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 المقذمت: .1
 

وىي ترتبط برئيس الوزراء ، 1997( لسنة 23ىي ىيئة رسمية رقابية منظمة لسوق رأس المال أنشئت بموجب قانون األوراق المالية رقم ) ىيئة األوراق المالية
عتبارية. وقد جاء إنشاؤىا وتحديد نطاق عمميا يي السوق بيدف حماية المستممرين يي األوراق المالية يي بورصة االشخصية والاري وتتمتع باالستقالل المالي واإلد

 عمان، وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفايية، وحماية السوق من المخاطر التي قد يتعرض ليا. 
 

 الييئة واإلشراف عمى شؤونيا مجمس يتألف من خمسة مفوضين متفرغين من ذوي الخبرة واالختصاص بمن يييم الرئيس ونائبو، يتم تعيينيم لمدة ويقوم عمى إدارة
األىداف التي تم سنوات قابمة لمتجديد بقرار من مجمس الوزراء عمى أن يقترن ذلك باإلرادة الممكية السامية. ويناط بمجمس المفوضين ميام عديدة لتحقيق  أربع

صدار التعميمات، والموايقة عمى التعميمات واألنظمة الداخمية لبور  صة عمان ومركز إيداع إنشاء الييئة من أجميا،  وتشمل إعداد مشاريع القوانين واألنظمة وا 
مى تسجيل األوراق المالية وصناديق االستممار، واعتماد األوراق المالية ، ومنح التراخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية ومعتمدي سوق رأس المال والموايقة ع

 المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم األداء التي يجب عمى الجيات الخاضعة لرقابة الييئة التقيد بيا.
 

شراييا بموجـب قانون األوراق المالية رقم ) ألوراق الماليــة وشركات الخدمات المالية المرخص ليا الشركات المصدرة ل 2117( لعام 18يخضع لرقابة الييئة وا 
 ومعتمدو سوق رأس المال وبورصة عمان ومركز إيداع األوراق المالية وصناديق االستممار المشترك وشركات االستممار يي األوراق المالية.

 

ب وشـراكات محميــة وخارجيـة، وبـأن انفتـاا مؤسسـات سـوق رأس المــال تـؤمن ىيئـة األوراق الماليـة بـأن إنجـاز سـوق رأس المــال األردنـي ىـو حصـيمة دراسـات وتجـار 
لتنظيميـة التـي بـذلت عمى العالم ومواكبة التطورات وايضل الممارسات عمى الصـعيد الـدولي واالطـالع عمـى مجريـات التطـور العـالمي واسـتيعابيا لمتطـوير والجيـود ا

لمقـة بالسـوق. لـذلك تــولي ىيئـة األوراق الماليـة أىميـة كبيـرة لتعزيـز التعـاون وتبـادل المعمومـات والخبـرات مــع لتـويير البيئـة االسـتممارية المناسـبة كـان وراء اإلنجـاز وا
 فـاىم بمـا يسـاىم يـي تحقيـقالمؤسسات المحمية والعربية والدولية، وترتبط الييئة مع نظيراتيـا عمـى المسـتول العربـي  والـدولي باتفاقيـات تبـادل لممعمومـات ومـذكرات ت

مـذكرات الييئة وتطوير سوق رأس المال يي األردن ولدل ىـذه الجيـات، ويـق شـروط تحـايظ عمـى مصـالح األطـراف ذات العالقـة. وتحكـم ىـذه االتفاقيـات والأىداف 
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مـن الييئـات واألسـواق (، وقـد تـم توقيـع اتفاقيـات ومـذكرات تفـاىم مـع عـدد IOSCOمبادئ دولية متفق عمييا وصادرة عن المنظمـة الدوليـة لييئـات األوراق الماليـة )
لييئة عضو ياعل يـي المنظمـة العربية والدولية ممل االمارات البحرين والكويت ومصر وماليزيا والصين ورومانيا وتايوان ونيوزلندا واوكرانيا وُعمان وقطر، كما ان ا

ربية باالضاية الى أنيا احدل الييئات الدوليـة الموقعـة عمـى مـذكرة وىي عضو مؤسس التحاد ىيئات االوراق المالية الع (IOSCO)الدولية لييئات األوراق  المالية 
، وىـي مـذكرة تعنـى بالتعـاون وتبـادل المعمومـات بـين الجيـات الرقابيـة عمـى أسـواق رأس المـال يـي العـالم، (IOSCO)التفاىم متعددة األطراف الصـادرة عـن منظمـة 

عية والرقابية التي تطبقيا ىي ويق المعايير الدولية. كمـا تـم توقيـع اتفاقيـة مـع منظمـات دوليـة ممـل ال وقبول أي جية رقابية ضمن الموقعين يعني أن األطر التشري
IFC  العديــد مــن مــذكرات التفــاىم مــع المؤسســات الوطنيــة ومنيــا البنــك المركــزي وقعــت لمتعــاون يــي مجــال حوكمــة الشــركات .أمــا عمــى المســتول المحمــي يــان الييئــة

 ووحدة مكايحة غسل األموال، بيدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الييئة وىذه الجيات يي مجال التنظيم والرقابة وتبادل المعمومات.ودائرة مراقبة الشركات 
 

ل نشـرىا وذلـك مـن خـالوتسعى الييئة إلـى تعزيـز مقايــة االسـتممار يـي األوراق الماليـة ونشـر وتجـذير المعريــة بيـا لـدل الجميـور، بغـرض توسـيع قاعـدة المسـتممرين 
 عات والمعاىد. العديد من مواد التوعية عبر وسائل اإلعالم وعقد محاضرات ولقاءات متخصصة مع عدد من المؤسسات الوطنية واستقبال ويود طالبية من الجام

 

الييئــة مبــادلء حوكمــة الشــركات عمــى  تطبقــوتعزيــزا لحمايــة المســتممرين يــي األوراق الماليــة وااليصــاا والشــفايية يــي الســوق وحفاظــان عمــى حقــوق المتعــاممين ييــو، 
المدرجـة بالتعـاون مـع مؤسسـات سـوق رأس المـال. كمـا تـؤمن الييئـة أن العامـة حوكمة الشركات المساىمة  تعميماتالشركات المدرجة يي السوق من خالل اصدار 

 القة شراكة ىدييا حماية المستممرين واالرتقاء بسوق رأس المال الوطني.عالقتيا مع الجيات الرقابية كالسمطة القضائية والسمطة التشريعية وأجيزة اإلعالم ىي ع
لحاقيم بالدورات والمقاءات التدريبيـة المحميـة والخا رجيـة لتعزيـز خبـراتيم وقـدراتيم ممـا وتولي الييئة تطوير العاممين يييا اىتمامان مركزيان من خالل التدريب الداخمي وا 

الوطني. كما تولي الييئة اىتماما مستمرا لمتطوير االلكتروني من خالل التحديث والتطوير عمـى البنيـة التحتيـة وتقـديم خـدمات  ينعكس إيجابان عمى سوق رأس المال
 الكترونية تفاعمية كنظامي الترخيص وااليصاا االلكتروني.
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تجاه المجتمـع المحمـي عـن طريـق تنفيـذ أنشـطة تعمـل  ستمرت يي دورىاوا يي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية لألردن  مساىمةن ال تحرص الييئة عمى
 ع أيراد المجتمع المحمي ومؤسساتو.م لدل الموظفين وخمق جو إيجابيوحس المسؤولية عمى تجذير مفيوم المسؤولية المجتمعية وتعزيز روا التعاون والمبادرة 

 

عتدالــو بقيــادة جاللــة الممــك عبــدال المــاني المعظــم والحفــاظ عمــى اســتقاللية الييئــة كجيــة رقابيــة  كــان وتــؤمن الييئــة أن اســتقرار األردن االقتصــادي واالجتمــاعي وا
 عنصران حاسمان يي تقدم سوق رأس المال الوطني وتجذير مقة المتعاممين ييو.



 

 

© 8181-8108 لألعوامالخطة االستراتيجية                                                                                                                       6                                                                                                                                                  ىيئة األوراق المالية  

 :االستشاتيجيت إعذاد الخطــتو منهجيت  هيئت األوساق المبليتفي  التخطيظ االستشاتيجي  .2

 :الستراتيجي في ىيئة األوراق الماليةالتخطيط ا 8.0
خالل تحميل تعتمد ىيئة األوراق المالية منيجية لمتخطيط االستراتيجي تستند الى النظريات والممارسات الحديمة يي مجال التخطيط االستراتيجي، ومن 

مراجعة  عندوالمعطيات الداخمية والخارجية، كما تعتمد الييئة البيئة الداخمية والخارجية لمييئة ومراجعة وتقييم االستراتيجيات السابقة يي ضوء الظروف 
من قبل  2017خطتيا االستراتيجية عمى ما تم تنفيذه من الخطة السابقة والعوائق المرتبطة بالتطبيق. وقد جرل آخر تعديل لمخطة االستراتيجية عام 

تقييم جائزة الممك عبدال  تقرير ه الغاية. كما قامت الييئة بدراسة توصياتعدة ورشات واجتماعات تمت ليذ عقد لجنة التخطيط االستراتيجي من خالل
تمييدا لبناء االستراتيجية بناء ودراسة مفاىيم ومعايير التميز والتباحث مع الشركاء ذوي العالقة  الواردة ييو لتميز االداء الحكومي واالخذ بالمالحظات

 عمى الخطوات التالية: 
 

  المالية الحاليواقع ىيئة األوراق: 
ويشمل دراسة واقع الييئة من حيث التشريعات التي تحكم عمميا، واختصاصاتيا ومياميا، ونشاطاتيا ووظائفيا الرئيسية، وىيكميا التنظيمي  

جراء تحميل ل دارتيا، ومواردىا البشرية واألنظمة الداخمية ، والمتعاممين معيا والجيات المستفيدة عامة، وا  نقاط القوة والضعف  تقييمالحالي وا 
ي الداخمية يي الييئة والعوامل المساعدة والتحديات يي بيئتيا الخارجية، وكذلك تحديد المواضيع الداخمية والخارجية الجوىرية المؤمرة ي

 مستقبل الييئة والتي ينبغي تناوليا خالل عممية التخطيط.
 

 اآلفاق والتطمعات: 
لمستقبمي المرغوب بو، ورسالتيا ومبادئ عمميا وقيميا الجوىرية، ووضع األىداف المؤسسية التي ويشمل تحديد رؤية شاممة لوضع الييئة ا 

 ترغب الييئة بتحقيقيا ضمن خططيا، وتحديد المخرجات التي سيتم إنجازىا من قبل الييئة لتحقيق األىداف المقترحة يي الخطة.
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 إعداد الخطط: 
عداد خطط العمل الكفيمة با  لتعامل مع القضايا الجوىرية وتحقيق غاياتيا وأىداييا المؤسسية آخذين بعين االعتبار ويشمل اختيار وا 

 .وتوجيات مجمس مفوضي الييئة المتاحة المحددات الزمنية و الموارد
 

 الرقابة والتقييم: 
ى مستول األىداف المؤسسية ويشمل دراسة مخرجات أداء الييئة بيدف متابعة ومراقبة التقدم نحو تحقيق األىداف، ومؤشرات األداء عم 

جراءات جمع البيانات وتحديد مصادرىا، وأخيران أنظمة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لبيان التقدم المنجز يي تحق يق وأىداف الدوائر، وا 
 األىداف.

 

 االستراتيجية: إعداد الخطــةمنيجية  8.8
ذوي الخبرة والدراية بأعمال الييئة من ة وايراد ئريق الواحد الذي يتكون من قيادة الييعمى توظيف جيود الف االستراتيجيةتعتمد الييئة يي بناء خطتيا 

لييئة ومياميا ومبادئيا وأىداييا واستراتيجياتيا وبالتالي تحديد مقاييس ا وجوانبيا الوظيفية المختمفة و بيئتيا الخارجية لموصول إلى تعريف واضح لرؤية
 المتعاممين والشركاء الرئيسيين يي عممية االعداد والمراجعة لمخطة لضمان تحقيق اىداييا. أدائيا الميني كما تشارك الييئة 

 

 تحديد الجيات المشاركة في إعداد ومراجعة الخطة وتنفيذىا من خالل: 
قرارىا. إعداد الخطة تكميف لجنة التخطيط االستراتيجي بمتابعة تنفيذ  -  وا 
 الخطة االستراتيجية.مشاركة جميع دوائر ومكاتب الييئة يي وضع  -
 متابعة اعداد الخطة االستراتيجية من قبل مجمس مفوضي الييئة. -
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 :جمع المعمومات وتحميميا باستخدام العديد من الوسائل منيا 
 

 نظريات سابقة يي مجال التخطيط االستراتيجي.الرجوع ل -
 ز االداء الحكومي والشفايية.التقرير التقييمي لمييئة المرسل من مكتب جائزة الممك عبدال الماني لتمي -
 الدليل االرشادي لمتخطيط االستراتيجي لوزارة تطوير القطاع العام. -
 لتنمية.االعمار وا العادة تطوير مؤسسات سوق رأس المال المعدة من قبل البنك االوروبيخارطة طريق  -
 رجية .الخابعدد من الدورات وورش العمل  المشاركةعقد سمسمة من ورش العمل الداخمية و  -
ترتيبيا حسب االولوية ضمن نظام خاص عمى لموقوف عمى نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات والعمل  SWOTإجراء التحميل الرباعي  -

 تستخدمو الييئة.
 .والبيئية والتشريعية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية السياسيةلتحميل البيئة  PESTLEإجراء تحميل  -
 من االستبيانات لفيم البيئة الخارجية وأخذىا يي االعتبار عند تنفيذ عممية التخطيط االستراتيجي. استخدام العديد -
 االجندة الوطنية وغيرىا.والبرنامج التنفيذي التنموي و  2125وميقة األردن جمع البيانات والمعمومات الخاصة باألىداف الوطنية من خالل -
خطابات العرش السامي، خطابات جاللة الممك، وكتب ، المبادرات الممكيةو  قاشية لجاللة الممكاألوراق الن جمع البيانات والمعمومات عن -

 .التي تساىم يييا الييئة وتوصيات لجنة النزاىة التكميف السامي
 .IOSCOجمع البيانات والمعمومات من التقارير الدولية الصادرة عن األردن ممل البنك الدولي و -
الستراتيجية المختمفة الناتجة عن الورش والمذكرات والومائق، وحفظ ما تم التوصل إليو خالل ورش العمل من نتائج مقارنة ياعمية الخيارات ا -

 لمراجعتيا الحقا.
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 منيجية اعداد الخطة االستراتيجية
 

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 عقذ وسش عمل                

          رهني و عظف                                                                                                                
                   

                   

                   

                   

                   

  طيبغت االستشاتيجيت        

                                                                     ئت الذاخليت والخبسجيتبيوثيقت تحليل ال                                
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 :أهم انجبصاث الهيئت للفتشة السببقت واهم المعىقبث .3
 

 :اىم االنجازات 
 . 2117(  لسنة 18اقرار قانون ىيئة االوراق المالية رقم ) -
 .ممال اقرار تعميمات التعامل بالبورصات االجنبية اعداد و مراجعة عدد من التشريعات النايذة يي الييئة وتعديميا -
 درجة . 19اقرار تعميمات الحوكمة مما اسيم يي تحسين مرتبة األردن ضمن مؤشر حماية المستممرين االقمية بتقدم مقداره  -
 .EBRDسوق رأس المال الوطني التي أعدت بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية  إقرار خارطة الطريق لتطوير -
 ، والبدء بالعمل بصناديق االستممار المشترك. إدخال أدوات جديدة لالستممار يي األوراق المالية من خالل اصدار الصكوك االسالمية -
 .XBRLل اعتماد نظام االيصاا االلكتروني تعزيز جودة حصول المستممرين عمى االيصاحات من خال -
 .Work Flowتقديم خدمات إلكترونية تفاعمية كأنظمة الترخيص والتفتيش االلكتروني ومركزيو المخاطر ومشروع نظام تتبع المعمومات  -
 وسرعة انجازىا.تعديل الييكل التنظيمي واستحداث وحدات ادارية جديدة ليتوائم مع مشاريع الخطة االستراتيجية وضمان دقة  -
 والتطوير المستمر لمبنية التحتية التقنية. التحديث -
 تعزيز التشاركية المحمية والدولية من خالل إعداد مذكرات تفاىم مع عدد من الدول العربية واألجنبية والمنظمات الدولية. -
 .وأمناء االصدار ومدراء االصدار عقد برامج تدريبية متخصصة كدورات ضباط االمتمال -
 .والحوايز تحفاظ عمى الكفاءات البشرية واستقطاب كفاءات جديدة من خالل التعيين والتدريب ومراجعة تعميمات المكايأال -

  :اىم المعوقات 
لخدمات االضطرابات غير المسبوقة والمحيطة بالمنطقة وما نتج عنيا من آمار سمبية عمى المتعاممين والشركات المدرجة يي السوق المالي وشركات ا -

 .لمالية مما انعكس عمى عامل المقة والسيولة واالستممارا
وعات التحديات االقتصادية الناجمة عن وجود اختالالت محمية ىيكيمية بما يييا ضعف انضباط المالية العامة وعجز الحساب الجاري لميزان المدي -

 وتباطؤ النمو االقتصادي.
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 : الشؤيت، الشسبلت، والقيم الجىهشيت .4

 

  رؤيتناVision Our : 
 شواخص القانون وسيادتو.ل ان والشفايية  والكفاءة ويق االرتقاء بسوق رأس المال األردني ليكون بيئة جاذبة لالستممار تتمتع بالعدالة

 

  رسالتناOur Mission: 
الوطني المقة باالقتصاد  المالية بما يعزز قباألوراااليصاا واعمال الخدمات المالية والتعامل  يي مجال األردني تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال  

 أحدث المعايير والممارسات الدولية. ان يقالتقنية و واالستمرار بتطوير التشريعات والبيئة حماية المستممرين و  وتشجيع االستممار
 

 :قيمنا الجوىرية 
عالء سيادة القانون -  الوالء واالنتماء. -                                       . اإليصاا والشفايية وا 
 المبادرة واالبداع. -                         .وليم الحماية ويق القانون الموظفون ىم المروة الحقيقية -
 األمانة والنزاىة. -             . بما ال يتعارض مع مبادئ اإليصاا الحفاظ عمى سرية المعمومات -
 العمل بروا الفريق.  -                                                             التطوير المستمر.  -
 التميز يي تقديم الخدمة. -                                                        تعزيز المعرية ونشرىا.  -
 .التشاركية –                                                          المسؤولية المجتمعية. -
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 :والمببدساث الملكيتوالمؤسسيت والتشغيليت  اف الىطنيت االهذ .5

 

 ىما ينوطني ين تدعم الييئة ىدف: 
 المساىمة في دعم النمو االقتصادي من خالل تحسين بيئة االستثمار المالي. -
 المساىمة في الحفاظ عمى االستقرار الكمي من خالل تحقيق استقرار أسواق رأس المال. -
 

  ؤسسية االىداف المتدعم الييئةStrategic Goals: 
 .المستثمرين في األوراق المالية ةحماي .1

من خالل تطوير ادوات الرقابة عمى المتعاممين يي السوق ، وتعزيز التزام الشركات بتويير  األوراق المالية المستممرين يي تيدف الييئة إلى حماية 
ى ريع كفاءة العاممين يي سوق راس المال من خالل عقد دورات تدريبة المعمومات االيصاحية المالئمة  لممستممرين ،كما تسعى الييئة ال
 متخصصة بيدف الحد من المخاطر التي قد يتعرض ليا المستممرين .

 والشفافية. والكفاءة العدالة تحقيق يكفل بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم .2
ن خالل مراجعة التشريعات المعمول بيا، واقرار تشريعات جديده لالرتقاء الى تطوير التشريعات الناظمة لمؤسسات سوق راس المال م الييئةتيدف 

 بسوق راس المال االردني الى مصاف االسواق االقميمية والعالمية  لزيادة كفاءة السوق وعدالة التعامل بين جميع االطراف ذوي العالقة. 
 حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض ليا. .3

الحد من المخاطر التي قد يتعرض ليا السوق وذلك بتطوير البنية التحتية النظمة التعامل ييو وزيادة الوعي االستمماري   لىتيدف الييئة إ
 المال والحفاظ عمى الكفاءات البشرية العاممة ييو واستقطاب كفاءات جديدة. رأس ذات عالقة بسوق توعوية برامج لممتعاممين من خالل عقد
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 االىداف التشغيمية: 
 تنظيم ومراقبة اصدار االوراق المالية والتعامل بيا . .1
 العامة لالوراق المالية .ت . ضمان ايصاا المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعمومات الجوىرية الالزمة لممستممرين والمتعمقة باالصدارا2
 تنظيم ومراقبة االيصاا بما يي ذلك التقارير الدورية التي يعدىا المصدرون .  .3
 تنظيم شؤون الترخيص واالعتماد ومراقبة اعمال المرخص ليم والمعتمدين يي سوق رأس المال .  .4
 اعتماد معايير المالءة المالية لشركات الخدمات المالية ويقان لنظام يصدر ليذه الغاية.  .5
 تنظيم ومراقبة السوق المالي واسواق تداول االوراق المالية .  .6
 االوراق المالية ومراقبتو . تنظيم مركز ايداع  .7
 تنظيم صناديق االستممار المشترك وشركات االستممار .  .8

 

 التالية بشكل اساسي: الوطنية تدعم الييئة المبادرات الممكية 
 . لجاللة الممك عبد ال الماني وأوراق العمل االوراق النقاشية .1
 العرش السامي. خطابات .2
 د ال الماني. الرؤية االقتصادية لجاللة الممك عب .3
 الحكومة االلكترونية. .4
 .التعميم و تطوير القضاء تيمبادر  .5
 لجنة النزاىة الوطنية. .6
 .2125وميقة األردن  الخطة العشرية لالقتصاد الوطني .7
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 :SWOT ANALYSES التحليل الشببعي .6

  نقبط القىةStrengths:  

سل
سم

 نقاط القوة الت
Strengths 

 

 8107لسنة  08المالية رقم إقرار القانون الجديد لألوراق  1
 الييئة ىي الجية الرئيسية  المنظمة  لسوق رأس المال بموجب قانون االوراق المالية. 2
 ىيكل تنظيمي واضح مع تفويض لمصالحيات. 3
 التخطيط االستراتيجي. العميا في الييئة بدارة اإلاىتمام  4
 .وفق قانون األوراق المالية  استقالل مالي واداري 5
 .الدوليةوالمعايير  الممارسات مواكبة 6
 موظفين ذوي خبرة واختصاص ودراية بمجال عمل الييئة.وجود  7
 بيئة عمل مالئمو. 8
 أدوات اتصال فاعمةر يتوفمتانة العالقة مع مؤسسات سوق رأس المال وشركات الخدمات المالية من خالل  9
 التوجو باستخدام الطاقة البديمة 11
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 ط الضعف نقبWeaknesses: 

 

سل
سم

الت
 

 الضعفنقاط 
Weaknesses  

 . بسبب الحاجة لموافقة جيات خارجية الييكل التنظيميصعوبة تعديل  1
 . عدم تفعيل قسم التخطيط االستراتيجي وادارة المخاطر  2

 .الماللسرعة االبتكارات في سوق رأس  الحاجة لمراجعة التشريعات وتعديميا بشكل دوري 3

 . واالحتفاظ بيا مكوادر الفنية المتخصصةالنسبي لستقطاب االصعوبة  4
 . واالجيزة االلكترونية الى مواكبة التطورات في االنظمةالمستمرة الحاجة  5
 ضرورة تحديث وتطوير الموقع االلكتروني ومحتواه بشكل دوري.  6
 محدودية المساحة المتوفرة بالمبنى.  7
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  الفشصportunitiesOp: 

 

سل
سم

الت
 

 الفرصنقاط 
Opportunities 

 مناخ مستقر سياسيًا وأمنيًا. 1

 أعتماد االردن نيج التصحيح االقتصادي 2

 تطبيق الحكومة االلكترونية وتطور قطاع االتصاالت في المممكة. 3

 8185اعتماد توصيات لجنة النزاىة الوطنية وخطة األردن  4
 من ضريبة الدخل.لممتعاممين باألوراق المالية  اتعفاءإلوجود بعض ا 5

 عضوية الييئة في المنظمات الدولية والعربية ذات العالقة باألسواق المالية. 6

 توجو الحكومي نحو استخدام مصادر الطاقة البديمة.ال 7
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  التهذيذاثThreats: 

سل
سم

الت
 

 
 نقاط التيديدات

Threats 
 افسة.وجود اسواق مالية من 1

 ضعف الوعي العام لالستثمار باألوراق المالية. 2

 .الماليةالمتعمقة باألوراق عدم وجود محاكم متخصصة لفض النزاعات  3

 ندرة العنصر البشري المؤىل في مجال سوق رأس المال. 4

 وأثر ذلك عمى أداء الشركات النزاعات والتوترات في الدول المجاورة 5

 بية عمى الشركات.تعدد الجيات الرقا 6

 تعديل القانون.طول الفترة الالزمة ل 7

 .المؤثرة عمى األداءالقرارات والبالغات  8

 انخفاض السيولة الموجية الى االستثمار باألوراق المالية. 9
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 نتائج  تحميل                        
 البيئة الداخمية                       

 
 نتائج  تحميل       
 البيئة الخارجية      

 

 Strengths :الرئيسيةنقاط القوة 
 2117لسنة  18إقرار القانون الجديد لألوراق المالية رقم  -
 الييئة ىي الجية الرئيسية  المنظمة  لسوق رأس المال -
 ىيكل تنظيمي واضح مع تفويض لمصالحيات.  -
 راتيجي. اىتمام اإلدارة العميا يي الييئة بالتخطيط االست -
 استقالل مالي واداري  ويق قانون األوراق المالية. -
 مواكبة الممارسات والمعايير الدولية. -
 وجود موظفين ذوي خبرة واختصاص ودراية بمجال عمل الييئة. -
 بيئة عمل مالئمو. -
 تويير أدوات اتصال ياعمةبمتانة العالقة مع مؤسسات سوق رأس  -
 التوجو باستخدام الطاقة البديمة -

 Weaknessesالضعف الرئيسية:  نقاط
صعوبة تعديل الييكل التنظيمي بسبب الحاجة لموايقة  -

 جيات خارجية. 
 عدم تفعيل قسم التخطيط االستراتيجي وادارة المخاطر .  -
الحاجة لمراجعة التشريعات وتعديميا بشكل دوري لسرعة  -

 االبتكارات يي سوق رأس المال.
 .ية المتخصصةالنسبي لمكوادر الفن صعوبة االستقطاب -
الحاجة المستمرة الى مواكبة التطورات يي االنظمة  -

 االلكترونية واالجيزة .
ضرورة تحديث وتطوير الموقع االلكتروني ومحتواه  -

 محدودية المساحة المتويرة بالمبنى.
 Opportunities -الرئيسية: نقاط الفرص

 مناخ مستقر سياسيان وأمنيان. -
 قتصاديأعتماد االردن نيج التصحيح اال -
 تطبيق الحكومة االلكترونية وتطور قطاع االتصاالت يي المممكة. -
 2125اعتماد توصيات لجنة النزاىة الوطنية وخطة األردن  -
 وجود بعض اإلعفاءات لممتعاممين باألوراق المالية من ضريبة الدخل. -
 عضوية الييئة يي المنظمات الدولية والعربية ذات العالقة باألسواق المالية. -
 وجو الحكومي نحو استخدام مصادر الطاقة البديمة.الت -

 SOاستغالل نقاط القوة يي اقتناص الفرص 
 .الييكل التنظيمي لمييئة ةمراجع -
 جذب االستممارات -
 البدء بمشروع تزويد المبنى بمصادر الطاقة البديمة. -

 
 
 

 WOاستغالل الفرص يي معالجة الضعف 
 .تالتشريعاوتعديل  إيجاد آلية ياعمة لمراجعة -
 تقديم خدمات الكترونية تفاعمية . -
 تفعيل مكتب خدمة الجميور . -
 تحديث األنظمة واألجيزة اإللكترونية. -
 عقد برامج تدريبية متخصصة. -
 

 Threats نقاط التيديدات الرئيسية :
  وجود اسواق مالية منايسة -
 ضعف الوعي العام لالستممار باألوراق المالية. -
 نزاعات المتعمقة باألوراق المالية.عدم وجود محاكم متخصصة لفض ال -
 ندرة العنصر البشري المؤىل يي مجال سوق رأس المال. -
 النزاعات والتوترات يي الدول المجاورة وأمر ذلك عمى أداء الشركات -
 طول الفترة الالزمة لتعديل القانون.و  تعدد الجيات الرقابية عمى الشركات. -
 القرارات والبالغات المؤمرة عمى األداء. -
 نخفاض السيولة الموجية الى االستممار باألوراق المالية.ا -

 STاستغالل نقاط القوة يي تقميل التيديدات 
 عمى عيتشجالمؤسسات سوق رأس المال و  توضح دورل توعيةزيادة ال -

 يي االوراق المالية. االستممار
دارة المخاطر . -  تفعيل قسم التخطيط االستراتيجي وا 
 مراجعة عمميات الييئة. -

    WTاتيجيات تجنب الضعف والتيديدات استر 
 االىتمام بالحوايز المعنوية . -
تعزيز مفيوم المسؤولية المجتمعية واىمية دورىا يي  -

  خدمة المجتمع . 
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 ملخض تحليل البيئت الخبسجيت : .7

 
 التيديدات الفرص البيئة الخارجية

 عدم االستقرار السياسي يي المنطقة ألردناالصالا واالنفتاا واالستقرار السياسي يي ا السياسية المتغيرات

 المتغيرات االقتصادية

 والدين العام لمدولة والحساب الجاري لميزان المديوعاتارتفاع عجز الموازنة  8185توصيات لجنة النزاىة الوطنية وخطة األردن 
 توير المنح والمساعدات التي تيدف إلى دعم التنمية

 توجو الحكومة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص األزمات االقتصادية العالمية
 التوجو الحكومي لتحسين تصنيف األردن يي التقارير الدولية

 المتغيرات االجتماعية
 موحدة لجيود التنمية التفاوت التنموي بين مناطق المممكة يي ظل غياب مظمة زيادة الوعي المجتمعي بأىمية سوق رأس المال

 ارتفاع معدالت الفقر والبطالة يي المممكة لتواصل االجتماعي استغالل مواقع ا

 المتغيرات البيئية
 التوجو نحو اصدار السندات والصكوك الخضراء

 توير مناخ وبيئة عمل مناسبة تشجع عمى االبداع والعمل عمى ذلك تديق الالجئين عمى مختمف مناطق المممكة واآلمار المترتبة
 السنوي لمشركات دليل اصدار التقرير 

 المتغيرات التكنولوجية
االســــــــتفادة مــــــــن مخرجــــــــات خطــــــــط واســــــــتراتيجيات التحــــــــول 

 االلكتروني ضمن برنامج الحكومة اإللكترونية
والمعمومــات بــين الــوزارات  قصــور يــي تفعيــل الخــدمات االلكترونيــة لــربط قواعــد البيانــات

 والمؤسسات

 المتغيرات التشريعية
 ة عمى سوق رأس المالصعوبة التنظيم والرقاب

 الحاجة الى تفعيل بعض القوانين والتشريعات ذات العالقة بعمل الييئة
 تعدد الجيات الرقابية عمى الشركات المساىمة العامة
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 :Strategic Objectivesاالهذاف الفشعيت  .8
 

 :المستثمرين في األوراق المالية ةحماياألول :  ميدف المؤسسياألىداف الفرعية ل  8.0
 

 .فصاحاتإلتعزيز جودة حصول المستثمرين عمى ا .1

 .XBRL نظام االيصاا االلكتروني -

 تعميمات الحوكمة . -

 .تطوير أدوات الرقابة عمى التداول .8
 .اعتماد نظام جديد لمرقابة عمى التداول -

 .عقد برامج تدريبية متخصصة .3
 . المالية متخصصة لممارسة أعمال الخدماتدورة  -

 :والشفافية العدالة والكفاءة يكفل تحقيق بما وتطويره المال رأس سوق تنظيم:  الثاني لمؤسسيميدف ااألىداف الفرعية ل  8.8
 .في الييئةالنافذة مراجعة وتعديل التشريعات إصدار و  .0

 .االستممار المشتركاعداد نظام صناديق  -

رس نشاط التداول من دائرة مراقبة المساىمة الخاصو التي تماو نقل ميام الرقابة عمى الشركات المساىمة العامة ل اعداد نظام -
 .الشركات لمييئة

 .لمخدمات المالية وتنظيميا يي االسواق المالية االردنية  الترخيص واالعتماد اعداد نظام -
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 .لشركات الخدمات المالية المالية معايير المالءة اعداد نظام  -

 .تعديل تعميمات االصدار -

 .تعديل تعميمات حقوق االكتتاب -

 .ض التممك العامعر  اعداد نظام -

 .تعديل اسس خيارات المساىمو -

 صندوق حماية المستممر . اعداد نظام -

 إدخال أدوات جديدة لالستثمار في األوراق المالية.  .8
 .اإلسالميةإصدار الصكوك  -

  .صناديق االستممار المشترك -

 .تقديم خدمات إلكترونية تفاعمية .3
 .نظام تتبع المعمومات وسير االجراءات -

 .الييئة تعمميا مراجعة .4
 ييئة.مراجعة وتطوير العمميات والخدمات المقدمة من ال -

 اعداد دليل الخدمات المقدمة من الييئة بما يتوايق ومتطمبات تقديم الخدمة. -

 .تحديد احتياجات وقياس رضى متمقي الخدمة -
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 مراجعة وتطوير استراتيجية الييئة المالية. -
 

 .لمييئة التنظيمي الييكل مراجعة .5
 .التنظيمي تعديل الييكل -

 

 .تعزيز التشاركية المحمية والدولية .6
 ة.إعداد مسودات مذكرات التفاىم مع عدد من الدول العربية واالجنبي -

 :حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض ليا الثالث: ميدف المؤسسياألىداف الفرعية ل 8.3
 .وتطوير البنية التحتية تحديث   .0

 .تحديث وتطوير اجيزة حاسوب -

 .تطوير شبكو الحاسوب وانظمة الحمايةديث و تح -

 .تحديث وتطوير اجيزة خوادم وممحقاتيا -

 .تطوير الموقع االلكتروني لمييئة -

 .صدار االوراق الماليةااللكتروني ال نظامال -

 نظام الترخيص االلكتروني. -

 .Workflowنظام تتبع المعامالت وسير االجراءات  -
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 .المال سرأ ذات عالقة بسوق توعوية برامج عقد   .8
 .عقد برنامجين توعويين سنويان ذات عالقة بسوق رأس المال -

 .الحفاظ عمى الكفاءات البشرية واستقطاب كفاءات جديدة   .3
 .تعيين موظفين -

 .السنويةخطو التدريب  -

 
 
 
 
 


