التقرير
السنوي
www.exchange.jo
P.O.Box 212466 Amman 11121 Jordan
Tel +962 6 566 4109-566 4081 | Fax +962 6 566 4071
Email: info@ase.com.jo

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم

صاحب السمو الملكي
األمير حسين بن عبد اهلل الثاني ولي العهد المعظم

تأسست في  11آذار  1999كمؤسسة مستقلة مصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم
لتداول األوراق المالية في المملكة بموجب قانون األوراق المالية وتعديالته رقم 23
لسنة  .1997وتحولت البورصة إلى شركة مساهمه عامة مملوكة بالكامل للحكومة ،وقد
سجلت بتاريخ  2017/2/20لدى مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الرؤية:
سوق مالي متقدم ومتميز تشريعياً وتقنياً على المستوى اإلقليمي والعالمي
متماشياً مع المعايير العالمية في مجال األسواق المالية ويسهم في توفير بيئة
جاذبة لالستثمار.

الرسالة:
توفير سوق منظم لتداول األوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة
والشفافية وتوفير بيئة آمنة لتداول األوراق المالية لزيادة الثقة بسوق األوراق
المالية وخدمة االقتصاد الوطني.

األهداف:
• ممارسة جميع أعمال أسواق األوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها
وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها.
• توفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على األوراق المالية
المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل.
• نشر ثقافة االستثمار في األسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة باألسواق
المالية والخدمات التي تقدمها الشركة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يعتبر العام  2017نقطة تحول في تاريخ السوق المالي األردني الذي يمتد لحوالي أربعين عاماً ،حيث وافق
مجلس الوزراء على تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمه عامة مملوكة بالكامل للحكومة ،وقد سجلت
بتاريخ  2017/2/20لدى مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبنا ًء على هذا التحول في الشكل القانوني للبورصة ،فقد وضع عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة
بورصة عمان ،ويأتي هذا التحول انسجاماً مع التجارب الدولية في هذا المجال ،ومن المتوقع أن يساهم في
تطوير مختلف نواحي العمل في البورصة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة ،وبما يتناسب مع الشكل
القانوني الجديد وذلك تحقيقاً ألهداف شركة بورصة عمان وغاياتها التي وردت في نظامها األساسي.
لقد شهد العام  2017تطورات في البورصة في مجاالت عدة ،فعلى المستوى التشريعي؛ قامت البورصة
بتشكيل لجنة التشريعات لمراجعة األنظمة والتعليمات واألسس التي تحكم جميع جوانب العمل في
البورصة وفق الشكل القانوني الجديد ،وبما ينسجم مع المعايير العالمية .بهذا الصدد قامت اللجنة بمراجعة
التشريعات المتعلقة بالتعامل باألوراق المالية ،وأعدت خالل العام الماضي ثالثة عشر تشريعاً.
ومن ناحية أخرى ،فقد قامت البورصة بمراجعة الخطة االستراتيجية ( )2018-2016في ضوء الشكل القانوني
الجديد للبورصة .وعليه ،وقد جرى إعداد خطة جديدة للسنوات الثالث القادمة ( )2020-2018تهدف بشكل
رئيسي إلى تعزيز البيئة االستثمارية في البورصة ،وتطوير مختلف جوانب العمل فيها .وقد تضمنت الخطة
الجديدة أهم ما ورد في خطة خارطة طريق تطوير سوق رأس المال األردني الصادرة بالتعاون بين كل
من هيئة األوراق المالية األردنية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،وهي تهدف إلى تعزيز القدرة
التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية لالستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة.
وعلى المستوى التقني؛ تابعت البورصة تنفيذ مشروع تحديث نظام التداول اإللكتروني ،حيث سيوضع
المشروع حيز التطبيق الفعلي في نهاية عام  .2018كما قامت البورصة بالبدء بتنفيذ مشروع نظام اإلفصاح
اإللكتروني باستخدام تكنولوجيا ( eXtensible Business Reporting Language (XBRLكمعيار دولي
لعرض التقارير المالية والذي من المتوقع إطالقه بشكله النهائي خالل النصف الثاني من عام  .2018وإطالق
تطبيق البورصة اإلخباري الرسمي ( )ASE NEWSعلى األجهزة الذكية .إضافة لذلك ،فقد أنشأت البورصة
حساباتها الخاصة بها على شبكات التواصل االجتماعي “فيسبوك وتويتر “.
وعلى المستوى المحلي؛ عملت بورصة عمان على رفع درجة الوعي االستثماري وتعزيز ثقافة االستثمار لدى
ً
إضافة إلى اللغة العربية،
المواطنين ،كما قامت بنشر التعاميم والقرارات الصادرة عنها باللغة اإلنجليزية
وذلك بهدف تمكين المستثمرين األجانب المهتمين بالسوق من متابعة أخبار الشركات واألحداث المتعلقة
بها .إضافة لذلك ،قامت البورصة بإصدار منشورات تعريفية حول قضايا االستدامة والتي تضمنت محاور
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عدة أهمها مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها وفوائد تطبيقها لكل من الشركات واألطراف ذات العالقة
بالشركة .كما استمرت البورصة في حث الشركات المدرجة على اإلفصاح عن بياناتها المالية والمعلومات
الجوهرية في الوقت المناسب ،حيث بلغت نسبة التزام الشركات التي قامت بتزويد البورصة ببيانات الربع
الثالث من العام  2017في الموعد المحدد .% 99.5
وعلى المستوى الدولي؛ شاركت بورصة عمان في اإلجتماع السنوي لمجلس اتحاد البورصات العربية واجتماع
اللجنة التنفيذية لالتحاد واللذين عقدا في مدينة بيروت /لبنان ،كما شاركت بورصة عمان في االجتماع
السنوي التحاد البورصات األوروبية  -اآلسيوية  ،FEASحيث تم انتخاب بورصة عمان رئيساً للجنة التدقيق
لالتحاد .إضافة إلى ذلك وقعت البورصة مذكرات تفاهم مع كل من البورصة المصرية ،وجمعية الشرق
األوسط لعالقات المستثمرين ميرا ،وشركة سستينابيلتي إكسلنس.
وعلى صعيد مؤشرات األداء لبورصة عمان ،ارتفع حجم التداول في البورصة مقارنة مع العام الماضي بنسبة
 % 25.6حيث وصل إلى  2.9مليار دينار ،في حين انخفض الرقم القياسي بنسبة  % 2.0مقارنة مع إغالق
العام  2016ليستقر عند مستوى  2126.8نقطة .وانخفضت القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة في
البورصة بنسبة  % 2.2مشكلة بذلك ما نسبته  % 61.8من الناتج المحلي اإلجمالي.
ال متواص ً
إن المرحلة القادمة تتطلب عم ً
ال وجهداً كبيراً وتعاوناً من الجميع؛ وسيعمل مجلس إدارة شركة
بورصة عمان بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين للبورصة على متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية الجديدة
لبورصة عمان  ،2020-2018والتي تهدف إلى تعزيز البيئة االستثمارية في البورصة وزيادة االهتمام بها،
وتطوير البيئة التقنية في البورصة ،وتطوير العمل في البورصة وتحقيق التميز المؤسسي.
كما سيقوم المجلس بوضع تصور للخطوات التي ستؤخذ لتعزيز تنافسية البورصة بين األسواق المالية
اإلقليمية مما يعود بالنفع على جميع االطراف ذات العالقة وعلى االقتصاد الوطني ،حيث سيتم النظر
بموضوع تحديد القيمة االقتصادية للبورصة وذلك تمهيداً للتفاوض مع إحدى البورصات العالمية الستقطاب
شريك استراتيجي ،على أن تطرح في مرحلة الحقة حصة من أسهم شركة البورصة لالكتتاب العام .علماً
بأنه وبموجب قانون األوراق المالية الحالي يجب أن ال تقل نسبة ملكية الحكومة األردنية في البورصة عن
 % 51من رأس مال البورصة ،بينما سيحصل الشريك االستراتيجي على جزء من الحصة المتبقية.
وفي الختام أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لهيئة األوراق المالية على جهودها الحثيثة في تطوير سوق رأس
المال األردني وعلى التعاون والدعم الكامل الذي قدمته وتقدمه للبورصة بشكل مستمر .واسمحوا لي أيضاً
بأن أثني على جهود جميع العاملين في بورصة عمان إدارة وموظفين على إخالصهم وجهدهم.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الدكتور جواد العناني
رئيس مجلس اإلدارة

12

مجلس اإلدارة

معالي الدكتور جواد العناني
رئيس المجلس

حاصل على درجة الدكتوراة في االقتصاد من جامعة جورجيا األميركية عام
 ،1975وحصل على درجة الماجستير في االقتصاد من جامعة فانديربيلت
األميركية عام  ،1970ودرجة البكالوريوس من الجامعة األميركية بالقاهرة
عام  .1967بدأ مسيرته المهنية باحثاً رئيسياً في دائرة البحوث االقتصادية
بالبنك المركزي خالل الفترة ( ،)1977-1967ثم وكي ً
ال لوزارة العمل .كما شغل
ً
منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية االجتماعية ووزيرا للخارجية خالل الفترة
( .)1998-1997كما عين وزير التموين من عام ( ،)1980-1979ووزيراً للعمل
من عام ( ،)1984-1980ووزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة عام ،1984
ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزيراً لالعالم ( )1995-1993ونائباً لرئيس
الوزراء لشؤون التنمية ووزيراً للخارجية خالل عامي ( .)1998-1997كما عمل
الدكتور العناني رئيساً للديوان الملكي وعضواً في مجلس االعيان لعام .2013
ويرأس مجلس إدارة شركة البصيرة لالستشارات ،وشغل أيضاً منصب رئيس
المجلس االقتصادي واالجتماعي االردني ( )2013-2012ونائب رئيس وزراء
للشؤون االقتصادية ووزير دولة لشؤون االستثمار عام . 2016

عطوفة الدكتور عبد الرؤوف ربابعة
نائب الرئيس

حاصل على درجة الدكتوراه في المالية ،وقد شغل منصب األمين العام
لمجلس تنظيم التعامل في البورصات األجنبية خالل األعوام (،)2011–2008
وكان قبل ذلك مديراً لدائرة اإلصدار واالفصاح في هيئة األوراق المالية منذ
العام  2001ولغاية العام  .2008وقد عمل في سوق عمان المالي سابقاً
وهيئة األوراق المالية لمدة  21عاماً شارك خاللها في العديد من المؤتمرات
والدورات المتخصصة في مجال األوراق المالية.
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سعادة الدكتور أشرف العدوان
عضو

حاصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني ،تخصص عقود التأمين ،من
جامعة بواتيه/فرنسا .شريك مؤسس لمكتب المستشار للمحاماة والتحكيم
واالستشارات القانونية .وهو عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق/الجامعة
االردنية .عمل مساعداً لعميد كلية الحقوق لشؤون التطوير ولشؤون الطلبة
لعدة سنوات ،ثم نائباً لعميد شؤون الطلبة في الجامعة .ترأس واشترك في
عضوية العديد من لجان التحقيق في الجامعة .تولى منصب مدير وحدة
الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة األردنية ،وتولى مهمة المشرف
األكاديمي على برنامج قضاة المستقبل ،ويشغل حالياً منصب نائب عميد
كلية الدراسات العليا لشؤون الكليات االنسانية في الجامعة األردنية.

سعادة المهندسة هالة زواتي
عضو

المدير التنفيذي لمنتدى االستراتيجيات األردني ،شغلت سابقاً منصب المدير
التنفيذي لجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة ،كما تولت منصب المدير
التنفيذي للشركة المتقدمة لخدمات الحاسوب .كما عملت كمستشار لشؤون
الطاقة لشركة أمنية وصندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية والبنك األهلي
وبنك األردن ،كما قدمت استشارات عديدة في شؤون الطاقة لمجلس النواب.
وعملت مستشاراً للعديد من البرامج التابعة لوكالة اإلنماء األمريكية ووكالة
اإلنماء األلمانية ووكالة اإلنماء اليابانية واالتحاد األوروبي وبرنامج التنمية
التابع لهيئة األمم المتحدة .وهي عضو مؤسس لجمعية إدامة للطاقة والمياه
والبيئة ،وعضو مجلس امناء مؤسسة إيليا نقل ،وعضو مجلس إدارة جمعية
الخير والعطاء وجمعية نهضة المرأه االردنية  .وهي حاصلة على درجة
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في العام  1987واإلدارة العليا في
العام  ،2007حائزة على زمالة أيزنهاور.

رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية
سعادة السيد محمد بهجت البلبيسي  -عضو

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة االعمال من الجامعة األردنية .عمل
كموظف مبيعات في شركة الجرارات األردنية ،ومن ثم مدير عام لشركة
فورم لألثاث ومدير عام للشركة العربية لالستثمارات المالية .وهو رئيس
مجلس إدارة شركة المحفظة العقارية االستثمارية ،ونائب رئيس مجلس
إدارة شركة التأمين الوطنية ،وعضو مجلس إدارة شركة أساس للصناعات
الخرسانية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال األردنيين ،كما أنه نقيب
شركات الخدمات المالية ،ورئيس مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية
لألوراق المالية.
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رئيس جمعية المستثمرين باألوراق المالية
سعادة السيد سامي شريم  -عضو
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة االعمال من جامعة بيروت العربية،
ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة المنصورة .وهو مدير عام
لشركة األقصى للتزويد والشركة العالمية لتكنولوجيا االستثمار ،ورئيس
مجلس إدارة شركة البتراء للدواجن وشركة التحديث لالستثمار وشركة انغوال
لالستثمارات الدولية ،ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التحديث لالستثمارات
العقارية وعضو مجلس إدارة شركة خط الباطنة للمقاوالت .كما أنه عضو
النادي الدبلوماسي الدولي وعضو اتحاد رجال األعمال العرب وعضو جمعية
رجال األعمال األردنيين وعضو الجمعية األردنية األوروبية لألعمال والجمعية
األردنية األمريكية ومجلس األعمال األردني الفرنسي ومجلس األعمال
األردني التركي ،وعضو مركز التجارة العالمي ،كذلك هو عضو مجلس إدارة
في المجلس العربي االفريقي لرجال األعمال ومستشاراً في االتحاد العربي
لمكافحة الجرائم الدولية وغسيل األموال.

صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي
ويمثله سعادة الدكتور حسن ناصر حسن  -عضو
حاصل على درجة الدكتواره في الفلسفة في االقتصاد من الجامعة األردنية.
ويعمل كرئيس قسم لدائرة االستثمار باألسهم في صندوق استثمار أموال
الضمان االجتماعي ،ومساعد بحث وتدريس في الجامعة الهاشمية وجامعة
اليرموك .كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة في شركة منية للمنتجعات
المتخصصة ممث ً
ال عن الصندوق ،وعضو مجلس إدارة بنك صفوة االسالمي
ممث ً
ال عن الصندوق سابقاً.

اإلدارة التنفيذية
السيد نادر عازر  /المدير التنفيذي
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة المؤسسات المالية من جامعة
هيوستن األمريكية .يعمل كمدير تنفيذي لبورصة عمان منذ  29تشرين
األول  2014حتى اآلن .عمل مديراً تنفيذياً بالوكالة لبورصة عمان منذ نهاية
عام  ،2012كان قد عمل قبلها نائباً للمدير التنفيذي للبورصة منذ تأسيس
البورصة .كما ترأس عدة دوائر في هيئة األوراق المالية (سوق عمان المالي
سابقاً) .كما مثل البورصة في عدد من المنظمات الدولية والعربية والمحلية.
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الحوكمة
في ضوء تحول بورصة عمان الى شركة مساهمه عامة وتسجيلها لدى كل من دائرة مراقبة الشركات وهيئة
األوراق المالية فإنه قد أصبح على البورصة االلتزام بقانون الشركات وقانون األوراق المالية ودليل قواعد
حوكمة الشركات االردنية الصادر عن دائرة مراقبة الشركات ،وتعليمات إفصاح الشركات الصادرة عن هيئة
االوراق المالية .وفيما يلي المعلومات المطلوبة بموجب هذه التشريعات.

نشاط الشركة الرئيسي
شركة بورصة عمان هي السوق الوحيد المرخص لها حالياً بممارسة جميع أعمال أسواق األوراق المالية
والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها.

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
حدد النظام األساسي لشركة بورصة عمان العديد من المهام والمسؤوليات لمجلس اإلدارة ،ومن أهمها وضع
اإلستراتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم
حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي.

لجان مجلس اإلدارة
شكل مجلس اإلدارة عدداً من اللجان حسب حاجة الشركة والتشريعات ذات العالقة وتشمل:
• •لجنة التدقيق :ومن مهامها مناقشة األمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي ،ومتابعة مدى
تقيد الشركة بقانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ودراسة وتقييم
إجراءات الرقابة الداخلية واالطالع على تقييم المدقق الخارجي لهذه اإلجراءات.
• •لجنة الحوكمة :ومهمتها إعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس اإلدارة ،ووضع إجراءات عمل خطية
لتطبيق أحكام تعليمات الحوكمة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي ،والتأكد من التزام
البورصة بأحكام تعليمات الحوكمة ،ودراسة مالحظات الهيئة بخصوص تطبيق الحوكمة في البورصة
ومتابعة ما تم بشأنها.
• •لجنة ادارة المخاطر :ومهمتها وضع السياسة العامة لقياس وتقييم المخاطر التي تواجه البورصة
واإلشراف على تطوير إستراتيجيات إلدارتها وتخفيض آثارها السلبية في حال حدوثها.
• •لجنة الترشيحات والمكافآت :ومهمتها وضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والحوافز المالية لموظفي
الشركة والتنسيب إلى مجلس اإلدارة بصرفها ،ووضع سياسة لإلحالل والتعاقب الوظيفي والسياسة
الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي ،وإجراء
تقييم سنوي ألداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.
• •لجنة الخطة االستراتيجية :ومهمتها متابعة تنفيذ خطة طريق النهوض بسوق رأس المال الوطني،
والنظر في الدمج بين خطة خارطة الطريق والخطة االستراتيجية للبورصة.
• •لجنة التشريعات :ومهمتها مراجعة األنظمة والتعليمات واألسس الصادرة عن البورصة وتقديم توصياتها
إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار المناسب بشأنها.
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اجتماعات مجلس اإلدارة
تلتزم الشركة بشكل عام بالبنود الواردة في قانون الشركات ودليل قواعد حوكمة الشركات االردنية
والخاصة باجتماعات مجلس اإلدارة ،وقد عقد مجلس اإلدارة  19اجتماعاً خالل العام .2017

اجتماعات الهيئة العامة
نظراً لملكية الحكومة لكامل رأس مال شركة بورصة عمان ،فإنه على الشركة أن تلتزم بأحكام النظام
األساسي لها ،وتعفى الشركة خالل هذه الفترة من االلتزام بشأن الهيئة العامة التأسيسية والعادية وغير
العادية ،وذلك حسب المادة ( )24من النظام األساسي لشركة بورصة عمان.

حقوق أصحاب المصالح
تلتزم الشركة بشكل عام بجميع البنود الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات االردنية.

الشركات التابعة
ال يوجد شركات تابعة لبورصة عمان.

المدقق الخارجي
تلتزم الشركة بشكل عام بكافة اإلرشادات المتعلقة بالمدقق الخارجي السادة شركة برايس ووتر هاوس
كوبرز/األردن.

كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة
بورصة عمان شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة األردنية.

الوضع التنافسي
شركة بورصة عمان هي السوق الوحيد المرخص لها حالياً بممارسة أعمال تنظيم تداول األوراق المالية في
األردن ،وذلك على الرغم من سماح قانون األوراق المالية بإنشاء أكثر من سوق مالي في المملكة األمر الذي
قد يؤثر على حصة البورصة السوقية في حال تم انشاء أسواق مالية أخرى.

درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين
ال يوجد لدى بورصة عمان مورديين أو عمالء رئيسيين يشكلون  % 10فأكثر من إجمالي المشتريات و  /أو
المبيعات.

الحماية الحكومية أو اإلمتيازات التي تتمتع بها الشركة
ال يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها شركة بورصة عمان أو أي من منتجاتها بموجب القوانين
واألنظمة وغيرها ،كذلك ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.
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القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي
على عمل الشركة
ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

اإلفصاح والشفافية
• تقوم الشركة بااللتزام بمعايير االفصاح والشفافية المحددة بموجب التشريعات.
• تقوم الشركة باستخدام موقعها اإللكتروني لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.
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الهيكل التنظيمي للشركة
أ -الهيكل التنظيمي

19

ب  -عدد الموظفين ومؤهالتهم العلمية
عدد الموظفين

المؤهل العلمي

1
23
23
2
10
59

الدكتوراة
الماجستير
البكالوريوس
الدبلوم
دون الثانوية العامة
المجموع

ج -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

البرنامج التدريبي داخل األردن
البرنامج التدريبي خارج األردن
المجموع

عدد البرامج التدريبية

عدد المشاركين

27
4
31

67
8
75

المخاطر
قد تتعرض بورصة عمان لعدد من المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة.
وفي العام  2017لم تتعرض بورصة عمان ألي مخاطر.

االنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة
قامت بورصة عمان بالعديد من االنجازات خالل العام  2017وقد تم ذكرها بالتفصيل في الصفحات
( )34-25من هذا التقرير .كما وحققت بورصة عمان خالل الفترة ( 2-20الى  )2017-12-31ايرادات بلغت
( )2.5مليون دينار ،وصافي ربح قبل الضريبة ( )468الف دينار.

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال
تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل العام  2017ولم تدخل ضمن نشاط
الشركة الرئيسي.
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السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق
المساهمين وأسعار األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة
ال يوجد سلسلة زمنية وذلك الن الشركة قد تأسست بتاريخ .2017/2/20

تحليل للمركز المالي ونتائج أعمالها خالل السنة المالية
بلغ مجموع الموجودات لبورصة عمان كما في نهاية العام  )8.6( 2017مليون دينار ،كما بلغ مجموع حقوق
الملكية ( )7.7مليون دينار .أما بالنسبة لاليرادات فقد بلغت ( )2.5مليون دينار للفترة من  20-2ولغاية
 ،2017-12-31وبلغ مجموع المصاريف ( )2.0مليون دينار .وعليه ،فقد حققت بورصة عمان ربحاً قبل
الضريبة بلغ ( )468الف دينار.

مقدار أتعاب التدقيق للشركة
بلغت قيمة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي  4900دينار شام ً
ال ضريبة المبيعات.

عدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من
أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم
ال يوجد كون الشركة مملوكة بالكامل للحكومة.
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وأشخاص اإلدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية
أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
)دينار أردني(
الرتبة
الوظيفية

االسم

اجمالي
المكافآت

الرئيس

اعتباراً من 2017/8/16

6,977

معالي الدكتور يوسف محمد ذيب منصور

الرئيس سابقاً

اعتباراً من 2017/3/1
ولغاية 2017/7/25

7,050

عطوفة الدكتور عبدالرؤوف خليل محمد ربابعة

نائب الرئيس

-

3,000

الدكتور أشرف إسماعيل محمد العدوان

عضو

-

3,000

المهندسة هالة عادل عبد الرحمن الزواتي

عضو

-

3,000

السيد محمد بهجت أمين البلبيسي
رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية

عضو

-

3,000

السيد سامي عوض اهلل حسن شريم
رئيس جمعية المستثمرين باالوراق المالية

عضو

-

3,000

الدكتور حسن ناصر حسن
ممثل صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي

عضو

اعتباراً من 2017/4/23

2,480

عضو سابق

اعتباراً من 2017/3/1
ولغاية 2017/4/22

520

معالي الدكتور جواد أحمد عبد المحسن العناني

السيد حمزة جرادات

32,027

المجموع

ب -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من أعضاء اإلدارة العليا
االسم

السيد نادر عازر
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الرتبة الوظيفية

إجمالي الراتب السنوي

المدير التنفيذي

46,302

حوافز سنوية

-

التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة
لم تقم البورصة خالل العام  2017بدفع أي تبرعات أو منح.

العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات
التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة او أعضاء المجلس
أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم
ال يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس اإلدارة او أعضاء المجلس أو المدير
العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم خالل العام .2017

مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
قامت بورصة عمان باالنضمام إلى مبادرة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى زيادة الوعي
بأهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بحماية البيئة والمسؤولية اإلجتماعية والحوكمة .وضمن هذا اإلطار
ستعمل بورصة عمان على زيادة الوعي بأهمية اإلستدامة في سوق رأس المال األردني من خالل التواصل
مع كافة األطراف ذات العالقة .وعليه ،قامت بورصة عمان بإصدار منشورات تعريفية عن اإلستدامة والتي
تضمنت محاور عدة بهذا الشأن .باإلضافة الى مشاركة البورصة في جلسة نقاشية بعنوان ”مبادرة أسواق
األوراق المالية المستدامة  ”SSEبالتعاون مع جمعية البنوك في األردن ،حيث تم التحدث عن التطورات
والمستجدات العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
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أهم المؤشرات االقتصادية والمالية

24

إنجازات

خالل عام 2017
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أو ً
ال :الخطة االستراتيجية لبورصة عمان
تابعت بورصة عمان تنفيذ الخطة االستراتيجية لألعوام ( ،)2018-2016والتي تتوافق مع البرامج والمشاريع
واألنشطة المعتمدة من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية في وثيقة األردن العشرية ()2025-2015
فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية .وقد تضمنت هذه الخطة خمسة أهداف استراتيجية ،تشمل ثالثة عشر
مبادرة و 35مشروع ،ولتنفيذ المشاريع الواردة في هذه الخطة ،قامت البورصة بوضع خطط تشغيلية سنوية
وذلك لتسهيل عملية متابعة تنفيذ هذه الخطة .كما وقامت بإعداد تقارير ربعية للمتابعة والتقييم .وقد
تم مراجعة الخطة بنا ًء على ما تم انجازه خالل العام  2016وتم تعديل بعض المشاريع وإضافة أخرى
في الخطة التشغيلية للعام  2017وذلك بهدف جعل الخطة أكثر فعالية .ونتيجة لتحول بورصة عمان إلى
شركة مساهمة عامة هادفة للربح في العام  2017فقد ترتب على ذلك مراجعة الخطة االستراتيجية
للبورصة في ضوء الشكل القانوني الجديد للبورصة .وعليه ،فقد تم إعداد الخطة للسنوات الثالث القادمة
( )2020-2018والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز البيئة االستثمارية في البورصة وتطوير مختلف جوانب
العمل فيها .كما تضمنت أهم أهداف خارطة طريق تطوير سوق رأس المال األردني الصادرة بالتعاون بين
كل من هيئة األوراق المالية األردنية والبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية ،والتي تهدف إلى تعزيز النمو
االقتصادي وأداء االقتصاد الوطني ،وتأمين فرص العمل ،ورفع مستويات المعيشة للمواطنين ،كما تهدف
إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية لالستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة .كما تضمنت
الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال ،والتي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق مؤسسات
سوق رأس المال (هيئة األوراق المالية ،ومركز إيداع األوراق المالية ،وبورصة عمان) .وبنا ًء عليه تضمنت
الخطة االستراتيجية المعدله لألعوام ( )2020-2018العديد من األهداف وهي تعزيز البيئة االستثمارية في
البورصة وزيادة االهتمام بها ،وتطوير البيئة التقنية في البورصة ،وتطوير العمل في البورصة وتحقيق
التميز المؤسسي .كما احتوت على عدد من المشاريع المهمة منها إنشاء مركز لمعلومات األوراق المالية،
وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية لمصدري األوراق المالية ،وتطبيق نظام تداول إلكتروني جديد ،وتطبيق
نظام افصاح إلكتروني باستخدام الـ  XBRLللشركات المدرجة وشركات الوساطة ،وإعداد تقرير استدامة
خاص بالبورصة ،وإعداد دليل حوكمة خاص بالبورصة.

ثانيًا :تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل
للحكومة األردنية
في حزيران  ،2015وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة.
وفي شهر أيلول  2016تبنى مجلس الوزراء الحزمة األولى من توصيات مجلس السياسات االقتصادية ومن
ضمنها تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة .وفي ذات الشهر صدر قرار عن الديوان الخاص
بتفسير القوانين يتيح تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة استناداً إلى أحكام المادة (/65ح) من
قانون األوراق المالية رقم  76لسنة  .2002وعليه ،فقد تم تشكيل لجان لوضع عقد التأسيس واعداد النظام
األساسي للشركة وكذلك تحديد رأسمالها .وبنا ًء عليه تم تسجيل شركة بورصة عمان كشركة مساهمة
عامة لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ  ،2017/2/20وبرأس مال مقداره ( )4,774,525دينار ،وبذلك
تحولت الصفة القانونية لبورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة ،وتعتبر الخلف
القانوني والواقعي لبورصة عمان ،وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها والتزاماتها .ومن الجدير بالذكر بأن
مجلس إدارة البورصة قد قرر باعتبار جميع األنظمة والتعليمات واألسس والقرارات الصادرات عن بورصة
عمان سارية المفعول وذلك لحين استبدالها بغيرها أو إلغائها على أن ال تطبق األحكام والنصوص الواردة
فيها إذا تعارضت مع عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة بورصة عمان.
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ثالثًا :التطورات التشريعية
في ضوء تحول بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة وصدور قانون األوراق المالية رقم ( )18لسنة 2017
والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  ،2017/5/16قامت البورصة بتشكيل لجنة التشريعات لمراجعة
األنظمة والتعليمات واألسس التي تحكم جميع جوانب العمل في البورصة ،حيث قامت اللجنة بمراجعة
التشريعات المتعلقة بالتعامل باألوراق المالية ،وانتهت من إعداد ثالثة عشر تشريعاً للموافقة من قبل
مجلس اإلدارة عليها قبل إقرارها حسب األصول.
وبنا ًء على طلب مجلس اإلدارة ،تم نشر ستة مشاريع تشريعات على الموقع اإللكتروني بالبورصة للحصول
على رأي ومالحظات مختلف الجهات بأحكامها تمهيداً إلقرارها حسب األصول ،وهي:
 - 1تعليمات إدراج األوراق المالية في بورصة عمان لسنة .2017
 - 2التعليمات المنظمة لتداول األوراق المالية غير المدرجة في البورصة لسنة .2017
 - 3تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة .2017
 - 4النظام الداخلي لعوائد شركة بورصة عمان لسنة .2017
 - 5تعليمات تداول األوراق المالية في بورصة عمان لسنة .2017
 - 6تعليمات اإلفصاح الخاصة ببورصة عمان لسنة .2017

رابعًا :مشروع نظام اإلفصاح اإللكتروني باستخدام تكنولوجيا
(eXtensible Business Reporting Language (XBRL
قامت البورصة وهيئة األوراق المالية بإحالة عطاء مشروع االفصاح االلكتروني باستخدام لغة  XBRLعلى
إحدى الشركات المتخصصة بهذا المجال وهي شركة  .IRIS Businessوللبدء بتنفيذ هذا المشروع ،فقد تم
تشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية وعدد من فرق العمل .وقد باشرت هذه الفرق عملها مع الشركة المطورة
ببناء التصنيفات المالية وغير المالية  Taxonomiesوالتي تعتبر الجزء األساسي لتطبيق هذا المشروع .ومع
نهاية العام  ،2017تم االنتهاء من التصنيفات المالية لكافة القطاعات واعتمادها بالتعاون مع شركات تدقيق
الحسابات .ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ هذا المشروع خالل النصف الثاني من العام 2018
وخالل العام  ،2017تم إعداد منشور تعريفي خاص باإلفصاح اإللكتروني باستخدام لغة  ،XBRLويحتوي
على أهم المعلومات المتعلقة باالفصاح اإللكتروني من حيث مفهومه وأهميته والفوائد التي تحققها لغة
 ،XBRLاضافة إلى عرض أهم البيانات التي سيتم االفصاح عنها وشرح موجز عن آلية عمل النظام.

خامسًا :مشروع تحديث نظام التداول اإللكتروني ()Optic tm
تعمل بورصة عمان على متابعة تنفيذ مشروع تحديث نظام التداول اإللكتروني ،حيث يأتي ذلك ضمن
مشروع مشترك يضم باإلضافة إلى بورصة عمان كل من سوق مسقط لألوراق المالية وبورصة تونس
وبورصة بيروت ،ويهدف إلى تطوير عمليات التداول وتحديث البنية التقنية وزيادة القدرة االستيعابية
لنظام التداول اإللكتروني .وقد قامت البورصة بتوقيع عقد تحديث نظام التداول اإللكتروني مع شركة
 Euronext Technologiesالتي تتعامل معها بورصة عمان منذ نشأة التداول اإللكتروني لديها ،حيث سيتم
وضع المشروع حيز التطبيق الفعلي في نهاية عام .2018
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سادسًا :االنضمام إلى مبادرة أسواق األوراق المالية المستدامة
ضمن جهود البورصة للنهوض بقضايا التنمية المستدامة وفوائدها العائدة على الشركات قامت بورصة
عمان خالل العام  2017باصدار منشورات تعريفية عن االستدامة والتي تضمنت محاور عدة أهمها مفهوم
التنمية المستدامة ،وأبعادها ،والتعريف بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،وفوائد تطبيقها .كما
تضمنت هذه المنشورات التعريف بتقارير االستدامة ،ومبادئ اعداد هذه التقارير ،وفوائدها العائدة على
الشركة ،وأشكال هذه التقارير ،باالضافة إلى النقاط الرئيسية التي يجب أن يشملها التقرير .كما ستقوم
بورصة عمان بالتعاون مع الشركات المختصة بهذا المجال بتوفير البرامج التدريبية حول كيفية إعداد تقارير
االستدامة ودمج استراتيجية االستدامة للشركة ضمن استراتيجية الشركة التشغيليه وغيرها من القضايا
المتعلقة باالستدامة في الشركات .وستقوم بورصة عمان باصدار دليل إرشادي للشركات المساهمه العامة
عن كيفية إعداد تقارير االستدامة والذي سيكون بمثابة أداة تساعد الشركات في إعداد التقارير الخاصة بها.

سابعًا  :التطورات التقنية
 -إطالق تطبيق بورصة عمان اإلخباري ASE News

قامت بورصة عمان بإطالق تطبيقها اإلخباري الرسمي  ASE NEWSعلى األجهزة الذكية التي تعمل على
نظام  iOSونظام  .Androidوذلك لتمكين المستثمرين والمهتمين باألوراق المالية من متابعة جميع األخبار
والتعاميم الصادرة عن بورصة عمان وإفصاحات الشركات المدرجة والمتداولة فيها بشكل سريع ومباشر من
أجهزتهم المحمولة األمر الذي سيساعدهم في اتخاذ قراراتهم االستثمارية.
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 -تطبيق شهادة أمن معلومات ()SSL Certificate

قامت بورصة عمان بتطبيق شهادة أمن معلومات  SSL Certificateعلى الخدمات اإللكترونية للبورصة،
وذلك لتعزيز مستوى األمن والحماية عليها ضد عمليات القرصنة المعلوماتية ،حيث تم تطبيق عملية
التشفير للبيانات المنتقلة بين خادم الشبكة  Web Serverفي البورصة ومتصفح اإلنترنت Web Browser
عند المستخدم ،وذلك باستخدام شهادة أمن وحماية . SSL Certificate
 -تطوير التقنيات المستخدمة في النسخة الحالية من الموقع اإللكتروني

قامت بورصة عمان بتوقيع اتفاقية مع شركة النقطة المتغيرة ( )Vardotلتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة
في النسخة الحالية من الموقع اإللكتروني للبورصة وترقية نظامه في إدارة المحتويات المستخدم حالياً إلى
أحدث اصدار ،بحيث يلبي أحدث التطورات التقنية من حيث الشكل والمحتوى ،حيث سيدعم ويتوافق الموقع
الجديد مع جميع متصفحات اإلنترنت واألجهزة الذكية.
 -تحديث البنية التحتية التقنية

قامت البورصة بتشغيل نظام متكامل لتخزين واسترجاع البيانات  Backup Solutionله القدرة على التعامل
مع األجهزة الخادمة الحقيقية  Physical Serversواألجهزة الخادمة اإلفتراضية  Virtual Serversالمتوفرة
لدى البورصة بشكل مبسط ومن خالل برنامج واحد .كما تم تجهيز الموقع البديل  Backup Siteو موقع
ادارة الكوارث  DR Siteبأنظمة تخزين بديلة تقوم بالتعامل مع أي مشكلة تحدث لنظام التخزين واإلسترجاع
في الموقع الرئيسي للبورصة .كما قامت بورصة عمان بتركيب وتشغيل وحدات تكييف جديدة خاصة بغرفة
األجهزة الخادمة الرئيسية في المبنى الرئيسي.

ثامنًا :اطالق حسابات لبورصة عمان عبر شبكات التواصل اإلجتماعي
تعزيزاً لنهج بورصة عمان في التواصل مع المتعاملين باألوراق المالية والمهتمين بسوق رأس المال
األردني لتعريفهم وإطالعهم على أداء البورصة وكافة األخبار والفعاليات الخاصة بها والرسائل التوعوية
التي تصدر عنها ،أطلقت البورصة حساباتها على شبكات التواصل االجتماعي “فيسبوك وتويتر“ تحت اسم
“.”ASEofficialJo

تاسعًا :إصدار دليل الشركات المساهمة العامة
أصدرت بورصة عمان دليل الشركات المساهمة العامة لعام  2017والذي يتضمن معلومات عامة عن
الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان وغير المدرجة ،كما يضم المعلومات المالية للشركات
المساهمة المتعلقة بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي لألعوام من  2013ولغاية
.2016

عاشرًا :االفصاح ونشر المعلومات
سعياً من بورصة عمّان نحو توزيع معلوماتها إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمين والمتعاملين ،فقد قامت
ً
إضافة إلى اللغة
بورصة عمان خالل العام  2017بنشر التعاميم والقرارات الصادرة عنها باللغة اإلنجليزية
العربية ،و الهدف الرئيسي من ذلك هو تمكين المستثمرين األجانب المهتمين في السوق من متابعة أخبار
الشركات واألحداث المتعلقة بها.
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حادي عشر :إدراج سندات االدخار لألفراد
قامت البورصة وبالتنسيق مع مؤسسات سوق رأس المال وممثلين عن البنك المركزي بعقد اجتماعات لبحث
آلية إدراج وتداول سندات اإلدخار الموجهة لألفراد ،قد توصّلت الجهات المجتمعة إلى االتفاق على آلية تداول
سندات األفراد في البورصة ،بحيث تتاح السندات للتداول على سعر السوق الذي ال يتضمن الفوائد المستحقة،
وتقوم البورصة باحتساب سعر تسوية للعقود المنفذة ،والذي يمثل سعر التنفيذ في البورصة مضافاً إليه
الفوائد المستحقة للعميل البائع عن فترة احتفاظه بالسند وفقاً للمعادلة المعتمدة من قِبل البنك المركزي.
ويتم تزويد مركز اإليداع بهذا السعر إلتمام عملية التسوية .هذا وقد تم إدراج أول إصدار من سندات ادخار
األفراد خالل عام  2017على قائمة األوراق المالية المتداولة في البورصة بتاريخ .2017/3/5

ثاني عشر :الغاء السوق الثالث
قامت بورصة عمان بإلغاء السوق الثالث اعتباراً من تاريخ  ،2017/4/16وذلك استناداً ألحكام تعليمات إدراج
األوراق المالية في بورصة عمان لسنة  2016حيث منحت الشركات المدرجة فيه مهلة لتصويب أوضاعها
وتحقيق شروط االدراج في السوق الثاني .وعليه ،جرى نقل  6شركات من شركات السوق الثالث إلى السوق
الثاني ،وإلغاء إدراج  29شركة من شركات السوق الثالث ونقل تداول أسهمها في سوق األوراق المالية غير
المدرجة ( )OTCاعتباراً من تاريخ .2017/4/16

ثالث عشر :الحضور المحلي والعربي والدولي
على المستوى المحلي:

 شاركت بورصة عمان في جلسة نقاشية بعنوان “ فرص ومزايا االستثمار في األسهم والنفط في المنطقةالعربية “ والتي نظمتها مجموعة آفاق لإلعالم مؤتمر المال واالستثمار بدورته الثانية عشر تحت عنوان “
العمالت الرقمية وتأثيرها على االقتصاد -البتكوين .”Bitcoin
 شاركت بورصة عمان في جلسة نقاشية بعنوان “مبادرة أسواق األوراق المالية المستدامة  ”SSEبالتعاونمع جمعية البنوك في األردن ،حيث تم خالل هذا اللقاء التحدث عن التطورات والمستجدات العالمية في مجال
المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
 تحت رعاية بورصة عمان أطلق معهد ال  CFAوجمعية المحللين الماليين األردنية  ، CFA Jordanمبادرةالتحدي ألبحاث الشركات في األردن حيث تنافست ست جامعات محلية رائدة على الصعيد المحلي مع فرصة
لمشاركة الفائز على الصعيدين اإلقليمي والعالمي .وتم اختيار بنك صفوة اإلسالمي ليكون موضوع البحث
للتحدي المحلي.
 استضافة االحتفالية السنوية الثالثة لمبادرة المساواة ما بين الجنسين في األردن “Ringing Bell 2017 ”for Gender Equality Stock Exchange Initiativeوالتي نظمتها البورصة بالتعاون مع منظمة التمويل
الدولية ( )IFCوذلك من خالل قرع جرس بدء جلسة التداول في البورصة على هامش االحتفال بيوم المرأة
العالمي وذلك إيماناً منها بأهمية زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين.
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 عقدت شركة الموارد للوساطة المالية بالتعاون مع بورصة عمان ومجموعة بورصة لندن ودويشته بنكورشة عمل تحت عنوان “ اصدار إيصاالت إيداع للشركات األردنية “ ،حيث استعرض خبراء من مجموعة
بورصة لندن ودويتشه بنك إجراءات طرح هذه االدوات المالية وآلية تسجيلها وتداولها على بورصة لندن
واألبعاد القانونية المتعلقة بهذه االجراءات ،باالضافة إلى التأثير االيجابي على الشركة االردنية التي تنوي
اصدارها.
استقبال الوفود:
استقبلت بورصة عمان في مقرها:
 وفوداً طالبية من كل من :الجامعة األردنية ،وجامعة اليرموك ،وجامعة عجلون الوطنية ،وجامعة البلقاءالتطبيقة ومدرسة المواهب اإلنجليزية ،حيث قدمت بورصة عمان شرحاً عن آخر التطورات التقنية والتشريعية
التي شهدها سوق رأس المال األردني ،باالضافة إلى تقديم عرض حي عن آليه التداول في البورصة وعن
اهم مالمح نظام لجلسة التداول وشرح التداول اإللكتروني المعمول به.
 -عدداً من اإلعالميين لالطالع على طبيعة عمل ومهام البورصة ومؤسسات سوق رأس المال األردني.
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على المستوى العربي

شاركت بورصة عمان في اجتماع مجلس اتحاد البورصات العربية واجتماع الهيئة العامة لالتحاد في دورته
الثاني واألربعين واجتماع اللجنة التنفيذية واللذان عُقدا في مدينة بيروت /لبنان ،حيث افتتح الجلسة السيد
نادر عازر رئيس االتحاد للدورة المنتهية وبحضور أمين عام االتحاد الدكتور فادي خلف .حيث تم الموافقة
على انتقال رئاسة اإلتحاد إلى بورصة بيروت البلد المستضيف لالجتماع لمدة عام.

على المستوى الدولي

 شاركت بورصة عمان في الجولة الدراسية المتعلقة بإنشاء وكالة تصنيف إئتماني في األردن Credit Rating Study tourوالتي تم تنظيمها من قبل وكالة اليابان للتعاون الدولي ( ،)JICAوالتي عقدت في
مدينة طوكيو -اليابان.

 شاركت بورصة عمان في االجتماع السنوي التحاد البورصات األوروبية  -اآلسيوية  ،FEASوالذي عقد فيمدينة يريفان -أرمينيا .وقد وافق أعضاء اإلتحاد خالل االجتماع على تعديل النظام األساسي لإلتحاد بما
يتيح انشاء لجنة للتدقيق  Audit Committeeعلى أن يكون أعضائها من غير أعضاء مجلس إدارة اإلتحاد.
فقد تم تشكيل لجنة تدقيق خاصة باإلتحاد تضم في عضويتها أربعة أعضاء وتم انتخاب بورصة عمان
رئيساً للجنة ،وبورصة دمشق لألوراق المالية نائباً للرئيس ،وعضوية كل من مركز ايداع األوراق المالية في
أرمينيا وبورصة اثينا .كما تم خالل االجتماع قبول عضوية بورصة أثينا في اإلتحاد.
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رابع عشر :توقيع مذكرات تفاهم
وقعت بورصة عمان مذكرات تفاهم مع كل من:

 - 1مذكرة التفاهم للتعاون بين بورصة عمان والبورصة المصرية ،وذلك لتدعيم أواصر العالقة والتعاون
القائم بينهما وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجاالت المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات لكل أوجه
االستثمار وتطوير االجراءات التشريعية المتبعه في كل منهما ،وتشجيع المؤسسات والعمل على زيادة الوعي
االستثماري في كل من البلدين وغيرهما من األدوات االستثمارية المرخص بها وفقاً للقوانين المعمول بها.
 - 2مذكرة التفاهم مع شركة  ،Sustainability Excellence Management Consulted Limitedوذلك لتعزيز
آفاق التعاون بخصوص تعزيز االستدامة في سوق رأس المال األردني وفي الشركات المدرجة في بورصة
عمان والتعاون المشترك في العديد من المجاالت والمحاور لتشمل عقد البرامج والدورات التدريبية بخصوص
االستدامة ،واعداد الدليل االرشادي إلفصاح الشركات المدرجة عن أداء االستدامة ،وإعداد األبحاث عن الشركات
األردنية لمعرفة مدى التزامها بتطبيق مبادئ االستدامة في عملياتها ،وغيرها من مجاالت التعاون.
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 - 3مذكرة تفاهم مع جمعية الشرق األوسط لعالقات المستثمرين ميرا Middle East Investor Relation
 Associationوذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين في العديد من مجاالت العمل المشتركة بما
يكفل تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة ألعضاء جمعية الشرق األوسط لعالقات المستثمرين (ميرا) ،بما
في ذلك الندوات المتخصصة وورش العمل ،والمنشورات المشتركة ،وتوفير برنامج لعالقات المستثمرين
ً
إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وإنشاء إطار عام للتعاون المشترك بين
المعتمدين (سيرو) في األردن،
الطرفين.
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أداء

خالل عام 2017

35

أو ً
ال :السوق الثانوية
بلغت قيم التعامل في السوق الثانوية والمتمثلة باألسواق األول والثاني والثالث وسوق حقوق االكتتاب
وسوق السندات وسوق األوراق المالية غير المدرجة والتحويالت المستثناة من التداول حوالي  3089مليون
دينار خالل عام  2017مقارنة مع  3159مليون دينار لعام  ،2016بانخفاض نسبته  .% 2.2وقد شكلت قيمة
األسهم المتداولة في البورصة ما نسبته  % 94.7من قيم التعامل في السوق الثانوية.
وفيما يلي استعراض لنشاط السوق الثانوية خالل عام :2017
أ ) سوق األسهم

تم التداول خالل عام  2017بأسهم  209شركات ،حيث ارتفعت أسعار أسهم  77شركة ،وانخفضت أسعار
أسهم  127شركة ،في حين استقرت أسعار أسهم  5شركات .أما بالنسبة ألحجام التداول ،فقد ارتفعت قيمة
التداول إلى  2926مليون دينار أي بنسبة  % 25.6مقارنة مع عام  ،2016شكل رقم ( .)1وانخفض عدد
األسهم المتداولة بنسبة  ،% 6.5كما انخفض عدد العقود المنفذة خالل عام  2017بنسبة  % 8.7مقارنة مع
عام  .2016ومن الجدير بالذكر بأن قيمة التداول تتضمن قيمة الصفقات التي تم تنفيذها خالل عام 2017
والبالغة  1274مليون دينار.
شكل رقم ()1
قيم التداول في سوق األسهم

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لقيم التداول ،فقد احتل القطاع المالي المرتبة األولى تاله قطاع الصناعة ثم
قطاع الخدمات ،شكل رقم ( .)2أما من حيث قيم التداول للقطاعات الفرعية ،فقد استحوذت قطاعات البنوك
والتبغ والسجائر والخدمات المالية المتنوعة والعقارات والنقل والصناعات االستخراجية والتعدينية على ما
نسبته  % 43.1و  % 12.9و  % 10.6و  % 10.3و  % 4.2و  % 3.9على التوالي من قيمة التداول اإلجمالية في
البورصة.
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شكل رقم ()2
نسب المساهمة القطاعية لقيمة التداول لعام 2017

أما عن معدالت التداول اليومية ،فقد ارتفع المعدل اليومي لقيمة التداول إلى  11.8مليون دينار ،بارتفاع
نسبته  % 24.6مقارنة بالمعدل اليومي لعام  2016والبالغ  9.5مليون دينار.

شكل رقم ()3
المعدل اليومي لقيم التداول شهرياً خالل عام 2017
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وفيما يتعلق بمعدل دوران األسهم ،فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة األولى بمعدل دوران بلغ  ،% 32.1تاله
قطاع الخدمات بمعدل  ،% 25.8وأخيراً جاء القطاع المالي بمعدل  .% 24.6وبالمحصلة فقد بلغ معدل دوران
األسهم في البورصة  % 25.7خالل عام  2017مقارنة مع  % 27.2لعام .2016
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة

شهد أداء الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة ،والذي يضم  100شركة من أكبر الشركات
وأكثرها نشاطاً في السوقين األول والثاني انخفاضاً في نهاية العام  2017ليغلق عند مستوى  2126.8نقطة
أي بانخفاض نسبته  ،% 2شكل رقم ( .)4فيما انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية ليغلق عند
مستوى  4009.4نقطة بنسبة انخفاض .% 1.5
شكل رقم ()4
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة
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أما على المستوى القطاعي؛ فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة  ،% 6.5وذلك نتيجة الرتفاع
الرقم القياسي لقطاعات التبغ والسجائر والطباعة والتغليف بنسبة  % 28.7و % 20.4على التوالي ،فيما
انخفض الرقم القياسي لقطاعات صناعات األلبسة والورق والكرتون واألدوية والصناعات الطبية والصناعات
الكيماوية واألغذية والمشروبات والصناعات الكهربائية والصناعات الهندسية واإلنشائية والصناعات
االستخراجية والتعدينية بنسبة  % 19.2و % 14.7و % 14.3و % 13.9و % 10.2و % 8.9و % 3.0و % 2.8على
التوالي ،ويشار هنا بأن قطاعي الصناعات االستخراجية والتعدينية والتبغ والسجائر يؤثران معاً بحوالي
 % 72على الرقم القياسي لقطاع الصناعة .وفيما يتعلق بالقطاع المالي ،فقد انخفض الرقم القياسي بنسبة
 % 1.8مقارنة مع عام  2016وذلك نتيجة النخفاض قطاعات العقارات والخدمات المالية المتنوعة والتأمين
والبنوك بنسبة  % 14.0و % 6.5و % 5.8و % 0.2على التوالي ،علماً بأن قطاع البنوك يؤثر بنسبة  % 83.8على
الرقم القياسي للقطاع المالي .وأخيراً ،انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة  ،% 9.7وذلك نتيجة
النخفاض الرقم القياسي لقطاعات اإلعالم والطاقة والمنافع والخدمات التعليمية والتكنولوجيا واإلتصاالت
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والفنادق والسياحة بنسبة  % 42.3و % 22.6و % 7.9و % 5.7و % 0.8على التوالي ،فيما ارتفعت قطاعات
الخدمات التجارية والخدمات الصحية والنقل بنسبة  % 24.6و % 7.6و % 3.6على التوالي ،حيث يؤثر قطاعا
الطاقة والمنافع والخدمات التعليمية معاً بنسبة  % 58.7على الرقم القياسي لقطاع الخدمات.
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة حسب األسواق

بلغ الرقم القياسي للسوق األول  1135.1نقطة في نهاية عام  2017بانخفاض نسبته  % 0.96مقارنة مع
نهاية العام الماضي ،وللسوق الثاني  915.7نقطة بانخفاض نسبته  ،%6.9وللسوق الثالث  1249.5نقطة
بانخفاض نسبته  ،% 5.8وذلك لغاية تاريخ  2017/4/13بسبب إلغاء السوق الثالث استناداً ألحكام المادة
( )29من تعليمات إدراج األوراق المالية في بورصة عمان لسنة  ،2016شكل رقم (.)5

شكل رقم ()5
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة حسب األسواق
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وكمحصلة لتغيرات أسعار األسهم للعام  ،2017انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية العام
 2017بنسبة  % 2.2لتشكل ما نسبته  % 61.8من الناتج المحلي اإلجمالي .جدول رقم ( ،)1شكل رقم (.)6
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جدول رقم ()1
القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة قطاعياً
(مليون دينار)
السنــة

المالي

الخدمات

الصناعة

المجموع

2013

10,562

3,276

4,395

18,233

2014

11,001

3,389

3,693

18,083

2015

11,132

3,199

3,654

17,985

2016

11,065

2,744

3,531

17,339

2017

10,857

2,654

3,452

16,963

شكل رقم ()6
القيمة السوقية للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي

ب -سوق السندات

بلغ حجم التداول في سوق السندات  1.9مليون دينار خالل عام  ،2017في حين لم يشهد هذا السوق أي
نشاط في عام .2016
ج -سوق حقوق االكتتاب

بلغ حجم التداول في سوق حقوق االكتتاب  0.6مليون دينار خالل عام  2017مقارنة مع  1.9مليون دينار
خالل عام .2016
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د -سوق األوراق المالية غير المدرجة

تم التداول خالل العام  2017بأسهم  43شركة في هذا السوق ،فقد ارتفعت قيمة التداول إلى  24.8مليون
دينار أي بنسبة  % 164.1مقارنة مع عام  ،2016وارتفع عدد األسهم المتداولة بنسبة  ،% 55.1كما ارتفع عدد
العقود المنفذة خالل عام  2017بنسبة  % 118.4مقارنة مع عام .2016
هـ -العمليات المستثناة من التداول

تشير البيانات الصادرة عن مركز إيداع األوراق المالية أن قيمة التحويالت المستثناة من التداول لألسهم
(التحويالت اإلرثية والعائلية واألخرى) قد انخفضت خالل عام  ،2017حيث بلغت قيمتها  136.2مليون دينار
مقارنة مع 820.7مليون دينار للعام  ،2016أما عدد األسهم المحولة فقد بلغت  66مليون سهم مقارنة مع
 238مليون سهم لعام  .2016أما بالنسبة للتحويالت المستثناة من التداول للسندات فقد بلغت قيمتها 0.1
مليون خالل عام  ،2017في حين لم يتم أي تحويل على السندات خالل عام .2016

ثانيًا :اإلدراج في بورصة عمان
بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان  194شركة بنهاية عام  2017مقابل  224شركة مدرجة بنهاية
عام  ،2016حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق األول  69شركة ،وعدد الشركات المدرجة في السوق
الثاني  125شركة .ومما يذكر بأن صافي رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة انخفضت إلى نحو 6.6
مليار دينار/سهم بنهاية العام  2017مقارنة مع نحو  6.8مليار دينار/سهم بنهاية العام  .2016ومن الجدير
بالذكر أنه تم خالل هذا العام إلغاء السوق الثالث في البورصة ،حيث تم نقل  6شركات من شركات السوق
الثالث للسوق الثاني وذلك لتحقيقها شروط اإلدراج في السوق الثاني وهي :شركة االتحاد العربي الدولي
للتأمين  ،AIUIوشركة التجمعات االستثمارية المتخصصة  ،SPICوشركة المجموعة االستشارية االستثمارية
 ،CICOوشركة الفارس الوطنية لالستثمار والتصدير  ،CEBCوشركة الشراع للتطوير العقاري واالستثمارات
 ،SHRAوشركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة  .ELZAأما الشركات المتبقية والبالغ عددها  29شركة من
شركات السوق الثالث فقد تم إلغاء إدراج أسهمها ونقلها للتداول في سوق األوراق المالية غير المدرجة (.)OTC
أ -األوراق المالية الجديدة التي قامت بورصة عمان بإدراجها خالل عام 2017

 .1حقوق االكتتاب
قامت البورصة بإدراج  7حقوق اكتتاب خالل العام  ،2017حيث بلغ عددها  50.3مليون حق اكتتاب.
 .2سندات وأسناد
قامت البورصة بإدراج  29إصداراً من سندات الخزينة الحكومية خالل العام  2017وبقيمة بلغت 2975
مليون دينار ،كما قامت البورصة بإدراج  21إصدار من أذونات الخزينة وبقيمة  650مليون دينار ،كما تم
خالل عام  2017إدراج  3إصدارات من سندات سلطة المياه وبقيمة  138مليون دينار ،وإدراج  3إصدارات
من سندات شركة الكهرباء الوطنية وبقيمة  225مليون دينار  .كما أُدرج االصدار األول من سندات ادخار
األفراد وبقيمة  11مليون دينار خالل عام  .2017وباالضافة الى ذلك ،قامت البورصة بادراج إسناد
قرض واحد لشركة العربية الدولية للفنادق خالل عام  2017بقيمة إجمالية  10مليون دينار.
ب -الشركات التي تم إلغاء إدراج أسهمها خالل العام 2017

تم إلغاء السوق الثالث اعتباراً من  ،2017/4/16وعليه قامت بورصة عمان خالل عام  2017بإلغاء
إدراج أسهم ( )29شركة ونقل أسهمها للتداول في سوق األوراق المالية غير المدرجة ( ،)OTCوذلك
لعدم تحقيقها شروط اإلدراج في السوق الثاني أو لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية
المدققة لعام  2016في الموعد المحدد في التعليمات ،وذلك على النحو المبين أدناه:
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جدول رقم ()2
شركات السوق الثالث التي تم إلغاء إدراجها اعتباراً من 2017/4/16
اسم الشركة

الرقم

1

األردنية اإلماراتية للتأمين

2

الضامنون العرب للتأمين

3

داركم لالستثمار

4

الرؤية لالستثمار

5

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية

6

االستثمارات والصناعات المتكاملة

7

أموال انفست

8

وادي الشتا لالستثمارات السياحية

9

النموذجية للمطاعم

10

األراضي المقدسة للتأمين

11

إجادة لالستثمارات المالية

12

بيت االستثمار للخدمات المالية

13

القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

14

الشرق األوسط للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

15

الوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي

16

الدولية لصناعات السيليكا

17

المتكاملة للتأجير التمويلي

18

المجموعة المتحدة للنقل البري

19

اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

20

رخام األردن

21

الثقة للنقل الدولي

22

العربية للمشاريع االستثمارية

23

شيركو لألوراق المالية

24

مصانع الورق والكرتون األردنية

25

األردنية للصحافة والنشر  /الدستور

26

األلبسة األردنية

27

الشرق األوسط للكابالت المتخصصة  /مسك األردن

28

األهلية للمشاريع

29

أوتاد لالستثمارات المتعددة

كما تم إلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية األولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية من البورصة وإلغاء تداولها
من سوق األوراق المالية غير المدرجة بتاريخ  2017/3/27بسبب موافقة الهيئة العامة على تصفية الشركة
تصفية اختيارية.
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ثالثًا :أحداث الشركات ()Corporate Actions
 .1الشركات المدرجة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها

قامت  7شركات خالل عام  2017بزيادة رؤوس أموالها عن طريق االكتتاب الخاص لمساهميها ،وبلغ عدد
أسهم الزيادة  51.7مليون سهم ،كما قامت شركة واحدة بزيادة رأس مالها عن طريق تخصيص أسهم
الزيادة لشريك استراتيجي وبلغ عدد أسهم الزيادة  10مليون سهم ،باإلضافة إلى قيام شركة واحدة بزيادة
رأس مالها عن طريق رسملة الديون ،حيث بلغ عدد أسهم الزيادة  3مليون سهم .وأخيراً ،قامت  11شركة
بزيادة رؤوس أموالها عن طريق توزيع أسهم مجانية بلغ مجموعها  126.3مليون سهم.
 .2الشركات المدرجة التي قامت بتخفيض رؤوس أموالها

قامت  10شركات خالل عام  2017بتخفيض رؤوس أموالها ،وبلغ عدد أسهم التخفيض  28.1مليون سهم
إما عن طريق إطفاء خسائر متراكمة ،أو إعادة نقد للمساهمين ،أو إطفاء أسهم الخزينة.

رابعًا :االستثمار غير األردني
بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير األردنيين في أسهم الشركات المتداولة
خالل العام  2017حوالي  994.9مليون دينار مشكلة ما نسبته  % 34من حجم التداول الكلي في البورصة،
في حين بلغت قيمة األسهم المباعة من قبلهم حوالي  1329.2مليون دينار ،وبذلك يكون صافي االستثمار
غير األردني قد انخفض بما قيمته  334.3مليون دينار لعام  ،2017مقارنة مع ارتفاع قيمته  237.1مليون
دينار لعام .2016
هذا وبلغت نسبة مساهمة غير األردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية عام 2017
حوالي  % 48.1من إجمالي القيمة السوقية للبورصة مقارنة مع  % 49.6بنهاية العام  ،2016شكل رقم (.)7
شكل رقم ()7
القيمة السوقية للبورصة موزعة حسب الجنسية

%12.2

%51.9

%35.9
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خامسًا :السوق األولية
أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة األوراق المالية بأن قيمة اإلصدارات في السوق األولية من أسهم وسندات
وصكوك إسالمية قد وصلت إلى  4566مليون دينار لعام  2017بانخفاض نسبته  % 37.8عن مستواها في
العام  ،2016حيث قامت الحكومة بإصدار ما قيمته  3356مليون دينار من سندات وأذونات الخزينة خالل عام
 ،2017حيث بلغت قيمة أذونات الخزينة  820مليون دينار ،وقيمة سندات الخزينة المصدرة  2536مليون
دينار .كما قامت سلطة المياه خالل عام  2017بإصدار سندات بقيمة  250مليون دينار .كذلك تم إصدار ما
قيمته  224مليون دينار من أسناد قرض الشركات المساهمة العامة ،وتم إصدار صكوك إسالمية بما قيمته
 75مليون دينار .وبالنسبة لإلصدارات األولية من األسهم؛ فقد قامت  22شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها
بمقدار  68.2مليون سهم وبقيمة  77.5مليون دينار.

سادسًا :عضوية البورصة
لم يطرأ تغيير على عدد الشركات األعضاء في بورصة عمان حيث بلغ عدد الشركات األعضاء في البورصة
 58شركة بنهاية عام  ،2017فيما بلغ عدد شركات الوساطة العاملة  57شركة حتى نهاية عام .2017

سابعًا :حل المنازعات
تم استقبال ثالثة عشر طلب تحكيم خالل عام  2017لدى بورصة عمان لحل النزاعات الناشئة بين أعضاء
البورصة وعمالئهم وفقاً ألحكام تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة .2004
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البورصات العربية
والعالمية
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البورصات العربية
شهدت البورصات العربية تبايناً في أدائها خالل العام  ،2017حيث شهدت مؤشرات بعض البورصات العربية
ارتفاعاً كبيراً في أدائها في حين تراجعت مؤشرات بعض البورصات العربية ،وذلك نتيجة لألوضاع السياسية
والتطورات اإلقليمية والدولية .كما ارتفع مؤشر البورصات العربية  S&P AFE 40المقيم بالدوالر األمريكي
خالل عام  ،2017والذي أطلقه اتحاد البورصات العربية بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز بنسبة .% 2.0
وخالل عام  ،2017ارتفعت بعض مؤشرات أسعار األسهم لألسواق المالية العربية مقيمة بالعمالت المحلية،
حيث سجل سوق دمشق لألوراق المالية أكثر نسبة ارتفاع مقارنة مع األسواق المالية العربية األخرى بنسبة
 ،% 269.9يليها البورصة المصرية بنسبة  ،% 21.7وبورصة تونس بنسبة  .% 14.4كما ارتفعت مؤشرات
أسعار األسهم في كل من سوق الكويت وبورصة البحرين وبورصة فلسطين وبورصة الدار البيضاء والسوق
المالية السعودية بنسبة  % 11.5و  % 9.1و  % 8.4و  % 6.4و  % 0.2على التوالي .في حين انخفض مؤشر
بورصة عمان وسوق أبو ظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة بيروت وسوق العراق لألوراق
المالية وسوق مسقط لألوراق المالية وبورصة قطر بنسبة  % 2.0و  % 3.3و  % 4.6و  % 5.3و  % 10.6و % 11.8
و  % 18.3على التوالي مقارنة مع عام .2016
وحسب البيانات الصادرة عن اتحاد البورصات العربية ،فقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصات العربية في
نهاية عام  2017بنسبة  % 3.5لتصل الى  1155.7مليار دوالر أمريكي مقابل  1117.0مليار دوالر في نهاية
عام  .2016وقد احتلت السوق المالية السعودية المرتبة األولى من حيث القيمة السوقية مقارنة مع باقي
األسواق العربية ،حيث بلغت القيمة السوقية لها  450.6مليار دوالر أي ما نسبته  % 39.0من إجمالي القيمة
السوقية لألسواق العربية في نهاية عام  ،2017شكل رقم (.)8
شكل رقم ()8
نسبة القيمة السوقية للبورصات العربية إلى الناتج المحلي االجمالي بنهاية عام 2017
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البورصات المتطورة والناشئة
شهدت معظم البورصات العالمية خالل عام  2017تحسناً في أدائها ،حيث ارتفع مؤشر MSCI AC World Index
( )ACWIالذي تحتسبه شركة  Morgan Stanleyلكافة بورصات العالم (المتطورة والناشئة) بنسبة
 % 21.6لعام  2017مقارنة مع عام  ،2016هذا وارتفعت القيمة السوقية للبورصات األعضاء في االتحاد
الدولي للبورصات بأكثر من  15تريليون دوالر كما في نهاية عام  2017أي بنسبة  % 22.6مقارنة مع نهاية
عام .2016
أما بالنسبة ألداء أسواق الدول المتطورة فقد ارتفع مؤشر  MSCI World Indexبنسبة  % 20.1لعام 2017
مقارنة مع عام  .2016وضمن هذا اإلطار ،شهدت األسهم األمريكية تحسناً في أسعارها خالل عام 2017
مقارنة مع عام  .2016حيث ارتفع كل من مؤشر نازداك المركب  Nasdaq Compositeومؤشر داو جونز
الصناعي  Dow Jones Industrial Averageومؤشر ستاندرد آند بورز  S&P500مقارنة مع عام 2016
بنسبة  % 28.2و  % 25.1و  % 19.4على التوالي .باإلضافة إلى ذلك شهدت معظم أسواق األسهم في أوروبا
وآسيا تحسناً في أدائها أيضاً ،فارتفع مؤشر  Hang Sengلبورصة هونغ كونغ بنسبة  ،% 36.0كما ارتفعت
أسعار األسهم في بورصة طوكيو بنسبة  % 19.1حسب مؤشر ، NIKKEI 225وارتفعت أسعار أسهم بورصة
فرانكفورت حسب مؤشر  Xetra DAXبنسبة  ،% 12.5وفي بورصة باريس ارتفعت أسعار األسهم حسب
مؤشر  CAC 40بنسبة  ،% 9.3كما ارتفع مؤشر  FTSE 100لبورصة لندن بنسبة  .% 7.6شكل رقم (.)9
شكل رقم ()9
أداء بعض البورصات العالمية خالل عام 2017
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%

أما بالنسبة لألسواق الناشئة  Emerging Marketsفقد شهدت معظم البورصات أيضاً تحسناً في أدائها
مقارنة مع عام  ،2016حيث ارتفع مؤشر MSCI EFM Indexلألسواق الناشئة والنامية بنسبة  ،% 34.2وقد
أظهرت األرقام القياسية الصادرة عن مؤسسة مورغان ستانلي  MSCIالمقيمة بالدوالر األمريكي خالل عام
 2017تحسناً في أداء أغلبية البورصات ،حيث ارتفعت مؤشرات األسعار لبورصات بولندا والصين و هنغاريا
وتركيا وجنوب افريقيا وتايالند وتايوان والبرازيل وكولومبيا والمكسيك بنسبة  % 52.3و  % 51.1و  % 36.9و
 % 34.3و  % 33.1و  % 30.9و  % 23.8و  % 21.0و % 13.8و % 13.6على التوالي مقارنة مع اغالق عام ،2016
فيما انخفض مؤشر أسعار األسهم في بورصة الباكستان بنسبة  % 28.1مقارنة مع إغالق عام  .2016شكل
رقم (.)10

شكل رقم ()10
أداء بعض البورصات الناشئة خالل عام 2017
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بورصة عمان
(شركة مساهمة عامة)

القوائم الماليــة
للفترة منذ التأسيس في  20شباط 2017
ولغاية  31كانون األول 2017
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بورصة عمان
(شركة مساهمة عامة)
القوائم الماليـــة
للفترة منذ التأسيس في  20شباط  2017ولغاية  31كانون األول 2017
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تقريـر مدقق الحسابات المستـقل
الـى رئيس ومجلس إدارة شركة بورصة عمان
(شركة مساهمة عامة)

الــــرأي
في رأينــا ،إن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة بورصة
عمان (“الشركة”) كما في  31كانون األول  ،2017وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة منذ التأسيس في
 20شباط  2017ولغاية  31كانون األول  2017وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

نطاق التدقيق
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تشمل ما يلي:
• قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول .2017
• قائمة الدخل الشامل للفترة منذ التأسيس في  20شباط  2017ولغاية  31كانون األول .2017
• قائمة التغيــرات فـي حقوق المساهمين للفترة منذ التأسيس في  20شباط  2017ولغاية  31كانون األول .2017
• قائمة التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس في  20شباط  2017ولغاية  31كانون األول .2017
• إيضاحات حول القوائم المالية والتي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

أساس الــرأي
لقد قمنا بعملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مبينة في فقرة
“مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق القوائم المالية” من هذا التقرير.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا.

االستقالليــة
إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير
السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين ،وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية وفقاً لتلك القواعد.

أمور أخرى
كما هو موضح أعاله ،فقد تأسست شركة بورصة عمان بموجب قراري مجلس الوزراء المتخذين في
الجلستين المنعقدتين يتاريخ 29أيلول  2016و 26تشرين الثاني  .2016إن هذه القوائم المالية هي أول
قوائم مالية تصدر للشركة وبالتالي ال يوجد أرقام مقارنة.

مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية،
إضافة إلى توفير نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضرورياً لغرض إعداد قوائم مالية تخلو من األخطاء
الجوهرية ،سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة
واإلفصاح ،حيثما تطلب األمر ،عن األمور المتعلقة باالستمرارية واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة
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إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية الشركة أو وقف عملياتها ،أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من األخطاء الجوهرية،
سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا .يعتبر التأكيد المعقول هو
مستوى عالي من التأكيد ،لكنه ال يضمن أن عملية التدقيق ،التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،تكشف
دائماً األخطاء الجوهرية عند وجودها .يمكن أن تنشأ األخطاء عن إحتيال أو خطأ وتعتبر جوهرية إذا كانت
منفردة أو مجتمعة تؤثر بشكل معقول على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه
القوائم المالية.
كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والحفاظ
على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق .كذلك فإننا نقوم بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ ،وتصميم
وتنفيذ إجراءات تدقيق تتناسب مع تلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير
أساساً لرأينا .يعتبر خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أعلى من تلك الناتجة عن
خطأ ،حيث قد ينطوي اإلحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم للرقابة الداخلية للشركة ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق
مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة.
• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات
العالقة التي قامت بها اإلدارة.
• التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة ،وفي ما إذا
كان هناك شكوك جوهرية ،بنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،متعلقة بأحداث أو ظروف قد
تشكك في قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة .إذا إستنتجنا وجود شكوك جوهرية ،فيتوجب
علينا لفت االنتباه في تقرير المدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية ،أو تعديل رأينا إذا
كانت تلك اإلفصاحات غير كافية .تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها لغاية تاريخ
تقرير المدقق .ولكن يمكن ألحداث أو ظروف مستقبلية أن تؤدي بالشركة إلى وقف أعمالها كمنشأة
مستمرة.
• تقييم العرض الشامل للقوائم المالية وبنيتها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم
المالية تعكس المعامالت واألحداث بطريقة تحقق عرضاً عاد ً
ال.
إننا نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة حول عدة أمور ،من بينها نطاق وتوقيت التدقيق المخطط لهما
ومالحظات التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية نقوم بتحديدها خالل
عملية التدقيق.
			
بالنيابة برايس وترهاوس كوبرز “األردن” ذ.م.م
							
أسامة معروف
إجازة رقم ()718

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
 25آذار 2018
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بورصة عمان
(شركة مساهمة عامة)
قائمة المركز المالي

كما في  31كانون األول 2017
إيضـاح

 31كانون األول
2017
دينــار

الموجودات
الموجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ

5
6

الموجودات المتداولة
ذمم تجارية وأرصدة مدينة اخرى
نقد في الصندوق ولدى البنوك

2,916,795
435,431
3,352,226

7
8

323,718
4,997,505
5,321,223
8,673,449

مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
احتياطي زيادة رأس المال
أرباح الفترة
مجموع حقوق المساهمين

9
9
9
10

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
أرصدة دائنة اخرى
مخصص التزامات قانونية
مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

11
12
13

4,774,525
46,854
93,708
2,414,491
234,272
7,563,850

341,676
674,214
93,709
1,109,599
8,673,449

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  15جزء من هذه القوائم المالية
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بورصة عمان
(شركة مساهمة عامة)
قائمة الدخل الشامل

للفترة منذ التأسيس في  20شباط  2017ولغاية  31كانون األول 2017

للفترة منذ التأسيس
في  20شباط 2017
ولغاية  31كانون
األول 2017

إيضـاح

دينــار
االيرادات
إيرادات تشغيلية

14

المصاريف :
مصاريف إدارية
إستهالكات
الربح التشغيلي للفترة

15
5

إيرادات أخرى
فوائد بنكية
الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
ربح الفترة
بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للفترة

13

2,393,148

()1,813,173
()224,696
355,279
8,195
105,069
468,543
()93,709
374,834
-

374,834

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  15جزءا من هذه القوائم المالية
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بورصة عمان
(شركة مساهمة عامة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للفترة منذ التأسيس  20شباط  2017و لغاية  31كانون األول 2017

رأس
المال
دينــار

احتياطي
احتياطي احتياطي
زيادة
اجباري اختياري
رأس المال
دينــار

دينــار

دينــار

أرباح
الفترة

المجموع

دينــار

دينــار

2017
الرصيــد كما في  20شباط 2017
تاريخ التأسيس

4,774,525

-

-

2,456,851

-

7,231,376

ربح الفترة

-

-

-

-

374,834

374,834

المبالغ المحولة الى االحتياطيات

-

46,854

93,708

-

()140,562

-

المبالغ المحولة من إحتياطي
زيادة رأس المال

-

-

-

()42,360

-

()42,360

الرصيــد كما
في 31كانون األول 2017

46,854 4,774,525

7,563,850 234,272 2,414,491 93,708

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  15جزءاُ من هذه القوائم المالية
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بورصة عمان
(شركة مساهمة عامة)
قائمة التدفقات النقديـة

للفترة منذ التأسيس في  20شباط  2017و لغاية  31كانون األول 2017

للفترة منذ التأسيس
في  20شباط 2017
و لغاية  31كانون
األول 2017
دينــار
األنشطة التشغيلية
ربح الفترة
تعديالت:
إستهالكات

224,696

التغيـرات في بنود رأس المال العامل:
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
أرصدة دائنة أخرى
التزامات قانونية
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

()323,718
341,676
674,214
1,385,411

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
دفعات على مشاريع تحت التنفيذ
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()727,000
()435,431
()1,162,431

األنشطة التمويلية
رأس المال المدفوع
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

4,774,525
4,774,525

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  31كانون االول 2017

4,997,505
4,997,505

468,543

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  15جزء من هذه القوائم المالية
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بورصة عمان
(شركة مساهمة عامة)
ايضاحـات حـول القوائم الماليـــة

للفترة منذ التأسيس  20شباط  2017و لغاية  31كانون األول 2017

( )1معلومات عامة

تأسست بورصة عمان في  11آذار  1999كمؤسسة مستقلة ال تهدف إلى تحقيق ربح مصرح لها بمزاولة
العمل كسوق منظم لتداول األوراق المالية في المملكة بموجب قانون األوراق المالية وتعديالته رقم 23
لسنة .1997
بتاريخ  20شباط  2017تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة هادفة للربح ،مملوكة بالكامل من
قبل الحكومة األردنية ،لدى دائرة مراقب الشركات تحت الرقم ( )468تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ  29ايلول  2016وبرأس مال يبلغ  4,774,525دينار ،وتعتبر شركة بورصة عمان
الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان .تدار شركة بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من
سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة األعمال اليومية للشركة.
تتمثل غايات الشركة فيما يلي:

• ممارسة جميع أعمال أسواق األوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة
وخارجها.
• توفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على األوراق المالية المتداولة وفق أسس
التداول السليم والواضح والعادل.
• نشر ثقافة االستثمار في االسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة باألسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة.
• أي غايات أخرى تقوم بها أسواق األوراق المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين واألنظمة
والتعليمات ذات العالقة.
إن العنوان البريدي المسجل للمؤسسة هو ص .ب 212466 .عمان  11121المملكة األردنية الهاشمية.
تنفيذاً لقرار تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة هادفة للربح تم بتاريخ  29أيلول  2016تشكيل لجنة
لغايات إعادة تقدير موجودات بورصة عمان المنقولة وغير المنقولة وتحديد رأسمالها ،وبعد استكمال اللجنة
إلجراءات التقييم ،تم التوصية أن يكون رأس مال شركة بورصة عمان عند تأسيسها مبلغ  4,774,525دينار .تم
احتساب رأس المال عن طريق احتساب صافي الملكية كما في  30أيلول  2016كما يبين الجدول التالي:
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 30أيلول
2016
دينــار
776,558
5,008,513
5,785,071

مجموع الموجودات غير المتداولة (*)
مجموع الموجودات المتداولة

مجموع المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات

()1,010,546
4,774,525

(*) :قررت اللجنة استثناء احتساب قيمة حصة بورصة عمان في األرض والمبنى المقام عليها مبنى البورصة
و مركز ايداع االوراق المالية و هيئة االوراق المالية في عمان بقيمة دفترية  1,244,147دينار .كما تم استثناء
قيمة األرض في منطقة اربد التنموية والبالغة  1,251,800دينار من مجموع الموجودات غير المتداولة.
لقد تم استثناء البنود السابقة من احتساب رأس مال شركة بورصة عمان وذلك لعدم تثبيت تسجيل ملكية
هذه الممتلكات باسم بورصة عمان لدى دائرة األراضي والمساحة حسب األصول حتى تاريخ تقرير اللجنة
المؤرخ في  8تشرين الثاني  .2016تعود ملكية األرض والمبنى المقام عليها بالكامل لهيئة األوراق المالية
ولكن تم االعتراف بملكية  ٪28من األرض والمبنى بسجالت البورصة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة
األوراق المالية رقم ( )2001/50بتاريخ  15أيار  2001حيث أن بورصة عمان في ذلك الوقت قامت بتمويل
هذه النسبة.
بتاريخ  27آب  ،2017تقدمت شركة بورصة عمان بطلب الى هيئة األوراق المالية لتسجيل حصتها البالغة
 % 28من األرض والمبنى والمسجلة حالياً باسم هيئة األوراق المالية لدى دائرة األراضي والمساحة لتصبح
باسم شركة بورصة عمان ،حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  26تشرين الثاني 2017و
بنا ًء على توصية لجنة التنمية االقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ  21تشرين الثاني ،2017
الموافقة على تسجيل حصة الشركة في مبنى هيئة األوراق المالية البالغة  .% 28هذا و لم تستكمل اجراءات
تثبيت نقل الملكية حتى تاريخ إقرار هذه القوائم المالية.
فيما يتعلق بملكية األرض الواقعة في منطقة اربد التنموية فقد تم تسجيل هذه األرض في سجالت البورصة
بموجب عقود الشراء الموقعة مع شركة تطوير الشمال والتي تم دفع كامل قيمتها البالغة  1,251,800دينار
ولكن لم تقم شركة تطوير الشمال بنقل ملكية األرض لبورصة عمان حتى تاريخ تقرير اللجنة المؤرخ في
 8تشرين الثاني .2016
تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل اإلدارة بتاريخ  21آذار .2018
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( )2ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية وكما يلي:
 2-1أسس اإلعداد

تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية.
ان الدينار االردني هو عملة اظهار هذه القوائم المالية والذي يمثل العملة التشغيلية للشركة.
تم اعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية.
إن إعداد القوائم المالية بالتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية
هامة ومحددة ،كما يتطلب من اإلدارة ممارسة اجتهادات ذات أهمية في عملية تطبيق السياسات المحاسبية
للشركة .لقد تمّ اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من االجتهاد أو التعقيد أو المجاالت
التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للقوائم المالية في اإليضاح رقم (.)4
 2-2التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات

أ -المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشركة في الفترة المالية التي
تبدأ في  20شباط  2017والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية:
-

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي « 12ضرائب الدخل»  -االعتراف بأصول ضريبة مؤجلة عن خسائر غير متحققة.
تعديالت معيار المحاسبة الدولي « 7بيان التدفقات النقدية»  -تحسين االفصاحات.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي “ 40العقارات االستثمارية”  -تحويالت العقارات االستثمارية.
التعديالت السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية للدورة .2014 - 2012

لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير على المبالغ المعترف بها في الفترات السابقة .كما أن معظم
التعديالت لن تؤثر على الفترات الحالية أو المستقبلية.
ب -المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها حتى اآلن
تم اصدار بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتفسيرات غير الملزمة للفترة المالية المنتهية في 31
كانون األول  2017ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل الشركة  .تقوم الشركة بتقييم تأثير هذه المعايير
والتفسيرات الجديدة أدناه.
 معيار التقارير المالية الدولي رقم ( – 9األدوات المالية) ،يتناول المعيار تصنيف وقياس واستبعاد الموجودات والمطلوباتالمالية ويدخل قواعد جديدة لمحاسبة التحوط .كما أدخل المعيار نموذج اإلنخفاض الجديد لإلعتراف بمخصصات إنخفاض
القيمة .قامت الشركة بمراجعة موجوداتها ومطلوباتها المالية وال تتوقع وجود أي تأثير جوهري على القوائم المالية
نتيجة تطبيق المعيار الجديد في  1كانون الثاني .2018
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تتضمن الموجودات المالية للشركة ما يلي:
 ذمم مدينة وبعض األرصدة المدينة األخرى نقد في الصندوق و لدى البنوك.فيما يتعلق بالذمم المدينة وبعض األرصدة المدينة األخرى فتمثل أدوات دين مصنفة حاليا كالمحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
وتقاس بالتكلفة المطفأة والتي تستوفي شروط التصنيف بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم “ 9األدوات المالية» .وعليه ،ال تتوقع الشركة أن تؤثر اإلرشادات الجديدة على تصنيف وقياس هذه الموجودات المالية.
يقدم المعيار الجديد أيضا متطلبات موسعة لإلفصاح وتغيرات في العرض ،ومن المتوقع أن تتغير طبيعة ومدى افصاحات
الشركة حول األدوات المالية ،والسيما في سنة تطبيق المعيار الجديدة.
ال تتوقع الشركة أن يكون هناك أي تأثير على محاسبة الشركة للمطلوبات المالية حيث أن المتطلبات الجديدة تؤثر فقط
على محاسبة المطلوبات المالية التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وليس لدى الشركة أي مطلوبات
مالية من هذا القبيل .تم تحويل قواعد إلغاء االعتراف من معيار المحاسبة الدولي رقم “ 39األدوات المالية :االعتراف
والقياس” ولم يتم تغييرها.
 معيار التقارير المالية الدولي رقم « ،15اإليراد من العقود مع العمالء» .أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معاييرجديدة لالعتراف باإليراد .هذا وسوف يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم  18والذي يغطي عقود السلع
والخدمات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  11والذي يغطي عقود البناء .بناء على المعيار الجديد يتم االعتراف باإليرادات
عند نقل السيطرة على السلعة أو الخدمة للعميل .يسمح المعيار بان يتم التطبيق بأثر رجعي كامل او بأثر رجعي معدل.
 معيار التقارير المالية الدولي رقم “ ،16عقود اإليجار” .صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم  16في كانون الثاني للعام ،2016وسوف يؤدي تقريبا إلى اإلعتراف بجميع عقود اإليجار بقائمة المركز المالي ،حيث تم إزالة التمييز بين عقود
اإليجار التشغيلية والتمويلية .بموجب المعيار الجديد ،يتم اإلعتراف باألصل (الحق في استخدام البند المؤجر) واإللتزام
المالي لدفع االيجارات .إن االستثناءات الوحيدة هي عقود التأجير قصيرة األجل ومنخفضة القيمة.
فيما يتعلق بمحاسبة المؤجرين فلم تتغير بشكل ملحوظ ،وان تطبيقها إلزامياً للسنوات المالية التي تبدأ
في أو بعد أول كانون الثاني  .2019في هذه المرحلة ،أن الشركة ال تنوي تطبيق المعيار قبل تاريخ نفاذه.
ال توجد معايير أخرى غير نافذة والتي يتوقع أن يكون لها تأثير مادي على الشركة في فترات التقارير الحالية
أو المستقبلية ،وعلى المعامالت المستقبلية المتوقعة.
 1-3ترجمة العمالت األجنبية

 أالعملة التشغيلية وعملة عرض القوائم الماليةيتم اظهار البنود فـي القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس الشركة
نشاطاتها من خاللها («العملة التشغيلية») .إن عملة عرض هذه القوائم المالية هي الدينار األردني والذي
يعتبر العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم المالية للشركة.
 بالعمليات واألرصدةيتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدينــار األردني بسعر التحويل السائد عند إجراء
العملية ،ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية السنة المالية إلى الدينــار
األردني باألسعار السائدة في نهاية السنة ،وتدرج أرباح وخسائر التحويل الناجمة عن ذلك ضمن قائمة
الدخل .إن البنود غير النقدية المقاسة حسب التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يتم تحويلها.
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 2-4ممتلكات ومعدات

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بسعـر الكلفة التاريخيـة بعد تنزيل االستهالكات .تشمل الكلفة التاريخية
المصاريف المتعلقـة بامتالك هـذه الممتلكات والمعدات.
يتم تضمين التكاليف الالحقة لقيمة الموجودات أو احتسابها على أنها موجودات منفصلة بطريقة مناسبة،
عندما يكون هناك احتمال تدفق فوائد اقتصادية مستقبلية للشركة من تلك الموجودات ويكون من الممكن
قياس كلفة تلك الموجودات بطريقة موثوق بها .يتم شطب القيمة الدفترية للبند المستبدل .يتم تسجيل
جميع مصاريف التصليحات والصيانة األخرى عند تكبدها في قائمة االداء المالي.
ال يتم استهالك األراضي.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع الكلفة على العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات .إن
األعمار اإلنتاجية الرئيسية المستخدمة لهذا الغرض هي:
سنــوات
40
6-7
6-7
6-7
5 - 10

مباني
أجهزة كمبيوتر
سيارات
اآلت وأجهزة
أثاث ومفروشات

يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات ،وتعدل إن لزم ،عند نهاية كل فترة مالية.
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم
تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل .تحدّد االرباح أو
الخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات باالستنـاد الى الفرق بين القيمة الدفترية وعائداتها ويتم
تسجيلها في قائمة الدخل.
 2-5مشاريع تحت التنفيذ

تظهر مشاريع تحت االنشاء بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمصاريف المباشرة حسب نسبة انجاز األعمال
باإلضافة إلى فائدة القروض المرسملة ،وال يتم استهالك المشاريع تحت االنشاء إال عند اكتمال الموجودات
المتعلقة بها لتصبح جاهزة لالستخدام.
 2-6التدني في قيمة الموجودات غير المالية

يتم مراجعة الموجودات الخاضعة لإلطفاء لكي يتم تحديد خسارة التدني في قيمتها عندما تشير األحداث
أو التغيّـرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم احتساب خسارة التدني
في القيمة بمقدار المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الممكن استردادها .والقيمة
الممكن استردادها هي القيمة العادلة للموجودات بعد تنزيل تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام أيهما
أعلى .وألغراض تقييم تدني القيمة ،يتم تجميع الموجودات في أدنى المستويات التي يوجد لها تدفقات
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نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل (وحدات توليد النقد) .يتم مراجعة الموجودات غير المالية باستثناء
الشهرة التي تعرضت لتدني في قيمتها الحتمال عكس انخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير.
 2-7ذمم تجارية مدينة

تمثل الذمم التجارية المدينة مبالغ مستحقة من عمالء الوساطة وشركات مساهمة عامة مقابل تقديم
خدمات التداول واالدراج ضمن النشاط االعتيادي للشركة.
يتم االعتراف األولي بالذمم التجارية المدينة بقيمتهـا العادلـة وتقاس الحقـاً علـى أسـاس الكلفة المطفـأة
باستخـدام طريقـة الفائدة الفعلية وبعد تنزيل مخصص التدني في القيمة.
 2-8نقد في الصندوق و لدى البنوك

يتكون مـن النقـد فـي الصنـدوق وارصدة لدى البنوك وودائع تحـت الطلـب لدى البنـوك بحيث ال يتجـاوز
تواريخ استحقاقهـا األصلـي الثالثـة أشهـر.
 2-9مخصصات

يتم تسجيل المخصصات عندما يترتب على الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة وأنه
من المحتمل حصول تدفقات نقدية لتسديد هذا االلتزام ،وإنه باالمكان تقدير قيمتها بصورة موثوق بها.
 2-10التدني في قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة للموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية لتحديد فيما اذا كانت
هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها إفرادياً أو باإلجمالي ،وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يتم
تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة التدني.
يتـم تكويـن مخصص التدني للذمم التجارية المدينة عندمـا يتوفـر االثبـات بـأن الشركة لـن تتمكـن مـن
تحصيـل جميـع المبالـغ المستحقـة وفقـاً لشـروط الديـن األصليـة .إن مواجهـة المديـن لمصاعـب ماليـة
هامـة أو وجـود احتمالية لإلفـالس أو إعـادة الهيكلـة الماليـة للمديـن والتخلـف أو التأخيـر فـي الدفـع هـي
مؤشـرات علـى وجـود تدنٍ فـي الذمم المدينـة .تمثـل قيمـة المخصص الفـرق مـا بيـن القيمة الدفترية
للموجودات والقيمـة الحالية للتدفقـات النقديـة المتوقعـة المخصومة بسعر الفائـدة السوقيـة .يتم تخفيض
القيمة الدفترية للموجودات باستخدام حساب مخصص ،ويتم إدراج الخسارة في قائمة االداء المالي .يتم
شطب الذمم التجارية المدينة غير القابلة للتحصيل في حساب مخصص تدني الذمم التجارية المدينة،
وفي حال تحصيل الذمم التي تم شطبها سابقاً يتم تسجيلها ضمن االيرادات االخرى في قائمة االداء المالي.
 2-11االعتراف باإليرادات

تمثل اإليرادات القيمة العادلة للمبلغ النقدي المستلم أو المدين بالنسبة للخدمات المقدمة ضمن النشاط
االعتيادي للشركة .تقوم الشركة باالعتراف باإليرادات عندما يتم قياس االيرادات بشكل موثوق به وعندما
يكون من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة وعند توفر مقياس محدد .يتم تسجيل اإليرادات
عند تأدية الخدمة وعندما يكون تحصيل الحسابات المدينة المتعلقة بعملية البيع موثوق.
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 2-12مزايا الموظفين

بخصوص خطط المزايا محددة المشاركة فان الشركة تقوم بدفع مشاركات بشكل إجباري لصندوق تأمين
التقاعد والمُدار من قبل مؤسسة حكومية (مؤسسة الضمان االجتماعي) .ال يترتب على الشركة أي التزامات
أخرى عند دفع مشاركتها ويتم إدراج هذه المشاركات كمصروف الضمان االجتماعي عند استحقاقها.
 2-13ضريبة الدخل

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس االرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف االرباح الخاضعة
للضريبة عن االرباح المعلنة في القوائم المالية الن االرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او
مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة او خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا أو
بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية .تحســب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة
بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات.
( )3إدارة المخاطـر الماليـة
 3-1عوامل المخاطر المالية

تتعرض الشركة لمخاطر مالية مختلفة نتيجة لنشاطاتها ،وتتضمن هذه المخاطر تأثير التقلبـات في السوق
(مخاطر تحويل العمالت) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر اإلجمالية للشركة
علـى تخفيض التأثير السلبي المحتمل علـى النتائج الماليـة للشركة إلى الحد األدنى.
أ -مخاطـر السـوق
مخاطـر تحويـل العمـالت
إن معظم تعامالت الشركة بالدينار األردني لذلك فإن مخاطر تحويل العمالت غير جوهرية.
ب -مخاطر اإلئتمان
ال يوجد لدى الشركة تركزات هامة للمخاطر االئتمانية .تنحصر الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر
االئتمان في النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض األرصدة المدينة األخرى .تتعامل الشركة فقط
مع المؤسسات المالية التي تتمتع بمالءة ائتمانية عالية .ولدى الشركة سياسة للحد من مخاطر االئتمان
لدى مؤسسة مالية واحدة .كما ان الشركة تطبق سياسة ائتمانية واضحة لجميع شركات الوساطة.
ج -مخاطر السيولة
تتضمن إدارة مخاطر السيولة اإلبقاء على نقد كافٍ.
تستحق جميع المطلوبات المالية للشركة غير المخصومة خالل  12شهر من تاريخ هذه القوائم المالية.
 3-2القيمة العادلة

تقارب القيمة الدفترية للذمم وارصدة مدينة اخرى واالرصدة الدائنة االخرى قيمتها العادلة.
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 3-3فئات األدوات المالي

 31كانون األول
2017
دينــار
الموجودات حسب قائمة المركز المالي
القروض والذمم المدينة
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
(بإستثناء المصاريف المدفوعة مقدم ًا وتأمينات مستردة)
نقد في الصندوق ولدى البنوك

197,364
4,997,505
5,194,869

المطلوبات حسب قائمة المركز المالي
مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
(بإستثناء ايراد مقبوض مقدم ًا)

307,801

( )4التقديرات واإلجتهادات المحاسبية ذات األهمية

تجري الشركة تقييماً مستمراً للتقديرات واالجتهادات المحاسبية التي تستند الى الخبرة السابقة وعوامل
أخرى بما في ذلك توقعات األحداث المرتقبة التي يعتقد أنها معقولة استناداً الى الظروف الراهنة.
تقوم الشركة بإعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل .إن التقديرات المحاسبية الناتجة بطبيعتها
نادراً ما تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة .إن التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة وتسبب تعدي ً
ال
جوهرياً على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة هي كما يلي:
أ -مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
تقوم الشركة بتكوين مخصص النخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة وفقاً للسياسة المحاسبية المبينة
في (إيضاح  .)10-2يتم مقارنة القيم القابلة لالسترداد من الذمم التجارية المدينة مع القيمة الدفترية لهذه
الذمم ،وذلك لتحديد قيمة المخصص .إن هذه االحتسابات تتطلب استخدام تقديرات.
ب -ضريبة الدخل
تخضع الشركة لضريبة الدخل وبالتالي فان ذلك يتطلب اجتهادات كبيرة بتحديد مخصص لضريبة الدخل.
يوجد كثير من المعامالت واالحتسابات متعلقة بنشاط الشركة العادي والتي يكون تحديد الضريبة عليها غير
محدد .تقوم الشركة باثبات مطلوبات للتدقيق الضريبي المتوقع بنا ًء على توقعات فيما إذا كانت ضرائب
إضافية مطلوبة .إذا كانت النتيجة النهائية للضريبة تختلف عن المبالغ التي تمّ تسجيلها فان الفروقات تؤثر
على ضريبة الدخل في الفترة التي يتم تحديد وجود هذه الفروقات.
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( )5ممتلكات ومعدات

أراضـي

مباني

اجهزة
كمبيوتر

سيارات

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

أثاث
آالت وأجهزة
ومفروشات
دينـار

دينـار

المجموع
دينـار

2017
الكلفة
كما في  20شباط  – 2017تاريخ
التأسيس

191,953 3,645,886 1,963,365 1,251,800

208,633

7,400,620 138,983

اضافات

-

-

1,861

-

12,498

-

14,359

تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

-

-

256,287

-

-

-

256,287

كما في  31كانون األول 2017

191,953 3,904,034 1,963,365 1,251,800

221,131

7,671,266 138,983

االستهالك المتراكم
كما في  20شباط  – 2017تاريخ
التأسيس

-

استهالك الفترة

-

42,360

كما في  31كانون األول 2017

-

190,679 3,451,182 800,674

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2017

189,041 3,283,267 758,314
167,915

452,852 1,162,691 1,251,800

1,638

1,274

175,577
8,955

4,529,775 123,576
3,828

224,696

184,532

4,754,471 127,404

36,599

2,916,795

11,579

ان بند أراضي ومباني المبين بالجدول اعاله وبصافي قيمة دفترية  2,414,491دينار كما في  31كانون
األول  2017يمثل أراضي و مباني غير مسجلة باسم بورصة عمان (إيضاح  .)1حيث قرر مجلس الوزراء
بتاريخ  26تشرين الثاني  2017الموافقة على تسجيل حصة الشركة و البالغة  % 28من مبنى و أرض هيئة
األوراق المالية .هذا و لم تستكمل إجراءات تثبيت نقل ملكية حصة شركة بورصة عمان في مبنى هيئة
االوراق المالية و البلغ قيمتة الدفترية 1,162,691دينار كما في  31كانون األول  2017لدى الجهات المعنية
حتى تاريخ اقرار هذه القوائم المالية.
قامت بورصة عمان بتاريخ  15كانون االول  2009بشراء أرض في مدينة اربد التنموية بكلفة 1,251,800
دينار بموجب اتفاقية مع شركة تطوير الشمال وذلك لغايات إنشاء موقع لبورصة عمان وشركات الخدمات
المالية في محافظة إربد ،وال يزال العمل جارياً الستكمال اجراءات تسجيل األرض باسم بورصة عمان
(إيضاح .)1
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( )6مشاريع تحت التنفيذ

دفعات لشراء
دفعات لشراء
ممتلكات
نظام تداول *
و معدات
دينــار
كما في  20شباط  – 2017تاريخ التأسيس
دفعات خالل الفترة
المحول الى ممتلكات ومعدات (إيضاح )5

312,294
1,220
313,514

64,465
64,465

عطاءات تحت
التنفيذ

المجموع

دينــار

دينــار

139,047
174,692
()256,287
57,452

451,341
240,377
()256,287
435,431

*تمثل دفعات لشراء نظام تداول للشركة حيث يتوقع أن يكتمل تفعيل النظام في سنة  2018على ان
تكمل الشركة باقي الدفعات حسب العقد و البالغة  3,180,000دينار.
( )7ذمم تجارية وأرصدة مدينة اخرى

 31كانون األول
2017
دينــار
314,683
75,935
4,775
378,579
()654,912
119,060
116,304
67,599
8,400
10,050
2,305
323,718

ذمم شركات
ذمم وسطاء
ذمم عموالت الوسطاء
ذمم اخرى
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
ذمم مدينة ،بالصافي
مصاريف مدفوعة مقدم ًا
إيرادات مستحقة
شيكات برسم التحصيل
التأمينات المستردة
أخرى
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تفاصيل المخاطر اإلجمالية للذمم التجارية المدينة كما يلي:
 31كانون األول
2017
دينــار
ذمم لم تتجاوز تاريخ االستحقاق وغير مشكوك في تحصيلها
ذمم مشكوك في تحصيلها

119,060
654,912
773,972

حسب سياسة االئتمان للشركة ،فان فترة السماح للعمالء تمتد لفترة  360يوماً ضمن النشاط االعتيادي
للشركة .ال تعتبر الذمم التجارية المدينة التي انقضى على استحقاقها أقل من سنة متدنية القيمة .وتعود
هذه الذمم لعمالء موثوقين حيث أنه لم يكن لديهم تاريخ في التخلف عن الدفع أو أية مصاعب مالية .تعتقد
إدارة الشركة بأن هذا المبلغ سوف يتم تحصيله بالكامل.
سوف يتم سداد الذمم المدينة مقومة بالدينار األردني.
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ قائمة المركز المالي هو القيمة العادلة لكل فئة من فئات
الذمم المدينة.
ال تمتلك الشركة أي ضمانات مقابل الذمم المدينة.
( )8نقد في الصندوق و لدى البنوك

 31كانون األول
2017
دينار
نقد في الصندوق
حسابات بنكية
ودائع لدى البنوك
*

650
69,329
4,927,526
4,997,505

بلغت نسبة الفوائد على الودائع لدى البنوك كل ثالثة أشهر مبلغ .)٪2.3 :2016( ٪ 2.4
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( )9حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

يبلغ راس المال المصرح به والمدفوع  4,774,525دينار مقسم إلى  4,774,525سهم بقيمة اسمية دينار
للسهم الواحد.
إن رأس المال مملوك بالكامل من قبل الحكومة األردنية.
احتياطي إجباري

تمشياً مع متطلبات قانون الشركات األردني والنظام الداخلي ،على الشركة أن تقتطع نسبة  ٪10من صافي
األرباح السنوية وتحويلها الى االحتياطي اإلجباري ،ويستمر هذا االقتطاع لكل سنة على أال يتجاوز مجموع
ما اقتطع لهذا االحتياطي ٪25رأسمال الشركة .ألغراض هذا القانون فإن صافي األرباح يمثل الربح قبل
اقتطاع مخصص ضريبة الدخل والرسوم .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
احتياطي اختياري

تمشياً مع قانون الشركات األردني المادة رقم ( )187فإن للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة أن تقرر
اقتطاع مبلغ ال يتجاوز  ٪20من صافي االرباح السنوية وتحويلها الى االحتياطي االختياري .ألغراض هذا
القانون ،يتمثل صافي الربح في الربح قبل اقتطاع مخصص ضريبة الدخل .إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع
على المساهمين.
( )10احتياطي زيادة رأس المال

يمثل هذا االحتياطي صافي القيمة الدفترية ألراضي و مبنى كما هو مبين في االيضاح ( 1و  )5حيث ان
هاذين البندين لم يتم تحويل ملكيتهم القانونية للشركة كما في  31كانون األول  .2017هذا وقد قررت
إدارة الشركة رسملة هذا االحتياطي عند استكمال تسجيل هذه العقارات باسم الشركة قانونياً.
( )11أرصدة دائنة اخرى

 31كانون األول
2017
دينــار
ايرادات مقبوضة مقدم ًا
مصاريف مستحقة
أمانات وزارة المالية
أمانات هيئة االوراق المالية
أمانات مركز ايداع االوراق المالية
أمانات للغير
أخرى

33,874
170,809
106,274
1,500
3,109
7,977
18,133
341,676
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( )12مخصص التزامات قانونية

تم بموجب اجتماع مجلس االدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  28كانون االول  2011اعتبار خدمة موظفي
البورصة في سوق عمان المالي خدمة فعلية لهم لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه
في المادة ( )65من النظام الداخلي لموظفي البورصة لسنة  2005وذلك بعد حسم مبالغ مكافأة نهاية
الخدمة التي صرفت لهم وفقاً ألحكام نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي رقم ( )12لسنة 1978
وقد أكد المستشار القانوني للبورصة على قرار مجلس االدارة حيث اعتبر هذا القرار يحظى بالمشروعية
واالساس القانوني إلنشائه ووضعه حيز التطبيق.
اال أن مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية وبموجب قراره رقم  2012/33بتاريخ أول اذار  2012طلب
من البورصة الرجوع عن هذا القرار ومازال الموضوع معلقاً ألن الموظفين المعنيين بهذا الموضوع قدموا
شكوى لديوان المظالم وقد أقر الديوان بوجوب انصافهم أسوة بزمالئهم في هيئة االوراق المالية وما زال
الموضوع تحت المراجعة من قبل هيئة االوراق المالية وبورصة عمان وديوان المظالم.
( )13مخصص ضريبة الدخل

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل لعام  2016وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  2014وتعديالته
الالحقة.
تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على الشركة  ٪20كما في  31كانون االول 2017
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2017
دينار
رصيد بداية السنة – تاريخ التأسيس
المدفوع خالل الفترة
ضريبة الدخل المستحقة للفترة

93,709
93,709

لم تقم الشركة بتقديم إقرار كشف التقدير الذاتي للسنة المالية المنتهية في  31كانون األول  2017حتى
تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.
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( )14إيرادات تشغيلية

للفترة منذ
التأسيس في 20
شباط  2017ولغاية
 31كانون األول
2017
دينــار
1,546,648
559,030
25,107
145,237
117,126
2,393,148

عموالت التداول
رسوم االدراج
رسوم االشتراك للفترة
بدل تقديم معلومات
بدل شاشات تداول واستعالم
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( )15مصاريف إدارية

للفترة منذ
التأسيس في 20
شباط  2017ولغاية
 31كانون األول
2017
دينــار
الرواتب واالجور
صيانة وتطوير برامج
خدمات مشتركة
اتصاالت وبرق وبريد وفاكس وانترنت
المساهمة في الضمان االجتماعي
عالج طبي
كهرباء ومياه
مكافأة وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
االيجار
رسوم واشتراكات
مصاريف ندوات ومؤتمرات
قرطاسية ومطبوعات وصحف
حراسة
تدريب
أتعاب مهنية
مصاريف صيانة عامة
نظافة
مساهمة البورصة في صندوق االدخار
ضيافة
مصاريف التأمين
محروقات
مصاريف بنكية
دعاية وإعالن
أخرى
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921,276
119,030
181,293
83,161
97,029
87,904
64,376
35,585
48,841
33,229
4,820
17,248
18,148
10,544
30,061
20,857
4,700
7,405
6,407
3,923
5,129
493
3,818
7,896
1,813,173

الملحق االحصائي
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فهرست
الملحق االحصائي

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

المؤشرات االحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان
أحجام التداول في السوق الثانوية
أحجام تداول سوق األسهم في بورصة عمان
أحجام التداول القطاعية في بورصة عمان
الشركات العشر األكبر من حيث حجم التداول وعدد األسهم المتداولة

الشركات العشر األكبر من حيث القيمة السوقية
أحجام التداول في سوق السندات
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة

الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية
الرقم القياسي ألسعار األسهم ( غير المرجح )
أهم البيانات المالية لبورصة عمان
أهم المؤشرات المالية لبورصة عمان
نسبة مساهمة غير األردنيين في رؤوس أموال الشركات المدرجة قطاعياً

حركة تداول المستثمرين غير األردنيين
التحويالت المستثناة من التداول التي تمت من خالل مركز إيداع األوراق المالية

قيمة اصدارات السوق األولية
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جدول رقم ( ) 1
المؤشرات االحصائية الرئيسية لنشاط بورصة عمان

عدد الشركات المدرجة
القيمة السوقية (مليون دينار)
حجم التداول (مليون دينار)

2013

2014

2015

2016

2017

240

236

228

224

194

16,962.6 17,339.4 17,984.7 18,082.6 18,233.5
3,027.3

2,263.4

3,417.1

2,329.5

2,926.2

12.4

9.1

13.9

9.5

11.8

عدد االسهم المتداولة (مليون)

2,705.8

2,321.8

2,585.8

1,836.7

1,716.7

عدد العقود المنفذة (بااللف)

1,074.4

956.0

899.0

786.2

717.5

عدد ايام التداول

245

249

246

245

247

معدل دوران السهم ()%

38.0

32.8

37.3

27.2

25.7

الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة (نقطة)

2065.8

2165.5

2136.3

2170.3

2126.8

الرقم القياسي السعار االسهم المرجح بالقيمة السوقية (نقطة)

4336.7

4237.6

4229.9

4069.7

4009.4

الرقم القياسي غير المرجح السعار االسهم (نقطة)

585.1

585.8

533.3

493.2

466.0

عدد السندات المتداولة (باأللف)

2.1

0.02

0.01

0.0

15.71

قيمة السندات المتداولة (مليون دينار)

2.0

0.02

0.85

0.0

1.9

نسبة القيمة السوقية الى العائد (مرة)

14.7

15.3

14.0

16.5

19.5

نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة)

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

نسبة االرباح الموزعة الى القيمة السوقية ()%

4.6

4.2

3.6

4.1

4.6

نسبة مساهمة غير االردنيين في القيمة السوقية ()%

49.9

48.8

49.5

49.6

48.1

شراء غير االردنيين (مليون دينار)

939.5

362.7

981.7

666.5

994.9

بيع غير االردنيين (مليون دينار)

792.6

384.8

971.1

429.4

1,329.2

صافي استثمار غير االردنيين (مليون دينار)

146.9

-22.2

10.6

237.1

-334.3

القيمة السوقية الى الناتج المحلي ()%

83.0

75.8

70.7

65.0

61.8

المعدل اليومي لحجم التداول (مليون دينار)
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جدول رقم ( ) 2

أحجام التداول في السوق الثانوية *
( بالدينار )
التحويالت المستثناة

سوق األوراق المالية

من التداول

غير المدرجة
-

3,913,273,982
17,815,033,793

الفترة

األسهم

السندات

2004

3,793,251,050

6,031,856

113,991,076

2005

16,871,051,948

3,135,705

940,846,140

-

2006

14,209,870,592

1,868,010

835,949,861

-

15,047,688,463

2007

12,348,101,910

3,799,874

790,977,039

-

13,142,878,823

2008

20,318,014,547

605,819

618,062,011

-

20,936,682,377

2009

9,665,312,327

2,529,800

218,015,354

-

9,885,857,482

2010

6,689,987,155

140,175

142,316,104

-

6,832,443,434

2011

2,850,252,628

555,039

321,638,265

-

3,172,445,932

2012

1,978,813,878

0

43,254,773

-

2,022,068,651

2013

3,027,255,187

2,039,728

109,144,025

-

3,138,438,940

2014

2,263,404,594

20,000

83,913,516

-

2,347,338,110

2015

3,417,079,026

850,800

87,007,625

-

3,504,937,451

2016

2,329,466,130

0

820,662,939

9,403,229

3,159,532,298

2017

2,926,233,590

1,853,800

136,368,579

24,837,123

3,089,293,092

* حجم التداول يشمل حقوق االكتتاب اعتباراً من عام 2006
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المجموع

جدول رقم ( ) 3

أحجام تداول سوق األسهم في بورصة عمان *

نسبة التغير
)(%

حجم التداول
) دينار (

نسبة التغير
)(%

عدد العقود
)عقد(

نسبة التغير
)(%

2004

1,338,703,981

32.7

3,793,251,050

104.5

1,178,163

49.9

2005

2,581,744,423

92.9

16,871,051,948

344.8

2,392,509

103.1

2006

4,104,285,135

59.0

14,209,870,592

)(15.8

3,442,558

43.9

2007

4,479,369,609

9.1

12,348,101,910

)(13.1

3,457,915

0.4

2008

5,442,267,689

21.5

20,318,014,547

64.5

3,780,934

9.3

2009

6,022,471,335

10.7

9,665,310,642

)(52.4

2,964,610

)(21.6

2010

6,988,858,431

16.0

6,689,987,155

)(30.8

1,880,219

)(36.6

2011

4,072,337,760

)(41.7

2,850,252,628

)(57.4

1,318,278

)(29.9

2012

2,384,058,415

)(41.5

1,978,813,878

)(30.6

975,016

)(26.0

2013

2,705,796,950

13.5

3,027,255,186

53.0

1,074,438

10.2

2014

2,321,802,789

)(14.2

2,263,404,594

)(25.2

955,987

)(11.0

2015

2,585,816,584

11.4

3,417,079,026

51.0

898,982

)(6.0

2016

1,836,711,983

)(29.0

2,329,466,130

)(31.8

786,156

)(12.6

2017

1,716,744,042

)(6.5

2,926,233,590

25.6

717,494

)(8.7

الفترة

عدد األسهم

* تشمل البيانات حقوق االكتتاب اعتباراً من عام 2006
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جدول رقم ( ) 4

أحجام التداول القطاعية في بورصة عمان *
( بالدينار )
الفترة

المالي

الخدمات

الصناعة

المجموع

2004

2,403,764,844

379,944,408

1,009,541,799

3,793,251,050

2005

13,200,688,924

1,195,920,637

2,474,442,386

16,871,051,948

2006

11,570,201,564

942,189,854

1,697,479,173

14,209,870,592

2007

8,779,234,370

1,657,992,661

1,910,874,879

12,348,101,910

2008

9,638,936,814

5,422,241,866

5,256,835,871

20,318,014,551

2009

6,363,773,746

2,030,846,061

1,270,692,520

9,665,312,327

2010

4,174,112,697

1,744,663,490

771,210,968

6,689,987,155

2011

1,757,351,376

576,006,319

516,894,934

2,850,252,629

2012

1,189,542,872

403,893,684

385,377,323

1,978,813,879

2013

2,221,449,153

408,120,453

397,685,580

3,027,255,186

2014

1,510,846,421

373,463,671

379,094,502

2,263,404,594

2015

2,347,790,662

723,462,452

345,825,912

3,417,079,026

2016

1,202,107,859

423,639,322

703,718,949

2,329,466,130

2017

1,895,458,140

375,025,623

655,749,827

2,926,233,591

* تشمل البيانات حقوق االكتتاب منذ عام 2006
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جدول رقم ( ) 5
الشركات العشر األكبر من حيث حجم التداول وعدد األسهم المتداولة

للعـــام 2017

حجم التداول
اسم الشركة

عدد األسهم

حجم التداول
(دينار)

النسبة إلى
السوق ()%

اسم الشركة

عدد األسهم النسبة إلى
المتداولة السوق ()%

البنك العربي

950,124,385

32.5

البنك العربي

153,035,226

8.9

اإلقبال لالستثمار

350,382,219

12.0

سرى للتنمية واالستثمار

112,877,396

6.6

بنك صفوة اإلسالمي

143,197,212

4.9

بنك صفوة اإلسالمي

79,284,034

4.6

االتحاد لالستثمارات المالية

89,120,628

3.0

مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي 72,936,209

4.2

التجمعات االستثمارية المتخصصة

72,143,477

2.5

األمل لالستثمارات المالية

68,484,531

4.0

سرى للتنمية واالستثمار

68,618,692

2.3

التجمعات االستثمارية المتخصصة

68,392,722

4.0

مصفاة البترول األردنية /جوبترول

66,261,039

2.3

االتحاد لالستثمارات المالية

64,695,368

3.8

مجموعة رم للنقل واالستثمار السياحي

64,831,223

2.2

حديد األردن

61,589,879

3.6

مناجم الفوسفات االردنية

64,484,644

2.2

مجمع الضليل الصناعي العقاري

43,258,337

2.5

االتحاد لتطوير االراضي

51,602,080

1.8

االنتقائية لالستثمار والتطوير العقاري 42,426,716

2.5

1,920,765,599

65.6

766,980,418

44.7

المجموع
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المجموع

جدول رقم ( ) 6
الشركات العشر األكبر من حيث القيمة السوقية

لعـــام 2017

اسم الشركة

القيمة السوقية
(مليون دينار)

النسبة إلى المجموع الكلي
()%

البنك العربي

3,588.5

21.2

بنك االسكان للتجارة والتمويل

2,636.6

15.5

البوتاس العربية

1,403.9

8.3

اإلقبال لالستثمار

960.0

5.7

البنك اإلسالمي األردني

657.0

3.9

بنك االردن

600.0

3.5

االتصاالت األردنية

401.3

2.4

البنك االردني الكويتي

350.0

2.1

بنك القاهرة عمان

270.0

1.6

بنك االستثمار العربي األردني

262.5

1.5

11,129.7

65.6

المجموع
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جدول رقم ( ) 7
أحجام التداول في سوق السندات

الفترة

عدد السندات المتداولة
(سند)

نسبة التغير
()%

قيمة السندات المتداولة
(دينار)

نسبة التغير
()%

2004

10,355

()85.7

6,031,856

()47.0

2005

3,354

()67.6

3,135,705

()48.0

2006

1,225

()63.5

1,868,010

()40.4

2007

1,580

29.0

3,799,874

103.4

2008

417

()73.6

605,819

()84.1

2009

761

82.5

2,529,800

317.6

2010

140

()81.6

140,075

()94.5

2011

600

328.6

555,039

296.2

2012

0

_

0

_

2013

2,058

_

2,039,728

_

2014

20

()99.0

20,000

()99.0

2015

12

()40.0

850,800

4,154.0

2016

0

_

0

_

2017

15,706

_

1,853,800

_
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جدول رقم ( ) 8
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة
( اغالق كانون اول ) 1000= 1999

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

البنوك

4,368.0 4,376.0 4,249.7 4,286.5 3,888.8 3,407.6 3,475.3 3,926.5 3,646.8

التأمين

1,953.1 2,073.4 2,064.6 1,976.3 1,793.2 1,887.2 2,089.8 2,330.0 2,838.0

الخدمات المالية المتنوعة

1,470.5 1,573.3 1,695.5 1,835.8 1,944.2 1,653.0 1,580.7 2,803.7 3,618.3

العقارات

1,676.8 1,948.6 2,194.4 2,072.3 2,026.2 1,658.8 1,939.5 2,339.6 3,131.0

القطاع المالي

2,881.5 2,933.2 2,906.2 2,920.9 2,703.9 2,363.6 2,443.9 2,911.7 3,026.8

الخدمات الصحية
الخدمات التعليمية
الفنادق والسياحة
النقل
التكنولوجيا واالتصاالت

821.1

949.2

873.8

900.0

962.7

975.5

966.6

814.1

876.0

3,234.4 3,513.0 4,012.3 4,052.7 3,586.5 2,952.3 2,619.1 2,636.3 2,643.0
1,040.5 1,257.6 1,218.5 1,294.3 1,409.4 1,602.0 1,784.1
914.0

743.0

445.1

467.0

451.9

487.2

404.0

1,161.4 1,161.4 1,356.7 1,753.7 1,829.8 1,780.2 1,792.4

344.3

356.5

659.1

621.2

170.1

98.1

اإلعالم

1,556.2 2,485.5 2,806.7

الطاقة والمنافع

3,826.5 4,940.8 4,803.1 4,677.5 4,140.7 4,017.9 4,075.1 4,414.8 4,795.5

الخدمات التجارية

1,005.7 1,557.9

قطاع الخدمات

1,449.7 1,604.7 1,726.7 1,794.8 1,664.8 1,651.1 1,693.7 1,897.2 2,107.9

األدوية والصناعات الطبية

1,318.9 1,539.2 1,731.4 2,236.8 1,341.3 1,100.6 1,656.6 2,070.5 1,994.6

الصناعات الكيماوية

1,329.5 1,544.1 1,646.8 2,065.5 1,786.4 1,455.5 1,338.7 1,530.0 1,639.1

صناعات الورق والكرتون

517.3

350.5

944.9

856.8

223.6

770.0

607.7

227.4

909.8

419.5

189.7

992.7

985.0

122.8

1,367.1 1,097.1 1,027.0 1,080.6

94.7

73.2

77.0

65.7

الطباعة والتغليف

5,827.7 4,841.5 3,251.0 3,062.3 2,118.4 1,918.0 1,431.3 1,418.6 1,459.0

األغذية والمشروبات

1,380.1 1,537.3 1,605.1 1,349.9 1,161.5 1,120.9 1,315.2 1,509.5 1,924.4

التبغ والسجائر

23,817.1 18,499.4 10,935.4 7,732.0 9,363.8 5,220.7 3,176.2 2,659.1 2,065.9

الصناعات االستخراجية والتعدينية

1,460.5 1,502.1 1,782.5 1,960.1 2,247.2 3,391.5 3,397.0 4,210.9 4,587.1

الصناعات الهندسية واالنشائية

1,538.3 2,044.1 2,233.6 2,004.2 1,819.6 1,915.2 1,973.4

الصناعات الكهربائية

1,083.0 1,188.9 1,348.6 1,847.7 1,921.2 1,344.6 1,909.3 3,717.4 4,909.7

صناعات المالبس والجلود والنسيج

1,787.0 2,212.3 1,927.9 1,828.9 1,953.4 1,921.6 1,982.4 1,928.5 1,965.9

الصناعات الزجاجية والخزفية

978.9

735.2

660.5

870.4

993.7

946.3

917.6

1,162.4 1,162.4 1,162.4 1,096.8

قطاع الصناعة

2,229.5 2,093.0 1,848.8 1,852.0 1,964.9 2,176.6 2,149.9 2,576.6 2,738.8

العام

2,126.8 2,170.3 2,136.3 2,165.5 2,065.8 1,957.6 1,995.1 2,373.6 2,533.5

التغير ()%

-8.2

-6.3

-15.9

-1.9

5.5

4.8

-1.3
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1.6

-2.0

جدول رقم ( ) 9
الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية
( اغالق كانون اول ) 1000= 1991

الفترة

بنوك

تأمين

خدمات

صناعة

عام

التغير
()%

2004

7,230.9

3,726.9

1,874.4

2,526.9

4,245.6

62.4

2005

16,892.0

7,382.4

3,332.5

2,903.4

8,191.5

92.9

2006

10,704.7

4,156.3

2,286.6

2,507.6

5,518.1

-32.6

2007

13,886.7

4,900.4

2,740.3

4,565.5

7,519.3

36.3

2008

11,380.1

3,821.3

1,865.6

4,560.1

6,243.1

-17.0

2009

9,368.0

3,943.6

1,700.6

4,563.2

5,520.1

-11.6

2010

8,848.3

2,103.5

1,506.4

4,841.7

5,318.0

-3.7

2011

7,542.3

1,703.7

1,302.1

4,427.4

4,648.4

-12.6

2012

7,297.4

1,251.0

1,240.4

4,606.4

4,593.9

-1.2

2013

8,035.2

1,214.1

1,255.1

3,210.4

4,336.7

-5.6

2014

8,373.0

1,337.7

1,211.2

2,691.3

4,237.6

-2.3

2015

8,463.7

1,369.6

1,141.0

2,731.2

4,229.9

-0.2

2016

8,444.5

1,385.4

954.5

2,648.7

4,069.7

-3.8

2017

8,335.2

1,261.2

933.7

2,615.8

4,009.4

-1.5
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الرقم القياسي ألسعار األسهم ( غير المرجح )
( إغالق كانون اول ) 1000= 1991

الفترة

بنوك

تأمين

خدمات

صناعة

عام

التغير
()%

2004

3,543.1

2,513.0

2,237.9

854.2

1,535.9

37.4

2005

5,584.4

5,145.5

4,383.2

862.2

2,181.3

42.0

2006

4,088.8

3,478.8

2,967.1

708.0

1,608.1

-26.3

2007

4,887.6

4,004.7

3,374.0

749.8

1,798.1

11.8

2008

3,896.3

2,859.8

2,168.8

548.8

1,235.5

-31.3

2009

3,328.7

2,795.5

1,804.8

495.3

1,056.1

-14.5

2010

3,660.1

1,276.7

1,345.6

442.0

834.4

-21.0

2011

3,251.7

930.9

913.7

341.0

606.8

-27.3

2012

3,119.5

640.8

838.2

299.6

552.3

-9.0

2013

3,516.2

634.9

890.1

307.4

585.1

5.9

2014

3,667.7

749.1

859.6

320.0

585.8

0.1

2015

3,651.5

765.2

781.7

270.7

533.3

-9.0

2016

3,837.7

751.2

732.6

226.4

493.2

-7.5

2017

3,719.1

726.1

675.3

220.7

466.0

-5.5
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أهم البيانات المالية لبورصة عمان

الفترة

القيمة السوقية
(دينار)

صافي الربح
بعد الضرائب(دينار)

القيمة الدفترية
(دينار)

األرباح الموزعة
(دينار)

عدد األسهم المكتتب بها
(سهم)

2004

13,033,833,515

568,111,683

5,465,244,867

248,821,536

2,438,184,074

2005

26,667,097,118

1,188,745,976

7,348,705,691

443,537,476

3,016,035,799

2006

21,078,237,222

954,625,862

10,095,259,717

506,413,639

4,560,732,408

2007

29,214,202,327

1,224,369,157

11,654,623,917

609,409,310

5,393,462,524

2008

25,406,265,528

1,470,900,200

12,836,940,914

616,480,402

6,394,576,312

2009

22,526,919,428

750,132,245

13,626,874,513

576,881,469

6,725,549,375

2010

21,858,181,603

811,847,384

13,712,244,862

588,922,976

7,006,444,161

2011

19,272,757,327

1,086,936,096

13,547,990,002

842,732,877

6,951,136,015

2012

19,141,521,210

1,057,613,228

13,857,956,338

793,691,224

7,073,722,684

2013

18,233,491,417

1,034,857,807

13,989,040,661

711,757,101

7,152,011,974

2014

18,082,617,433

1,141,419,590

14,315,045,512

645,770,640

7,031,507,446

2015

17,984,673,970

976,933,314

13,944,425,719

708,030,488

6,652,344,377

2016

17,339,384,851

829,157,424

14,029,235,284

755,840,798

6,785,356,398

2017

16,962,550,802

N.A

N.A

N.A

6,614,445,693
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جدول رقم ( ) 12
أهم المؤشرات المالية لبورصة عمان

الفترة

القيمة السوقية
إلى العائد
(مرة)

القيمة السوقية
إلى القيمة الدفترية
(مرة)

األرباح الموزعة
إلى القيمة السوقية
()%

عائد السهم
(دينار)

معدل الدوران
()%

2004

31.108

2.677

1.735

0.233

58.193

2005

44.203

3.206

1.648

0.394

94.068

2006

16.747

2.917

2.321

0.209

101.135

2007

27.986

2.970

1.808

0.227

91.200

2008

18.820

2.177

2.526

0.226

91.546

2009

14.363

1.849

2.829

0.113

91.333

2010

26.345

1.667

2.725

0.116

102.177

2011

22.564

1.458

3.268

0.156

58.167

2012

15.575

1.456

4.591

0.150

33.886

2013

14.742

1.326

4.595

0.145

38.001

2014

15.307

1.315

4.179

0.162

32.814

2015

14.028

1.265

3.631

0.147

37.298

2016

16.550

1.246

4.142

0.122

27.206

2017

19.539

1.226

4.564

N.A

25.742
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جدول رقم ( ) 13
نسبة مساهمة غير األردنيين في رؤوس أموال الشركات
المساهمة العامة قطاعيا ( * ) %

الفترة

المالي

الخدمات

الصناعة

كافة القطاعات

2003

46.275

24.285

30.098

38.844

2004

47.441

25.593

36.791

41.264

2005

49.770

26.185

38.088

45.043

2006

47.733

36.553

43.709

45.531

2007

50.733

36.152

51.881

48.947

2008

52.102

33.811

53.347

49.247

2009

51.883

32.337

53.137

48.883

2010

51.996

32.963

54.739

49.562

2011

53.762

35.014

56.937

51.326

2012

54.273

34.609

57.275

51.743

2013

54.900

30.483

52.327

49.890

2014

54.577

28.115

50.783

48.843

2015

55.245

28.340

50.801

49.538

2016

55.748

22.377

51.392

49.612

2017

53.773

19.693

52.669

48.132

* احتسبت بالقيمة السوقية للشركات
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جدول رقم ( ) 14
حركة تداول المستثمرين غير األردنيين
( بالدينار )

عرب

63,839,506

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

الشراء

أجانب

150,317,116

176,915,409

560,755,863

571,209,771

573,790,111

402,966,237

144,660,100

115,629,097

611,652,635

البيع

عرب

62,412,531

39,328,128

592,963,463

257,711,265

341,512,125 1,771,697,946

925,927,152 1,539,320,339

205,135,911

215,244,378

178,633,783

88,572,774

114,248,362

الفترة
أجانب
4,516,117

139,329,866

900,270,665

398,179,505

220,051,398

112,101,538

206,837,120

شركات

281,085,270

380,336,550 24,763,147

6,644,231
6,756,015

أفراد
عرب
43,202,300
74,499,878

555,793,367 12,448,087
322,947,640
939,494,132

شركات
أجانب
46,410,824
68,659,710

549,312,943 2,152,280,127 98,290,136

407,324,510 1,995,091,127 83,117,249 1,083,052,841
974,339,991 2,825,297,394 64,261,615

619,642,353 2,135,432,525 33,958,484 1,322,548,019
425,854,720 1,036,593,054 20,202,934
106,299,824
74,311,572
533,923,602

أفراد
عرب
104,273,740
156,913,851

298,803,382
169,235,477
278,689,795

798,476,867 1,261,684,443 4,219,835,534 60,472,901 1,694,115,142
216,074,170
115,033,239
115,456,190
47,774,188
80,857,758

صافي
االستثمار
أجانب
5,308,783
11,306,508
823,333,746
1,145,366,561
1,022,855,495
1,768,425,543
1,269,748,601
493,703,976
229,082,132
151,533,378
159,260,855

المجموع

199,195,647
311,379,947

26,338,889
11,678,112
18,591,718

المجموع

81,889,623
68,956,603
413,033,593 1,739,246,534 67,796,463
180,608,979 1,814,482,147 92,555,599

2,139,209,490 33,744,365

477,177,035
285,297,250
792,633,933
384,847,326
971,119,336
429,392,059

22,958,686
11,205,690
13,286,468
4,728,515

184,241,306
385,682,585
195,238,968
159,975,531

114,084,585
86,377,170
111,984,445

63,562,749
487,853,891
108,882,178

362,693,768
981,703,270
666,471,013
146,894,034 1,017,640,538 994,948,408

3,759,281
2,500,861
2,901,266
4,262,277

184,992,267

370,773,871

199,366,519

278,372,446

96,808,298

84,934,469

143,264,049

352,029,584

77,133,921

523,494,070

320,939,178

360,284,101

2014

2015

2016

2017

647,825,707

466,256,050 2,359,041,344 83,156,062
309,815,180 3,910,020,354 81,433,501
()3,776,965

)14,597,870( 1,051,190,924 16,598,988
78,616,333
37,650,390
146,860,199
()22,153,558
10,583,935
237,078,954

)334,290,210( 1,329,238,618

جدول رقم ( ) 15

التحويالت المستثناة من التداول التي تمت من خالل مركز إيداع األوراق المالية *
( بالدينار )
األسهم
الفترة

السندات

حقوق اإلكتتاب

المجموع
العام

_

113,991,076
940,846,140

التحويالت
اإلرثية

التحويالت
العائلية

التحويالت
األخرى

2004

57,525,825

25,533,911

30,931,340

_

2005

668,594,395

139,662,634

131,218,442

1,370,669

_

2006

237,471,399

158,518,697

439,915,359

41,200

3,206

835,949,861

2007

72,221,589

43,267,214

675,475,100

10,000

3,136

790,977,039

2008

89,240,224

47,383,502

481,416,119

10,000

12,166

618,062,011

2009

92,673,770

37,868,144

87,468,441

0

5,000

218,015,354

2010

37,029,252

17,311,643

87,724,772

250,000

437

142,316,104

2011

40,657,412

24,745,312

255,900,109

277,500

57,932

321,638,265

2012

30,092,222

7,125,840

6,036,694

0

17

43,254,773

2013

43,960,950

14,401,245

50,531,830

250,000

0

109,144,025

2014

39,008,496

35,011,245

9,893,774

0

0

83,913,516

2015

62,318,489

17,577,487

5,611,649

1,500,000

0

87,007,625

2016

67,137,248

21,036,563

732,489,128

0

0

820,662,939

2017

64,697,636

40,950,806

30,596,225

123,700

211

136,368,579

* المصدر مركز ايداع األوراق المالية
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قيمة اصدارات السوق األولية *
( بالدينار )
الفترة

أسهم

أذونات وسندات
خزينة

مؤسسات عامة

اسناد قرض

صكوك إسالمية

المجموع

2003

56,164,822

600,000,000

29,000,000

105,354,000

_

790,518,822

2004

207,066,837

300,000,000

30,000,000

222,407,500

_

759,474,337

2005

888,825,951

540,000,000

74,000,000

60,600,000

_

1,563,425,951

2006

2,408,835,009

800,000,000

43,000,000

70,750,000

_

3,322,585,009

2007

885,771,902

1,142,500,000

46,000,000

168,700,000

_

2,242,971,902

2008

827,957,704

2,981,200,000

128,000,000

141,750,000

_

4,078,907,704

2009

317,321,922

4,191,000,000

138,500,000

151,750,000

_

4,798,571,922

2010

119,281,271

4,641,300,000

268,500,000

93,768,170

_

5,122,849,441

2011

136,671,251

4,110,900,000

801,380,000

38,000,000

_

5,086,951,251

2012

144,825,273

5,622,500,000

369,000,000

101,200,000

_

6,237,525,273

2013

45,979,161

5,493,395,000

180,000,000

81,500,000

_

5,800,874,161

2014

65,818,338

6,135,000,000

82,500,000

86,725,000

_

6,370,043,338

2015

40,545,362

3,275,000,000

20,000,000

92,500,000

_

3,428,045,362

2016

178,242,008

6,802,177,900

83,000,000

166,000,000

109,000,000

7,338,419,908

2017

82,255,654

3,709,971,000

475,000,000

224,000,000

75,000,000

4,566,226,654

* المصدر هيئة األوراق المالية
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إخالء مسؤولية

كافة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير مخصصة ألغراض المعرفة فقط ،وال يعتبر أي منها عرض
أو توصية لالستثمار في أي من األوراق المالية المدرجة في البورصة.
وإذ تبذل إدارة البورصة جهدها في أن تكون المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير صحيحة وكاملة ،إال أنها
تخلي مسؤوليتها عن أي خطأ أو إغفال حدث أو قد يحدث في هذا التقرير.
كما تخلي إدارة البورصة مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ،أو أي مطالبات تنتج أو تنشأ عن
استخدام هذا التقرير .وتعتبر جميع المواد الواردة في هذا التقرير بما في ذلك جميع البيانات والمعلومات
والمحتوى ملكاً لبورصة عمان.
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