرتات االســـ ـــــفه الجهة  ، ومركز إيداع األوراق املاليةبوصـــــــفها املشـــــــغل للســـــــوق املالي شـــــــركة بورصـــــــة عمانهفا الى جانب  .وشــ بوصــ

 ة األوراق املالية وإجراء التسويات املالية الخاصة بها.الحصرية املسؤولة عن نقل ملكي

 

ق رأا املاا على العالم تؤمن هيئة األوراق املالية بأن إنجاز ســــــــوق رأا املاا األردني هو  صــــــــيلة دراســــــــات وتجار  وشــــــــراتات محلية وخارجية، وبأن انفتا  مؤســــــــســــــــات ســــــــو 

الطالع على مجريات التطور العاملي واســـتيعابها للتطوير والجهود التنتيمية التي بفلت لتوفير البيئة االســـتثمارية ومواكبة التطورات وافضـــل املمارســـات على الصـــعيد الدولي وا

ـــــــــــــــــولي هيئة األوراق املالية أهمية كبيرة لتعزيز التعاون وتبادا املعلومات والخ رات ربية والدولية، مع املؤســــســــات املحلية والع املناســــبة تان وراء ازنجاز والثقة بالســــوق. لفلك تـ

وتطوير ســــــــوق رأا املاا في األردن  وترتبط الهيئة مع نتيراتها على املســــــــتو  العروي  والدولي باتفاقيات تبادا للمعلومات ومفكرات تفاهم بما  ســــــــاهم في تحقيق أهداف الهيئة

واملفكرات مبادئ دولية متفق عليها وصــــادرة عن املنتمة الدولية لهيئات ولد  هفه الجهات، وفق شــــروا تحافى على مصــــالع األطراف ذات العالقة. وتحكم هفه االتفاقيات 

ـــين  (، وقد تم توقيع اتفاقيات ومفكرات تفاهم مع عدد من الهيئات واألســــــــــــواق العربية والدولية مثل االمارات البحرين والاويت ومصــــــــــــر ومالي ياIOSCOاألوراق املالية ) ــ ــ ــ ــ والصـ

ــــو التحاد هيئات االوراق  (IOSCO)ا وُعمان وقطر، كما ان الهيئة عضــــــــو فاعل في املنتمة الدولية لهيئات األوراق  املالية ورومانيا وتايوان ونيوزلندا واوكراني ــ ــــو مؤســ ــ وهي عضــ

عنى بــالتعــاون وتبــادا ، وهي مــفكرة ت(IOSCO)املــاليــة العربيــة بــاالضـــــــــــــــافــة الى أاهــا ا ــد  الهيئــات الــدوليــة املوقعــة على مــفكرة التفــاهم متعــددة األطراف الصـــــــــــــــادرة عن منتمــة 

ية التي تطبقها هي وفق املعايير الدولية. املعلومات بين الجهات الرقابية على أسواق رأا املاا في العالم، وقبوا أي جهة رقابية ضمن املوقعين  عني أن األطر التشريعية والرقاب

لشرتات .أما على املستو  املحلي فان الهيئة وقعت العديد من مفكرات التفاهم مع املؤسسات للتعاون في مجاا  وكمة ا IFCكما تم توقيع اتفاقية مع منتمات دولية مثل اا 



ت في مجاا التنتيم والرقابة وتبادا الوطنية ومنها البنك املركزي ودائرة مراقبة الشرتات وو دة ماافحة غسل األمواا، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة وهفه الجها

 املعلومات.

 

ذلك من خالا نشرها العديد من مواد تس ى الهيئة إلى تعزيز ثقافــــــــــة االستثمار في األوراق املالية ونشر وتجفير املعرفــــــــــة بها لد  الجمهور، ملغرض توسيع قاعدة املستثمرين و و 

 بية من الجامعات واملعاهد. التوعية ع ر وسائل ازعالم وعقد محاضرات ولقاءات متخصصة مع عدد من املؤسسات الوطنية واستقباا وفود طال 

 

 
 
 على  قوق املتعاملين فيه، طبقت الهيئة مباد ء  وكمة ال وتعزيزا

 
ـــــرتات لحماية املســــــــــتثمرين في األوراق املالية واالفصــــــــــا  والشــــــــــفافية في الســــــــــوق و فاما ــ ــ ـــــرتات على الشـ ــ ــ شـ

بالتعاون مع مؤســـــــســـــــات ســـــــوق رأا املاا. كما تؤمن الهيئة أن عالق ها مع الجهات  املدرجة في الســـــــوق من خالا اصـــــــدار تعليمات  وكمة الشـــــــرتات املســـــــاهمة العامة املدرجة

 طني.الرقابية تالسلطة القضائية والسلطة التشريعية وأجهزة ازعالم هي عالقة شراكة هدفها  ماية املستثمرين واالرتقاء ملسوق رأا املاا الو 

 من خ
 
 مركزيا

 
الا التدريب الداخلي وإلحاقهم بالدورات واللقاءات التدريبية املحلية والخارجية لتعزيز خ راتهم وقدراتهم مما ينعكو وتولي الهيئة تطوير العاملين فيها اهتماما

 
 
 على ســـــــوق رأا املاا الوطني. كما تولي الهيئة اهتماما

 
  إيجابا

 
ترونية تفاعلية للتطوير االلكتروني من خالا التحدي  والتطوير على البنية التحتية وتقديم خدمات الك مســـــــتمرا

 كنتامي الترخيص واالفصا  االلكتروني.

 

ير في تحقيق التنمية االقتصــــــادية واالجتماعية والبيئية لوردن واســــــتمرت في دورها تجاه املجتمع املحلي عن طريق تنفيف أنشــــــطة تعمل على تجف  تحرص الهيئة على املســــــاهمة

 مع أفراد املجتمع املحلي ومؤسساته. ادرة و و املسؤولية لد  املومفين وخلق جو إيجاويمفهوم املسؤولية املجتمعية وتعزيز رو  التعاون واملب

 

 وتؤمن الهيئة أن استقرار األردن االقتصادي واالجتماعي واعتداله بقيادة جاللة امللك عبدهللا الثاني املعتم والحفاظ على استقاللية ا
 
  اسما

 
لهيئة كجهة رقابية  تان عنصرا

 رأا املاا الوطني وتجفير ثقة املتعاملين فيه.في تقدم سوق 

 

 

 

 

 



 

 :ومنهجية إعداد الخطــة االستراتيجيةهيئة الوراق املالية في  التخطيط االستراتيجي .1

 :التخطيط االستراتيجي في هيئة الوراق املالية 1.1

ات الحديثة في مجاا التخطيط االستراتيجي، ومن خالا تحليل البيئة تعتمد هيئة األوراق املالية منهجية للتخطيط االستراتيجي تستند الى النتريات واملمارس

مراجعة خط ها  عندالداخلية والخارجية للهيئة ومراجعة وتقييم االستراتيجيات السابقة في ضوء التروف واملعطيات الداخلية والخارجية، كما تعتمد الهيئة 

من قبل لجنة  2020-2018. وقد جر  كخر تعديل للخطة االستراتيجية عام هائق املرتبطة بالتطبيقاالستراتيجية على ما تم تنفيفه من الخطة السابقة والعوا

تقييم جائزة امللك عبدهللا لتمي  االداء  تقرير عدة ورشات واجتماعات تمت لهفه الغاية. كما قامت الهيئة بدراسة توصيات عقد التخطيط االستراتيجي من خالا

 تمهيدا لبناء االستراتيجية بناء على الخطوات التالية: ودراسة مفاهيم ومعايير التمي  والتبا   مع الشرتاء ذوي العالقة  الواردة فيه الحاومي واالخف باملال تات
 

اقع هيئة الوراق املالية الحالي ▪  :و

 190نها تلك املدرجة في بورصــة عمان والبال  عددها شــركه ومن ضــم 230تشــرف الهيئة على الشــرتات املســاهمة العامة املصــدرة لالوراق املالية والبال  عددها  

شـــــركة وســـــاطة مالية، كما وتشـــــرف الهيئة على  54شـــــركة والتي منها اكثر من  90شـــــركه، وتشـــــرف على شـــــرتات الخدمات املالية واملعتمدين فيها والبال  عددها 

ـــتثمر في االوراق املالية، ـــترل، اي تلك التي تســ هفا الى جانب اشـــــرافها على االداء التنفيفي لشـــــركة بورصـــــة عمان وعلى مركز  صـــــناديق وشـــــرتات االســـــتثمار املشــ

 ايداع االوراق املالية.
 

 :اآلفاق والتطلعات ▪

 القطاعية واملؤســســية والتشــغيليةويشــمل تحديد رؤية شــاملة لوضــع الهيئة املســتقبلي املرغو  به، ورســال ها ومبادئ عملها وقيمها الجوهرية، ووضــع األهداف  

 ترغب الهيئة بتحقيقها ضمن خططها، وتحديد املخرجات التي سيتم إنجازها من قبل الهيئة لتحقيق األهداف املقتر ة في الخطة.التي 
 

 :إعداد الخطط ▪

حددات الزمنية كخفين ملعين االعتبار املواالستراتيجية  ويشمل اختيار وإعداد خطط العمل الكفيلة بالتعامل مع القضايا الجوهرية وتحقيق غاياتها وأهدافها 

 وتوجهات مجلو مفوض ي الهيئة. املتا ة و املوارد
 

 

 



 

 

 :الرقابة والتقييم ▪

 ويشمل دراسة مخرجات أداء الهيئة بهدف متاملعة ومراقبة التقدم نحو تحقيق األهداف، ومؤشرات األداء على مستو  األهداف املؤسسية وأهداف

 أنتمة إعداد تقارير املتاملعة والتقييم لبيان التقدم املنجز في تحقيق األهدافالدوائر، وإجراءات جمع البيانات وتحديد مصادرها، 
 
 .وأخيرا

 

 االستراتيجية: إعداد الخطــةمنهجية  1.2

ـــتراتيجية على تومي  جهود  ــ ــ ــ ـــــبقو تعتمد الهيئة في بناء خط ها االســ ــ ــ  في اعداد الخطط الســـــــــــابقة بملضـــــــــــافة الى املمارســـــــــــات الجيدة في مجاا التخطيط االفين ســ

بأعماا الهيئة وجوانبها الوميفية املختلفة و بيئ ها الخارجية للوصــــوا إلى تعري  وا ــــع ضــــافة الى الخ رات املتراكمة لد  املومفين في دوائر ومااتب الهيئة وبمل

املين والشــرتاء الرئيســيين في عملية االعداد لرؤية الهيئة ومهامها ومباداها وأهدافها واســتراتيجياتها وبالتالي تحديد مقاييو أدااها امل ي كما تشــارل الهيئة املتع

 واملراجعة للخطة لضمان تحقيق اهدافها. 

 

 تحديد الجهات املشاركة في إعداد ومراجعة الخطة وتنفيذها من خالل: ▪

 وإقرارها. إعداد الخطة بمتاملعة تنفيف التخطيط وادارة املخاطر  دائرة االبحاث والعالقات الدولية/ قسمتالي   ▪

 يع دوائر ومااتب الهيئة في وضع الخطة االستراتيجية.مشاركة جم ▪

 الخطة االستراتيجية من قبل مجلو مفوض ي الهيئة. اقرارمتاملعة  ▪

 

 جمع املعلومات وتحليلها باستخدام العديد من الوسائل منها:  ▪

 .2020-2018الخطط السابقة مثل عام  ▪

 نتريات سابقة في مجاا التخطيط االستراتيجي.الرجوع ل ▪

 التقييري للهيئة املرسل من مكتب جائزة امللك عبدهللا الثاني لتمي  االداء الحاومي والشفافية. التقرير ▪

 الدليل االرشادي للتخطيط االستراتيجي لوزارة تطوير القطاع العام. ▪

 لتنمية.االعمار وا العادة تطوير مؤسسات سوق رأا املاا املعدة من قبل البنك االوروويخارطة طريق توصيات  ▪



 سلسلة من ورش العمل الداخلية واملشاركة ملعدد من الدورات وورش العمل الخارجية . عقد ▪

 لتحليل البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والتشريعية والبيئية. PESTLEإجراء تحليل  ▪

ل على ترتيبها  سب االولوية ضمن نتام خاص تستخدمه للوقوف على نقاا القوة والضع  والفرص وال هديدات والعم SWOTإجراء التحليل الرباعي  ▪

 الهيئة.

 استخدام العديد من االستبيانات لفهم البيئة الخارجية وأخفها في االعتبار عند تنفيف عملية التخطيط االستراتيجي. ▪

 االجندة الوطنية وغيرها.لتنموي و وال رنامج التنفيفي ا 2025وثيقة األردن جمع البيانات واملعلومات الخاصة باألهداف الوطنية من خالا ▪

خطابات العرش السامي، خطابات جاللة امللك، وكتب التالي  السامي ، املبادرات امللكيةو  األوراق النقاشية لجاللة امللك جمع البيانات واملعلومات عن ▪

 .التي تساهم فيها الهيئة وتوصيات لجنة الن اهة

 وخطة التعامل مع جائحة تورونا . 2025-2021رها  الوطنية وال رنامج التنفيفي الوطني استراتيجية  ماافحة غسل االمواا  وتمويل اال  ▪

 .IOSCOجمع البيانات واملعلومات من التقارير الدولية الصادرة عن األردن مثل البنك الدولي و ▪

ا تم التوصل إليه خالا ورش العمل من نتائج ملراجع ها مقارنة فاعلية الخيارات االستراتيجية املختلفة الناتجة عن الورش واملفكرات والوثائق، و فى م ▪

 ال قا.
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 :التحدياتأهم انجازات الهيئة للفترة السابقة واهم  .2

  

 هم االنجازات:أ ▪

 .XBRLنتام االفصا  االلكتروني  اطالقجودة  صوا املستثمرين على االفصا ات من خالا  تعزيز ▪

 .Work Flowتقديم خدمات إلكترونية تفاعلية تأنتمة الترخيص والتفتيش االلكتروني ومركزيه املخاطر ومشروع نتام تتبع املعلومات  ▪

 التحدي  والتطوير املستمر للبنية التحتية التقنية. ▪

 تشاركية املحلية والدولية من خالا إعداد مفكرات تفاهم مع عدد من الدوا العربية واألجنبية واملنتمات الدولية.تعزيز ال ▪

 .وأمناء االصدار ومدراء االصدار عقد برامج تدريبية متخصصة كدورات ضباا االمتثاا ▪

 .والحوافز تومراجعة تعليمات املاافأ الحفاظ على الكفاءات البشرية واستقطا  كفاءات جديدة من خالا التعيين والتدريب ▪

 

 التحديات التي يواجهها سوق راس املال الوطنيهم أ ▪

 ضعف واضح في اصدرات السوق االولي:  .1

 تأسيو أية شركة مساهمة عامة.  2020-2018خالا االعوام   ي  لم  شهد ▪

الخر  )مساهمة خاصة او ذات مسؤولية محدودة( تجنبا لال  تحوا الصفة القانونية لعدد من الشرتات املساهمة العامة القائمة الى االنواع ا ▪

 االمتثاا والحوكمة من الجهات الرقابية املختلفة والعبء الضريبي. 

  انه لبقاقي الفترة   2018تم املوافقة على اصدار صك اسالمي  وا د في عام  ▪
 
أي مشاريع ممولة من اصدرات صاول التمويل  2020و2019فقط علما

 ازسالمي.

يام عدد محدود جدا من الشرتات املساهمة العامة باصدار أسهم جديدة لزيادة رؤوا أموالها وبقيم ضعيفة جدا، كما قام عدد محدود جدا من ق ▪

 الشرتات املساهمة العامة باصدار اسناد قروض جديدة وبقيم ضعيفة جدا. 

 دينار. مليار16.697بحوالي   2020 – 2018 العوام ة او بكفال ها لوعلى النقيض من ذلك، بلغت قيمة السندات واألذونات الصادرة عن الحاوم ▪



 

 

 

 ضعف واضح في اداء السوق الثانوي ممثال باداء بورصة عمان: .2

 260اي بحوالي  % 14وبحوالي   2020هبوا وا ع في الرقم القياس ي ألسعار االسهم في االعوام السابقة، واستمرار ذلك للفترة املنقضية من عام  ▪

 نقطة. 

مليار  4.065اي باكثر من  %،24ما نسبته  هبوا وا ع في القيمة السوقية للشرتات املساهمة العامة املصدرة لووراق املالية في االعوام السابقة ▪

 دينار. 

 .% 64ما نسبته   تراجع كبير في أحجام التداوا على االوراق املالية في االعوام السابقة ▪

 

 :مرينراجع نوعية االستثمار واملستثت  .3

  ي  ضع  االستثمار املؤسس ي فلم  عد اال صندوق استثمار مشترل وا د ولم تؤسو شرتات استثمار. ▪

 سيادة استثمار املضاربة.  ▪

 انسحا  ملعض االستثمار املؤسس ي إلى البورصات االقليمية املنافسة  ي  الخدمة األفضل والالفة األقل. ▪

 

 منية غير املواتية في املنطقة وانعكاس ذلك على اساسيات سوق رأس املال:تتابع غير مسبوق للتطورات االقتصادية واال     .4

وتحديدا  استمرار األزمات في العراق وسوريا واليمن منف سنوات، وانطلقت أزمات جديدة في لبنان وليبيا، وتعمقت األزمات بين إيران ودوا املنطقة ▪

 دوا الخليج. 

 وعلى تافة الدوا.  تداعيات جائحة فيروا تورونا تافة القطاعات  ▪

 على أساسيات االقتصاد الوطني ) هبوا النمو االقتصادي، وزادت املديونية الداخلية والخارجية، وتقلص الحي  املالي ا ▪
 
مام انعكو ذلك سلبيا

 صاد الوطني(السياسة املالية لدعم القطاعات االقتصادية، وتقلصت فرص التيسير الكري امام السياسة النقدية لضخ السيولة في االقت



وارتفعت ومما اضع  ايضا املراكز املالية لشرتات الخدمات املالية العاملة في بورصة عمان التي انخفضت لديها مستويات السيولة واحجام التداوا  ▪

 لديها مستويات املديونية.

 

اقع التنافس ي لبورصة عمان مقابل بورصات املنطقة:  .5  تأخر الو

 من سوق ناش ئ الى سوق نامي.  "Morgan Stanly Capital International "MSCIر تبدا تصني  بورصة عمان  سب مؤش ▪

 ارتفاع العموالت التي يدفعها املستثمر للتعامل باالوراق املالية في بورصة عمان. ▪

 عدم كفاية األدوات املالية املتا ة للمستثمرين،  ي  تتمركز في اصدار وتداوا االسهم العادية.  ▪

 الى االستثمار في البورصة ملسبب مزا مة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصوا على السيولة. شع السيولة املتجه ▪

 تشدد البنول في منح التسهيالت االئتمانية للمتعاملين في االوراق املالية او بضمانة االوراق املالية.  ▪

املعاملة الضريبية للدخل املتأتي لصناديق االستثمار املشترل ولحاملي املعاملة الضريبية غير التنافسية للمتعاملين في االوراق املالية، وتحديدا  ▪

 و داته االستثمارية.

 تسر  املوارد البشرية الكفؤة الناجم عن تطبيق نتام الخدمة املدنية على مؤسسات سوق راا املاا. ▪

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الرؤية، الرسالة، والقيم الجوهرية  .3

 

 : Our Visionرؤيتنا  ▪

 لالقتصاد"." اال 
 
 للثقة وداعما

 
 لالستثمار ومعززا

 
 وجاذبا

 
 رائدا
 
 اقليميا

 
 ماليا
 
 .رتقاء ملسوق راا املاا الوطني لياون مركزا

 

 :Our Missionرسالتنا  ▪

تعامل السليم ويدعم بناء بيئة تنتيم وتطوير سوق رأا املاا الوطني من خالا توفير نتام تشري ي ورقاوي واشرافي  عزز  ماية املستثمرين ويرسخ اسو التعزيز  "

 استثمارية ذات تنافسية تواكب افضل املمارسات واملعايير الدولية".

 

 قيمنا الجوهرية: ▪

 الوالء واالنتماء. -                                    .ازفصا  والشفافية وإعالء سيادة القانون  ▪

 املبادرة واالبداع. -    .املومفون هم الثروة الحقيقية ولهم الحماية وفق القانون  ▪

 األمانة والن اهة. -    .الحفاظ على سرية املعلومات بما ال يتعارض مع مبادئ ازفصا  ▪

 العمل برو  الفريق.  -         ر.التطوير املستم ▪

 التمي  في تقديم الخدمة. -        .تعزيز املعرفة ونشرها ▪

 .التشاركية -        .املسؤولية املجتمعية ▪

 

 

 

 

 

 

 



 

 :واملبادرات امللكيةواملؤسسية والتشغيلية  االهداف الوطنية   .4

 

 الهداف الوطنية:ا 4.1

 :تساهم هيئة االوراق املالية في تحقيق االهداف الوطنية التالية 

 دعم النمو االقتصادي القابل لالستمرار من خالل تحسين بيئة االستثمار في سوق رأس املال الوطني. ▪

 االهداف القطاعية:  4.2

 االهداف القطاعية الحصرية لهيئة االوراق املالية في: تتمثل

 

 حماية املستثمرين في االوراق املالية.  6.2.1

تات بتوفير تهدف الهيئة إلى  ماية املستثمرين في األوراق املالية  من خالا تطوير ادوات الرقابة على املتعاملين في السوق ، وتعزيز الت ام الشر 

للمستثمرين ،كما تس ى الهيئة الى رفع كفاءة العاملين في سوق راا املاا من خالا عقد دورات تدريبة متخصصة  املعلومات االفصا ية املالئمة 

 بهدف الحد من املخاطر التي قد يتعرض لها املستثمرين.

 . بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية تنظيم وتطوير سوق رأس املال الوطني 6.2.2

ريعات الناممة ملؤسسات سوق راا املاا من خالا مراجعة التشريعات املعموا بها، واقرار تشريعات جديده لالرتقاء تهدف الهيئة الى تطوير التش

 ملسوق راا املاا االردني الى مصاف االسواق االقليمية والعاملية  لزيادة كفاءة السوق وعدالة التعامل بين جميع االطراف ذوي العالقة. 

 من املخاطر التي قد يتعرض لها. حماية سوق رأس املال الوطني 6.2.3

ي للمتعاملين تهدف الهيئة إلى  الحد من املخاطر التي قد يتعرض لها السوق وذلك بتطوير البنية التحتية النتمة التعامل فيه وزيادة الوعي االستثمار 

 فيه واستقطا  كفاءات جديدة.من خالا عقد برامج توعوية ذات عالقة ملسوق رأا املاا والحفاظ على الكفاءات البشرية العاملة 

 

 

 



 :Strategic Goalsاالهداف املؤسسية تدعم الهيئة  4.3

 تحقيقا الهدافها الحصرية، تتمثل االهداف املؤسسية الحصرية لهيئة االوراق املالية في:

 تنتيم تسجيل وإصدار وإدراج األوراق املالية من الجهات املصدرة. 6.3.1

ة باالفصا  عن املعلومات الجوهرية الالزمة للمستثمرين، وضمان أن تاون معلومات االفصا  تاملة ضمان قيام الجهات املصدرة لالوراق املالي 6.3.2

 ودقيقة وان يتم نشرها في الوقت املناسب. 

ومتاملعة  يةتنتيم شؤون الترخيص واالعتماد لشرتات الخدمات املالية املتعاملة باالوراق املالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات االجنب 6.3.3

 مراكزها املالية.

مراكزها تنتيم شؤون الترخيص واالعتماد لصناديق االستثمار املشترل وشرتات االستثمار التي تستثمر باالوراق املالية ومراقبة أعمالها ومتاملعة  6.3.4

 املالية.

 ة في بورصة عمان.مراقبة التداوا الفي يجري على األوراق املالية من قبل تافة جهات االستثمار املحلية واالجنبي 6.3.5

 شركة بورصة عمان ومركز إيداع األوراق املالية. 6.3.6
 
 تنتيم ومراقبة األداء التنفيفي ملؤسسات سوق رأا املاا الوطني، وهي  اليا

 

 تدعم الهيئة املبادرات امللكية الوطنية التالية بشكل اساس ي: 4.4

 لجاللة امللك عبد هللا الثاني . وأوراق العمل االوراق النقاشية .1

 العرش السامي. باتخطا .2

 الرؤية االقتصادية لجاللة امللك عبد هللا الثاني.  .3

 الحاومة االلكترونية. .4

 .و التعليم تطوير القضاء تيمبادر  .5

 لجنة الن اهة الوطنية. .6

 .2025وثيقة األردن  الخطة العشرية لالقتصاد الوطني .7

 اتيجية ماافحة غسل وتمويل االرها  الوطنية.ر است .8

 



 ملخص تحليل البيئة الخارجية : .5

 

 التهديدات الفرص البيئة الخارجية

 عدم االستقرار السياس ي في املنطقة االصال  واالنفتا  واالستقرار السياس ي في األردن السياسية املتغيرات

 املتغيرات االقتصادية

 نة والحسا  الجاري ملي ان املدفوعات والدين العام للدولةارتفاع عجز املواز  2025توصيات لجنة النزاهة الوطنية وخطة الردن 

 توفر املنح واملساعدات التي تهدف إلى دعم التنمية

 األزمات االقتصادية العاملية
 توجه الحاومة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص

التوجـــــــه الحاومي لتحســــــــــــــين تصــــــــــــــني  األردن في التقـــــــارير 

 الدولية

 عيةاملتغيرات االجتما
 التفاوت التنموي بين مناطق اململكة في مل غيا  متلة مو دة لجهود التنمية زيادة الوعي املجتم ي بأهمية سوق رأا املاا

 ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في اململكة استغالا مواقع التواصل االجتماعي 

 املتغيرات البيئية

 تورونا  جائحة التوجه نحو اصدار السندات والصاول الخضراء

 توفر مناخ وبيئة عمل مناسبة تشجع على االبداع والعمل
 تدفق الالجئين على مختل  مناطق اململكة واآلثار املترتبة على ذلك

 دليل اصدار التقرير السنوي للشرتات 

 املتغيرات التكنولوجية
االســــــــــــــتفــــادة من مخرجــــات خطط واســــــــــــــتراتيجيــــات التحوا 

 ومة ازلكترونيةااللكتروني ضمن برنامج الحا

قصـــور في تفعيل الخدمات االلكترونية لربط قواعد البيانات واملعلومات بين الوزارات 

 واملؤسسات

 املتغيرات التشريعية
 صعوبة التنتيم والرقابة على سوق رأا املاا

 الحاجة الى تفعيل ملعض القوانين والتشريعات ذات العالقة ملعمل الهيئة
 ى الشرتات املساهمة العامةتعدد الجهات الرقابية عل

 



 

               

 نتائج  تحليل                                                           

 البيئة الداخلية                                                        

 

 نتائج  تحليل       

 البيئة الخارجية      

 

 Strengthsنقاط القوة الرئيسية: 

 2017لسنة  18إقرار القانون الجديد لووراق املالية رقم  -

 الهيئة هي الجهة الرئيسية  املنتمة  لسوق رأا املاا -

 هيال تنتيري وا ع مع تفويض للصال يات.  -

 اهتمام ازدارة العليا في الهيئة بالتخطيط االستراتيجي.  -

 استقالا مالي واداري  وفق قانون األوراق املالية. -

 كبة املمارسات واملعايير الدولية.موا -

 وجود مومفين ذوي خ رة واختصاص ودراية بمجاا عمل الهيئة. -

 بيئة عمل مالئمه. -

 متانة العالقة مع مؤسسات سوق رأا بتوفير أدوات اتصاا فاعلة -

 التوجه باستخدام الطاقة البديلة -

 Weaknessesنقاط الضعف الرئيسية: 

الحاجة ملوافقة جهات  صعوبة تعديل الهيال التنتيري ملسبب -

 خارجية. 

 عدم تفعيل قسم التخطيط االستراتيجي وادارة املخاطر .  -

الحاجة ملراجعة التشريعات وتعديلها ملشال دوري لسرعة  -

 االبتاارات في سوق رأا املاا.

 صعوبة االستقطا  النسبي للاوادر الفنية املتخصصة. -

االلكترونية الحاجة املستمرة الى مواكبة التطورات في االنتمة  -

 واالجهزة .

ضرورة تحدي  وتطوير املوقع االلكتروني ومحتواه محدودية  -

 املسا ة املتوفرة باملبنى.

 Opportunities -نقاط الفرص الرئيسية:

- .
 
 وأمنيا

 
 مناخ مستقر سياسيا

 أعتماد االردن نهج التصحيح االقتصادي -

 ملكة.تطبيق الحاومة االلكترونية وتطور قطاع االتصاالت في امل -

 2025اعتماد توصيات لجنة الن اهة الوطنية وخطة األردن  -

 وجود ملعض ازعفاءات للمتعاملين باألوراق املالية من ضريبة الدخل. -

 عضوية الهيئة في املنتمات الدولية والعربية ذات العالقة باألسواق املالية. -

 التوجه الحاومي نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة. -

 SOلقوة في اقتناص الفرص استغالا نقاا ا

 مراجعة الهيال التنتيري للهيئة. -

 االجنبية. جف  االستثمارات -

 البدء بمشروع تزويد املبنى بمصادر الطاقة البديلة. -

 

 

 

 WOاستغالا الفرص في معالجة الضع  

 إيجاد كلية فاعلة ملراجعة وتعديل التشريعات. -

 تقديم خدمات الكترونية تفاعلية . -

 الجمهور . تفعيل مكتب خدمة -

 تحدي  األنتمة واألجهزة ازلكترونية. -

 عقد برامج تدريبية متخصصة. -

 

 Threatsنقاط التهديدات الرئيسية : 

 وجود اسواق مالية منافسة  -

 ضع  الوعي العام لالستثمار باألوراق املالية. -

 عدم وجود محاكم متخصصة لفض الن اعات املتعلقة باألوراق املالية. -

 ري املؤهل في مجاا سوق رأا املاا.ندرة العنصر البش -

 الن اعات والتوترات في الدوا املجاورة وأثر ذلك على أداء الشرتات -

 تعدد الجهات الرقابية على الشرتات. وطوا الفترة الالزمة لتعديل القانون. -

 القرارات والبالغات املؤثرة على األداء. -

 ية.انخفاض السيولة املوجهة الى االستثمار باألوراق املال -

 STاستغالا نقاا القوة في تقليل ال هديدات 

زيادة التوعية لتو ع دور مؤسسات سوق رأا املاا والتشجيع على  -

 االستثمار في االوراق املالية.

 تفعيل قسم التخطيط االستراتيجي وإدارة املخاطر . -

 مراجعة عمليات الهيئة. -

    WTاستراتيجيات تجنب الضع  وال هديدات 

 افز املعنوية .االهتمام بالحو  -

تعزيز مفهوم املسؤولية املجتمعية واهمية دورها في خدمة  -

 املجتمع .  

 

 



 

 :Matrix of goals والتشغيلية"االستراتيجية" ملؤسسية مصفوفة االهداف ا .6
 

 ( حماية املستثمرين في االوراق املالية:  ) 1االستراتيجي  /الهد ف القطاعي

 

الجهات املصـــدرة لالوراق املالية باالفصـــا  عن املعلومات الجوهرية الالزمة للمســـتثمرين، وضـــمان أن تاون معلومات االفصـــا  ضـــمان قيام  (:1) التشـــغيليالهدف 

 وأن يتم نشرها في الوقت املناسب.جودة عالية تاملة ودقيقة وذات 

 

 املبادرات: –البرامج -املشاريع ❖

 ق.تعديل تعليمات االفصا  الشرتات املصدرة ومعايير التدقي -

 . (XBRL)نتام االفصا  االلكتروني بلغة  استدامة  -

 .الصادرة من الجهات الرقابية تعليمات الحوكمة انسجام ضمان  -

 

 ومراقبة التداوا الفي يجري على األوراق املالية من قبل تافة جهات االستثمار املحلية واالجنبية. تنتيم(: 2الهدف التشغيلي )
 

 املبادرات: –البرامج -املشاريع ❖

 شراء نتام جديد للرقابة على التداوا لينسجم مع نتام التداوا الجديد في بورصة عمان. -

 مشروع دراسة تل  التداوا في بورصة عمان. -

 

    



 

 

 

 

 :بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية:  تنظيم وتطوير سوق رأس املال الوطني  2ف القطاعي/ االستراتيجي الهد  
 

 .تنتيم إصدار وإدراج وتداوا األوراق املالية من قبل تافة الجهات املصدرة لووراق املالية ومراقبة أعمالها ومتاملعة مراكزها املالية  (:3)التشغيلي الهدف 

 

 

 املبادرات: –البرامج -املشاريع ❖

سهم املفضلة أو القابلة للتحويل وسندات تاأل مشروع دراسة إصدار أنواع جديدة من االوراق املالية، تأن يتم اصدار أسهم بخصائص و قوق مختلفة  -

 الدين املضمونة واملشتقات املالية.

 تعديل قانون صاول التمويل االسالمي.   -

 أل اام املادة )مشروع نتام الرقابة على الشرتات املساهمة العامة املتداولة اوراقها املالية في بورصة عمان  -
 
 ( من قانون االوراق املالية.111تنفيفا

.تعليمات إصدار االوراق املالية ل تعديل -
 
 توسيع خيارات االكتتا  وتوسيع خيارات التسجيل وجعلها أقصر وقتا

 إعداد نتام عرض التملك العام.  -

 مشروع تفعيل تعليمات إيصاالت إيداع األوراق املالية. -

 تعديل تعليمات شراء الشرتات املصدرة ألسهمها.  -

  مشروع دراسة موضوع الشرتات املتعثرة. -

 برنامج للتواصل مع الشرتات العائلية الناجحة والشرتات الحاومية القابلة لإلدراج في السوق املالي. -

 



 

 

 

 

 

 

ية تنتيم شــــؤون الترخيص وازعتماد لشــــرتات الخدمات املالية املتعاملة باالوراق املالية ومراقبة أعمالها في بورصــــة عمان والبورصــــات االجنب(:  4الهدف التشـــغيلي )

 .ملعة مراكزها املالية واالئتمانيةومتا

 :املبادرات -البرامج -املشاريع ❖

 مشروع ترخيص صانع للسوق في بورصة عمان.  -

 تعديل نتام الترخیص واالعتماد. -

 توسيع خدمات مشروع الترخيص االلكتروني. -

 تعديل تعليمات معايير املالءة املالية لشرتات الخدمات املالية.  -

 اض االوراق املالية والسما  باستخدام عمليات البيع املكشوف. تفعيل عمليات إقراض واقتر  -

 تعديل تعليمات التمويل على الهامش. -

 . VPNتوسيع تعامل شرتات الخدمات املالية عن ملعد من خالا السما  باستخدام خاصية  -

 البورصة للتداوا. تعديل تعليمات التداوا ع ر االنترنت لربط شرتات الخدمات املالية بنتام -

 عديل تعليمات ماافحة غسل االمواا وتمويل االرها  في أنشطة األوراق املالية. ت -

 تعديل االدلة االرشادية ملاافحة غسل االمواا وتمويل االرها  في أنشطة األوراق املالية. -

  ة.تشديد تعليمات التعامل في البورصات األجنبي -



 تعليمات مركزية املخاطر.تعديل  -

 

 

 

 

 

 

تنتيم شــؤون الترخيص واالعتماد لصــناديق االســتثمار املشــترل وشــرتات االســتثمار التي تســتثمر باألوراق املالية ومراقبة أعمالها ومتاملعة (:  5الهدف التشــغيلي )

 مراكزها املالية.

 املبادرات: –البرامج -املشاريع ❖

 مشروع دراسة توسيع الهياتل املسمو  بتأسسيسها لصناديق االستثمار املشترل. -

 مشروع دراسة منح مزايا ضريبية لصناديق االستثمار املشترل. -

 

 شركة بورصة عمان ومركز إيداع األوراق(:  6الهدف التشغيلي )
 
 املالية. تنتيم ومراقبة األداء التنفيفي ملؤسسات سوق رأا املاا الوطني، وهي  اليا

 املبادرات: –البرامج -املشاريع ❖

مــــن ســـــوق نــــامي الـــــى ســـــوق   "Morgan Stanly Capital International "MSCIدراســــة اليـــــات إعــــادة تصـــــني  بورصــــة عمـــــان علــــى مؤشـــــر -

 ناش ئ.

 حماية سوق رأس املال الوطني من املخاطر التي قد يتعرض لها:(: 3ف القطاعي/ االستراتيجي)الهد 

 رفع درجة إستجابة وتكّيف السوق املالي مع التحديات املحلية والخارجية.  :(7) الهدف التشغيلي

 املبادرات: –البرامج -املشاريع ❖

http://www.jsc.gov.jo/library/634921404754226250.doc


ـــن خارطــــــــــة طريــــــــــق لتطــــــــــوير تنافســــــــــية ازطــــــــــار الرقــــــــــاوي والتشــــــــــري ي لهيئــــــــــة االوراق املاليــــــــــة، إذ أن العمــــــــــل جــــــــــاري علــــــــــى تعــــــــــديل و  - ــ ــ ــ ـــــد مـ ــ ـــــدي  العديـــ ــ ــ تحـ

ـــة ا ــ ـــــل هيئـــ ــ ـــة ملعمـ ــ ـــــريعات ذات العالقـــ  مــــــــع املعــــــــايير الدوليــــــــة، وتشــــــــتمل القــــــــوانين التــــــــي تــــــــتم مراجع هــــــــا مــــــــع التشـــ
 
ألوراق املاليــــــــة لجعلهــــــــا أكثــــــــر انســــــــجاما

البنـــــــــك االورووـــــــــي زعـــــــــادة االعمـــــــــار والتنميـــــــــة، علـــــــــى ســـــــــبيل املثـــــــــاا ال الحصـــــــــر، تـــــــــل مـــــــــن قـــــــــانون األوراق املاليـــــــــة وقـــــــــانون الشـــــــــرتات وقـــــــــانون ضـــــــــريبة 

 الدخل وغيرها.

ـــــريبية ا - ــ ــ ـــــات الضــ ــ ــ ـــــة السياســ ــ ــ قـــــــــــة علـــــــــــى أنشـــــــــــطة الســـــــــــوق املـــــــــــالي وكليـــــــــــة فـــــــــــرض الضـــــــــــرائب علـــــــــــى املســـــــــــتثمرين غيـــــــــــر املباشـــــــــــرين مراجعــ لحاليـــــــــــة واملطبط

 )املستثمرين في صناديق االستثمار املشترل( باملقارنة مع املستثمرين املباشرين. 

 

 من الس (: 8الهدف التشغيلي )
 
 قدرات.لطات والصال يات والتمكين الهيئة كسلطة رقابية  صرية على سوق راا املاا ومنحها مزيدا

 املبادرات: –البرامج -املشاريع ❖

 مشروع مراجعة الهيال التنتيري للهيئة. -

 . في الهيئةبرنامج تنمية القدرات البشرية  -

عمل الدورات والندوات وورش اليقدم برامج للتوعية املالية ويعقد متخصص و يادي لدراسة وابحاث األوراق املالية بحي  مشروع إنشاء معهد  -

 التدريبية املتخصصة ويمنح الشهادات املهنية واالتاديمية ذات العالقة باالوراق املالية.

 مشروع تطوير البنية التحتية التشغيلية ألنتمة الهيئة ازلكترونية. -

 .مشروع تطوير شبكة الحاسو  وأنتمة الحماية -

 .جهزة الخوادم وملحقاتهاأمشروع تحدي  وتطوير  -

 كتروني للمدفوعات في الهيئة.مشروع تطوير نتام إل -

 مشروع إنتاج الطاقة من مصادر بديلة. -

 مشروع تطوير املوقع ازلكتروني للهيئة. -



 

 


