




صاحب الجاللة الھاشمیة الملك عبداهللا الثاني

ابن الحسین المعّظم

16  تشرین الثاني  2016

"أن مبدأ سیادة القانون ھو خضوع الجمیع، أفرادًا ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون. وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأھم ركیزة 

في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة ھو حمایة وتعزیز سیادة القانون. فھو أساس اإلدارة الحصیفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ 

الفرص أساسًا في نھجھا. فال یمكننا تحقیق التنمیة المستدامة وتمكین شبابنا المبدع وتحقیق خططنا التنمویة إن لم نضمن تطویر 

إدارة الدولة وتعزیز مبدأ سیادة القانون، وذلك بترسیخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافیة؛ ھذه المبادئ السامیة التي قامت من أجلھا 

وجاءت بھا نھضتنا العربیة الكبرى التي نحتفل بذكراھا المئویة ھذا العام".





االرتقاء بسوق رأس المال األردني لیكون بیئة جاذبة لالستثمار، تتمّتع بالعدالة والشفافیة والكفاءة وفق شواخص القانون وسیادتھ.

تنظیم ومراقبة وتطویر سوق رأس المال األردني في مجال اإلفصاح وأعمال الخدمات المالّیة والتعامل باألوراق المالیة بما یعزز الثقة باالقتصاد 

الوطني وتشجیع االستثمار وحمایة المستثمرین واالستمرار بتطویر التشریعات والبیئة التقنیة وفق أحدث المعاییر والممارسات الدولیة.

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

2) حمایة المستثمرین في االوراق المالیة.

3) حمایة سوق رأس المال من المخاطر التي قد یتعرض لھا.

1) المساھمة في دعم النمو االقتصادي من خالل تحسین بیئة االستثمار المالي.

2) المساھمة في الحفاظ على االستقرار الكلي من خالل تحقیق استقرار أسواق رأس المال.

رؤیتنا

رسالتنا

أھدافنا

كما تدعم الھیئة ھدفین وطنیین ھما:
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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. وحصل 

كذلك على وسام الكوكب األردني من الدرجة االولى. ویحمل السید الحوراني درجة الماجستیر في االدارة من جامعة جنوب كالیفورنیا/ لوس انجلوس 

من الوالیات المتحدة األمریكیة عام 1973.

أعضاء مجلس مفوضي ھیئة االوراق المالیة

السید محمد صالح الحوراني

رئیس المجلس
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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.

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

في عام 2010. 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 كإعارة وعمل في البدایة مستشارًا اقتصادیًا لوزیر المالیة ثم أشرف على أعمال مدیریة الدراسات 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.

- منتصف عام 2014 انتقل الدكتور عمر الى ھیئة األوراق المالیة وذلك للعمل كمفوض في مجلس مفوضي الھیئة الى أن عّین نائبًا لرئیس مجلس 

المفوضین. وقد ساھم مع زمالئھ في متابعھ اوضاع الشركات الُمصدرة لألوراق المالیة وشركات الخدمات المالیة التي تتعامل في االوراق المالیة في 

السوق المالي، ومتابعة تطویر التشریعات التي تحكم عمل قطاع االوراق المالیة في سوق رأس المال الوطني.

- ویذكر أن الدكتور الزعبي قد عمل استاذًا زائرًا في جامعة تكساس تك/الوالیات المتحدة األمریكیة في الفترة 2003 - 2005 وعمل أیضًا عمیدًا لمعھد 

الدراسات المصرفیة/األردن في الفترة 2010-2011، كما عمل أستاذًا غیر متفرغ في العدید من الجامعات الوطنیة ولھ بعض األبحاث االقتصادیة 

المنشورة وغیر المنشورة.

الدكتور عمر محمد منصور الزعبي

نائب الرئیس منذ 2017/9/1
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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.

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

 .2011/9/15

- تم تعیینھا عضوًا في مجلس إدارة مركز إیداع االوراق المالیة اعتبارًا من تاریخ 2011/10/12 ولغایة 2015/4/2. 

السیدة رائدة النبر

مفوض
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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 2018-2017. 

− 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 عامًا وشغل خاللھا عددًا من الوظائف وشارك في العدید من المؤتمرات 

والدورات المتخصصة في مجال األوراق المالیة.

الدكتور عبد الرؤوف ربابعة 

مفوض

9



- استلم مھامھ كعضو مجلس مفوضي ھیئة األوراق المالیة اعتبارًا من 2019/10/30، بعد أن كان أمینًا عامًا لمجلس النواب منذ كانون األول 2016 

حتى تسلم مھامھ كمفوض لدى الھیئة.

- واستھل العدوان مسیرتھ المھنیة كمحام متدرب خالل الفترة ما بین 1989-1991، وذلك بعد حصولھ على درجة البكالوریوس في القانون من الجامعة 

األردنیة، إلى أن حصل على إجازة المحاماة من نقابة المحامین األردنیین في 1991، لیزاول بذلك مھنة المحاماة لمدة عامین 1992-1991.

- وشكل عملھ في مجلس النواب منذ كانون أول 1992 نقلة نوعیة في مسیرتھ المھنیة حیث شغل عدة مواقع في المجلس منھا: أمین سر اللجنة القانونیة، 

وأمین سر لجنة التربیة والثقافة والشباب 1992-1997، ورئیس قسم اللجان، وأمین سر لجنة الشؤون العربیة والدولیة 1997 - 1998، ورئیس قسم 

العالقات العامة والمراسم 1998-1999، وسكرتیر رئیس مجلس النواب 1999-2004، ومدیر مدیریة شؤون الرئاسة، ومدیر مكتب رئیس مجلس 

النواب 2004-2012، وحصل العدوان في ھذه الفترة على وسام االستقالل من الدرجة الثالثة للتمیز الوظیفي وجرى تقلیده الوسام تحدیدًا في عام 

2007 من قبل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسین المعظم. وشغل بعد ذلك منصب المدیر العام لمكتب رئیس مجلس النواب في 

الفترة 2016-2012.

الدولي  البرنامج  المتعلقة بالشؤون السیاسیة واالنتخابیة والبرلمانیة منھا:  - وخالل مسیرتھ المھنیة، التحق العدوان بالعدید من الدورات المتخصصة 

للصیاغة التشریعیة وما یندرج فیھ من إعداد للتشریعات ومبادئ الصیاغة التشریعیة وتفسیر القوانین وذلك بتنظیم من المعھد الملكي لإلدارة العامة في 

االتحادي  النظام  األمریكیة ودورة  المتحدة  الوالیات  لكونغرس  التشریعیة، ودراسة شاملة  المعلومات  نظم  إلى دورة  باإلضافة  المتحدة،  لندن/المملكة 

للوالیات المتحدة األمریكیة التابعة لبرنامج الزائر الدولي الذي تنفذه وزارة الخارجیة األمریكیة داخل الوالیات المتحدة لالطالع على مختلف الھیاكل 

الحكومیة ومھامھا بما في ذلك الوالیة االتحادیة واألحزاب السیاسیة وجماعات الضغط.

عطوفة السید فراس العدوان

مفوض 

منذ 2019/10/30
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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 كمفوض 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 البحث العلمي فیھا، كما 

شارك في دورات تدریبیة متخصصة في معاھد ومؤسسات دولیة منھا ھیئة االوراق المالیة االمریكیة وسلطة الخدمات المالیة البریطانیة ومركز ابحاث 

سوق رأس المال في جامعة جورج تاون، كما مّثل الھیئة في العدید من المؤتمرات واالجتماعات على المستوى العربي والدولي.

السید مازن الوظائفي

مفوض

للفترة من 2014/7/17 - 2019/9/1
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الصفحةالمحتویات 

الموضوع

كلمة رئیس مجلس المفوضین

ھیئة االوراق المالیة

- النشأة

- الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة

- ادارة الھیئة

- الھیكل التنظیمي والموارد البشریة

- خدمة الجمھور والشكاوى ومكتب المعلومات

- التطورات التشریعیة والتنظیمیة

- اإلصدارات

- اإلفصاح

- الترخیص واالعتماد

- الرقابة على التداول

- الرقابة على مؤسسات سوق رأس المال

   - بورصة عمان

   - مركز ایداع االوراق المالیة

اھم المؤشرات المالیة واالقتصادیة

تطویر أنظمة الھیئة االلكترونیة

التواصل المحلي والعربي والدولي

أداء بورصة عمان مقارنة مع البورصات العربیة والعالمیة

خارطة طریق تطویر سوق رأس المال الوطني

الحسابات الختامیة

المالحق:

   - ملحق 1 : جداول االصدارات.

   - ملحق 2 : جداول المخالفات المرتكبة وأنواعھا واإلجراءات المتخذة بحق المخالفین لعام 2019.

   - ملحق 3 : مدققي الحسابات المقیدین في السجل لدى الھیئة لعام 2019.
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إنھ لمن دواعي سروري أن أضع بین أیدیكم التقریر السنوي لھیئة األوراق المالیة للعام 2019 الحافل بالعدید من اإلنجازات على الرغم من التحدیات 

التي تواجھ سوق رأس المال الوطني واستمرار تداعیات العوامل السیاسیة واالقتصادیة الصعبة التي شھدتھا وتشھدھا دول المنطقة. 

فقد واصلت الھیئة مساعیھا الھادفة إلى تطویر إجراءاتھا وتحدیث تشریعاتھا لتصبح أكثر متانة وتحاكي الممارسات والمعاییر الدولیة وذلك من أجل رفع 

كفاءة سوق رأس المال والحد قدر اإلمكان من المخاطر التي قد یتعرض لھا.

وتتمثل أھم التشریعات التي أصدرتھا الھیئة بتعدیل نظام صندوق حمایة المستثمرین وتحدیدًا البنود الناظمة للحاالت التي من الممكن تعویض عمالء 

الوسیط المالي عن خسائرھم، ولطلبات التعویض المقدمة من عمالء الوسیط والبت فیھا، وللمطالبات التي تزید عن السقف المحدد للعمیل الواحد، إذ تم 

منح مجلس المفوضین صالحیة دراسة ھذه المطالبات واتخاذ القرار المناسب بشأنھا. وقامت الھیئة بتعدیل نظام رسوم وبدل الخدمات التي تستوفیھا 

الھیئة على معظم الخدمات التي تقدمھا، كما قامت الھیئة بتعدیل تعلیمات تنظیم تعامل شركات الخدمات المالیة بالبورصات األجنبیة والتي تنظم أعمال 

الشركات المزاولة والجدیدة للتعامل بالبورصات األجنبیة بشكل أوسع وتعزیز قاعدة الرقابة على ممارسات ھذه الشركات بتحدید مھامھا وبیان األعمال 

الممنوعة من ممارستھا وبیان البنود التي یجب تضمینھا لالتفاقیة بین المرخص لھ والوسیط األجنبي أو الصندوق االستثماري، كما تم تعدیل التعلیمات 

والشروط الواجب توافرھا في مدققي الحسابات المؤھلین للتدقیق على أي من الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة وبیاناتھا المالیة. 

وضمن نفس اإلطار، تم إصدار أسس تسجیل أسھم رأسمال الشركات المساھمة العامة التي تتقدم للھیئة بطلبات تسجیل ولم تستوف متطلبات تسجیل أسھم 

رأس المال المنصوص علیھا من تعلیمات إصدار األوراق المالیة وتسجیلھا. كما تم إصدار أسس تملك شركات الوساطة المالیة للعقارات وأسس عمل 

المحلي  المالي  السوق  في  المالیة  الخدمات  أعمال  لممارسة  الطبیعیین  االشخاص  اعتماد  وأسس  المالیة،  التكنولوجیا  البتكارات  التنظیمي  المختبر 

والبورصات األجنبیة.

الحوكمة وحمایة  بتقریر  الھیئة  تزوید  أھمھا  متطلبات  من  وما تضمنت   2017 لسنة  المدرجة  المساھمة  الشركات  تعلیمات حوكمة  ونتیجة إلصدار 

المستثمرین األقلیة، فقد ارتفع تصنیف األردن ضمن محور حمایة المستثمرین األقلیة مجددًا بواقع 40 مرتبة صعودًا ضمن آخر تقریرین لممارسة 

األعمال صدرا عن مجموعة البنك الدولي للعامین 2018 و2019.

واستمرت الھیئة بمتابعة إجراءاتھا التشغیلیة خالل العام وتطویرھا والتي كان من أبرزھا تعزیز اإلفصاح والشفافیة حیث قطعت الھیئة شوطًا كبیرًا في 

مراحل تنفیذ مشروع نظام اإلفصاح اإللكتروني XBRL وھي لغة معروفة ومعتمدة بین العدید من الھیئات الرقابیة العالمیة لتیسیر عملیة اإلفصاح من 

قبل الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة. كما تم التعاون مع شركة بورصة عمان إلعداد وتنفیذ المرحلة التجربییة Pilot Test للنظام خالل الربع الثاني من 

العام 2019 في عدد من الشركات والجھات الخاضعة لرقابة الھیئة، وعمل محاكاه Simulation للواقع العملي لعملیة اإلفصاح. كما تم إضافة نموذج 

"المراسالت العامة مع الھیئة/ البورصة" على النظام بھدف تمكین الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة من إرسال كافة المراسالت من وإلى الھیئة بشكل 

إلكتروني مما یسمح بأتمتة كافة المراسالت والخدمات الخاصة بھذه الجھات، باإلضافة إلى االنتھاء من إعداد دلیل المستخدم للمنصة اإللكترونیة الخاصة 

تنفیذ ھذا  بأول وذلك من خالل  أوًال  بالشركات  المتعلقة  كافة اإلفصاحات  التي سیتم من خاللھا نشر  اآللیة  الھیئة حالیًا على تطویر  بالنظام. وتعمل 

المشروع. وفي المقابل، استمرت الھیئة في تطویر بنیتھا التحتیة التقنیة ولعل أبرزھا تحدیث مشروع نظام الرقابة على التداول الجدید واستحداث آلیة 

إلكترونیة لتحصیل إیرادات الھیئة.

كما تتابع الھیئة تنفیذ مخرجات خارطة طریق تطویر سوق رأس المال الوطني بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، ولتحقیق أھداف 

خارطة الطریق تم التعاقد مع شركات عالمیة متخصصة لدراسة خمسة جوانب ھامة ھي: صیاغة التعدیالت التشریعیة الالزمة لتحدیث كافة القوانین 

واألنظمة ذات العالقة بسوق رأس المال الوطني وجعلھا أكثر انسجامًا مع المعاییر الدولیة، ودراسة الوضعین القانوني والھیكلي لمركز إیداع األوراق 

المالیة ودراسة ھیكلة بورصة عمان ومركز اإلیداع، ومراجعة األطر التشریعیة والرقابیة والھیكلیة في ھیئة األوراق المالیة، وتقدیم التوصیات الالزمة 

لتحقیق التطویر المنشود في عمل الھیئة ووفق أفضل الممارسات العالمیة،

كلمة رئیس مجلس المفوضین
بسم اهللا الرحمن الرحیم
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 ھذا إلى جانب تقدیم توصیات متعلقة بالسیاسات الضریبیة الحالیة والمطّبقة على أنشطة سوق رأس المال وآلیة فرض الضرائب على المستثمرین غیر 

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

ورسوم االنتساب ورسوم العضویة ورسوم الترخیص لدى مؤسسات سوق رأس المال، أما الجانب الخامس والمتعلق باستحداث منتجات استثماریة 

القانونیة  الخصائص  الحالیة من حیث  المنتجات  إلى مراجعة  باإلضافة  مالیة جدیدة  أو خدمات  مالیة جدیدة  أوراق  تطویر  العمل على  فسیتم  جدیدة، 

والتنظیمیة لجعلھا أكثر جاذبیة للمصدرین وذوي العالقة في سوق رأس المال.

وعلى صعید التواصل المحلي والعربي والدولي، تواصلت الھیئة مع كافة قطاعات المجتمع المحلي والعربي والدولي ذات العالقة بأسواق رأس المال 

وكان من ثمرة ھذا التواصل أن تسّلمت الھیئة رئاسة اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة في االجتماع الثالث عشر لالتحاد الذي انعقد في عمان وتخللھ 

انعقاد المؤتمر السنوي الثاني ألسواق المال العربیة، وتوقیع مذكرة تفاھم بین اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة والمركز اإلسالمي الدولي للصلح 

والتحكیم لتبادل الخبرات في مجال التحكیم بقضایا التمویل اإلسالمي بصفة الھیئة رئیسًا لإلتحاد، وكذلك تم توقیع مذكرة تفاھم مع ھیئة األوراق المالیة 

العراقیة بھدف إیجاد إطار 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. ولم تتوان الھیئة في تعزیز التواصل وتعمیق التفاعل والتعاون مع الھیئات 

الرقابیة والمؤسسات والمنظمات العربیة والدولیة، بما یخدم أھدافھا لالرتقاء بسوق رأس المال الوطني وفق أفضل الممارسات والمعاییر الدولیة حیث 

استقبلت  الھیئة  وفودًا من أسواق المال العربیة منھا سوق أبوظبي لألوراق المالیة، ووفد من البرلمان العراقي یرافقھ رئیس وأعضاء لجنة االقتصاد 

واالستثمار في مجلس النواب األردني، ووفد من سوق الخرطوم لألوراق المالیة، ووفد من الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل، وكذلك تم استقبال مجموعات 

من موظفي الجھات الرقابیة المماثلة في الدول العربیة الشقیقة لتبادل المعلومات والخبرات، ھذا إلى جانب حرص الھیئة على مشاركتھا في اللقاءات 

العربیة والدولیة لتعزیز حضورھا في المتسوى العربي والدولي حیث شاركت الھیئة في مؤتمر اجتماع لجنة المنظمة الدولیة األویسكو الثاني واألربعین 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في الكویت، وفي الحمالت الترویجیة التي نظمتھا ھیئة االستثمار في الكویت والسعودیة  وفي االجتماع السنوي 

الرابع عشر عالي المستوى حول المعاییر المصرفیة العالمیة واألولویات التشریعیة والرقابیة.

وعلى صعید التوعیة ونشر الثقافة المالیة، فقد عقدت الھیئة عددًا من الدورات والندوات وورش العمل التدریبیة المتخصصة منھا: ورشة عمل توعویة 

وبالتعاون مع معھد األوراق المالیة واالستثمار CISI بعنوان أدوات المشتقات المالیة "Derivatives Markets and Instruments"، وعدد من 

ورش العمل التدریبیة التفاعلیة المتعلقة بالرقابة القائمة على المخاطر، وورشة عمل بمناسبة الیوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، وورشة عمل 

تحت عنوان "معیقات إصدار صكوك التمویل اإلسالمي"، وسلسلة من ورش العمل التدریبیة حول آلیات عمل واستخدام نظام اإلفصاح اإللكتروني بلغة 

XBRL، وورشة عمل حول إدارة المعرفة لموظفي الھیئة، وحلقة نقاشیة حول "تنفیذ خارطة الطریق لتطویر سوق رأس المال الوطني"، وافتتاح فعالیات 

مؤتمر المال واالستثمار الدولي ومعرض فوركس األردن السادس عشر، كما استقبلت الھیئة عددًا من الوفود الطالبیة من الجامعات األردنیة للتعریف 

بأعمال وإنجازات الھیئة.

أما فیما یتعلق بأداء بورصة عمان وعلى إثر الصدمات االقتصادیة واألمنیة المتالحقة للمنطقة، فقد شھد حجم التداول في بورصة عمان تراجعًا خالل 

العام 2019 بسبب استمرار تأثیر االضطرابات السیاسیة في المحیط اإلقلیمي والظروف التي یمر بھا االقتصاد الوطني، حیث بلغ حجم التداول االجمالي 

لعام 2019 حوالي 1.59 ملیار دینار مقارنة مع 2.32 ملیار دینار في عام 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت 32%، وبلغ عدد األسھم المتداولة 

1.247 ملیار سھم نفذت من خالل 503 ألف عقد خالل عام 2019، مقارنة مع 1.246 ملیار سھم خالل عام 2018 نفذت من خالل 512 الف عقد، 

أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.1%. أما فیما یتعلق بالقیمة السوقیة لألسھم المدرجة في البورصة فقد بلغت في نھایة عام 2019 حوالي 14.91 ملیار دینار 

مقارنة مع 16.12 ملیار لعام 2018، أي بانخفاض نسبتھ 7.5%، مشكلة بذلك ما نسبتھ 49.7% من الناتج المحلي اإلجمالي. وقد انخفض عدد 

الشركات المدرجة إلى 191 شركة في نھایة عام 2019 مقارنة مع 195 شركة في نھایة عام 2018. 
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وبالنسبة ألداء سوق األوراق المالیة غیر المدرجة فقد بلغ عدد األسھم المتداولة في ھذا السوق خالل العام 2019 ما مجموعھ 125,196,715  ملیون 

سھم بما قیمتھ 43,468,718 ملیون دینار تمت من خالل 43 شركة تم التداول على أسھمھا. أما مجموع األسھم المصدرة من قبل الشركات المساھمة 

العامة المسجلة لدى مركز إیداع األوراق المالیة فقد بلغ في نھایة ھذا العام 7.5 ملیار سھم تبلغ قیمتھا السوقیة حوالي 15.3 ملیار دینار، وبلغ عدد 

المساھمین المودعین في نھایة العام 2019 لدى المركز 564,698 مساھمًا من أصل كامل عدد مساھمي الشركات المساھمة العامة البالغ عددھم 

631,259 مساھمًا أي ما نسبتھ حوالي %90.

وفي الختام، ال یسعني إال أن أتقدم بالشكر والتقدیر من زمالئي أعضاء مجلس المفوضین وكافة العاملین في ھیئة األوراق المالیة على عطائھم المتفاني 

وجھودھم الخیرة المتواصلة الھادفة إلى االرتقاء بسوق رأس المال الوطني.

حفظ اهللا سید البالد ملیكنا المفدى عبداهللا الثاني ابن الحسین المعظم وحمى اهللا المملكة األردنیة الھاشمیة.

والّسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ.

د. عمر محمد الزعبي

نائب رئیس ھیئة األوراق المالیة
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تم إنشاء ھیئة االوراق المالیة بموجب قانون االوراق المالیة رقم (23) لسنة 1997، كجھة حصریة لرقابة وتنظیم سوق رأس المال الوطني. وجاء 

إنشاؤھا بھدف حمایة المستثمرین في االوراق المالیة وتنظیم سوق رأس المال الوطني وتطویره وحمایتھ من المخاطر التي قد یتعرض لھا.

وتتمتع الھیئة باستقالل مالي واداري وترتبط برئیس الوزراء وتضطلع بتوفیر البیئة التشریعیة الناظمة والبنیة الفنیة والمؤسسیة الداعمة الداء سوق رأس 

المال من حیث الكفاءه والعدالة والشفافیة.

وتخضع الھیئة لرقابة التدقیق الداخلي والمدقق الخارجي ولرقابة دیوان المحاسبة، كما تخضع لمعاییر المنظمة الدولیة لھیئات الرقابة على االوراق المالیة

. IOSCO

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.

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.

ویناط بمجلس المفوضین مھام عدیدة لتحقیق األھداف التي تم إنشاء الھیئة من أجلھا، تشمل إعداد مشاریع القوانین واألنظمة وإصدار 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، وإنشاء وتسجیل صنادیق االستثمار المشترك، ووضع قواعد الحوكمة للجھات الخاضعة لرقابة الھیئة، وتحدید 

الرسوم التي تتقاضاھا بورصة عمان ومركز ایداع االوراق المالیة والعموالت التي تتقاضاھا شركات الخدمات المالیة، واعتماد المعاییر المحاسبیة 

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

النشأة

الجھات الخاضعة لرقابـة الھیئة بموجب القانون

إدارة الھیئـة

مجلس مفوضي الھیئة
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ینـص قانون االوراق المالیة على أن یجتمع المجلس مـرة واحدة على األقل كل شھر وكلما دعت الحاجة لذلك، وقد عقد المجلس 47 اجتماعًا خالل 

عام 2019 واتخذ 313 قرارًا. ویبین الجدول التالي طبیعتھا:

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 2019، واتخذ ثالثة قرارات.   

یتألف الھیكل التنظیمي للھیئة من 13 دائرة باالضافة الى المكاتب واللجان المتخصصة (مرفق ادناه)، وتطبق الھیئة المعاییر الدولیة التي من أھمھا: 

مبادىء المنظمة الدولیة لھیئات األوراق المالیة IOSCO، والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة IFRS، ومعاییر التدقیق الدولیة IAS، ومبادىء 

حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمیة الدولیة OECD، ومبادىء مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب الصادرة عن مجموعة العمل 

المالي FATF. علمًا بأن أھم أعمال ودوائر ومكاتب الھیئة تتمثل في ما یلي:

اجتماعات وقرارات مجلس المفوضین

جدول رقم (1): قرارات مجلس مفوضي الھیئة خالل العام 2019

شكل رقم (1): قرارات مجلس مفوضي الھیئة لعام 2019

الھیكل التنظیمي والموارد البشریھ
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• دائرة اإلصدار: تتولى مھام متابعة شؤون إصدار وتسجیل األوراق المالیة، كما تتولى مھام شؤون تسجیل صنادیق اإلستثمار المشترك وانشاء الشركات 

ذات الغرض الخاص وشؤون اصدار صكوك التمویل اإلسالمي واإلدراج المشترك للشركات المصدرة والعملیات المتعلقة بأسھم الخزینة، وإعداد



الجداول اإلحصائیة الخاصة بذلك. 

• دائرة اإلفصاح: تتولى مھام متابعة ومراقبة اإلفصاحات الواردة من الشركات المصدرة ومراجعة البیانات الدوریة للشركات المصدرة واألشخاص المطلعین 

ونشرھا على الموقع االلكتروني للھیئة، ودراسة تقاریر مدققي الحسابات الخاصة بالبیانات المالیة وكافة األمور الجوھریة، كما تعمل على التأكد من مدى 

التزام الشركات بتعلیمات الحكومة.

• دائرة الرقابة على مؤسسات سوق رأس المال: تتولى مھام الرقابة والتفتیش على عمل وأداء بورصة عمان ومركز إیداع األوراق المالیة للتأكد من قیامھما 

بوظائفھما وعملیاتھما وفقًا للوائح القانونیة، باالضافة الى متابعة المعلومات والبیانات والقرارات الصادرة عنھما وتقدیم التوصیات بخصوصھا. 

• دائرة الترخیص والتفتیش: تتولى مھام ترخیص الشركات لممارسة أعمال الخدمات المالیة والتفتیش علیھا للتأكد من التزامھا بأحكام القانون واألنظمة 

والتعلیمات الصادرة عن الھیئة، باالضافة الى اعتماد األشخاص الطبیعیین لممارسة اعمال الوساطة وتقدیم الخدمات المالیة. 

• دائرة التنفیذ والشؤون القانونیة: تتولى مھام مراجعة وتحدیث التشریعات التي تنظم التعامل باألوراق المالیة، كما تعمل على متابعة تنفیذ اإلجراءات 

القانونیة بحق المخالفین، وتقدیم االستشارات والدراسات القانونیة ومتابعة القضایا المتعلقة بھا، ومتابعة الدعاوى المقامة ضد الھیئة أو منھا.

والبیانات  اإلحصائیات  بكافة  الھیئة  في  القرار  اتخاذ  على  القائمین  وتزوید  والبحوث  الدراسات  اعداد  مھام  تتولى  الدولیة:  والعالقات  األبحاث  دائرة   •

والمعلومات الضروریة عن سوق رأس المال واالقتصاد الوطني، ومتابعة عالقات الھیئة مع المنظمات والمؤسسات الدولیة المختلفة على الصعید المحلي 

والعربي والدولي، اضافة الى عملھا في متابعة عملیة التخطیط االستراتیجي واجراء التحلیالت االقتصادیة والمالیة الالزمة. 

• دائرة تكنولوجیا المعلومات: تتولى مھام شؤون أنظمة المعلومات والجوانب الفنیة المتعلقة بھا من كوادر وأجھزة وأنظمة وتحدیثھا بما یتواكب مع التطور 

التقني وبما یمكن الھیئة من تنفیذ أھدافھا بكفاءة وبدقة ووضوح. 

• دائرة الشؤون اإلداریة والمالیة: تتولى مھام توفیر كافة اللوازم والخدمات اإلداریة الالزمة لعمل الھیئة وتنظیمھا، وكذلك تنفیذ ومتابعة جمیع اإلجراءات 

والمعامالت المالیة حسب التشریعات ذات العالقة، واصدار التقاریر المالیة للھیئة.

• دائرة التدقیق الداخلي: تتولى مھام التأكد من أن األعمال واإلجراءات التي تقوم بھا دوائر الھیئة ومكاتبھا ولجانھا تتماشى مع القوانین واألنظمة والتعلیمات 

بما یضمن سالمة الموقف المالي وكفاءة األعمال المنجزة والحفاظ على أصول الھیئة ضمن بیئة آمنة. 

• دائرة الموارد البشریة والتطویر: تتولى تنظیم كافة األمور المتعلقة بشؤون الكوادر الفنیة والمھنیة في الھیئة واإلشراف على رفع كفاءتھم وتدریبھم حسب 

التشریعات والتعلیمات ذات العالقة، وتطویر عمل الدوائر من خالل إعداد الدراسات والتوصیات بخصوص فاعلیة قیام الدوائر بالمھام واألنشطة الموكلة لھا.

• دائرة االتصال واالعالم: تتولى مھام إعداد الخطط والبرامج لتوعیة المستثمرین، والتواصل مع شركاء الھیئة، وتنظیم المؤتمرات واللقاءات المحلیة والعربیة 

والدولیة، كما وتشرف على استقبال المراجعین والزوار وضیوف الھیئة .

• دائرة الرقابة على التداول: تتولى مھام الرقابة على عملیات شراء وبیع األوراق المالیة والتأكد من انسجامھا مع أحكام القانون واألنظمة والتعلیمات وبما 

یضمن سالمة التداول ورصد أي ممارسات مخالفة بھدف تخفیض المخاطر في السوق وحمایة المستثمرین.

• دائرة شؤون مجلس المفوضین: تتولى مھام تنظیم كافة األمور المتعلقة بأمانة سر مجلس المفوضین وسكرتاریا مجلس المفوضین ومتابعتھا.

• مكتب المعلومات: یتولى مھام متابعة انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 بكافة وسائل الحصول علیھا سواء ورقیًا او الكتروني، 

وكذلك انفاذ السیاسات الحكومیة المتعلقة بالبیانات المفتوحة. 

• مكتب الدراسات المتخصصة: یتولى مھام إعداد الدراسات ذات العالقة بسوق رأس المال. 

• مكتب الرعایة الطبیة: یتولى مھام إدارة شؤون الرعایة الصحیة والتأمین الصحي للموظفین وعائالتھم. 

كما تم تشكیل عدد من اللجان بموجب قرارات مجلس المفوضین او بقرار رئیس الھیئة والتي تكون اما دائمة ھدفھا تنفیذ مھام واعمال انیطت بھا واوصت 

بھا التشریعات او قرارات التشكیل ومنھا: لجنة التخطیط ، لجنة المشتریات، لجنة استالم المشتریات، لجنة الموارد البشریة، لجنة صندوق اإلسكان، لجنة 

صندوق االدخار، لجنة دراسة األبحاث العلمیة، لجنة النظر في التظلمات المقدمة من الموظفین، لجنة االنتقال والسفر، لجنة المقترحات واالبتكار، لجنة 

الشكاوى، واما لجان وفرق عمل مؤقتة التي تم تشكیلھا إلنجاز مھام محددة تنتھي أعمالھا بانجاز المھام الموكلة لھا. 
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بلغ عدد موظفي الھیئة 156 موظفًا وموظفة مع نھایة عام 2019، جاء توزیعھم حسب المستوى التعلیمي والجنس على النحو المبین في الجدول أدناه.

تولي الھیئة أھمیة كبیرة لموضوع تدریب موظفیھا لرفع كفاءتھم العلمیة والمھنیة واطالعھم على أھم التطورات على الصعید الدولي، حیث تم إیفاد 101 

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

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 یقوم باستالم االقتراحات المتعلقة بالھیئة والسوق سواء كان ذلك بواسطة صندوق البرید أو الفاكس أو البرید 

اإللكتروني حیث ترسل ھذه االقتراحات إلى لجنة االقتراحات ویتم التعامل معھا من قبل الدائرة ذات االختصاص للنظر فیھا والتنسیب باإلجراء الالزم. 

وتقوم الھیئة بالتعاون مع مؤسسات السوق بمراجعة الخدمات المقدمة وتطویرھا وفق احتیاجات المستثمرین والمراجعین.

كما یتم تلقي شكاوى المستثمرین وتسجیلھا في سجل خاص اذ یتم التحقق منھا ودراستھا من قبل لجنة الشكاوى التي تعمل على معالجتھا وحلھا. وقد 

تعاملت لجنة الشكاوى مع العدید من الشكاوى خالل عام 2019 واستطاعت حل وتسویة 17 منھا بشكل ودي من خالل التواصل المباشر مع أطراف 

الشكوى، وفیما یلي سجل الشكاوى المقیدة لدى الھیئة:

موظفو الھیئة  

التدریب

جدول رقم (3): الدورات التدریبیة والمؤتمرات الداخلیة والخارجیة لموظفي الھیئة خالل عام 2019

مكتب خدمة الجمھور والشكاوى ومكتب المعلومات

جدول رقم (2): توزیع موظفي الھیئة حسب المستوى التعلیمي والجنس
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جدول (4):عدد الشكاوى خالل االعوام 2016 - 2019

وقد تركزت طبیعة ھذه الشكاوى حول ما یلي :

21

• عدم مراعاة شركات الوساطة لمصلحة العمیل. 

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

• تصرف شركات الوساطة بمحافظ العمالء بیعًا وشراًء دون تفاویض منھم.

• بیع شركات الوساطة لألسھم بحساب التمویل على الھامش.

• الترویج وبث الشائعات.

• التشكیك باالفصاحات المقدمة من الشركات المصدرة.

• استغالل معلومات داخلیة.

كما یقوم مكتب المعلومات في الھیئة باإلجابة على طلبات الحصول على المعلومات التي ترد للھیئة ورقیًا من خالل مكتب خدمة الجمھور أو الكترونیًا 

عبر البرید االلكتروني، أو من خالل طلب الحصول على المعلومات الذي توفره الھیئة على موقعھا االلكتروني، اذ یتم استقبال ھذه الطلبات وتسجیلھا 

في سجل خاص بھا ویتم التعامل معھا استنادًا إلجراءات داخلیة تتوافق مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007، باالضافة الى 

التعاون بین مكتب المعلومات ودائرة تكنولوجیا المعلومات إلنفاذ سیاسة البیانات الحكومیة المفتوحة تنفیذًا للخطة الوطنیة الرابعة لمبادرة الحكومات 

الشفافة 2018-2020  ونشر مجموعات البیانات المتعلقة بھیئة االوراق المالیة على منصة البیانات الحكومیة المفتوحة.

وقد ورد لھیئة األوراق المالیة 45 طلب للحصول على المعلومات خالل عام 2019 وقد تمت اإلجابة علیھا جمیعًا خالل المدة المحددة قانونًا، ولم یتم 

رفض أي طلب للحصول على المعلومات.

العدد اإلجماليقید الدراسةما تم حلھ وإغالقھالشكاوى



 ب- نظام رسوم وبدل الخدمات لھیئة االوراق المالیة 

تم بدء العمل بھ من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة بتاریخ 2019/7/1، والذي جاء فیھ مایلي:

1- تحدید الرسوم التي تستوفیھا الھیئة عن تسجیل األوراق المالیة، باإلضافة الى الرسوم السنویة الخاصة بإدراج األوراق المالیة في السوق المالي، ورسوم 

التداول المفروضة على كل طرف من اطراف تداول االوراق المالیة.

2- تحدید الرسوم التي تستوفیھا الھیئة لكل من تسجیل وادراج وتداول االوراق المالیة غیر االردنیة التي یتم تسجیلھا وادراجھا وتداولھا داخل المملكة. 

3-  تحدید رسم مقطوع تستوفیھ الھیئة عن كل نشرة اصدار تقدم لتسجیل اوراق مالیة داخل المملكة.

4- تحدید رسم مقطوع تستوفیھ الھیئة من الشركات عند منحھا الترخیص لمزاولة عمل او اكثر من اعمال الخدمات المالیة في السوق المالي و/أو البورصات 

االجنبیة.

5- تحدید رسم سنوي یتم استیفاؤه عند تجدید الترخیص الممنوح لشركة الخدمات المالیة لممارسة عمل او اكثر من اعمال الخدمات المالیة في السوق المالي 

و/أو البورصات االجنبیة.

6- تحدید الرسم الذي یتم استیفاؤه لقاء ترخیص أي سوق مالي داخل المملكة .

7- تحدید الرسم المقطوع الذي تستوفیھ الھیئة عند تسجیل صندوق االستثمار المشترك.

8- تحدید البدالت التي تستوفیھا الھیئة في حال فتح فرع لشركات الخدمات المالیة وبدل طلب بیانات او بدل االطالع على معلومات، وبدل قید مدققي الحسابات 

في السجل باإلضافة الى بدل اي خدمات اخرى تقدمھا الھیئة الى الغیر.

ثانیًا : التعلیــمـات

أ - التعلیمات التنفیذیة لنظام صندوق حمایة المستثمرین في األوراق المالیة

والذي ُبدئ العمل بھا من تاریخ إقرارھا من المجلس بتاریخ 2019/4/2، وأھم ما جاء فیھا:

1- تحدید آلیة احتساب التعویض عن الخسائر التي لحقت بالعمیل واإلجراءات التي یجب اتباعھا.

2- تحدید آلیة تقدیم المطالبات بالتعویض من قبل العمیل وذلك للمطالبات المشمولة بأحكام التعویض.

3- تحدید الجھة المختصة بدراسة طلب التعویض والبت فیھ.

4- تحدید إجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق أمام مجلس مفوضي الھیئة.

عملت الھیئة خالل عام 2019 على إصدار وتعدیل عدد من التشریعات المتعلقة بسوق رأس المال الوطني ومن أھمھا:

اوًال : األنظمــة 

 أ- تعدیل نظام صندوق حمایة المستثمرین في االوراق المالیة 

والذي بدىء العمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ 2019/4/1، ومن أھم ما تضمنتھ التعدیالت: 

1- تعدیل المادة المتعلقة بالغایة من تأسیس الصندوق من خالل تحدید الحاالت التي من الممكن تعویض عمالء الوسیط المالي عن خسائرھم عند صدور قرار 

مجلس المفوضین بإحالتھ للتصفیة اإلجباریة، أو في حالة صدور قرار بإعسار الوسیط المالي أو تصفیتھ تصفیة إجباریة من قبل أي جھة أخرى، اذ تتمثل ھذه 

الحاالت بقیام الوسیط المالي بالتصرف بأموال و/أو األوراق المالیة العائدة للعمیل من دون الحصول على تفویض بذلك، ویتم التعویض وفقًا للنظام المعّدل اعتباًرا 

من قرار مجلس المفوضین أو أي جھة اخرى بإحالة الوسیط المالي للتصفیة االجباریة. 

المالي ودراسة طلبات  الوسیط  متابعة إجراءات إعسار  الصندوق، بحیث اصبح من ضمن مھامھ  إدارة  بمھام وصالحیات مجلس  المتعلقة  المادة  تعدیل   -2

التعویض المقدمة من عمالء الوسیط المالي والبت فیھا، باإلضافة إلى المھام والصالحیات المنصوص علیھا سابًقا.

3- إضافة مادة تعالج أي حاالت تتعلق بأیة مطالبات بمبالغ أكبر من السقف المحدد للعمیل الواحد، إذ تم منح مجلس المفوضین صالحیة دراسة ھذه المطالبات 

واتخاذ القرار المناسب بشأنھا.

التطورات التشریعیة والتنظیمیة 
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 ب- تعدیل تعلیمات تنظیم تعامل شركات الخدمات المالیة بالبورصات األجنبیة

والتي اقرت من قبل مجلس المفوضین بتاریخ 2019/11/27 وبدىء العمل بھا من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة بتاریخ 2020/1/2، وأھم ما جاء فیھا:

1- حظر مزاولة أعمال الخدمات المالیة في البورصات األجنبیة إال بعد الحصول على ترخیص من مجلس المفوضین في الھیئة.

2- تحدید شروط منح الترخیص لمزاولة أعمال الخدمات المالیة في البورصات األجنبیة وآلیة تقدیم طلب الترخیص، وشروط البدء بمباشرة العمل.

3- الزامیة ان یكون الوسیط االجنبي والذي یتم التعاقد معھ من قبل المرخص لھ للتعامل في العمالت االجنبیة و/أو المعادن الثمینة و/أو السلع االخرى في 

البورصات االجنبیة مرخصًا وخاضعًا لرقابة واشراف الجھة مانحة الترخیص والتي تعتمدھا الھیئة بموجب قائمة یقرھا مجلس المفوضین.

4- بیان االعمال التي یحظر على المرخص لھ القیام بھا بالتفصیل.

5- بیان الحد األدنى للبنود التي یجب ان تتضمنھا االتفاقیة الموقعة بین المرخص لھ والوسیط االجنبي او الصندوق االستثماري.

6- تحدید مھام الوسیط المالي لحساب الغیر ومدیر االستثمار وأمین االستثمار والمستشار المالي.

7- اعطاء مجلس المفوضین صالحیة تعیین مدقق حسابات غیر المدقق المعین من قبل المرخص لھ إذا ارتأى ضرورة لذلك.

ج- تعدیل تعلیمات المعاییر والشروط الواجب توافرھا في مدققي الحسابات المؤھلین لتدقیق حسابات الجھات الخاضعة لرقابة ھیئة األوراق المالیة وإشرافھا 

وقیدھم في السجل لسنة 2014

حددت التعدیالت آلیة انتخاب مكتب التدقیق لتدقیق حسابات اي من الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة بحیث تكون لسنة مالیة واحدة تجدد سنویًا لمدة ال تزید عن
اربع سنوات متتالیة، وال یتم اعادة انتخابھ بعد انتھاء ھذه المدة اال بعد مرور سنتین متتالیتین. 

د- تعدیل تعلیمات افصاح الشركات المصدرة والمعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق لسنة 2004 وتعدیالتھا حتى سنة 2019 

تم تعدیل أحكام المادة (12/ب) من ھذه التعلیمات بحیث اصبحت تنص على "یلتزم رئیس وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة عمان ومركز ایداع األوراق 

المالیة بإعالم الھیئة خطیًا عما یملكونھ وأقرباؤھم من األوراق المالیة، وعن أي مساھمات وأي حصص في أي شركة خدمات مالیة وذلك خالل أسبوع من تاریخ 

تعیینھم، وكذلك اعالم الھیئة خطیًا عن أي تغییر یطرأ على ھذه البیانات، وذلك خالل أسبوع من تاریخ حدوث ھذا التغییر".

ثالًثا: األسس

أ - أسس تسجیل أسھم رأسمال الشركات المساھمة العامة التي تتقدم للھیئة بطلبات تسجیل ولم تستوف متطلبات تسجیل أسھم رأس المال المنصوص علیھا 

في تعلیمات إصدار األوراق المالیة وتسجیلھا

اذ حددت ھذه االسس شروط الحصول على موافقة الھیئة على تسجیل اسھم رأسمال الشركات المساھمة العامة التي تتقدم للھیئة بطلبات تسجیل ولم تستوف 

متطلبات تسجیل أسھم رأس المال المنصوص علیھا في تعلیمات إصدار االوراق المالیة وتسجیلھا، ومن ھذه الشروط: عدم ادراج وتداول أسھم ھذه الشركات لدى 

توفیق  قبل  رأسمالھا  زیادات على  أیة  إجراء  المالیة، وعدم  األوراق  ایداع  لدى مركز  وایداعھا  تسجیلھا  بعد  رأسمالھا  بأسھم  التعامل  بورصة عمان، وحظر 

االوضاع، في المقابل البد لھا من استیفاء كافة المتطلبات المقررة التاحة اسھمھا للتداول في السوق المالي ووفقًا لتعلیمات إصدار االوراق المالیة وتسجیلھا. كما 

بینت ھذه االسس المتطلبات الالزمة التمام اجراءات تسجیل ھذه االسھم لدى الھیئة.

ب- أسس تملك شركات الوساطة المالیة للعقارات 

واھم ما جاء فیھا:

المقرة في  الحدود  السیولة ضمن  بنسبة  االلتزام  الخاص مع مراعاة  إّال ضمن غایاتھا والستخدامھا  بتملك عقارات  المالیة  الوساطة  السماح لشركات  1- عدم 

التعلیمات.

2- بیان الشروط التي یسمح من خاللھا لشركات الوساطة المالیة تملك عقارات خارج غایاتھا واستخدامھا الخاص وھي ان تكون سدادًا لدین وان ال تزید فترة 

التملك عن اربع سنوات، مع بیان االجراء المتخذ في حال تجاوز ھذه المدة.

3- عدم السماح لشركات الوساطة المالیة بتأجیر العقارات المملوكة من قبلھا أو أي جزء منھا إّال بعد اعالم الھیئة بذلك.
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ج- أسس عمل المختبر التنظیمي البتكارات التكنولوجیا المالیة

واھم ما جاء فیھا :

1- بیان االھداف الرئیسیة للمختبر التنظیمي البتكارات التكنولوجیا المالیة والمتمثلة بدعم االفكار االبتكاریة ذات العالقة بسوق رأس المال.

2- تحدید الجھات المستھدفة للحصول على ترخیص للدخول الى المختبر التنظیمي مع بیان للضوابط والمتطلبات الواجب توافرھا في مقدمي الطلبات من ھذه 

الجھات، ومن ضمنھا ضرورة العمل على توفیر كافة البیانات المتعلقة بالطلب المقدم لتجربة منتج التكنولوجیا المالیة المقترح، وضرورة االلتزام بكافة القوانین 

واالنظمة والتعلیمات التي تضعھا مؤسسات سوق رأس المال بھذا الخصوص.

3- تحدید منھجیة عمل المختبر التنظیمي للمراحل الواردة في االسس والتي تتضمن مرحلة تقدیم الطلبات، ومرحلة دراسة وتقییم الطلبات، ومرحلة االعالن عن 

الطلبات المتأھلة للحصول على التصریح، ومرحلة الفحص والتجربة. 

4- بینت األسس امكانیة الخروج من المختبر التنظیمي الى السوق المحلي للمباشرة في تطبیق المنتج في بیئة عمل فعلیة وذلك عند نجاح تجربة المنتج ضمن 

فترة التصریح.

5- بیان االسباب التي تعطي الھیئة الحق بحظر تقدیم المنتج في السوق وإلغاء منح الترخیص عند انتھاء او خالل فترة التصریح.

د- أسس اعتماد االشخاص الطبیعیین لممارسة أعمال الخدمات المالیة في السوق المالي المحلي والبورصات األجنبیة

واھم ما جاء فیھا:
1. تحدید شروط منح االعتماد لالشخاص الطبیعین لمزاولة أعمال الخدمات المالیة في السوق المالي المحلي والبورصات األجنبیة.

2. اعتماد المعھد المعتمد لالوراق المالیة واالستثمار CISI لغایات عقد االمتحانات لالشخاص الراغبین بالحصول على اعتماد لممارسة اعمال الخدمات المالیة 

وذلك بالتعاون مع الھیئة.

3. منح مجلس المفوضین الصالحیة بإستثناء الشخص طالب االعتماد من شرط مجال تخصص الشھادة الجامعیة إذا كان یتمتع بخبرة التقل عن 10 سنوات في 

مجال االعتماد المطلوب ممارستھ.

4. منح مجلس المفوضین صالحیة استثناء الشخص طالب االعتماد من شرط اجتیاز االمتحان الخاص بكل اعتماد في حال كان لدیھ خبرات عملیة ال تقل عن 

لدراسة ھذه  داخلیھ  لجنة  ذات عالقة وتنسب  أو شھادة مھنیة أخرى  أي تخصص  او   CFA او حاصًال على شھادة المالیة  الخدمات  10 سنوات في مجال 

التخصصات أو الشھادات. 

اإلصدارات

تعتبر الھیئة الجھة الرسمیة المنظمة لعملیات إصدار االوراق المالیة للشركات المساھمة العامة، حیث یتوجب على الجھة المصدرة 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. حیث تتضمن نشرة األصدار كافة المعلومات والبیانات والمرفقات المحددة بموجب التعلیمات التي تمّكن المستثمر من اتخاذ قراره االستثماري، وكذلك 

كافة 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 2019 وافقت الھیئة على إنفاذ نشرة إصدار واحدة إلصدار أسھم، في حین قامت 3 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 19,319,308 سھمًا تم تغطیتھا كامًال 

بقیمة  وبقیمة 17,858,701 دینارًا (ملحق1، جدول رقم 1)، في حین قامت شركتین بتغطیة أسھم مسجلة في أعوام سابقة عددھا 28,295,576 سھمًا 

11,045,224 دینارًا (ملحق1، جدول رقم 2) لیبلغ عدد األسھم التي تم تغطیتھا خالل العام 47,614,884 سھمًا بقیمة 28,903,925 دینارًا.
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شكل رقم (2): اإلصدارات االولیة للشركات المساھمة العامة القائمة التي زادت رأسمالھا 

لألعوام 2019-2016

ومن الجدیر بالذكر بأن عام 2019 لم یشھد تأسیس أیة شركة مساھمة عامة (حدیثة التأسیس)، ولم یشھد أي إصدار لصكوك التمویل اإلسالمي.

وقد قامت 4 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 40,370,693 سھمًا بقیمة 40,370,693 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 3)، في حین قامت 8 شركات بتخفیض رؤوس أموالھا خالل العام 2019 بقیمة إجمالیة بلغت 20,904,868 دینارًا (ملحق1، جدول رقم 4).

شكل رقم (3): زیادة رأس المال عن طریق رسملة األرباح المدورة أو عالوة اإلصدار أو االحتیاطیات لألعوام 2019-2016

وفیما یتعلق بإصدار إسناد القرض من قبل الشركات المساھمة العامة، فقد تم في عام 2019 تسجیل 4 إصدارات بالدینار األردني بقیمة إجمالیة 210 

ملیون دینار تم تغطیة ما قیمتھ 80.250 ملیون دینار منھا (ملحق1، جدول رقم 5)، في حین تم تغطیة ما قیمتھ 162.860 ملیون دینار من اإلسناد 

المسجلة في سنوات سابقة بما في ذلك تغطیة إصدار واحد من االسناد المسجلة في سنة 2018 بالدوالر األمریكي قیمتھ 40 ملیون دوالر (ملحق1، 

جدول رقم  6 و7). لیصبح إجمالي إسناد القرض التي تم تغطیتھا ھذا العام 243.110 ملیون دینار.
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وبلغت قیمة السندات واألذونات المسجلة والصادرة عن الحكومة او بكفالتھا بالدینار لھذا العام 5.015 ملیار دینار وبواقع 86 إصدار (ملحق1، جدول 

رقم 8)، وبالعمالت األجنبیة ما یعادل 283.2 ملیون دینار وبواقع إصدار واحد (ملحق1، جدول رقم 9).

شكل رقم (4): إصدارات إسناد القرض المغطاه لألعوام 2019-2016 

شكل رقم (5): إصدارات السندات الحكومیة لألعوام 2019-2016 

رؤوس اموال الشركات المساھمة العامة القائمة والمسجلة لدى الھیئة

كما شھد العام 2019 تحول وتصفیة عدد من الشركات حیث قامت شركة مساھمة عامة واحدة بتحویل صفتھا القانونیة الى شركة ذات مسؤولیة محدودة 

وھي شركة المصانع العربیة الدولیة لألغذیة واالستثمار برأسمال قدره 10.5 ملیون دینار، وتحول شركة رخام األردن إلى شركة مساھمة خاصة 

برأسمال 4 ملیون دینار (ملحق1، جدول رقم 10)، وتصفیة 4 شركات بلغت رؤوس اموالھا 169 ملیون دینار منھا شركتین تم تصفیتھما إجباریًا بلغت 

رؤوس اموالھا 157.5 ملیون دینار، في حین تم تصفیة شركتین تصفیة اختیاریة برأسمال 11.5 ملیون دینار (ملحق1، جدول رقم 11). وتم تسجیل 

شركة مساھمة عامة قائمة واحدة لم تكن مسجلة سابقًا لدى الھیئة وھي شركة مجموعة تبوك القابضة برأسمال قدره 1.5 ملیون دینار أردني (ملحق 1، 

جدول رقم 12).

بلغ اجمالي رؤوس اموال الشركات القائمة والمسجلة لدى الھیئة حتى نھایة عام 2019 ما مجموعھ 7,453,858,014 دینار وذلك لجمیع الشركات 

البالغ عددھا 234 شركة موزعة على الثالث قطاعات الرئیسیة وھي  القطاع المالي والخدمات والصناعة، منھا ما مجموعھ 6,764,325,533 

للشركات المسجلة لدى الھیئة والمدرجة في بورصة عمان والبالغ عددھا 188 شركة، وما مجموعھ 683,257,956 دینار للشركات غیر المدرجة 

والمتداولة في سوق االوراق المالیة غیر المدرجة (OTC) والبالغ عددھا 44 شركة، باالضافة الى ما مجموعھ 6,274,525  دینار لشركتین مسجلتین 

وغیر مدرجتین او متداولتین كما ھو موضح في الجدول ادناه.
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جدول رقم (5): رؤوس اموال الشركات المساھمة العامة القائمة والمسجلة لدى الھیئة

اإلفصاح
یعتبر اإلفصاح األولي والدوري الدقیق والشامل وتوفیر المعلومات للجمھور وللمستثمرین في الوقت المناسب 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) والبالغ عددھا 188 شركة التي التزمت بتزوید الھیئة خالل العام 2019 

بنتائج أعمالھا األولیة عن العام 2018 ما نسبتھ 99% وھي ذات النسبة للشركات التي زودت في العام 2018 بنتائج أعمالھا األولیة عن العام 2017، كما 

بلغت نسبة الشركات التي التزمت بتزوید الھیئة خالل العام 2019 ببیاناتھا المالیة او التقریر السنوي عن العام 2018 ما نسبتھ 98%مقارنة مع 99% في 

العام 2018 للشركات التي زودت الھیئة ببیاناتھا المالیة او التقریر السنوي عن العام 2017، وبلغت نسبة التزام الشركات بتزوید الھیئة بتقاریرھا الدوریة 

للربع االول من العام 2019 ما نسبتھ 95% فیما بلغت النسبة 98% للربعین الثاني والثالث من نفس العام.

جدول رقم (6): نسبة التزام الشركات باإلفصاح عن البیانات المالیة الدوریة في الوقت المحدد 
لألعوام 2019-2016

شكل رقم (6): نسبة التزام الشركات باإلفصاح عن البیانات الدوریة في الوقت المحدد 
خالل األعوام 2019-2016

التقریر السنوي
تقریر الربع الثاني

نتائج األعمال األویة
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قید مدققي الحسابات في السجل لدى الھیئة

تّم خالل العام 2019 تجدید قید مدققي الحسابات الراغبین بالتجدید في السجل لدى الھیئة وذلك بعد انقضاء المھلة االولى للتجدید مع نھایة عام 2018، اذ 

تم تجدید قید 60 مدقق حسابات في سجل مدققي الحسابات المؤھلین لتدقیق حسابات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة و10 مدققي حسابات في سجل مدققي 

الحسابات المؤھلین لتدقیق حسابات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة باستثناء الشركات المساھمة العامة، كما تم رفض طلبات تجدید 4 مدققي حسابات 

لمخالفتھم شروط ومتطلبات القید. 

وتم خالل العام قید 23 مدققًا جدیدًا في سجل مدققي الحسابات المؤھلین لتدقیق حسابات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة، كما تم شطب قید اثنین من مدققي 

الحسابات والموافقة على طلب اجراء تعدیل قید لثالث مدققین اخرین.

 XBRL  االفصاح االلكتروني بلغة

بھدف تعزیز دور الھیئة الرقابي والتنظیمي ورفع مستویات االفصاح والشفافیة في السوق بما یحقق العدالة والنزاھة، وسعیًا من الھیئة لتحقیق اھدافھا 

بالتعاون مع بورصة عمان من خالل تطبیق مشروع نظام االفصاح االلكتروني  المال  آلیة االفصاح بسوق رأس  االستراتیجیة، فقد عملت على تطویر 

باستخدام لغة                                                                                  وھي لغة موّحدة ومتطورة لالفصاح من كافة جوانبھ. 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 

الھیئة عضوًا مباشرًا Direct Member في المنظمة  القرار االستثماري ویزید من حمایة وثقة المستثمرین. وقد أصبحت  المعلومات الالزمة التخاذ 

العالمیة International XBRL إذ تتولى ھذه المنظمة وضع معاییر االفصاح بلغة XBRL ومنح الرخص للجھات الراغبة في تطبیق ھذا النظام.
تم البدء بتطویر ھذا النظام مع الشركة الھندیة IRIS Business Services LTD التي احیل علیھا العطاء في عام 2017، وقد تم قطع شوط كبیر من 

بالمالحظات  الشركة  تزوید  وتم  والبورصة  الھیئة  موظفي  قبل  من  داخلیًا  النظام  اختبار  من  االنتھاء  تم  اذ   ،2019 العام  المشروع خالل  تنفیذ  مراحل 

والتحسینات المطلوبة على النظام الجراء التعدیالت الالزمة علیھ واعداد نسخة محدثة منھ، كما تم اعداد وتنفیذ المرحلة التجربییة  Pilot Test للنظام خالل 

Simulation الربع الثاني من العام 2019 على عدد من الشركات والجھات الخاضعة لرقابة الھیئة بلغت 35 شركة و8 مكاتب تدقیق، وعمل محاكاه

للواقع العملي لعملیة االفصاح. كما تم خالل الربع االخیر من العام 2019 تدریب كافة الشركات المساھمة العامة وشركات الخدمات المالیة ومكاتب تدقیق 

الحسابات على النظام.

كما تم اضافة نموذج "المراسالت العامھ مع الھیئة/ البورصة" على النظام بھدف تمكین الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة من ارسال كافة المراسالت من والى 

الھیئة بشكل الكتروني مما یسمح بأتمتة كافة المراسالت والخدمات الخاصة بھذه الجھات، باالضافة الى االنتھاء من اعداد دلیل المستخدم للمنصة االلكترونیة 

الخاصة بالنظام. 

كما قامت الھیئة من خالل اللجنة الفنیة للمشروع في البدء بعملیة االعداد لمرحلة اطالق النظام Go Live من خالل مخاطبة الشركات والجھات الخاضعة 

لرقابة الھیئة لتزویدنا بالبیانات االساسیة حول اسم المستخدم الرئیسي للشركة Super User والذي سیتم تعریفھ على النظام عند االطالق. ومن المتوقع ان 

یتم اطالق المشروع  خالل عام 2020 في ظل المستجدات حول جائحة كورونا.

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 للتكّیف مع مبادئ الحوكمة وتعزیز الوعي بھا للوصول إلى االلتزام الكامل.

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 
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أما فیما یتعلق بالبیانات المالیة الربعیة الدوریة للربع الثاني من العام 2019 فقد بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة بھذه البیانات ضمن الموعد المحدد 23 شركة، 

تم فرض غرامات مالیة على 3 شركات منھا قیمھ كل غرامة 1000 دینار، وتم توجیھ تنبیھ الى شركة واحدة وقید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة، 

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 3 شركات تم فرض غرامة مالیة على شركة واحدة قیمتھا 250 دینارًا وتم توجیھ تنبیھ الى شركتین وتم قید المخالفات في سجل ھذه 

الشركات لدى الھیئة.

كما بلغ عدد الشركات التي لم تقم بتزوید الھیئة ببیاناتھا المالیة للربع الثالث ضمن الموعد المحدد 21 شركة، تمَّ فرض غرامات مالیة على شركتین منھا مقدار كٍل 

منھما 1000 دینارًا و1250 دینار، وتم توجیھ تنبیھین لشركتین، وتم قید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة وتم التأكید على باقي الشركات بضرورة 

االلتزام بأحكام القانون والتشریعات المعمول بھا. وقد بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة بالتقاریر المالیة الدوریة للربع الثالث باللغة االنجلیزیة 4 شركات تم 

فرض غرامة مالیة على شركة منھا بقیمة مقدارھا 250 دینارًا وتوجیھ تنبیھ الى 3 شركات وقید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة.

ثانیًا: الشركات التي لم تلتزم بالبنود اإلفصاحیة التي یجب أن یتضمنھا التقریر السنوي

لم تقم بعض الشركات ضمن تقاریرھا السنویة لعام 2018 باإلفصاح عن كامل البنود المطلوب اإلفصاح عنھا من البنود الواردة ضمن احكام المادة (4) من تعلیمات 

االفصاح. فعلى سبیل المثال، لم تتضمن تقاریر بعض الشركات معلومات عن الوضع التنافسي للشركة، وحجم االستثمار الرأسمالي، ونبذة تعریفیة عن أعضاء 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والمزایا والرواتب التي حصل علیھا كل منھم، حیث تم ارسال 78 كتابًا الى 78 شركة مساھمة عامة، بخصوص بـ 127 بندًا لم 

یتم تضمینھا في التقریر السنوي للشركة المصدرة او تبین حصول نقص بھا، وتتضمن ھذه الكتب تأكیدات بااللتزام واشعارات سماع اقوال، وقد تم توجیھ تأكیدات 

بااللتزام بخصوص 60 بندًا، وتوجیھ اشعارات سماع اقوال متعلقة بـ 67 بندًا ناقصًا او لم یتم ذكره، وفرض غرامات مالیة بخصوص43 مخالفة تتراوح قیمة كل 

منھا بین 150 دینارًا و250 دینارًا، وتوجیھ تنبیھ بخصوص 12 مخالفة، باإلضافة الى قید ھذه المخالفات في السجل المھني لھذه الشركات لدى الھیئة، في حین تم 

مخالفات تعلیمات اإلفصاح

المستثمرین األقلیة، مما ساھم في تقّدم 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.

وقد عقدت الھیئة في ضوء صدور ھذه التعلیمات عددًا من ورشات العمل للشركات بھدف التعریف وزیادة الوعي بھذه التعلیمات. 

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

بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة خالل عام 2019 بنتائج أعمالھا االولیة عن العام 2018 ضمن الموعد المحدد 21 شركة، تمَّ فرض غرامات مالیة على 

شركتین منھا مقدار كٍل منھما 500 و 750 دینارًا، وتم قید المخالفات في سجل ھاتین الشركتین لدى الھیئة، وتم التأكید على باقي الشركات بضرورة االلتزام 

بأحكام القانون والتشریعات المعمول بھا.

كما بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة خالل عام 2019 بالتقریر السنوي أو البیانات المالیة السنویة المدققة لعام 2018 في الموعد المحدد 23 شركة، اذ تم 

االخذ بعین االعتبار عند فرض الغرامة مدة التأخیر عن الفترة المحددة بالتشریعات للتزوید بالتقریر السنوي ومدى تكرار المخالفة خالل االعوام السابقة، وقد تمَّ 

فرض غرامات مالیة على 14 شركة منھا تتراوح قیمتھا بین 250 دینارًا و6250 دینار، وتم توجیھ تنبیھ الى شركة واحدة وقید المخالفات في سجل ھذه الشركات 

لدى الھیئة. اما باقي الشركات المساھمة العامة فقد تم التأكید علیھا بضرورة االلتزام باحكام القانون والتشریعات المعمول بھا. أما الشركات التي لم تزود الھیئة 

بالبیانات المالیة السنویة المدققة باللغة االنجلیزیة فعددھا 6 شركات وتم فرض غرامة مالیة على كل منھا بلغت قیمة كل غرامھ 250 دینارًا وقید المخالفات في 

سجل ھذه الشركات لدى الھیئة.

أما فیما یتعلق بالبیانات المالیة الربعیة الدوریة للربع االول لعام 2019، فقد بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة بھذه البیانات ضمن الموعد المحدد 30 شركة، 

تم فرض غرامات مالیة على 8 شركات منھا تراوحت قیمتھا بین 750 دینارًا و1000 دینار، وتم توجیھ تنبیھین الى شركتین وقید المخالفات في سجل ھذه الشركات 

لدى الھیئة، وتم التأكید على باقي الشركات بضرورة االلتزام باحكام القانون والتشریعات المعمول بھا. في حین بلغ عدد الشركات التي لم تزود الھیئة بالتقاریر 

المالیة الدوریة للربع االول باللغة االنجلیزیة شركة واحدة، تم فرض غرامة مالیة علیھا قیمتھا 250 دینارًا وقید المخالفة في سجل الشركة لدى الھیئة. 
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تاسعًا: الشركات التي لم تلتزم باعالم الھیئة حول تحفظ مدقق الحسابات على البیانات المالیة.

قامت الھیئة باتخاذ إجراءات بحق 43 شركة مصدرة لم تقم باعالم الھیئة عن تحفظ مدقق الحسابات على البیانات المالیة السنویة المدققة، حیث تم فرض 

غرامات مالیة على 21 شركة تراوحت قیمتھا ما بین 250 و500 دینارًا وتم توجیھ تنبیھ لشركتین وقید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة، وتم 

قبول رد 20 شركة واالكتفاء باشعار سماع االقوال.

عاشرًا: مدققي الحسابات ومكاتب التدقیق التي لم تلتزم بتزوید الھیئة بأي تعدیل أو تغییر یطرأ على بیانات مدقق الحسابات أو مكتب التدقیق المسجل 

لدى الھیئة 

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

اتخذت الھیئة 23 اجراًء بحق الشركات المساھمة العامة التي لم تقم بإعالم الھیئة حول فروقات نتائج األعمال األولیة والبیانات المالیة السنویة خالل یوم 

عمل، حیث تم التأكید على ھذه الشركات بضرورة االلتزام بتعلیمات االفصاح المعمول بھا مع ضرورة تزوید الھیئة بھذه الفروقات واسبابھا معززة من 

مدقق الحسابات الخارجي.

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

قامت الھیئة باتخاذ 21 إجراًء بحق الشركات التي لم تقم بإعالم الھیئة عن المعلومات الھامة او الجوھریة خالل یوم عمل مثل التغییرات الھامة على 

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 عنھا فورًا، حیث تم فرض غرامات مالیة على 8 مخالفات بلغت قیمة 

كل منھا 250 دینارًا وقید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة واالكتفاء بإشعار سماع اقوال لبعض شركات.

تم االكتفاء بإشعار سماع االقوال فیما یتعلق بـ 12 بندًا.

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

اتخذت الھیئة 9 إجراءات بحق الشركات المساھمة العامة لعدم إعالم الھیئة خطیًا وضمن المدة القانونیة عن التغییرات على أعضاء مجلس االدارة او ممثلیھم 

عند تعیینھم او تركھم العمل، وقد تم فرض غرامات مالیة مقدار كل منھا 250 دینارًا على كل منھم، وقید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة. 

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 6 تدابیر قانونیة 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 5 مخالفات مقدار كل منھا 250 دینارًا وقید ھذه المخالفات في السجل 

المھني لھذه الشركات لدى الھیئة، وتم توجیھ تأكید بااللتزام بخصوص مخالفة واحدة . 

خامسًا: الشركات التي لم تلتزم بتزوید الھیئة بمحاضر اجتماعات الھیئة العامة المعتمدة من قبل مراقب الشركات خالل ثالثة ایام عمل

اتخذت الھیئة 23 اجراًء بحق الشركات المساھمة العامة التي لم تقم بتزوید الھیئة بمحاضر اجتماعات الھیئة العامة المعتمدة من قبل مراقب الشركات خالل 

ثالثة ایام، حیث تم فرض غرامة مالیة بخصوص 3 مخالفات قیمة كل منھا 250 دینارًا، وتم توجیھ تنبیھ الى 5 شركات وقید المخالفات في سجل ھذه 

الشركات لدى الھیئة، وتم االكتفاء بإشعار سماع االقوال لبعض الشركات.

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

اتخذت الھیئة 75 اجراًء بحق الشركات المساھمة العامة لعدم إعالم الھیئة عن موعد اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للشركة خالل یوم عمل، وقد تم فرض 

غرامات مالیة على 41 شركة تراوحت قیمتھا بین 150 و250 دینارًا وتوجیھ تنبیھ الى 20 منھا وقید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة واالكتفاء 

بإشعار سماع االقوال لبعض الشركات.

سابعًا: الشركات التي لم تلتزم بإعالم الھیئة حول فروقات نتائج األعمال األولیة والبیانات المالیة السنویة
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لدى الھیئة خالل مدة اقصاھا 10 ایام، حیث تم اتخاذ 8 اجراءات بحق مكاتب التدقیق، وتم فرض غرامة مالیة على مخالفة واحدة مقدارھا 250 دینارًا 

وتوجیھ تنبیھ بخصوص 7 مخالفات وقید المخالفات في سجل ھذه المكاتب لدى الھیئة.

حادي عشر: الشركات التي لم تلتزم بتعلیمات الحوكمة

قامت الھیئة بمتابعة التزام الشركات المدرجة بتعلیمات الحوكمة، حیث تم اتخاذ 3 تدابیر بحق الشركات المخالفة، تتمثل بفرض غرامة مالیة بقیمة 1000 

دینار دینار على شركة واحدة لعدم تزویدھا بتقریر الحوكمة السنوي خالل المدة المحددة، وغرامة مالیة بحق شركتین قیمة كل منھما 1000 دینار لعدم 

قیامھما بالفصل بین منصب رئیس مجلس االدارة ومنصب المدیر العام، وقد تم قید المخالفات في سجل ھذه الشركات لدى الھیئة.

شكل رقم (7): توزیع المخالفات التي قامت الھیئة بمتابعتھا للعام 2019 والمتعلقة بتعلیمات 
افصاح الشركات المصدرة والمعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق

* یتضمن بند (أخرى) كل من المخالفات المرتبطة بعدم االلتزام بتعلیمات الحوكمة، وعدم تزوید الھیئة بمحاضر اجتماعات الھیئة العامة للشركة خالل الفترة المحدد، وعدم إعالم الھیئة عن التغیرات على موظفي االدارة العلیا ذوي السلطة
التنفیذیة عند تعیینھم او تركھم العمل بالوقت المحدد.

شكل رقم (8): نسب مخالفة الشركات فیما یتعلق بالتقاریر المالیة الدوریة  للعام 2019

یعتبر الترخیص والتفتیش على أعمال الخدمات المالیة من أھم مھام ھیئة األوراق المالیة، وذلك للمحافظة على سالمة التعامل في سوق رأس المال 

الوطني وحمایتھ من المخاطر التي یتعرض لھا وحمایة المستثمرین في األوراق المالیة. وتشمل أھم 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.

الترخیص واالعتماد
1. السوق المالي المحلي: 

عدم تزوید الھیئة بنتائج األعمال األولیة خالل
الفترة المحددة

عدم تزوید الھیئة بالتقاریر الربعیة خالل الفترة 
المحددة

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

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

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

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

األعمال  نتائج  فروقات  حول  الھیئة  إعالم  عدم 
األولیة والبیانات المالیة السنویة

على  الحسابات  مدقق  بتحفظ  الھیئة  إعالم  عدم 
البیانات المالیة

على  تطرأ  التي  بالتغیرات  الھیئة  إعالم  عدم 
بیانات مكاتب التدقیق أو المدقق

 أخرى *
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جدول رقم (10): التراخیص الملغاة والتي تم منحھا سابقًا لشركات الخدمات المالیة*

 د- إلغاء 10 تراخیص ممنوحة لخمس شركات خدمات مالیة قائمة بناًء على طلبھا وذلك على النحو التالي:

وقد حددت األنظمة والتعلیمات الصادرة عن الھیئة شروطًا یجب توافرھا في الشركات للحصول على تراخیص لممارسة أي من النشاطات والخدمات 

المالیة التي تمنحھا الھیئة، ویأتي ذلك من أجل تشجیع االستثمار المؤسسي وخلق كفاءات مھنیة مالیة محترفة مسؤولة.

وفیما یلي نتائج عام 2019 فیما یتعلق بتراخیص شركات الخدمات المالیة ومعتمدیھا:

 أ- منح 4 تراخیص لثالث شركات قائمة لممارسة أعمال الخدمات المالیة وعلى النحو التالي:

جدول رقم (7): شركات الخدمات المالیة القائمة والتراخیص الممنوحة لھا لمزاولة أعمالھا

جدول رقم (8): شركات الخدمات المالیة الجدیدة والتراخیص الممنوحة لھا لمزاولة أعمالھا

 ب- منح ترخیصین لشركتین حدیثتین لممارسة أعمال الخدمات المالیة وعلى النحو التالي:

 ج- تعلیق أعمال شركة خدمات مالیة واحدة بناء على طلبھا وعلى النحو التالي:

جدول رقم (9): شركة الخدمات المالیة التي تم تعلیق اعمالھا
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ھـ- اعتماد االشخاص الطبیعیین:
وافقت الھیئة على منح 12 شخصًا طبیعیًا 23 اعتمادًا لممارسة أعمال الخدمات المالیة وذلك بعد إستیفائھم لشروط اعتماد االشخاص الطبیعیین الواردة 

في تعلیمات الترخیص والتفتیش وأسس اعتماد االشخاص الطبیعیین والتي من أھمھا الدرجة الجامعیة االولى، والتمتع بحسن السیرة والسلوك، وكذلك 

بعد اجتیازھم للدورات التدریبیة واإلمتحانات المقررة سعیّا  من الھیئة لإلرتقاء بأداء العاملین في السوق المالي وتماشیًا مع الممارسات الدولیة، علمًا بأن 

ھذه الشروط یجب ان تتوفر وبشكل مستمر لدى المعتمدین. وذلك على النحو التالي:

جدول رقم (11): معتمدي الخدمات المالیة خالل العام 2019

* تم إلغاء التراخیص الممنوحة بناًء على طلب الشركة.
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2- البورصات االجنبیة:

جداول (13): معتمدي الخدمات المالیة خالل العام 2019

جداول (12): شركة الخدمات المالیة القائمة والترخیص الممنوح لھا لمزاولة أعمال الخدمات المالیة في البورصات االجنبیة

ب -  وافقت الھیئة على منح 22 شخصا طبیعیاً 43 اعتمادًا لممارسة أعمال الخدمات المالیة

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 

أحكام ھذا القانون الذي یھدف إلى حمایة المستثمرین وضمان عدم تكرار عملیات االحتیال السابقة التي تعّرض لھا األردنیین، باإلضافة إلى تشجیع وجذب 

استثمارات من الممكن أن یكون لھا تأثیر إیجابي 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 یتعرضوا لھا، قامت الھیئة بمنح تراخیص لشركات الخدمات المالیة في البورصات 

االجنبیة على النحو التالي:

أ - منح ترخیصًا واحدًا لشركة قائمة لممارسة أعمال الخدمات المالیة

شكل رقم (9): عدد التراخیص واالعتمادات المتعلقة بممارسة أعمال الخدمات المالیة والتي تم تجدیدھا خالل األعوام 2019-2016

شركات الوساطة المالیة التي بلغ صافي حقوق ملكیتھا أقل من %75 من رأس المال

نصت أحكام المادة (5) من تعلیمات الترخیص واالعتماد للخدمات المالیة وتنظیمھا لسنة 2005 بأنھ "یجب أال یقل مبلغ صافي حقوق الملكیة عن %75 

من رأس المال المدفوع لطالب الترخیص"، حیث أن ھذه النسبة تعكس نتیجة أعمال ونشاطات الشركة بكافة جوانبھا من أرباح أو خسائر متراكمة 

واحتیاطیات وفرق تقییم استثمارات ومسحوبات الشركاء على رأس المال المدفوع.

وقد بلغ عدد الشركات التي انخفضت لدیھا نسبة صافي حقوق الملكیة لرأس المال المدفوع عن 75% ست شركات تم اتخاذ تدابیر بحقھا وفرض قید 

التعامل النقدي علیھا مع منحھا مھلة لتصویب أوضاعھا، بینما بلغ عدد الشركات التي زادت لدیھا النسبة عن 75% وأعلى 52 شركة، كما ھو موضح 

في الجدول أدناه:
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الرقابة والتفتیش على شركات الوساطة المالیة

جدول رقم (14): تصنیف الشركات حسب صافي حقوق الملكیة لرأس المال المدفوع

والتعلیمات  واألنظمة  المالیة  األوراق  بقانون  التزامھا  من  والتأكد  المالیة  الوساطة  شركات  على  والتفتیش  بالرقابة  والتفتیش  الترخیص  دائرة  تقوم 

والقرارات الصادرة بمقتضاه، من خالل متابعة مدى تقید والتزام ھذه الشركات بمعاییر المالءة المالیة المعتمدة من الھیئة ومن خالل الزیارات التفتیشیة 

وتحلیل التقاریر والبیانات المالیة التي تقدمھا الشركات.

وفیما یلي أھم اإلجراءات التي قامت بھا دائرة الترخیص والتفتیش خالل عام 2019:

• التفتیش اإلداري والمالي على 11 شركة وساطة مالیة خالل العام.

• متابعة ملف شركة االیمان لالستثمارات المالیة الذي تضمن احالة الشركة الى التصفیة اإلجباریة، ومن ثم وضع اجراءات عملیة لتطبیق تعلیمات 

صندوق حمایة المستثمرین لتعویض العمالء المتضررین من شركة اإلیمان لالستثمارات المالیة واستقبال طلبات تعویض العمالء واحتساب المبالغ 

المحددة وصرفھا لھم. 

• متابعة مدى تقید شركات الوساطة المالیة بمعاییر المالءة المالیة وبأحكام المادتین (6،5) من تعلیمات الترخیص واالعتماد للخدمات المالیة وذلك من 

خالل مراجعة وتحلیل المالءة المالیة االسبوعیة لھذه الشركات.

• متابعة مدى تقید شركات الوساطة المالیة بتعلیمات التمویل على الھامش من خالل متابعة ودراسة كافة تقاریر الھامش لسنة 2019 للشركات الممارسة 

ألعمال التمویل على الھامش والتي تبلغ 33 شركة وساطة مالیة

• متابعة مدى التزام شركات الوساطة المالیة بتعلیمات فصل حسابات العمالء عن حسابات الوسیط من خالل التقاریر الشھریة والیومیة المزودة من قبلھا.

• متابعة التزام شركات الوساطة المالیة بتزوید الھیئة بملف المالءة اإللكتروني وفقًا لما جـاء في تعمیــم الھیئة رقم 1313/1/3 تاریــخ 2009/4/19، 

وتحمیلھا للملف الخاص بنظام مركزیة المخاطر ضمن التوقیت المحدد من قبل الھیئة یومیًا انسجاما مع تعلیمات نظام مركزیة المخاطر، حیث تبین التزام 

كافة الشركات بتزوید الھیئة بالملف االلكتروني للمالءة وملف مركزیة المخاطر وفق المواعید المحددة.

وعلى ضوء ھذه االجراءات فقد اتخذت الھیئة مجموعة القرارات والتدابیر بحق شركات الوساطة المالیة توزعت بین فرض غرامة مالیة على الشركات 

أو توجیھ تنبیھ لھا أو منح مھل لتصویب األوضاع أو فرض قید التعامل النقدي لمخالفتھا بعض مواد قانون االوراق المالیة أو األنظمة أو التعلیمات 

الصادرة بمقتضاه، وفیما یلي ملخص لإلجراءات المتخذة:

1. أربع مخالفات ألربع شركات لمخالفتھم قانون األوراق المالیة فیما یتعلق بمسك السجالت والدفاتر المحاسبیة وفقًا لمعاییر المحاسبة المعتمدة.

2. ثالث مخالفات لثالث شركات لمخالفتھم تعلیمات الترخیص واالعتماد فیما یتعلق بوجود قصور بعدد من الجوانب في نظام الرقابة الداخلیة.

3. مخالفتین لشركتین لمخالفتھما تعلیمات الترخیص واالعتماد فیما یتعلق بتنظیم العالقة بین العمیل والشركة بموجب اتفاقیة خطیة. 

4. مخالفتین لشركة واحدة لمخالفتھا تعلیمات التداول باألوراق المالیة.

5. عشر مخالفات لثماني شركات لمخالفتھم تعلیمات الفصل بین أموال الوسیط المالي وأموال عمالئھ.

6. سبع مخالفات ألربع شركات لمخالفتھم تعلیمات تداول أعضاء مجلس إدارة ھیئة مدیري شركات الوساطة المالیة وموظفیھا وذوي العالقة بھم.

7. خمس مخالفات لشركتین لمخالفتھما تعلیمات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

8. عشر مخالفات ألربع شركات لمخالفتھم تعلیمات التمویل على الھامش.
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غسل االموال وتمویل االرھاب

الرقابة على التداول

عملت الھیئة خالل العام 2019، بإعداد وتوزیع نموذج تقییم مخاطر غسل األموال على الجھات الخاضعة لتعلیمات مكافحة غسل االموال وتمویل 

 ،Action Plan االرھاب لسنة 2018، كما اعدت مشروع خطة تنفیذیة تتناول توصیات المقیمین والواردة في تقریر التقییم المتبادل الثاني للمملكة

باالضافة الى انتھاء الھیئة من إعداد مشاریع تتعلق بدلیل إرشادي لتخفیض مخاطر غسل األموال وتمویل اإلرھاب، ودلیل تعریف المستفید الحقیقي ودلیل 

السیاسیون ممثلوا المخاطر األجانب، والتي سیتم إقرارھم حال اإلنتھاء من تعدیالت قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب رقم 46 لسنة 2007 

وموافقة اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب علیھا.

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: 

9. مخالفة لشركة واحدة لتعمیم الھیئة رقم 3864/1/3 تاریخ 2005/10/12 فیما یتعلق بإصدارھا شیكات یدویة لبعض عمالئھا.

10. مخالفة واحدة لشركة لمخالفتھا نظام العضویة في شركة بورصة عمان فیما یتعلق بعدم وجود مدیر عام متفرغ.

11. مخالفة خمسة عشر شركة لتعلیمات الترخیص واالعتماد للخدمات المالیة فیما یتعلق بانخفاض نسبة صافي حقوق الملكیة لرأس المال المدفوع عن الحد 

األدنى المقرر.

12. ثالث مخالفات لشركتین لمخالفتھما تعلیمات معاییر المالءة المالیة فیما یتعلق بارتفاع نسبة الذمم المدینة وساطة لحقوق الملكیة عن الحد األعلى المقرر.

13. مخالفة شركة واحدة لتعلیمات معاییر المالءة المالیة فیما یتعلق بارتفاع نسبة الذمم الدائنة لحقوق الملكیة عن الحد األعلى المقرر.

14. مخالفة شركة واحدة لتعلیمات معاییر المالءة المالیة فیما یتعلق بارتفاع نسبة االلتزامات لحقوق الملكیة عن الحد األعلى المقرر. 

15. مخالفة لشركة واحدة لتعلیمات معاییر المالءة المالیة فیما یتعلق بعدم اظھار المبالغ المسحوبة او المودعة من الشركاء تحت حساب جاري الشركاء.

16. مخالفة لشركة واحدة لتعلیمات معاییر المالءة المالیة فیما یتعلق باحتساب التأمینات النقدیة مقابل تسھیالت ضمن المبلغ المحتسب للسیولة

. ARAMIS اوًال: نظام الرقابة الفوري المطبق حالیًا

ثانیًا: نظام التداول االلكتروني NSCV900 والذي یمتاز بوجود افتتاح عشوائي للتداول خالل (2±) دقیقة وذلك الستبعاد التأثیر على أسعار افتتاح 

األوراق المالیة، وقد تم ربط ھذا النظام بشاشات PAM بدًال من شاشات GL التي كانت مستخدمة سابقًا.

ثالثًا: الربط مع أنظمة وبرمجیات نظام مركز إیداع االوراق المالیة ونظام مركزیة المخاطر. 

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- 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 تكون وراء ھذا التغیر، اضافة الى دراسة 

التداوالت التي تمت على أسھم الشركة خالل فترة التغیر في السعر. وعند استالم رد الشركة یتم تعمیمھ على جمھور المستثمرین وذلك بھدف توفیر العدالة 

بین المتعاملین وتوفیر أكبر قدر ممكن من المعلومات والبیانات التي تمّكن المستثمر من اتخاذ قراره اإلستثماري المبني على معلومات صحیحة وأسس 

علمیة. وقد تم خالل عام 2019 توجیھ كتب استفسار لـ 100شركة نظرًا لحدوث تغیر ملحوظ في أسعار أسھمھا.

 د- متابعة حركة تداول رئیس وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة عمان ومركز إیداع األوراق المالیة وأقاربھم من خالل إعداد تقریر ربعي حول ذلك. 

 ه- إعداد العدید من الدراسات على بعض الشركات متضّمنة تداوالت الشركة التاریخیة واألشخاص المتداولین علیھا وخاصة أعضاء مجلس االدارة وكبار 

المالكین إضافة الى األسعار التاریخیة ألسھمھا وطبیعة نشاطھا وأھم المؤشرات المالیة المتعلقة بھا.
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 و- إعداد تقاریر یومیة عن التداول تتضمن أھم مؤشرات السوق بما فیھا أحجام التداول، والتغیرات باألسعار والرقم القیاسي، وأكثر الشركات ارتفاعًا 

وانخفاضًا وأكبرھا حجمًا من حیث التداول وأكثرھا تذبذبًا باألسعار، ومقارنة ھذه األرقام مع األیام السابقة، باإلضافة الى تفاصیل الصفقات الكبیرة. 

شكل رقم (10): المخالفات الصادرة عن مجلس مفوضي الھیئة موزعة حسب الدوائر لألعوام 2016 - 2019

شكل رقم (11): أحجام التداول لألعوام 2016 - 2019

الرقابة على مؤسسات سوق رأس المال
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 الھیئة من خالل 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 ترفع الدائرة الى 

مجلس مفوضي الھیئة مذكرات للنظر في قرارات مجلس إدارة البورصة بشكل دوري ومنتظم. 

أداء البورصة خالل عام 2019

شھد حجم التداول في بورصة عمان تراجعًا خالل العام 2019 بسبب استمرار تأثیر االضطرابات االقتصادیة واألمنیة في المحیط اإلقلیمي والظروف 

التي یمر بھا االقتصاد الوطني على أثر ذلك، حیث بلغ حجم التداول االجمالي لعام 2019 حوالي 1.59 ملیار دینار مقارنة مع 2.32 ملیار دینار في 

عام 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت %32.

وقد شھد الرقم القیاسي ألسعار األسھم المرجح بالقیمة السوقیة انخفاضًا خالل العام 2019 مقارنة مع العام السابق لیغلق عند مستوى 3,513.8 نقطة 

مقارنة مع 3,797.1 نقطة لعام 2018 وذلك بنسبة انخفاض بلغت %7.5. 
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شكل رقم (12): الرقم القیاسي ألسعار االسھم المرجح بالقیمة السوقیة 

لألعوام 2000 - 2019

اما بالنسبة الى الرقم القیاسي العام ألسعار األسھم المرجح باألسھم الحرة لبورصة عمان فقد انخفض لیصل إلى 1815.2 نقطة بنھایة العام 2019 

مقارنة مع 1908.8 نقطة بنھایة العام 2018، أي بانخفاض نسبتھ %4.9.

شكل رقم (13): الرقم القیاسي ألسعار االسھم المرجح باالسھم الحرة لألعوام 2000 - 2019

 

شكل رقم (14): القیمة السوقیة لألسھم المدرجة في بورصة عمان لألعوام  2016 -  2019

ویذكر أن بورصة عمان قد اطلقت مؤشرھا الجدید ASE20 وھو مؤشر مرجح یعتمد في حسابھ على القیمة السوقیة لألسھم الحرة المتاحة للتداول ألھم 

الشركات، والذي یتألف من 20 شركة مدرجة في البورصة ھي األكثر نشاطًا واألعلى من حیث القیمة السوقیة والتي تعد من أسھم الشركات القیادیة في 

البورصة، وقد بلغ المؤشر891 نقطة في نھایة عام 2019 مقارنة مع 926.4 نقطة لعام 2018 وبنسبة انخفاض بلغت %3.8.

أما فیما یتعلق بالقیمة السوقیة لألسھم المدرجة في البورصة فقد بلغت في نھایة عام 2019 حوالي 14.91 ملیار دینار مقارنة مع 16.12 ملیار لعام 

2018، أي بانخفاض نسبتھ 7.5%، مشكلة بذلك ما نسبتھ 49.7% من الناتج المحلي االجمالي.
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وقد انخفض عدد الشركات المدرجة الى 191 شركة في نھایة عام 2019 مقارنة مع 195 شركة في نھایة عام 2018.  

شكل رقم (15): عدد الشركات المدرجة لألعوام 2016 - 2019

التوزیعات النقدیة التي اقرتھا الجمعیات العمومیة خالل العام 2019

كما انخفضت نسبة ملكیة غیر االردنیین ببورصة عمان لعام 2019 لتبلغ 51.6% مقارنة مع 51.7% بنھایة العام 2018، اذ بلغـت القیمـة اإلجمالیـة 

لألسھم المشـتراة مـن قبـل المسـتثمرین غیـر األردنییـن فـي أسـھم الشـركات المتداولـة خالل العــام 2019 حوالــي 528.7 ملیــون دینــار فــي حیــن 

بلغـت قیمـة األسھم المباعـة مـن قبلھـم حوالـي 414.6 ملیـون دینـار، وبذلـك تكـون قیمـة صافـي اإلستثمار غیـر األردني 114.1 ملیــون دینــار للعام 

2019، مقارنة مع ما مقداره 484.5 ملیون دینار لعام 2018.

بلغت التوزیعات النقدیة للشركات المساھمة المدرجة في بورصة عمان خالل عام 2019 ما یقارب  803.96 ملیون دینار، ترّكز الجانب األكبر من 

ھذه التوزیعات وفقًا للتوزیع القطاعي المعتمد لدى الھیئة في قطاع البنوك، اذ بلغت قیمة التوزیعات النقدیة لقطاع البنوك 533.5 ملیون دینار وشكلت 

ما نسبتھ 66.4% من إجمالي التوزیعات النقدیة، ومن ثم تاله قطاع الخدمات وقطاع الصناعة بقیمة توزیعات 132.8 و129.4 ملیون دینار على 

التوالي واللتان شكلتا ما نسبتھ 16.5% و16.1% من إجمالي التوزیعات، واخیرًا جاء قطاع التأمین بقیمة توزیعات بلغت 8.1 ملیون دینار وبما نسبتھ 

1% من اجمالي التوزیعات، كما ھو موضح بالجدول ادناه.
جدول رقم (15): التوزیعات النقدیة للشركات موزعة على القطاعات الرئیسیة 

سوق االوراق المالیة غیر المدرجة
بلغ عدد االسھم المتداولة في ھذا السوق خالل العام 2019 ما مجموعھ 125,196,715 ملیون سھم بما قیمتھ 43,468,718 ملیون دینار تمت من 

خالل التداول على أسھم 34 شركة.

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 

التنفیذیة فیھ لصالحیاتھم وفق األنظمة  إدارتھ واإلدارة  القانون والتأكد من ممارسة أعضاء مجلس  الھیئة بمتابعة قیامھ بأعمالھ وفق  المال في  رأس 

والتعلیمات الصادرة بمقتضاه، كما ترفع الدائرة الى مجلس مفوضي الھیئة مذكرات للنظر في قرارات مجلس إدارة المركز بشكل دوري ومنتظم.

وحسب بیانات المركز، فقد بلغ مجموع األسھم المصدرة من قبل الشركات المساھمة العامة المسجلة لدى المركز في نھایة ھذا العام 7.5 ملیار سھم تبلغ 

قیمتھا السوقیة حوالي 15.3 ملیار دینار، وبلغ عدد المساھمین المودعین في نھایة العام 2019 لدى المركز 564,698 مساھمًا من أصل كامل عدد 

مساھمي الشركات المساھمة العامة البالغ عددھم 631,259  مساھمًا أي ما نسبتھ حوالي %90.
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كما وتقوم الدائرة بمتابعة ما ینشره المركز من 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.

اھم المؤشرات المالیة واالقتصادیة

فالنمو  الوطني،  االقتصاد  اداء سیاسات  اثر على  لھا  والتي كان  المنطقة  االقتصادیة واألمنیة في  بالتطورات  تأثر  قد  البورصة  اداء  أن  الواضح  من 

االقتصادي جاء ضعیفًا اذ استقر معدل النمو الحقیقي في الناتج المحلي االجمالي للربع الثالث من العام 2019 عند مستوى 2% مقارنة مع العام 2018 

بینما بلغ العجز المالي الكلي (بعد المنح) نسبة إلى الناتج المحلي االجمالي لھذه العام 3.4% مقارنة مع ما نسبتھ 2.3% لعام 2018، وبلغ اجمالي الدین 

العام نسبة إلى الناتج المحلي االجمالي للعام 2019 ما نسبتھ 96.6% مقارنة مع ما نسبتھ 94.4% لعام 2018.

اما فیما یتعلق بالتطورات النقدیة والمؤشرات المتعلقة بھا فقد بلغ الوسط المرجح للفائدة على القروض والسلف لعام 2019 ما نسبتھ 8.49% مقارنة 

مع 8.69% لعام 2018، كما بلغ الوسط المرجح للفائدة على الودائع الجل ما نسبتھ 4.84% مقارنة مع ما نسبتھ 4.73% لعام 2018. 

وفیما یلي جدول یوضح اھم المؤشرات المالیة واالقتصادیة لالعوام 2016 - 2019. 

جدول (16): اھم المؤشرات المالیة واالقتصادیة

استمرارًا لنھج االرتقاء بأداء الھیئة ومؤسسات سوق رأس المال الوطني، وبھدف تعزیز أداء العمل والبیئة التقنیة اآلمنة والمتطورة فقد شھد العام 2019 

البدء بتنفیذ المشاریع المثبتة ضمن خطة الھیئة واستكمال وإنھاء العدید من المشاریع بنجاح حسب ما ھو مدرج أدناه: 

اوًال: الموقع االلكتروني للھیئة 

بھدف تطویر الخدمات االلكترونیة للھیئة وتقدیم خدمات إلكترونیة تفاعلیة قامت الھیئة بتصمیم وبناء موقع الكتروني جدید بعد ان تمت االحالة على أحدى 

الشركات المتخصصة بھذا المجال على مستوى المملكة، وقد تضمن الموقع الجدید تحمیل ونشر قرارات مجلس المفوضین والتقاریر والبیانات الصحفیة 

والتشریعات الخاصة بالھیئة واالفصاحات الخاصة بالشركات، وعملت الھیئة ایضًا على برمجة وادراج نماذج الكترونیة جدیدة على الموقع كنموذج 

تقسیط الغرامات المستحقة على الشركات ونموذج حق الحصول على المعلومة باإلضافة الى ادراج استبیان قیاس رضى متلقي خدمة الحصول على 

المعلومة واستبیان قیاس رضى متلقي الخدمة ، وتعمل الھیئة حالیًا على تطویر اآللیھ التي سیتم من خاللھا نشر كافة اإلفصاحات المتعلقة بالشركات اوًال 

بأول وذلك من خالل تنفیذ مشروع االفصاح االلكتروني بلغة XBRL وسیتم اإلنتھاء من ھذه المرحلة خالل الربع الثاني من العام 2020.

تطویر أنظمة الھیئة اإللكترونیة
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ثانیًا: مشروع استبدال اجھزة الحاسوب المكتبیة

في اطار السعي للنھوض بالبنیة التحتیة التقنیة للھیئة ورفدھا بأحدث األنظمة واألجھزة والمعدات، ولقدم وانتھاء العمر االفتراضي لالجھزة العاملة الفنیة، 

وبھدف رفع سویة العمل وتلبیة متطلبات عمل األنظمة الجدیدة وتقلیل التكالیف الناتجة عن تعطل وصیانة األجھزة القدیمة، فقد عملت الھیئة على السیر 

بإجراءات استبدال أجھزة الحاسوب المكتبیة الموجودة لدى الموظفین في الدوائر من خالل وضع المواصفات الفنیة الالزمة لألجھزة المراد شراؤھا 

وطرح عطاء لشراء 60 جھاز حاسوب جدید، وقد تم االنتھاء من استبدال األجھزة القدیمة باألجھزة الحدیثة خالل الربع الرابع من العام 2019.

ثالثًا: مشروع استبدال أجھزة شبكة الحاسوب وأجھزة الحمایة في الھیئة

سعیًا من الھیئة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال أجھزة الشبكات وأجھزة الحمایة واالستفادة منھ في تطویر وتحسین الخدمات المقدمة 

وتعزیز بیئة العمل وحمایتھا من مخاطر االختراقات الخارجیة، فقد قامت الھیئة بطرح عطاء إلستبدال أجھزة شبكة الحاسوب وأجھزة الحمایة في الھیئة 

بأجھزة جدیدة وتم االنتھاء من تنفیذ المشروع خالل الربع الثاني من العام 2019.

رابعًا: مشروع نظام الرقابة على التداول الجدید

لغایات اإلستمرار بمراقبة جلسات التداول بكفاءة وفاعلیة بعد تنفیذ بورصة عمان لمشروع توفیر نظام تداول الكتروني جدید Optic، فقد عملت الھیئة 

على تشكیل لجنة فنیة لبحث خیارات توفیر نظام جدید للرقابة على التداول، والتي قامت بدراسة الخیارات المتاحة والتنسیب بالبدیل األفضل من بین 

األنظمة المستخدمة، وسیتم المباشرة بالسیر بإجراءات الشراء سعیًا لتوفیر النظام بالتزامن مع اطالق البورصة لنظام تداولھا الجدید، اذ من المتوقع إنجاز 

المشروع خالل الربع الثاني من العام 2020.

خامسًا: نظام تحصیل إیرادات الھیئة اإللكتروني

للغرامات  الیدوي  التحصیل  عناء  وتخفیف  آلي  بشكل  النقدي  التدفق  إدارة  ولغایات  الحكومیة  المدفوعات  برقمنة  الحكومیة  التوجیھات  مع  تماشیًا 

والمستحقات وتسھیًال على المتعاملین مع الھیئة، عملت الھیئة على تطویر نظام إلكتروني داخلي لتحصیل أیراداتھا، ومن المتوقع تفعیل النظام خالل 

الربع األول من العام 2020 بالتنسیق مع وزارة اإلقتصاد الرقمي والریادة من خالل بوابة المدفوعات اإللكترونیة الحكومیة.

سادسًا: مشاریع مستقبلیة للدائرة

- نظام الكتروني جدید للرقابة على التداول

.(e-Payment Gateway تطبیق نظام الدفع اإللكتروني ،XBRL إفصاح الكتروني بلغة) تقدیم خدمات إلكترونیة تفاعلیة -

- مشروع عطاء لشراء وتطویر أجھزة الخوادم.

- مشروع عطاء لشراء نظام سحب نسخ احتیاطیة جدید.

التواصل المحلي والعربي والدولي

استمرت الھیئة خالل عام 2019 بالتواصل مع كافة قطاعات المجتمع المحلي والعربي والدولي ذات العالقة بأسواق رأس المال، ومن أبرز نشاطاتھا ما یلي:

• عقد المؤتمر السنوي الثاني ألسواق المال العربیة خالل الفترة من 27-2019/3/28 تحت عنوان "تعزیز الشفافیة واالبتكار في أسواق المال العربیة".

• تسّلم الھیئة بتاریخ 2019/3/27 رئاسة اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة في اإلجتماع الثالث عشر التحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة. 

• توقیع مذكرة تفاھم بین اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة والمركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكیم لتبادل الخبرات في مجال التحكیم بقضایا التمویل 

اإلسالمي بتاریخ 2019/3/28 بصفة الھیئة رئیسًا لإلتحاد.

• استقبال وفد من سوق ابو ظبي لألوراق المالیة بتاریخ 2019/4/1، إذ التقى الوفد اإلماراتي رئیس الھیئة ورئیس اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة.

النواب األردني لإلطالع على أھم  البرلمان العراقي بتاریخ 2019/4/4 یرافقھ رئیس وأعضاء لجنة االقتصاد واالستثمار في مجلس  • استقبال وفد من 

التطورات في سوق رأس المال الوطني واإلجراءات التي اتخذتھا الھیئة ومؤسسات السوق لتطویر األطر التنظیمیة والفنیة فیھ لتعزیز المناخ االستثماري 

وحمایتھ من المخاطر التي قد یتعرض لھا واالرتقاء بكفاءتھ وأدائھ وتعزیز ثقة المستثمرین فیھ، وقد حضر االجتماع كل من رئیس ھیئة االوراق المالیة والسادة 

المفوضین والمدیر التنفیذي للھیئة وبورصة عمان ومركز ایداع األوراق المالیة.

• البدء بتنفیذ المرحلة التجریبیة من نظام اإلفصاح اإللكتروني XBRL بتاریخ 2019/4/10 والتي تتضمن اختبار النظام من قبل عینة من الشركات المساھمة 
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العامة استعدادًا إلطالقھ رسمیًا في النصف الثاني من العام الجاري. وقد تمت دعوة عدد من الشركات المدرجة في البورصة تمثل كافة القطاعات إضافة إلى 

عدد من شركات الخدمات المالیة ومكاتب التدقیق للمشاركة في المرحلة التجریبیة للنظام Pilot Test، إذ تم تقییم أداء النظام، ومدى قدرتھ على تنفیذ العملیات 

المطلوبة، باإلضافة إلى حصر المالحظات والتحسینات على النسخة التجریبیة تمھیدًا لإلطالق الرسمي للنظام في النصف الثاني من العام 2020.

• استقبال وفد من سوق الخرطوم بتاریخ 8-2019/4/10 لإلطالع على آخر المستجدات على الصعید التنظیمي والتشریعي وكافة الجوانب المتعلقة بعمل الھیئة.

• استقبال وفد من الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل بتاریخ 2019/4/25 یضم مدیر التفتیش والرقابة واثنین من موظفي الھیئة في زیارة تھدف الى تبادل الخبرات 

واالراء في كل ما یتعلق بسوق االوراق المالیة.

• عقد حلقة نقاشیة حول "تنفیذ خارطة الطریق لتطویر سوق رأس المال الوطني" بتاریخ 2019/9/10 تحت رعایة نائب رئیس الوزراء الدكتور رجائي المعشر 

الخبراء والمعنیین في قضایا سوق  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة EBRD وبمشاركة نخبة من االقتصادیین والسیاسیین وعدد من  وبالتعاون مع 

األوراق المالیة من األردن ومن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة.

الھیئة محمد صالح  معالي رئیس  قبل  2019/9/17 من  بتاریخ  السادس عشر  األردن  فوركس  الدولي ومعرض  المال واالستثمار  فعالیات مؤتمر  افتتاح   •

الحوراني والذي تنظمھ مجموعة آفاق لإلعالم بالتعاون مع الھیئة.

• كما استقبلت الھیئة خالل العام 2019 عددًا من الوفود الطالبیة من قسم العلوم المالیة والمصرفیة من كلیة األعمال في جامعة البلقاء التطبیقیة، ومن قسم العلوم 

المالیة والمصرفیة من كلیة األعمال في جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، ومن قسم المصارف اإلسالمیة من كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة لالطالع على أھم 

اإلنجازات والتطورات التشریعیة والتنظیمیة لمؤسسات سوق رأس المال، وتعزیز ثقافة الترابط بین النظریة والتطبیق العملي.

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 األوراق المالیة العراقیة بھدف إیجاد إطار 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.

وكما عقدت الھیئة عددًا من الدورات والندوات وورش العمل التدریبیة المتخصصة كانت على النحو التالي:

Derivatives Markets and Instru-" بعنوان   CISI المالیة واالستثمار األوراق  وبالتعاون مع معھد   2019/4/16 بتاریخ  توعویة  • ورشة عمل 

ments" تم التركیز من خاللھا على أدوات التعامل في البورصات األجنبیة.

• البدء بعقد عدد من ورش العمل التدریبیة التفاعلیة بتاریخ 2019/4/30 وذلك ضمن خارطة طریق تطویر سوق رأس المال والمتعلقة بالرقابة القائمة على 

المخاطر لبناء القدرات لدى مؤسسات سوق رأس المال بواقع 4 ورشات تدریبیة واحدة كل شھر.

• ورشة عمل بتاریخ 2019/9/25 بمناسبة الیوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، وذلك بھدف رفع مستوى التوعیة الخاصة بقانون ضمان حق الحصول 

على المعلومات.

• ورشة عمل بتاریخ 2019/10/8 تحت عنوان "معیقات إصدار صكوك التمویل اإلسالمي" بالتعاون مع البنك المركزي األردني ووزارة المالیة، وبمشاركة 

رئیس ھیئة الرقابة الشرعیة الدكتور عبد السالم العبادي وعضوي مجلس مفوضي الھیئة للصكوك الدكتور محمد عدینات والدكتور أحمد ملحم، ونخبة من 

المعنیین والمختصین في االقتصاد اإلسالمي یمثلون كافة القطاعات المعنیة كالبنوك وشركات التأمین وشركات الخدمات المالیة والشركات المصدرة لألوراق 

المالیة، إضافة إلى نائب رئیس الھیئة وأعضاء مجلس المفوضین فیھا ورؤساء مجالس اإلدارة والمدراء التنفیذیین لكل من بورصة عمان ومركز إیداع األوراق 

المالیة. وتھدف ھذه الورشة إلى التشخیص الدقیق لواقع سوق صكوك التمویل اإلسالمي ومن ثم الخروج بجملة من التوصیات والمقترحات التي ستسھم في 

تطویر ھذا السوق.

• استقبال وفد من سوق الخرطوم بتاریخ 8-2019/4/10 لإلطالع على آخر المستجدات على الصعید التنظیمي والتشریعي وكافة الجوانب المتعلقة بعمل الھیئة.

• استقبال وفد من الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل بتاریخ 2019/4/25 یضم مدیر التفتیش والرقابة واثنین من موظفي الھیئة في زیارة تھدف الى تبادل الخبرات 

واالراء في كل ما یتعلق بسوق االوراق المالیة.



43

• سلسلة من ورش العمل التدریبیة خالل الفترة من 10/15-2019/11/21 حول آلیات عمل واستخدام نظام اإلفصاح اإللكتروني بلغة XBRL  بالتعاون 

مع بورصة عمان، لما مجموعھ 352 جھة توزعت على عشر مجموعات غطت مختلف فئات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة (الشركات المساھمة العامة، 

الھیئة  من  المقدمة  بالخدمات  الخاصة  اإللكترونیة  المنصة  على  الجھات  ھذه  تدریب  بھدف  وذلك  الحسابات)  تدقیق  مكاتب  المالیة،  الخدمات  شركات 

وبورصة عمان والتي تغطي اإلفصاحات المالیة وغیر المالیة وكافة الخدمات األخرى بھدف أتمتة كافة التعامالت بین الھیئة والجھات الخاضعة لرقابتھا.

• ورشة عمل بتاریخ 2019/12/3 حول إدارة المعرفة لموظفي الھیئة بھدف التعرف على المفاھیم الخاصة بإدارة المعرفة واكتساب المھارات الالزمة 

للتعامل مع المصادر المعرفیة وإدارتھا بكفاءة وفعالیة بما ینعكس على تطویر األداء.

مشاركات الھیئة في اللقاءات العربیة والدولیة

أداء بورصة عمان مقارنة مع البورصات العربیة والعالمیة

جدول (17) 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:

شھدت معظم مؤشرات البورصات العربیة والعالمیة تباینًا بأدائھا لعام 2019 مقارنة لعام 2018 فعلى المستوى العربي فقد سجل مؤشر بورصة الكویت 

ارتفاعًا بلغ نسبتھ 23.67%، أما مؤشر بورصة قطر شھد ارتفاعًا طفیفًا بلغت نسبتھ 1.23%، وسجلت بورصة عمان انخفاض بنسبة %4.91.
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مؤشر  ارتفع  اذ   2018 عام  مع  مقارنة   2019 العام  خالل  ارتفاعًا  االمریكیة  المؤشرات  شھدت  فقد  العالمیة  البورصات  لمؤشرات  بالنسبة  أما 

NASDAQ بنسبة بلغت 35.23% ومؤشر S&P 500 بنسبة 28.97% باالضافة الى ومؤشرDOW30 بنسبة 22.34%، وقد شھد مؤشر 

بورصة لندن FTSE 100 كذلك ارتفاعًا بنسبة 12.10%، وارتفع مؤشر بورصة طوكیو Nikkei بنسبة %18.2.

خارطة طریق تطویر سوق رأس المال الوطني

استمرت الھیئة في تطبیق توصیات خطة "خارطة طریق تطویر 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 العالقة، فقد أعطت 

الخطھ 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 

الى عضویة  باإلضافة  المالیة  االوراق  ھیئة  مفوضي  مجلس  أعضاء  أحد  وعضویة  المالیة  االوراق  ھیئة  رئیس  برئاسة  علیا  توجیھیة  وطنیة  لجنة 

المسؤولین في الجھات المعنیة بتطبیق خارطة الطریق وھي بشكل رئیس ھیئة األوراق المالیة والبنك المركزي وشركة بورصة عمان ومركز إیداع 

االوراق المالیة ودائرة مراقبة الشركات وصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي 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 أھداف الھیئة االستراتیجیة الرامیة إلى النھوض 

بالسوق وتعزیز تنافسیتھ والثقة فیھ وفي المناخ االستثماري في قطاع األوراق المالیة، وحمایتھ من المخاطر المحتملة.

وتسعى خارطة الطریق إلى رفع مستوى اھتمام المستثمرین في األوراق المالیة االردنیة، وجعل سوق رأس المال الوطني أكثر جذبًا لمصدري األوراق 

المالیة من الشركات المساھمة العامة والخاصة، وإعادة توجیھ مؤسسات سوق رأس المال للعمل ضمن أطر عمل القطاع الخاص االكثر كفاءة، وجعل 

سوق رأس المال الوطني اكثر قدرة على المنافسة بالمقارنة مع اسواق المال في المنطقة، وتعزیز قدرات وصالحیات ھیئة األوراق المالیة وتمكینھا، 

وخلق منتجات استثماریة جدیدة تساعد على جذب المستثمرین، ھذا إلى جانب توعیة المستثمرین والمصدرین لألوراق المالیة.

ولتحقیق األھداف االستراتیجیة أعاله وتحت إشراف ومتابعة ھیئة األوراق المالیة، تعاقد البنك االوروبي مع شركات عالمیة متخصصة بتطویر اسواق 

رأس المال وذلك لدراسة خمس جوانب ھامة. حیث یقوم البنك األوروبي وبالتعاون مع شركة كلیفورد تشانس العالمیة وشركة التمیمي لالستشارات 

القانونیة في الجانب االول بصیاغة التعدیالت التشریعیة لتحدیث كافة القوانین واألنظمة التي تؤثر على سوق رأس المال الوطني وجعلھا اكثر انسجامًا 

مع المعاییر الدولیة. وتشتمل القوانین التي تتم مراجعتھا حالیًا، على سبیل المثال ال الحصر على كل من: قانون األوراق المالیة، قانون الشركات، قانون 

ضریبة الدخل، قانون اإلعسار المالي، قانون التأمین، قانون الضمان االجتماعي وغیرھا.
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ویقوم البنك األوروبي وبالتعاون مع شركة Equity Research Desk العالمیة (وھي شركة متخصصة بتقدیم الخدمات االستشاریة والفنیة المتعلقة 

بأعمال البورصات ومراكز االیداع) في الجانب الثاني بمراجعة الشكل القانوني لمركز ایداع األوراق المالیة ودراسة ھیكلیة بورصة عمان ومركز 

االیداع.

كما یقوم البنك األوروبي في الجانب الثالث وبالتعاون مع شركة عالمیة سیتم اختیارھا قریبًا بمراجعة األطر التشریعیة والرقابیة والھیكلیة في ھیئة 

األوراق المالیة، ومن ثم تقدیم التوصیات الالزمة لتحقیق التطویر المنشود في عمل الھیئة ووفق أفضل الممارسات العالمیة.                                       

كما یقوم البنك األوروبي في الجانب الرابع وبالتعاون مع شركة Dention's العالمیة بتقدیم التوصیات الخاصة بالسیاسات الضریبیة الحالیة والمطبقة 

على أنشطة السوق المالي وآلیة فرض الضرائب على المستثمرین غیر المباشرین (مستثمرین في صنادیق االستثمار المشترك) بالمقارنة مع المستثمرین 

المباشرین، والرسوم المفروضة على التداوالت في بورصة عمان وعلى رسوم االنتساب وعلى رسوم العضویة ورسوم الترخیص لدى مؤسسات سوق 

رأس المال.

اما الجانب الخامس والمتعلق باستحداث منتجات استثماریة جدیدة سیتم العمل على تطویر أوراق مالیة جدیدة أو خدمات مالیة جدیدة باإلضافة إلى مراجعة 

المنتجات الحالیة من حیث الخصائص القانونیة والتنظیمیة لجعلھا أكثر جاذبیة للمصدرین وأطراف السوق.



البیانات المالیة
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القوائم المالیة
وتقریر مدقق الحسابات المستقل
كما في 31 كانون االول 2019
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تقریر المحاسب القانوني المستقل 

1012 20 01

السادة ھیئة األوراق المــالیة

شخصیة اعتباریة ذات استقالل مالي وإداري

عمان - المملكة االردنیة الھاشمیة

تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 

الرأي

لقد قمنا بتدقیق القوائم المالیة لھیئة األوراق المالیة- شخصیة اعتباریة ذات استقالل مالي وإداري ، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 

كانون االول 2019 ، وكٍل من قائمة اإلیرادات والمصروفات وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ ، 

واإلیضاحات حول القوائم المالیة ، وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة و المعلومات التوضیحیة األخرى .

برأینا ، إن القوائم المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من جمیع النواحي الجوھریة المركز المالي للھیئة كما في 31 كانون األول 2019، وأداءھا المالي 

وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

اساس الرأي 

لقد قمنا بتدقیقنا وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسؤولیاتنا وفقا لھذه المعاییر موضحة الحقا في تقریرنا ضمن فقرة مسؤولیة المدقق حول تدقیق القوائم 

المالیة .

 اننا مستقلون عن الھیئة وفقا لمتطلبات مجلس معاییر السلوك األخالقي الدولیة للمحاسبین "دلیل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین" والمتطلبات 

األخالقیة ذات الصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة وإننا قد أوفینا بمسؤولیتنا األخالقیة األخرى وفقا لتلك المتطلبات ومتطلبات مجلس معاییر السلوك األخالقي 

الدولیة للمحاسبین "دلیل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین". 

في اعتقادنا أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفر أساسا إلبداء رأینا.

فقرة توكیدیة

نود ان نلفت انتباھكم إلى ایضاح رقم (9) حول القوائم المالیة، فإنھ من ضمن بند الممتلكات والمعدات یوجد أرض ومبنى كلفتھا 3,167,240 دینار 

اردني تمثل حصة ھیئة األوراق المالیة والبالغة %47 في ملكیة مبنى مشترك یضم ھیئة األوراق المالیة وبورصة عمان ومركز إیداع االوراق المالیة، 

علماً  بأن المبنى واألرض المقام علیھا المبنى مسجلة باسم ھیئة األوراق المالیة.

أمر آخر

تم تدقیق القوائم المالیة للھیئة للسنة المنتھیة في 31 كانون االول 2018 من مدقق حسابات آخر والذي اصدر تقریرًا غیر متحفظ بتاریخ 31 /3/2019.

مسؤولیات  اإلدارة  عن القوائم المالیة 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي 

والذي تعتبره اإلدارة ضروریا لغرض إعداد قوائم مالیة ، خالیة من أخطاء جوھریة ، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ .

مسؤولیة المدقق حول تدقیق القوائم المالیة 

 ان اھدافنا ھي الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة  ككل خالیة من األخطاء الجوھریة ، سواًء كانت ناشئة عن االحتیال أو الخطأ ، 

وإصدار تقریرنا والذي یتضمن رأینا حول القوائم المالیة .

التأكید المعقول ھو مستوى عال من التأكید ، ولكنھ لیس ضمانة بان التدقیق الذي تم القیام بھ وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق سیكتشف دائما أي خطأ جوھري 

( ان وجد  ) .
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ان االخطاء یمكن أن تنشأ من االحتیال أو الخطأ ، وتعتبر جوھریة إذا كانت (  بشكل فردي أو إجمالي )  ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادیة 

المتخذة من المستخدمین على اساس ھذه القوائم المالیة .

كجزء من عملیة التدقیق وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق ، نقوم بممارسة االجتھاد المھني والمحافظة على تطبیق مبدأ الشك المھني خالل التدقیق  باإلضافة الى :

• تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة ، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ ، وكذلك تصمیم وتنفیذ إجراءات تدقیق مستجیبة لتلك 

المخاطر ، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساسًا لرأینا. ان خطر عدم اكتشاف االخطاء الجوھریة الناتجة عن احتیال أعلى من الخطر الناتج 

عن الخطأ ، حیث ان االحتیال قد یشتمل على التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز أنظمة الرقابة الداخلیة .

•الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالتدقیق لغایات تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة 

انظمة الرقابة الداخلیة في الشركة .

• تقییم مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واالیضاحات ذات العالقة المعدة من اإلدارة.

• تقییم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالیة بما فیھا اإلفصاحات وفیما إذا كانت القوائم المالیة تمثل المعامالت واألحداث بشكل یحقق العرض العادل 

• لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولین عن اإلدارة بخصوص نطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة، بما في ذلك أیة نقاط ضعف ھامة 

في الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

• لقد زودنا اإلدارة أیضا بتصریح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المھني المتعلقة باالستقاللیة، وإبالغھم عن جمیع العالقات واألمور األخرى التي من الممكن 

أن تؤثر على استقاللیتنا وكذلك اإلجراءات الوقائیة إن وجدت.

تقریر حول المتطلبات القانونیة  والتشریعیة االخرى

تحتفظ الھیئة بسجالت محاسبیة منظمة بصورة أصولیة ، وتتفق من كافة النواحي الجوھریة مع القوائم المالیة المرفقة ونوصي بالمصادقة علیھا.

شركة العباسي وشركاه 

نبیل محمـد عبیدات                                                                         عمان – المملكة األردنیة الھاشمیة

اجازة رقم 877                                                                                            09 آذار 2020 
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 فیما یلي الحركة التي تمت على مخصص العطاءات و االلتزامات المستقبلیة :
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المالحق

ملحق 1: جداول اإلصدارات. 

ملحق 2: جداول المخالفات المرتكبة وأنواعھا واإلجراءات المتخذة بحق المخالفین لعام 2019.

محلق 3: جداول مدققي الحسابات المقیدین في السجل لدى الھیئة لعام 2019.
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28,295,576
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