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 رسالة مرآز ايداع االوراق المالية
 

بناء مرآز وطني لألوراق المالية يطبق المعايير الدولية، يساهم برفع الكفاءة والفاعلية لسوق رأس المال في االردن مما 
 .يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو االقتصادي في المملكة

 

 الرؤيا المستقبلية لمرآز ايداع االوراق المالية
 

 .جل مرآزي الكتروني موثق لمالكي االوراق المالية االردنية ومصدريهاإنشاء س •
 .تقاص وتسوية االوراق المالية المودعة بموجب قيود الكترونية •
 .تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع لالوراق المالية المودعة •
 .المساهمة في تطوير وتفعيل طرق وأساليب المراقبة •
 .ادارة المخاطــر •
 

 داف مرآز ايداع االوراق الماليةأه
 

 .انشاء مرآز اليداع االوراق المالية وفق احدث ما هو معمول به بالعالم •
 .تطبيق أنظمة الكترونية حديثة للتسجيل وااليداع والتقاص والتسوية •
 .تسهيل اجراءات نقل ملكية االوراق المالية وتسوية اثمانها •
 .ةتخفيض نفقات تسوية االوراق المالي •
 ).قيود الكترونية، صندوق ضمان التسوية، بنك التسوية( تقليص المخاطر المرتبطة بالتقاص والتسوية  •
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 مجلس إدارة مرآز إيداع األوراق المالية
 1:يتألف مجلس اإلدارة من

 

 ثالثة اعضاء يمثلون الشرآات المساهمة العامة
 

  .1 الشيد خليل أنيس نصر رئيس مجلس اإلدارة
  )نك األهلي األردنيالب( 
   

  .2 السيد محمد عبد الرحمن أبو حسان نائب رئيس مجلس اإلدارة
  )االنتاج/الشرآة الصناعية التجارية الزراعية( 
   

  .3 السيد سائد جميل البديري عضو مجلس إدارة
  )بنك االستثمار العربي االردني( 

 

 لها ممارسة أعمال الوساطة المالية أو المودع لديهعضوين يمثالن شرآات الخدمات المالية المرخص 
 

  .1 علي مسمار" محمد غيث"الدآتور  عضو مجلس إدارة
  )البنك العربي المحدود( 
   

  .2 السيد عبد اهللا صادق عرفات عضو مجلس إدارة
  )الشرآة المتحدة لالستثمارات المالية( 

 

 لمجاالت القانونية والمالية واالقتصادية يعينهما المجلسعضوين من القطاع األهلي من ذوي الخبرة في ا
 

  .1 االستاذ سويلم علي نصير عضو مجلس إدارة
   

  .2 السيد يزيد عدنان المفتي عضو مجلس إدارة
 

  السيد سمير فهد جرادات المدير التنفيذي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .25/3/2002 ولغاية 19/7/2000ات المالية منصب رئيس مجلس االدارة من اشغـل السيد ناصر محمد العمد ممثل الشرآة المتحدة لالستثمار* 
 .1/10/2001 ولغاية 19/7/2000اشغـل عطوفة السيد محمد عبد القادر طاش ممثل البنك االهلي االردني منصب نائب رئيس مجلس االدارة من * 
 .22/12/2001 ولغاية 11/5/1999دني عضوية مجلس االدارة من اشغـل السيد احسان زآريا النعسان ممثل بنـك االستثمار العربـي االر* 
 .5/11/2001 ولغاية 20/3/2001اشغـل السيد معاوية بسيم خماش ممثل البنك العربي المحدود عضويـة مجلس االدارة من * 
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 آلمة رئيس مجلس اإلدارة
 
 

 السادة اعضاء الهيئة العامة لمرآز ايداع االوراق المالية المحترمين
 

 الم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتهالس
 

انه ليسعدني أن ارحب بكم اجمل ترحيب بحضورآم هذا االجتماع السنوي الثاني لهيئتكم العامة التي عودتنا على المشارآة                        
 .البناءه في آل ما يهم عمل مرآز ايداع االوراق المالية ويخدم أهدافه

 عن آثب على ما آل اليه مرآز إيداع االوراق المالية، وال يفوتني في                   وأننا نضع تقريرنا السنوي الثاني بين ايديكم لتطلعوا          
هذه المناسبة ان اقدم لكم باسمي وباسم زمالئي أعضاء مجلس االدارة بجزيل الشكر وعظيم االمتنان على آل ما تقدمونه                               

 .ةلمرآز ايداع االوراق المالية، وفي آل تعاون تبدونه بما يساعد على تحقيق أهدافنا المرجو
 

 السادة االعضاء
 

إن فكرة إنشاء مراآز إيداع ليست بالفكرة الحديثه بالنسبة للدول التي أخذت بمنهج سوق األوراق المالية، فقد عرفت تلك                                
الدول مفهوم مراآز اإليداع منذ زمن طويل، ووضعت له القوانين واالنظمة التي تحكم اعماله ولقد نهجت تلك الدول في                                

ج متعددة فبعضها اخذ بنظرية دمج المراآز بهيئة األوراق المالية والبورصة معًا، بحيث اعتبرت المراآز                ايجاد المراآز مناه  
وحدة تابعة للهيئة والبورصـة و أصبحت مراآز اإليداع دائرة من ضمن دوائر سوق األوراق المالية سواًء في هيئة األوراق                      

قات العملية، فقد ظهرت الحاجة الى استقاللية مراآز اإليداع عن آل من                 المالية أو البورصة، اال انه نتيجة التجربة والتطبي          
 .هيئات األوراق المالية والبورصات نظرًا الختالف االعمال في آل منها دون إغفال أسس التكامل بين تلك المؤسسات

مالية وإجراء التسوية لديها       وبهذا فقد تم إنشاء مراآز إيداع ذات استقالل مالي وإداري تناط بها مهام تسجيل األوراق ال                              
والحفظ االمين لألوراق المالية، باإلضافة الى مهام أخرى تتمثل في القيام بتوزيع األرباح للمساهمين وحضور اإلجتماعات                      

 .العامة نيابة عنهم ضمن االصول والسياسات التي تنظم مثل هذه االمور

الليه مرآز إيداع االوراق المالية انطالقًا من التجارب العالمية ومن               وقد اتجهت المملكة االردنية الهاشمية لألخذ بمبدأ استق           
 وظل يعمل   1978تجربة سوق عمان المالي سابقًا التي امتدت لفترة طويلة من الزمن حيث انشئ سوق عمان المالي في عام                    

 .1997لسنة ) 23(آهيئة رقابية وبورصة في نفس الوقت الى ان صدر قانون األوراق المالية رقم 

وفي ضوء التوجه الجديد فقد تم انشاء مرآز ايداع األوراق المالية آمؤسسة مستقله تعمل بتنسيق تام وتواصل دائم مع باقي                          
مؤسسات األوراق المالية، وبهذا فهي تعتبر ذراعَا من أذرع مؤسسات سوق رأس المال، وتطبيقًا لقانون األوراق المالية فقد                       

اًء من اعداد األنظمة والتعليمات ومن ثم اعداد الكوادر الوظيفية حيث تم انتخـاب أول مجلـس                  بدء العمل بتأسيس المرآز ابتد     
 ومنذ ذلك التاريخ يعكف المرآز على بناء آوادره واعداد أنظمته              11/5/1999إدارة لمـرآز ايداع االوراق المالية بتاريـخ         

 : المتقدمه فقد تم انجاز ما يليبما يحقق الغاية المرجوه وضمن الجهود المتواضعة خالل الفترة
 

 االنظمة والتعليمات واالجراءات •
 

  - النظام الداخلي

  - االنظمة والتعليمات االدارية

  - زالنظام الداخلي لعوائد المرآ

  - تعليمات تسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها

  - سويتهاتعليمات تسجيل وايداع االوراق المالية وتمشروع 

  - اجراءات تسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها

  - اجراءات تسجيل وايداع االوراق المالية وتسويتها

  - االجراءات التطبيقية الصدار عقود التحويل لألوراق المالية المستثناة من التداول
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  أنظمة المرآز االلكترونية •
 

  - تعريف العمالء  - ــيعقد التحويل االلكترون

  - التسوية ونقل الملكية  - نظـام المراقبة والتدقيــق

  - نظام التحقق من سجالت المساهمين  - نظام تدقيق سجالت المساهمين

  - النظــام االرثــي  - النظــام العائلــي

  - نظام االيداع والتقاص والتسوية  - االنظمة المالية واالدارية
 

 ور االداريةاالم •
 

  - التعاون مع المؤسسات العربية والدولية  - عقــد المحاضرات والندوات

  - القــوى العاملــة  - )Internet(موقع المرآز على شبكة المعلومات 

  - المقر الدائم لمرآز ايداع االوراق المالية  - )(ISINترميــز االوراق الماليــة 

 Wide Areaالشبكة االرضية الواسعة               
Network 

  - )Intranet(شبكــة االنتــرانت   -

 

 السيدات والسادة المحترمين
 

آما تعلمون فإن االوضاع االقتصادية التي خيمت على االقتصاديات العالمية بشكل عام اتسمت بتباطؤ في النمو، نجم عنه                            
الستثمار وجميعها أثرت على االستثمار في           تراجع معدالت النمو االقتصادي وبروز ظاهرة البطالة وتراجع في أحجام ا                    

 .األوراق المالية ولوال هذه الظروف لتحقق في السوق األردني أحجام تداول افضل وأسعار أعلى مما هي عليه اآلن

أضف الى ذلك آله فان األوضاع االمنية التي تمثلت بالعدوان اآلثم الذي وقع على أهلنا في فلسطين من قبل اسرائيل                                          
، وما نجم عنه من أوضاع إجتماعية وأقتصادية ونفسية سيئة، آان لها جميعها االثر االآبر في احجام المستثمرين                            المعتدية

وضعف اقبالهم على االستثمار في مجال األوراق المالية، اال أن تلك الظروف جميعها ستنتهي باذن اهللا وستنقشع الغيمة                                 
تي وقفها أبناء األردن بمساندة أهلهم واخوانهم الفلسطينيين، واننا نأمل أن               بفضل صمود االهل في فلسطين والوقفة النبيلة ال          

 .تشرق الشمس وتتحسن األوضاع األقتصادية واإلجتماعية في القريب العاجل
 

 السادة أعضاء مرآز ايداع االوراق المالية المحترمين
 

 حاليًا هـي مراحل انتقالية بهـدف توفيـر البنية التحتية            آمـا تعلمون فان المراحـل التي يمـر مرآز ايداع االوراق المالية بها               
الالزمة التي تمكنه من بلوغ المرحلة النهائية والتي تتمثل في ايداع األوراق المالية ونقل ملكيتهـا وتسوية اثمانهـا الكترونيًا،                       

راق المالية بموجب قيود الكترونيـة تدون      حيـث سيتم فـي هذه المرحلة االستغناء آليًا عن عقود التحويل وسيتم نقل ملكية األو              
في سجالت المرآـز، وتكون هذه السجالت هي البّينة القانونيـة على ملكيـة األوراق الماليـة، وسيتم في هذه المرحلة تطبيـق                       

 والذي من   )Delivery versus Payment(اهـم المعايير الدولية والذي هـو مبدأ تسليم الورقة المالية مقابـل دفـع ثمنهـا               
شأنه اضفاء المزيد من الثقة واالمان في سوق األوراق المالية االردني، مما سيؤدي الى وضع مرآز ايداع االوراق المالية                          

 .في مصاف األسواق الدولية التي تتبنى المعايير الدولية

ترة القريبة القادمة باجراء التسويات         وآمرحلة انتقالية لبلوغ المرحلة النهائية سيقوم مرآز ايداع االوراق المالية خالل الف                     
المالية لعمليات التداول من خالله مباشرة بموجب تحويالت نقدية مصرفية بين حسابات الوسطاء الماليين وحساب التسوية                        
للمرآز وفق اجراءات محددة ودقيقة، وذلك بعد ان آانت ومنذ نشأة سوق عمان المالي تتم بموجب شيكات يتم تبادلها بين                               

 .وسطاء الماليين مباشرةال

ويعمل مرآز ايداع االوراق المالية حاليًا على فحص البرمجيات التي تم اعدادها لتنفيذ هذه المرحلة وذلك بعد ان تم االنتهاء                        
 .من اعداد التعليمات واالجراءات التي تعتبر الغطاء التشريعي والقانوني والتي سيتم اقرارها قريبًا

 

  المحترمينةحضرات السيدات و الساد
 

امـا على صعيد الوضع المالي لمرآز ايداع األوراق المالية فان مجلس االدارة واالدارة التنفيذية تسعى جاهدة لضغط النفقات                    
وبذل الجهود الحثيثة لزيادة تحصيل االيرادات وبالرغم من ان رسوم االشتراك السنوية المستحقة على الشرآات المساهمة                        
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دينار، اال ان العديد من الشرآات المساهمة العامة االعضاء لم تبادر حتى                   ) 1000(دنى وهي بواقع      العامة هي بحدها اال     
تاريخه بتسديد المبالغ المستحقة عليهم، وال يفوتني في هذه المناسبة ان اتقدم بالشكر الجزيل لجميع اعضاء المرآز الذين                               

 .وراق الماليةسددوا ما عليهم من التزامات مالية لصالح مرآز ايداع اال

وختامًا فإني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير اليكم جميعًا على مشارآتكم لنا في هذا االجتماع آما نزجي الشكر والتقدير الى                                 
وبرنامج ) USAID(هيئـة األوراق الماليـة ممثلـة بمجلس مفوضيها ووآـالة الواليـات المتحـدة االمريكيـة لالنمـاء الدولـي                   

، لما يقدمونه من دعم متواصل لمرآز ايداع االوراق المالية على آافة                     )AMIR(يئة االعمال في االردن        دعـم وتطوير ب   
المستويات، آما اتقدم بالشكر الى جميع زمالئي اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وعلى رأسهم المدير التنفيذي وآافة                    

كفاءتهم وبجهودهم التي تميزت على الدوام بأسمى معاني االخالص                  العاملين في مرآز ايداع االوراق المالية، مشيدين ب               
والوالء لمؤسستهم، واننا اذ نضرع الى المولى العلي القدير ان يحفظ اردننا الغالي تحت الراية الهاشمية بقيادة مليكنا المفدى                       

ن الحسين حفظهما اهللا وامد في           جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين وولي عهده صاحب السمو الملكي االمير حمزه ب                          
 .عمرهما

 

 .واهللا نسأل ان يلهمنا الصواب، إنه نعم المولى ونعم النصير
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 
 

 خليـل أنيس نصـر  
 رئيس مجلس اإلدارة
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 2001 المالية لعام األوراق إيداع مرآز إنجازات
 

تعاملين باالوراق المالية، وعّرف جميع مصدري االوراق المالية وأوراقهم              بعد أن تم اآتمال بناء وتطبيق نظام تعريف الم             
المالية المصدرة على قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية مما أدى الى رفع دقة وصحة المعلومات والبيانات الخاصة                         

ل العقد االلكتروني على تحديث المعلومات         بالمتعاملين باالوراق المالية واالوراق المالية المتعامل بها، وتم العمل من خال                 
والبيانات الخاصة بمالكي االوراق المالية على سجالت المساهمين لدى الشرآات المساهمة العامة تمهيدًا لمرحلة نقل                                     

 المالية  السجالت الى مرآز ايداع االوراق المالية، وهي أحد الشروط االساسية اليداع الورقة المالية للبدء بنقل ملكية االوراق                 
من البيئة الورقية الى البيئة االلكترونية، عمد مرآز ايداع االوراق المالية الى تبني حملة اعالمية تثقيفية باالضافة الى                                    

 :برمجيات تعنى باجراءات نقل سجالت المساهمين وتنقيحها من خالل ما يلي
 

ن لديهم لرفع دقة وصحة المعلومات         مخاطبة جميع الشرآات المساهمة العامة بضرورة تحديث سجالت المساهمي             
والبيانات الخاصة بمساهميهم والعمل على تزويد مرآز ايداع االوراق المالية بسجالت المساهمين وفق المتطلبات                     

 .والمواصفات الفنية، وذلك تسهيًال على الشرآات المساهمة العامة عند بدء مرحلة نقل سجالت المساهمين

• 

لبرمجيات في المملكة والتي تعنى ببرامج أقسام المساهمين ليعملوا على تحديث هذه                   آما تم التنسيق مع شرآات ا        
البرامج لتتطابق ومتطلبات مرآز ايداع االوراق المالية الفنية لتمكين أقسام المساهمين من توفير المعلومات                                    

العامة من اتمام اجراءات نقل     والبيانات عن مساهميها لرفع دقة هذه المعلومات والبيانات لتمكين الشرآات المساهمة            
سجالت المساهمين وايداع االرصدة بدقة وسرعة لدى مرآز ايداع االوراق المالية، متماشيًا ذلك واجراءات االنتقال                

 .من البيئة الورقية الى البيئة االلكترونية

• 

تثبيت حقوقه فقدتم مخاطبة حرصًا من مرآز ايداع االوراق المالية على ضرورة تثقيف المستثمر واعالمه بواجباته ل        
المستثمرين مباشرة من خالل حملة دعاية وإعالن ، طالت األردن بجميع أرجائه من خالل الصحف المحلية                                    
باإلضافة إلى نشرات تم توزيعها على صناديق البريد في المملكة، آما طالت أيضًا مستثمرين خارج األردن من                            

 .خالل الصحف العربية واسعة االنتشار

• 

 

أتي أهمية هذه الحملة االعالمية التأآيد على المستثمر االردني وغير االردني في سوق رأس المال األردني، بضرورة                                ت
الرقم الوطني للشخص     (الحفاظ على ممتلكاته من األوراق المالية بتثبيت اسمه الكامل وعنوانه وجنسيته ورقـم المرآـز                             

 .شرآات المساهمة العامةلدى أقسام المساهمين في ال) الطبيعي االردني
 

 نقل سجالت المساهمين
 

قام مرآز ايداع االوراق المالية ببناء البرمجيات الخاصة التي تعنى بتدقيق وتنقيح سجالت المساهمين على مرحلتين آان                            
ن  حيث تم طلب عينة مختارة من الشرآات المساهمة العامة بتزويده بسجالت المساهمي                  2001أولها في شهر آب من عام          

 .على قرص مرن بمواصفات فنية محددة

عمل مرآز ايداع االوراق المالية وأقسام المساهمين من خالل هذه المرحلة على دراسة أشكال االخطاء وتباين المعلومات                          
والبيانات وبعد ذلك، تم اعتماد النظام المحدث والطلب من جميع الشرآات المساهمة العامة في شهر تشرين ثاني من عام                              

 . بتزويده بسجالت مساهميهم، وآان التجاوب والتعاون جيدًا من قبل العديد من الشرآات المساهمة العامة2001

آما أصدر مرآز ايداع االوراق المالية بعد ذلك دليل المستخدم ألقسام المساهمين الذي تم توزيعه على أقسام المساهمين في                         
المصطلحات والقيود المعتمدة بين جميع مصدري االوراق المالية                  جميع الشرآات المساهمة العامة في المملكة لتوحيد                  

 .وأنظمتهم ليسهل عليهم التعامل مع سجالتهم بعد أن تم اعتمادها الكترونيًا من قبل مرآز ايداع االوراق المالية

 ايداع االوراق المالية،    نظرًا ألن تثبيت المعلومات والبيانات المتعلقة بالمساهمين تعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه مرآز                
فقد بات من الضروري التحقق من سجالت المساهمين الموجودة لدى الشرآات المساهمة العامة وربط المساهمين بأرقام                             

فقد آان يتم تثبيت المعلومات والبيانات الخاصة بالمساهمين ومنذ أآثر من عشرين عامًا على عقود التحويل اليدوية                      . موحدة
الماليين أو من قبل مصدري االوراق المالية للمساهمين مباشرة، مما ادى الى وجود بعض أخطاء في هذه                      من قبل الوسطاء     

 .المعلومات والبيانات الخاصة بهؤالء المساهمين في االسماء والجنسيات والعناوين

(هميـن والمستثمريـن       لذا آان البـد من قيام مرآـز ايـداع االوراق الماليـة بالتحقق مـن معلومـات وبيانـات المسا                                          
Cleansing Process (               من خالل اخضاع سجالت المساهمين الى اجراءات خاصة لتدقيق المعلومات والبيانات الواردة

 :في هذه السجالت، وفق مواصفات فنية معينة، وتخضع اجراءات التحقق الى مرحلتين
 

10 



 

ول المطلوبة ووفق المواصفات     يتم التحقق من أن المعلومات والبيانات واردة في السجل ضمن الحق                
الفنية المعتمدة من قبل مرآز ايداع االوراق المالية وعليه يتم تقسيم السجل الى السجالت الفرعية                            

 :التالية

 :المرحلة األولى

  .سجل فرعي للمساهمين المّعرفين على قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية -1

فين على قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية، ويقسم هذا            سجل فرعي للمساهمين غير المّعر      -2
 :السجل الى القسمين التالين

 
 

السجل المرفوض آليًا حيث أن جميع المعلومات والبيانات الرئيسية للمساهمين فيه ال                           
 .تطابق قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية

  -أ   

ف في أحد المعلومات او البيانات الرئيسية مع             السجل المرفوض جزئيًا حيث يوجد اختال        
 .قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية

  -ب 

 

 :وفيما يلي رسما توضيحيا الجراءات التحقق
 

 
 
 

وبعد قبول سجل المساهمين، يتم ربط السجالت الفرعية مع المصدر المعني لتخضع هذه السجالت                       
لعملية ديناميكية تعمل على تعريف         ) مرفوضة آليًا أو جزئياً      ال(الفرعية للمساهمين غير المّعرفين         

ويخضع . المساهمين غير المّعرفين وتوثيقهم وبالتالي نقلهم الى السجل الفرعي للمساهمين المّعرفين                
سجل المساهمين المّعرفين الى اجرءات تدقيق جديدة تمهيدًا لتطبيق اجراءات التقاص والتسوية                              

 .المساهمين في سجل المساهمين المّعرفينااللكترونية على هؤالء 

 :المرحلة الثانية

 

ولتفادي ارباك أقسام المساهمين، عمل مرآز ايداع االوراق المالية على بناء برمجيات خاصة بهم يتم من خالل هذه                                         
، وذلك  2002البرمجيات تسريع توثيق مساهميهم وسوف يتم ربط هذه الشرآات التي ترغب بذلك في الربع الثالث من عام                      

يتزامن مع مرحلة نقل السجالت وتطبيق اجراءات التقاص والتسوية االلكترونية ومن المتوقع أن تدوم هذه الفترة الى نهاية                         
 حيث سيصار الى تطبيق مرحلة االيداع النهائي والغاء عقود التحويل االلكترونية واستبدالها بالقيد االلكتروني                       2002عام  

ار التشريعات الالزمة المقترحة في مشروع قانون االوراق المالية وانشاء صندوق ضمان للتسوية                     الداخلي بعد أن يتم اقر       
يعنى بضمان تسوية االوراق المالية المتداولة بين الوسطاء الماليين، واجراء التعديالت واالضافات الالزمة على أنظمة                               

تائج االولية عن السجالت المطابقة لمواصفات التقاص               وتعليمات واجراءات مرآز ايداع االوراق المالية، علمًا بأن الن                    
من عدد المساهمين الكلي في تلك          % 13والتسوية االلكترونية تظهر أن نسبة الموثقين في سجالت المساهمين تزيد عن                      

 .من عدد االوراق المالية المصدرة من الشرآات المساهمة العامة في المملكة% 35السجالت ويمثلون ما يقارب 
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 مرآز ايداع االوراق المالية على رفع هذه النسبة من خالل اجراءات التقاص والتسوية االلكترونية وصوًال الى المرحلة                 يعمل
 .النهائية والتي تعنى بتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع

التحقق من دقة     عمد مرآز ايداع االوراق المالية ومنذ تأسيسه على التأآيد على وجوب صيانة ملكية االوراق المالية و                                 
المعلومات والبيانات وصحتها وهذا ما تم بالفعل، حيث اتخذ مجلس ادارة مرآز ايداع االوراق المالية قرارًا بشهر آانون أول                 

 بأن يتم اجازة العمالء المدخلين من قبل الوسطاء الماليين من خالل مرآز ايداع االوراق المالية بعد أن يتم                       2001من  عام    
 .ئق الثبوتية الالزمةتزويده بالوثا

آما عمل مرآز ايداع االوراق المالية ومن حرصه على رفع دقة وصحة المعلومات والبيانات الخاصة بالعمالء اضافة حقول                   
جديدة على  برمجياته تحتوي على معلومات اضافية، تمكن هذه البرمجيات من التحقق بعمق عن هؤالء العمالء ومنها اسم                          

 .باالضافة الى الجنسيات االخرى التي يتمتع بها العميل ونوع النيابة أيضًااالم وتاريخ الميالد 

واعتمدت قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية على أنها قاعدة بيانات سوق رأس المال باالردن، آما وأعدت برمجيات                      
ي سوق رأس المال، والتي تعزز من مكانة           خاصة تمكن هيئة االوراق المالية من امكانية مراقبة تداوالت االوراق المالية ف                

 .مرآز ايداع االوراق المالية آمؤسسة حيوية رئيسية بين مؤسسات سوق رأس المال االردني
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 التشـريعـات الناظمـة للمرآـز
 

ورفعه الى مجلس مفوضي هيئة االوراق      " تعليمات تسجيل وإيداع األوراق المالية وتسويتها       " تم إعداد مشروع    
 . لمناقشته2001ية في نهاية عام المال

•

جاءت هذه التعليمات، والتي تعتبر المظلة القانونية والتشريعية لكل ما تضمنته مرحلة ايداع الورقة المالية ونقل                   
ملكيتها وتسوية عمليات التداول الخاصة بها الكترونيًا، لتنظيم عالقة مرآز ايداع االوراق المالية بأعضائه،                           

الية والوسطاء الماليين ولتحدد االحكام الرئيسية المتعلقة بهذه المرحلة بشكل واضح ودقيق              مصدري االوراق الم  
باالضافة الى توضيح التزامات الجهات ذات العالقة بالتقاص والتسوية بما يضمن سالمة تطبيق مبدأ التسليم                          

 .مقابل الدفع

لتنظم الجوانب االجرائية والقواعد       " تها   اجراءات تسجيل وإيداع األوراق المالية وتسوي           " آما أعد مشروع       
التنظيمية بكل ما يتعلق بإيداع األوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية عمليات التداول الخاصة بها، إذ تعتبر هذه                       

 .اإلجراءات مكملة لما جاء بتعليمات تسجيل وإيداع األوراق المالية وتسويتها

•

ي ليتناسب وطبيعة عمل مرآز ايداع االوراق المالية في المرحلة                     تم إعداد مشروع تعليمات التنظيم اإلدار           
القادمة والبرمجيات التي سيطبقها لتنظيم عمليات إيداع األوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها، حيث تم                        

 .إعداد هذه التعليمات بما يتناسب والوضع الحالي لمرآز ايداع االوراق المالية والمراحل المستقبلية

•

 

تمشيًا مع التطورات المتالحقة في مرآز ايداع االوراق المالية بشكل خاص وسوق رأس المال بشكل عام، فقد قام مرآز                                
ايداع االوراق المالية بإجراء التعديالت الالزمة على األنظمة والتعليمات واإلجراءات المعمول بها لتتماشى مع هذه                                        

 :التطورات، على النحو التالي
 

ة األوراق المالية مهام إجراء عمليات تحويل ملكية األوراق المالية المعلق إدراجها والموقوف عن                      أناطت هيئ 
التعامل بها بمرآز ايداع االوراق المالية، آما اناطت به تولي إجراء تحويل ونقل ملكية األوراق المالية التي يتم                    

ألوراق المالية، بعد ان آان يتولى إجراء          إستثناؤها من التداول في البورصة بقرار من مجلس مفوضي هيئة ا                
عمليات تحويل ملكية األوراق المالية غير المدرجة وغير المتعامل بها لدى البورصة إذ أصبحت تسمى جميعها                  

 .عمليات التحويل ونقل الملكية لألوراق المالية غير المتداولة في البورصة

•

ديل تعليمات تسجيل األوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية              نظرًا لذلك فقد قام مرآز ايداع االوراق المالية بتع               
أثمانها واالجراءات المنبثقة عنها بما يتناسب وقرار هيئة األوراق المالية باالضافة الى تعديل النظام الداخلي                         

 .لعوائد مرآز إيداع األوراق المالية انسجامًا مع مهام مرآز ايداع االوراق المالية الجديدة
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 مة مرآز إيداع األوراق المالية اإللكترونيةأنظ
 

تواآبت مسيرة مرآز ايداع االوراق المالية مع التطور التكنولوجي بهدف تدعيم القاعدة التكنولوجية التي تعتبر أحد أهم                                
 .المرتكزات االساسية في تطور العمل لديه

 

 االنظمة المحلية: أوًال
 على االآتفاء باالنظمة التي تم بناؤها داخل المرآز سابقًا، فقد استمر ببناء                  لم يقتصر دور مرآز ايداع االوراق المالية        

 .األنظمة اإللكترونية بكفاءات محلية لديه، ومنها
 

  :نظام التحقق من سجالت المساهمين
تم بناء نظام خاص يعنى بالتحقق من سجالت المساهمين الواردة من المصدر وتبويبها حسب المواصفات                      

دى مرآز ايداع االوراق المالية، حيث يتم ومن خالل هذا النظام إما قبول معلومات المساهم                             المعتمدة ل  
 .الواردة في السجل او رفض هذه المعلومات والبيانات

يتم الحصول على السجالت بالتعاون مع أقسام المساهمين في الشرآات المساهمة العامة، بشكل مبدئي على                
 .قبل مرآز ايداع االوراق الماليةقرص مرن حسب مواصفات محددة من 

  :نظام تدقيق سجالت المساهمين
حرصًا من مرآز إيداع االوراق المالية على اإلرتقاء بمستوى االنظمة المعلوماتية لديه ولمزيد من التعاون                   

مع مصدري األوراق المالية، وتسهيًال على مالكي االوراق المالية ومن أجل التسريع في عملية توثيق                              
لمساهمين ورفع نسبتهم ليصار الى توثيقهم بالشكل الصحيح تم ربط أقسام المساهمين مع مرآز ايداع                             ا

االوراق المالية، من خالل نظام متخصص يسمح للمصدر بتدقيق سجالت مساهميه، وتصحيح األخطاء                        
مرن مرة أخرى،   وتعديلها يزود بها مرآز ايداع االوراق المالية الكترونيًا دون الحاجة الى ارسال قرص                    

باإلضافة . حيث قام مرآز ايداع االوراق المالية بتوفير عدد آبير من خطوط االتصال الالزمة لهذه الغاية                   
إلى ان هذا النظام يمكن المصدر من االستفسار عن بعض المعلومات الخاصة بالتداول على أوراقه المالية                    

 .وملكية المساهمين لديه

  :النظام اإلرثي
ذا النظـام لغايات اتمـام عمليات التحويل االرثي، اذ يتم من خالل هذا النظام إجراء التقسيم اإلرثي                يستخدم ه  

إلكترونيًا بين الورثة إستنـادًا الى حجة حصر اإلرث، آما ويتم من خالل هذا النظام، الذي تم بدء العمل به                      
ن عمليات التحويل ليتم تسليمها الى      ، اصدار صكوك التحويل الخاصة بهذا النوع م        1/7/2001اعتبـارًا من 

 .مصدري االوراق المالية

  :النظام العائلي
أو ابن اإلبن     /أو األم الى اإلبن و        /يتم من خالل هذا النظام اجراء عمليات التحويل العائلي بين األب و                       

 .وبالعكس وما بين األزواج
 

، اصدار عقود التحويل الخاصة       1/7/2001يتم من خالل هذا النظام، الذي تم بدء العمل به اعتبارًا من                    
 .بهذا النوع من عمليات التحويل ليتم تسليمها الى مصدري االوراق المالية

 

 االنظمة الجاهزة: ثانيًا
قام مرآز ايداع االوراق المالية بشراء أنظمة الكترونية جاهزة ّممولة من قبل وآالة الواليات المتحدة االمريكية لالنماء                    

، حيث تم مراعاة اختيار أحدث االنظمة        )AMIR(وبرنامج دعـم وتطوير بيئة االعمال في االردن          ) USAID(الدولي  
 .االلكترونية وأآثرها سهولة في االستخدام وتتطابق التشريعات المعمول بها في المملكة

 

  نظام اإليداع والتقاص والتسوية -
 efa، المصمم مـن قبـل الشرآـة االمريكيـة      )Equator(يوفـر نظـام اإليـداع والتقـاص والتسويـة اآويتر        

Software Services                 البيئة االلكترونية الالزمة اليداع االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية عمليات 
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 .التداول الخاصة بها بشكل يحقق الكفاءة والفاعلية بتنفيذ هذه العمليات

من قبل شرآة الخدمات المالية المرخص لها             يعمل هذا النظام على مستوى حساب المستثمر الممسوك                  
ممارسة أعمال الوساطة المالية، مما يخدم حملة االوراق المالية من خالل تعاقدهم المباشر مع الوسيط                             

 .أو مرآز ايداع االوراق المالية لتلبية احتياجاتهم الخاصة باستثماراتهم باالوراق المالية االردنية/المالي و

ت، خدمة الحفظ االمين على مستوى المستثمر لدى مرآز ايداع االوراق المالية أو                  ومن احدى هذه الخدما    
 .لدى شرآة الخدمات المالية ماسكة حسابات ذلك المستثمر

، حيث تم    )Equator(قام مرآز ايداع االوراق المالية بإجراء الفحوصات الفنية الالزمة لنظام اآويتر                      
 .والتشريعات المعمول بها في المملكةطلب إجراء تعديالت على النظام ليتناسب 

) USAID(ومن الجدير ذآره في هذا المجال بأن وآالة الواليات المتحدة االمريكية لالنماء الدولي                                   
،قد زود مرآز ايداع االوراق المالية برخصة           )AMIR(وبرنامج دعـم وتطوير بيئة االعمال في االردن             

 مرآز ايداع االوراق المالية بالربط مع أي تجمعات اقليمية                إضافية الستخدام هذا النظام بما يخدم غايات          
 .ألسواق االوراق المالية والتي تستخدم نفس النظام المعتمد لدى مرآز ايداع االوراق المالية

  :األنظمة المالية واإلدارية -
  .اريتم تزويد الدائرة المالية واإلدارية لدى مرآز ايداع االوراق المالية بنظام مالي وإد

  :النظام المالي ويتضمن الوحدات التالية -
  :تضمن األنظمة الفرعية التالية ت:وحدة المحاسبة. 1

  .األستاذ العام والذي يساعد على إختصار عمل دفتر اليومية وإستخراج التقارير بالدقة والسرعة المطلوبة -

  .ية للنقد والشيكات وإيداعها في البنوك المعنية يعمل على مراقبة مرآز ايداع االوراق المال:نظام البنوك -

  .صر إستخدام هذا النظام في عملية مراقبة اللوازم ينح:وحدة المستودعات. 2

وم بتصنيف وتبويب جميع األصول حسب فئاتها وأنواعها وإحتساب                            يق   :وحدة االصول الثابتة      . 3
 . المحاسبة لعمل القيود الالزمةاإلستهالآات السنوية أو اليومية وإمكانية ربطها مع نظام

 

  النظام اإلداري -
آما تم الحصول على نظام     . يعمل على توثيق ملفات الموظفين والمعلومات والبيانات الخاصة بهم الكترونياً          

صندوق اإلدخار يقوم بإحتساب المساهمات إستنادًا الى تعليمات صندوق إدخار موظفي مرآز إيداع                                 
 .سس التطبيقية بهذا الخصوصاالوراق المالية واأل

 

 

 تطوير االنظمة: ثالثًا
تمشيًا مع التطورات في سوق رأس المال بشكل عام ومرآز إيداع األوراق المالية بشكل خاص فقد ادخل مرآز ايداع                          

 :االوراق المالية التعديالت على األنظمة االلكترونية المستخدمة لديه، على النحو التالي
 

  ء نظام تعريف العمال-
ما زال العمل مستمرًا بهذا النظام الذي يتم من خالله تعريف العمالء وإصدار عقود التحويل اإللكترونية                         
الخاصة بتداوالتهم لرفع مستوى المعلومات والبيانات ودقتها من خالل اضافة حقول جديدة الى هذا النظام،                 

ستخدامها ألغراض المراقبة والتدقيق ومن       تعمل على تعزيز قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية ال               
 :هذه الحقول

 

 

الجنسيات األخرى إن وجدت -   إسم األم - تاريخ الميالد -
 

  النائبين عن الغير وتنقسم الى نوع النيابة، رقم المرآز للنائب -
 

  :تشمل نوع النيابة  

  ولي االمر - الوصي - الوآيل -

   التفليسةوآيل - قيم المحكمة - المصفي -

  قيم المحجورين -  
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  :نظام المراقبة والتدقيق -
بعد ان تم اعتماد قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية على أنها قاعدة بيانات سوق رأس المال في                               
االردن، تم تطوير برمجيات تعنى بالمراقبة والتدقيق تنعكس ايجابًا على اجراءات المراقبة لسوق رأس                          

 وترفع من مستوى المعلومات والبيانات ومن دقتها من خالل اخضاع هذه المعلومات والبيانات الى                       المال
اجراءات مقارنة مع قاعدة بيانات دائرة االحوال المدنية والجوازات وسجالت المساهمين الواردة الى مرآز              

 .ايداع االوراق المالية

 

ل اصدار تقارير تبين حرآة تداول العمالء، حرآة            آما يعنى هذا النظام بمراقبة حرآات العمالء من خال             
 .االوراق المالية، الوسطاء الماليون، آما يقوم النظام باصدار آشوف اجمالية لتحليل البيانات

 

وفيما يلي رسمًا توضيحيًا يتضمن المراحل التي طبقت والمراحل المنوي تطبيقها بكال النظامين، نظام مرآز ايداع االوراق                      
 والذي يبين أن مرآز ايداع االوراق المالية عمد الى ايجاد البرمجيات الالزمة                 Equatorااللكتروني ونظام االيداع     المالية  

التمام نقل الخدمات الى سوق رأس المال على مراحل تعمد الى تطوير أعضاء سوق رأس المال االردني من خالل ايجاد                              
 المعلومات والبيانات بشكل سريع دون احداث أي ارباك في سوق رأس                    آلية ديناميكية الكترونية تعمل على تنقيح وتدقيق          

 .المال
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 االمــور االداريــة
 

 المقر الدائم لمرآز ايداع االوراق المالية: أوًال
 وبالتعاون مع هيئة االوراق       1/6/2001تم اإلنتقال الى المقر الجديد لمؤسسات سوق رأس المال في األردن بتاريخ                     

صة عمان، ولقد جهز المقر الدائم بكافة الوسائل والمستلزمات الفنية الالزمة لضمان سير العمل وتم ربط                       المالية وبور 
وإعداد البنية التحتية الالزمة لربط هذا      ) Fiber optic(مبنى سوق رأس المال ومجمع بنك اإلسكان باأللياف الضوئية           

 .المقر الدائم محليًا وخارجيًا
 

 القوى العاملة: ثانيًا
 

في مجال سياسات التعيين، استمر مرآز ايداع االوراق المالية وعلى نفس النهج الذي أتخذه منذ               : الكادر الوظيفي 
 .البداية على استقطاب الكفاءات البشرية ذات االداء المميز والكفاءة العلمية

•

ق المالية، فقد تم العمل       نظرًا إلتساع حجم المبنى، وزيادة عدد موظفي مرآز ايداع االورا              : المكاتب واألجهزة 
 .على تجهيز بعض المكاتب بما يلزم من األثاث واألجهزة المختلفة

•

نظرًا ألهمية عملية التدريب لتوسيع آفاق الموظفين وتنمية مهاراتهم، وحرصًا من مرآز ايداع                                : التدريب
 .ين لدورات تدريبية داخل األردناالوراق المالية على زيادة وعي وثقافة العاملين لديه، فقد أستمر بايفاد الموظف

•

 –وتأآيدًا الهمية االستفادة من تجارب االخرين خاصة وأن مرآز ايداع االوراق المالية يعتبر تجربة جديدة                            
  في االردن، فقد قام المرآز بايفاد بعض الموظفين الى دورات تدريبية خارج االردن                              -االولى من نوعها       

 .في بناء مراآز ايداع لألوراق الماليةلالطالع على تجارب الدول االخرى 
 

 التعاون مع المؤسسات الدولية: ثالثًا
 

- ادراآًا ألهمية دور شرآات التكنولوجيا واالعالم واالتصاالت في توسيع وتسريع عملية التنمية االقتصادية                   
اق المالية   في ظل الظروف والمستجدات التي يشهدها االقتصاد العالمي، ولتنشيط السوق الثانوي لألور                         

الصادرة عن هذه الشرآات، تم توثيق آفاق التعاون المشترك من خالل تجميع األموال اإلستثمارية والكوادر                 
الفنية في سوق موحدة تضمن حماية حقوق المستثمرين من خالل ترسيخ التقنيات الالزمة لتحقيق الشفافية                      

لمستثمرين ال تنحصر في بلد واحد مما يعطي           والفاعلية الضرورية، وتتمتع هذه السوق بقاعدة واسعة من ا           
السوق عمقًا بالتفاعل على التعامالت ويؤدي ذلك الى تجميع اإلدخارات الى المشاريع التنموية الناجحة                             

 . وبأسعار عادلة

آما ان هذه السوق ومن خالل إعتمادها المواصفات الدولية تكون بمصاف األسواق العالمية والتي تنافس                         
 .تثمارات الدولية للمنطقة وتنمية الكفاءات المحليةعلى جذب اإلس

- تمشيًا مع التطورات التي قامت بها األمانة العامة إلتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية بتقسيم                          
الجمعية العمومية لإلتحاد الى ثالث مجالس فرعية تضم مجلس البورصات ومجلس هيئات الرقابة ومجلس                  

فقد أصبح مرآز ايداع االوراق المالية عضوًا عامًال بدًال من عضوًا منتسبًا في                     . إليداعمراآز التقاص وا   
إتحاد أسواق المال العربية، حيث انتخب عضوًا في اللجان التأسيسية لكل من المؤسسة العربية للتقاص                             

ى حيز الوجود    باالضافة الى البورصة العربية وآالهما مشروعين عربيين يهدف االتحاد الى اخراجهما ال                 
 .لتسهيل مهمة استثمار رأس المال العربي في الدول العربية والحفاظ عليه من الهجرة

قام مرآز ايداع االوراق المالية بتسويق مشروع المؤسسة العربية للتقاص           : تسويق المؤسسة العربية للتقاص   
ن خالل دعوة إآتتاب تم توجيهها الى       التي تعتبر أحد المرتكزات األساسية إلنشاء البورصة العربية، وذلك م          

جميع شرآات الخدمات المالية والمؤسسات المالية والبنوك وستعمل هذه المؤسسة آمرآز إيداع ألسواق                        
األوراق المالية وتسهيل عمليات قيد وتداول األوراق المالية للشرآات العربية، باإلضافة الى المقاصة                              

 .بين األسواق المالية العربيةوالتسوية للعمليات المشترآة التي تتم 

-  

تأآيدًا على أهمية التعاون واإلستثمار المشترك بين األردن والدول الشقيقة، فقد قام مرآز ايداع االوراق                           
المالية وبالتعاون مع مؤسسات سوق رأس المال بإستقبال الوفد السوري من جمعية المحاسبين القانونيين،                       

-  
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ة السورية والبنك المرآزي ووزارة التخطيط، حيث تم شرح اإلنجازات           ووفد سوري من اتحاد غرف التجار     
التشريعية وأهم التطورات التي شهدها سوق رأس المال خالل السنوات الماضية وما صاحبها من إصالحات         

 .هيكلية وتشريعية، تمكينًا لهذه الوفود من اإلستفادة من تجربة األردن في هذا المجال

وفد السعودي من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تم شرح اإلنجازات التشريعية وأهم               آما تم استقبال ال   
التطورات التي شهدها سوق رأس المال خالل السنوات الماضية وما صاحبها من إصالحات هيكلية                                    

 .وتشريعية، تمكينًا لهذه الوفود من اإلستفادة من تجربة األردن في هذا المجال

-  

 

 محاضرات والندواتعقد ال: رابعًا
تأآيدًا على أهمية نشر الوعي والثقافة، فقد شارك مرآز ايداع االوراق المالية في البرنامج التدريبي للوسطاء الماليين                         

 الذي يعقد سنويًا في معهد الدراسات المصرفية، وذلك من خالل المحاضرات الخاصة بمرآز إيداع األوراق المالية 

جامعات االردنية، لتعريف الطالب بأهم التطورات التي تمت في سوق عمان المالي سابقًا                آما تم عقد محاضرات في ال      
 .وسوق رأس المال الحالي والتعريف بمرآز ايداع االوراق المالية وغايات انشائه واهدافه

 

 ترميز األوراق المالية: خامسًا
 : المالية التي تنص علىمن النظام الداخلي لمرآز إيداع األوراق) 4(تطبيقًا ألحكام المادة 

 ."يكون للمرآز الحق بترميز نوع الورقة المالية والشرآة المصدرة وفق الطريقة التي يراها المرآز" 

فقــد قـام مرآـز إيـداع االوراق الماليـة بإعتبـاره الجهـة الوحيـدة المخولـة مـن قبـل هيئـة األوراق الماليـة فـي المملكـة                     
 International Securities Identificationميـز العائـدة الـى األوراق الماليـة ومصدريها        بإصـدار أرقـام التر   
Number-ISIN                                      باإلنتهاء مـن ترميـز هذه األوراق المالية ومصدريها وفق معادلة تتوافق والمعايير الدولية 

International Standard ISO-6166          صدريها محليًا وعالميًا،    حيث تم إعتماد ترميز جميع األوراق المالية وم
 Association of National Numberingبعد أن تم قبول عضوية مرآز إيداع األوراق المالية في مؤسسة                   

Agencies. 
 

 Intranetشبكة االنترانت : سادسًا
، من خالل تطبيق     تم تطويـر البنيـة االلكترونيـة الداخليـة لتسريع العمل بين العاملين لدى مرآز إيداع األوراق المالية                    

وربط جميع أجهزة العاملين بشبكة االنترانت الداخلية من خالل البريد االلكتروني، مما                   ) Intranet(نظام االنترانت    
 .يؤدي الى السرعة في االتصال واتخاذ االجراءات الالزمة دون تأخير

) USAID(دة االمريكيـة لالنمـاء الدولـي       آما تم تزويد مرآز ايداع االوراق المالية من خالل وآالة الواليـات المتحـ                  
بشاشة عرض، يتم من خاللها عرض أهداف وغايات مرآز           ) AMIR(وبرنامج دعم وتطوير بيئة االعمال في االردن         

 .ايداع االوراق المالية ومراحل بنائه
 

 Wide Area Networkالشبكة االرضية الواسعة : سابعًا
المقدمـة من وآالة الواليـات المتحـدة          ) Wide Area Network( الواسعة     تـم ترآيـب واعتماد الشبكة األرضية         

، لتعمل على     )AMIR(وبرنامج دعم وتطويـر بيئـة االعمـال فـي االردن                 ) USAID(االمريكيـة لالنمـاء الدولـي       
ق المالية وباقي     امكانية وسهولة اتصال أعضاء مرآز ايداع االوراق المالية محليًا وخارجيًا مع مرآز ايداع االورا                           

مؤسسات سوق رأس المال من هيئة االوراق المالية وبورصة عمان، حيث تم من خالل هذه الشبكة ربط مبنى سوق                             
 Fiber(رأس المال ومجمع بنك االسكان الذي يضم معظم مكاتب شرآات الوساطة المالية بواسطة ألياف ضوئية                             

Link.( 

ضمان السالمة واالمان وستعمل هذه الشبكة على انفتاح سوق رأس المال                 آما تم تزويد الشبكة باالجراءات الالزمة ل          
 .على العالم الخارجي
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 الخطـة المستقبليـة
 

 :التقاص والتسوية االلكترونية
 باجراء التسويات المالية بين الوسطاء الماليين لعمليات التداول              2002سوف يبدأ مرآز ايداع االوراق المالية خالل العام              

ي البورصة من خالله مباشرة بموجب تحويالت مصرفية وذلك بشكل تدريجي آمرحلة انتقالية لتطبيق مبدأ التسليم                     المنفذه ف 
، من خالل مسك بطاقات مساهمة لمالكي االوراق المالية الموثقين الذين                 )Delivery versus Payment(مقابل الدفع    

 .علوماتهم وبياناتهم على قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق الماليةتتطابق معلوماتهم وبياناتهم من واقع سجل المساهمين مع م

آما سيعمل على تحديث بطاقات المساهمين بناًء على عمليات شراء وبيع االوراق المالية التي تتم من خالل البورصة                                     
لحجز وفكهما المبلغين لمرآز    وعمليات نقل الملكية التي تتم من خالل مرآز ايداع االوراق المالية مباشرة وعمليات الرهن وا               

، اال أن بطاقات المساهمين هذه وفي هذه              )مصدر الورقة المالية    (ايداع االوراق المالية من قبل الشرآة المساهمة العامة                 
 .المرحلة لن تعتبر بديًال عن سجالت مالكي االوراق المالية وبطاقات المساهمة الممسوآة من قبل المصدر

راق المالية وعند استالمه لملف التداول من البورصة بالكشف المبدئي على ارصدة ملكية المحيلين في     سيقوم مرآز ايداع االو   
عمليات التداول وذلك للتثبت من ان المحيل موثق على قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية الخاصة بالورقة المالية                               

زة وغير مقيدة باي قيد يمنع التصرف بها آافية لتنفيذ عملية البيع                المعنية وانه يملك اوراقًا مالية غير مرهونة وغير محجو           
المعنية، حيث سيبقى مرآز ايداع االوراق المالية مستمرًا باصدار عقود التحويل لجميع عمليات التداول، وتسليمها الى                                  

ء الماليين الى عمليات تداول      مصدري االوراق المالية، وسيتم تصنيف عمليات التداول لغايات التسويات المالية بين الوسطا                
مقبولة وعمليات تداول معلقة، بحيث يتم احتجاز المبالغ المالية التي تمثل قيمة عقود التحويل المعلقة وذلك في حال آون                                 

اي المحيل غير موثق او عدد االوراق المالية التي يملكها ال تكفي لتنفيذ عملية البيع المعنية أو مرهونة او محجوزة او مقيدة ب                      
قيد يمنع التصرف بها  لحين ازالة اسباب                      

 .التعليق

ان إلجراءات التقاص والتسوية االلكترونية               
ميزات تعمل على تطوير سوق رأس المال                  
ليصل الى تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع  دون         
احداث ارباك لسوق االوراق المالية، آما انه              
يسرع من توثيق بيانات المساهمين ويقلص                

ويتبنى .  المتعلقة بالتقاص والتسوية         المخاطر
خطوة متقدمة في أساليب دفع أثمان االوراق              
المالية المتداولة، باالضافة الى أنه يخلق سجًال         
مرآزيًا لألوراق المالية الموثقة في نظام                       

تمهيدًا لتطبيق مبدأ           ) Equator(اآويتر      
 .التسليم مقابل الدفع

لة يتوجب على الوسيط المالي في تلك المرح              
النهائية الطلب من مرآز ايداع االوراق المالية         
تحويل االوراق المالية العائدة لعميله والمستندة        
الى تفويض ذلك العميل الى حسابه الممسوك             

يصار . من قبل الوسيط المالي طالب التحويل         
في تلك المرحلة الى الغاء عقود التحويل                        
االلكترونية ويتم حفظ االوراق المالية بموجب          

يود الكترونية لدى مرآز ايداع االوراق                      ق
 .   المالية

سيقوم مرآز ايداع االوراق المالية بادخال                   
التعديالت الالزمة على تعليمات تسجيل                        
االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها              
واصدار اجراءات خاصة تتناول االمور                      
التفصيلية لجميع متطلبات المرحلة االنتقالية              

 Deliveryأ التسليم مقابل الدفع        لتطبيق مبد  
versus Payment. 
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 :إيداع الورقة المالية وصوًال الى مرحلة التسليم مقابل الدفع
ان مرحلة ايداع الورقة المالية حلقة الوصل بين المراحل السابقة والمرحلة القادمـة التي تعنى بتطبيق أهم المعايير العالمية                          

الذي يتم من خالله تسليم الورقة المالية المودعة مقابل دفع               ) Delivery versus Payment(وهو التسليم مقابل الدفع       
 .أثمانها بشكل متزامن ونهائي ال رجعة فيه، بحيث تؤدي الى تقليل المخاطر المرتبطة بالتقاص والتسوية

ب بنكي مخصص ألغراض    آما سيتم تطوير طريقة دفع أثمان االوراق المالية لتصبح من خالل تحويالت نقدية بواسطة حسا               
 .التسوية

ليتمكن مرآز ايداع االوراق المالية من تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع البد من اقرار التعديالت الالزمة على التشريعات                               
المعمول بها حاليًا ومن أهم هذه التعديالت انشاء صندوق ضمان التسوية لدى مرآز ايداع االوراق المالية، ومعالجة جميع                           

 . خاطر المرتبطة بتداول األوراق المالية لضمان الوفاء باإللتزامات المالية المترتبة على مرآز إيداع األوراق الماليةالم

عمل مرآز ايداع االوراق المالية على اعتماد خطة عمل لألربع سنوات القادمة مع وآالة الواليات المتحدة االمريكية لالنماء                    
ليصل في نهايته الى اعالن بنك لألوراق            ) AMIR(طوير بيئة االعمال في االردن          وبرنامج دعم وت   ) USAID(الدولي  

المالية في االردن يعنى بجميع الخدمات المختصة بعناصر سوق رأس المال من شرآات خدمات مالية ومستثمرين ومصدري          
 .الجهزة والبرمجيات المساندة المستقبليةآما أنه تم االتفاق على احتياجات مرآز ايداع االوراق المالية من ا. االوراق المالية

ايمانًا من ادارة مرآز ايداع االوراق المالية بضرورة جذب المستثمرين االجانب، وحيث أن هذا المرآز يهدف الى الحفظ                            
الية لحفظ  االمين لملكيات االوراق المالية، فقد تم الطلب من هيئة االوراق المالية االمريكية اعتماد مرآز ايداع االوراق الم                       

ملكيات االوراق المالية للمستثمرين االجانب، مما يعزز ثقة هؤالء المستثمرين بسوق رأس المال خاصة وأن جميع ما                                    
يقوم بتسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها       . يتصف به مرآز ايداع االوراق المالية على اعتباره مؤسسة مستقلة ماليًا وادارياً              

 .1940متطلبات قانون شرآات االستثمار االمريكي رقم وتسوية أثمانها تتطابق و

 2000 وهو العام الذي يستكمل مرآز إيداع األوراق المالية جميع المراحل التي بدأ بتحقيقها منذ بداية عام                     2003وفي عام   
رة المخاطر   وبعد الوصول الى مساهمين موثقين ومّعرفين، مودعة أوراقهم المالية وإيجاد االدوات المالية لضمان إدا                                  

باإلضافة الى إدخال التعديالت في التشريعات الالزمة وتطبيق التقاص والتسوية من خالل مبدأ التسليم مقابل الدفع معززًا                           
ذلك ثقة المستثمرين المحليين واألجانب، مساهمًا في زيادة سيولة الورقة المالية وبذلك مساهمًا بدعم النمو االقتصادي في                            

 .المملكة
 

 
 

20 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحسابات الختامية

21 



 

 
 مــرآــز إيــداع األوراق الماليــة

 )أسس بموجب قانون خاص(
  األردن–عمان 

 2001 آانون األول 31
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 مــرآــز إيــداع األوراق الماليــة
 )أسس بموجب قانون خاص(

  األردن–عمان 
 

 الميزانية العامة
 )أ(بيان 

 
   آانون األول31

2000 2001  

  دينــار دينــار

 الموجودات  
 :موجودات متداولة   

 )3ايضاح (صندوق ولدى البنوك نقد في ال 799,043   476,305

 )4ايضاح (ذمم مدينة وارصدة مدينة اخرى   32,737   66,056

 )6ايضاح (مصاريف مدفوعة مقدمًا   3,972   8,202 

 )7ايضاح (ايرادات مستحقة القبض  -       227,094

 مجموع الموجودات المتداولة  835,752   777,657
 ) :5ايضاح (موجودات ثابتة    

  بالكلفة -موجودات ثابتة   2,117,654   152,900

 االستهالك المتراآم: ينزل  114,034   35,719

 صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة  2,003,620   117,181

 مجموع الموجودات   2,839,372   894,838

 طلوباتالم  
 :مطلوبات متداولة    

 )8ايضاح  (ذمم دائنة  129,051   137,334

 )9ايضاح (مصاريف مستحقة   43,859   54,089

 )10ايضاح ( اقساط قصيرة االجل -المطلوب الى هيئة االوراق المالية   771,267  -     

 مجموع مطلوبات متداولة  944,177   191,423
 )11ايضاح ) (منح وهبات(ايرادات مؤجلة   20,282   28,045

 )10ايضاح ( اقساط طويلة االجل -ب الى هيئة االوراق المالية المطلو  957,072  -     

 )ب( بيان -) االحتياطي العام(الوفر المتراآم   917,841   675,370

 مجموع المطلوبات والوفر المتراآم   2,839,372   894,838
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات
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 لماليــةمــرآــز إيــداع األوراق ا
 )أسس بموجب قانون خاص(

  األردن–عمان 
 

 بيان الدخل
 )ب(بيان 

 
  آانون األول31للسنة المنتهية في 

2000 2001  

  دينــار دينـار

 :االيرادات   
 )12ايضاح (رسوم االنتساب  8,787  588,952

 )12ايضاح (رسوم االشتراك السنوي  224,500     - 

 )13ايضاح (ت وايرادات العقود عموال 548,287  238,269

 ايراد فوائد بنكية 42,370  10,964

 صافي ايراد المرآز 823,944  838,185

 )14ايضاح (مصاريف ادارية وعمومية ومالية : ينزل 529,129  283,306

 )15ايضاح  (ارادات سنوات سابقة: يضاف 7,606  72,124

 )ج( بيان -     صافي الوفر للسنة  302,421  627,003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات
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 مــرآــز إيــداع األوراق الماليــة
 )أسس بموجب قانون خاص(

  األردن–عمان 
 

 )االحتياطي العام(بيان التغييرات في الوفر المتراآم 
 

 2000 و2001 آانون األول 31للسنة المنتهية في 
 

 )ج(ن بيا
 
 

    

  الوفر المتراآم صافــــــــي 

  بداية السنة الوفــــــــر المجمــــــوع
  دينــار دينــار دينــار

 2001العـــام    
 رصيد بداية السنة 675,370 -      675,370

)39(اثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم           )59,950( -      )59,950(
 في بداية العام

 )ب( بيان -صافي وفر السنة  -      302,421 302,421

       رصيد نهاية السنة 615,420 302,421 917,841
 2000العـــام    

 رصيد بداية السنة 48,367 -      48,367

 )ب( بيان -صافي وفر السنة  -      627,003 627,003

       رصيد نهاية السنة 48,367 627,003 675,370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات
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 مــرآــز إيــداع األوراق الماليــة
 )أسس بموجب قانون خاص(

  األردن–عمان 
 

 بيان التدفقات النقدية
 )د(بيان 

 
  آانون األول31للسنة المنتهية في 

2000 2001  

  دينــار دينــار

 : التشغيلالتدفقات النقدية من عمليات  
   صافي الوفر 302,421 627,003

   استهالك موجودات ثابتة 70,600 16,389

  عن سنوات سابقة  استهالك موجودات ثابتة -      8,562

  موجودات ثابتةخسائر بيع   97 -     

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود راس المال العامل 373,118 651,954
 في ذمم مدينة وارصدة مدينة اخرى) الزيادة  ( )26,632( )64,141(

 في مصاريف مدفوعة مقدمًا ) الزيادة(  النقص   4,231  )8,202(

 في ايرادات مستحقة )الزيادة(  النقص  227,094 )208,929(

 الزيادة في ذمم دائنة) النقص  ( )8,283( 137,334

  في مصاريف مستحقةيادة الز)النقص  ( )10,230( 18,712

  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 559,298 526,728

 : التدفقات النقدية من عمليات االستثمار  
   شراء موجودات ثابتة )1,966,856( )113,757(

   بيع موجودات ثابتة 1,957 -     

 عمليات االستثمار) فيالمستخدمة (صافي التدفقات النقدية  )1,964,899( )113,757(

 : التدفقات النقدية من عمليات التمويل  
 الزيادة في المطلوب لهيئة االوراق المالية   1,728,339 -     

  من عمليات التمويل النقديةصافي التدفقات 1,728,339 -     
      صافي الزيادة في النقد 322,738 412,971

  بداية السنة- ولدى البنوك   نقد في الصندوق 476,305 63,334

  نهاية السنة-نقد في الصندوق ولدى البنوك  799,043 476,305
 
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات
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 مــرآــز إيــداع األوراق الماليــة
 )أسس بموجب قانون خاص(

  األردن–عمان 
 2001 آانون األول 31

 
 

 اليةإيضاحات حول البيانات الم
 

  عام-1

تم انشاء مرآز )  أ29( واستنادًا الى نص المادة رقم 1997لسنة ) 23(بموجب قانون االوراق المالية المؤقت رقم      أ -
 لتسجيل ونقل ملكية االوراق المالية المتداولة في البورصة                    1999ايداع االوراق المالية في االول من ايار                  

  بهذا سطاء الماليين وهو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة          ولتسوية اثمان تلك االوراق المالية بين الو       
العمل ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما                   

ي االجراءات القضائية   في ذلك ابرام العقود وتملك االموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان ينيب عنه ف                  
 .احد المحامين االساتذة

ب - . المدرجة في البورصةيهدف المرآز الى الحفظ االمين لملكية االوراق المالية

ال يهدف المرآز الى الربح وال يخضع لقانون الشرآات وال يجوز له القيام باالعمال التجارية او ان يكون له نفع                           
 .ي او يمتلك أي اوراق ماليةخاص في أي مشروع او ان يقتن

 ج -

تتكون موارد المرآز من رسوم االنتساب ورسوم االشتراك السنوية من االعضاء ، آما يتقاضى المرآز العموالت                  
واالجور والبدالت وفقًا لما تنص عليه انظمته الداخلية ، المبالغ التي تخصصها الهيئة من مواردها للمرآز ،                                  

دات امواله وبيع اصوله ، الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات التي يوافق عليها                     عائدات امالك المرآز وعائ     
 .مجلس مفوضي الهيئة

 د -

يحتفظ المرآز باحتياطي عام يقيد فيه صافي الفائض السنوي للمرآز في آل سنة مالية ، ويتم تغطية العجز في                              
 .سنة مالية من االحتياطي العامحساب االيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية اذا وقع والي 

 هـ -

 و - ).2000 آما في عام 9( 2001آما في نهاية العام ) 28(بلغ عدد موظفي المرآز 

 ز - .2002 شباط 27 وافق مجلس ادارة المرآز على البيانات المالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ
 

  أهم السياسات المحاسبية-2

 أ - .ي قيد معامالتهيتبع المرآز اساس االستحقاق ف

 -% 5 بطريقة القسط الثابت بنسب سنوية تتراوح من             باستثناء االرض  تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة وتستهلك     
20%. 

ب -

يتحقق االيراد من رسوم االنتساب وعموالت نقل ملكية االوراق المالية والعموالت االخرى واالجور والبدالت                          
 .ستحقاقاالعلى اساس 

 ج -

 د - لتغيير في السياسات المحاسبيةا
 على  2001حول االدوات المالية اعتبارا من االول من آانون الثاني           ) 39(تم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم        
 .2001واخذ الفرق الى الوفر المتراآم في بداية العام . ارصدة المدينين المتاخرين عن التسديد

العمر االنتاجي    مدى خمس سنوات وهو             على في بيان الدخل          ) والهبات  نحمال(يتم اطفاء االيرادات المؤجلة           
 .للموجودات المتعلقة بهًا

 هـ -
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  نقد في الصندوق ولدى البنوك-3

 :يتكون هذا البند مما يلي
   آانون األول31

2000 2001  
  دينــار دينــار

 نقد في الصندوق 436ֽ17  -     

 اريج –بنك االسكان  594  594

 البنك االردني لالستثمار والتمويل 813ֽ779  475,711

470,305  797,843  

 *شيكات برسم التحصيل  200ֽ1  -     

476,305  043ֽ799  
======  ======  

 

 .يمثل هذا البند صافي المبلغ المدفوع عن رسوم انتساب واشتراآات الحد األعضاء*
 

  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى-4

 :تكون هذا البند مما يليي
  آانون األول31

2001  2000 
  دينــار دينــار

 *ذمم االعضاء  85,200  59,951

 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها : ينزل )59,950(  -     

 صافي ذمم االعضاء 25,250  59,951

 **ذمم الوسطاء الماليين  2,261  1,441

 ذمم موظفين 28  914

 لدى الغير امانات  4,688  3,180

 تأمينات مستردة  510  570

66,056  32,737  
=====   ======  

 

 .2000يمثل ذمم االعضاء رسوم انتساب مطالب بها منذ تشرين الثاني *

 .عقود مرتجعةتمثل ذمم الوسطاء الماليين ما يستحق على الوسطاء من عموالت وفروقات اسعار وايرادات **
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5  -  موجودات ثابتة
        يتألف هذا البند مما يلي :

رخصة قواعد
البيانات اثــــــــاث اجهزة اجهزة مباني

المجمــــوع والبرمجيات سيارات ومفروشات آمبيوتر واالت وعقارات 31 آانون االول 2001
دينــــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار

الكلفـــــــــــــــة:
152,900 24,665 8,389 41,292 20,409 58,145 - -   رصيد بداية السنة

1,966,856 - 47,700 19,411 4,019 3,001   اضافات *    152,916   1,739,809
2,102 - - 258 - 1,844 - - استبعادات

2,117,654 24,665 56,089 60,445 24,428 59,302 1,739,809 152,916      رصيد نهاية السنة

االستهالك المتراآم:
35,719 8,958 2,097 5,674 5,096 13,894 - - رصيد بداية السنة
78,363 4,933 7,741 7,500 3,734 10,960 43,495 -   اضافات (ايضاح 12) *

48 - - 21 - 27 - -   استبعادات
114,034 13,891 9,838 13,153 8,830 24,827 43,495 -      رصيد نهاية السنة

     صافي القيمة الدفترية آما في
2,003,620 10,774 46,251 47,292 15,598 34,475 1,696,314 152,916        31 آانون االول 2001

     صافي القيمة الدفترية آما في
117,181 15,707 6,292 35,618 15,313 44,251 - -        31 آانون االول 2000

20 15 15  20 - 15  20 - 15 نسبة االستهالك السنوية %

*   يتضمن هذا البند قيمة جهاز (UPS) ، ومقسم  هاتف نوع (اريكسون) تم الحصول عليهما هبه بقيمـــــة 
    38,813 دينار  ويظهر المبلغ المقابل له ضمن بند ايرادات مؤجلة ، ويجري استهالك قيمة هذه الموجودات

      سنويا بمعدل 20% سنويًا وتنزيل ما يعادل قيمة االستهالك من قيمة الهبه الواردة  في الميزانية العامة .

 

أراضي



 

 ة مقدما مصاريف مدفوع-6

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2000 2001  
  دينــار دينـار

 اشتراك بخدمة االنترنت 253  5,997

 عقد صيانة نظام البرمجة 495  2,083

 التأمين الصحي 790ֽ1  -     

 أتعاب المستشار القانوني 167ֽ1  -     

 اخرى 267  122

8,202  972ֽ3  
=====  =====  

 

  ايرادات مستحقة-7

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2000  2001  
  دينــار  دينــار
 رسوم انتساب مستحقة -       206,600

 عموالت نقل ملكية األوراق المالية -       17,805

 الفوائد البنكية المستحقة -       2,689

227,094       -  
=======  =======  

 

  ذمم دائنة-8

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2000  2001  
  دينــار  دينــار

 * هيئة االوراق المالية 996ֽ128  996ֽ128

 الشرآة العربية لألنظمة المكتبية -       6,995

 أمانات البورصة من التحويل االرثي والعائلي -       1,322

 ذمم دائنة اخرى  55   21

137,334  051ֽ129  
=======  =======  
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، تم الطلب من هيئة االوراق المالية           2001 تموز    26 تاريخ    49/2001بموجب قرار مجلس ادارة المرآز رقم            * 
 دينار والناتج عن فصل الموجودات بين مرآز االيداع وهيئة االوراق المالية بتاريخ              128,966اعفاء المرآز من مبلغ     

 ة تقسيط الذمة المترتب    2001 تشرشن الثاني     22اال ان هيئة االوراق المالية اقرت بتاريخ            . 2000  آانون االول   31
 2003على المرآز، وناقش مجلس ادارة المرآز موضوع التقسيط وطالب ادارة الهيئة تاجيل تسديد االقساط لبداية عام 

 

  مصاريف مستحقة-9

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2000 2001  
  دينــار دينــار

 مكافأة اعضاء مجلس االدارة 911ֽ33  33,125

 مهنيةاتعاب  356ֽ1  1,356

 مصاريف هاتف وفاآس وآهرباء 7,805  8,196

 مصاريف اخرى 787  1,542

 بدل تنقالت أعضاء مجلس االدارة -       2,600

 أتعاب أمين سر المجلس -       200

 ريف اإليجارمصا -       7,070

54,089  859ֽ43  
 ======  ======  

 

  المطلوب الى هيئة األوراق المالية-10

 :يتكون هذا البند مما يلي.أ   
  آانون األول31       

2001  
  دينــار
 أقساط قصيرة األجل مستحقة غير مدفوعة 446,105

 أقساط قصيرة األجل تستحق خالل عام 325,252

 أقساط قصيرة األجلمجموع  771,267

 أقساط طويلة األجل 957,072

1,728,339  
======  

 
تمثل المبالغ المبينة اعاله المطلوب الى هيئة االوراق المالية عن قيمة حصة مرآز ايداع االوراق المالية البالغة                        

تها هيئة االوراق   من المبنى المشترك مع هيئة االوراق المالية وبورصة عمان، وهي ناشئة عن مبالغ سدد                % 25
مليون دينار  ) 5(المالية عن المرآز او التزمت الهيئة فيها لمؤسسة الضمان االجتماعي بموجب عقد قرض قيمته                  

 . 2006 شباط 20 دينار ويمتد استحقاق القرض وفوائده حتى 1,545,495وقيمة فوائده 

.ب  

 20حتى  ) 1,636,290(وائد  وقد بلغت حصة المرآز من قرض مؤسسة الضمان االجتماعي اضافة الى الف                     
 وبلغت حصة المرآز من اجمالي النفقات التي تحملتها الهيئة من ثمن االرض والمخططات واتعاب                  2006شباط  

 .2001 دينار خالل العام 164,386دفع منها )  دينار256,435(ومكافآت 
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 تم اعتماد نسب      2001 آيار    15تاريخ  ) 50/2001(ضي هيئة األوراق المالية رقم          فواستنادًا لقرار مجلس م       ج 
و مرآز إيداع    % 28، بورصة عمان      %47التوزيع لحصص ملكية المؤسسات الثالث؛ هيئة األرواق المالية               

آما .  وافقت المؤسسات على نسب التوزيع المذآورة أعاله        وقد،الجديد المشترك في المبنى   % 25األوراق المالية   
 المساهمة   نسبة  على ان تكون     2001 حزيران    6 تاريخ    36/2001 رقم    ه قرار وافق مجلس ادارة المرآز في       

 علما بان القيمة النهائية لنسبة تملك مرآز االيداع في مبنى               %.25الفعلية المخصصة في المبنى لمرآز اإليداع         
 .هيئة االوراق المالية وطريقة تسديدها غير محددة باتفاقية خاصة ما بين الهيئة والمرآز

 

 لة إيرادات مؤج-11

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2000 2001  
  دينــار دينــار

  )5ايضاح  ( موجودات ثابتة- وهبات منح 38,813  813ֽ38 

 االطفاء للسنوات السابقة: ينزل  )10,768(  )3,005(

 )14ايضاح ( االطفاء للسنة  )7,763(  )7,763(

28,045  20,282  
======  ======  

 

  رسوم االنتساب ورسوم االشتراك السنوي-12

تمثل رسوم انتساب اعضاء المرآز من الشرآات المساهمة العامة وشرآات الخدمات المالية المرخص لها مزاولة اعمال                            
او المودع لديه وبنسبة خمسة دنانير لكل عشرة االف دينار من رأس المال المكتتب به وبحد اعلى خمسة االف                          /الوساطة و 

 : وتمثل رسوم االشتراك السنوي ما يتم استيفاءه من الجهات المبينه ادناه.نار دي
 

  دينــار
  000ֽ1 )حسب النظام الداخلي لعوائد المرآز(الشرآات المساهمة العامة 

  :شرآات الخدمات المالية المرخص لها أعمال 
  250   الوساطة

  250   المودع لديه
 

  عموالت وإيرادات-13

 :ن هذا البند مما يلييتكو
  آانون األول31للسنة المنتهية في 

2000  2001  
  دينــار  دينــار
 نقل ملكية االوراق المالية المتداولةعموالت  895ֽ401  200,829

 نقل ملكية االوراق المالية المستثناه من التداولعموالت  469ֽ29  6,791

  االرثي والعائليالمالية للتحويلنقل ملكية االوراق عموالت  798ֽ80  21,962

 ايراد العقود المرتجعة 125ֽ36  8,687
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238,269  287ֽ548  
 ======   =======  

 

  مصاريف إدارية وعمومية ومالية-14

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31للسنة المنتهية في 

2000  2001  
  دينــار  دينــار

  واالجور الرواتب 165,703  18,260

 مساهمة المرآز في الضمان االجتماعي 17,261  1,132

 مساهمة المرآز في صندوق االدخار 11,322  -     

 التأمين الصحي والحياة وضد الحوادث 11,660  -     

 اشتراآات في المنظمات واالتحادات العربية والعالمية 2,840  -     

  يببدل سفر ومصاريف تدر 23,119  11,974

 قرطاسية ومطبوعات 17,351  13,723

 هاتف وفاآس وآهرباء ومياه 34,343  21,526

 مكافأة اعضاء مجلس االدارة 33,911  33,125

 تنقالت اعضاء مجلس االدارة  16,267  16,107

 اتعاب امين سر مجلس االدارة 1,200  1,200

  ومستشارين وخبراءاتعاب مهنية 3,882  1,356

 ضيافة 5,478  1,115

 مصاريف تجهيز المبنى 7,588  8,763

 دعاية واعالن 4,458  -     

 مصروف حراسة 5,210  6,848

 مصاريف تنظيف 3,893  4,179

 صيانة 10,241  14,658

 وسائط النقلمصاريف  5,680  5,208

 مصاريف نثرية 5,134  6,063

 *استهالآات  70,600  16,389

 )مجمع حمزة(رات ايجا 49,391  72,682

 )مجمع حمزة(ايجار ومصروف اعادة المأجور آما آان عليه  22,500  -     

 خسارة بيع موجودات ثابتة 97  -     

 )مجمع حمزة(مصلريف تاسيس المرآز  -       28,998

283,306  529,129  
=======  =======  

 

  دينار7,763نزل من هذا البند اطفاء ايرادات مؤجلة بمبلغ *
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  تعديالت سنوات سابقة-15

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31للسنة المنتهية في 

2000  2001  
  دينــار  دينــار
 ايراد عموالت نقل ملكية االوراق المالية -       80,686

 رسوم انتساب 704ֽ5  -     

 استهالك موجودات ثابتة عن سنوات سابقة -       )8,562(

 ايرادات اخرى 902ֽ1  -     

72,124  606ֽ7  

=====  ======  
 

  التزامات ممكن أن تطرأ-16

، ر دينا  750,000بتاريخ الميزانية العامة، آان المرآز ُمدعى عليه في قضايا أمام المحاآم لمطالبته بمبالغ مجموعها                                 
أنه لن تترتب على المرآز أي التزامات أو خسائر من                والتزال القضيتان قيد النظر في المحكمة وفي رأي إدارة المرآز                  

 .جراء هاتين القضيتين
 

  أرقام المقارنة-17

 .2001 لتتناسب مع تصنيف ارقام العام 2000تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة للعام 
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 البيانات اإلحصائية
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الكشف بيانات الكشف الفترة الزمنية

 1 الء المعرفين على قاعدة بيانات المرآزالعم 31/12/2001آما في 

المنفذة وفقا لنوع الورقة المالية      ) االلكترونية(ملخص عقود التحويل     31/12/2001 ولغاية 1/1/2001
 مصنفة قطاعيا

2 

األوراق المالية التي تم التداول عليها من واقع عقود التحويل                               31/12/2001 ولغاية 1/1/2001
 )االلكترونية(

3 

 4 األوراق المالية المستثناة من التداول 31/12/2001 ولغاية 1/1/2001

توزيع المتعاملين باألوراق المالية من واقع عقود التحويل                                    31/12/2001 ولغاية 1/1/2001
 مصنفة حسب نوع المتعامل وجنسيته) االلكترونية(

5 

 6 موزها المعتمدةعدد وحالة األوراق المالية المسجلة لدى المرآز ور 16/5/2001آما في 
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آشف رقم (1)

المجموعاجنبيعربياردنيالتصنيفنوع  المتعامل

4374130508شركات

54873135صناديق

112215مؤسسات

1416حكومات

50355106664المجموع

18621168819920508افرادشخص طبيعي

21450219مشتركمشترك

19338174830521391المجموع

شخص اعتباري

العمالء المعرفين على قاعدة بيانات المركز كما في 2001/12/31

0

5000

10000

15000

20000

25000
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آشف رقم (2)

عدد العقودالعددالقطاعنوع الورقة المالية
عدد األوراق 
المالية المنفذه

عدد المتعاملينالقيمة األجماليه

176614169,387,672300,094,204.965,426بنوك

2619173,634,9896,225,503.14686تأمين

484417464,168,59898,271,126.664,258خدمات

72182961202,853,022263,200,967.658,832صناعة

163295,193340,044,281667,791,802.4119,202المجموع

1122485,3972,475,347.59125بنوك
0000.000تأمين
292641,415,562.0012خدمات
4643,2983,332,302.5027صناعة
1729788,9597,223,212.09164المجموع

122167.933صناديق استثمار
122167.933المجموع

181295,492340,133,242675,015,182.4319,369المجموع الكلي

اسهم

سندات

وحدات استثمارية

ملخص عقود التحويل (االلكترونيه) المنفذه وفقا لنوع الورقه الماليه مصنفه قطاعيا للفتره  من 2001/1/1 الى 2001/12/31
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القيمة األجماليه عدد المتعاملين
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آشف رقم (3)

شراءبيع

1091889622169773513.37906128361البنك االسالمي االردني للتمويل واالستثمار1
272522023714719815.232088633البنك االردني الكويتي2
100336805922595927.141292683بنك االردن والخليج3
6607719100815550366.9651283222بنك االسكان للتجارة والتمويل4
879125971348901.7734370بنك االستثمار العربي االردني5
266022960001681230.462872785بنك االنماء الصناعي6
930719793745822.381391805بنك االتحاد لالدخار واالستثمار7
893443360547422.071422806بنك المؤسسة العربية المصرفية/االردن8
130648339083226510.091802956بنك فيالدلفيا لالستثمار9

188122043932578521.4316823034البنك االردني لالستثمار والتمويل10
53041171584316165806.8143947810بنك الصادرات والتمويل11
53530585081849072.4458623بنك الشرق االوسط لالستثمار12
1001421186920230.691221216بنك القاهرة عمان13
10174993859720464475.4661583467بنك األردن14
1070596169239022.851291424بيت المال لالدخار واالستثمار لالسكان / بيتنا15
732690217319896068.1162172426البنك االهلي االردني16
117211189400207791497.70835831193البنك العربي17
5473013772.20550الشرق االوسط للتأمين18
27227668514153.466190النسر العربي للتأمين19
3087942363028453.0538651التأمين االردنية20
182787433365.0916130التأمين العامة العربية21
749505527.50450دلتا للتأمين22
78262112280195.6110390القدس للتأمين23
71453130031.65650المتحدة للتأمين24
386236499506512.93761034االردنية الفرنسية للتأمين25
663930653243.9411310االراضي المقدسة للتأمين26
508665291693.4015210اليرموك للتأمين واعادة التأمين27
21500014250.00220جراسا للتأمين28
342378092159953.1543810البحار العربية للتأمين29
36187078213242.4011183الشرق العربي للتأمين30
10713712261545.3426310الواحة للتأمين31
4627201382.4010160االردن والخليج للتأمين32
284637166611.785220العرب للتأمين على الحياة والحوداث33
205055593202.851090فيالدلفيا للتأمين34
626096145267.7116240االتحاد العربي الدولي للتأمين35
367897276327.0814190التأمين الوطنية االهلية36
343400032842.504110االردن الدولية للتأمين37
315501236.00330عمان للتأمين38
15600000599130.009120العربية االلمانية للتأمين39
21594360122315.6030481التأمين االسالمية40
1214000071600.00860الضامنون العرب41
49960099600.00430المجموعة العربية األردنية للتأمين42
31005010047.50320العربية االمريكية للتأمين43
370007000.00320البالد للخدمات الطبية44
829997105631.24770الفنادق والسياحة االردنية45
10499802271814941176.671211122135الكهرباء االردنية46
976166442371923.80941342آهرباء محافظة اربد47
8157127107521.7815550اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة48
289197298153805.4529650الخطوط البحرية الوطنية االردنية49
362511360448106564.144702883المؤسسة الصحفية االردنية / الرأي50
3421718596.97220الحمة المعدنية االردنية51
679458549285924.7077942فنادق الشرق االوسط والكومودور المتحدة52
16571499807784593.821712355العقارية التجارية االستثمارية / عقارآو53
635508531380718.38661777المحفظة الوطنية لالوراق المالية54

عدد عقود التحويل 
المرتجعه

األوراق الماليه التي تم التداول عليها من واقع عقود التحويل (االلكترونيه) للفتره من 2001/1/1 الى 2001/12/31

األسهم
عدد المتعاملين

القيمة األجمالية
عدد االسهم 
المنفذه

عدد العقود اسم الجهه المصدره الرقم
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آشف رقم (3)

شراءبيع
5511315448284.167250تأجير وصيانة االليات والمعدات55
131420498526934785.1830412االسواق الحره االردنية56
36822181649546.6648797المرآز االردني للتجارة الدولية57
1100009500.00110االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين58
12500011500.00110االردنية للتسويق59
20040959156030.4558400االردنية للصحافة والنشر / الدستور60
177419437040.103168العالمية ألدارة التأمينات الصحية61
2100002650.00220الشرق االوسط للتنمية والتجارة62
4344903204472520.1821190البحر المتوسط لالستثمارات السياحية63
1011173705861769.0032220الثقة لالستثمارات االردنية64
389932697184091097.7336943512الزرقاء للتعليم واالستثمار65
11628655791558527.5317324116العربية الدولية للتعليم واالستثمار66
31135000817200.00320الثقة للنقل الدولي67
238376752546532.001231البحرينية االردنية للتقنية واالتصاالت68
435441793254657.02601273التسهيالت التجارية االردنية69
74682814256965.9717513االهلية للمراآز التجارية70
277316721581434210.0122725244الموحدة لتنظيم النقل البري71
23555880656981775.7523601زاره لإلستثمار72
287642103683448582.5926553420االتحاد لالستثمارات المالية73
14912949180833.5119701العربية لالستثمارات المالية74
183019604891439365.7419923913اإلتحاد لتطوير اآلراضي75
63299348165850.7123220التجمعات االستثمارية المتخصصة76
101347050325831.927442الشرق للمشاريع االستثمارية77
8354107652458873770.215685407المستثمرون العرب المتحدون78
24124371172514864.9742470النقليات السياحية االردنية79
48317520191065.2516280الشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية80
18379000239213.0013100االردنية لالستثمار والنقل السياحي/ الفا81
121754142575876.3217310االردنية لالستثمارات  المتخصصة82
21192000133079.00360تطوير العقارات83
125001875.00110الصقر لالستثمار والخدمات المالية84
40770928946366.419150المتحدة لالستثمارات المالية85
450004350.00230العرب للتنمية العقارية86
11545000780750.001120مدارس االتحاد87
357590024527.70960األردنية المرآزية88
7100000136500.00730مجموعة العصر لالستثمار89
226833214351987680.642343188الدولية للفنادق واالسواق التجارية90
8611400612695.00650البتراء للنقل السياحي91
41700646.00140األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن92
765474827269725.47871212العربية لتصنيع وتجارة الورق93
21961240163184.4842970االلبان االردنية94
1018250307495595.257610611العامة للتعدين95
226810664901567251.0022635510العربية لصناعة االلمنيوم / آرال96
10675704474420750694.69661148023العربية لصناعة االدوية97
691650053465522049.525186483الصناعية التجارية الزراعية / االنتاج98
28881036744799.5934450مصانع المنظفات الكيماوية العربية99

194811704201296026.702202837الوطنية لصناعة الصلب100
11150723328220348017.0967282936دار الدواء للتنمية واالستثمار101
12021707048244759.701612023الصناعات البتروآيماوية الوسيطة102
4762583231239423.84809911مصانع االجواخ االردنية103
1034521050652072.201792023مصانع الخزف االردنية104
31217597431156251.8350651مصانع الورق والكرتون االردنية105
607726818113178474.3947552559مناجم الفوسفات االردنية106
17551150044895527.421992274االردنية لصناعة االنابيب107
14935473139580.1226710الدباغة االردنية108
257917229352195629.552803664المرآزالعربي للصناعات الدوائية والكيماوية109
20724543691871467.152272243الصناعات الوطنية110
8941092122151.6620340الصناعات الكيماوية االردنية111
19138207221108578.771792107العالمية للصناعات الكيماوية112
34282310267788.1610231صناعات عالء الدين113
21117355211244.4113100االستثمارات العامة114

األسهم

عدد العقوداسم الجهه المصدرهالرقم
عدد االسهم 
المنفذه

القيمة األجمالية
عدد عقود التحويل عدد المتعاملين

المرتجعه
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آشف رقم (3)

شراءبيع
830627534240425.53851080رافيا الصناعية لالآياس البالستيكية115
827501589.88350الصناعات الصوفية116
215265722156558.4041659الصناعات والكبريت االردنية / جيمكو117
82133515134785.9935340التنقيب للصناعات االنشائية118
923701645390.8029281االردنية للصناعات الخشبية119
20102016942884639.5324128311الوطنية لصناعة الكوابل واالسالك الكهربائية120
18292970268597859.422352059السلفوآيماويات االردنية121
4598424526612126040.62361156538مصانع االسمنت االردنية122
476223744747259305.6043345724البوتاس العربية123
12141072973559094.611362068اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية124
770810820211285.71921108االردنية لصناعات الصوف الصخري125
238302188344256587272.369861219113الدخان والسجائر الدولية126
387936104044306582.0035244622العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية127
20513353150618.6437571الكوثر لالستثمار128
791999899718362.421101584الوطنية لصناعة الكلورين129
14241330050541722.951352609الموارد الصناعية االردنية130
6111477068194491.50791262العربية لالستثمار والتجارة الدولية131
21803617439727122.1721822914المواشي والدواجن132
250221626531706222.152563412الكابالت االردنية الحديثة133
570612308540220.47942086الزي لصناعة االلبسة الجاهزة134
395635988144127.9851841الوطنية للصناعات النسيجية والبالستيكية135
185232401208273.4023470الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية136
9132087010497591.61871634نيزك لصناعة القوالب والمعدات137
244024343456358832738.7812791568147حديد االردن138
1591312019428681.3828601العربية للصناعات الكهربائية139
710495427864310874.1150457620الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية140
16056825284255031.921353788مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر141
398362330132181713.4331942322الرازي للصناعات الدوائيه142
4071113421305233162.502454323رم للصناعات المعدنية143
192925953621192424.982103090الدولية للصناعات الخزفية144
15619216519623.1326668الدولية إلنتاج األقمشة145
420845699562776631.704707431الصناعات الدوائية المتطورة146
1338421454640562.3313929212اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي147
850760740427128.2011617116الوطنية للدواجن148
15321852345606637.721582092العالمية لصناعة البصريات والسمعيات149
62750025850.00160االردنية لصناعات البحر الميت150
603074878335387746.516566595الوطنية لصناعات االلمنيوم151
113192731601.00480المصانع العربيه الدولية لالغذية واالستثمار152
16511366567987100.051632519دارالغذاء153
1073002785.00560العصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية154
202644855053236979.162643066مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة155
3949360161267.759100العربية لصناعة المواسير المعدنية156
99541327940911795687.6980375316االقبال للطباعة والتغليف157
161727532569775.6638640االتحاد للصناعات المتطورة158
23000016650.00220ملح الصافي االردنية159
35300059000.00310مجموعة الشرق االوسط لالستثمارات الدولية160
24208146244835.918193مصانع الزيوت النباتية االردنية161
4144170332868.00322الدولية لصناعات السيليكا162
48446452507563088.0147712948مصفاة البترول االردنية163

295,193340,044,281667,791,802.4125,20135,2301,428المجموع

شراءبيع
17517952615.105103سندات تنمية رقم44 استحقاق 2002/3/31 بفائدة 1%9
35288730308.14102910سندات تنمية رقم 45 استحقاق 2003/7/31بفائدة 2%9
8185018942.52270سندات تنمية رقم 46 استحقاق 2002/6/19 بفائدة 3%8.25
5346704502689.1718300سندات تنمية رقم 48 استحقاق 2004/7/25 بفائدة 4%9.25
17890098845.24880سندات تنمية رقم 49 استحقاق 2004/10/30 بفائده 5%9.25

السندات (األسناد)

األسهم

عدد العقوداسم الجهه المصدرهالرقم
عدد االسهم 
المنفذه

القيمة األجمالية
عدد عقود التحويل عدد المتعاملين

المرتجعه

السندات (األسناد)

عدد السندات عدد العقوداسم السند (االسناد)الرقم
القيمة األجمالية(األسناد) المنفذه

عدد عقود التحويل عدد المتعاملين
المرتجعه
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آشف رقم (3)

شراءبيع
19363440564.169100سندات تنمية رقم 50 استحقاق 2004/12/28 بفائده 6%9.25
5110192113679.4824310سندات تنمية رقم 51 استحقاق 2005/5/30 بفائده 7%9.25
18589666420.5814120سندات تنمية رقم 52 استحقاق 2005/8/28 بفائده 8%9.25
4505333.20110سندات سلطة المياه رقم 9 استحقاق 2003/8/15 بفائده 9%9.21

385085149.50320اسناد قرض الدخان والسجائر الدولية استحقاق 2003/5/15 بفائده 10%8
11001034700.00110اسناد قرض بنك القاهره عمان رقم 1 استحقاق 2002/9/22 بفائده 11%9.375
5141147812.00250اسناد قرض زاره لالستثمار استحقاق 2004/12/21 بفائده 12%10
41231267750.00420اسناد قرض العربية الدولية للفنادق استحقاق 2005/11/5 بفائده 13%10.5
336183550.00320اسناد قرض مصانع االجواخ االردنية استحقاق 2005/5/9 بفائده 14%9.25
5323412349553.0018100اسناد قرض مجمع الشرق االوسط استحقاق 2005/6/20 بفائده 15%9.75

اسناد قرض اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية استحقاق 2004/03/10بفائده 16
%9.5571714050.00240

15511250.00110اسناد قرض سيتي بنك ان ايه فرع عمان األردن استحقاق 2003/9/10 بفائدة 17%7.5
29788,9597,223,212.0912516513المجموع

شراءبيع
22167.93120صندوق بنك االسكان1

22167.93120المجموع

295,492340,133,242675,015,182.4325,32735,3971,441المجموع الكلي

عدد السندات عدد العقوداسم السند (االسناد)الرقم
القيمة األجمالية(األسناد) المنفذه

عدد عقود التحويل عدد المتعاملين
المرتجعه

الوحدات االستثماريه

عدد العقوداسم الجهه المصدرهالرقم
عدد الوحدات 

المنفذه
القيمة األجمالية

عدد عقود التحويل عدد المتعاملين
المرتجعه
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آشف رقم (4)

شراءبيع شراءبيع شراءبيع شراءبيع 
102264567189973190754163144805171513237218,642,558.18226,480,922.52اردني

76128597716934211023672204224262,684,530.0744,240,165.98عربي

83374102072258256913591,201,224.951,124,298.22اجنبي

110704889200154197895184472997194246838282,528,313.20271,845,386.72

2972297377177701121564582109958135228,946,649.21325,283,656.34اردني

3031408932551538204314496586108,875,079.7629,689,760.93عربي

6345577244017652414959576936,381,109.9129,305,173.23اجنبي

3903058363285357144599039134050490374,202,838.88384,278,590.50

157911139211941109659411174695311,055,118.1711,667,825.19اردني

30150630405,532.160.00عربي

0000000.00اجنبي

160911140711941109722451174695311,060,650.3311,667,825.19

116205285295193295193340044281340044281667,791,802.41667,791,802.41

82441611563473632636518,085.44603,792.19اردني

22938143962239546,569.8229,995.91عربي

0000000.000.00اجنبي

104531991703869835031564,655.26633,788.10

12149712750236539286,408,556.836,589,423.99اردنياعتباري

1010250250,000.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

13149812750261539286,658,556.836,589,423.99

0000000.000.00اردنيمشترك

0000000.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

0000000.000.00

1176729729788959889597,223,212.097,223,212.09

11121281.93167.93اردني

1101086.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

212222167.93167.93

0000000.000.00اردنياعتباري

0000000.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

0000000.000.00

0000000.000.00اردنيمشترك

0000000.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

0000000.000.00

212222167.93167.93

117395353295492295492340133242340133242675,015,182.43675,015,182.43

المجموع للوحدات األستثمارية

وحدات 
استثمارية

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

المجموع

طبيعي

المجموع للسندات

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع لألسهم

اسهم

طبيعي

سندات

المجموع

طبيعي

المجموع

المجموع

اعتباري

مشترك

عدد المتعاملين
الجنسية

القيمة األجماليه

توزيع المتعاملين باألوراق الماليه من واقع عقود التحويل (االلكترونيه) مصنفه حسب نوع المتعامل وجنسيته للفتره  من 2001/1/1 الى 2001/12/31

عدد األوراق الماليه المنفذهعدد عقود التحويل نوع 
الورقة

نوع 
المتعامل
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آشف رقم (5)

اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
1110012302309414421239091031.09019635.4200.000البنك االسالمي االردني لالستثمار والتمويل1
1110023522303793566730101688.19015164.2200.000البنك االردني الكويتي2
1110032300574890038855.5800.0000.000بنك االردن و الخليج3
11100474571336632038407626532.94066081.4607140.400بنك االسكان للتجارة والتمويل4
1110051100212560030894.3000.0000.000بنك االستثمار العربي االردني5
11101146003768002830.2600.0000.000بنك فيالدلفيا لالستثمار6
11100624202123620015397.53015.8000.000بنك االنماء الصناعي7
11100987160406677204376.290843.8500.000بنك المؤسسة العربية المصرفية /األردن8
1110141910226576100000231110.02011600.0000.000البنك االردني لالستثمار والتمويل9
11101710406254129406622.5801770.3300.000بنك الصادرات والتمويل10
111020800250016.2500.0000.000بنك الشرق االوسط لالستثمار11
111021180025992000624593.8000.0000.000بنك القاهرة عمان12
11102293521788325212521773.580299.600371.250بنك االردن13
1110273005300002226.0000.0000.000بيت المال لالدخار واالستثمار لالسكان/بيتنا14
111030306231321003521000469.8001505.2503150.000االنماء لالستثمارت والتسهيالت المالية15
111033126270332428216770428030.35022151.1400.000البنك االهلي االردني16
113023189591105630361921706019344532.5006032719.9003753200.000البنك العربي17
1112011014000000400000400000.0000.000400000.000البنك العربي االسالمي الدولي18
1110072110534012190558772.05018.2400.000بنك االتحاد للالدخار و االستثمار19
12100325802351640509.350373.0000.000النسر العربي للتأمين20
121004395073420621700002286314.100591350.0000.000التأمين االردنية21
1210051600332740039119.5300.0000.000التأمين العامة العربية22
121007274011790220012713.270242.0000.000القدس للتأمين23
1210082200297760064018.4000.0000.000المتحدة للتأمين24
12100938006097700137269.7500.0000.000االردنية الفرنسية للتأمين25
1210105214063590244306.780625.23024.480االراضي المقدسة للتأمين26
121020211023650441022704.000423.3600.000االتحاد العربي الدولي للتأمين27
12101332009327004122.6200.0000.000البحار العربية للتأمين28
1210211200262640025988.9600.0000.000التأمين الوطنيه االهليه29
121011100030000312.0000.0000.000اليرموك للتأمين و اعادة التأمين30
1210155006000002820.0000.0000.000الواحة للتأمين31
121016700200000680.0000.0000.000االردن و الخليج للتأمين32

االوراق المالية المستثناة من التداول  من1-1-2001 الى 31-12-2001   (اسهم)

رقم الورقهاسم الجهه المصدرهالتسلسل
القيمه األجماليهعدد األسهمعدد العقود
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آشف رقم (5)

اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
1210174002549004156.4200.0000.000العرب للتأمين على الحياة والحوادث33
12101807004373400.00091842.6000.000فيالدلفيا للتأمين34
12102310050000370.0000.0000.000عمان للتأمين35
121024040032500000.000325000.0000.000العربية االلمانية للتأمين36
12102202003333400.00038000.7600.000االردن الدولية للتأمين37
1310031210101821316038002.7005395.6000.000الفنادق و السياحة االردنية38
131004553361726689217500946493130.16031202.6201825.780الكهرباء االردنية39
1310055230168158493046241.25023355.7500.000العربية الدولية للفنادق40
131010122105603133011993.310344.4700.000كهرباء محافظة اربد41
13101141108932150016876.760289.5000.000اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة42
131012150089500843.1500.0000.000الخطوط البحرية الوطنية االردنية43
13101511101084800000536.20050400.0000.000فنادق الشرق االوسط والكومودور المتحدة44
13106214005650002944.0000.0000.000التسهيالت التجارية االردنية45
1310175450920210504683.89050.4000.000العقارية التجارية االستثمارية /عقاركو46
1310181750348230235.81015.2300.000المحفظة الوطنية لالوراق المالية47
131027700740034.0400.0000.000االردنية للتسويق48
131083200500000028000.0000.0000.000االردنية لالستثمار والنقل السياحي/الفا49
13101924003050001338.0000.0000.000تأجير و صيانة االليات و المعدات50
131023198024732000658.87050.0000.000المركز االردني للتجارة الدولية51
13102870155000073001250.0000.0001825.000االردنية للسياحة و المياه المعدنيه52
13103015101167077500483166.9803105.0000.000االردنية للصحافة والنشر /الدستور53
1310131020168768209615.9003960.6000.000المؤسسة الصحفية االردنية/الرأي54
131045002003000000.0000.000150000.000الدار الوطنية للصحافة واالعالم55
131075006004350000.0000.000435000.000الطباعون العرب56
13108140014181600141816.0000.0000.000المتخصصة للتجارة و االستثمارات57
131035900550000055000.0000.0000.000البحر المتوسط لالستثمارات السياحية58
1310514817019350101948022473.410120141.9000.000الزرقاء للتعليم و االستثمار59
131052371401915025752035109.00045557.9400.000العربية الدولية للتعليم و االستثمار60
13106626704276116536043253.89016536.0000.000الموحدة لتنظيم النقل البري61
131069225036555303583.00041.3400.000االتحاد لالستثمارات المالية62

القيمه األجماليه
رقم الورقهاسم الجهه المصدره

عدد األسهمعدد العقود
التسلسل

االوراق المالية المستثناة من التداول  من1-1-2001 الى 2001-12-31

اسهم
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آشف رقم (5)

اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
13107701002000000.00010800.0000.000التجمعات االستثمارية المتخصصة63
1310701401133102125946847.8400.0001296827.060العربية لالستثمارات المالية64
131073360010535008136.5000.0000.000االتحاد لتطوير االراضي65
1310146004000176.4000.0000.000الحمة المعدنية االردنية66
131079010040250000.000293825.0000.000المستثمرون العرب المتحدون67
13108019004764005115.0000.0000.000النقليات السياحية االردنية/جت68
13108221501700052000010890.00031200.0000.000الشرق العربي لالستثمارات المالية و االقتصادية69
1310903001000001000.0000.0000.000المتحدة للصناعات الزجاجية70
13109205001250000.00011375.0000.000العرب للتنمية العقارية71
131098134021540718630108201.0001038.0800.000الدولية للفنادق واالسواق التجارية72
1410037003800002155.5000.0000.000العربية لتصنيع وتجارة الورق73
141004753022972258057686.200681.8000.000االلبان االردنية74
141005180037600703.2000.0000.000العامة للتعدين75
141006122120458471734067210.7002184.3000.000العربية لصناعة االلمنيوم /آرال76
1410084616309244785520250189.21021726.6900.000العربية لصناعة االدوية77
1410092321512731399207110072724.59010444.8001337.280الصناعية التجارية الزراعية /االنتاج78
14101019006882600652586.1200.0000.000مصانع المنظفات الكيماوية العربية79
1410117600327120034397.3000.0000.000الوطنية لصناعة الصلب80
14101211311216212289941244097.7807257.290951.720دار الدواء للتنمية واالستثمار81
141013491012979145001889.4801015.0000.000الصناعات البتروكيماوية الوسيطة82
14101446207508415310388040.8507600.1200.000مصانع االجواخ االردنية83
1410157400272950033766.7800.0000.000مصانع الخزف االردنية84
1410175510810515006245.550111.0000.000مصانع الورق والكرتون االردنية85
141018169361768010717318398.460135.8102025.270مناجم الفوسفات االردنبة86
141019551044944250035363.070180.0000.000االردنية لصناعة االنابيب87
14104570050000135.0000.0000.000االردنية لصناعة الصوف الصخري88
14102059151021103403794.18040.900897.300الدباغة االردنية89
141023758017657154021332.230173.6700.000المركز العربي للصناعات الدوائية و الكيماوية90
1410272910165049102193.750638.3000.000العالمية للصناعات الكيماوية91
141029520266705491058786.2009993.6200.000االستثمارات العامة92

القيمه األجماليهعدد األسهمعدد العقود
رقم الورقهاسم الجهه المصدرهالتسلسل

اسهم

االوراق المالية المستثناة من التداول  من1-1-2001 الى 2001-12-31
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آشف رقم (5)

اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
14103031005665001685.7000.0000.000رافيا الصناعية لالكياس البالستيكية93
14103142005816004250.8800.0000.000الصناعات الصوفية94
14102580013002600.0000.0000.000الصناعات الوطنية95
141036100055100606.1000.0000.000التنقيب للصناعات االنشائية96
141038157031589403906.500164.5000.000االردنية للصناعات الخشبية97
141039230012300006027.0000.0000.000الوطنية لصناعة الكوابل و االسالك الكهربائية98
1410544300146480011811.5600.0000.000الوطنية لصناعة الكلورين99
14106270075000165.0000.0000.000الوطنية للصناعات النسيجية و البالستيكية100
1410402810989502825016517.0001073.5000.000السلفوكيماويات االردنية101
1410411662766698525990625151128638.310112977.21029210.230مصفاة البترول االردنية102
14104210256410113977119932725326973.72033712.3707767.930مصانع االسمنت االردنية103
141043520067550018669.7800.0000.000البوتاس العربية104
1410441500517080020914.4400.0000.000اتحاد الصناعات الكيماوية و الزيوت النباتية105
14104600790024710.0000.0007783.650االردنية للطباعة والتغليف 106
141048493013320399036032.080540.9700.000الدخان و السجائر الدولية107
141050802463013000129.6400.0003640.000العربية للمستلزمات الغذائية والطبية108
1410528200382500047214.4000.0000.000العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية109
14105313003800001204.0000.0000.000الكوثر لالستثمار110
14105538002891820079221.1900.0000.000الموارد الصناعية االردنية111
141056323079611601123.8202.0800.000العربية لالستثمار والتجارة الدولية112
1410581000160600402.5600.0000.000المواشي و الدواجن113
141059242051889668038922.910501.0000.000الكابالت االردنية الحديثة114
14106149701448199040124683.010757.4600.000الزي لصناعة االبسة الجاهزة115
141063361126656400023623503198.720480.000283482.000الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة/ناميكو116
141026802110002003057.0000.000554.000الصناعات الكيماوية االردنية117
1410321500880073.3800.0000.000الصناعات و الكبريت االردنية/جيمكو118
14108150044900628.6000.0000.000اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي119
1410660010050000.0000.0002250.000المؤسسة الطبية االردنية120
141067300107900582.6600.0000.000االردنية الكويتية للمنتجات الزراعية والغذائية121
1410696001202500025847.5000.0000.000نيزك لصناعة القوالب و المعدات122

القيمه األجماليهعدد األسهمعدد العقود
رقم الورقهاسم الجهه المصدرهالتسلسل

اسهم

االوراق المالية المستثناة من التداول من1-1-2001 الى 2001-12-31
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آشف رقم (5)

اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
141070791709591925100101565.0602778.4500.000حديد االردن123
1410731820849451088040468.010509.2800.000الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية124
14107423401343591478801071562.100112201.8000.000مصانع االتحاد النتاج التبغ و السجائر125
14107625003735001647.3500.0000.000الرازي للصناعات الدوائية126
141079500147400162.1400.0000.000الدولية النتاج االقمشة127
1310783005340005019.6000.0000.000الشرق للمشاريع االستثمارية128
1410773700751080035650.1600.0000.000رم للصناعات المعدنية129
1410787006000002440.0000.0000.000الدولية للصناعات الخزفية130
14108036501051851705794.130322.4600.000الصناعات الدوائية المتطورة131
141084320500062402050.000255.8400.000الوطنية للدواجن132

14108630040800155.0400.0000.000العالمية لصناعة البصريات والسمعيات133
1410912320115503250008353.97024050.0000.000الوطنية لصناعة االلمنيوم134
14109401001000000.0006700.0000.000دار الغذاء135
1410976046000069593553720.0000.0005219516.250مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة136
141100900500000038500.0000.0000.000االقبال للطباعة والتغليف137
1411109007989007493.0100.0000.000االتحاد للصناعات المتطورة138
14114110202591110003048.3801248.0000.000مصانع الزيوت النباتية االردنية139
141201900500000050000.0000.0000.000االردن الدولية للصناعات140

8252651300637031416294141266267631134724822880511608782

اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
150003800700007175.0000.0000.000سندات تنمية رقم 44 استحقاق 31/3/2002 بفائدة 141%9
150004211013275000014683.10051450.0000.000سندات تنمية رقم 45 استحقاق 31/7/2003 بفائدة 142%9
150005400400004128.0000.0000.000سندات تنمية رقم 46 استحقاق 19/6/2002 بفائدة 143%8.25
15000782056588706350.6009535.2500.000سندات تنمية رقم 48 استحقاق 25/7/2004 بفائدة 144%9.25
1500088009130010079.5200.0000.000سندات تنمية رقم 49 استحقاق 30/10/2004 بفائدة 145%9.25
150009800500005545.0000.0000.000سندات تنمية رقم 50 استحقاق 28/12/2004 بفائدة 146%9.25
150010203013044670014571.24050560.5000.000سندات تنمية رقم 51 استحقاق 30/5/2005 بفائدة 147%9.25

القيمه األجماليهعدد األسهمعدد العقود
رقم الورقهاسم الجهه المصدرهالتسلسل

اسهم

االوراق المالية المستثناة من التداول من1-1-2001 الى 2001-12-31

المجموع لألسهم
سندات (اسناد)

اسم السند (االسناد)التسلسل
القيمه األجماليهعدد السندات (االسناد)عدد العقود
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آشف رقم (5)

اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
150011800675007425.0000.0000.000سندات تنمية رقم 52 استحقاق 28/8/2005 بفائدة 148%9.25
1501028008000800.0000.0000.000سندات سلطة الكهرباء رقم 3/2001 استحقاق 30/10/2001 بفائدة 149%9

9360646410557070757.46111545.750
8345657300637677816399711266267631205481834035111608780

القيمه األجماليهعدد السندات (االسناد)عدد العقود
اسم السند (االسناد)التسلسل

سندات (اسناد)

المجموع للسندات (االسناد)
المجموع الكلي
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الرمز المعتمد (ISIN)نوع الورقةاسم الورقة الماليةالتسلسل

JO1100111011سهم عاديالبنك االسالمي االردني للتمويل واالستثمار1
JO1100211019سهم عاديالبنك االردني الكويتي2
JO1100311017سهم عاديبنك االردن والخليج3
JO1100411015سهم عاديبنك االسكان للتجارة والتمويل4
JO1100511012سهم عاديبنك االستثمار العربي االردني5
JO1100612018سهم ممتازبنك االنماء الصناعي6
JO1100711018سهم عاديبنك االتحاد لالدخار واالستثمار7
JO1100911014سهم عاديبنك المؤسسة العربية المصرفية/االردن8
JO1101111010سهم عاديبنك فيالدلفيا لالستثمار9

JO1101411014سهم عاديالبنك االردني لالستثمار والتمويل10
JO1101711017سهم عاديبنك الصادرات والتمويل11
JO1102011011سهم عاديبنك الشرق االوسط لالستثمار12
JO1102111019سهم عاديبنك القاهرة عمان13
JO1102211017سهم عاديبنك األردن14
JO1102711016سهم عاديبيت المال لالدخار واالستثمار لالسكان / بيتنا15
JO1103011010سهم عادياالنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية16
JO1103311014سهم عاديالبنك االهلي االردني17
JO1120111017سهم عاديالبنك العربي االسالمي الدولي18
JO1302311013سهم عاديالبنك العربي19
JO1500121016وحدات استثماريةصندوق بنك االسكان20
JO2100211017سهم عاديالشرق االوسط للتأمين21
JO2100311015سهم عاديالنسر العربي للتأمين22
JO2100411013سهم عاديالتأمين االردنية23
JO2100511010سهم عاديالتأمين العامة العربية24
JO2100611018سهم عاديدلتا للتأمين25
JO2100711016سهم عاديالقدس للتأمين26
JO2100811014سهم عاديالمتحدة للتأمين27
JO2100911012سهم عادياالردنية الفرنسية للتأمين28
JO2101011010سهم عادياالراضي المقدسة للتأمين29
JO2101111018سهم عادياليرموك للتأمين واعادة التأمين30
JO2101211016سهم عاديجراسا للتأمين31
JO2101311014سهم عاديالبحار العربية للتأمين32
JO2101411012سهم عاديالشرق العربي للتأمين33
JO2101511019سهم عاديالواحة للتأمين34
JO2101611017سهم عادياالردن والخليج للتأمين35
JO2101711015سهم عاديالعرب للتأمين على الحياة والحوداث36
JO2101811013سهم عاديفيالدلفيا للتأمين37
JO2102011019سهم عادياالتحاد العربي الدولي للتأمين38

آشف  رقم  (6)
األوراق المالية المسجلة لدى المرآز

ورموزها المعتمدة آما في 2002/5/16
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الرمز المعتمد (ISIN)نوع الورقةاسم الورقة الماليةالتسلسل
JO2102111017سهم عاديالتأمين الوطنية االهلية39
JO2102211015سهم عادياالردن الدولية للتأمين40
JO2102311013سهم عاديعمان للتأمين41
JO2102411011سهم عاديالعربية االلمانية للتأمين42
JO2102511018سهم عاديالتأمين االسالمية43
JO2102611016سهم عاديالضامنون العرب44
JO2102711014سهم عاديالمجموعة العربية األردنية للتأمين45
JO2103111016سهم عاديالعربية االمريكية للتأمين46
JO3100211015سهم عاديالبالد للخدمات الطبية47
JO3100311013سهم عاديالفنادق والسياحة االردنية48
JO3100411011سهم عاديالكهرباء االردنية49
JO3100511018سهم عاديالعربية الدولية للفنادق50
JO3101011018سهم عاديآهرباء محافظة اربد51
JO3101111016سهم عادياتحاد اصحاب السيارات الشاحنة52
JO3101211014سهم عاديالخطوط البحرية الوطنية االردنية53
JO3101311012سهم عاديالمؤسسة الصحفية االردنية / الرأي54
JO3101411010سهم عاديالحمة المعدنية االردنية55
JO3101511017سهم عاديفنادق الشرق االوسط والكومودور المتحدة56
JO3101711013سهم عاديالعقارية التجارية االستثمارية / عقارآو57
JO3101811011سهم عاديالمحفظة الوطنية لالوراق المالية58
JO3101911019سهم عاديتأجير وصيانة االليات والمعدات59
JO3102211013سهم عادياالسواق الحره االردنية60
JO3102311011سهم عاديالمرآز االردني للتجارة الدولية61
JO3102511016سهم عادياالستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين62
JO3102711012سهم عادياالردنية للتسويق63
JO3102811010سهم عادياالردنية للسياحة والمياه المعدنية64
JO3103011016سهم عادياالردنية للصحافة والنشر / الدستور65
JO3103211012سهم عاديالعالمية ألدارة التأمينات الصحية66
JO3103311010سهم عاديالشرق االوسط للتنمية والتجارة67
JO3103411018سهم عاديالسالم الدولية للنقل والتجارة68
JO3103511015سهم عاديالبحر المتوسط لالستثمارات السياحية69
JO3103911017سهم عاديالثقة لالستثمارات االردنية70
JO3104111013سهم عادياالقبال لالستثمارات المالية71
JO3104511014سهم عاديالدار الوطنية للصحافة واالعالم72
JO3105111012سهم عاديالزرقاء للتعليم واالستثمار73
JO3105211010سهم عاديالعربية الدولية للتعليم واالستثمار74
JO3105511013سهم عاديالثقة للنقل الدولي75
JO3106011013سهم عاديالبحرينية االردنية للتقنية واالتصاالت76
JO3106211019سهم عاديالتسهيالت التجارية االردنية77
JO3106411015سهم عادياالهلية للمراآز التجارية78
JO3106511012سهم عاديالضمان لالستثمار79
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JO3106611010سهم عاديالموحدة لتنظيم النقل البري80
JO3106711018سهم عاديزاره لإلستثمار81
JO3106911014سهم عادياالتحاد لالستثمارات المالية82
JO3107011012سهم عاديالعربية لالستثمارات المالية83
JO3107111010سهم عادياألردنية لضمان القروض84
JO3107311016سهم عادياإلتحاد لتطوير اآلراضي85
JO3107411014سهم عادياألردنية لالنتاج التلفزيوني86
JO3107511011سهم عاديالطباعون العرب87
JO3107611019سهم عاديالمجموعة العربية الدولية لالستثمارات الطبية88
JO3107711017سهم عاديالتجمعات االستثمارية المتخصصة89
JO3107811015سهم عاديالشرق للمشاريع االستثمارية90
JO3107911013سهم عاديالمستثمرون العرب المتحدون91
JO3108011011سهم عاديالنقليات السياحية االردنية92
JO3108111019سهم عاديالمتخصصة للتجارة واالستثمارات93
JO3108211017سهم عاديالشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية94
JO3108311015سهم عادياالردنية لالستثمار والنقل السياحي/ الفا95
JO3108511010سهم عاديالدولية لالستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية96
JO3108611018سهم عادياالردنية لالستثمارات  المتخصصة97
JO3108711016سهم عاديتطوير العقارات98
JO3108811014سهم عاديالصقر لالستثمار والخدمات المالية99

JO3108911012سهم عادياالمين لالستثمار100
JO3109011010سهم عاديالمتحدة لالستثمارات المالية101
JO3109211016سهم عاديالعرب للتنمية العقارية102
JO3109311014سهم عاديمدارس االتحاد103
JO3109611017سهم عادياألردنية المرآزية104
JO3109711015سهم عاديمجموعة العصر لالستثمار105
JO3109811013سهم عاديالدولية للفنادق واالسواق التجارية106
JO3110111015سهم عاديالبتراء للنقل السياحي107
JO3110411019سهم عاديعمان للتنمية واالستثمار108
JO3110511016سهم عادياالردنية العادة تمويل الرهن العقاري109
JO3120111013سهم عاديتسويق الكفاءات االردنية110
JO3120211011سهم عاديالكهرباء الوطنية111
JO3120311019سهم عاديتوليد الكهرباء المرآزية112
JO3120411017سهم عاديتوزيع الكهرباء113
JO3120511014سهم عاديفنادق االراضي المقدسة114
JO3120611012سهم عادياالتصاالت االردنية115
JO3120711010سهم عاديالمجموعة االستشارية االستثمارية116
JO3120811018سهم عاديالسالم لالستثمار117
JO3120911016سهم عاديالعربية لالستثمار االعالمي118
JO3121011014سهم عاديالبتراء للتطوير واالستثمارات المالية119
JO3121111012سهم عادياالردن لتطوير المشاريع السياحية120
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JO4100211013سهم عادياألردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها121
JO4100311011سهم عاديالعربية لتصنيع وتجارة الورق122
JO4100411019سهم عاديااللبان االردنية123
JO4100511016سهم عاديالعامة للتعدين124
JO4100611014سهم عاديالعربية لصناعة االلمنيوم / آرال125
JO4100811010سهم عاديالعربية لصناعة االدوية126
JO4100911018سهم عاديالصناعية التجارية الزراعية / االنتاج127
JO4101011016سهم عاديمصانع المنظفات الكيماوية العربية128
JO4101111014سهم عاديالوطنية لصناعة الصلب129
JO4101211012سهم عاديدار الدواء للتنمية واالستثمار130
JO4101311010سهم عاديالصناعات البتروآيماوية الوسيطة131
JO4101411018سهم عاديمصانع االجواخ االردنية132
JO4101511015سهم عاديمصانع الخزف االردنية133
JO4101711011سهم عاديمصانع الورق والكرتون االردنية134
JO4101811019سهم عاديمناجم الفوسفات االردنية135
JO4101911017سهم عادياالردنية لصناعة االنابيب136
JO4102011015سهم عاديالدباغة االردنية137
JO4102111013سهم عاديالدولية لالستثمارات الطبية138
JO4102311019سهم عاديالمرآزالعربي للصناعات الدوائية والكيماوية139
JO4102411017سهم عاديالجنوب لصناعة الفالتر140
JO4102511014سهم عاديالصناعات الوطنية141
JO4102611012سهم عاديالصناعات الكيماوية االردنية142
JO4102711010سهم عاديالعالمية للصناعات الكيماوية143
JO4102811018سهم عاديصناعات عالء الدين144
JO4102911016سهم عادياالستثمارات العامة145
JO4103011014سهم عاديرافيا الصناعية لالآياس البالستيكية146
JO4103111012سهم عاديالصناعات الصوفية147
JO4103211010سهم عاديالصناعات والكبريت االردنية / جيمكو148
JO4103511013سهم عاديالغزل والنسيج االردنية149
JO4103611011سهم عاديالتنقيب للصناعات االنشائية150
JO4103811017سهم عادياالردنية للصناعات الخشبية151
JO4103911015سهم عاديالوطنية لصناعة الكوابل واالسالك الكهربائية152
JO4104011013سهم عاديالسلفوآيماويات االردنية153
JO4104211019سهم عاديمصانع االسمنت االردنية154
JO4104311017سهم عاديالبوتاس العربية155
JO4104411015سهم عادياتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية156
JO4104511012سهم عادياالردنية لصناعات الصوف الصخري157
JO4104811016سهم عاديالدخان والسجائر الدولية158
JO4105011012سهم عاديالعربية للمستلزمات الغذائية والطبية159
JO4105211018سهم عاديالعالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية160
JO4105311016سهم عاديالكوثر لالستثمار161
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JO4105411014سهم عاديالوطنية لصناعة الكلورين162
JO4105511011سهم عاديالموارد الصناعية االردنية163
JO4105611019سهم عاديالعربية لالستثمار والتجارة الدولية164
JO4105811015سهم عاديالمواشي والدواجن165
JO4105911013سهم عاديالكابالت االردنية الحديثة166
JO4106011011سهم عاديالصناعات الهندسية العربية167
JO4106111019سهم عاديالزي لصناعة االلبسة الجاهزة168
JO4106211017سهم عاديالوطنية للصناعات النسيجية والبالستيكية169
JO4106311015سهم عاديالوطنية للصناعات الهندسية المتعددة170
JO4106511010سهم عاديالباطون الجاهز والتوريدات االنشائية171
JO4106611018سهم عاديالمؤسسة الطبية االردنية172
JO4106711016سهم عادياالردنية الكويتية للمنتجات الزراعية والغذائية173
JO4106911012سهم عادينيزك لصناعة القوالب والمعدات174
JO4107011010سهم عاديحديد االردن175
JO4107211016سهم عاديالعربية للصناعات الكهربائية176
JO4107311014سهم عاديالشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية177
JO4107411012سهم عاديمصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر178
JO4107511019سهم عاديالمتحدة للصناعات الزجاجية179
JO4107611017سهم عاديالرازي للصناعات الدوائيه180
JO4107711015سهم عاديرم عالء الدين للصناعات الهندسية181
JO4107811013سهم عاديالدولية للصناعات الخزفية182
JO4107911011سهم عاديالدولية إلنتاج األقمشة183
JO4108011019سهم عاديالصناعات الدوائية المتطورة184
JO4108111017سهم عادياللؤلؤة لصناعة الورق الصحي185
JO4108411011سهم عاديالوطنية للدواجن186
JO4108611016سهم عاديالعالمية لصناعة البصريات والسمعيات187
JO4108711014سهم عاديدلتا للصناعات الغذائيه188
JO4108911010سهم عادياالردنية لصناعات البحر الميت189
JO4109111016سهم عاديالوطنية لصناعات االلمنيوم190
JO4109211014سهم عاديالمصانع العربيه الدولية لالغذية واالستثمار191
JO4109411010سهم عاديدارالغذاء192
JO4109511017سهم عاديالعصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية193
JO4109711013سهم عاديمجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة194
JO4109811011سهم عاديالعربية لصناعة المواسير المعدنية195
JO4110011015سهم عادياالقبال للطباعة والتغليف196
JO4110111013سهم عاديالعامة للصناعات الهندسية197
JO4110311019سهم عاديالبترول الوطنية198
JO4110511014سهم عاديامانة لالستثمارات الزراعية والصناعية199
JO4110611012سهم عاديالعالمية لصناعة المنظفات200
JO4110711010سهم عاديالمجموعة المتحدة للنسيج201
JO4111011014سهم عادياالتحاد للصناعات المتطورة202
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JO4111111012سهم عاديملح الصافي االردنية203
JO4111711019سهم عادياالستثمارات والصناعات المتكاملة204
JO4111811017سهم عاديالمفرق للصناعات الغذائية205
JO4111911015سهم عاديمجموعة الشرق االوسط لالستثمارات الدولية206
JO4113011012سهم عاديمغنيسيا االردن207
JO4114011011سهم عاديالتبغ والسجاير االردنية208
JO4114111019سهم عاديمصانع الزيوت النباتية االردنية209
JO4117011018سهم عاديالدولية لصناعات السيليكا210
JO4120111011سهم عادياالردن الدولية للصناعات211
JO4120211019سهم عاديالكندي للصناعات الدوائية212
JO4120311017سهم عاديالترافرتين213
JO4120411015سهم عادياالستثمارات التعدينية214
JO4204111010سهم عاديمصفاة البترول االردنية215
JO5024200016سندات مؤسسات حكوميةسندات مؤسسة االقراض الزراعي رقم 2000/1 استحقاق 2005/8/13 بفائدة 216%7.25
JO5034200048سندات مؤسسات حكوميةسندات سلطة المياه رقم 9 استحقاق 2003/8/15 بفائده 217%9.21
JO5034200055سندات مؤسسات حكوميةسندات سلطة المياة رقم 10 استحقاق 2006/7/13 بفائده 218%9.02
JO5034200063سندات مؤسسات حكوميةسندات سلطة المياه رقم 11 استحقاق 2003/9/27 بفائدة 219%7
JO5034200071سندات مؤسسات حكوميةسندات سلطة المياه رقم 12 استحقاق 2004/6/17   بفائدة 220%5.35
JO5034200089سندات مؤسسات حكوميةسندات سلطة المياه رقم 13 استحقاق 2004/9/30 بفائدة 221%5.14
JO5034200097سندات مؤسسات حكوميةسندات سلطة المياه رقم 14 استحقاق 2005/4/30  بفائدة 222%4.59
JO5014300032سندات تنميةسندات تنمية رقم 45 استحقاق 2003/7/31بفائدة 223%9
JO5014300040سندات تنميةسندات تنمية رقم 46 استحقاق 2002/6/19 بفائدة 224%8.25
JO5014300065سندات تنميةسندات تنمية رقم 48 استحقاق 2004/7/25 بفائدة 225%9.25
JO5014300073سندات تنميةسندات تنمية رقم 49 استحقاق 2004/10/30 بفائده 226%9.25
JO5014300081سندات تنميةسندات تنمية رقم 50 استحقاق 2004/12/28 بفائده 227%9.25
JO5014300099سندات تنميةسندات تنمية رقم 51 استحقاق 2005/5/30 بفائده 228%9.25
JO5014300107سندات تنميةسندات تنمية رقم 52 استحقاق 2005/8/28 بفائده 229%9.25
JO5014300115سندات تنميةسندات تنمية رقم 53 استحقاق 2003/7/15 بفائده 230%8.38
JO5014300123سندات تنميةسندات تنمية رقم 54 استحقاق 2005/7/30 بفائده 231%8.63
JO5014400014سندات خزينةسندات خزينة رقم 2000/2 استحقاق 2003/8/20 بفائدة 232%7.000
JO5014400022سندات خزينةسندات خزينه رقم 1997/1 استحقاق 2002/7/10 بفائده 233%8.55
JO5014400030سندات خزينةسندات خزينة رقم 1997/2استحقاق 2004/10/18 بفائده 234%8.625
JO5014400048سندات خزينةسندات خزينه رقم 1999/1 استحقاق 2002/10/17 بفائده 235%7.09
JO5014400055سندات خزينةسندات خزينة رقم 1999/2 استحقاق 2002/12/12 بفائده 236%6.740
JO5014400063سندات خزينةسندات خزينة رقم 2000/1 استحقاق 2003/2/28 بفائده 237%7.000
JO5014400071سندات خزينةسندات خزينة رقم 2001/1 استحقاق 2003/9/4 بفائدة 4.75 238%
JO5014400089سندات خزينةسندات خزينة رقم 2001/2 استحقاق 2003/11/25  بفائدة 239%4.46
JO5014400097سندات خزينةسندات خزينة 2001/3 استحقاق 2003/12/27 بفائدة 240%4.47
JO1102141016اسناد قرض شرآاتاسناد قرض بنك القاهره عمان رقم 1 استحقاق 2002/9/22 بفائده 241%9.375
JO3100341010اسناد قرض شرآاتاسناد قرض الفنادق والسياحة االردنية استحقاق2007/03/30 بفائدة 242%10
JO3100541015اسناد قرض شرآاتاسناد قرض العربية الدولية للفنادق استحقاق 2005/11/5 بفائده 243%10.5
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JO3110541039اسناد قرض شرآاتاسناد قرض االردنية العادة تمويل الرهن العقاري رقم 3 استحقاق 2005/3/30 بفائده 244%7.758
JO3106741015اسناد قرض شرآاتاسناد قرض زاره لالستثمار استحقاق 2004/12/21 بفائده 245%10
JO4101441015اسناد قرض شرآاتاسناد قرض مصانع االجواخ االردنية استحقاق 2005/5/9 بفائده 246%9.25
JO4104241040اسناد قرض شرآاتاسناد قرض االسمنت االردنية رقم 10 استحقاق 2003/7/6 بفائده 247%9.2
JO4104431013اسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهماسناد قرض اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية استحقاق 2004/03/10  بفائده 248%9.5
JO4104841013اسناد قرض شرآاتاسناد قرض الدخان والسجائر الدولية استحقاق 2003/5/15 بفائده 249%8
JO4109741010اسناد قرض شرآاتاسناد قرض مجمع الشرق االوسط استحقاق 2005/6/20 بفائده 250%9.75
JO5021641014اسناد قرض شرآاتاسناد قرض سيتي بنك ان ايه فرع عمان األردن استحقاق 2003/9/10 بفائدة 251%7.5
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