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منذ 2012/9/1، استھل السید الحوراني مھامھ رئیسًا لمجلس مفوضي ھیئة االوراق المالیة. وفي السابق، شغل مناصب عدة في وزارات 

ومؤسسات عدیدة كاآلتي:

- من عام 2002 الى عام 2012، تسّلم مھامھ رئیسًا لمجلس إدارة بورصة عمان، ومن عام 1997 الى عام 1999، كان وزیرًا لكل من 

وزارّتي الصناعة والتجارة، والطاقة والثروة المعدنیة.

- ومن األعوام 1994 إلى 1997 واألعوام 1992 الى 1994 عمل مدیرًا عامًا لكل من شركة الشرق للمشاریع االستثماریة، والمؤسسة 

العامة للضمان االجتماعي على التوالي. ومن عام 1989 الى عام 1992 كان نائبًا لمحافظ البنك المركزي األردني، كما شغل رئاسة 

وعضویة عدة مجالس إدارة شركات مساھمة عامة ومؤسسات حكومیة في مجالّي االستثمار والتنمیة.

- وعمل محاضرًا غیر متفرغ في جامعة عمان األھلّیة ومعھد الدراسات المصرفیة. وشارك في العدید من المؤتمرات والندوات االقتصادیة. 

االدارة من جامعة جنوب  في  الماجستیر  الحوراني درجة  السید  االولى. ویحمل  الدرجة  األردني من  الكوكب  كذلك على وسام  وحصل 

كالیفورنیا/ لوس انجلوس من الوالیات المتحدة األمریكیة عام 1973.

أعضاء مجلس مفوضي ھیئة االوراق المالیة
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- یحمل الدكتور عمر الزعبي درجة الدكتوراه في االقتصاد وبتخصص السیاسة النقدیة والمالیة من جامعة تكساس تك/ الوالیات المتحدة 

األمریكیة منذ العام 2004. وكان الدكتور الزعبي قد حصل على درجة الماجستیر في االقتصاد من الجامعة األردنیة في عام 1997 وعلى 

شھادة البكالوریوس في االقتصاد من جامعة الیرموك في عام 1988.

األبحاث  لدائرة  التنفیذي  المدیر  أصبح  أن  إلى  مناصب  عدة  في  وتدّرج   ،1988 عام  منذ  المركزي  البنك  في  الزعبي  الدكتور  عمل   -

والدراسات. وخالل عملھ في ھذا الموقع حصل على جائزة الملك عبد اهللا الثاني للتمیز ضمن فئة القیادي واإلشرافي المتمیز لعام 2009، 

وقد ساھم مع زمالئھ في صیاغة السیاسات النقدیة والمصرفیة للبنك المركزي.

- انتقل الدكتور الزعبي الى وزارة المالیة وعمل في البدایة خبیرًا اقتصادیًا في مكتب وزیر المالیة ثم أشرف على أعمال مدیریة الدارسات 

والسیاسات في الوزارة الى أن ُعّین أمینًا عامًا لوزارة المالیة في 2012/2/26، وقد ساھم مع زمالئھ في صیاغة سیاسات االصالح المالي 

واالقتصادي وسیاسات إدارة الدین العام وإدارة المال العام.

- ویذكر أن الدكتور الزعبي قد عمل استاذًا زائرًا في جامعة تكساس تك/ الوالیات المتحدة األمریكیة وعمل أیضًا عمیدًا لمعھد الدراسات 

المصرفیة/ األردن كما عمل أستاذًا غیر متفرغ في العدید من الجامعات الوطنیة ولھ بعض األبحاث االقتصادیة المنشورة وغیر المنشورة.
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- تم تعیین السید مازن الوظائفي مفوضًا في مجلس مفوضي الھیئة في 2014/7/17، كما تسّلم مھام األمین العام للھیئة منذ تعیینھ إضافة 

إلى وظیفتھ حتى 2016/8/31.

- ُعّین مدیرًا تنفیذیًا للھیئة في تموز2013 وبقي حتى تعیینھ عضوًا في مجلس مفوضي الھیئة في تموز 2014. 

- التحق بالعمل في سوق عمان المالي في نھایة عام 1984، وعمل في مختلف دوائر السوق وتدّرج في عملھ الى أن تم تعیینھ رئیسًا لدائرة 

األبحاث والدراسات في السوق في شھر نیسان من العام 1997. وفي العام 1999 تم تعیینھ مدیرًا لدائرة االبحاث والعالقات الدولیة في 

ھیئة االوراق المالیة وبقي إلى أن عّین مدیرًا تنفیذیًا للھیئة في تموز 2013.

- شارك السید الوظائفي في عضویة العدید من اللجان في منظمات عربیة ودولیة وفي أعمال اللجان التي وضعت قانون االوراق المالیة 

والتشریعات المنظمة لسوق رأس المال الوطني، كما ترأس الفریق الذي أعدَّ دلیل حوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان.

- لھ عدد من االبحاث واوراق العمل المتخصصة بأسواق رأس المال، وھو حاصل على شھادة البكالوریوس في اإلدارة واالقتصاد من 

الجامعة األردنیة والماجستیر في العلوم المالیة تخصص أسواق مالیة من األكادیمیة العربیة للدراسات المالیة والمصرفیة وحصل على جائزة 

المالیة االمریكیة وسلطة  العلمي فیھا، كما شارك في دورات تدریبیة متخصصة في معاھد ومؤسسات دولیة منھا ھیئة االوراق  البحث 

الخدمات المالیة البریطانیة ومركز ابحاث سوق رأس المال في جامعة جورج تاون، كما مّثل الھیئة في العدید من المؤتمرات واالجتماعات 

على المستوى العربي والدولي.
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- تم تعیین السیدة رائدة النبر مفوضًا في مجلس مفوضي ھیئة االوراق المالیة وباشرت عملھا اعتبارًا من 2017/12/3.

- تحمل السیدة رائدة النبر درجة البكالوریوس في العلوم المالیة والمصرفیة من جامعة الیرموك عام 1986.

- عملت في سوق عمان المالي اعتبارًا من 1988/3/13.

- انتقلت للعمل في بورصة عمان عند التأسیس كمدیر لدائرة اإلدراج.

- ترأست عدة دوائر خالل عملھا لدى الھیئة وكان آخرھا بتاریخ 2009/4/1 بوظیفة مدیر دائرة اإلفصاح ولغایة تقاعدھا من الھیئة بتاریخ 

 .2011/9/15

- تم تعیینھا عضوًا في مجلس إدارة مركز إیداع االوراق المالیة اعتبارًا من تاریخ 2011/10/12 ولغایة 2015/4/2. 
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− تم تعیین الدكتور عبد الرؤوف ربابعة مفوضًا في مجلس مفوضي ھیئة األوراق المالیة بتاریخ 2018/4/30. 

− یحمل درجة الدكتوراه في المالیة، وقد عمل نائبًا لرئیس مجلس إدارة بورصة عمان خالل الفترة من 2017 – 2018. 

− شغل منصب األمین العام لمجلس تنظیم التعامل في البورصات األجنبیة خالل األعوام 2008-2011. وكان عمل من قبلھا مدیرًا لدائرة 

اإلصدار واإلفصاح في ھیئة األوراق المالیة منذ العام 2001 ولغایة العام 2008.

− عمل الدكتور الربابعة في سوق عمان المالي وھیئة األوراق المالیة لمدة 21 عاما شارك خاللھا في العدید من المؤتمرات والدورات 

المتخصصة في مجال األوراق المالیة.

الدكتور عبد الرؤوف ربابعة 
مفوض

منذ 2018/4/30
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- تّم تعیین السید مثقال عبیدات مفوضًا في مجلس مفوضي الھیئة إعتبارًا من 2014/8/10.

- یحمل السید مثقال عبیدات درجة الماجستیر في القانون الخاص من الجامعة األردنیة عام 1999 ودرجة البكالوریوس في القانون من 

جامعة الیرموك عام 1996.

- عمل في الدائرة القانونیة في سوق عمان المالي خالل الفترة من 1996-1999 ثم انتقل للعمل في بورصة عمان مدیرًا للدائرة القانونیة 

لغایة عام 2004.

- انتقل للعمل كمستشار قانوني لسوق أبوظبي لألوراق المالیة ومن ثم مستشارًا للرئیس التنفیذي للسوق خالل الفترة من 2013-2004. 

للفترة من 2014/8/10 - 2018/3/11
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لقد حفل العام 2018 بالعدید من التطورات واإلجراءات التشریعیة والتنظیمیة التي اتخذتھا الھیئة في سبیل تعزیز األطر الرقابیة والتنظیمیة 
والتشریعیة في سوق رأس المال الوطني وفق أفضل وأحدث المعاییر والممارسات العالمیة بما یخدم متطلبات المرحلة والظروف الراھنة 
التي یمر بھا السوق واالقتصاد الوطني، وبما یحقق أھدافھا المتمثلة في حمایة المستثمرین وتنظیم سوق رأس المال وتطویره وحمایتھ بما 

یكفل تحقیق الكفاءة والعدالة والشفافیة، ویعزز الثقة في االقتصاد الوطني.  
ومن أبرز اإلجراءات التشریعیة والتنظیمیة التي تم اتخاذھا إصدار نظام صنادیق االستثمار المشترك بما یشجع إنشاء ھذه الصنادیق ویعید 
النمط التعاقدي ویمّكن من إنشاء أنواع جدیدة مثل صنادیق مؤشرات التداول ETFs، كما تم إصدار نظام ترخیص واعتماد الخدمات المالیة 
المالیة للحصول على  الواجب تحقیقھا من قبل شركات الخدمات  الھیئة والشروط  المالیة المرخصة من قبل  أنواع الخدمات  الذي تضمن 
الترخیص لتقدیم ھذه الخدمات إضافة إلى شروط منح االعتماد لألشخاص الطبیعیین العاملین في ھذه الشركات. وتم إعداد مشروع نظام 
صندوق حمایة المستثمرین في األوراق المالیة الذي یكفل تعویض عمالء الوسیط المالي من تاریخ قرار مجلس المفوضین بإحالة الوسیط 
المالي للتصفیة االجباریة وعدم انتظار إصدار قرار المحكمة بالتصفیة القطعي، كما تم إعداد مشروع نظام تنظیم ومراقبة الشركات المتداولة 
أوراقھا المالیة في السوق المالي، الذي أناط بالھیئة جمیع المھام المتعلقة بالرقابة واإلشراف على الشركات المساھمة بعد تسجیل أوراقھا 
المالیة لدیھا وذلك من تاریخ اتاحتھا للتداول في السوق المالي وحتى إلغاء تداولھا بشكل قطعي. وقد تم رفعھ لمجلس الوزراء إلقراره بشكلھ 

النھائي. وتم تعدیل تعلیمات إفصاح الشركات المصدرة والمعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق بما یساھم في تعزیز اإلفصاح والشفافیة. 
إضافة لما سبق، فقد تم تعدیل تعلیمات التمویل على الھامش بھدف تعزیز السیولة في السوق والحد من البیوعات التي قد یلجأ إلیھا الوسیط 
عند انخفاض قیمة المحفظة السوقیة للعمیل والممولة من الوسیط وذلك حفظًا للتوازن بین العرض والطلب في السوق، حیث تم رفع نسبة 
مبالغ التمویل على الھامش الممنوحة للعمیل الواحد والمجموعة المرتبطة بھ إلى 30% من صافي حقوق الملكیة لدى الوسیط المالي أو ستة 
مالیین دینار أیھما أقل، والسماح بقبول ضمانات أخرى في حساب التمویل على الھامش عدا األوراق المالیة المودعة في ذلك الحساب شریطة 
موافقة الھیئة على ذلك. وتم تعدیل تعلیمات إدراج صكوك التمویل اإلسالمي في بورصة عمان لسنة 2018. ومن أھم ما ورد فیھا إضافة 
موافقة ھیئة الرقابة الشرعیة المركزیة على تداول الصكوك كشرط إلدراج الصكوك في سوق صكوك التمویل، وإلزام الجھة المصدرة بتزوید 
البورصة بتقریر ربع سنوي مقارن مع الفترة نفسھا من السنة المالیة السابقة. كما تم تعدیل تعلیمات تداول الصكوك في البورصة التي جاءت 
المفوضین. وتم إقرار  التي أقرھا مجلس  المالیة في شركة بورصة عمان  التي تمت على تعلیمات تداول األوراق  التعدیالت  على غرار 
تعلیمات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب حیث جاءت التعلیمات لتنسجم مع المعاییر الدولیة ذات العالقة وشمول سریان التعلیمات 
على الفروع الخارجیة والشركات التابعة الموجودة خارج األردن للشركات التي تسري علیھا أحكامھ وكذلك على تعامل شركات الخدمات 
المالیة في البورصات األجنبیة. وتم أیضا تعدیل أسس عمل لجنة الشكاوى حیث تم بموجب التعدیل منح اللجنة صالحیة طلب معلومات من 

جھات خارجیة، كما تم إصدار أسس فتح الفروع غیر التنفیذیة لشركات الخدمات المالیة.
كما أقر مجلس مفوضي الھیئة عددًا من التشریعات الخاصة بشركة بورصة عمان ومركز إیداع األوراق المالیة التي كان من أھمھا: تعلیمات 
بورصة عمان،  في شركة  التحكیم  المنازعات عن طریق  وتعلیمات حل   ،2018 لسنة  بورصة عمان  في شركة  المالیة  االوراق  إدراج 
وتعلیمات سوق األوراق المالیة غیر المدرجة في بورصة عمان لسنة 2018، وتعلیمات التحقیق والتفتیش والتدقیق في شركة بورصة عمان 
لسنة 2018، كما تم إلغاء تعلیمات معاییر السلوك المھني لشركة بورصة عمان، وإقرار النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 2018، وتعدیل 

النظام الداخلي لعوائد مركز إیداع االوراق المالیة لسنة 2004، وتعدیل تعلیمات تسجیل وإیداع األوراق المالیة وتسویتھا لسنة 2017. 
وقد استمرت الھیئة في تطبیق توصیات خطة خارطة الطریق وھي الخطة االستراتیجیة التي تم إعدادھا بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمیة EBRD، حیث تھدف الخطة التي تتضمن توصیات شاملة تغطي كافة األطر والمجاالت في سوق رأس المال الوطني إلى 
تعزیز ثقة المستثمرین المحلیین والخارجیین في السوق من خالل إجراءات عدیدة من أھمھا متابعة تطویر األطر التشریعیة والتنظیمیة والفنیة 

وتطبیق أفضل الممارسات والمعاییر العالمیة وإیجاد أدوات مالیة جدیدة وتعزیز تطبیق قواعد الحوكمة. 
وعلى صعید تعزیز اإلفصاح والشفافیة فقد قطعت الھیئة شوطًا كبیرًا من مراحل تنفیذ مشروع نظام اإلفصاح اإللكتروني XBRL، والذي 
العربیة  باللغتین  لغة نمطیة متعارف علیھا عالمیا  للمستثمرین وفق  الالزمة  المعلومات  سیعمل على تسھیل وتسریع عملیة اإلفصاح عن 
واإلنجلیزیة. ومن المتوقع أن یتم إطالق ھذ النظام خالل الربع الثالث من عام 2019، حیث تم االنتھاء من بناء التصنیفات أو النماذج المالیة 
Taxonomies وترجمتھا إلى اللغة اإلنجلیزیة وتجمیع المحاور في نموذج واحد لكل قطاع من قطاعات البنوك والصناعة والخدمات المالیة 

وصنادیق االستثمار المشترك والشركة ذات الغرض الخاص كما تم بنجاح إجراء اختبار للنظام من قبل موظفي الھیئة والبورصة.

كلمة الرئیس
بسم اهللا الرحمن الرحیم
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وفیما یتعلق بحوكمة الشركات، فقد تابعت الھیئة تطبیق تعلیمات حوكمة الشركات المساھمة المدرجة والتي أصدرتھا عام 2017 بما یتفق 
مع أحدث مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة OECD واإلصالحات المطلوبة والتوصیات الواردة في 
تقریر ممارسة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حمایة المستثمرین األقلیة. وكان من نتیجة ذلك، أن تم رفع 
تصنیف األردن ضمن محور حمایة المستثمرین األقلیة مجددًا من المركز 146 في تقریر ممارسة األعمال 2018 إلى المرتبة 125  في 
تقریر ممارسة األعمال 2019 متقدمًا 21 مرتبة إضافیة ھذا العام، بعد أن كان تقدم 19 مرتبة في تقریر 2018 عن المرتبة التي كانت في 

2017 وھي 165 محققًا بذلك قفزة في ھذا التصنیف قدرھا 40  مرتبة خالل عام واحد.
وعلى صعید التعاون العربي والدولي، فقد استمرت الھیئة في جھودھا لتطویر مجاالت التعاون مع المنظمات والھیئات الرقابیة والمؤسسات 
العربیة والدولیة بما یخدم أھدافھا ویمكنھا من متابعة التطورات ذات العالقة بعملھا، حیث شاركت الھیئة في العدید من فعالیات المنظمة الدولیة 
لھیئات الرقابة على األوراق المالیة IOSCO واالتحاد العربي لھیئات األوراق المالیة وفي لقاءات عدیدة على المستوى العربي والدولي، 
كما تم التوقیع على مذكرة تفاھم مع ھیئة سوق المال الفلسطینیة بھدف تعزیز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بین الھیئتین بما یعزز 
حمایة المستثمرین وتطویر سوقي رأس المال في البلدین الشقیقین. كما تم توقیع مذكرة تفاھم مع المعھد البریطاني لألوراق المالیة واالستثمار 

لمنح شھادات اعتماد الخدمات المالیة. 
وعلى صعید التوعیة ونشر الثقافة المالیة، فقد تم عقد عدة برامج وورش تدریبیة، كما شھد العام 2018 إطالق الموقع اإللكتروني الجدید 
للھیئة والذي تم تحدیث وإدارة محتواه باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وتم ربطھ بصفحات الھیئة على مواقع التواصل االجتماعي الفیسبوك 

والتویتر والیوتیوب واالنستجرام وتطبیقات الھواتف الذكیة.
وفیما یتعلق بتحدیث األنظمة اإللكترونیة للھیئة، فقد شھد العام 2018 البدء بتنفیذ المشاریع المثبتة ضمن خطة الھیئة واستكمال إنجاز العدید 
من المشاریع، اذ تم إطالق الموقع االلكتروني الجدید للھیئة وتطبیق نظام الھواتف الذكیة بحیث یمكن من خاللھ استعراض آخر األخبار 
المتعلقة بالھیئة واالطالع على قرارات مجلس المفوضین فور صدورھا واستعراض االفصاحات الجدیدة، باإلضافة الى تفعیل خدمة حق 
الحصول على المعلومة. ویتم حالیًا العمل على استكمال تنفیذ مشروع االفصاح االلكتروني بلغة XBRL، وتنفیذ مشروع تطویر الشبكة 
الالسلكیة WIFI، وتفعیل الموقع االلكتروني الداخلي INTRA الذي یتضمن مجموعة من الخدمات مثل طلب االجازة االلكترونیة والمغادرة 
الدیوان  نظام  مشروع  من  االنتھاء  أیضا  وتم  االجازات،  رصید  عن  واالستفسار  للموظف  الراتب  تفاصیل  كشف  واصدار  االلكترونیة 

.DIWAN والمراسالت االلكتروني
أما فیما یتعلق بأداء بورصة عمان فقد استمر تأثر البورصة بتداعیات العوامل والظروف السیاسیة واالقتصادیة التي شھدتھا دول المنطقة 
إضافة إلى الظروف الصعبة التي یمر بھا االقتصاد الوطني، مما أّثر سلبًا على أداء الشركات المساھمة العامة المدرجة فیھ وبالتالي على 
أسعار أسھمھا ومراكزھا المالیة. وقد بلغ حجم التداول خالل العام 2018 ما قیمتھ 2.3 ملیار دینار مقارنة مع 2.9 ملیار دینار للعام 2017، 
بانخفاض نسبتھ 20.7%. وبلغ عدد األسھم المتداولة خالل العام 2018 حوالي 1.2 ملیار سھم نفذت من خالل 512 ألف عقد، مقارنة مع 
1.7 ملیار سھم تم تداولھا خالل العام 2017 نفذت من خالل 717 ألف عقد. أما بالنسبة الى الرقم القیاسي العام ألسعار األسھم المرجح 
باألسھم الحرة لبورصة عمان فقد انخفض لیصل إلى 1908.8 نقطة بنھایة العام 2018 مقارنة مع 2126.8 نقطة بنھایة العام 2017، أي 

بانخفاض نسبتھ %10.3. 
وقد انخفضت القیمة السوقیة لألسھم المدرجة في بورصة عمان بنھایة العام 2018 إلى 16.1 ملیار دینار أي بانخفاض نسبتھ 5% مقارنة 
مع إغالق العام الماضي 2017،  مشكلة بذلك ما نسبتھ 56.7% من الناتج المحلي اإلجمالي. أما بالنسبة لالستثمارات غیر األردنیة في 
بورصة عمان، فقد أظھرت االحصائیات بأن قیمة األسھم المشتراه من قبل المستثمرین غیر األردنیین خالل العام 2018 بلغت 1231.8 

ملیون دینار مشكلة ما نسبتھ 53.1% من حجم التداول الكلي، في حین بلغت قیمة األسھم المباعة من قبلھم 747.3 ملیون دینار. 
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وبذلك یكون صافي االستثمار غیر األردني قد ارتفع بمقدار 484.5 ملیون دینار، مقارنة مع انخفاض قیمتھ 334.3 ملیون دینار لنفس الفترة 
من العام 2017. 

وعلیھ تصبح نسبة مساھمة غیر األردنیین في الشركات المدرجة في البورصة في نھایة شھر كانون األول 2018 حوالي 51.7% من إجمالي 
القیمة السوقیة، حیث شكلت مساھمة العرب 37.3%، في حین شكلت مساھمة غیر العرب 14.4% من إجمالي القیمة السوقیة للبورصة. أما 

بالنسبة ألداء الشركات المساھمة العامة لألرباع الثالثة األولى من عام 2018، فقد أظھرت البیانات بأن األرباح بعد الضریبة للشركات



 المدرجة في بورصة عمان ارتفعت الى 919.3 ملیون دینار مقارنة مع 789.4 ملیون دینار لنفس الفترة من عام 2017، أي بارتفاع 
نسبتھ 16.5%. وبالنسبة لسوق األوراق المالیة غیر المدرجة، فقد بلغ عدد االسھم المتداولة في ھذا السوق خالل العام 2018 ما مجموعھ 

160.32 ملیون سھم بما قیمتھ 28.1 ملیون دینار تمت من خالل 40 شركة تم التداول على أسھمھا.
وفي الختام، فإن أتقدم بالشكر من زمالئي أعضاء مجلس المفوضین وكافة موظفي ھیئة االوراق المالیة على جھودھم المخلصة وتفانیھم في 
عملھم الدؤوب لتحقیق أھداف الھیئة والوصول بسوق رأس المال الوطني إلى مصاف األسواق المتقدمة، بما یساھم في تعزیز التنمیة وتحقیق 

األھداف الوطنیة العلیا.   
داعیًا المولى عز وجل أن یوفقنا لخدمة ھذا البلد العزیز الغالي في ظل سیدي حضرة جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسین المعظم. 

                                                               

محمد صالح الحوراني 
رئیس مجلس مفوضي ھیئة األوراق المالیة

                                                    
نیسان، 2018

ھیئــة االوراق المالیــة
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                                                        والّسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ



النشأة
تم إنشاء ھیئة االوراق المالیة بموجب قانون االوراق المالیة رقم (23) لسنة 1997، كجھة رقابیة منظمة لسوق رأس المال الوطني. وجاء 
إنشاؤھا بھدف حمایة المستثمرین في االوراق المالیة وتنظیم سوق رأس المال الوطني وتطویره بما یكفل تحقیق العدالة والكفاءة والشفافیة 

وحمایتھ من المخاطر التي قد یتعرض لھا.
وتتمتع الھیئة باستقالل مالي واداري وترتبط برئیس الوزراء وتضطلع بدور تنظیمي ورقابي وتطویري یھدف الى توفیر البیئة التشریعیة 

الناظمة والبنیة الفنیة والمؤسسیة الداعمة لعدالة السوق وكفاءتھ وشفافیتھ.
وتخضع الھیئة لرقابة التدقیق الداخلي والمدقق الخارجي ورقابة دیوان المحاسبة كما تخضع لمعاییر المنظمة الدولیة لھیئات الرقابة على 

. IOSCO االوراق المالیة

الجھات الخاضعة لرقابـة الھیئة بموجب القانون

یخضع لرقابة الھیئة وإشرافھا وفقًا ألحكام القانون واالنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كل من: 

1. بورصة عمان.
2. مركز إیداع االوراق المالیة.

3. الجھات المصدرة لألوراق المالیة.
4.  شركات الخدمات المالیة المرخص لھا.

5. المعتمدون المالیون المرخصون.
6. صنادیق االستثمار المشترك وشركات االستثمار.

إدارة الھیئـة

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.

القوانین واألنظمة وإصدار  إعداد مشاریع  أجلھا، تشمل  الھیئة من  إنشاء  تم  التي  لتحقیق األھداف  المفوضین مھام عدیدة  ویناط بمجلس 
التعلیمات، وإقرار التعلیمات واألنظمة الداخلیة لبورصة عمان ومركز إیداع االوراق المالیة ومنح التراخیص لممارسة أعمال الخدمات 
المالیة ومعتمدي سوق رأس المال والموافقة على تسجیل االوراق المالیة وصنادیق االستثمار، واعتماد المعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق 

ومعاییر تقویم األداء التي یجب على الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة التقید بھا.

اجتماعات وقرارات مجلس المفوضین
ینـص قانون االوراق المالیة على أن یجتمع المجلس مـرة واحدة على األقل كل شھر وكلما دعت الحاجة لذلك، وقد عقد المجلس 55 اجتماعًا 

خالل عام 2018 واتخذ 430 قرارًا. ویبین الجدول التالي طبیعتھا:
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أما فیما یتعلق بمجلس مفوضي ھیئة االوراق المالیة والمشكل استنادًا ألحكام المادة (3/أ) من قانون صكوك التمویل اإلسالمي رقم (30) 

لسنة 2012، فقد عقد المجلس خمسة اجتماعات خالل العام 2018، واتخذ ستة قرارات.   

موظفو الھیئة  
بلغ عدد موظفي الھیئة 158 موظفًا وموظفة مع نھایة عام 2018، جاء توزیعھم حسب المستوى التعلیمي والجنس على النحو المبین في الجدول أدناه.

جدول رقم(2): توزیع موظفي الھیئة حسب المستوى التعلیمي والجنس

جدول رقم (1): قرارات مجلس مفوضي الھیئة خالل العام 2018

شكل رقم (1): قرارات مجلس مفوضي الھیئة لعام 2018

المجموع

عدد القرارات

430

الموضــوع

19
16
65
25
16

151
138

دراسة وإقرار التشریعات التي تنظم سوق رأس المال
الموافقة على نشرات اصدار وتسجیل االورق المالیة وتغطیة األسھم غیر المغطاة من خالل االكتتاب

تسجیل سندات وأذونات خزینة (دینار، دوالر) واسناد قرض
منح والغاء تراخیص شركات خدمات مالیة

اعتماد األشخاص الطبیعیین لممارسة أعمال الخدمات المالیة
اتخاذ اإلجراءات بحق المخالفین لقانون االوراق المالیة واألنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضاه

قرارات إداریة وعمومیة

المجموعأنثىذكرالمستوى التعلیمي

17

دراسة واقرار التشریعات التي تنظم سوق رأس المال

قرارات إداریة وعمومیة

الموافقة على نشرات اصدار وتسجیل أوراق مالیة
وتغطیة األسھم غیر المغطاة من خالل االكتتاب

منح والغاء تراخیص شركات مالیة

تجیل سندات وأذونات خزینة بالدینار والدوالر
واسناد قرض

اعتماد األشخاص الطبیعیین لممارسھ أعمال الخدمات
المالیة

اتخاذ اإلجراءات بحق المخالفین لقانون األوراق
المالیة واألنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة

بمقتضاه



التدریب وثقافة الجمھور       
تولي الھیئة أھمیة كبیرة لموضوع تدریب موظفیھا لرفع كفاءتھم العلمیة والمھنیة واطالعھم على أھم التطورات على الصعید الدولي، حیث 

تم إیفاد 98 موظفًا من إجمالي عدد الموظفین في دورات تدریبیة ومؤتمرات متخصصة خارج المملكة وداخلھا، كانت على النحو التالي:

وقد تركزت طبیعة ھذه الشكاوى حول ما یلي :

• عدم مراعاة شركات الوساطة لمصلحة العمیل. 

• عدم تنفیذ شركات الوساطة اوامر العمیل سواء بیعًا او شراًء.

• التصرف بمحافظ العمالء بیعًا وشراًء دون تفاویض.

• البیع بحساب التمویل على الھامش.

• الترویج وبث الشائعات.

• التشكیك باالفصاحات المقدمة من الشركات المساھمة العامة.

• استغالل معلومات داخلیة.

خدمة الجمھور والشكاوى
یقوم مكتب خدمة الجمھور في الھیئة بتقدیم الخدمات الالزمة للمستثمرین والمھتمین بسوق رأس المال وتوفیر البیانات المالیة والتقاریر 

الدوریة الخاصة بالشركات المدرجة في بورصة عمان، كما یتم تلقي شكاوى المستثمرین وتسجیلھا في سجل خاص حیث یتم التحقق منھا 

ودراستھا من قبل لجنة الشكاوى التي تعمل على معالجتھا وحلھا. وقد ُسّجل لدى اللجنة عددًا من الشكاوى خالل عام 2018 وذلك على 

النحو التالي:

جدول (4):عدد الشكاوى خالل االعوام 2015 - 2018

جدول رقم (3): الدورات التدریبیة والمؤتمرات الداخلیة والخارجیة لموظفي الھیئة خالل عام 2018
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عملت الھیئة خالل عام 2018 على إصدار وتعدیل عدد من التشریعات واإلجراءات ومشاریع االنظمة المتعلقة بسوق رأس المال الوطني 
ومن أھمھا :-

اوًال : األنظمــة 
أ - نظام الترخیص واالعتماد

والذي بدئ العمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ 2018/2/15 وأھم ما جاء فیھ:
1- حظر تسجیل أي شركة لمزاولة اعمال الخدمات المالیة لدى الجھات المختصة إّال بعد حصولھا على موافقة مبدئیة من الھیئة، وحظر مزاولة 

اعمال الخدمات المالیة إّال بعد الحصول على ترخیص من المجلس.
2- بیان شروط منح الترخیص لمزاولة اعمال الخدمات المالیة، وآلیة تقدیم طلب الترخیص.

3- امكانیة مزاولة المرخص لھ ألعمالھ من خالل فروع داخل او خارج المملكة بعد الحصول على موافقة الھیئة.
4- بیان الشروط الواجب توافرھا في المرخص لھ وصالحیة المجلس في تقیید او تعلیق او الغاء الترخیص في حالة فقدان اي شرط منھا. 

5- آلیة تقدیم طلب االعتماد الى الھیئة وبیان شروط االعتماد الواجب توافرھا بصورة مستمرة تحت طائلة تعلیق او الغاء االعتماد. 
6- اشتراط الحصول على موافقة الھیئة الخطیة المسبقة في حال رغبة أي شخص في امتالك النسبة المحددة في التعلیمات الصادرة عن 

المجلس من رأسمال المرخص لھ.
7- حق الھیئة في تعیین مدقق حسابات غیر المدقق المعین من قبل المرخص لھ إذا رأت ضرورة لذلك.

ب - نظام صنادیق االستثمار المشترك
والذي بدئ العمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ 2018/10/16.

وأھم ما جاء فیھ :
1- بیان ھدف الصندوق في استثمار اموالھ في االوراق المالیة وذلك وفقا لشروط معینة مع بیان االعمال التي یحظر على الصندوق القیام بھا.

2- آلیة تأسیس وتسجیل الصندوق من قبل مدیر استثمار مرخص لھ بممارسة أعمال إدارة االستثمار.
3- اشكال الصندوق وھما: صندوق مفتوح ذو رأس مال متغیر، صندوق مغلق ذو رأس مال ثابت.

4- تحدید المھام التي یتولى مدیر االستثمار وامین االستثمار القیام بھا.
5- تحدید شروط تعدیل النظام االساسي للصندوق ونشرة اصداره.

6- بیان األسس الواجب اتباعھا لتحویل الصندوق المغلق الى صندوق مفتوح في حال نص نظامھ األساسي على ذلك.
7- بیان الحاالت التي یجوز فیھا تغییر أمین االستثمار وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس.

التطورات التشریعیة والتنظیمیة

ج . مشروع نظام معدل لنظام صندوق حمایة المستثمرین في االوراق المالیة لسنة 2018
ومن أھم ما جاء فیھ: 

1- تعدیل المادة المتعلقة بالغایة من تأسیس الصندوق بحیث اصبحت "یھدف الصندوق الى تعویض عمالء الوسیط المالي وفقًا لألحكام 
الواردة في ھذا النظام، وذلك في حالة صدور قرار من المجلس بإحالة الوسیط المالي للتصفیة االجباریة، او في حالة صدور قرار بإعسار 
ھذا  في  الواردة  الحاالت  تحقق  بتاریخ  ھي  كما  النافذة  التشریعات  بموجب  أخرى  جھة  اي  قبل  من  اجباریة  تصفیة  تصفیتھ  او  الوسیط 
المشروع"، حیث أن التعویض في النظام المعمول بھ حالیًا یتم في حالة إفالس أو تصفیة الوسیط المالي تصفیة إجباریة كما ھي بتاریخ قرار 
اإلفالس أو التصفیة القطعي. ووفق المشروع فإن التعویض یبدأ من تاریخ قرار مجلس المفوضین بإحالة الوسیط المالي للتصفیة االجباریة 

وعدم انتظار إصدار قرار المحكمة بالتصفیة القطعي.
2- إضافة بند یعالج وجود اي حاالت تتعلق بأیة مطالبات بمبالغ أكبر من السقف المحدد للعمیل الواحد. إذ تم منح مجلس إدارة الصندوق 

صالحیة دراسة ھذه المطالبات واتخاذ القرار المناسب على أن ال یتجاوز مبلغ التعویضات الكلیة للسقف المحدد للوسیط المالي الواحد.
د . مشروع نظام تنظیم ومراقبة الشركات المتداولة اوراقھا المالیة في السوق المالي لسنة 2018

ومن أھم ما تضمنھ:
1- إناطة كافة المھام المتعلقة بالرقابة واالشراف على الشركات المساھمة بالھیئة بعد تسجیل اوراقھا المالیة لدیھا، وذلك من تاریخ اتاحتھا 
للتداول في السوق المالي وحتى إلغاء تداولھا بشكل قطعي. وتبقى أحكام ھذا النظام ساریة على الشركة التي تم ایقاف تداول اوراقھا المالیة 

بشكل مؤقت.
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2- إضافة اسالیب جدیدة لزیادة رأسمال الشركة مثل رسملة عالوة اإلصدار.
التعیین، تقسیم األعضاء الى تنفیذي وغیر تنفیذي  آلیة  التعیین،  3- إعادة تنظیم جمع األمور المتعلقة بمجلس اإلدارة من حیث شروط 

ومستقلین، واتعابھم ومكافآتھم، وآلیة اجتماعاتھم بما یتناسب مع تعلیمات حوكمة الشركات.
4-  تعدیل آلیة الدعوة الى اجتماعات الھیئة العامة وآلیة التصویت فیھا باعتماد التصویت التراكمي وعدم جواز طرح أي موضوع للنقاش 

لم یرد في الدعوة الى اجتماع الھیئة العامة العادي وغیر العادي.
5- معالجة آلیة توزیع األرباح النقدیة على المساھمین بحیث تكون من خالل مركز إیداع االوراق المالیة.

6- إعادة تنظیم آلیة استخدام االحتیاطیات االختیاریة واإلجباریة بحیث أجاز مشروع النظام استخدام االحتیاطیات اإلجباریة في بعض 
الحاالت ومن ضمنھا تغطیة خسائر الشركة.

7- تنظیم عمل الشركة القابضة من حیث بیان تعریفھا وغایاتھا وأھدافھا بشكل دقیق.
8- إضافة أسلوب جدید لتخفیض رأس المال یتمثل في شطب أسھم الخزینة.

9- إزالة التعارض السابق في آلیة تملك الشركة لشركة أخرى وبین أحكام عرض التملك العام الواردة في قانون االوراق المالیة.
10-  نقل باقي األحكام الواردة في قانون الشركات الحالي مثل التحول والتصفیة واالندماج إلى مشروع النظام.

 أ. تعدیل ُأسس عمل لجنة الشكاوى في ھیئة االوراق المالیة
 وأھم ما تضمنھ التعدیل:

1- ترفع اللجنة نتائج التحقیق وتوصیاتھا المتعلقة بالشكوى لرئیس الھیئة لعرضھا على مجلس مفوضي الھیئة.
2- إعالم المشتكي والمشتكى علیھ بقرار المجلس الذي صدر بخصوص الشكوى. 

ب. تعدیل تعلیمات إفصاح الشركات المصدرة والمعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق.
 ومن أھم ما تضمنتھ:

1- تعدیل احكام المادة (8/ح) من التعلیمات بحیث تم إلزام الشركة المصدرة بإعالم الھیئة دون ابطاء وبأي وسیلة تحقق السرعة المطلوبة 
وإصدار بیان علني فورًا عند تحقق أي معلومة جوھریة وخاصة الدعوة الجتماع ھیئة عامة سوء كانت عادیة أو غیر عادیة، حیث لم تتطرق 
أحكام المادة قبل التعدیل إلى ضرورة قیام الشركات بتزوید الھیئة بموعد اجتماع الھیئة العامة العادي والمواضیع التي ستتم مناقشتھا في ھذا 
االجتماع، فتم تعدیل المادة (8/ح) لتصبح "الدعوة الجتماعات الھیئة العامة للشركة سواء كانت عادیة او غیر عادیة"، بدال من " الدعوة 

الجتماع ھیئة عامة غیر عادي".
2- تعدیل أحكام المادة (12) بحیث یصبح نصھا األصلي الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) والتي تنص على أن "یلتزم رئیس وأعضاء مجلس 
إدارة شركة بورصة عمان بإعالم الھیئة خطیًا عما یملكونھ وأقرباؤھم من االوراق المالیة، وعن أي مساھمات وأي حصص في أي شركة 
خدمات مالیة وذلك خالل أسبوع من تاریخ تعیینھم، وكذلك إعالم الھیئة خطیًا عن أي تغییر یطرأ على ھذه البیانات وذلك خالل أسبوع من 

تاریخ حدوث ھذا التغییر"

ثانیًا : التعلیــمـات

3- إضافة مادة جدیدة تتضمن إلزام الشركات المصدرة باإلفصاح باللغتین العربیة واإلنجلیزیة عن البیانات المالیة الدوریة واالفصاحات غیر المالیة 
الواردة في التشریعات. 

 ج.  تعدیل تعلیمات التمویل على الھامش.
   ومن أھم ما جاء فیھا :

1- تعدیل احكام المادة (8) وذلك بتعدیل النسبة التي ال یجوز ان تتجاوز عنھا مبالغ التمویل على الھامش الممنوحة للعمیل الواحد والمجموعة 
المرتبطة بھ، حیث أصبحت 30% من صافي حقوق الملكیة لدى الوسیط المالي او 6 ملیون دینار أیھما أقل، بینما كانت النسبة في التعلیمات السابقة 

20% من صافي حقوق الملكیة لدى الوسیط المالي أو 3 ملیون دینار ایھما أقل.
2- تعدیل أحكام المادة (22) حیث أجازت للوسیط المالي قبول ضمانات في حساب التمویل على الھامش عدا االوراق المالیة المودعة في ذلك 
الحساب شریطة موافقة الھیئة على ذلك، وان ال تدخل ھذه الضمانات في احتساب اي من النسب المالیة ذات العالقة وان ال یتم االعتراف بھا في 

سجالت الشركة المحاسبیة، بینما كانت التعلیمات السابقة ال ُتجیز ذلك.
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د. تعدیل تعلیمات إدراج صكوك التمویل االسالمي في بورصة عمان لسنة 2018
ومن أھم ما تضمنتھ التعدیالت ما یلي :

1- إضافة موافقة ھیئة الرقابة الشرعیة المركزیة على تداول الصكوك كشرط إلدراج الصكوك في سوق صكوك التمویل.
2- استثناء الشركة ذات الغرض الخاص من تزوید البورصة ببعض البیانات والمعلومات التي یتوجب على الجھة المصدرة التي تتقدم بطلب إدراج 
الصكوك تزویدھا للبورصة، لعدم توفرھا في حال االصدار غیر المباشر وتكون الشركة ذات الغرض الخاص ھي الجھة المصدرة للصكوك، وذلك 

بما یتوافق وتعدیل تعلیمات ادراج االوراق المالیة.
3- اضافة بند ُیتیح ایقاف التداول بالصكوك المدرجة في البورصة في حال تبلغ البورصة برأي المستشار الشرعي او اللجنة الشرعیة للجھة 
المصدرة بعدم جواز تداول الصك لسبب شرعي وذلك اعتبارًا من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بذلك، الى حین ورود رأي من ھیئة الرقابة 

الشرعیة المركزیة یتضمن استمرار ایقافھا او اعادتھا للتداول.
4- اصبح الغاء ادراج الصكوك حكمًا في حاالت معینة وال داع إلصدار قرار من مجلس ادارة البورصة.

5- تم الزام الجھة المصدرة بتزوید البورصة بتقریر ربع سنوي مقارن مع الفترة نفسھا من السنة المالیة السابقة بدًال من تقریر نصف سنوي مقارن 
مع الفترة نفسھا من السنة المالیة السابقة.

ھـ- تعلیمات مكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب لسنة 2018
تم اصدار تعلیمات مكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب لسنة 2018، وقد جاءت التعلیمات لتنسجم مع المعاییر الدولیة الخاصة بمكافحة غسل 

االموال وتمویل االرھاب.
ومن أبرز مالمح ھذه التعلیمات:

1- شمول سریان التعلیمات على الفروع الخارجیة والشركات التابعة الموجودة خارج االردن للشركات التي تسري علیھا احكامھ، وكذلك على 
تعامل شركات الخدمات المالیة في البورصات االجنبیة.

الثالث،  والطرف  المقیم،  وغیر  المالیة،  والمجموعة  للربح،  تھدف  ال  التي  والھیئة  الوھمي،  البنك  ومنھا  للتعلیمات  جدیدة  تعریفات  ادخال   -2
والترتیبات القانونیة، والصنادیق االستئمانیة.

3- وضع نصوص في التعلیمات خاصة بالتعریفات التي تم ادخالھا على التعلیمات بما یتوافق والمعاییر الدولیة الخاصة بمكافحة غسل االموال 
وتمویل االرھاب.       

 و- تعدیل تعلیمات تداول الصكوك في بورصة عمان
 ومن أھم ما جاء فیھا:

1- اضافة تعریف (مركز ایداع االوراق المالیة) وإضافة كلمة (شركة) لتعریف بورصة عمان، وإلغاء تعریف كل من (المعتمد) و (االشخاص 
المرتبطین بالوسیط) لعدم وجود معنى مخصص لكلیھما في التعلیمات المعدلة بعد الغاء المواد المتعلقة باألمور التي یحظر على الوسیط القیام بھا 

عند ممارسة عملیات التداول. وجاء اإللغاء لمنع التداخل في الصالحیات على الرقابة ما بین البورصة والھیئة.
2- الغاء المواد المتعلقة باألمور التنظیمیة المرتبطة بالوسیط بسبب نقلھا الى نظام العضویة في شركة بورصة عمان.

3- الغاء المادة المتعلقة بتولي شركة بورصة عمان تنفیذ عملیات بیع الصكوك التي تتم بأمر من المحاكم او الجھات الرسمیة المختصة نظرًا لوجود 
ذات النص في التعلیمات الصادرة عن الھیئة التي تنظم بیوعات المحاكم.

4- الغاء المادة المتعلقة باجتیاز الوسیط لالختبار المقرر لالعتماد وذلك ألن االختبار أحد شروط الترخیص في الھیئة.
5- إضافة المواد المتعلقة بالتداول عبر االنترنت لھذا المشروع لیصبح شامًال لجمیع األمور التي تنظم التداول في البورصة .

إضافة لما سبق، فقد وافق مجلس مفوضي الھیئة على عدد من التشریعات الخاصة بشركة بورصة عمان ومركز ایداع االوراق المالیة التي كان من 
اھمھا: تعلیمات إدراج االوراق المالیة في شركة بورصة عمان لسنة 2018، وتعلیمات حل المنازعات عن طریق التحكیم في شركة بورصة عمان 
وتعلیمات سوق االوراق المالیة غیر المدرجة في بورصة عمان لسنة 2018، وتعلیمات التحقیق والتفتیش والتدقیق في شركة بورصة عمان لسنة 
2018. كما تم الغاء تعلیمات معاییر السلوك المھني لشركة بورصة عمان وإقرار النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة 2018. وتم تعدیل النظام 

الداخلي لعوائد مركز ایداع االوراق المالیة لسنة 2004، وتعدیل تعلیمات تسجیل وایداع االوراق المالیة وتسویتھا لسنة 2017
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اإلصدارات

شكل رقم (2): اإلصدارات االولیة للشركات المساھمة العامة القائمة التي زادت رأسمالھا 
لألعوام 2015 - 2018

المصدرة  الجھة  على  یتوجب  حیث  العامة،  المساھمة  للشركات  المالیة  االوراق  إصدار  لعملیات  المنظمة  الرسمیة  الجھة  الھیئة  تعتبر 
لألوراق المالیة القیام بتسجیلھا لدى الھیئة. ویعتبر تسجیل تلك األوراق لدى الھیئة بمثابة التوثیق الرسمي لوجود األوراق المالیة، على أن 
یلحق ذلك القیام بتسجیلھا بأسماء مالكیھا لدى مركز إیداع االوراق المالیة ومن ثم إدراجھا لدى بورصة عمان تمھیدًا لتداولھا في السوق 

المالي.
وقد ألزم قانون االوراق المالیة واألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه الشركة المصدرة عند عملیة العرض العام لألوراق المالیة، أن تقدم 
نشرة إصدار إلى الھیئة تتضمن كافة المعلومات والبیانات والمرفقات المحددة بموجب التعلیمات التي تمّكن المستثمر من اتخاذ قراره 
االستثماري، وكذلك تقدیم البیانات والمعلومات التي ترى الھیئة ضرورة إطالع المستثمر علیھا، وتعتبر نشرة اإلصدار المصدر الرئیسي 
والموثوق للمعلومات بالنسبة للمستثمرین، والبد لنشرة اإلصدار من الحصول على موافقة مجلس المفوضین إلنفاذھا وذلك حال استیفاء 
الجھة المصدرة لكافة متطلبات قانون االوراق المالیة واألنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بموجبھ، وللمجلس كامل الصالحیة لرفض 

أو تعلیق إنفاذه نشرة االصدار إذا تبین لھ أنھا تحتوي على بیانات غیر صحیحة أو غیر دقیقة أو غیر مكتملة.
في العام 2018 وافقت الھیئة على إنفاذ نشرتي إصدار توزعت بین نشرة واحدة إلصدار أسھم، ونشرة واحدة إلصدار صكوك التمویل 
االسالمي، في حین قامت ست شركات مساھمة عامة قائمة بتسجیل أسھم جدیدة لزیادة رؤوس أموالھا لدى الھیئة وطرحھا لمستثمرین 
معینین من خالل العرض غیر العام. وبلغ عدد األسھم المسجلة خالل ھذا العام 88,927,631 سھمًا تم تغطیة 60,189,827 سھمًا 
منھا بقیمة 60,160,051 دینارًا، وبما نسبتھ 68% من األسھم المسجلة (ملحق1، جدول رقم 1)، في حین قامت ثالث شركات بتغطیة 
أسھم مسجلة في أعوام سابقة عددھا 103,054,723 سھمًا بقیمة 40,787,583 دینارًا (ملحق1، جدول رقم 2) لیبلغ عدد األسھم التي 

تم تغطیتھا خالل العام 163,244,550 سھمًا بقیمة 100,947,634 دینارًا .

عدد االسھم المغطاة

ومن الجدیر بالذكر بأن عام 2018 لم یشھد تأسیس أیة شركة مساھمة عامة (حدیثة التأسیس). 
ھذا وقد شھد العام 2018 إصدارًا واحدًا لصكوك التمویل اإلسالمي، حیث تم إنفاذ نشرة إصدار بقیمة 150 ملیون دیناٍر تم تغطیتھ بالكامل 

(ملحق 1، جدول رقم 3).
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وفیما یتعلق بإصدار إسناد القرض من قبل الشركات المساھمة العامة فقد تم في عام 2018 تسجیل خمسة إصدارات بالدینار األردني بقیمة 
إجمالیة 308 ملیون دینار تم تغطیة ما قیمتھ 173.5 ملیون دینار منھا (ملحق1، جدول رقم 6)، في حین تم تغطیة ما قیمتھ 62 ملیون 
دینار من اإلسناد المسجلة في سنوات سابقة (ملحق1، جدول رقم 7) لیصبح إجمالي إسناد القرض التي تم تغطیتھا ھذا العام 235.5 ملیون 

دینار، وتسجیل إصدار واحد بالدوالر األمریكي قیمتھ 40 ملیون دوالر (ملحق1، جدول رقم 8).

وبلغت قیمة السندات واألذونات المسجلة والصادرة عن الحكومة او بكفالتھا بالدینار لھذا العام 4.085 ملیار دینار (ملحق1، جدول رقم 
9)، وبالعمالت األجنبیة ما یعادل 496.3 ملیون دینار (ملحق1، جدول رقم 10).

شكل رقم (3): زیادة رأس المال عن طریق رسملة األرباح المدورة
أو عالوة اإلصدار أو االحتیاطیات لألعوام 2015 - 2018

شكل رقم (4): إصدارات إسناد ا لقرض لألعوام 2015 - 2018 

وقد قامت تسع شركات بزیادة رؤوس أموالھا عن طریق توزیع أسھم مجانیة من خالل رسملة االحتیاطي االختیاري و/او األرباح المدورة 
و/او عالوة اإلصدار او جزء منھا حیث بلغ عدد األسھم المصدرة 65,189,689 سھمًا بقیمة 65,189,689 دینارًا، علمًا بأن األسھم 
المجانیة یتم توزیعھا على مالكي أسھم الشركة كما ھم في نھایة الیوم الخامس عشر من تاریخ تسجیل أسھم الزیادة لدى الھیئة، وكل بنسبة 
مساھمتھ في رأسمال الشركة (ملحق1، جدول رقم 4)، في حین قامت سبع شركات بتخفیض رؤوس أموالھا خالل العام 2018 بقیمة 

إجمالیة بلغت 53,893,508 دینارًا (ملحق1، جدول رقم 5).
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كما شھد العام 2018 تحول وتصفیة عدد من الشركات حیث قامت شركة مساھمة عامة واحدة بتحویل صفتھا القانونیة الى شركة ذات 
مسؤولیة محدودة وھي الشركة العربیة لالستثمارات المالیة برأسمال قدره 4 ملیون دینار (ملحق1، جدول رقم 11)، وتصفیة خمس شركات 
بلغت رؤوس اموالھا 23,562,807 دینارًا منھا أربع شركات تم تصفیتھا إجباریًا بلغت رؤوس اموالھا 19,562,807 دینارًا، في حین 

تم تصفیة شركة واحدة تصفیة اختیاریة برأسمال 4 ملیون دینار (ملحق1، جدول رقم 12).

یعتبر اإلفصاح األولي والدوري الدقیق والشامل وتوفیر المعلومات للجمھور وللمستثمرین من المقومات األساسیة في األسواق المالیة كونھا 
تساعد في الوصول إلى سوق یتسم بالعدالة والشفافیة والكفاءة. وھناك عدة مراحل لعملیة اإلفصاح یتوجب على الشركات المصدرة القیام 
بھا وھي اإلفصاح االولي عن طریق نشرة اإلصدار، واإلفصاح الدوري المستمر عن البیانات المالیة والسنویة، واإلفصاح عن المعلومات 

الجوھریة التي تؤثر على أسعار االوراق المالیة، واإلفصاح عن تعامالت المطلعین وكبار المساھمین.
وبموجب قانون االوراق المالیة وتعلیمات اإلفصاح یتوجب على الشركات المساھمة العامة تزوید الھیئة بنتائج أعمالھا االولیة خالل فترة ال 
تتجاوز خمسة وأربعین یومًا من انتھاء سنتھا المالیة، وبتقریرھا السنوي خالل فترة ال تتجاوز تسعین یومًا من انتھاء سنتھا المالیة، وتقاریرھا 

الربع السنویة خالل فترة ال تتجاوز ثالثین یومًا من تاریخ انتھاء الربع المعني.
وقد بلغت نسبة الشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق النظامي (االول والثاني) التي التزمت بتزوید الھیئة بنتائج أعمالھا األولیة في 
التاریخ المحدد بالتشریعات 99% في العام 2018 وھي ذات النسبة للشركات التي زودت في العام 2017، كما بلغت نسبة الشركات التي 
التزمت بتزوید الھیئة ببیاناتھا المالیة او التقریر السنوي ضمن الفترة المحددة بالتشریعات 99% في العام 2018 مقارنة مع 96% في 
العام 2017، وبلغت نسبة التزام الشركات بتزوید الھیئة بتقاریرھا الدوریة للربع االول والثاني 99% فیما بلغت النسبة 98% للربع الثالث.

اإلفصاح

جدول رقم (5): نسبة التزام الشركات باإلفصاح عن البیانات المالیة الدوریة في الوقت
 المحدد لألعوام 2015 - 2018

شكل رقم (5): إصدارات السندات الحكومیة لألعوام 2015 - 2018 
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شركة                            على  العطاء  إحالة  تم  وقد  بالمشروع  الخاص  العطاء  بطرح  عمان  بورصة  مع  وبالتعاون  الھیئة  قامت   2017 العام  وفي 
IRIS Business Services LTD وھي شركة ھندیة متخصصة في ھذا المجال. 

وقد تم البدء بتطویر ھذا النظام مع الشركة الھندیة في عام 2017، حیث تم قطع شوط كبیر من مراحل تنفیذ المشروع خالل العام 2018 
اذ تم االنتھاء من بناء التصنیفات أو النماذج المالیة Taxonomies وترجمتھا الى اللغة االنجلیزیة وتجمیع المحاور في نموذج واحد لكل 
قطاع من قطاعات البنوك والصناعة والخدمات المالیة وصنادیق االستثمار المشتركة والشركة ذات الغرض الخاص، باإلضافة الى اعتماد 
لغایات  استخدامھا  سیتم  التي  اإلفصاحیة  النماذج  واعتماد  وأعداد  القطاعات  لھذه  واالنجلیزیة  العربیة  باللغتین  النھائیة  المالیة  التصنیفات 
اإلفصاح وترجمتھا إلى اللغة االنجلیزیة، كما تم إجراء اختبار للنظام من قبل موظفي الھیئة والبورصة، وتم االنتھاء من مرحلة االختبار 

User Acceptance Test (UAT) وتزوید شركة IRIS بمالحظات الھیئة والبورصة.
حوكمة الشركات 

في ضوء إصدار الھیئة تعلیمات حوكمة الشركات المساھمة المدرجة لسنة 2017 فقد أصبحت قواعد الحوكمة بموجب ھذه التعلیمات إلزامیة 
وذلك بدًال عن قواعد الحوكمة السابقة الصادرة عن الھیئة عام 2009 والتي لم یتم إلزام الشركات بتطبیق معظم قواعدھا وإنما لالسترشاد 
بھا فقط. وكان ذلك بھدف التّدرج في إلزامیتھا ومنح الشركات وقتًا كافیًا للتكیف مع مبادئ الحوكمة وتعزیز الوعي بھا للوصول إلى االلتزام 

الكامل.

شكل رقم (6): نسبة التزام الشركات باإلفصاح عن البیانات الدوریة في الوقت المحدد 
خالل األعوام 2015 - 2018

تعارض  ویمنع  والنزاھة  العدالة  یحقق  بما  السوق  في  والشفافیة  االفصاح  مستویات  ورفع  والتنظیمي  الرقابي  الھیئة  دور  تعزیز  بھدف 
المصالح، وسعیًا من الھیئة لتحقیق اھدافھا االستراتیجیة، فقد عملت على تطویر آلیة االفصاح بسوق رأس المال بالتعاون مع بورصة عمان 
 ،eXtensible Business Reporting Language (XBRL  من خالل تطبیق مشروع نظام االفصاح االلكتروني باستخدام لغة
وھي لغة عالمیة متطورة ومتخصصة باإلفصاح. ومن شأن تطبیق ھذا النظام تسھیل وتسریع عملیة االفصاح عن البیانات والمعلومات 
المالیة وغیر المالیة للجھات المصدرة وذلك باللغتین العربیة واالنجلیزیة، كما یحتوي النظام على العناصر والمقومات التي تساھم في تعزیز 
الشفافیة من خالل توفیر البیانات المالیة بشكل سریع وكفء وبما یزید من دقة وفعالیة عملیة إعداد وتحلیل ونشر البیانات والتقاریر المالیة 
وتوفیرھا في الوقت المناسب والتعامل معھا من قبل جمیع األطراف المعنیة في السوق، األمر الذي یساھم في تعزیز المعلومات الالزمة 
التخاذ القرار االستثماري ویزید من حمایة وثقة المستثمرین. وقد أصبحت الھیئة عضوًا مباشرًا Direct Member في المنظمة العالمیة
International XBRL  إذ تتولى ھذه المنظمة وضع معاییر االفصاح بلغة XBRL ومنح الرخص للجھات الراغبة في تطبیق ھذا 

النظام.

تّم خالل العام 2018 قید 15 مدققًا جدیدًا في سجل مدققي الحسابات المؤھلین لتدقیق حسابات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة، كما تم شطب 
قید اربع مدققي حسابات وذلك لفقدھم احد الشروط الواجب توفرھا لقیدھم في السجل، باإلضافة الى تعدیل قید ثالث مدققي حسابات لیصبحوا 

في سجل مدققي الحسابات المؤھلین لتدقیق حسابات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة باستثناء الشركات المساھمة العامة.

قید مدققي الحسابات في السجل لدى الھیئة

 XBRL  االفصاح االلكتروني بلغة
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أما فیما یتعلق بالبیانات المالیة الربعیة الدوریة للربع االول لھذا العام، فقد بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة بھذه البیانات 28 شركة، 
تم فرض غرامات مالیة على شركتین منھا بلغت قیمة كل منھا 250 دینارًا و500 دینار، وتم قید المخالفات في سجل ھاتین الشركتین لدى 
الھیئة والتأكید على باقي الشركات بضرورة االلتزام بأحكام القانون والتشریعات المعمول بھا. في حین بلغ عدد الشركات المدرجة التي لم 
تزود الھیئة بالتقاریر المالیة الدوریة للربع االول باللغة االنجلیزیة شركتین، وقد تم توجیھ تنبیھ لھما وتم قید المخالفات في سجل الشركتین 

لدى الھیئة. 
أما فیما یتعلق بالبیانات المالیة الربعیة الدوریة للربع الثاني فقد بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة بھذه البیانات 25 شركة، تم فرض 
غرامات مالیة على شركة واحدة منھا بقیمھ مقدارھا 1000 دینار وقید المخالفة في سجل الشركة لدى الھیئة، كما لم یتم اتخاذ إجراء بحق 
إحدى الشركات لمرورھا بظروف استثنائیة (موقوفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموین)، وتم التأكید على باقي الشركات بضرورة 
االلتزام بأحكام القانون والتشریعات المعمول بھا، في حین بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة بالتقاریر المالیة الدوریة للربع الثاني باللغة 

االنجلیزیة شركة واحدة تم االكتفاء بالبیانات المالیة الخاصة بھا باللغة العربیة لكونھا موقوفة عن التداول.
كما بلغ عدد الشركات التي لم تقم بتزوید الھیئة ببیاناتھا المالیة للربع الثالث 26 شركة، تمَّ فرض غرامات مالیة على ثالث شركات منھا 
تتراوح قیمة كل منھما بین 750 دینارًا و1000 دینار، وتم تنبیھ إحدى الشركات، وتم قید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة 
والتأكید على باقي الشركات بضرورة االلتزام بأحكام القانون والتشریعات المعمول بھا. وقد بلغ عدد الشركات المدرجة التي لم تزود الھیئة 
بالتقاریر المالیة الدوریة للربع الثالث باللغة االنجلیزیة شركة واحدة تم فرض غرامة مالیة علیھا بقیمة مقدارھا 250 دینارًا وقید المخالفة 

في سجل ھذه الشركة لدى الھیئة والتأكید على 24 شركة غیر مدرجة بضرورة االلتزام بقرار مجلس المفوضین المعمول بھ.

بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة خالل عام 2018 بنتائج أعمالھا االولیة عن العام 2017 ضمن الموعد المحدد 18 شركة، تمَّ فرض 
غرامات مالیة على شركتین منھا مقدار كٍل منھما 500 دینار، وتم قید المخالفات في سجل ھاتین الشركتین لدى الھیئة. ولم یتم اتخاذ إجراء 
بحق أربعة من الشركات لمرورھا بظروف استثنائیة (موقوفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموین وغیر ذلك) والتأكید على باقي 

الشركات بضرورة االلتزام بأحكام القانون والتشریعات المعمول بھا.
كما بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة خالل عام 2018 بالتقریر السنوي في الموعد المحدد 37 شركة، تمَّ فرض غرامات مالیة على 
12 شركة منھا تتراوح قیمتھا بین 250 دینارًا و6500 دینار، وتم قید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة. كما لم یتم اتخاذ إجراء 
بحق احدى الشركات لخضوعھا لجھات رقابیة اخرى، وتم التأكید على باقي الشركات بضرورة االلتزام بأحكام القانون والتشریعات المعمول 
بھا، في حین بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق النظامي والتي لم تزود الھیئة بالبیانات المالیة السنویة باللغة االنجلیزیة شركتین تم 

االكتفاء بإشعار سماع االقوال الموجھ الیھما.

مخالفات تعلیمات اإلفصاح
اوال: الشركات التي لم تزود الھیئة بتقاریرھا الدوریة ضمن المواعید المحددة

ثانیًا: الشركات التي لم تلتزم بالبنود اإلفصاحیة التي یجب أن یتضمنھا التقریر السنوي
لم تقم بعض الشركات ضمن تقاریرھا السنویة لعام 2017 باإلفصاح عن كامل البنود المطلوب اإلفصاح عنھا. فعلى سبیل المثال، لم تتضمن 
اإلدارة  تعریفیة عن أعضاء مجلس  الرأسمالي، ونبذة  االستثمار  للشركة، وحجم  التنافسي  الوضع  الشركات معلومات عن  تقاریر بعض 
واإلدارة التنفیذیة والمزایا والرواتب التي حصل علیھا كل منھم، حیث تم توجیھ تأكید بااللتزام بخصوص 76 مخالفة، وتوجیھ 38 اشعار 
سماع اقوال متعلقة بـ 59 بندًا ناقصًا، حیث تم فرض غرامات مالیة بخصوص 47 مخالفة تتراوح قیمة كل منھا بین 125 دینارًا و250 

وقد عملت الھیئة على تحدیث قواعد الحوكمة في ھذه التعلیمات بما یتفق مع المبادئ الجدیدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمیة (OECD) لعام 2015، واإلصالحات المطلوبة الواردة في تقریر ممارسة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي 
وذلك تحت مؤشر حمایة المستثمرین األقلیة، مما ساھم في تقدم تصنیف مرتبة االردن 40 مرتبة صعودًا ضمن آخر تقریرین لممارسة 
األعمال صدرا عن مجموعة البنك الدولي للعامین 2018 و2019، اذ تقدم تصنیف مرتبة األردن ضمن محور حمایة المستثمرین األقلیة 
في تقریر ممارسة األعمال 2019 بواقع 21 مرتبة لیصل إلى المرتبة 125 مقابل المرتبة 146 في تقریر ممارسة األعمال 2018، بعد 
أن حقق تقدمًا بواقع 19 مرتبة في تقریر ممارسة األعمال 2018 عما كان علیھ في تقریر 2017، األمر الذي سیعزز الثقة في المناخ 

االستثماري في السوق المالي وفي االقتصاد الوطني.
وقد عقدت الھیئة في ضوء صدور ھذه التعلیمات عددا من ورشات العمل للشركات بھدف التعریف وزیادة الوعي بھذه التعلیمات. 
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وجھت الھیئة 81 خطابًا للشركات التي لم تقم بتزوید الھیئة بمحاضر اجتماعات الھیئة العامة المعتمد من قبل مراقب الشركات خالل ثالثة 

ایام، حیث تم التأكید على ھذه الشركات بضرورة االلتزام بأحكام التعلیمات المعمول بھا.

بلغت عدد المخالفات التي قامت بھا الشركات خالل ھذا العام 19 مخالفًة تتعلق بعدم إعالمھم الھیئة عن موعد اجتماع الھیئة العامة غیر 

العادیة للشركة خالل یوم عمل، وقد تم فرض غرامات مالیة على 9 مخالفات مقدار كٍل منھا 250 دینارًا وتوجیھ تنبیھ الى 7 منھا وقید 

المخالفات في سجل الشركات لدى الھیئة والتأكید على باقي الشركات بضرورة االلتزام بأحكام القانون والتشریعات المعمول بھا.

تم اتخاذ 6 اجراءات بحق الشركات التي لم تقم بتعیین مدقق حسابات مقید في سجل المدققین المؤھلین، حیث تم توجیھ تنبیھ بخصوص 

مخالفتین وقید المخالفات في سجل الشركات لدى الھیئة واالكتفاء بإشعار سماع االقوال لباقي الشركات.

الھامة على  التغییرات  الجوھریة مثل  او  الھامة  المعلومات  الھیئة عن  بإعالم  تقم  لم  التي  الشركات  30 إجراًء بحق  باتخاذ  الھیئة  قامت 

االلتزامات المترتبة على الشركة والصفقات الكبیرة التي عقدتھا والعملیات غیر المتكررة ولھا اثر مالي والكوارث واثرھا المتوقع على 

المركز المالي للشركة ونتائج اجتماع الھیئات العامة والنزاعات القضائیة وعدم اصدار بیان علني فورًا، وعدم اعالم الھیئة حول تحفظ مدقق 

الحسابات على البیانات المالیة، وعدم اعالم الھیئة حول امتناع مدقق الحسابات عن ابداء الراي على البیانات المالیة، حیث تم فرض غرامات 

مالیة على 19 مخالفة تراوحت قیمتھا بین 125 دینارًا و2000 دیناٍر وتوجیھ تنبیھ بحق 4 مخالفات وقید المخالفات في سجل الشركات 

لدى الھیئة والتأكید على شركتین بضرورة االلتزام بأحكام القانون والتشریعات المعمول بھا واالكتفاء بإشعار سماع اقوال لخمس شركات.

 قامت الھیئة بمتابعة التزام مدققي الحسابات بتزوید الھیئة بأي تعدیل او تغییر یطرأ على بیانات مدقق الحسابات او مكتب التدقیق المسجل 

لدى الھیئة خالل مدة اقصاھا 10 ایام، حیث بلغت عدد المخالفات التي قامت بھا مكاتب التدقیق 4 مخالفات تم فرض غرامة مالیة على 

مخالفة واحدة بمقدار 250 دینارًا وتوجیھ تنبیھ الى 3 مخالفات وقید المخالفات في سجل الشركات لدى الھیئة.

سادسًا: الشركات التي لم تلتزم بإعالم الھیئة عن موعد اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للشركة خالل یوم عمل

سابعًا: الشركات التي لم تلتزم بتعیین مدقق حسابات مقید في سجل المدققین المؤھلین

ثامنًا: الشركات التي لم تلتزم بإعالم الھیئة عن المعلومات الھامة أو الجوھریة التي لھا أثر على سعر الورقة المالیة خالل یوم عمل

تاسعًا: عدم تزوید الھیئة باي تعدیل أو تغییر یطرأ على بیانات مدقق الحسابات أو مكتب التدقیق المسجل لدى الھیئة 

دینارًا، وتوجیھ تنبیھ بخصوص 3 مخالفات، باإلضافة الى قید ھذه المخالفات في السجل المھني لدى الھیئة، في حین تم االكتفاء بإشعار 
سماع االقوال فیما یتعلق بـ 9 بنود.

اتخذت الھیئة 47 إجراًء بحق الشركات المساھمة العامة لعدم إعالمھم الھیئة خطیًا وضمن المدة القانونیة عن التغییرات على أعضاء مجلس 
االدارة او ممثلیھم عند تعیینھم او تركھم العمل وقد تم فرض غرامات مالیة على 28 مخالفة مقدار كل منھا 250 دینارًا، وتوجیھ عقوبة 

التنبیھ على 8 منھا وقید المخالفات في سجل الشركات لدى الھیئة، واالكتفاء بإشعار سماع االقوال لباقي الشركات. 

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

رابعًا: الشركات التي لم تلتزم بإعالم الھیئة ضمن المدة القانونیة عن التغییرات على موظفي اإلدارة العلیا ذوي السلطة التنفـیذیة
عند تعیینھم او تركھم العمل

اتخذت الھیئة 33 إجراًء بحق الشركات المساھمة العامة لعدم إعالم الھیئة وضمن المدة القانونیة عن التغییرات التي تمت على موظفي 
اإلدارة العلیا ذوي السلطة التنفـیذیة عند تعیینھم أو تركھم العمل، وقد تم فرض غرامات مالیة على 17 مخالفة مقدار كل منھا 250 دینارًا 

وعقوبة التنبیھ على 6 مخالفات وقید ھذه المخالفات في السجل لدى الھیئة، واالكتفاء بإشعار سماع االقوال لباقي الشركات.

خامسًا: الشركات التي لم تلتزم بتزوید الھیئة بمحاضر اجتماعات الھیئة العامة المعتمد من قبل مراقب الشركات خالل ثالثة ایام عمل
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شكل رقم (8): نسب مخالفة الشركات فیما یتعلق بالتقاریر المالیة الدوریة  للعام 2018 *

* تم البدء بإلزام الشركات بتزوید الھیئة بالتقاریر المالیة الربعیة بعد اقرار قانون األوراق المالیة بتاریخ 2017/5/16

شكل رقم (7): توزیع المخالفات التي قامت الھیئة بمتابعتھا للعام 2018 والمتعلقة 
بتعلیمات افصاح الشركات المصدرة والمعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق

28

عدم تزوید الھیئة بنتائج األعمال األولیة خالل الفترة المحددة

عدم تزوید الھیئة بالتقاریر البعیة خالل الفترة المحددة

عدم تزوید الھیئة بكافة البنود االفصاحیة التي یجب أن یتضمنھا التقریر السنوي

عدم إعالم الھیئة عن التغییرات على أعضاء مجلس االدارة ضمن المدة القانونیة

عدم إعالم الھیئة عن التغییرات علىموظفي االدارة العلیا ذوي السلطة التنفیذیة
عند تعیینھم او تركھم العمل بالوقت المحدد

عدم إعالم الھیئة بموعجد اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للشركة بالوقت
المحدد

عدم إعالم الھیئة بالمعلومات الجوھریة التي لھا اثر على سعر الورقة المالیة
بالوقت المحدد

عدم تزوید الھیئة بمحاضر اجتماعات الھیئة العامة للشركة خالل الفترة المحددة

اخرى

عربي
انجلیزي



یعتبر تنظیم أعمال الخدمات المالیة من أھم مھام ھیئة االوراق المالیة، وذلك للمحافظة على سالمة التعامل في سوق رأس المال الوطني 
وحمایتھ من المخاطر التي قد یتعرض لھا وحمایة المستثمرین في االوراق المالیة. وتشمل التراخیص التي تمنحھا الھیئة: الوساطة المالیة 
وأمانة االستثمار وإدارة االستثمار واالستشارات المالیة والحفظ األمین وإدارة اإلصدارات من خالل االلتزام ببذل عنایة وإدارة اإلصدارات 

من خالل االلتزام بتحقیق غایة وأمانة اإلصدار والتمویل على الھامش.
وقد حددت التعلیمات الصادرة عن الھیئة شروطًا یجب توافرھا في الشركات للحصول على تراخیص لممارسة أي من النشاطات والخدمات 
المؤسسي وخلق كفاءات مھنیة مالیة محترفة  المالیة من أجل تشجیع االستثمار  الخدمات  الھیئة، وجاء تنظیم أعمال  التي تمنحھا  المالیة 

مسؤولة.
وفیما یلي نتائج عام 2018 فیما یتعلق بتراخیص شركات الخدمات المالیة ومعتمدیھا في السوق المالي المحلي:

الترخیص واالعتماد

 أ- منح 3 تراخیص لشركتین قائمتین لممارسة أعمال الخدمات المالیة وعلى النحو التالي:

 ب - منح خمس تراخیص لخمس شركات حدیثة لممارسة أعمال الخدمات المالیة وعلى النحو التالي:

جدول رقم (6): شركات الخدمات المالیة القائمة والتراخیص الممنوحة لھا لمزاولة أعمالھا

جدول رقم (7): شركة الخدمات المالیة الجدیدة والتراخیص الممنوحة لھا لمزاولة أعمالھا
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 ج- إلغاء 9 تراخیص ممنوحة لست شركات خدمات مالیة قائمة وذلك على النحو التالي(*):
جدول رقم (8): التراخیص الملغاة والتي تم منحھا سابقًا لشركات الخدمات المالیة
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في ظل صدور قانون تنظیم التعامل بالبورصات االجنبیة رقم (1) لسنة 2017، والذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات االجنبیة 

أو التوسط فیھا لصالح الغیر بالبنوك وبشركات الخدمات المالیة، وأناط بھیئة االوراق المالیة والبنك المركزي االردني إصدار التعلیمات 

والقرارات الالزمة لتنفیذ احكام ھذا القانون الذي  یھدف إلى حمایة المستثمرین وضمان عدم تكرار عملیات االحتیال السابقة باإلضافة إلى 

تشجیع وجذب استثمارات من الممكن أن یكون لھا تأثیر ایجابي على السوق المالي المحلي، واستنادًا ألحكام المادة (5) من القانون، وتحقیقًا 

لمرجعیة الھیئة في تنظیم سوق رأس المال وحمایتھ وحمایة المتعاملین فیھ من المخاطر التي قد یتعرضـوا لھا فقـد أصـدر مجلـس مفوضـي 

الھیئة بتاریـخ 2017/10/19 تعلیمات تنظیم تعامل شركات الخدمات المالیة في البورصات االجنبیة والتي دخلت حیز التنفیذ اعتبارًا من 

.2017/10/22

 د- اعتماد االشخاص الطبیعیین:

جدول (9): معتمدي الخدمات المالیة خالل العام 2018

شكل رقم (9): عدد التراخیص واالعتمادات المتعلقة بممارسة أعمال الخدمات المالیة
 والتي تم تجدیدھا خالل األعوام 2015 - 2018

ترخیص وتنظیم أعمال شركات الخدمات المالیة في البورصات األجنبیة:

وافقت الھیئة على منح 28 شخصًا طبیعیًا 56 اعتمادًا لممارسة أعمال الخدمات المالیة وذلك على النحو التالي:

العدد
12

7

7

7

8

8

6

1

56

نوع االعتماد
الوسیط المالي

المستشار المالي 
أمین االستثمار
مدیر االستثمار
الحفظ األمین
إدارة اإلصدار
أمانة اإلصدار
ضابط امتثال
المجموع 
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وفیما یلي نتائج عام 2018 فیما یتعلق بتراخیص شركات الخدمات المالیة في البورصات االجنبیة:

أ - منح 22 ترخیصا لعشر شركات قائمة لممارسة أعمال الخدمات المالیة وعلى النحو التالي:                  
جدول رقم (10): شركات الخدمات المالیة القائمة والتراخیص الممنوحة لھا لمزاولة أعمال الخدمات المالیة 

في البورصات االجنبیة
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تتولى دائرة الترخیص والتفتیش مھمة ترخیص الشركات لممارسة أعمال الخدمات المالیة واعتماد األشخاص الطبیعیین التي تمارس من 
خاللھم الشركات التراخیص الحاصلة علیھا، وكذلك تجدید ھذه التراخیص واالعتمادات عند انتھاء الفترة المحددة في القانون. كما تقوم 
بالرقابة على شركات الخدمات المالیة والتأكد من التزامھا بقانون األوراق المالیة واألنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، كما 
وتقوم بمتابعة مدى تقید والتزام ھذه الشركات بمعاییر المالءة المالیة المعتمدة من الھیئة وذلك خالل الزیارات التفتیشیة وتحلیل تقاریر المالءة 

المالیة األسبوعیة التي تقدمھا الشركات.
وفیما یلي أھم اإلجراءات التي قامت بھا دائرة الترخیص والتفتیش خالل عام 2018:

اوًال: قامت الدائرة بالتفتیش اإلداري والمالي على 22 شركة وساطة مالیة خالل العام 2018 وقد شمل التفتیش إحدى عشرة شركة وساطة 
مالیة تم التأكد من تطبیقھا إلجراءات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. وقد بلغ عدد المخالفات 18 مخالفة، توزعت بین فرض غرامة 

ب - منح 12 ترخیصا لخمس شركات حدیثة لممارسة أعمال الخدمات المالیة وعلى النحو التالي:
               جدول رقم (11): شركات الخدمات المالیة الجدیدة والتراخیص الممنوحة لھا لمزاولة أعمالھا

ج- إلغاء 3  تراخیص ممنوحة لشركتي خدمات مالیة وذلك على النحو التالي(*):

مخالفات شركات الخدمات المالیة

جدول رقم (12): التراخیص الملغاة والتي تم منحھا سابقًا لشركات الخدمات المالیة
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تعمل الھیئة من خالل دائرة الرقابة على التداول على توفیر الظروف والبیئة المناسبة بما یضمن عدالة وسالمة التداول من خالل العدید من 

البرامج واألنظمة االلكترونیة واإلجراءات ومن أھمھا ما یلي: 

تم البدء بتطبیق نظام الرقابة ARAMIS بتاریخ 2009/3/23 وذلك تزامنًا مع إطالق بورصة عمان لنظام التداول اإللكتروني الجدید 
واللذان جاءا من ضمن مشروع تطویر أداء مؤسسات سوق رأس المال الوطني الذي یتم تنفیذه بالتعاون مع االتحاد االوروبي ممثًال بشركة

NYSE EURONEXT  الفرنسیة، حیث یتكون المشروع من نظام رقابي لحظي ونظام تداول الكتروني جدید بمواصفات تتوافق مع 
أھداف سوق رأس المال الوطني المستقبلیة وربط قاعدة بیانات مركز اإلیداع بشكل مباشر مع نظام التداول اإللكتروني الجدید.

مالیة على الشركات أو تعلیق ألعمالھا/ أنشطتھا أو معتمدیھا أو توجیھ تنبیھ لھا لمخالفتھا بعض مواد قانون االوراق المالیة أو االنظمة أو 
التعلیمات الصادرة بمقتضاه، حیث تم تعلیق أعمال/ نشاط شركتین وتعلیق اعتماد معتمدیھم وقد تراوحت قیمة الغرامات المالیة التي فرضت 

على ثالثة شركات بین 250 دینارًا الى 5,000 دینار.
وكانت المخالفات كما یلي:

1. سبع مخالفات ألربع شركات لمخالفتھم تعلیمات الترخیص واالعتماد للخدمات المالیة.
2. سبع مخالفات لثالث شركات لمخالفتھم قانون األوراق المالیة.

3. مخالفة واحدة لشركة لمخالفتھا تعلیمات التداول باألوراق المالیة.
4. مخالفتین لشركتین لمخالفتھما تعلیمات الفصل بین اموال الوسیط المالي واموال عمالئھ.

5. مخالفة واحدة لشركة لمخالفتھا معاییر السلوك المھني الخاصة ببورصة عمان.
ثانیًا: تابعت الدائرة مدى تقید شركات الوساطة المالیة بمعاییر المالءة المالیة وأحكام المادتین (6،5) من تعلیمات الترخیص واالعتماد 

للخدمات المالیة وذلك من خالل مراجعة وتحلیل المالءة المالیة االسبوعیة لھذه الشركات، حیث تم اتخاذ اإلجراءات التالیة:
1. إرسال إشعارات سماع أقوال لسبع شركات لمخالفتھا أحكام المواد (6،5) من تعلیمات الترخیص واالعتماد للخدمات المالیة، وقبول رد 
اربع شركات، وتنبیھ شركة، ومنح مھلة لتصویب االوضاع لخمسة عشرة شركة، في حین تّم فرض قید التعامل النقدي على شركة واحدة 

وتعلیق أعمال/ نشاط شركة واحدة.
2. إرسال إشعارات سماع أقوال للشركات المخالفة لتعلیمات معاییر المالءة المالیة، حیث تّم ارسال إشعار لشركتین لمخالفتھما أحكام المادة 
(4) حیث تّم تنبیھ الشركتین وفرض غرامة على واحدة منھما، كما تّم إرسال إشعار لشركة لمخالفتھا أحكام المادة (5) وقد تّم قبول رد 

الشركة، باإلضافة الى إرسال إشعار لشركة لمخالفتھا أحكام المادة (6) وقد تم قبول رد الشركة.
ثالثًا: تابعت الدائرة التزام شركات الوساطة المالیة بتزوید الھیئة بملف المالءة االلكتروني وفقًا لما جاء في تعمیم الھیئة رقم 1313/1/3   

تاریخ 2009/4/19 حیث تم توجیھ تنبیھ لشركة واحدة لمخالفتھا البند اوًال من التعمیم.
رابعًا: تابعت الدائرة مدى التزام شركات الوساطة المالیة بتعلیمات فصل حسابات العمالء عن حسابات الوسیط من خالل التقاریر الشھریة 
المزودة من قبل الشركات، حیث تم توجیھ إشعاري سماع أقوال لشركة، وقد تّم توجیھ تنبیھ لھا وفرض غرامة علیھا لمخالفتھا أحكام المادة 

(4/ب) من تعلیمات فصل الحسابات و(54/أ) من قانون االوراق المالیة. 
خامسًا: تابعت الدائرة مدى تقید شركات الوساطة المالیة بتعلیمات التمویل على الھامش من خالل متابعة ودراسة كافة تقاریر الھامش لسنة 
2018 للشركات الممارسة ألعمال التمویل على الھامش والتي تبلغ 33 شركة وساطة مالیة، حیث تبین عدم التزام 16 شركة بتعلیمات 
التمویل على الھامش من حیث انخفاض نسبة ھامش الصیانة لعدد من عمالئھا عن النسبة المقررة والبالغة 20% خالفًا ألحكام المادة (15 
/2) من تعلیمات التمویل على الھامش، حیث تم إرسال 43 اشعار سماع أقوال لـ 16 شركة وساطة مالیة وقد تم تنبیھ 3 شركات منھا 
وفرض غرامات مالیة على 7 شركات تراوحت قیمتھا بین 250 دینارًا الى 1000 دینار وقبول رد 25 شركة، بینما لم تتخذ الھیئة أي 

اجراء بحق 8 شركات نظرًا لظروف السوق.

الرقابة على التداول

 ARAMIS اوًال: نظام الرقابة الفوري المطبق حالیًا
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ویعتبر ھذا النظام من األنظمة المعتمدة عالمیًا والمطبقة في أكثر من سوق مالي عالمي، لما یمتاز بھ من امكانیات تتیح لموظفي دائرة الرقابة 
على التداول في الھیئة مراقبة التداول سواء كان ذلك قبل بدء جلسة التداول او خالل الجلسة وحتى انتھائھا، حیث یتكون النظام من العدید 
من الشاشات التي تحتوي على معلومات حول عقود البیع والشراء مع الوسطاء المنفذین لھذه العقود وتتبع أي حركة قد یكون لھا أثر سلبي 
على عملیات التداول ویوفر قاعدة بیانات لجمیع الشركات تشمل أعضاء مجلس اإلدارة لجمیع الشركات المساھمة العامة وأكبر المساھمین 

.Screenshots فیھا ورأسمالھا، كما یحتوي على خاصیة التصویر اللحظي
ثانیًا: تستخدم دائرة الرقابة على التداول في الھیئة نظام التداول االلكتروني NSCV900 والذي تم إطالقھ من قبل بورصة عمان عام 
2009 حیث یمتاز ھذا النظام بوجود افتتاح عشوائي للتداول خالل (2±) دقیقة وذلك الستبعاد التأثیر على أسعار االفتتاح لألوراق المالیة، 
وبتاریخ 2018/12/4 تم ربط النظام المذكور بشاشات PAM  بدًال من شاشات GL التي كانت مستخدمة سابقًا، ومما یجدر ذكره بأن 
نظام التداول االلكتروني مربوط بقاعدة بیانات مركز اإلیداع بشكل مباشر كما تم اعتماد آلیة الستخراج التقاریر من السجالت التاریخیة من 

قاعدة البیانات من خالل برمجیة Business Object التي تتیح إمكانیة تصمیم التقریر وفق المعلومات المطلوبة.
ثالثًا: الربط مع أنظمة وبرمجیات نظام مركز إیداع االوراق المالیة الذي یوفر أسماء األشخاص المتعاملین في االوراق المالیة ومعرفة عدد 
االوراق المالیة التي یملكھا المتعاملون في السوق، ویرتبط ھذا النظام بنظام األحوال المدنیة والذي یتیح للدائرة معرفة أقارب األشخاص 
المتعاملین في السوق، ویظھر ایضًا تقاریر بأكبر األحجام التي تم تنفیذھا على االوراق المالیة وتقاریر أخرى تساعد على إتمام عملیة 

الرقابة، مثل تتبع تعامالت المستثمرین الذین یعملون ضمن مجموعات. 
رابعًا: استخدام نظام إلكتروني خاص معد من قبل دائرة تكنولوجیا المعلومات في الھیئة، بحیث یتم تحمیل جمیع البیانات المتعلقة بالتداول 

یومیًا على ھذا النظام من مركز إیداع االوراق المالیة، ومن أبرز استخدامات ھذا النظام ما یلي:
• إتاحة الرقابة بشكل الحق على تداول أسھم الشركات المتداولة في بورصة عمان.

واألشخاص  المالیین  والمدراء  العامین  والمدراء  العامة  المساھمة  الشركات  في  اإلدارات  مجالس  أعضاء  وشراء  بیع  عملیات  متابعة   •
المطلعین في ھذه الشركات وأقاربھم. 

• معرفة األشخاص المطلعین المخالفین لقرارات مجلس المفوضین الخاصة المتعلقة بتعلیق تداوالتھم كل في اسھم شركتھ وكذلك أسھم 
الشركات التابعة لھم.

• یحتوي النظام على األسماء والبیانات الموجودة لدى دائرة األحوال المدنیة بحیث یتم معرفة أقارب األشخاص المطلعین وتصنیفھم ضمن 
مجموعات یتم إدخالھا من قبل موظفي الدائرة واستخراج تقاریر عن تداول ھذه المجموعات. 

• إضافة شاشة خاصة في النظام تتیح لموظفي دائرة الرقابة على التداول إدخال اشعارات المخالفات الصادرة عن الدائرة، وكذلك التدابیر 
المتخذة بحق المخالفین (سجل التدابیر الخاص بالدائرة).

• إضافة شاشة خاصة للنظام للرقابة على مركزیة المخاطر، حیث تتیح للھیئة االطالع على كافة الذمم المدینة المترتبة على حسابات العمالء 
(النقدي والھامش) لدى شركات الوساطة المالیة والقیم السوقیة لمحافظھم.

كما وتقوم الھیئة من خالل دائرة الرقابة على التداول بالمھام واإلجراءات التالیة من أجل تحقیق أھدافھا:
 أ- متابعة عملیات التداول والتحقق من انسجامھا مع القوانین واألنظمة والتعلیمات المعمول بھا. 

 ب- متابعة حركات التداوالت التي تتم على حسابات العمالء المتوفین بتاریخ الحق لواقعة الوفاة، ودراسة مثل ھذه الحاالت، واجراء الالزم 
بخصوصھا.

 ج- متابعة ما ینشر في وسائل اإلعالم من أخبار ومقاالت ودراسات، حیث یتم تحلیل تعامالت الجھات التي تصرح بھذه األخبار او تصدر 
تلك الدراسات والتأكد من عدم وجود مصلحة خاصة لھا وذلك بھدف منع استغالل وسائل اإلعالم للترویج وتحقیق مصالح خاصة على 
حساب جمھور المتعاملین. وتتم متابعة االفصاحات واألخبار الخاصة بالشركات المدرجة والعمل على تحلیل التداوالت في الفترات السابقة 
والالحقة لھذه االفصاحات وخاصة تداوالت األشخاص المطلعین للتأكد من عدم استغاللھم للمعلومات الداخلیة التي یحصلون علیھا بحكم 

عملھم لتحقیق مصالحھم الخاصة.
 د- دراسة تغیرات األسعار خالل جلسة التداول ومقارنتھا مع تغیرات األسعار خالل الجلسات السابقة، وفي حال وجود ارتفاع او انخفاض 
ملفت للنظر في سعر ورقة مالیة تتم دراسة االفصاحات الواردة من الشركة المصدرة للورقة المالیة. وفي حال عدم وجود إفصاحات تبرر 
ھذا التغیر في السعر تتم المتابعة مع الشركة المصدرة للورقة المالیة والطلب منھا خطیًا تزوید الھیئة بأیة معلومات او أحداث جوھریة قد 
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 تكون وراء ھذا التغیر، اضافة الى دراسة التداوالت التي تمت على أسھم الشركة خالل فترة التغیر في السعر. وعند استالم رد الشركة یتم 
التي تمكن  المعلومات والبیانات  أكبر قدر ممكن من  المتعاملین وتوفیر  بین  العدالة  المستثمرین وذلك بھدف توفیر  تعمیمھ على جمھور 
المستثمر من اتخاذ قراره االستثماري المبني على معلومات صحیحة وأسس علمیة. وقد تم خالل عام 2018 توجیھ كتب استفسار لـ 64      

شركة نظرًا لحدوث تغیر ملحوظ في أسعار أسھمھا.
 ھـ- إعداد دراسات على عدة شركات متضمنة تداوالت الشركة التاریخیة واألشخاص المتداولین علیھا وخاصة أعضاء مجلس االدارة وكبار 
المالكین إضافة الى األسعار التاریخیة ألسھمھا وطبیعة نشاطھا وأھم المؤشرات المالیة المتعلقة بھا، وعلى سبیل الذكر ولیس الحصر فقد 
تم اعداد دراسة على أسھم كل من شركة (مجموعة اوفتك القابضة، مساكن األردن، المھنیة العقاریة، المتكاملة للمشاریع المتعددة، المركز 
الترافرتین،  البتروكیماویة الوسیطة،  المالیة، الصناعات  المتحدة لالستثمارات  الدوائیة، الحجر األزرق لالستثمارات،  العربي للصناعات 
األردنیة لصناعة األنابیب، األلبسة األردنیة، البوتاس العربیة، االقبال لالستثمار، المتحدة لالستثمارات المالیة، المستثمرون والشرق العربي 

لالستثمارات الصناعیة والعقاریة، عالیة الخطوط الجویة الملكیة).
وأكثر  القیاسي،  والرقم  باألسعار  والتغیرات  التداول،  أحجام  فیھا  بما  السوق  مؤشرات  أھم  تتضمن  التداول  یومیة عن  تقاریر  إعداد   و- 
الشركات ارتفاعًا وانخفاضًا وأكبرھا حجمًا من حیث التداول وأكثرھا تذبذبًا باألسعار، ومقارنة ھذه األرقام مع األیام السابقة، كما تتضمن 

التقاریر تفاصیل الصفقات الكبیرة.

تخضع كل من بورصة عمان ومركز إیداع االوراق المالیة لرقابة ھیئة االوراق المالیة وتتم مراقبة عمل ھاتین المؤسستین من خالل دائرة 
الرقابة على مؤسسات سوق رأس المال. 

 أ- بورصة عمان 
تقوم دائرة الرقابة على مؤسسات سوق رأس المال بمتابعة قیام بورصة عمان بأعمالھا وفق القانون واإلشراف على أعضائھا والتأكد من 
ممارسة أعضاء مجلس إدارة البورصة واإلدارة التنفیذیة لصالحیاتھم وفق القانون واألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه، كما ینظر مجلس 

مفوضي الھیئة في قرارات مجلس إدارة البورصة بشكل دوري ومنتظم. 
أداء البورصة خالل عام 2018

شھد حجم التداول في بورصة عمان تراجعًا خالل العام 2018 بسبب استمرار تأثیر االضطرابات السیاسیة في المحیط اإلقلیمي والظروف 
التي یمر بھا االقتصاد الوطني، حیث بلغ حجم التداول االجمالي لعام 2018 حوالي 2.32 ملیار دینار مقارنة مع 2.92 ملیار دینار في 
عام 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت 20%، وبلغ عدد األسھم المتداولة 1.24 ملیار سھم نفذت من خالل 511.7 ألف عقد خالل عام 

2018، مقارنة مع 1.71 ملیار سھم خالل عام 2017 نفذت من خالل 717.5 الف عقد، أي بنسبة انخفاض بلغت %27.

شكل رقم (10): المخالفات الصادرة عن مجلس مفوضي الھیئة
موزعة حسب الدوائر لألعوام 2015 - 2018

الرقابة على مؤسسات سوق رأس المال
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وقد شھد الرقم القیاسي ألسعار األسھم المرجح بالقیمة السوقیة انخفاضًا خالل العام 2018 مقارنة مع أدائھ خالل العام السابق لیغلق عند 

مستوى 3797.1 نقطة مقارنة مع 4009.4 نقطة لعام 2017 وذلك بنسبة انخفاض بلغت %5.3. 

شكل رقم (11): أحجام التداول لألعوام 2014 - 2018

شكل رقم (12): الرقم القیاسي ألسعار االسھم المرجح بالقیمة السوقیة لألعوام 2000 - 2018

كما انخفض معدل دوران األسھم الذي یعكس عدد األسھم المتداولة إلى العدد الكلي لألسھم المدرجة حیث بلغ معدل دوران األسھم في 
البورصة 18.8% لعام 2018 مقارنة مع 25.7% لعام 2017.

أما فیما یتعلق بالقیمة السوقیة لألسھم المدرجة في البورصة فقد بلغت في نھایة عام 2018 حوالي 16.12 ملیار دینار مقارنة مع 16.96 
ملیار لعام 2017، أي بانخفاض نسبتھ 5%،  مشكلة بذلك ما نسبتھ 56.7% من الناتج المحلي االجمالي.
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وقد ازداد عدد الشركات المدرجة الى 195 شركة في نھایة عام 2018 مقارنة مع 194 شركة في نھایة عام 2017.  

كما ازدادت نسبة ملكیة غیر االردنیین ببورصة عمان لعام 2018 لتبلغ 51.7%، مقارنة مع 48.13% بنھایة العام 2017، كما ازداد 

ایضا صافي استثمار غیر االردنیین في البورصة خالل عام 2018 بمقدار484.5 ملیون دینار مقارنة مع انخفاض مقداره 334.3 ملیون 

دینار لعام 2017.

بلغ عدد االسھم المتداولة في ھذا السوق خالل العام 2018 ما مجموعھ 160.32 ملیون سھم بما قیمتھ 28.1 ملیون دینار تمت من خالل 

40 شركة تم التداول على أسھمھا. 

شكل رقم (13): القیمة السوقیة لألسھم المدرجة في بورصة عمان لألعوام 2014 - 2018

شكل رقم (14): عدد الشركات المدرجة لألعوام 2014 - 2018

سوق االوراق المالیة غیر المدرجة
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ب - مركز إیداع االوراق المالیة
یعمل المركز على تسجیل االوراق المالیة وإیداعھا وحفظ ونقل ملكیتھا وإجراء عملیات التقاص والتسویة لھا. وتقوم دائرة الرقابة على 
مؤسسات سوق رأس المال بمتابعة قیامھ بأعمالھ وفق القانون والتأكد من ممارسة أعضاء مجلس إدارتھ واإلدارة التنفیذیة فیھ لصالحیاتھم 

وفق األنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه، كما وینظر مجلس مفوضي الھیئة في قرارات مجلس إدارة المركز بشكل دوري ومنتظم.
بلغ مجموع األسھم المصدرة من قبل الشركات المساھمة العامة المسجلة لدى المركز في نھایة ھذا العام 7.6 ملیار سھم تبلغ قیمتھا 
السوقیة حوالي 16.58 ملیار دینار، وبلغ عدد المساھمین المودعین في نھایة العام 2017 لدى المركز 564,129 مساھمًا من أصل 

كامل عدد مساھمي الشركات المساھمة العامة البالغ عددھم 657,344  مساھمًا أي ما نسبتھ حوالي %85.8.
كما یقوم المركز بنشر ملكیات أعضاء مجالس إدارة الشركات المساھمة العامة والمساھمین الذین یملكون 1% من رأسمالھا وتداوالت 
أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات، إضافة إلى النسب والمؤشرات المالیة وإجراءات الشركات باإلضافة الى مجموعة من الخدمات 
البرید اإللكتروني  التي تشمل خدمة  العام اإللكتروني وخدمات األعضاء  الحسابات واالكتتاب  اإللكترونیة ومن ضمنھا االطالع على 

ومنطقة األعضاء وخدمة الحصول على البیانات اإلحصائیة.

استمرارًا لنھج االرتقاء بأداء الھیئة ومؤسسات سوق رأس المال الوطني، وبھدف تعزیز أداء العمل والبیئة التقنیة اآلمنة والمتطورة فقد 
شھد العام 2018 البدء بتنفیذ المشاریع المثبتة ضمن خطة الھیئة واستكمال وإنھاء العدید من المشاریع وفق ما ھو مدرج أدناه: 

اوًال: الموقع االلكتروني للھیئة 
بھدف تطویر الخدمات االلكترونیة للھیئة وتقدیم خدمات إلكترونیة تفاعلیة فقد قامت الھیئة بطرح عطاء لتصمیم وبناء موقع الكتروني 
جدید للھیئة حیث تمت االحالة على إحدى الشركات المتخصصة بھذا المجال على مستوى المملكة، حیث تم العمل على تطویر الموقع 
االلكتروني الجدید وتم اطالق الموقع في الربع الثالث من العام 2018 حیث یتضمن الموقع تحمیل ونشر قرارات مجلس المفوضین 
والتقاریر والبیانات الصحفیة والتشریعات الخاصة بالھیئة واالفصاحات الخاصة بالشركات. وتعمل الھیئة حالیًا على تطویر اآللیة التي 
 .XBRL یتم من خاللھا نشر كافة االفصاحات المتعلقة بالشركات اوًال بأول وذلك من خالل تنفیذ مشروع االفصاح االلكتروني بلغة

وسیتم االنتھاء من ھذه المرحلة خالل الربع االول من العام 2019.
ثانیًا: تطبیق الھواتف الذكیة  

عملت الھیئة على تطویر تطبیق للھواتف الذكیة خاص بھا بحیث یمكن من خاللھ استعراض آخر األخبار المتعلقة بالھیئة، واالطالع على 
قرارات مجلس المفوضین فور صدورھا واستعراض االفصاحات الجدیدة باإلضافة الى تفعیل خدمة حق الحصول على المعلومة. ویمكن 
تحمیل التطبیق مجانًا من خالل Apple Store وGoogle Play Store. وقد تم إطالق التطبیق واإلعالن عنھ خالل الربع الثاني 

من العام 2018.
WIFI ثالثًا: تطویر الشبكة الالسلكیة

بھدف تمكین الموظفین من الوصول الى شبكة اإلنترنت والبرید اإللكتروني بكل سھولة ومرونة فقد عملت الھیئة على تطویر الشبكة 
الداخلیة من خالل العمل على تطویر وتفعیل الشبكة الالسلكیة في الھیئة. حیث شملت التغطیة كافة الطوابق وقاعات االجتماعات وتم تنفیذ 

المشروع واالنتھاء منھ خالل الربع الثاني من العام 2018.
Workflow رابعًا: مشروع نظام تتبع المعامالت وسیر االجراءات االلكتروني

بھدف تسھیل وزیادة فاعلیة التدفق السریع للبیانات والمعلومات والمراسالت الداخلیة والخارجیة واالقتصاد في االستھالك الورقي من 
خالل التحول الى البیئة االلكترونیة، فقد تم االنتھاء من تفعیل كافة األنظمة المدرجة ضمن مشروع نظام تتبع المعامالت وسیر االجراءات 
Workflow وادخالھا في حیز التطبیق التجریبي داخل الھیئة بالتزامن مع بیئة العمل االعتیادیة. ویتكون المشروع من األنظمة التالیة:

DIWAN نظام الدیوان والمراسالت االلكتروني •
النظام الى ضبط المعامالت وتنظیمھا من خالل أتمتة وإدارة ومتابعة المعامالت ومحتویاتھا من الوثائق باستخدام سجل  ویھدف ھذا 
الجھة  الى  المعامالت  تسلیم  بالھیئة، وضمان سرعة  الخاصة  المعامالت  تسھیل  بھدف  ومنظمة  واضحة  قواعد  وفق  یعمل  الكتروني 

المختصة في یوم ورودھا أو صدورھا. وقد تم االنتھاء من المشروع وتطبیقھ خالل الربع االول من العام 2018.
INTRA الموقع االلكتروني الداخلي •

ویوفر ھذا النظام مجموعة من الخدمات مثل طلب االجازة االلكترونیة والمغادرة االلكترونیة واصدار كشف تفاصیل الراتب للموظف 
واالستفسار عن رصید االجازات باإلضافة الى تفعیل التواصل والتفاعل بین الموظفین من خالل نشر االخبار والفعالیات والمناسبات 

االجتماعیة. وقد تم االنتھاء من النظام وتفعیلھ خالل الربع الثاني من العام 2018.

تطویر أنظمة الھیئة اإللكترونیة
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• نظام إدارة مجلس المفوضین
یتیح ھذا النظام ادارة جلسات مجلس المفوضین وتحدید وتوثیق مواعید الجلسات والمواضیع المدرجة فیھا وأھم القرارات الصادرة عنھا إضافة 

الى تسھیل عملیة تسجیل وتوثیق ومتابعة تنفیذ القرارات. ومن المتوقع البدء في التطبیق الفعلي خالل الربع االول من العام 2019.
خامسًا: مشروع استبدال أجھزة شبكة الحاسوب واجھزة الحمایة في الھیئة

ویھدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال اجھزة الشبكات واجھزة الحمایة واالستفادة منھ في تطویر وتحسین الخدمات المقدمة 
وتعزیز بیئة العمل وحمایتھا من مخاطر االختراقات الخارجیة. وقد تم طرح عطاء الستبدال أجھزة شبكة الحاسوب وأجھزة الحمایة الحالیة 

بأجھزة جدیدة خالل العام 2018 على أن یتم التنفیذ خالل الربع االول من العام 2019.
سادسًا: المشاریع المستقبلیة 

- إطالق نظام الكتروني جدید للرقابة على التداول.
.(eFAWATEERcom تطبیق نظام الدفع اإللكتروني ،XBRL إفصاح الكتروني بلغة) تقدیم خدمات إلكترونیة تفاعلیة -

- مشروع عطاء لشراء وتطویر أجھزة الخوادم.
- مشروع عطاء لشراء اجھزة حاسوب مكتبیة.

ـ مشروع عطاء لشراء نظام سحب نسخ احتیاطیة جدید.

استمرت الھیئة خالل عام 2018 بالتواصل مع كافة قطاعات المجتمع المحلي والعربي والدولي ذات العالقة بأسواق رأس المال، ومن أبرز 
نشاطاتھا ما یلي:

• استقبال وفد من خبراء صندوق النقد الدولي بتاریخ 2018/3/20 من ضمن زیارة میدانیة الى االردن تخللھا اجتماعات مع المعنیین الستكمال 
تنفیذ بنود برنامج المساعدات الفنیة المطلوبة في مجال مكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب وذلك استكماال لزیارات سابقة من قبلھم.

• االجتماع مع مقیمي جائزة الملك عبد اهللا الثاني للتمیز خالل الفترة من 8-2018/4/10 بھدف تقییم مشاركة الھیئة في الجائزة للدورة الثامنة. 
• االجتماع مع بعثة الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي جایكا بتاریخ 2018/4/12، وذلك لبحث مؤشرات قرض سیاسة التنمیة الجدیدة.

• المشاركة بتاریخ 2018/5/8 في المؤتمر السنوي السابع والعشرین للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة لعام 2018 والذي عقد في 
البحر المیت.

• استقبال وفد من الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي جایكا بتاریخ 2018/5/9 لدراسة جدوى إدخال التصنیف االئتماني في األردن.
• االجتماع بتاریخ 2018/7/17 مع فریق االمتثال العام لھیئة النزاھة ومكافحة الفساد لالطالع على اجراءات الھیئة فیما یتعلق بتفعیل منظومة 

النزاھة الوطنیة ومعاییرھا.
• االجتماع بتاریخ 2018/7/19 مع فریق التقییم المتبادل الثاني من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وجنوب افریقیا والمتعلقة 

بمكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب.
• استقبال وفد من سوق الخرطوم لألوراق المالیة بتاریخ 2018/10/16، حیث زار الوفد عددًا من دوائر الھیئة ومؤسسات سوق رأس المال 
بھدف االستفادة واالطالع على تجربة مؤسسات سوق رأس المال في المجاالت المتعلقة بالرقابة على عملیات التداول واالدراج واالفصاح 

واالیداع والحفظ المركزي.
بإجراء  والمتخصص   (CISI) البریطاني  واالستثمار  المالیة  األوراق  معھد  مع   2018/12/13 بتاریخ  تفاھم  مذكرة  اطالق  حفل  تنظیم   •

االختبارات التأھیلیة لمزاولة المھن والخدمات المالیة ومنح الشھادات المھنیة المتخصصة.
• عقدت الھیئة بتاریخ 2018/12/13 اجتماعًا لبحث مسودة تعلیمات الضریبة على المتاجرة باألسھم للتخفیف من آثارھا السلبیة على البورصة 
بحضور أعضاء  مجلس مفوضي الھیئة ومدیر عام ضریبة الدخل والمبیعات والمدیرین التنفیذیین لكل من بورصة عمان ومركز إیداع األوراق 
المالیة ونقیب أصحاب شركات الخدمات المالیة ورئیس جمعیة المستثمرین في األوراق المالیة باإلضافة إلى ممثلین عن شركات الخدمات المالیة 
والمستثمرین في بورصة عمان، حیث تم التوصل الى صیغة توافقیة بخصوص الضریبة على المتاجرة باألسھم بما یخفف أیة اثار سلبیة جراء 

فرض ھذه الضریبة. 

التواصل المحلي والعربي والدولي
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• استقبلت الھیئة بتاریخ 2018/12/17 مدیر المشاریع والتطویر بسوق مسقط لألوراق المالیة لالطالع على خبرة الھیئة في مجال العالقة 
بین السوق المالي والشركات العاملة في مجال األوراق المالیة وذلك في ضوء اجراءات تحول سوق مسقط إلى شركة مساھمة.

• كما استقبلت الھیئة خالل العام 2018 عددًا من الوفود الطالبیة من قسم المحاسبة بكلیة األعمال من الجامعة األردنیة وقسم المحاسبة بكلیة 
المالیة  العلوم  وقسم  األردنیة  الجامعة  من  الشریعة  بكلیة  اإلسالمیة  المصارف  وقسم  الھاشمیة  الجامعة  من  اإلداریة  والعلوم  االقتصاد 
والمصرفیة بكلیة االعمال من جامعة البلقاء التطبیقیة وقسم العلوم المالیة والمصرفیة من جامعة فیالدلفیا ومدارس االتحاد لالطالع على أھم 

اإلنجازات والتطورات التشریعیة والتنظیمیة لمؤسسات سوق رأس المال.

واستمرت الھیئة في جھودھا الرامیة إلى تعمیق التفاعل والتعاون مع الھیئات الرقابیة والمؤسسات والمنظمات العربیة والدولیة، بما یخدم 
أھدافھا التنظیمیة في تعزیز حمایة المستثمرین واالرتقاء بسوق رأس المال الوطني وفق أفضل الممارسات والمعاییر الدولیة. وضمن ھذا 
اإلطار فقد وّقعت الھیئة مذكرة تفاھم مع ھیئة رأس المال الفلسطینیة بھدف إیجاد اطار عملي للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات وبما 
یساھم في تعزیز حمایة المستثمرین وتطویر األطر والمعاییر التشریعیة والتنظیمیة في أسواق رأس المال في البلدین ویحقق االستقرار 

وسالمة التعامل.
 Charted Institute for Securities and كما وقعت الھیئة مذكرة تفاھم مع المعھد المعتمد لألوراق المالیة واالستثمار البریطاني
Investment، وذلك في إطار سعیھا الى تطویر آلیة اعتماد األشخاص الطبیعیین وفقًا ألفضل الممارسات العالمیة، من خالل إعداد برنامج 
تأھیلي متكامل یتناسب مع قطاع الخدمات المالیة واحتیاجاتھ التدریبیة وتمّكن ھؤالء األشخاص من الحصول على شھادات معترف بھا دولیًا. 
كما تم توقیع اتفاقیة مع معھد المحللین المعتمدین CFA Institute U.S.A بغرض توفیر شھادات متخصصة في المجال المالي. وقد 

 .Investment Foundation تضمنت ھذه الشھادات: شھادة محلل مالي معتمد، وشھادة في معاییر اداء االستثمار، وشھادة في

• ورشة عمل بتاریخ 2018/2/2 بعنوان "التعامل مع وسائل اإلعالم"  في مقر الھیئة قدمھا الدكتور نبیل الشریف وذلك بمشاركة اإلدارات 
العلیا والوظائف القیادیة لمؤسسات سوق رأس المال.

مراقبة  ودائرة  المركزي  البنك  مع  بالتعاون  الشركات"  قانون  وتعدیالت  الحوكمة  "قواعد  بعنوان   2018/2/21 بتاریخ  عمل  ورشة   •
مسؤولي  وكبار  العامة،  المساھمة  الشركات  إدارات  مجالس  ورؤساء  المركزي،  البنك  محافظ  نائب  وبحضور  التأمین  وإدارة  الشركات 

وموظفي مؤسسات سوق رأس المال، وأكثر من 130 متخصصًا من القطاعین العام والخاص.
• برنامج تدریبي خالل الفترة من 3/12 الى 2018/4/4 لموظفي الھیئة الجدد الذین تم تعیینھم خالل الخمس سنوات االخیرة بھدف تأھیلھم 

وزیادة الوعي وتبادل المعرفة فیما بینھم ولزیادة التعلم واالبداع والمشاركة المعرفیة لموظفي الھیئة واستخدامھا بالشكل األمثل.
• دورة تدریبیة في مقر الھیئة بتاریخ 10 /7 /2018 لموظفي الھیئة قدمھا الدكتور نبیل الشریف بعنوان "ادارة الوقت وتفویض الصالحیات 

الفعال ومواجھة ضغوط العمل".
• برنامج تدریبي خالل الفترة من 4-2018/11/5 حول "التحكیم وحل المنازعات في أسواق المال" بالتعاون مع اتحاد ھیئات االوراق 

المالیة العربیة وبحضور 11 مشاركًا من األردن وعدد من الدول العربیة. 
• دورة تدریبیة بتاریخ 2018/12/6 لطلبة كلیة عمان الجامعیة للعلوم المالیة واإلداریة في مقر الكلیة حول "السوق المالي من ناحیة عملیة 

والدور الرقابي لھیئة األوراق المالیة".

مشاركات الھیئة في اللقاءات العربیة والدولیة
تحرص الھیئة على تعزیز حضورھا على المستوى العربي والدولي من خالل مشاركتھا عربیًا ودولیًا مع مختلف الجھات الرسمیة لتوطید 
التعاون مع مؤسسات سوق رأس المال في الخارج بھدف االطالع على أحدث الممارسات والمعاییر في مجال سوق رأس المال واالستفادة 

من تجربة ھذه الھیئات والمؤسسات. والجدول التالي یبین أھم المشاركات واللقاءات على المستوى العربي والدولي:

وكما عقدت الھیئة عددًا من الدورات والندوات وورش العمل التدریبیة المتخصصة كانت على النحو التالي:
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استمرت الھیئة في تطبیق توصیات خطة "خارطة طریق لتطویر سوق رأس المال الوطني" التي أعدتھا الھیئة بالتعاون مع البنك االوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمیة EBRD والتي تتضمن توصیات شاملة تغطي كافة النواحي في سوق رأس المال وتشمل المؤسسات الوطنیة ذات  

جدول (13) مشاركات الھیئة في اللقاءات العربیة والدولیة 

خارطة طریق تطویر سوق رأس المال الوطني

العالقة، كما أنھا تعطي توصیفات مناسبة لكل توصیة من حیث توضیحھا ألثر التوصیة في المدیین القصیر والمتوسط واولویتھا باإلنجاز 
وبالتنفیذ وتحدید الوقت الذي تحتاجھ للتطبیق، إضافة إلى تحدید الطرف الوطني الذي یقع على عاتقھ متابعة تنفیذ وتطبیق التوصیة. وحتى 
یتم تطبیق التوصیات وفق االولویات الوطنیة فقد اوصت الخارطة بإنشاء فریق وطني مدعوم من الحكومة لمتابعة تطبیق الخارطة بمجملھا، 
حیث تم بموجب قرار من رئیس الوزراء تشكیل لجنة وطنیة علیا برئاسة رئیس ھیئة االوراق المالیة وعضویة أحد أعضاء مجلس مفوضي 
ھیئة االوراق المالیة باإلضافة الى عضویة المسؤولین في الجھات المعنیة بتطبیق خارطة الطریق وھي بشكل رئیسي ھیئة االوراق المالیة 
والبنك المركزي وشركة بورصة عمان ومركز إیداع االوراق المالیة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة ضریبة الدخل ونقابة شركات الخدمات 
المالیة. وقد قامت الھیئة قبل إقرار الخطة بشكلھا النھائي بنشر مسودة الخطة تنفیذًا للنھج التشاركي الذي دأبت علیھ للحصول على اآلراء 
والمالحظات والمقترحات من كافة الشركاء والجھات ذات العالقة في سوق رأس المال الوطني وعموم الجمھور إلثراء الخطة وتحقیق 
المالیة،  المناخ االستثماري في قطاع االوراق  الھیئة االستراتیجیة الرامیة إلى النھوض بالسوق وتعزیز تنافسیتھ والثقة فیھ وفي  أھداف 
وحمایتھ من المخاطر المحتملة من خالل تطویر األطر الفنیة والتنظیمیة في السوق وفق أحدث المعاییر والممارسات العالمیة، إضافة إلى 
المؤسسي من الضرائب، وبناء قدرات ھیئة  المحلي واألجنبي، وإعفاء االستثمار  الكفیلة بجذب االستثمار  العمل على وضع اإلجراءات 

االوراق المالیة عن طریق منحھا المزید من الصالحیات، وتمكینھا من توظیف واالحتفاظ بالموظفین المؤھلین أصحاب الكفاءات.
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4,861,228 3,567,887

2,028,151

5,596,038

1,938,914

6,800,142

964,095800,142

6,000,000

6,800,142

4,631,943

5,596,038

20182017
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20182017

4,161,569 3,542,604

1,053,583 289,180
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6,072,955

1,053,583

(1,126,538)

(1,657,237)

6,000,000 6,000,000

289,180

4,631,943 289,180 4,342,763
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20182017

(747,907)

(13,817)

(1,126,538)

371,396

(11,433)

2,709,074 3,069,037
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20182017

2,709,074 3,069,037

20182017

56,914 74,257

20182017

197,180

2017 2018

191,065

126,539 113,129
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20182018

20182017

64,62763,151
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2018

2017

5,442,940

262,965

(100,623)

5,605,282

3,649,940

154,005

(100,124)

3,703,821

1,901,461

5,316,037

282,477

(155,574)

5,442,940

(154,466)

151,015

3,653,391

1,793,000
3,649,940

433,755 10,602

208,098 183,942
9,157

85,648

36,011
1,290,521

287,483998,026

1,881,731

433,755 218,700 193,099 121,659 1,308,487 2,879,757 287,483

636,113 4,061

199,539

7,193
180,563

37,737

90,724

46,038

1,236,074

882,836

1,996,921
287,483

287,4832,879,7571,282,112128,461187,756203,600636,113
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2017 2018

2017 2018

2017 2018

800,142 964,095

403,503 464,979

7,033 35,295
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20182017

3,107,986 3,253,424

62



 
 

 –  

31 2018 

 

13.  

 .    

  
 . 

 .    

  
 

   
  

 . 
  

 .   
  

 
    

. 
  

  
  

 
 .    

  
  

 
   
  

 
 .  

  . 
  . 
     
 

   

 .  
 

  
. 

  
. 

63



2017 20172018 2018

145,914 4,834,227126,690 3,556,229

177,715 267,792
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المالحق

ملحق 1: جداول اإلصدارات 

ملحق 2: جداول المخالفات المرتكبة وانواعھا واالجراءات المتخذة بحق المخالفین لعام 2018
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ملحق(1): جداول اإلصدارات 

جدول رقم (1): اإلصدارات االولیة للشركات المساھمة العامة خالل عام 2018

60,160,051 60,189,827 71,647,503 88,927,631

1

2

3

4

5

6

7
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1

2

3

1

1

40,787,583 103,054,723 40,867,140 103,134,280

150,000,000 150,000,000 150,000
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3
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65,189,689 65,189,689

53,893,508
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1
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3

4

5

2018/01/28

2018/12/30

2018/07/17

2018/02/25

2018/05/17

2018/03/19

2018/05/06

2018/04/15

2018/03/20

2018/04/10

2018/06/10

2018/07/01

2018/07/04

2021/03/19

2020/05/06

2021/04/15

2020/06/20

2021/04/10

2023/06/10

2021/07/01

2021/07/01

%5.20

%4.75

%5.20

%5.00

%4.50

%5.75

%4.70

%5.25

173,500,000 308,000,000 300,056
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2018/09/24
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2018/12/06
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2018/12/30

2020/09/18
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2021/09/24

2023/11/18
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2020/06/16

2021/12/30

%4.75

%4.90

%4.90

%6.00

%5.35

%5.00

%5.00

100,000,000 100,000

65,500,000 65,500
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%4.75

%4.75
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%5.00

%4.90
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2018/05/24
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2018/06/04

2018/06/04
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2018/10/15

2019/01/15

2023/07/15

2028/06/12

2021/07/19
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2018/09/26

2018/12/16

2018/02/28

2018/02/07

4,085,000,000
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3,275,000,000

496,300,000 700,000,000
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