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ــرادًا ومؤسســات وســلطات، لحكــم القانــون. وكمــا  ــع، أف ــدأ ســیادة القانــون ھــو خضــوع الجمی "أن مب
ذكــرت، فــإن واجــب كل مواطــن وأھــم ركیــزة فــي عمــل كل مســؤول وكل مؤسســة ھــو حمایــة وتعزیــز 
ســیادة القانــون. فھــو أســاس اإلدارة الحصیفــة التــي تعتمــد العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص أساســًا 
فــي نھجھــا. فــال یمكننــا تحقیــق التنمیــة المســتدامة وتمكیــن شــبابنا المبــدع وتحقیــق خططنــا التنمویــة 
إن لــم نضمــن تطویــر إدارة الدولــة وتعزیــز مبــدأ ســیادة القانــون، وذلــك بترســیخ مبــادئ العدالــة 
ــا العربیــة  والمســاواة والشــفافیة؛ ھــذه المبــادئ الســامیة التــي قامــت مــن أجلھــا وجــاءت بھــا نھضتن

الكبرى التي نحتفل بذكراھا المئویة ھذا العام".
صاحب الجاللة الھاشمیة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسین المعّظم

16 تشرین األول 2016



صاحب السمو الملكي األمیر الحسین ابن عبد اهللا الثاني ولي العھد المعّظم
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رؤیتنـا 
االرتقــاء بســوق رأس الـمــــــال األردنــي لیـكــون بیئــة جاذبة لالستثمار،
تتمّتع بالعدالة والشفافیة والكفاءة وفــــق شواخـــص الـقــانـون وسیادتـــھ.

رسالتنا 

أھدافنا 

1 ) تنظیم سوق رأس المال وتطویره بما یكفل تحقیق العدالة
      والكفاءة والشفافیة.

2 ) حمایة المستثمرین في االوراق المالیة.
 3) حمایة سوق رأس المال من المخاطر التي قد یتعرض لھا.

1) المساھمة في دعم النمو االقتصادي من خالل تحسین بیئة االستثمار المالي.
2) المساھمة في تعزیز االستقرار المالي واالقتصادي من خالل تحقیق استقرار سوق رأس المال.

كما تدعم الھیئة ھدفین وطنیین ھما:
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ھیئة األوراق المالیة
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تنظیـم ومراقبـة وتطویــر ســــوق رأس الـمـــال األردني في مجال اإلفصاح
وأعمال الخدمـــات المالیــّة والتعامــل باألوراق المالیــة بمــــا یعزز الثـقــة
باالقتصاد الوطني وتشجیــع االستثمــار وحمـایــة المستثمـریـن واالستمرار
بتطویر التشریعات والبیئة التقنیة وفق أحدث المعاییر والممارسات الدولیة.



ھیئة األوراق المالیة
Jordan Securities Commission

4

المحتویات                                                                                    الصفحة

الموضوع
كلمة رئیس مجلس المفوضین

ھیئة االوراق المالیة
- النشأة

- الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة بموجب القانون
- صالحیات ومھام الھیئة

- مؤشرات واحصائیات سوق رأس المال االردني
- ادارة الھیئة

- الھیكل التنظیمي والموارد البشریة
- خدمة الجمھور 

- التطورات التشریعیة والتنظیمیة
- اإلصدارات

- اإلفصاح
- الخدمات المالیة

- الرقابة على سوق رأس المال
- مشروع خارطة الطریق لتطویر سوق رأس المال االردني

تطویر أنظمة الھیئة االلكترونیة
التواصل المحلي والعربي والدولي

أداء بورصة عمان مقارنة مع البورصات العربیة والعالمیة
الحسابات الختامیة

المالحق :
- ملحق 1 : جداول االصدارات

- ملحق 2: جداول المخالفات المرتكبة وأنواعھا واإلجراءت المتخذة بحق المخالفین لعام 2021
- ملحق 3: مدققي الحسابات المقیدین في السجل لدى الھیئة لعام 2021

5

7
8
9
10
11
13
16
17
21
24
30
37
41
44
47
50
52

72
80
93



5

بسم اهللا الرحمن الرحیم

أقــدم لكــم التقریــر الســنوي لھیئــة األوراق المالیــة للعــام (2021)، الــذي نعــرض مــن خاللــھ أھــم اإلنجــازات التــي 

تحققــت خــالل ھــذا العــام وموجــزًا ألھــم الخطــط المســتقبلیة التــي باشــرت الھیئــة فــي وضعھــا حیــز التنفیــذ ضمــن 

المحــاور المختلفــة، وأبــرز الخدمــات التــي تســتمر الھیئــة فــي تقدیمھــا بھــدف تطویــر ســوق رأس المــال الوطنــي 

والنھــوض بــھ ورفــع درجــة تنافســیتھ تعزیــزًا لحمایــة المســتثمرین فــي الســوق والحــد مــن المخاطــر التــي یتعــرض 

لھا.

فعلــى صعیــد اإلنجــازات ضمــن المحــور التشــریعي، تــم إقــرار نظــام التنظیــم اإلداري لھیئــة األوراق المالیــة والنظــام 

ــر  ــة غی ــع األوراق المالی ــة، وتعلیمــات تســویق أو بی ــة االوراق المالی ــدل الخدمــات لھیئ المعــدل لنظــام رســوم وب

األردنیــة داخــل المملكــة األردنیــة الھاشــمیة، وتعلیمــات تــداول األوراق المالیــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس مفوضــي 

ــات أخــرى كمشــروع  ــة وتعلیم ــداد مشــاریع أنظم ــن إع ــة م ــا فرغــت الھیئ ــة، كم ــة االوراق المالی ــي ھیئ وموظف

تعلیمــات حوكمــة الشــركات المســاھمة العامــة والخاصــة المســجلة أوراقھــا المالیــة لــدى ھیئــة األوراق المالیــة، 

ــل  ــل قانــون صكــوك التموی ــة، ومشــروع تعدی ــة لشــركات الخدمــات المالی ــر المــالءة المالی ومشــروع نظــام معایی

اإلســالمي، ومشــروع تعدیــل تعلیمــات اثبــات القیمــة والتصــرف بفائــض إعــادة التقییــم، ومشــروع تعدیــل تعلیمــات 

تسجیل وایداع االوراق المالیة وتسویتھا، ونظام شركات االستثمار المشترك.

لیث كامل العجلوني
رئیس ھیئة األوراق المالیة
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وتتمثــل الخطــط المســتقبلیة ضمــن المحــور التشــریعي فــي تعدیــل قانــون األوراق المالیــة، ومشــروع دراســة 
ترخیــص صانــع الســوق، ومشــروع إصــدار أدوات مالیــة بخصائــص وحقــوق وامتیــازات مختلفــة، ومشــروع 
دراســة توســیع الھیــاكل اإلســتثماریة المســموح بتأسیســھا كصنادیــق إســتثمار مشــترك، باإلضافــة إلــى 
مشــروع تعدیــل تعلیمــات مركزیــة المخاطــر، ومشــروع تعدیــل نظــام الترخیــص واإلعتمــاد، ومشــروع تفعیــل 
تعلیمــات إیصــاالت إیــداع األوراق المالیــة، ومشــروع تفعیــل عملیــات اإلقــراض واإلقتــراض بــاألوراق المالیــة 

بإستخدام عملیات البیع على المكشوف.
أمــا علــى صعیــد اإلنجــازات فــي المجــال التقنــي والخدمــات اإللكترونیــة، فقــد حققــت الھیئــة تحــوًال إلكترونیــًا 
كامــًال لخدماتھــا اإلفصاحیــة مــن خــالل تفعیــل أنظمــة إفصــاح إلكترونیــة متطــورة، كمــا تــم البــدء بتنفیــذ العدیــد 
مــن المشــاریع منھــا نظــام الرقابــة علــى نظــام التــداول الجدیــد ومشــروع الدفــع اإللكترونــي ومشــروع تحدیــث 
ــات  ــركات الخدم ــى ش ــي عل ــش اإللكترون ــام التفتی ــتخدام نظ ــة، واس ــة للھیئ ــة التقنی ــة التحتی ــر البنی وتطوی
المالیــة، والســیر فــي إجــراءات مشــروع شــراء نظــام إلكترونــي شــامل للرقابــة علــى التــداول فــي البورصــات 
المحلیــة واألجنبیــة، ونظــام تقــاص مالــي لكافــة التعامــالت التــي تتــم فــي البورصــات، بیعــًا وشــراًء، وذلــك 
العــام  خــالل  المشــاریع  ھــذه  اســتكمال  المتوقــع  مــن  حیــث  والمســتثمر،  الوســیط  مســتوى  علــى 

.(2022)
ــاح  ــة فــي اإلنفت ــة الواضحــة والثابت ــط المؤسســي الســلیم واعتمــاد الرؤی ــي التخطی ــة فــي تبن ستســتمر الھیئ
علــى الممارســات الدولیــة فــي األســواق المالیــة واإلســتھداء بأفضــل المنھجیــات لإلرتقــاء بالســوق المالــي 
ــة  ــة الملكی ــع الرؤی ــجامًا م ــھ، إنس ــر ب ــي نفاخ ــاز وطن ــة كإنج ــواق المالی ــة األس ــي مقدم ــون ف ــي لیك األردن
الســامیة، وبمــا یســھم فــي تنمیــة اإلقتصــاد المحلــي لیكــون، بــإذن اهللا تعالــى، إقتصــادًا منافســًا ألفضــل األنظمــة 

اإلقتصادیة العالمیة.

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
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تم إنشــاء ھیئة األوراق المالیة بموجب قانون األوراق المالیة رقم (23) لســنة 1997، كجھة حصریة 

لتنظیــم ســوق رأس المــال االردنــي. وجــاء إنشــاؤھا بھــدف حمایــة المســتثمرین فــي األوراق المالیــة 

وتنظیم سوق رأس المال الوطني وتطویره وحمایتھ من المخاطر التي قد یتعرض لھا. 

وتتمتــع الھیئــة باســتقالل مالــي واداري وترتبــط برئیــس الــوزراء وتضطلــع بتوفیــر البیئــة التشــریعیة 

الناظمــة والبنیــة الفنیــة والمؤسســیة الداعمــة الداء ســوق رأس المــال مــن حیــث الكفــاءة والعدالــة 

والشفافیة. 

وتخضــع الھیئــة لرقابــة وحــدة التدقیــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي ولرقابــة دیــوان المحاســبة، كمــا 

 .IOSCO تخضع لمعاییر المنظمة الدولیة لھیئات الرقابة على االوراق المالیة

إضافة إلى كون الھیئة عضوًا في مجلس اتحاد ھیئات االوراق المالیة العربیة.  

الـنشــأة
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السوق الماليمركز ایداع االوراق المالیة

الجھات المصدرة لالوراق المالیة شركات الخدمات المالیة المرخص لھا

المعتمدون المالیون المرخصون صنادیق وشركات االستثمار
 المشترك المرخص لھا

الجھات الخاضعة لرقابـة الھیئة بموجب القانون

یخضع لرقابة الھیئة وإشرافھا وفقًا ألحكام قانون األوراق المالیة واالنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه كل من:
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تتولى الھیئة في سبیل تحقیق
اھدافھا المھام والصالحیات

الرئیسیة التالیة: 

تنظیم ومراقبة
اصدار االوراق المالیة

والتعامل بھا. 

1

ضمان
افصاح المصدرین

بشكل كامل ودقیق عن
المعلومات الجوھریة
الالزمة للمستثمرین

والمتعلقة باإلصدارات
العامة لألوراق

المالیة. 

تنظیم ومراقبة
االفصاح بما في ذلك

التقاریر الدوریة
التي یعدھا المصدرون. 

تنظیم شؤون
الترخیص واالعتماد

ومراقبة اعمال المرخص
لھم والمعتمدین في
اعتماد معاییر المالءةسوق راس المال. 

المالیة لشركات الخدمات
المالیة وفقًا لنظام
یصدر لھذه الغایة. 

 

تنظیم ومراقبة
السوق المالي.  

تنظیم مركز
 ایداع االوراق

المالیة ومراقبتھ. 

تنظیم صنادیق
االستثمار المشترك

وشركات االستثمار. 

2

3

4

5

6

7

8

صالحیات ومھام الھیئة 
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15.496 ملیار دینار 

157.763 ملیون دینار 

1.963 ملیار دینار 

القیمة السوقیة لألوراق المالیة 

قیمة األوراق المالیة المسجلة 

حجم التداول لألوراق المالیة 

حجم التداول إلى الناتج
 % 6.3 المحلي االجمالي 

القیمة السوقیة إلى الناتج
المحلي االجمالي 49.9 % 

مؤشرات واحصائیات سوق رأس المال االردني لسنة 2021

7.485 ملیار  
عدد األوراق المالیة المودعة 

86 شركة 
عدد شركات الخدمات المالیة 

 % 47.2
نسبة صافي استثمار غیر

االردنیین في االوراق المالیة 

 172شركة 
عدد الشركات المدرجة في البورصة 

799 شخصًا 
عدد معتمدي الخدمات المالیة 



مجلس مفوضي الھیئة 
یقوم على إدارة الھیئة واإلشراف على شؤونھا مجلس یسمى "مجلس مفوضي ھیئة االوراق المالیة" یتألف من 

خمسة مفوضین متفرغین من ذوي الخبرة واالختصاص بمن فیھم الرئیس ونائبھ، یتم تعیینھم بقرار من مجلس 

الوزراء بناء على تنسیب من رئیس الوزراء لمدة أربع سنوات، ویقترن قرار التعیین باإلرادة الملكیة السامیة، 

ورئیس المجلس ھو الرئیس التنفیذي للھیئة وآمر الصرف فیھا والمنفذ لسیاستھا والمسؤول عن إدارة شؤونھا.

11

 أعضاء مجلس مفوضي الھیئة 

عطوفة الدكتور
لیث كامل العجلوني

رئیس مجلس المفوضین

عطوفة الدكتور
مـفـــوض 

عبد الرؤوف ربابعة

عطوفة السید

مـفـــوض 

فراس العدوان 

عطوفة الدكتور
مـفـــوض 

عادل بینو

عطوفة السیدة

مـفـــوض 

رائدة النبر

ھیئة األوراق المالیة
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إدارة الھیئـة



ــا، تشــمل إعــداد  ــن أجلھ ــة م ــم إنشــاء الھیئ ــي ت ــداف الت ــق األھ ــدة لتحقی ــام عدی ــن مھ ــس المفوضی ــاط بمجل وین

مشــاریع القوانیــن واألنظمــة وإصــدار التعلیمــات المتعلقــة بــاألوراق المالیــة، وإقــرار التعلیمــات واألنظمــة الداخلیــة 

ــة، ومنــح التراخیــص  ــاألوراق المالی ــة المتعلقــة بالتعامــل ب ــداع االوراق المالی لشــركة بورصــة عمــان ومركــز إی

ــة،  ــجیل االوراق المالی ــى تس ــة عل ــال، والموافق ــوق رأس الم ــدي س ــة ومعتم ــات المالی ــال الخدم ــة أعم لممارس

وإنشــاء وتســجیل صنادیــق وشــركات االســتثمار المشــترك، ووضــع قواعــد الحوكمــة للجھــات الخاضعــة لرقابــة 

الھیئــة، وتحدیــد الرســوم التــي تتقاضاھــا شــركة بورصــة عمــان ومركــز ایــداع االوراق المالیــة والعمــوالت التــي 

تتقاضاھــا شــركات الخدمــات المالیــة، واعتمــاد المعاییــر المحاســبیة ومعاییــر التدقیــق ومعاییــر تقویــم األداء التــي 

یجب على الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة التقید بھا. 

 اجتماعات وقرارات مجلس المفوضین 

یجتمــع المجلــس مـــرة واحــدة علــى األقــل كل شــھر وكلمــا دعــت الحاجــة لذلــك وفــق مــا نـــص علیــھ قانــون االوراق 

المالیة، وقد عقد المجلس 25 اجتماعًا خالل عام 2021 واتخذ 253 قرارًا. ویبین الجدول التالي طبیعتھا:

ھیئة األوراق المالیة
Jordan Securities Commission
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عـــدد القــراراتالموضـــوع

اإلجـمـالـــي

8

18

29

9
27

68

94
253

جدول رقم (1): قرارات مجلس مفوضي الھیئة خالل العام 2021
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الھیكل التنظیمي والموارد البشریھ

صــدر نظــام التنظیــم اإلداري لھیئــة األوراق المالیــة لســنة 2021 بمقتضى المادة (120) والفقــرة (أ) من المادة (118) 
مــن قانــون األوراق المالیــة رقــم (18) لســنة 2017 حیــث یتألــف الھیــكل التنظیمــي للھیئة مــن 3 إدارات یرتبط بھا 12 
مدیریــة، ومــن 4 مدیریــات ترتبــط مباشــرة بالرئیــس باالضافــة الــى المكاتــب واللجــان المتخصصــة وتطبــق الھیئــة 
المعاییــر الدولیــة التــي مــن أھمھــا: مبــادىء المنظمــة الدولیــة لھیئــات األوراق المالیــة IOSCO، والمعاییــر الدولیة 
إلعــداد التقاریــر المالیــة IFRS، ومعاییــر التدقیــق الدولیــة IAS، ومبــادىء حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن منظمة 
التعــاون والتنمیــة الدولیــة OECD، ومبــادىء مكافحة غســل األمــوال وتمویل اإلرھاب الصادرة عــن مجموعة العمل 

المالي FATF. علمًا بأن أھم أعمال إدارات الھیئة تتمثل في ما یلي:
• إدارة شــؤون المصدریــن والمنتجــات: تتولــى مھــام متابعــة شــؤون إصــدار وتســجیل األوراق المالیــة، كمــا 
تتولــى مھــام متابعــة شــؤون صكــوك التمویــل االســالمي ومھــام متابعــة ومراقبــة اإلفصاحــات الــواردة مــن الشــركات 

المصدرة لألوراق المالیة، والتأكد من مدى التزام الشركات بتعلیمات الحوكمة.
• إدارة شــؤون المرخصیــن: تتولــى مھــام ترخیــص الشــركات لممارســة أعمــال الخدمــات المالیــة والتفتیش علیھا 
لــكل مــن الســوق المحلــي والبورصــات األجنبیــة للتأكــد مــن التزامھــا بأحــكام القانــون واألنظمــة والتعلیمــات الصــادرة 
عــن الھیئــة، باالضافــة الــى اعتمــاد األشــخاص الطبیعییــن لممارســة اعمــال الوســاطة وتقدیــم الخدمــات المالیــة لــكل 
ــة  ــع األوراق المالی ــراء وبی ــات ش ــى عملی ــة عل ــام الرقاب ــك مھ ــة. وكذل ــي والبورصــات األجنبی ــن الســوق المحل م
والتأكــد مــن انســجامھا مــع أحــكام القانــون واألنظمــة والتعلیمــات وبمــا یضمــن ســالمة التــداول ورصــد أي ممارســات 
مخالفــة بھــدف تخفیــض المخاطــر فــي الســوق وحمایــة المســتثمرین. ومكافحــة غســل األمــوال وتمویــل اإلرھــاب. 

ایضًا الرقابة على السوق المالي ومركز إیداع األوراق المالیة.
• إدارة الشــؤون الفنیــة واإلســتراتیجیة: تتولــى مھــام مراجعــة وتحدیــث التشــریعات التي تنظــم التعامل باألوراق 
ــم االستشــارات والدراســات  ــن، وتقدی ــة بحــق المخالفی ــذ اإلجــراءات القانونی ــى متابعــة تنفی ــة، كمــا تعمــل عل المالی
ــي،  ــى مھــام اعــداد الدراســات والبحــوث عــن ســوق رأس المــال واالقتصــاد الوطن ــة أنھــا تتول ــة. باإلضاف القانونی
ومتابعــة عالقــات الھیئــة مــع المنظمــات والمؤسســات الدولیــة المختلفــة علــى الصعیــد المحلــي والعربــي والدولــي، 
ــج  ــط االســتراتیجي. وإعــداد الخطــط والبرام ــر المؤسســي والتخطی ــة التطوی ــة عملی ــي متابع ــا ف ــى عملھ ــة ال اضاف
لتوعیــة المســتثمرین، والتواصــل مــع شــركاء الھیئــة، وتنظیــم المؤتمــرات واللقــاءات المحلیــة والعربیــة والدولیــة. 

ودراسة ومتابعة المخاطر المالیة واالقتصادیة لسوق رأس المال.
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الھیكل التنظیمي للھیئة

إدارة شؤون المصدرین والمنتجات

مدیریة
اإلصدار

ق-التسجیل
واإلصدارات

ق-االندماج
والتملك

ق-متابعة وتقییم
المصدرین

ق-متابعة وتقییم
المرخصین

ق-إدارة
اإلفصاحات

ق-تقییم وتحلیل
اإلفصاحات

ق- تسجیل وإصدار
الصكوك االسالمیة

مدیریة
الحوكمة

مدیریة
اإلفصاح

مدیریة الصكوك
االسالمیة

ق- الرقابة
والمتابعة

إدارة الشؤون الفنیة واإلستراتیجیة إدارة شؤون المرخصین

ق-الترخیص والتسجیل
لشركات الخدمات المالیة

ق-الرقابة
والتفتیش

ق-الترخیص وتسجیل
لشركات البورصات

األجنبیة

ق- الرقابة على
مؤسسات السوق

ق-الرقابة
والتفتیش

ق- التحلیل
المالي

ق-الرقابة والتفتیش
والتحلیل المالي

ق-الرقابة
على التداول

ق-التحلیل
والتقییم

مدیریة
الترخیص

مدیریة
التفتیش

مدیریة البورصات
األجنبیة

مدیریة الرقابة
على سوق رأس المال

مدیریة مكافحة غسل
األموال وتمویل االرھاب

ق-الترخیص والتسجیل
لصنادیق االسثمار المشترك

ق-الدراسات
القانونیة

ق-التشریعات

ق-التنفیذ

ق-التحقیقات ومتابعة
القضایا والشكاوي

مدیریة الدراسات
واالستشارات القانونیة

ق-الدراسات
واألبحاث

ق-العالقات
الدولیة

ق-االتصال
واإلعالم

مدیریة االبحاث
والعالقات

الدولیة واالعالم

ق-التخطیط
االستراتیجي
والتطویر

ق-البیانات
والمعلومات

ق-إدارة
المخاطر

مدیریة تطویر األداء
المؤسسي والتخطیط

ق-الشؤون اإلداریة
والخدمات المساندة

ق-الدیوان

ق-الصیانة

ق-التدریب

ق-الموارد
البشریة

ق-دعم االنظمة
والتشغیل

ق-الحكومة اإللكترونیة
واألمن السیبراني

ق-البرمجة
والتطویر

مدیریة
تكنولوجیا المعلومات

مدیریة الموارد
البشریة والتدریب

مدیریة
الشؤون اإلداریة

ق-الشؤون
المالیة

ق-اللوازم
والمشتریات

مدیریة الشؤون
المالیة والمشتریات

مكتب الرئیس

مكتب أمانة سر المجلس
وحدة الرقابة الداخلیة

ق-التشغیل والرقابة المالیة

ق-التدقیق والرقابة اإلداریة

ق- التدقیق والرقابة الفنیة

مجلس مفوضي ھیئة األوراق المالیة

رئیس المجلس



موظفو الھیئة  
بلغ عدد موظفي الھیئة 149 موظفًا وموظفة مع نھایة عام 2021، جاء توزیعھم حسب المستوى التعلیمي 

والجنس على النحو المبین في الجدول أدناه.

التدریب
تولــي الھیئــة أھمیــة لتنمیــة القــدرات العلمیــة والمھنیــة للموظفیــن واطالعھــم علــى أھــم التطــورات علــى 
الصعیدیــن االقلیمــي والدولــي، حیــث تــم إیفــاد 71 موظفــًا مــن إجمالــي عــدد الموظفیــن فــي 151 مشــاركة بــدورات 
تدریبیــة ومؤتمــرات متخصصــة داخــل المملكــة (مباشــرة وعــن ُبعــد)، فــي مواضیــع متعــددة أھمھــا ادارة الجــودة 
الشــاملة وإدارة المخاطــر التشــغیلیة فــي المؤسســات المالیــة، الحاكمیــة المؤسســیة والتكنولوجیــا المالیــة وتطبیــق 

البلوكتشاین.
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النسبة من اإلجماليالمسـتوى العلمي

دكـتوراه

ماجسـتیر

دبلوم دراسـات علیـا

بكـالوریوس

دبلـوم كلیـة مجتمـع

ثانویـة عامـھ

تلمذة مھنیة

دون الثانویـة

اإلجمالي

8

30

-

25

4

3

5

15

90

ذكـر

0

19

1

23

5

11

-

-

59

أنثى

8

49

1

48

9

14

5

15

149

% 5.4

% 32.9

% 0.68

% 32.1

% 6

% 9.5

% 3.5

% 10

% 100

العدد

جدول رقم ( 2 ): توزیع موظفي الھیئة حسب المستوى التعلیمي والجنس
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جدول (3):عدد الشكاوى خالل االعوام  2019 - 2021

السنة

2019

2020

2021

11

18

2

ما تم حلھ

9

3

24

قید الدراسة

20

21

26

اإلجمالي

خدمة الجمھور
تقــوم الھیئــة بتقدیــم الخدمــات الالزمــة للمســتثمرین والمھتمیــن بســوق رأس المــال وتوفیــر البیانــات المالیــة 
والتقاریــر الدوریــة الخاصــة بالشــركات المدرجــة فــي شــركة بورصــة عمــان، كمــا تقــوم باســتالم االقتراحــات 
المتعلقــة بالھیئــة والســوق المالــي ســواء كان ذلــك بواســطة صنــدوق البریــد أو الفاكــس أو البریــد اإللكترونــي 
ــم التعامــل معھــا والنظــر فیھــا والتنســیب باإلجــراء  ــة ویت ــى اللجــان المعنی ــث ترســل ھــذه االقتراحــات إل حی
الــالزم. وتقــوم الھیئــة بالتعــاون مــع مؤسســات الســوق بمراجعــة الخدمــات المقدمــة وتطویرھــا وفــق 

احتیاجات المستثمرین والمراجعین.
وقــد ورد للھیئــة 62 طلًبــا للحصــول علــى المعلومات خــالل عام 2021 وقد تمت اإلجابة علیھــا جمیعًا خالل المدة 
المحــددة قانونــًا. كمــا تــم نشــر 21 مجموعــة بیانــات لھیئــة األوراق المالیــة علــى منصــة البیانــات الحكومیــة 
ــة  ــى منص ــا عل ــف بیاناتھ ــة تصنی ــة عملی ــت الھیئ ــد أتمت ــًا. وق ــا دوری ــى تحدیثھ ــل عل ــم العم ــة ویت المفتوح
ــات منھــا (62)  ــع (121) مجموعــة بیان ــة بواق ــات الحكومی التصنیــف اســتنادًا لسیاســة تصنیــف وإدارة البیان
مجموعــة بمســتوى تصنیــف "عــادي" (56) مجموعــة بمســتوى تصنیــف "خــاص" و(3) مجموعــات بمســتوى 
تصنیــف "حســاس" ودون أي مجموعــة ضمــن محتــوى تصنیــف "ســري" حیــث یتــم العمــل حالیــًا علــى رفــع 
مجموعــات البیانــات المصنفــة بمســتوى عــادي علــى منصــة البیانــات الحكومیــة المفتوحــة وإتاحتھــا 

للجمھور.
كمــا یتــم تلقــي شــكاوى المســتثمرین وتســجیلھا فــي ســجل خــاص اذ یتــم التحقــق منھــا ودراســتھا مــن قبــل 
لجنــة الشــكاوى التــي تعمــل علــى معالجتھــا وحلھــا. وقــد تعاملــت لجنــة الشــكاوى مــع العدیــد مــن الشــكاوى 
خــالل عــام 2021 واســتطاعت حــل وتســویة 21 منھــا بشــكل ودي مــن خــالل التواصــل المباشــر مــع 

أطراف الشكوى، وفیما یلي تفاصیل سجل الشكاوى المقیدة لدى الھیئة:
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التطورات التشریعیة والتنظیمیة 

عملت الھیئة خالل عام 2021 على إصدار وتعدیل عدد من التشریعات الناظمة لسوق رأس المال االردني باالضافة
الى اصدار عدد من التعامیم والقرارات اإلداریة المتعلقة بھ ومن أھمھا:

120
5747 2017 18 118

2021/9/30
1

2
3

3000

2021/12/1 5761

1
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شركات الخدمات المالیة.
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یتوجــب علــى الجھــة المصــدرة لــألوراق المالیــة القیــام بتســجیلھا لــدى الھیئــة، حیــث یعتبــر تســجیل تلــك األوراق 
ــام بتســجیلھا بأســماء  ــك القی ــى ان یلحــق ذل ــة، عل ــة التوثیــق الرســمي لوجــود االوراق المالی ــة بمثاب ــدى الھیئ ل
مالكیھــا لــدى مركــز إیــداع األوراق المالیــة ومــن ثــم إدراجھــا لــدى شــركة بورصــة عمــان تمھیــدًا لتداولھــا فــي 

السوق المالي.
 

ویوضح الجدول التالي األوراق المالیة المسجلة لعام 2021.

اإلصدارات



جدول (4): االوراق المالیة المسجلة خالل العام 2021

ویوضح الجدول التالي نوع وقیمة وقیمة االوراق المالیة المسجلة لدى الھیئة الصادرة عن الحكومة أو 
بكفالتھا خالل العام 2021.
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االصدارات االولیة للشركات
المساھمة العامة

الشركات حدیثة التأسیس والمتحولة
لمساھمة عامة

االسھم المسجلة في سنوات سابقة
وتم تغطیتھا

الشركات التي قامت بزیادة رؤوس أموالھا
من خالل رسملة االرباح أو االحتیاطیات

اسناد القرض
اسناد قرض مسجلة في سنوات سابقة

وتم تغطیتھا في عام 2021
صكوك التمویل اإلسالمي المسجلة

والتي تم تغطیتھا

123,110,572

500,000

11,600,000

106,793,325

500,000

 
70,414,881

500,000

عدد االوراق
المالیة المسجلة

عدد االوراق
المالیة المغطاة

قیمة االوراق المالیة
طبیعة اإلصدار المغطاة (بالدینار)

225,000,000

97,280,000

113,000,000

22,553,029

10,488,307

225,000,000

89,828

207,000,000

-

10,557,425

225,000

-

207,000

22,553,029

سندات الخزینة
أذونات الخزینة

3,600,000,000

725,000,000

4,325,000,000

1,050,000,000

640,000,000

1,690,000,000

المسجلة بالدینار الصادرة
عن الحكومة أو بكفالتھا ( بالدینار) 

المسجلة بالدوالر االمریكي
الصادرة عن الحكومة أو بكفالتھا ( بالدینار) 

اإلجمالي

 نوع اإلصدار

جدول (5): االوراق المالیة المسجلة لدى الھیئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتھا خالل العام  2021 
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شكل رقم (2): زیادة رأس المال عن طریق رسملة األرباح المدورة أو عالوة اإلصدار أو االحتیاطیات لألعوام  
2021-2018

2021 10
51,953,693

2021

2021

2021-2018
1

1
2
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شكل رقم (3): إصدارات إسناد القرض المغطاه لألعوام 2021-2018 

شكل رقم (4): إصدارات السندات الحكومیة لألعوام 2021-2018

التقاریر المالیة الدوریة
بموجــب قانــون االوراق المالیــة وتعلیمــات اإلفصــاح، فإنــھ یتوجــب علــى الشــركة المســاھمة العامــة خــالل العــام 
2021، تزوید الھیئة بنتائج أعمالھا األولیة المتعلقة بالعام 2020 (أو البیانات المالیة السنویة او التقریر السنوي 
عوضــا عنھــا) خــالل فتــرة ال تتجــاوز خمســة واربعیــن یومــا مــن انتھــاء ســنتھا المالیــة ، وبتقریرھــا الســنوي 
المتعلــق بالعــام 2021 والــذي یتضمــن البیانــات المالیــة الســنویة المدققــة خــالل فتــرة ال تتجــاوز تســعین یومــًا مــن 
انتھــاء ســنتھا المالیــة، وتقاریرھــا الربــع ســنویة المتعلقــة بالعــام 2021 خــالل فتــرة ال تتجــاوز ثالثیــن یومــًا مــن 

تاریخ انتھاء الربع المعني.
وفیمــا یلــي یوضــح الجــدول التالــي نســبة التــزام الشــركات باإلفصــاح عــن البیانــات المالیــة الدوریــة فــي الوقــت 

المحدد لعام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة:

اإلفــصـــاح



قید مدققي الحسابات في السجل لدى الھیئة
تــم خــالل عــام 2021 قیــد (13) مدققــي حســابات جــدد فــي ســجل مدققــي الحســابات المؤھلیــن لتدقیــق حســابات 
الجھــات الخاضعــة لرقابــة الھیئــة، كمــا تــم شــطب قیــد مدقــق حســابات واحــد بنــاء علــى طلــب المكتــب بســبب تركــھ 
للعمــل، وتــم رفــض طلبــي قیــد فــي الســجل لعــدم اســتیفائھما لشــروط ومتطلبــات القیــد. وتــم خــالل العــام اإلعــداد 
لعملیــة تجدیــد قیــد مدققــي الحســابات المقیدیــن فــي الســجل لــدى الھیئــة، والــذي یتــم كل ثالثــة ســنوات،  وتــم 
التعمیــم علــى مدققــي الحســابات الراغبیــن فــي تجدیــد القیــد والبــدء باســتقبال طلبــات التجدیــد حیــث تــم دراســة 

78 طلب تجدید.

البیانات الدوریة

نتائج األعمال االولیة

 التقریر السنوي

تقریر الربع الثاني
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جدول رقم (6): نسبة التزام الشركات باإلفصاح عن البیانات المالیة الدوریة في الوقت المحدد 
لألعوام -2018 2021

شكل رقم (5): نسبة التزام الشركات باإلفصاح عن البیانات الدوریة في الوقت المحدد 
خالل األعوام 2021-2018

2018

% 99

% 99

% 99

2019

% 99

% 98

% 98

2020

% 96

% 96

% 95

2021

% 97

% 94

% 95



االفصاحات المالیة
االفصاحات غیر المالیة

2,669

5,119

7,788

 عدد االفصاحات

اإلجمالي

نوع االفصاح

XBRL
XBRL

XBRL

XBRL2021
% 100
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جدول رقم (7): احصائیة االفصاحات المستلمة من خالل نظام االفصاح
االلكتروني بلغة  XBRL  لعام 2021



حوكمة الشركات 
تم متابعة تســلیم الشــركات لتقریر الحوكمة لعام 2020 والذي یجب أن یتم تســلیمھ في موعد أقصاه 2021/3/31، 

حیث قامت  169  شركة بتزوید الھیئة بتقریر الحوكمة وبما نسبتھ 93.8 % من اجمالي عدد الشركات.
تــم مراجعــة وتدقیــق جمیــع تقاریــر الحوكمــة الــواردة الــى الھیئــة وتبیــن بــأن ھنــاك (69) شــركة لدیھــا نقــص فــي 
ــتقبًال  ــزام مس ــرورة االلت ــركات بض ــذه الش ــة ھ ــم مخاطب ــد ت ــر، وق ــي التقری ــا ف ــب تضمینھ ــود الواج ــض البن بع
ــة  ــر الحوكم ــة بتقری ــد الھیئ ــق بتزوی ــا یتعل ــنة 2017 فیم ــة لس ــاھمة المدرج ــركات المس ــة الش ــات حوكم بتعلیم

شامًال لكافة البنود الواجب تضمینھا في التقریر.
قامــت الھیئــة مــن االنتھــاء مــن مراحــل إعــداد مشــروع تعدیــل تعلیمــات حوكمــة الشــركات المســاھمة المدرجــة 
لسنة 2017 من خالل اجراء دراسة مقارنة بین التعلیمات وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعدیالتھ لمعالجة 
ــات  ــن التعلیم ــى تضمی ــة ال ــون الشــركات، باالضاف ــع قان ــررة والمتعارضــة م ــة والمك ــكام المضاف موضــوع االح
بالبنــود الالزمــة لتحســین مرتبــة األردن فــي تقریــر ممارســة األعمــال مــن خــالل إعــداد مصفوفــة بذلــك، حیــث أنھــا 

اآلن في مرحلة أخذ الموافقات الالزمة إلقرارھا وإنفاذھا.
كمــا یتــم مراجعــة التقییــم الســنوي لتقریــر ممارســة االعمــال لمعالجــة آلیــات التحســین. وستســتمر الھیئــة فــي 
جھودھــا لتحقیــق األھــداف المرجــوة مــن الحوكمــة وبمــا یعــزز الثقــة فــي المنــاخ االســتثماري فــي ســوق رأس 

المال االردني. 
مخالفات تعلیمات اإلفصاح

اوًال : الشركات التي لم تزود الھیئة بتقاریرھا الدوریة ضمن المواعید المحددة
بلــغ عــدد الشــركات التــي لــم تــزود الھیئــة خالل عــام 2021 بنتائــج أعمالھا األولیة عــن العام 2020 ضمــن الموعد 
المحدد (27) شــركة، حیث تمَّ فرض غرامتان مالیتان على شــركتین قیمتھما 500 و 750 دینار وقیدھما في ســجل 
الشــركتین لــدى الھیئــة، ولــم یتــم اتخــاذ اجــراء بحــق شــركة واحــدة بســبب قیــام دائــرة ضریبــة الدخــل والمبیعــات 
بمصــادرة ســجالتھا المحاســبیة، كمــا لــم  یتــم اتخــاذ اجــراء بحــق باقــي الشــركات المدرجــة بســبب الصعوبــات 
التــي واجھتھــا لــدى بدایــة تشــغیل النظــام االلكترونــي الجدیــد لالفصــاح. ولــم یتــم اتخــاذ اجــراء بحــق الشــركات 

غیر المدرجة في البورصة. 
امــا فیمــا یتعلــق بالتقریر الســنوي لعام 2020 للشــركات المصــدرة، والذي یتضمن البیانات المالیة الســنویة المدققة 
وتقریــر مجلــس االدارة الســنوي، فقــد بلــغ عــدد الشــركات التــي لــم تــزود الھیئــة بكامــل التقریــر الســنوي لعــام 

2020 (43) شركة، منھا (9) شركات زودت بالبیانات المالیة السنویة المدققة لعام 2020 فقط.

ھیئة األوراق المالیة
Jordan Securities Commission

27



وتــم اتخــاذ تدابیــر قانونیــة بحــق الشــركات المدرجــة المخالفــة للقانــون وتعلیمــات االفصــاح المتعلقــة بالتزویــد 
ــار و 6000  ــن 2750 دین ــا بی ــراوح م ــى (4) شــركات تت ــة عل ــات مالی ــرض غرام ــت ف ــر الســنوي تضمن بالتقری
دینــار، وتوجیــھ تنبیــھ الــى (10) شــركات وقیــد المخالفــات فــي ســجل الشــركات لــدى الھیئــة. كمــا تــم توجیــھ امــر 
ــم  ــام 2020، ول ــر الســنوي للشــركة لع ــد بالتقری ــن التزوی ــا م ــور تمكنھ ــة ف ــى شــركة مدرج ــة ال ــة المخالف بازال

یتم إتخاذ اجراء بحق باقي الشركات. 
أمــا فیمــا یتعلــق بالبیانــات المالیــة الدوریــة للربــع االول لعــام 2021 فقــد بلــغ عــدد الشــركات التــي لــم تــزود الھیئــة 
بھــذه البیانــات ضمــن الموعــد المحــدد (40) شــركة، حیث تم فرض غرامات مالیة على (7) شــركات مدرجة تتراوح 
مــا بیــن 750 و 1500 دینــار، مــع توجیــھ تنبیــھ الــى (5) شــركات وقیــد المخالفات في الســجل لدى الھیئــة، في حین 
تــم التاكیــد علــى شــركة مدرجــة بضــرورة االلتــزام باحــكام القانــون والتشــریعات المعمــول بھــا وتزویــد الھیئــة 

بتقریر الربع األول لعام 2021 فور تمكنھا من ذلك. علما انھ لم یتم اتخاذ اجراء بحق باقي الشركات.
أمــا فیمــا یتعلــق بالبیانــات المالیــة الدوریــة للربــع الثانــي فقــد بلــغ عــدد الشــركات التــي لــم تــزود الھیئــة بھــذه 
البیانــات ضمــن الموعــد المحــدد (35) شــركة، تــم فــرض غرامتــان مالیتــان علــى شــركتین مدرجتیــن قیمــة كل 
منھما 1250 دینار وقید المخالفتین في السجل لدى الھیئة، علما انھ لم یتم اتخاذ اجراء بخصوص باقي الشركات.
كمــا بلــغ عــدد الشــركات التــي لــم تقــم بتزویــد الھیئــة ببیاناتھــا المالیــة للربــع الثالــث ضمــن الموعــد المحــدد (34) 
شــركة، حیــث تــم فــرض غرامتــان مالیتان على شــركتین مدرجتین قیمــة كل منھما 1000 دینار وقیــد المخالفتین في 
ــد  ــھ تاكی ــم توجی ــدة، وت ــاذ اجــراء بخصــوص شــركة مدرجــة واح ــم اتخ ــم یت ــھ ل ــا ان ــة، علم ــدى الھیئ الســجل ل
بااللتــزام الــى باقــي الشــركات التــي لــم تقــم بتزویــد الھیئــة بتقریــر الربــع الثالــث لعــام 2021 خــال الفتــرة 

المحددة في التشریعات.

ثانیًا: الشركات التي لم تلتزم بالبنود اإلفصاحیة التي یجب أن یتضمنھا التقریر السنوي
تــم اتخــاذ اجــراء بحــق (66) شــركة مســاھمة عامــة بخصــوص (115) بنــدا ناقصــًا او لــم تتــم اإلشــارة الیــھ ضمــن 
التقریــر الســنوي لعــام 2020، والتــي یتوجــب االفصاح عنھا ســندا ألحــكام المادة (4/ب، ھـ) مــن تعلیمات االفصاح. 
ومنھاعــدم تضمیــن التقریــر الســنوي لبعــض الشــركات وصفــا ألنشــطة الشــركة الرئیســیة أو معلومــات عــن حجــم 
االســتثمار الرأســمالي أو لــم یتــم تقدیــم بیــان بتحلیــل المركــز المالــي للشــركة، أو لــم یتــم تقدیــم نبــذة تعریفیــة عــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة العلیــا التنفیذیــة أو المزایــا والرواتــب التــي حصــل علیھــا كل منھــم. علمــًا أنــھ 
تضمینھــا  واجــب  بنــدا   (53) بخصــوص  دینــارا   150 منھــا  كل  قیمــة  مالیــة  غرامــات  فــرض  تــم 

في التقریر السنوي للشركة المصدرة سندا لتعلیمات االفصاح المشار الیھا أعاله. 
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كمــا تــم توجیــھ تنبیــھ بخصــوص (7) بنــود أخــرى مطلــوب تضمینھــا ضمــن التقریــر الســنوي لمختلــف الشــركات 
المصدرة للعام 2020. كما تم توجیھ تأكید بااللتزام بخصوص (55) بندا آخر من بنود التقریر السنوي.

ثالثــًا: الشــركات التــي لــم تلتــزم بإعــالم الھیئــة ضمــن المــدة القانونیــة عــن التغییــرات علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة 
عند تعیینھم او تركھم العمل 

تــم اتخــاذ اجــراء بحــق شــركة مســاھمة عامــة واحــدة لعــدم إعــالم الھیئــة ضمــن المــدة القانونیــة عــن التغییــرات 
علــى اعضــاء مجلــس االدارة، حیــث تــم فــرض غرامــة مالیــة علیھــا مقدارھــا 250 دینــار وقیــد المخالفــة فــي ســجل 

الشركة لدى الھیئة. 

رابعــًا: الشــركات التــي لــم تلتــزم بإعــالم الھیئــة عــن المعلومــات الھامــة أو الجوھریــة التــي لھــا أثــر علــى ســعر 
الورقة المالیة

تتضمــن احــكام المــادة (8) مــن تعلیمــات االفصــاح عــدة انــواع مــن المعلومــات الجوھریــة، والتــي یتوجــب علــى 
ــي لحصــول الحــدث الجوھــري،  ــوم العمــل التال ــداول لی ــة جلســة الت ــل بدای الشــركة المصــدرة االفصــاح عنھــا قب
ــادة  ــكام الم ــندا ألح ــة س ــاھمة عام ــركة مس ــى ش ــوال ال ــماع اق ــعار س ــال اش ــام 2020 ارس ــالل ع ــم خ ــث ت حی
(8/و، ك) من تعلیمات االفصاح وأحكام المادة (105/ھـ، و) من قانون األوراق المالیة، لعدم إعالم الھیئة ضمن المدة 
القانونیــة عــن النزاعــات القضائیــة وقــرارات مجلــس االدارة التــي تؤثــر علــى ســعر الورقــة المالیــة لھــذه الشــركة 
ــام  ــذه الشــركة صــدر خــالل الع ــق بھ ــة المتعل ــة األوراق المالی ــس مفوضــي ھیئ ــرار مجل ــا ان ق المصــدرة، علم
2021، حیــث تــم االكتفــاء باشــعار ســماع األقــوال مــع التاكیــد علــى الشــركة بضــرورة االفصــاح عــن المعلومــة 

الجوھریة خالل الفترة المطلوبة.

ــة  ــن مدقــق حســابات مؤھــل لتدقیــق حســابات الجھــات الخاضعــة لرقاب ــزم بتعیی ــم تلت ــي ل خامســًا: الشــركات الت
الھیئة وإشرافھا

ُتلــزم احــكام المــادة (15/أ، ب) مــن تعلیمــات المعاییــر والشــروط الواجــب توافرھــا فــي مدققــي الحســابات المؤھلین 
لتدقیــق حســابات الجھــات الخاضعــة لرقابــة الھیئــة واشــرافھا كًال مــن مكتــب التدقیــق ومدقــق الحســابات والشــركة 
المصــدرة بتعییــن مدقــق حســابات مقیــد فــي ســجل مدققــي الحســابات المؤھلیــن لتدقیــق حســابات الجھــات 
مدقــق  دینــار علــى   500 مالیــة مقدارھــا  فــرض غرامــة  تــم  الھیئــة واشــرافھا، حیــث  لرقابــة  الخاضعــة 
حســابات غیــر مقیــد فــي الســجل وقیــد ھــذه المخالفــة فــي الســجل لــدى الھیئــة، مــع توجیــھ تاكیدیــن بااللتــزام الــى 
كل مــن مكتــب التدقیــق والشــركة المســاھمة العامــة، لقیامھــم بتعییــن مدقــق الحســابات إلعتمــاد البیانــات المالیــة 
للشــركة المســاھمة العامــة، وھــو غیــر مقیــد فــي ســجل المدققیــن المؤھلیــن لتدقیــق حســابات الجھــات الخاضعــة 

لرقابة الھیئة واشرافھا.
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الشركات التي لم تزود الھیئة بتقاریرھا الدوریة ضمن المواعید المحددة
الشركات التي لم تلتزم بالبنود اإلفصاحیة التي یجب أن یتضمنھا التقریر السنوي

الشركات التي لم تلتزم بإعالم الھیئة ضمن المدة القانونیة عن التغییرات
على أعضاء مجلس اإلدارة عند تعیینھم او تركھم العمل

الشركات التي لم تلتزم بإعالم الھیئة عن المعلومات الھامة أو الجوھریة
التي لھا أثر على سعر الورقة المالیة

الشركات التي لم تلتزم بتعیین مدقق حسابات مؤھل لتدقیق حسابات الجھات
الخاضعة لرقابة الھیئة وإشرافھا

نسبة المخالفةعدد المخالفات نوع المخالفة

االجمالي

187
66

1

1

3

258

% 72.48
% 25.58

% 0.39

% 0.39

% 1.16

% 100
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جدول رقم (8): المخالفات االفصاحیة لعام 2021

1. السوق المالي المحلي: 
یعتبــر تنظیــم أعمــال الخدمــات المالیــة مــن أھــم مھــام ھیئــة األوراق المالیــة، وذلــك للمحافظــة علــى ســالمة التعامــل فــي 
ســوق رأس المــال االردنــي وحمایتــھ مــن المخاطــر التــي یتعــرض لھــا وحمایــة المســتثمرین فــي األوراق المالیــة. وتشــمل 
التراخیــص التــي تمنحھــا الھیئــة: الوســاطة المالیــة وأمانــة االســتثمار وإدارة االســتثمار واالستشــارات المالیــة والحفــظ 
األمیــن وإدارة اإلصــدارات مــن خــالل االلتــزام ببــذل عنایــة وإدارة اإلصــدارات مــن خــالل االلتــزام بتحقیــق غایــة وأمانــة 

اإلصدار والتمویل على الھامش.
وقــد حــددت األنظمــة والتعلیمــات الصــادرة عــن الھیئــة شــروطًا یجــب توافرھــا فــي الشــركات للحصــول علــى تراخیــص 
لممارســة أي مــن النشــاطات والخدمــات المالیــة التــي تمنحھــا الھیئــة، وجــاء تنظیــم أعمــال الخدمــات المالیــة مــن أجــل 

تشجیع االستثمار المؤسسي وخلق كفاءات مھنیة مالیة محترفة مسؤولة.
وفیما یلي نبین نتائج عام 2021 فیما یتعلق بتراخیص شركات الخدمات المالیة ومعتمدیھا: 

الخدمات المالیة



  ب - اعتماد االشخاص الطبیعیین:
وافقت الھیئة على منح (20) شخصا طبیعیًا (21) اعتماد لممارسة أعمال الخدمات المالیة في السوق المالي المحلي 

وذلك على النحو التالي:

الوسیط المالي
المستشار المالي 

مدیر االستثمار
ضابط امتثال

العدد نوع االعتماد

االجمالي

11
3
2
5

21
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جدول رقم (9): شركات الخدمات المالیة والتراخیص الممنوحة لھما لمزاولة أعمالھا (*)

جدول (10): معتمدي الخدمات المالیة خالل العام 2021

جدول (11): التراخیص الملغاة لعام 2021

 أ- إلغاء (4) تراخیص ممنوحة لشركاتا خدمات مالیة قائمة وذلك على النحو التالي:

(*) تم الغاء التراخیص بناءًا على طلب الشركات

شركة تفوق لالستثمارات المالیة

المجموعة المالیة ھیرمیس/االردن

إدارة االستثمار وامانة االستثمار واالستشارات المالیة

إدارة اإلصدارات من خالل االلتزام ببذل عنایة

تاریخ قرار المجلسنوع الترخیص الملغى
إللغاء الترخیص الشركة الرقم

2021/12/19

2021/12/19

1

2

شركة الصقر العربي لبیع وشراء األوراق المالیة

بناء على طلبھم

تاریخ قرار المجلسسبب اإللغاء الشركة الرقم

19/12/2021

19/12/2021

29/12/2021

1

2

3

عدم االلتزام بتصویب نسبة صافي حقوق الملكیة    
لرأس المال المدفوع واألوضاع المالیة

عدم االلتزام بتصویب نسبة صافي حقوق الملكیة    
لرأس المال المدفوع واألوضاع المالیة

الشركة اإلداریة المتخصصة لالستثمار
واالستشارات المالیة

شركة أموال للخدمات والوساطة المالیة

ج- الغاء التراخیص الممنوحة لـ (3) شركات خدمات مالیة وذلك على النحو التالي:



2. البورصات االجنبیة:
قامــت الھیئــة بتنظیــم ممارســة أعمــال الخدمــات المالیــة فــي البورصات االجنبیــة لعام 2021 اســتناذا لقانون تنظیــم التعامل 
بالبورصــات االجنبیــة رقــم (1) لســنة 2017، بموجــب التعلیمــات والقــرارات الالزمــة لتنفیــذ أحكام ھذا القانــون على النحو 

التالي:
 أ- تم منح التراخیص التالیة لشركاتا خدمات مالیة قائمة في البورصات االجنبیة:

 ب - تم إلغاء ترخیص وسیط معرف في البورصات االجنبیة بناء على طلب شركة أجیاد لألوراق المالیة تاریخ قرار 
مجلس المفوضین بتاریخ 2021/12/30.

 ج - وافقت الھیئة على منح 11 أشخاص طبیعیین 11 اعتمادات لممارسة أعمال الخدمات المالیة وھي على النحو التالي:

الوسیط المالي
المستشار المالي
أمین االستثمار
مدیر االستثمار

العدد نوع االعتماد

االجمالي

7
2
0
2
11

جدول رقم (12): شركاتا الخدمات المالیة القائمة والترخیص الممنوح لھما لمزاولة أعمال
الخدمات المالیة في البورصات االجنبیة
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رم للوساطة المالیة
ادمیرال ماركتس ایھ اس /األردن

وسیط مالي لحساب الغیر

نوع الترخیص
 تاریخ قرار

مجلس المفوضین الشركة الرقم

2021/1/5

2021/6/6

1

وسیط مالي لحساب الغیر / وسیط لحسابھ2

شكل رقم (6): عدد التراخیص واالعتمادات المتعلقة بممارسة أعمال الخدمات المالیة والتي تم تجدیدھا
خالل األعوام   8 2021-201

جداول (13): معتمدي الخدمات المالیة خالل العام 2021



عدد شركات الخدمات المالیة المرخصة
من الھیئة حسب نوع الترخیص

وسیط مالي
وسیط لحسابھ

التمویل على الھامش
أمانة االستثمار
إدارة االستثمار

االستشارات المالیة
إداراة االصدارات / بدل عنایة

إدارة االصدارات / تحقیق غایة
أمانة إصدار
حافظ أمین

عدد الشركات والتراخیص الممنوحة
وسیط مالي/بورصات أجنبیة

وسیط لحسابھ/بورصات أجنبیة
وسیط معرف/ بورصات أجنبیة

أمانة االستثمار/بورصات أجنبیة
إدارة االستثمار/بورصات أجنبیة

االستشارات المالیة/بورصات أجنبیة
عدد البنوك والتراخیص الممنوحة

عدد البنوك التجاریة المرخصة من الھیئة حسب نوع الترخیص
أمانة االستثمار

االستشارات المالیة
إدارة االستثمار

إدارة االصدارات / بدل عنایة
إدارة االصدارات / تحقیق غایة

أمانة إصدار
حافظ أمین

عدد الشركات والتراخیص الممنوحة

 ویوضح الجدول التالي شركات الخدمات المالیة والتراخیص القائمة لعام 2021 مقارنة مع السنوات السابقة
على النحو التالي:-

جدول رقم (14): عدد شركات الخدمات المالیة والتراخیص الممنوحة ( 2021 - 2016)
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شركات الوساطة المالیة التي بلغ صافي حقوق ملكیتھا أقل من 75 % من رأس المال.
نصــت أحــكام المــادة (5) مــن تعلیمــات الترخیــص واالعتمــاد للخدمــات المالیــة وتنظیمھــا لســنة 2005 بأنھ یجــب أال یقل 
مبلــغ صافــي حقــوق الملكیــة عــن 75 % مــن رأس المال المدفوع لطالب الترخیص"، حیث أن ھذه النســبة تعكس نتیجة 
ــتثمارات  ــم اس ــرق تقیی ــات وف ــة واحتیاطی ــائر متراكم ــاح أو خس ــن أرب ــا م ــة جوانبھ ــال ونشــاطات الشــركة بكاف أعم

ومسحوبات الشركاء على رأس المال المدفوع.
وقــد بلــغ عــدد الشــركات التــي انخفضــت لدیھــا نســبة صافــي حقــوق الملكیــة لــرأس المــال المدفــوع عــن 75 % كمــا 
ھــو فــي نھایــة اخــر یــوم مــن العــام 2021 ثــالث شــركات، بینمــا بلغ عدد الشــركات التــي زادت لدیھا النســبة عن 75 % 

وأعلى 50 شركة، كما ھو موضح في الجدول أدناه:

جدول رقم (15): تصنیف الشركات حسب صافي حقوق الملكیة لرأس المال المدفوع
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شركات ذات نسبة صافي حقوق الملكیة لرأس المال المدفوع أقل من 75 % .

شركات ذات نسبة صافي حقوق ملكیتھا لرأس المال المدفوع من 75 % لغایة 100 %.

شركات ذات نسبة صافي حقوق ملكیتھا لرأس المال المدفوع أكثر من 100 %.

عدد الشركات نسبة صافي حقوق الملكیة لرأس المال المدفوع
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جدول رقم (16): أحصائیة التفتیش على شركات الوساطة المالیة لعام 2021

جدول رقم (17): اإلجراءات والتدابیر التي تم اتخاذھا بحق شركات الوساطة المالیة لعام 2021
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تفتیش میداني
تفتیش الكتروني

عدد الشركات طبیعة التفتیش

13
53

حیــث نتــج عــن ذلــك مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابیــر التــي تــم اتخاذھــا بحــق شــركات الوســاطة المالیــة توزعــت 
بیــن فــرض غرامــة مالیــة علــى الشــركات أو توجیــھ تنبیــھ لھــا أو تأكیــد علیھــا بالعمــل علــى ازالــة المخالفــة وااللتــزام 
التــام بجمیــع االوقــات بالقانــون واالنظمــة والتعلیمــات او منــح مھــل لتصویــب األوضــاع لمخالفتھــا بعــض مــواد قانــون 

االوراق المالیة أو األنظمة أو التعلیمات الصادرة بمقتضاه، وفیما یلي ملخص لإلجراءات المتخذة:

1. مخالفة بنود في قانون األوراق المالیة فیمایتعلق بالفصل بین اموال الوسیط واموال عمالئھ
    و تقدیم بیانات غیر صحیحة للھیئة واالحتفاظ بالسجالت المحاسبیة وفقا لمعاییر المحاسبة.

2. مخالفة قرار مجلس مفوضي الھیئة فیما یتعلق بمنحھا تمویل (قرض)\ لشركة والذي
     یعتبر خارج غایاتھا. 

3. مخالفة تعلیمات الترخیص واالعتماد للخدمات المالیة وتنظیمھا لسنة 2005 فیما یتعلق
      بقیام شركة وساطة بمنح تمویل (قرض) لشركة والذي یعتبر خارج غایاتھا. 

4. مخالفة نظام الترخیص واعتماد الخدمات المالیة في ھیئة االوراق المالیة.
5. مخالفة تعلیمات الفصل بین أموال الوسیط المالي وأموال عمالئھ.

6. مخالفة تعلیمات الترخیص واالعتماد للخدمات المالیة وتنظیمھا لسنة 2005 فیما یتعلق
      بمسك الدفاتر والسجالت المحاسبیة بصورة منظمة وصحیحة. 

7. مخالفة المادة 4 من ملحق 1 من تعمیم رقم 3/1/3864 تاریخ 12/10/2005 فیما یتعلق
       باصدار شیكات یدویة لبعض عمالئھا بدال من الشیكات االلیة.

8. مخالفة تعلیمات تسجیل وایداع االوراق المالیة وتسویتھا لسنة 2017. 
9. مخالفة أحكام المادتین (6،5) من تعلیمات الترخیص واالعتماد للخدمات المالیة وتنظیمھا

       لسنة 2005 فیما یتعلق بانخفاض نسبة صافي حقوق الملكیة لرأس المال المدفوع.

الشركات المخالفةعدد المخالفات طبیعة المخالفة
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اشعارات سماع أقوال

كتب استفسار نظرًا لحدوث تغیر ملحوظ في أسعار أسھمھا

المخالفات

شركات وساطة مالیة/ متعاملین

شركات مساھمة عامة

ثالث أشخاص طبیعین وشركتین خدمات مالیة

الجھة المعنیة باإلجراء العددطبیعة اإلجراء المتخذ

7

71

5
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جدول رقم (18): اإلجراءات والتدابیر التي تم اتخاذھا نتیجة المراقبة على التداول لعام 2021

2021

ARAMIS
NSCV900 Optiq

CTA2021/3/4
2021/3/4



شكل رقم (7): أحجام التداول لألعوام 2021-2018
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الرقابة على مؤسسات السوق 
شركة بورصة عمان 

ــد مــن  ــى أعضائھــا والتأك ــون واإلشــراف عل ــق القان ــام شــركة بورصــة عمــان بأعمالھــا وف ــة قی ــة بمتابع ــوم الھیئ تق
ممارســة أعضــاء مجلــس إدارة البورصــة واإلدارة التنفیذیــة لصالحیاتھــم وفــق القانــون واألنظمــة والتعلیمــات الصــادرة 

بمقتضاه، كما یتم النظر بقرارات مجلس إدارة البورصة بشكل دوري ومنتظم.

أداء البورصة خالل عام 2021
حققت شركة بورصة عمان مؤشرات إیجابیة خالل عام 2021 وأعلى مكاسب سنویة منذ عام 2005، حیث ارتفع حجم 
التداول خالل العام 2021 إلى حوالي 2.0 ملیار دینار وبنسبة 87.2 % مقارنة مع 1.0 ملیار دینار للعام 2020. وقد بلغ 
عدد األسھم المتداولة خالل العام 2021 حوالي 1.5 ملیار سھم نفذت من خالل 818 ألف عقد مقارنة مع 1.1 ملیار سھم 

تم تداولھا خالل العام 2020 نفذت من خالل 421 ألف عقد.
كمــا ارتفــع معــدل دوران األســھم الــذي یعكــس عــدد األســھم المتداولــة إلــى العــدد الكلــي لألســھم المدرجــة حیــث بلــغ 

معدل دوران األسھم في البورصة 24.2 % لعام 2021 مقارنة مع 17.4 %  لعام 2020.



أمــا فیمــا یتعلــق بالقیمــة الســوقیة لألســھم المدرجــة فــي البورصــة فقــد ارتفعــت فــي نھایــة عــام 2021 إلــى 15.5 ملیــار 
دینار مقارنة مع 12.9 ملیار دینار لعام 2020 أي بارتفاع نسبتھ 20 %. 

شكل رقم (8): الرقم القیاسي ألسعار األسھم المرجح باألسھم الحرة لألعوام 2000 - 2021

شكل رقم (9): القیمة السوقیة لألسھم المدرجة في بورصة عمان لألعوام 2017 - 2021
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أمــا بالنســبة للرقــم القیاســي العــام ألســعار األســھم المرجــح باألســھم الحــرة ASE100 لشــركة بورصة عمان فقــد ارتفع 
لیصل إلى 2118.6 نقطة نھایة عام 2021 مقارنة مع 1657.2 نقطة نھایة عام 2020، أي بارتفاع نسبتھ 27.8 %. وتمثل 
ھــذه النســبة أعلــى مكاســب ســنویة تحققھــا البورصــة منــذ عــام 2005 باإلضافة إلــى ارتفاع الرقم القیاســي العام ألســعار 
األسھم المرجح باألسھم الحرة ASE20 لیصل إلى 1074.4 نقطة نھایة عام 2021 مقارنة مع 806.5 نقطة نھایة عام 

2020، أي بارتفاع نسبتھ 33.2 %.  



كما انخفضت نسبة ملكیة غیر االردنیین بشركة بورصة عمان لعام 2021 لتبلغ 48.1 %، مقارنة مع 51.1 % بنھایة 
العام 2020، وبذلك تكون قیمة صافي استثمار غیر األردنیین في البورصة 60.9 ملیون دینار بالسالب خالل عام 2021.

سوق االوراق المالیة غیر المدرجة
بلغ عدد االسھم المتداولة في ھذا السوق خالل العام 2020 ما مجموعھ 158,788,724  ملیون سھم بما قیمتھ 

65,618,978 ملیون دینار تمت من خالل التداول على أسھم 49 شركة.

مركز إیداع االوراق المالیة
یعمل المركز على تسجیل االوراق المالیة وإیداعھا وحفظ ونقل ملكیتھا وإجراء عملیات التقاص والتسویة لھا. وتقوم 

الھیئة بمتابعة قیامھ بأعمالھ وفق القانون والتأكد من ممارسة أعضاء مجلس إدارتھ واإلدارة التنفیذیة فیھ لصالحیاتھم 
وفق األنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه، كما یتم النظر من قبل مجلس مفوضي الھیئة في قرارات مجلس إدارة 

المركز بشكل دوري ومنتظم.
وحسب بیانات المركز، فقد بلغ عدد المساھمین المودعین في نھایة العام 2021 لدى المركز 549,035 مساھمًا من 
أصل كامل عدد مساھمي الشركات المساھمة العامة البالغ عددھم625,597 مساھمًا أي ما نسبتھ حوالي 87.8 %.

شكل رقم (10): عدد الشركات المدرجة لألعوام 2021-2017

40

وقد انخفض عدد الشركات المدرجة إلى 172 شركة في نھایة عام 2021 مقارنة مع 179 شركة في نھایة عام 2020.  
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جدول رقم (19) تصنیف ملكیة األوراق المالیة لعام 2021

ــة  ــاھمة العام ــركات المس ــس إدارة الش ــاء مجال ــات أعض ــن ملكی ــز م ــره المرك ــا ینش ــة م ــة بمتابع ــوم الھیئ ــا وتق كم
والمســاھمین الذیــن یملكــون 1 % مــن رأســمالھا وتــداوالت أعضــاء مجالــس إدارات تلــك الشــركات، إضافــة إلــى النســب 

والمؤشرات المالیة وإجراءات الشركات.
وفیما یلي تصنیف ملكیة األوراق المالیة لعام 2021 : 
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اردنیین
عرب
أجانب

4,950,429,461

1,910,647,307

623,274,016

7,484,350,784

9,143,144,424.60

5,318,953,141.04

2,846,676,682.50

17,308,774,248.14

%

66.144

25.529

8.328

% 100

%

52.824

30.730

16.446

% 100

القیمة اإلجمالیة ( المبلغ بالدینار )عدد األوراق المالیة

اإلجمالي

تصنیف الجنسیة
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مشروع خارطة الطریق لتطویر سوق رأس المال األردني                           

تســعى خطــة خارطــة الطریــق لتطویــر ســوق رأس المــال االردنــي، والتــي تــم إعدادھــا بالتعــاون مــع البنــك األوروبــي 
إلعــادة البنــاء والتنمیــة  والتــي تھــدف لرفــع مســتوى اھتمــام المســتثمرین فــي األوراق المالیــة االردنیــة، وجعــل ســوق 
رأس المــال االردنــي أكثــر جدبــًا لمصــدري األوراق المالیــة مــن الشــركات المســاھمة العامــة والخاصــة، وإعــادة توجیــھ 
مؤسســات ســوق رأس المــال للعمــل ضمــن أطــر عمــل القطــاع الخــاص االكثــر كفــاءة، وجعــل ســوق رأس المــال االردنــي 
ــة األوراق  ــات ھیئ ــدرات وصالحی ــز ق ــة، وتعزی ــي المنطق ــال ف ــع اســواق الم ــة م ــى المنافســة بالمقارن ــدرة عل ــر ق اكث
ــة  ــب توعی ــى جان ــذا إل ــتثمرین، ھ ــذب المس ــى ج ــاعد عل ــدة تس ــتثماریة جدی ــات اس ــق منتج ــا، وخل ــة وتمكینھ المالی
ــى النحــو  ــق ھــي عل ــة. إن األھــداف االســتراتیجیة لمشــروع خارطــة الطری ــألوراق المالی ــن ل المســتثمرین والمصدری

التالي:-
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01

02

03

04

05

06

07

زیادة اھتمام المستثمرین 

جعل السوق أكثر جاذبیة للمصدرین             

توجیھ البنیة التحتیة لمؤسسات
سوق رأس المال وفق عملیات القطاع الخاص

جعل صناعة األوراق المالیة أكثر تنافسیة

تقویة ھیئة األوراق المالیة

خلق منتجات استثماریة أكثر جاذبیة

التواصل مع المستثمرین وتوعیتھم

ھیئة األوراق المالیة
Jordan Securities Commission



جاري العمل على مراجعة األطر التشریعیة والرقابیة والھیكلیة في ھیئة
األوراق المالیة، و تقدیم التوصیات الالزمة لتحقیق التطویر المنشود في
عمل الھیئة وفق أفضل الممارسات العالمیة واالمتثال للمعاییر الدولیة.  

                               

جاري العمل على صیاغة مشاریع التعدیالت التشریعیة
لتحدیث كافة القوانین واألنظمة التي تؤثر على سوق

رأس المال االردني وجعلھا اكثر انسجامًا مع المعاییر الدولیة.

تم االنتھاء من مراجعة الشكل القانوني لمركز ایداع األوراق
المالیة ودراسة ھیكلة شركة بورصة عمان ومركز االیداع.

جاري العمل على تطویر أوراق مالیة جدیدة أو خدمات مالیة جدیدة باإلضافة
إلى مراجعة المنتجات الحالیة من حیث الخصائص القانونیة والتنظیمیة لجعلھا

أكثر جاذبیة للمصدرین وأطراف السوق.

تقدیم التوصیات النھائیة الخاصة بالسیاسات الضریبیة الحالیة والمطبقة على
أنشطة السوق المالي وآلیة فرض الضرائب على المستثمرین غیر المباشرین

(مستثمرین في صنادیق االستثمار المشترك) بالمقارنة مع المستثمرین المباشرین،
والرسوم المفروضة على التداوالت في شركة بورصة عمان وعلى رسوم االنتساب

وعلى رسوم العضویة ورسوم الترخیص لدى مؤسسات سوق رأس المال.

اإلصالحات القانونیة والتنظیمیة

تغییرات السیاسة الضریبیة

إعادة ھیكلة مؤسسات سوق رأس المال وتخطیط األعمال

تغییرات على ھیئة االرواق المالیة

تطویر المنتجات

المحور
الثاني

المحور
الثالث

المحور
الرابع

المحور
الخامس

المحور
األول

ولتحقیــق األھــداف االســتراتیجیة أعــاله وتحــت إشــراف ومتابعــة ھیئــة األوراق المالیــة، تعاقــد البنــك األوروبــي إلعــادة 
ــازات لمحــاور  ــم االنج ــي أھ ــا یل ــال وفیم ــر اســواق رأس الم ــة متخصصــة بتطوی ــع شــركات عالمی ــة م ــاء والتنمی البن

خارطة الطریق لعام 2021 :
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تطویر أنظمة الھیئة اإللكترونیة
اســتمرارًا لنھــج االرتقــاء بــأداء الھیئــة ومؤسســات ســوق رأس المــال االردنــي، وبھــدف تعزیــز أداء العمــل والبیئــة 
التقنیــة اآلمنــة والمتطــورة فقــد شــھد العــام 2020 البــدء بتنفیــذ المشــاریع المثبتــة ضمــن خطة الھیئــة واســتكمال وإنھاء 

العدید من المشاریع بنجاح حسب ما ھو مدرج أدناه: 
 XBRL اوًال: مشروع اإلفصاح اإللكتروني بلغة

أطلقــت ھیئــة األوراق المالیــة وشــركة بورصــة عمــان بتاریــخ 2020/12/20 نظــام الخدمــات واإلفصــاح اإللكترونــي بلغة 
(XBRL) كمنّصــة إلكترونیــة لتقدیــم اإلفصاحــات وطلبــات الحصــول علــى الخدمــات من الجھــات الخاضعــة لرقابة الھیئة 
ــزام الشــركات  ــابقًا وإل ــا س ــول بھ ــة المعم ــرق اإلفصــاح التقلیدی ــل بط ــاف العم ــم إیق ــث ت ــان حی وشــركة بورصــة عم
المدرجــة فــي شــركة بورصــة عمــان والجھــات الخاضعــة لرقابــة الھیئــة بتطبیــق ھــذا النظــام حصــرًا مــن خــالل المنصــة 
(www.xbrljordan.jo) وقد اظھر النظام نقلة نوعیة في تعزیز مستویات اإلفصاح والشفافیة في السوق ودّقة وسرعة في تبادل 
ــي االفصاحــات فــي التعامــل معھــا مــن خــالل توفیــر  المعلومــات والتقاریــر الُمفصــح عنھــا واســھم فــي مســاعدة متلّق
الجھــد والوقــت الالزمیــن لتحلیــل وتقییــم محتواھــا، باإلضافــة الــى توفیــر لغــة موحــدة إلعــداد وعــرض البیانــات المالیــة 

وغیر المالیة وفق المعاییر المالیة والمحاسبیة الدولیة.
ــك الشــركات  ــة بھــا، بمــا فــي ذل ــة والمتعامل ــألوراق المالی ــل الجھــات الُمصــدرة ل ــم تطبیــق ھــذا النظــام مــن قب ــد ت وق
ــق االســتثمار المشــترك والشــركات ذات  ــة وصنادی ــات المالی ــة والمســاھمة الخاصــة وشــركات الخدم المســاھمة العام
الغــرض الخــاص والجھــات الحكومیــة المصــدرة لــألوراق المالیــة ومكاتــب التدقیــق ومدققــي الحســابات وجمعیــة 
المحاســبین القانونییــن األردنییــن، ویتأمــل ان یســھم تطبیــق ھــذا النظــام فــي تحقیــق أھــداف الھیئــة والبورصــة وتعزیــز 
ــة  ــر المحتمل ــن المخاط ــة الســوق والمســتثمرین م ــل حمای ــا یكف ــة اإلفصــاح بم ــة عملی ــم ومراقب ــى تنظی ــا عل قدراتھم
ــادة التنافســیة فــي ســوق رأس المــال االردنــي وتحســین المنــاخ االســتثماري المحلــي علــى وجــھ العمــوم، حیــث  وزی
یعتبــر النظــام ركیــزة رئیســة إلرســاء البنیــة األساســیة المطلوبــة ألســواق المــال وبمــا یدفــع نحــو االســتمرار فــي رفــع 

تصنیف األردن في تقاریر ممارسة األعمال الدولیة.

ثانیًا: مشروع نظام الرقابة على التداول الجدید
     فــي ظــل قیــام شــركة بورصــة عمــان بتنفیــذ مشــروع توفیــر نظــام تــداول الكترونــي جدیــد Optic وحرصًا مــن الھیئة 
ــة جلســات  ــدف  مراقب ــي وبھ ــل الســوق المال ــم عم ــة المســتثمرین وتنظی ــان حمای ــي وضم ــا الرقاب ــة دورھ ــى تأدی عل
التــداول بكفــاءة وفاعلیــة تمــت الموافقــة للھیئــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء علــى تشــكیل لجنــة شــراء خاصــة لغایــات 
الســیر بإجــراءات طــرح عطــاء لشــراء نظــام جدیــد للرقابــة علــى التــداول بحیــث یراعــي أفضــل الممارســات واســالیب 
الرقابــة العالمیــة، وقــد تــم اإلنتھــاء مــن إعــداد المواصفــات الفنیــة  الخاصــة بالعطــاء تمھیــدًا لطــرح العطــاء دولیــًا خــالل 

الربع األول من العام 2022.
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جدول (20) مشاركات الھیئة في اللقاءات العربیة والدولیة

اســتمرت الھیئــة خــالل عــام 2021 بالتواصــل مــع كافة قطاعــات المجتمع المحلي والعربــي والدولي ذات العالقة بأســواق 
رأس المــال، حیــث تحــرص الھیئــة علــى تعزیــز حضورھــا علــى المســتوى العربــي والدولــي مــن خــالل مشــاركتھا عربیــًا 
ودولیــًا مــع مختلــف الجھــات الرســمیة لتوطیــد التعــاون مــع مؤسســات ســوق رأس المــال فــي الخــارج بھــدف االطــالع 
علــى أحــدث الممارســات والمعاییــر فــي مجــال ســوق رأس المــال واالســتفادة مــن تجربــة ھــذه الھیئــات والمؤسســات. 

حیث یوضح الجدول التالي أھم المشاركات واللقاءات على المستوى العربي والدولي:
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التواصل المحلي والعربي والدولي

21/12/2021

13/12/2021 - 17/12/2021

06/12/2021

23/11/2021 - 25/11/2021

16/11/2021 IOSCO ANNUAL MEETING 2021/
PRESIDENTS COMMITTEE

IOSCO

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5 
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. 6

. 8

. 9

. 10

. 11

. 12

.7

9/11/2021 - 11/11/2021

08/11/2021

10/11/2021

11/11/2021

20/10/2021

6/10/2021 - 7/10/2021

4/10/2021 - 6/10/2021

IOSCO ANNUAL MEETING 2021 /
MMOUMONITORING GROUP

IOSCO ANNUAL MEETING 2021 /
AFRICA/MIDDLE EAST
REGIONAL COMMITTEE AMERC

IOSCO ANNUAL MEETING 2021 /
GROETH AND EMERGING
MARKETS COMMITTEE GEMC

UNCTAD-GEMC REGULATORY
WORKSHOP ON SECURITIES
MARKET REGULATORS AND
SUSTAINABLE INVESTMENT

16TH  FSI-IOSCO virtual conference
on securities trading issues and market
infrastructure

IOSCO
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3/2/2021

23/3/2021 - 24/3/2021

(16-18) - (23-26) /3/2021

. 13

. 14

. 15

. 16

. 17

. 18

. 19

. 20

. 21

. 22

22/3/2021 - 23/3/2021

27/4/2021 - 29/4/2021

14/6/2021 - 17/6/2021

16/8/2021 - 17/8/2021

09/09/2021

28/9/2021 - 29/9/2021

06/10/2021
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Second World Investor Week 2021

DEVELOPMENT ENFORCEMENT MANUALS
IOSCO

IOSCO

IOSCO

IOSCO

IOSCO

IOSCO

IOSCO

Cambridge FINTECH and Regulatory
Innovation ( CFTRI ) Program

DEVELOPING ON-SITE MANUALS

IOSCO MMOU TRAINING WORKSHOP

MARKET SURVEILLANCE AND
THE USE OF TECHNOLOGY



جدول (21) أداء بورصة عمان مقارنة مع البورصات العربیة
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نسبة التغیر (2021-2020)إغالق المؤشر 2021 المؤشر

أداء بورصة عمان مقارنة مع البورصات العربیة والعالمیة

20212020

.%10.18

%68.24
%31.74

%27.84

شكل رقم (11): أداء بورصة عمان مقارنة مع البورصات العربیة لسنة 2021

% 31.74

% 29.83

% 28.25

% 68.24

% 11.40

% 10.18

% 27.84

6108.04

11281.71

3195.91

8488.36

11,625.81

11949.18

2,118.65



جدول (22) أداء بورصة عمان مقارنة مع البورصات العالمیة

أمــا بالنســبة لمؤشــرات البورصــات العالمیــة فقد شــھدت المؤشــرات االمریكیة ارتفاعــًا خالل العــام 2021 مقارنة مع عام 
ــبة 21.39 %  ــر Nasdaq Composite بنس ــت 26.89 % ومؤش ــبة بلغ ــرS&P 500 بنس ــع مؤش 2020 إذ ارتف
باإلضافة إلى مؤشــر DOW 30 ارتفع بنســبة 18.36 %، وقد شــھد مؤشــر بورصة لندن FTSE100 ارتفاعًا بنســبة 
14.34 %، وارتفع مؤشر بورصة المانیا DAX بنسبة 15.79 %.وارتفع مؤشر بورصة طوكیوNikkei 225 بنسبة 

.% 5.18

ھیئة األوراق المالیة
Jordan Securities Commission

51

S&P 500

DOW 30

 NASDAQ Composite

FTSE 100

DAX

Nikkei 225

ASE Index

4766.18

36226

15,645.00

7384.54

15884.86

28865

2118.65

% 26.89

% 18.36

% 21.39

% 14.30

% 15.79

% 5.18

% 27.84

نسبة التغیر (2021-2020)إغالق المؤشر 2021 المؤشر

شكل رقم (12): أداء بورصة عمان مقارنة مع البورصات العالمیة لسنة 2021
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