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 آلمة رئيس مجلس اإلدارة
 
 

 ق المالية المحترمينالسادة اعضاء الهيئة العامة لمرآز ايداع االورا
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 

يسعدني في هذا اليوم المبارك ان ارحب بكم اجمل ترحيب لحضورآم االجتماع السنوي الرابع لهيئتكم العامة، آما ارحب                            
 .بمندوب هيئة االوراق المالية

 اضع بين ايديكم التقرير السنوي الثالث لمرآز           وبهذه المناسبة فإنه يسرني باسمي وباسم زمالئي اعضاء مجلس االدارة أن               
 .، وخططه المستقبلية وبياناته المالية2002ايداع االوراق المالية والذي يتضمن اهم اعمال المرآز خالل العام 

 

 السادة االعضاء
 

 حيث تم في هذا       العديد من التطورات الهامة على صعيد تحقيق اهداف ومهام مرآز ايداع االوراق المالية                  2002شهد عام   
العام الحصول على نسخ من سجالت مساهمي آافة الشرآات المساهمة العامة المتداولة في البورصة وقد تم اخضاع هذه                             

ويتم تحديث هذه السجالت      . السجالت الجراءات التدقيق والتحقق وتم توثيق هذه البيانات على انظمة المرآز االلكترونية                     
اول المنفذة في بورصة عمان وعمليات التحويل ونقل الملكية التي تتم من خالل المرآز مباشرة،                 يوميًا بناًء على عمليات التد    

 .آما يجري تثبيت ورفع قيود الملكية من رهن وحجز على هذه البطاقات بناًء على طلب الشرآات المساهمة العامة

لكيتهم االمر الذي يمّكن المرآز من معرفة عمليات        لقد آان لهذه الخطوة االثر الهام في رفع دقة بيانات المساهمين وارصدة م             
البيع بدون رصيد وآذلك عقود التداول المعلقة في نهاية آل يوم تداول بعد ان آان ال يتم معرفة مثل هذه العمليات اال بعد                                 

 .مرور ما يقارب خمسة ايام عمل

آز عندما يتقرر ذلك اضافة الى تمكين المرآز من            آما تتجلى اهمية هذه الخطوة في تسهيل ايداع االوراق المالية لدى المر                
 .تطبيق اجراءات التقاص والتسوية االلكترونية والتي تاتي آمرحلة انتقالية لمرحلة التسليم مقابل الدفع

 

 السيدات والسادة المحترمين
 

ح الخاص السهم الحكومة    وعلى صعيد اخر فقد شارك مرآز ايداع االوراق المالية وألول مرة باجراءات الطرح العام والطر               
في شرآة االتصاالت االردنية، حيث تم اعتماد طلب االآتتاب لهذه االسهم الذي حرص المرآز ان يكون متضمنًا آافة                                    
المعلومات والبيانات المطلوبةعن المكتتب، اضافة الى ذلك وقعت مذآرة تفاهم بين المرآز وشرآة االتصاالت االردنية وبنك                 

وذلك للتعاون فيما بينهم لتنفيذ عملية نقل ملكية االسهم المشمولة بالعرض العام والخاص،              ) مدير االصدار (االستثمار العربي   
اذ قام المرآز وطيلة فترة االآتتاب باجراء عمليات التدقيق والتحقق من معلومات وبيانات المكتتب وتزويد مدير االصدار                           

) 9359(من عدد المكتتبين البالغ     % 98 بناء سجل مساهمين موثق بنسبة        بنتائج هذا التدقيق االمر الذي مكن في النهاية من         
 .مكتتب

 

 السادة أعضاء مرآز ايداع االوراق المالية المحترمين
 

بعد ان انهى المرآز معظم االجراءات الالزمة لتطبيق التقاص والتسوية االلكترونية والتي تمثلت في اصدار تعليمات تسجيل                   
، وتعديل االنظمة االلكترونية والبرمجيات المعمول بها لدى المرآز         2002ملكيتها وتسوية اثمانها لسنة     االوراق المالية ونقل    

بما يتوافق وهذه المرحلة فقد تم اعتماد بنك للتسوية وسيتم توقيع االتفاقية الخاصة بذلك في القريب العاجل وسوف يبدأ                                     
 حيث سيتم من خالل هذه المرحلة قبض ودفع اثمان االوراق المالية               المرآز بتطبيق اجراءات التقاص والتسوية االلكترونية،      

من والى الوسطاء من خالل حواالت مالية االمر الذي سيؤدي الى تعزيز التسويات المالية بين الوسطاء والحد من مخاطر                           
 .عدم تسليم الورقة المالية او عدم دفع اثمان االوراق المالية

/24/10لمرآز الحالي قد تم انتخـاب خمسة من اعضـائه من قبل هيئتكـم الموقـرة بتاريخ                    وآما تعلمون فإن مجلس ادارة ا       
 اضافة الى اثنين قد تم تعيينهما من قبل مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية، وقد باشر هذا المجلس اعماله ومهامه                          2002

 .24/11/2002اعتبارًا من تاريخ 
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 31/12/2002، والذي ُبدئ العمـل به اعتبـارًا من تاريـخ         2002لسنة  ) 76(ت رقم   وقد صـدر قانون االوراق المالية المؤق     
 .1997لسنة ) 23(والذي الغى قانون االوراق المالية رقم 

ان اهم ما تضمنه قانون االوراق المالية الجديد فيما يتعلق بمرآز ايداع االوراق المالية توضيح الصفة القانونية للمرآز حيث                     
لى ان المرآز مؤسسة ذات نفع عام ال تهدف الى الربح تتولى مهام تسجيل االوراق المالية وحفظ ونقل                                   نص القانون ع    

ملكيتها، وايداع االوراق المالية واجراء التقاص والتسوية لالوراق المالية، وآذلك النص صراحة على عضوية المرآز حيث                  
 للشرآات المساهمة العامة والمصدر العام والشخص                منه على ان العضوية في المرآز الزامية               ) 82(تضمنت المادة      

االعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه والحافظ األمين واي جهة اخرى يحددها مجلس                          
 مفوضي هيئة االوراق المالية، اضافة الى النص صراحة بأن اموال المرآز وحقوقه لدى الغير تعتبر امواًال عامة يتم                                      

 .تحصيلها وفقًا الحكام قانون تحصيل االموال االميرية المعمول به

وتعزيزًا للبناء المؤسسي لمرآز ايداع االوراق المالية سوف يسعى المرآز خالل الفترة القريبة القادمة الى  استكمال بناء                             
ظيفية لكافة العاملين في المرآز        آادره الوظيفي اضافة الى اعتماد الوصف الوظيفي لكافة الوظائف واعتماد المسميات الو                   

 .وذلك فور اقرار التعليمات الخاصة بذلك من قبل مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية

آما ان القانون نص على انشاء صندوق ضمان التسوية الذي يتولى المرآز اداراته ويتمتع بشخصية اعتبارية ويهدف الى                           
 وتغطية العجز في رصيد االوراق المالية الذي يظهر لدى عضو                         تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري              

الصندوق البائع ويقوم مجلس االدارة حاليًا باعداد نظام لهذا الصندوق، الذي يعتبر خلفًا قانونيًا وواقعيًا لصندوق ضمان                                 
 .الوسطاء الماليين الذي يتبع البورصة حاليًا

 

 السادة االعضاء
 

لية يسعى جاهدًا لخدمة اعضائه سواًء آانوا شرآات مساهمة عامة او وسطاء حيث عمل على                      ان مرآز ايداع االوراق الما      
اعداد برمجيات خاصة القسام المساهمين لدى الشرآات المساهمة العامة يتم ربطها مباشرة مع المرآز لتمكن هذه الشرآات                     

يانات المساهمين ويعمل المرآز على تعديل         من متابعة سجالت مساهميها وارصدتهم والحرآات المنفذة لحسابهم وتوثيق ب                
 .وتحديث هذه البرمجيات آلما دعت الحاجة لذلك

آذلك يعمل المرآز باستمرار على تعديل وتطوير البرمجيات المستخدمة من قبل الوسطاء لغايات تعريف عمالئهم وفتح                              
لى تضمين هذه البرمجيات آافة التقارير الالزمة        حسابات اوراق مالية لهم ومتابعة عمليات التداول المنفذة من قبلهم اضافة ا              
 .للوسطاء بما في ذلك التقارير الخاصة بمرحلة التقاص والتسوية االلكترونية

ممثلة في برنامج دعم     ) USAID(ومن الجدير ذآره في هذا المجال بأن وآالة الواليات المتحدة االمريكية لالنماء الدولي                     
) Equator(قد زودوا المرآز مشكورين بنظام ايداع لالوراق المالية يسمى                ) AMIR(وتطوير بيئة االعمال في االردن         
  تم استالمه رسميًا من قبل المرآز ولم يتـم االعتماد عليه            EFA Software Servicesمصمم من قبل الشرآة االمريكية      

فقد وضعت تحت التصفية وتم شراء       ) EFA(بشكـل آامل حتى هذا التاريخ،  ونظرًا للظروف الماليـة التي تمر فيها شرآـة               
 م  ويدرس المرآز حاليًا اثر ذلك على المرآز فيما يتعلق بنظا              Computershareموجوداتها من قبل شرآة اخرى تسمى         

)Equator ( 19/8/2001وعقد الصيانة الخاص به  الذي يمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ. 

 بتنفيذ المهام الموآلة اليه بموجب قانون االوراق المالية وفقًا لتطور العمل لديه               وحيث انه تم اعتماد عدة مراحل لقيام المرآز        
 على بناء برمجيات من شانها تمكين المرآز من تنفيذ آل مرحلة من هذه المراحل                   2000فقد عمل المرآز ومنذ بداية العام        

الموآلة اليه، حيث اصبحت البرمجيات التي تم بناؤها          ريثما يتم توفير البرمجيات الجاهزة التي تمكنه من القيام بكافة المهام               
تشكل في مجموعها نظامًا شبه آامل يخدم المرآز باالضافة الى الوسطاء والشرآات المساهمة العامة وهيئة االوراق المالية                      

 ).SCORPIO(حتى هذه المرحلة وتم تسميته نظام 
 

 السيدات والسادة المحترمين
 

م لكافة االخوة والزمالء الذين تعاقبوا على رئاسة وعضوية مجلس ادارة المرآز بالشكر على ما                         انتهز هذه المناسبة التقد     
بذلوه من جهود صادقة لخدمة المرآز بشكل خاص وسوق رأس المال بشكل عام وايصاله للمرحلة التي نشاهدها حالياً،                                  

 .مؤسسًة وطنيًة تقوم بالمهام الموآلة اليها بكل آفاءة واقتدار

قدم بالشكر لهيئة االوراق المالية ممثلة بمعالي رئيسها ومجلس مفوضيها، لما تقدمه من دعم متواصل للمرآز، ولوآالة                    آما ات 
لما يقدموه  ) AMIR(وبرنامج دعم وتطوير بيئة االعمال في االردن         ) USAID(الواليات المتحدة االمريكية لالنماء الدولي       
 .كل اجهزة ومعدات او برمجيات وانظمة الكترونية او خبرات واستشاراتمن دعم للمرآز سواء آان هذا الدعم على ش
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آما اتقدم بالشكر الى زمالئي اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وآافة العاملين في المرآز مشيدين بكفاءتهم وبجهودهم                  
ع الى المولى العلي القدير ان يحفظ أردننا        التي تميزت على الدوام بأسمى معاني االخالص والوالء لمؤسستهم، واننا اذ نضر            

الغالي تحت الراية الهاشمية بقيادة مليكنا المفدى جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين وولي عهده صاحب السمو الملكي                               
 .االمير حمزه بن الحسين حفظهما اهللا وامد في عمرهما

 
 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 
 

 لؤي مسمار    
 ئيس مجلس اإلدارةر
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 2002 المالية لعام األوراق إيداع مرآز إنجازات
 

نظرًا لحاجة سوق رأس المال في األردن لضبط إيقاع العمل في ظل التطورات التي طرأت على أسواق المال العالمية                                     
سجل مرآزي موثق لمالكي     بتحقيق السرعة والسهولة في تداول االوراق المالية، فقد قام مرآز ايداع االوراق المالية ببناء                      

االوراق المالية وتطبيق إجراءات التقاص والتسوية االلكترونية وصوًال الى المرحلة النهائية التي تعنى بتطبيق مبدأ التسليم                       
 .مقابل الدفع

 بعد ان تم الحصول على نسخ من سجالت المساهمين واخضاعها الى إجراءات خاصة لتدقيق المعلومات والبيانات الواردة                       
في هذه السجالت وفق مواصفات فنية محددة من قبل المرآز، تبين الدارة مرآز ايداع االوراق المالية بأن بيانات ومعلومات                     
عدد آبير من المساهمين غير مكتملة، وعمل مرآز ايداع االوراق المالية مع مصدري االوراق المالية على بناء سجل                                    

 .علومات والبيانات الخاصة بمالكي االوراق الماليةمرآزي لمالكي االوراق المالية وتوثيق الم

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

مرآز ايداع االوراق المالية، من خالل نظام متخصص يسمح للمصدر بتدقيق سجالت مساهميه، وتصحيح األخطاء وتعديلها                  
ان هذا النظام يمكن المصدر من االستفسار عن بعض                  باإلضافة إلى  . وتزويد مرآز ايداع االوراق المالية بها الكترونياً            

 .ه أوراقه المالية وملكية المساهمين لديالمعلومات الخاصة بالتداول على

آان الهدف الرئيسي لمرحلة التقاص والتسوية االلكترونية هو التسريع في إستكمال وتحديث بيانات مالكي االوراق المالية                         
لدى مصدريها، وإحتفاظ  المرآز بسجالت ملكية مطابقة لتلك السجالت المحفوظة  لدى الشرآات المساهمة العامة بهدف                            

سهيل ايداع االوراق المالية  لدى المرآز مستقبًال وآذلك اإلرتقاء بالتسويات المالية بين الوسطاء وتحضيرهم للمرحلة                                 ت
 .النهائية، التسليم مقابل الدفع

لذلك عمد المرآز وبهدف حماية حقوق مالكي االوراق المالية وضمان ملكيتهم من االوراق المالية والتسهيل عليهم عند                                 
التداول الى دعوة آافة المساهمين في الشرآات المساهمة العامة إلستكمال بياناتهم لدى الشرآات التي يملكون فيها                     رغبتهم ب 

اسهمًا، وقد شملت المعلومات والبيانات الواجب تثبيتها لدى قسم المساهمين لمالك الورقة المالية في الشرآة، واإلسم الكامل                       
شهادة التسجيل باإلضافة الى الجنسية، والرقم الوطني للشخص الطبيعي األردني او                آما ورد في وثيقة اثبات الشخصية او           

 .رقم المرآز

ومن جانب أخر فقد اآد المرآز على جميع شرآات الخدمات المالية المرخصة لمزاولة أعمال الوساطة على تعريف وتوثيق                     
بيع لصالحهم تسهيًال عليهم، بدًال من ان يتم إحتجاز المبالغ            عمالئهم والتثبت من ملكيتهم ألوراقهم المالية قبل إتمام عمليات ال           

النقدية التي تخص العقود المعلقة الناتجة عن عدم توثيق هؤالء العمالء المتعاملين بيعًا على االوراق المالية المتداولة في                               
 .بورصة عمان

طوير برمجيات تعنى بالمراقبة والتدقيق تنعكس          أما على صعيد المراقبة والتدقيق، فقد قام مرآز ايداع االوراق المالية بت                     
ايجابًا على اجراءات المراقبة لسوق رأس المال وترفع من مستوى المعلومات والبيانات ومن دقتها لضمان وسالمة ملكية                           

ت الورقة المالية من خالل تدقيق تعامالت األعضاء وإخضاع المعلومات والبيانات الى اجراءات مقارنة مع قاعدة بيانا                                
آما . المرآز وقاعدة بيانات دائرة االحوال المدنية والجوازات وسجالت المساهمين الواردة الى مرآز ايداع االوراق المالية                    

يتم مراقبة حرآات التداول الناشئة عن األعضاء لعمالئهم من قبل هيئة االوراق المالية بما يضمن سالمة التداول، انسجامًا                          
لعدالة بين المستثمرين آما تم إعتماد قاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق المالية على أنها قاعدة                       مع مفهوم الشفافية لتحقيق ا      

 .بيانات سوق رأس المال في االردن
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 التسليم مقابل الدفع
 

 حتى يتمكن مرآز ايداع االوراق المالية من القيام بالمهام الموآلة اليه، آان البد له من المرور بعدة مراحل وصوًال الى                                  
المرحلة النهائية التي تعنى بتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع وعليه فال يتم تسليم االوراق المالية المباعة من البائع الى                                          
المشتري اال بعد أن يتم تسديد ثمنها ويتطلب ذلك بناء سجل مرآزي موثق لمالكي االوراق المالية وتطبيق اجراءات التقاص                      

 والتسوية االلكترونية
 

  المرآزي لالوراق الماليةالسجل
 

سعى مرآز ايداع االوراق المالية من خالل نظام السجل المرآزي لالحتفاظ بجميع سجالت المساهمين لدى المصدرين                                 
سيحل هذا النظام اإللكتروني محل النظام      . بموجب قيود الكترونية لتعتبر هذه القيود البينة القانونية على ملكية االوراق المالية            

 .الذي آان سائدًا خالل األربع والعشرين سنة الماضيةاليدوي 

حتى يتمكن مرآز ايداع االوراق المالية من اإلحتفاظ بسجالت موثقة تتضمن معلومات وبيانات دقيقة وصحيحة فإنه يتولى                        
ا اإلطار فقد    وضمن هذ . توثيق المعلومات والبيانات الخاصة بمالكي االوراق المالية بالتعاون مع مصدري االوراق المالية                  

الزم مرآز ايداع االوراق المالية الوسطاء بتعريف عمالئهم على نظام المرآز اإللكتروني قبل إجراء أي تداول لصالحهم                            
حيث يقوم الوسيط بإدخال جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بعمالئه على نظام مرآز ايداع االوراق المالية، ويتولى مرآز                     

 .ة تثبيت تلك المعلومات بعد إستالمه الوثائق الثبوتية الالزمةايداع االوراق المالي

وقد قام مرآز ايداع االوراق المالية أيضًا بالتحقق من المعلومات والبيانات الخاصة بمالكي االوراق المالية وإخضاع سجالت                 
 .مالكي االوراق المالية إلى إجراءات خاصة لتدقيق وتنقيح تلــك المعلومات والبيانات

 

 :يتم من خالل نظام السجل المرآزي ما يلي
 

 • توثيق سجالت مالكي االوراق المالية

 • حفظ سجالت مالكي االوراق المالية الموثقة

 • إصدار اشعارات تعليق لعمليات التداول باالوراق المالية غير المودعة

 • التقاص والتسوية االلكترونية

 • المراقبة واإلشراف

 • عائليةالتحويالت اإلرثية وال

 • الحرآات المستثناه من التداول
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 التقاص والتسوية االلكترونية
 

يقوم المرآز بإجراء عمليات التقاص والتسوية االلكترونية في الورقة المالية لحساب الوسطاء بهدف تحديد صافي حقوقهم                         
ليات التداول الى عمليات تداول مقبولة          والتزاماتهم الناشئة عن تداول االوراق المالية، آما عمل المرآز على تصنيف عم                    

 .وعمليات تداول معلقة لغايات التسويات المالية بين الوسطاء

ان التقاص والتسوية االلكترونية لعقود التداول باالوراق المالية تتضمن نقل ملكية االوراق المالية من البائع الى المشتري                            
سيط المشتري، وبهذا فان هذه اجراءات التقاص والتسوية تقسم الى الشقين               مقابل دفع أثمان تلك االوراق المالية من قبل الو           

 :التاليين
 

 تسوية االوراق المالية: أوًال
 

 بتطبيق إجراءات التقاص والتسوية االلكترونية على الورقة المالية،            2002بدأ مرآز ايداع االوراق المالية خالل عام           
بورصة بالكشف على ارصدة ملكية المحيلين في عمليات التداول، للتثبت              حيث يقوم وعند إستالمه لملف التداول من ال          

من ان المحيل موثق على قاعدة بيانات المرآز الخاصة بالورقة المالية المعنية، وان المحيل يملك اوراقًا مالية غير                                
ة آافية لتنفيذ عملية     مرهونة وغير محجوزة وغير مقيدة بأي قيد يمنع التصرف بها، آما ان ما يملكه من أوراق مالي                          

البيع التي تمت في البورصة، وقد عمل على فتح بطاقات حرآات للمساهمين مالكي االوراق المالية الموثقين وهم الذين                     
مع ) الشرآة المساهمة العامة  (تطابقت جميع معلوماتهم وبياناتهم في سجل المساهمين الوارد من مصدر الورقة المالية                 

ويتم تحديث هذه البطاقات بناء على عمليات بيع وشراء االوراق المالية التي تتم من خالل                               قاعدة بيانات المرآز،       
البورصة او عمليات نقل الملكية التي تتم من خالل المرآز مباشرة، آما يقوم مرآز ايداع االوراق المالية بتحديث قيود                      

 .عامةالملكية من رهن او حجز عند ابالغه بها من قبل الشرآات المساهمة ال

تم تصنيف عمليات التداول الى عمليات تداول مقبولة وعمليات تداول معلقة وذلك لغايات التسويات المالية بين                                        
الوسطاء، وتعتبر عمليات التداول معلقة وعقد التحويل الخاص بها معلق إذا آان المحيل غير موثق على قاعدة بيانات                        

وراق المالية التي يملكها المحيل ال تكفي لتثبيت عملية البيع أو إذا آانت               المرآز الخاصة بالورقة المالية او آان عدد اال        
 .االوراق المالية مرهونة او محجوزة او مقيدة بأي قيد يمنع التصرف بها
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واستمر مرآز ايداع االوراق المالية بإصدار عقود التحويل لجميع عمليات التداول سواء آانت عملية التداول مقبولة او                     
لكل عقد تحويل معلق يتم تسليم هذه اإلشعارات الى الشرآات المساهمة            " إشعار تعليق "ال انه عمل على إصدار      معلقة، إ 

وعند إستالم عقود التحويل لعمليات التداول تقوم الشرآة المساهمة العامة المعنية البدء بعملية               . العامة مع عقود التحويل   
ت الملكية لديها فإما أن يتم قبول عقد التحويل وترحيله او رفضه                    ترحيل هذه العقود على سجالت المساهمين وبطاقا          

وإعادته للمرآز مع اإلشعار الخاص به متضمنًا بيان  اسباب الرفض، اما إذا تم ترحيل العقد المعلق من قبل أقسام                                   
بينًا فيه أسباب زوال     المساهمين في الشرآات المساهمة العامة المعنية ولم ُيرفض فيتم تعبئة اإلشعار وإعادته للمرآز م                 

 .التعليق وقبول العقد

يقوم المرآز الكترونيًا وفي نهاية آل يوم تداول بإعالم الوسيط المالي بعمليات التداول المعلقة الخاصة به وذلك من                               
ق خالل برمجيات تم إعدادها وتزويد الوسطاء الماليين بها حيث يتوجب على الوسيط المالي المعني إزالة اسباب التعلي                      

 .2002خالل المدة المحددة بتعليمات تسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها لسنة 
 

 دورة التقاص والتسوية
 

ويعمل مرآز ايداع االوراق    ). T+5(تستغرق عملية نقل ملكية االوراق المالية حاليًا خمسة أيام عمل من تاريخ التداول               
 ).T+3( عدد األيام الى ثالثة أيام عمل من تاريـخ التـداول المالية على رفع آفاءة انظمته لخفض

 :وفيما يلي رسما توضيحيا لدورة التقاص والتسوية
 

 
 

ان إجراءات التقاص والتسوية االلكترونية تعمل على تطوير سوق رأس المال ليصل الى تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع                  
 انها تسرع من توثيق بيانات المساهمين وتقليص المخاطر المتعلقة                     دون إحداث إرباك لسوق االوراق المالية، آما             

بالتقاص والتسوية وتبنى خطوة متقدمة في اساليب دفع أثمان االوراق المالية المتداولة لخلق سجًال مرآزيًا لألوراق                            
 .المالية الموثقة تمهيدًا لتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع

 االوراق المالية بإعتباره الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بنقل ملكية الورقة                    من الجدير ذآره قيام مرآز ايداع        
المالية بتنفيذ عملية نقل ملكية األسهم المشمولة بالعرض العام والخاص لجزء من اسهم حكومة المملكة األردنية                                      

 االسهم بسهولة ويسر، وإيجاد سجل           الهاشمية في شرآة اإلتصاالت األردنية الى المكتتبين وقد تم بالفعل نقل ملكية                      
مساهمين مكتمل حسب متطلبات مرآز ايداع االوراق المالية بما يضمن سالمة ملكية الورقة المالية وسهولة تداولها بعد                   

وقد تم إجراء عملية نقل ملكية األسهم الى المكتتبين حسب ما ورد في السجالت النهائية المزودة له من                    . انتهاء االآتتاب 
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مدراء اإلصدار متزامنًا مع دفع حصيلة اإلآتتاب للحكومة وتسليم الشرآة سجل المكتتبين بعد إتمام نقل الملكية آما                    قبل  
وقد عمل المرآز على إصدار إشعارات تعزيز ملكية األسهم للمكتتبين األجانب الواردين في سجل مدير اإلصدار                                 

 .ةاألجنبي من خالل وآالئهم من البنوك المحلية والخارجي

آما تم تمكين شرآة اإلتصاالت األردنية من الربط المباشر مع المرآز إلتمام ايداع المساهمين الموثقين على قاعدة                              
 .بيانات المرآز، مما سهل على المستثمرين التداول بأسهمها فور إدراجها في بورصة عمان

 

 التسويات المالية: ثانيًا
 

 والسرعة سعى مرآز ايداع االوراق المالية لزيادة آفاءة وفاعلية نظام تسوية                في عالم تغلب عليه قيم االتقان والشفافية        
أثمان االوراق المالية في المملكة، بهدف إيجاد بيئة آمنة لإلستثمار باالوراق المالية، بحيث تكون التسويات المالية بين                       

لسوق وليس مباشرة بين الوسطاء     الوسطاء وألول مرة في تاريخ سوق رأس المال األردني من خالل احدى مؤسسات ا                
األمر الذي ينعكس إيجابًا على حجم ونشاط العمل بسوق رأس المال األردني                     . بموجب شيكات يتم تبادلها فيما بينهم         

 .ويجعله يقف بمحاذاة أسواق المال العالمية المتقدمة

بائع الى المشتري مقابل دفع أثمان تلك          تتضمن تسوية عقود التداول باالوراق المالية نقل ملكية االوراق المالية من ال                  
االوراق المالية من قبل الوسيط المشتري، سيقوم المرآز بقبض ثمن االوراق المالية المشتراه من الوسيط المشتري                             
ودفعها الى الوسيط البائع من خالل تحويالت بنكية تتم من خالل بنوك التسوية، مما يؤدي الى تسهيل عملية تسوية                                

اق المالية بتحويل المبالغ النقدية ثمن االوراق المالية من والى الحسابات المصرفية الخاصة بالوسطاء                              أثمان االور  
 .الماليين من خالل بنوك التسوية بسرعة ودقة وضمن مواعيد محددة

ز ثقة  تبنى مرآز ايداع االوراق المالية قيم العصر وتحدث بلغته واتقن اساليبه، فحرصًا من المرآز على ضرورة تعزي                    
المستثمرين بسوق رأس المال في األردن، واستكماًال لكل جوانب اجراءات التقاص والتسوية االلكترونية، فقد قرر البدء                 

 :بتطبيق إجراءات التسويات المالية بين الوسطاء وقد اتخذ الخطوات التالية
 

االجنبية العاملة في االردن بما يمكن      إعداد وثيقة تأهيل بنوك التسوية بدقة وتوزيعها على جميع البنوك المحلية و            
 . المرآز من إختيار بنك التسوية

•

اإلطالع على القدرة الفنية والتقنية واالدارية للبنوك التي تقدمت للتأهيل آبنك تسوية استعدادًا لإلختيار النهائي                      
 :لبنك التسوية والتعاقد معه بما في ذلك

•

 .التسويةوسائل الربط المباشر بين المرآز وبنك    -
 .قدرة البنك على تنفيذ الحواالت الواردة اليه لحساب التسوية بأقصى فترة زمنية   -
 . تمكين المرآز من ادخال حرآات الحواالت الصادرة من حساب التسوية الى حسابات الوسطاء لدى بنوآهم   -

 

 بنك التسوية موقع مساند يجري          هذا ومن الجدير ذآره في هذا المجال إصرار المرآز على ضرورة ان يكون لدى                        
تفعيله فور حدوث أي خلل في الموقع الرئيسي وضمان استمرار البنك بتقديم خدماته التي تتعلق بإجراء التسويات                                  

 .المالية بين الوسطاء

ة مستقبًال اذا   اعتمد مجلس ادارة مرآز ايداع االوراق المالية بنكًا للتسوية، اال أنه لم يغلق الباب باختيار بنٍك أخر للتسوي                   
ما رغب بذلك، وقد ارتأت االدارة التنفيذية أنذاك ان تتم تسوية أثمان االوراق المالية المتداولة بين الوسطاء بواسطة                             

 :تحويالت مصرفية من خالل مرحلتين
 

راءات  ربط بنك التسوية مع مرآز ايداع االوراق المالية واختيار عينة من االسهم واخضاعها الج                           :المرحلة االولى  
التسويات المالية لفترة بسيطة، حيث يتم خالل هذه الفترة تدريب آل من الوسطاء وموظفي بنك التسوية                
ومرآز ايداع االوراق المالية بهدف الوصول الى مستوى دقيق وآفاءة عالية باجراءات التسويات                             

 .المالية

 .لة في بورصة عمان بعد االنتهاء من  المرحلة االولى اخضاع باقي االوراق المالية من االسهم المتداو:المرحلة الثانيـة
 

آما تم اعداد اتفاقية بنك التسوية بهدف تحديد واجبات ومسؤوليات طرفي التعاقد، ومن الجدير ذآره في هذا المجال بأن                     
 االوراق  االتفاقية قد أآدت على ضرورة أن تكون حسابات التسوية خاضعة لرقابة هيئة االوراق المالية ومرآز ايداع                      

 .2002المالية وذلك انسجامًا مع ما جاء  في تعليمات تسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها لسنة 
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آما طلبت ادارة مرآز ايداع االوراق المالية من الوسطاء فتح حسابات مصرفية ألغراض التسوية وفق شروط حددت                      
وأي تغيير يطرأ عليه، وذلك استعدادًا لتطبيق اجراءات التسويات المالية             من قبل المرآز، وإبالغ المرآز بهذا الحساب          

 .بين الوسطاء من خالل بنك التسوية
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 التشريعـــــات
 

 2002تعليمات تسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها لسنة 
 

، بعد  1/7/2002 بتاريخ   2002سنة  بدء العمل بتعليمات تسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها ل             
اقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية، وحيث ان مرحلة التقاص والتسوية االلكترونية تتطلب                        
من المرآز مسك بطاقات حرآات للمساهمين مالكي االوراق المالية وتحديث هذه البطاقات واجراء التسويات                       

ل بنك التسوية، وتمشيًا مع التطورات لدى المرآز فقد تم إصدار هذه                        المالية بين الوسطاء الماليين من خال          
التعليمات بهدف ايجاد اإلطار التنظيمي والقانوني لهذه المرحلة وتوضيح اإللتزامات المترتبة على األطراف                        

 . ذات العالقة

•

لوسطاء توثيق عمالئهم     على ا   2002تؤآد تعليمات تسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها لسنة                 
على قاعدة بيانات المرآز بنظام المرآز اإللكتروني قبل إدخال اوامر بيع على نظام التداول، وضرورة التأآد                        
من ملكية الورقة المالية وعدم وجود أي قيد يمنع التصرف بها قبل بيعها والتزام الوسيط بإتمام التسويات المالية                    

داول وحفظ حقوق المستثمرين وقد حددت هذه التعليمات طرق احتساب التسويات      والورقية لضمان تنفيذ عقود الت    
المالية التي تتم من خالل المرآز باالضافة الى اساليب معالجة العقود المعلقة التي يشوبها خلل شكلي او                                      

 .جوهري

•

االمور ذات العالقة     ،   2002آما تناولت تعليمات تسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها لسنة                       
بتسوية أثمان االوراق المالية بين الوسطاء من خالل المرآز وفق إجراءات محددة وبموجب تحويالت مصرفية                  

 .وذلك بعد إعتماد بنوك التسوية وفتح حسابات التسوية لدى هذه البنوك

•

 

 مشروع النظام الداخلي لعوائد مرآز ايداع االوراق المالية
 

بات مرحلة التقاص والتسوية االلكترونية التي تختلف بأحكامها وإجراءاتها عن المرحلة السابقة، فقد             لضمان إآتمال متطل  
بحيث يتناسب والمتطلبات الجديدة، ورفعه الى        " مشروع النظام الداخلي لعوائد مرآز ايداع اوراق المالية             " تم اعداد    

 .مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية لمناقشته
 

 2002لسنة ) 76(ق المالية رقم قانون االورا
 

 الذي صدر في      2002لسنة  ) 76(ساهم مرآز ايداع االوراق المالية في إعداد مشروع قانون االوراق المالية رقم                       
 .31/12/2002، ليتم بدء العمـل بأحكامـه ونصوصـه إعتبارًا مـن 31/12/2002الجريدة الرسمية بتاريخ 

لسنة ) 23(بهدف سد الثغرات التي تواجدت في إطار قانون االوراق المالية رقـم                 صدر قانون االوراق المالية الجديد        
، فقد آان لتجربة سوق رأس المال األردني خالل السنوات الخمس الماضية والخبرات العملية التي مرت بها                           1997

لخبرات الدولية من  مؤسسات هذا السوق واإلطالع على تجارب الدول األخرى في مجال أسواق رأس المال، ومشارآة ا              
خالل برنامج أمير او الخبراء البريطانيين حسب متطلبات السوق األردني األمر الذي حذا بالمعنيين في هذه المؤسسات                   
بالتصميم على إصدار قانون أوراق مالية جديد، يتناسب ومتطلبات السوق االردني والتشريعات األخرى المعمول بها                       

 .في المملكة

جديد أصبح لزامًا على مرآز ايداع االوراق المالية توفيق اوضاعه لتتالئم مع تطبيق القانون الجديد،                   بصدور القانون ال  
فقد تم اعداد مشروع نظام صندوق ضمان التسوية الذي يعتبر الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء                                

 عرضه على مجلس مفوضي هيئة االوراق           الماليين الذي آان موجود في ظل القانون القديم في بورصة عمان، ليتم                   
 .المالية القراره

انسجامًا مع التعليمات الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية بخصوص تنظيم موضوع التمويل على                                 
الهامش وصدور القانون الجديد فقد قام المرآز باجراء  تعديالت على تعليمات تسجيل االوراق المالية ونقل ملكيتها                              

، ومشروع النظام الداخلي لعوائد مرآز ايداع االوراق المالية والنظام الداخلي للمرآز،                      2002ية أثمانها لسنة      وتسو
 .تمهيدًا لرفعها الى مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية
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 البرمجيـــات
 

االلكتروني آنظاٍم أساسٍي    تغيرًا ملحوظًا في سياسة المرآز في بناء البرمجيات فقد تم اعتماد نظام المرآز                   2002شهد عام   
يتم تطويره وتحديثه بما يتالئم ومتطلبات آل مرحلة من مراحل المرآز والسوق االردني ، باالضافة الى بناء انظمة مساندة                        
له لتمكين المرآز من استكمال متطلبات تطبيق مرحلة التقــاص والتسويــة االلكترونية، ويعد هذا النظام من احد األنظمة                             

قة مع المعايير الدولية التي يمَكن المرآز من نقل ملكية االوراق المالية من خالل قيود إلكترونية ويوفر العديد من                                 المتواف
اآلليات إلدارة المخاطر آما يوفر الكفاءة والفاعلية والمقدرة على تحديد حجم المخاطر ويمكن إستخدامه باللغتين العربية                              

 .واإلنجليزية
 

 نينظام المرآز االلكترو
Securities Central Operation Registry Processing & Information Online 

)SCORPIO( 
 

م تطوير نظام المرآز االلكتروني حيث يتم من خالل هذا النظام تعريف العمالء وحساباتهم لدى الوسطاء مرورًا باصدار                          ت
آما يمكن  . ان لتزويد أقسام المساهمين بهذه العقود        عقود التحويل االلكترونية الناتجة عن تداوالت العمالء في بورصة عم                

ومن خالل نظام المرآز االلكتروني مطابقة أرصدة العمالء بالعقود المتداولة والتأثير عليها، بحيث يتم تعليق العقود في حال                     
م نظام المرآز     أن آان الرصيد غير آاٍف أو آانت االوراق المالية المباعة مقيدة بقيد يمنع التصرف بها، آما يستخد                                       

االلكتروني لوضع قيود الملكية على سجالت المساهمين الموجودة لدى المرآز بما ينسجم وإجراءات التقاص والتسوية                                 
االلكترونية بما في ذلك التسويات المالية، هذا باالضافة الى أنه يمكن هذا النظام من التحويالت المستثناة من التداول من                                 

 .ى المرآزخالل الدائرة المختصة لد
 

 .انظمة فرعية وأنظمة مساندة) SCORPIO(يشمل نظام المرآز االلكتروني 
 

 االنظمة الفرعية
 

 نظـام التدقيق
يتم استخدام نظام التدقيق لمتابعة االجراءات اليومية التي يقوم بها المرآز، اذ يمّكن هذا النظام مستخدميه  من معرفة                            

ول الخاصة بها ومتابعة إزالة األسباب الشكلية او الجوهرية التي ادت الى تعليق حرآات تداول العميل وتعليق عقود التدا     
 .هذه العقود آما يوفر هذا النظام امكانية الكشف على التداوالت المخالفة لألنظمة والتعليمات المعمول بها

 

 سجالت المساهمين
ية وتوثيق مالكي االوراق المالية ومتابعة حالة       يستخدم هذا النظام ألغراض بناء وتحديث السجل المرآزي لألوراق المال          

عقود تداولهم، آما يظهر القيود على ملكية العميل في الشرآات المساهمة العامة، ويمَكن هذا النظام المستخدم من متابعة                
ذا يتم من خالل ه      . الحرآات األخرى على سجالت المساهمين منها العائلي اإلرثي والحرآات المستثناه من التداول                      

 .النظام أيضًا تصويب البيانات والمعلومات الخاصة بالمساهمين ليصار إلى ايداعهم
 

 التقاص والتسوية
يعتبر نظام التقاص والتسوية واحدًا من األنظمة المتطورة في العالم ومن شأن إستخدامه في المرآز تعزيز الثقة بسوق                       

 .يد المخاطر والحد منهارأس المال في المملكة وايجاد بيئة استثمارية أمنة وتحد

بدأ المرآز بتطبيق هذا النظام لغايات تسجيل ونقل ملكية االوراق المالية المتداولة في بورصة عمان من خالل إيجاد                            
بطاقة المساهم يتم التأثير عليها بكل عمليات بيع وشراء االوراق المالية التي تتم من خالل البورصة وعمليات نقل                                 

خالل مرآز ايداع االوراق المالية مباشرة، باالضافة الى اجراء عمليات الرهن أو الحجز، ويستخدم               الملكية التي تتم من     
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هذا النظام لعملية تسوية أثمان االوراق المالية بتحويل المبالغ النقدية أثمان االوراق المالية المتداولة من والى الحسابات                    
 .عة ودقةالمصرفية الخاصة بالوسطاء من خالل بنك التسوية بسر

 

 النظام العائلي
يتم من خالل هذا النظام ادخال بيانات عمالء النظام العائلي، واتمام عمليات التحويل العائلي حسب تعليمات ومتطلبات                      

 .المرآز وإعالم الشرآات المساهمة العامة المعنية بذلك، آما يتم إحتساب العموالت وتدقيقها مع الدائرة المالية
 

 النظام االرثي
م من خالل هذا النظام ادخال بيانات عمالء النظام االرثي، واتمام عمليات التحويل االرثي حسب تعليمات ومتطلبات                      يت

 .المرآز وإعالم الشرآات المساهمة العامة المعنية بذلك، آما يتم إحتساب العموالت وتدقيقها مع الدائرة المالية
 

 العقود المرتجعة
ة ومعالجة عقود التحويل التي شابها عيوب شكلية او جوهرية وإحتساب اإللتزامات المالية              يتم إستخدام هذا النظام لمتابع    

 .من جراء ذلك وتدقيقها مع الدائرة المالية
 

 العمليات المستثناه من التداول
 .ة الماليةيتم إستخدام هذا النظام إلدخال بيانات العمالء وإتمام عمليات التحويل وإحتساب العموالت لتدقيقها مع الدائر

 

 التقـاريــر
يحتوي النظام على عدة تقارير تخص جميع انظمته، تهدف هذه التقارير الى تدقيق العمليات المدخلة على نظام المرآز                      

 ليصار الى تدقيقها من قبل المدقق الداخلي، تحتوي على معلومات وبيانات تنسجم والقيود                      SCORPIOاإللكتروني  
 .ام، تخضع هذه القيود الى إجراءات إدخار تدقيق وموافقة على الترحيلاالفرادية المدخلة على النظ

 

  المساندةاألنظمة
تم بناء أنظمة مساندة لنظام المرآز االلكتروني لتمكين أعضاء المرآز من إتمام اعمالهم ومهامهم وذلك لتسهيل تلبية                           

. ين المرآز من تطبيق تعليماته وإجراءاته     رغبات عمالئهم في سوق رأس المال األردن وتسريع إجراءات التوثيق وتمك            
تعمل هذه األنظمة على ربط األعضاء مباشرة مع نظام المرآز اإللكتروني ليتمموا اعمالهم اليومية لضمان الدقة وتحديد               

 .المسؤولية
 

 Brokers System  نظام الوسطاء
لمرآز للحصول على رقم موحد للعميل، وقد         على قاعدة بيانات ا    " تعريف العمالء " بدأ استخدام نظام الوسطاء لغايات        

تم تحديث هذا النظام بحيث اصبح يعمل على التأآد من مطابقة المعلومات المدخلة وقاعدة بيانات مرآز ايداع االوراق                       
 .المالية

التداول آما تم تطوير النظام بحيث يمكن الوسيط وفي نهاية آل يوم تداول من معرفة التزاماته المالية وتفاصيل عمليات                    
 .الخاصة بعمالئه، والتداوالت العالقة الخاصة بهم، باإلضافة الى إصدار التقارير الالزمة إلتمام أعماله

 

 :ويتضمن نظام الوسطاء الحقول التالية
 

• :تعريف العمالء وتشمل
 .تعريف بيانات العمالء   -
 .تعريف حساب الهامش   -
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• :عقود التداول وتشمل
 .العقود المقبولة   -
 .العقود المرفوضة   -
 .العقود المعلقة   -

• .اإلستفسار عن عمالء الوسيط
 :التقارير وتشمل

 .وتتضمن هذه الشاشة اسماء العمالء المخزنين والمثبتين والموقوفين عن التعامل وحالة وثائقهم :العمالء   -
مولة باإلضافة الى آشف تداول     وتتضمن هذه الشاشة آشوفات مبيعات ومشتريات الوسيط وآشف الع         :التداول  -

 .الوسيط ألغراض التسوية
 وتشمل آشوفات بإلتزامات الوسيط لألوراق المالية الخاضعة للتقاص والتسوية           :التقاص والتسوية اإللكتروني    -

 .االلكترونية وتعليمات الحواالت الواردة فيه الى بنك التسوية
 

 Issuers System   الماليةاألوراقنظام مصدري 
ان بناء نظام مصدري االوراق المالية بهدف ضبط معالجة سجالت المساهمين بما يحفظ ويصون دقة المعلومات                                  

آما يمكن للشرآات المساهمة العامة من خالل هذا             . الخاصة بمالكي االوراق المالية ويسرع من ايداع الورقة المالية              
اإلطالع على سجل مالكي اوراقها المالية، وطلب إجراء أي               النظام الربط المباشر مع المرآز، مما يتيح لها امكانية                 

تعديالت على الجزء غير الموثق من السجل وهذا بدوره يؤدي الى تسريع وتسهيل اتمام ايداع المساهمين بعد توثيقهم                         
 .على قاعدة بيانات المرآز

لى ورقته المالية في بورصة عمان      اضافة الى امكانية االطالع على ملخص عن عقود التحويل االلكترونية التي تمت ع              
 .وملخصًا عن العقود المعلقة، وذلك بعد االنتهاء من التحميل النهائي لملف التداول

تأتي اهمية هذه البرمجيات للشرآات التي تتصف اوراقها المالية سرعة دوران عالية مما يسهل عليها تصويب اوضاع                     
 .مساهميها بأقل فترة زمنية ممكنة

 

 :نظام الشاشات التاليةيشمل هذا ال
 

• :سجل المساهمين ويشمل
 سجل المساهمين المودع   -
 )المقبول(سجل المساهمين القابل لاليداع    -
 ).المرفوض(سجل المساهمين غير القابل لاليداع    -

• :عقود التحويل وتشمل
 .ملخص عقود التحويل االلكترونية   -
 .ملخص العقود المعلقة   -

• :ملالتقارير وتش
 آشف السجل المودع   -
 .آشف السجل المقبول   -
 .آشف السجل المرفوض   -
 .المتداولين على الورقة المالية   -

 

 Jordan Securities Commission Surveillance System  نظــام التدقيــق
الناحية القانونية آما يعطي هذا       يتيح هذا النظام لمستخدميه متابعة تداوالت األعضاء لعمالئهم ومراقبتها وتدقيقها من                   

النظام إمكانية المراقبة على أعمال المرآز الناجمة عن تعامالت تتم من خالل المرآز مباشرة، باإلضافة الى اإلطالع                        
على سجالت المساهمين وبطاقات المساهمين وما يطرأ على هذه البطاقات من تحديث آما يمَكن هذا النظام الهيئة                                  

عة اإللتزامات المالية وعقود التداول التي اصابها خلل جوهري او شكلي وطرق معالجتها باإلضافة الى                 الرقابية من متاب  
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تقارير أخرى تعكس ملخص الحرآات على نظام المرآز آما يمَكن هذا النظام المستخدم من اإلستفسار عن العمالء                              
 .المعرفين على قاعدة بيانات المرآز من قبل األعضاء

 

 زةاالنظمة الجاه
 

 Equator)  اآويتر(نظام االيداع 
 EFAالمصمم من قبل الشرآة األمريكية       ) Equator( شرآة على نظام االيداع اآويتر         13عمد المرآز الى تحميل      

Software Services             وتعد هذه الشرآات من أآثر الشرآات         . ، ليخضع الى التجربة الحية وقد آانت النتائج جيدة
 .من حجم التداول في بورصة عمان% 60على تداول اوراقها المالية، وتشكل مـا يزيـد عن التي تشهد نشاطًا آبيرًا 

يمَكن هذا النظام مرآز ايداع االوراق المالية في المستقبل من الربط مع أسواق رأس المال في الشرق األوسط وغيرها                       
 .من األسواق العالمية التي تستخدم هذا النظام

 

 نظام االرشيف اإللكتروني
قام المرآز بإستخدام نظام ارشيف الكتروني لحفظ االوراق الرسمية التي تتعلق بأعمال المرآز مما يؤدي الى اإلسراع                     

 .في إسترجاع البيانات والمعلومات وسهولة حفظها
 

 Risk Serversنظام الخادم 
م المعلومات، تم استخدام أنظمة        استمرارًا لسعي مرآز ايداع االوراق المالية الستخدام التقنيات الحديثة في مجال نظ                    

وقدرة على تخزين وحماية      ) High performance(، تتمتع هذه االنظمة بكفاءة عالية            )Risk Servers(الخادم
المعلومات والبيانات المتواجدة على قاعدة بيانات المرآز ومعالجتها بشكل أآبر خاصة في ظل تزايد هذه المعلومات                          

 .والبيانات باستمرار
 

 Wide Area Networkة االرضية الواسعة الشبك
أصبـح لدى المرآـز االمكانيات الالزمـة لربـط أآبر عـدد ممكـن مـن الشرآات المساهمة العامـة في المملكـة لالتصـال                   

 Integrated System Digital(بقاعـدة بيانات المرآـز وذلك مـن خالل توفيـرخطـوط اتصـال هاتفيـة رقمـية                   
Network ISDN ( على الشبكـة االرضيـة الواسعـة)Wide Area Network.( 

 

 أمن وسالمة االنظمة االلكترونية
اتخذ مرآز ايداع االوراق المالية إجراءات امان وقائية مكثفة للحفاظ على االوراق المالية المودعة ولضمان اإللتزام                          

 :بتطبيق المعايير الدولية، ومن هذه اإلجراءات
 

ة  إحتياطية خاصة لكل من نظام السجل المرآزي ونظام االيداع، ويتم نسخ المعلومات                             توفير وإيجاد أنظم    
 ).شهري/ اسبوعي / يومي (والبيانات المحفوظة لدى المرآز بشكل دوري 

•

ويعمل مرآز  ). Fiber Optics(تم ربطه من خالل األلياف الضوئية        ) Back-Up Site(إيجاد موقع مساند    
 .أيضًا على إيجاد موقع بديل خارج عمانايداع االوراق المالية 

•

• .إخضاع نظام السجل المرآزي ونظام االيداع إلجراءات تدقيق دورية

• .تم توفير أعلى المستويات من األمن والسالمة ألنظمة مرآز ايداع االوراق المالية ومستخدميها

• .مة السجل المرآزي وااليداعبأنظ) Synchronization of Data(مطابقة المعلومات والبيانات يوميًا 

بني إجراءات إضافية لضمـان أمـن وسالمة أنظمة مرآز ايداع االوراق الماليـة ومنها على سبيل المثال حماية                 ت 
 ).Demilitarized Zones(والمناطـق المحمية ) Fire-wall(الشبكة االلكترونية 

•
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 االمور اإلداريــة
 

 المقـر الدائـم
 

، بإفتتاح المبنى الدائم لمؤسسات سوق رأس المال الذي            2002/ أذار/ 3عبد اهللا الثاني بن الحسين بتاريخ          قام جاللة الملك     
يضم هيئة االوراق المالية وبورصة عمان ومرآز ايداع االوراق المالية، وذلك بعد ان تم اإلنتهاء من إعداد البنية التحتية                              

 .رجيًا مما يساهم في دعم اإلقتصاد الوطنيالالزمة لربط سوق رأس المال األردني محليًا وخا

وقد اطلع جاللته خالل الزيارة على انجازات هذه المؤسسات وما تستخدمه من انظمة الكترونية متطورة واجهزة ذات آفاءة                      
 .عالية، هذا وقد تم عرض انظمة المرآز االلكترونية التي تخدم أعضاء سوق رأس المال

 

 
 

 التوعيــة والثقافـــة
 

من مرآز ايداع االوراق المالية بضرورة التواصل مع جميع المتعاملين باالوراق المالية وتعريفهم بالتطورات التي تتم                            يؤ
 .داخل مؤسسات سوق رأس المال االردني عامة ومرآز ايداع االوراق المالية خاصة

 

 :ان تحقيق التواصل المنشود يتم من خالل
 

 موقع المرآز االلكتروني•
 موقع المرآز االلكتروني بشكل يضمن اطالع اعضاء مرآز ايداع االوراق المالية والمهتمين على                     يتم تحديث  

تشريعات المرآز التي تنظم اجراءات العمل لديه آما قد اتاحة الفرصة للجميع باالطالع على قانون االوراق                          
مع مندوبي الصحافة المحلية      ، باالضافة الى نشر المقاالت والحوارات           2002لسنة  ) 76( المالية الجديد رقم   

 . التي تتناول أهم التطورات لدى المرآز

 الحمالت االعالمية•
قام المرآز ومن خالل الصحف المحلية بتثقيف المساهم وتوعيته بضرورة الحفاظ على ممتلكاته من االوراق                        

 .ل عليه عند رغبته بالتداولالمالية ودعوته الى إستكمال بياناته لدى الشرآات التي يملك فيها اسهمًا للتسهي
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 النشرات التعريفية•
تم اصدار نشرات تعريفية بالمرآز باللغتين العربية واالنجليزية، تتضمن التعريف بالمرآز والمهام الموآلة اليه                  

 .بموجب القانون وما تم انجازه  واخر التطورات فيه
 

ة اآسفورد لألعمال في العدد الخاص في االردن          شارك مرآز ايداع االوراق المالية في الدليل السنوي لمجموع           
Emerging Jordan 2003                والذي تضمن معلومات سياسية وإقتصادية وسياحية وغيرها تتعلق بالمملكة 

األردنية الهاشمية، آما تضمن معلومات وافية وقيمة عن مؤسسات سوق رأس المال  في األردن، هيئة االوراق                   
 .اع االوراق الماليةالمالية، بورصة عمان ومرآز ايد

استهدف هذا الدليل المستثمر األجنبي لزيادة الوعي بما استجد من تطورات في سوق رأس المال األردني لحثهم                   
 .على اإلستثمار في المملكة

 عقد المحاضرات والندوات•
سوق رأس المال     يأتي في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها ادارة المرآز من أجل االرتقاء بمستوى االداء ب                              

االردني، بما في ذلك زيادة التعاون بين مؤسسات السوق وعناصر السوق االخرى، االمر الذي يتطلب الوصول                 
 . الى فهم مشترك للقوانين واالنظمة التي تنظم العمل بسوق راس المال االردني

لمحاضرات مع جميع أعضائه      تحقيقًا لذلك فان مرآز ايداع االوراق المالية يعمل على تنظيم الندوات وعقد ا                      
بشكل دوري من اجل تعريفهم بمراحل العمل لدى المرآز، واطالعهم على التشريعات التي يصدرها لتنظيم                           

 .أعماله ومناقشتها معهم
آما يشارك مرآز ايداع االوراق المالية في البرنامج التدريبي لتأهيل الوسطاء الذي يعقد سنويًا في معهد                                     

 .ن خالل المحاضرات الخاصة بالتعريف بمرآز ايداع االوراق المالية ومهامهالدراسات المصرفية م

 التدريب•
يؤمن المرآز بضرورة توفير الكوادر البشرية التي تتميز بالكفاءة ويعمل باستمرار على تدريبهم على االمور                       

 المرآز باجراءاته على      الفنية والبرامج واالجهزة التي يستخدمها المرآز لكل مرحلة يمر بها مما يؤمن سير                      
 .اآمل وجه

 
 

شارك مرآز ايداع االوراق المالية في البرنامج التدريبي الخاص بأسواق رأس المال بالتعاون مع هيئة االوراق                   
 المنظم من قبل هيئـة          US Securities and Exchange Commission SECالمالية االمريكية     

من خالل   ) USAID(واليات المتحدة األمريكية لإلنماء الدولي           االوراق الماليـة األردنيـة بدعم من وآالة ال             
 ).AMIR(برنامج دعم وتطوير بيئة األعمال في األردن 

ومن الجدير ذآره في هذا المجال قيام المرآز بتدريب عدد من طالب الجامعات األردنية والحكومية والخاصة                      
ى إجراءات العمل لدى مرآز ايداع االوراق         وتعريفهم بدور مؤسسات سوق رأس المال األردني وإطالعهم عل            

 .المالية
 

 التعاون مع المؤسسات العربية والدولية
 

يؤمن مرآز ايداع االوراق المالية بضرورة تعزيز عالقات التعاون واقامة استثمارات مشترآة مع بقية مؤسسات أسواق                
 .عربي عامة واالردن خاصةرأس المال والمنظمات والهيئات العالمية بما يخدم مصلحة الوطن ال

 
 اتحاد اسواق المال العربية•

ان مرآز ايداع االوراق المالية عضو فعال في اتحاد أسواق المال العربية وتأآيدًا على الدور الفعال الذي يقوم                        
 .لتقاصبه المرآز في هذا االتحاد فقد تم تعيينه عضوًا في اللجنة التأسيسية للبورصة العربية والمؤسسة العربية ل

 

 انشاء سوق مالية عربية موحدة•
تأتي اهمية إنشاء سوق مالية عربية موحدة بأنها تشكل القناة الرئيسية لتحريك األموال ونقلها بين الدول آما                              
تشجع على عودة األموال العربية المهاجرة، لذلك فقد قام أعضاء اللجنة التأسيسية للبورصة العربية ومنها مرآز                

ق المالية بالتنسيق واإلتصال مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلدراج إنشاء هذه السوق                            ايداع االورا  
 . ضمن بند التعاون المالي واإلقتصادي بين الدول العربية على جدول أعمال القمة العربية

 

 الوفود العربية•
ية، قام المرآز باستقبال وفود عربية من         في سبيل تنمية وتعزيز العالقات االقتصادية بين االردن والدول العرب             

سوق ابو ظبي لألوراق المالية، سوق فلسطين لألوراق المالية، وسوق بغداد لألوراق المالية، حيث تم اطالعهم                    
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 .على تجربة المرآز وشرح االنجازات التشريعية والتطورات التي شهدها سوق رأس المال االردني
اإلعالميين العرب ورجال األعمال من مملكة البحرين، وأساتذة جامعة النيلين           آما قام المرآز بإستقبال وفود من       

السودانية، ووفد ليبي من إدارة الرقابة على المصارف والمصرف الليبي المرآزي وبعض اعضاء هيئة                                   
التدريس في جامعة ليبيا باإلضافة الى طالب دراسات عليا من جامعة دمشق، حيث تم شرح انجازات سوق                             

 .لمال االردني واهم التطورات التي شهدها خالل السنوات الماضيةرأس ا
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 الخطة المستقبلية
 

استالم سجالت مالكي االوراق المالية من مصدريها وفقًا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية، وبناء سجل                                 
 .مرآزي موحد يتضمن اوراقًا مالية مودعة

•

• .على االوراق المالية المودعة) Corporate Actions(تنفيذ إجراءات الشرآات 

• .تثبيت عمليات الحجز والرهن لألوراق المودعة لدى المرآز، وإصدار التعليمات الخاصة بذلك

إنشاء صندوق ضمان التسوية لضمان الوفاء باإللتزامات الناشئة عن تداول االوراق المالية والذي يؤدي الى                          
ء التسوية ضمن المواعيد المحددة، حيث يتم العمل على اصدار                 زيادة الثقة بسوق رأس المال، وضمان إجرا           

النظام الخاص بصندوق ضمان التسوية الذي يعتبر الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين                 
 .الذي آان موجود في ظل القانون القديم في بورصة عمان

•

وراق المالية المباعة من البائع الى المشتري إال بعد ان يتم              تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع حيث ال يتم تسليم اال            
 .تسديد ثمنها

•

اصدار التعليمات الخاصة بالمعلومات والبيانات والسجالت التي يجب على المرآز االفصاح عنها والتي يجوز                   
ريـة واالشخاص  آما ستتضمن التعليمات المعلومات والبيانات والسجالت التي تعتبر س         . للجمهور االطالع عليها  

 .المفوضين باالطالع عليها بحكم عملهم

•

تفعيل دور الحافظ االمين من خالل اقرار التشريعات الالزمة وبناء البرمجيات الناظمة ألعماله لخدمة عمالئه                      
 .في الحفظ االمين

•
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 الحسابات الختامية
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 مــرآــز إيــداع األوراق الماليــة

 )انون خاصأسس بموجب ق(
  األردن–عمان 

 2002 آانون األول 31

 المحتويات
 

 الموضوع الصفحة

 تقرير مدقق الحسابات 26

 )بيان أ (2001 و2002 آانون أول 31الميزانية العامة آما في  27

 )بيان ب (2001 و2002 آانون أول 31بيان الدخل للسنتين المنتهيتين  28

 2001 و 2002 آانون أول      31للسنتين المنتهيتين    ) االحتياطي العام (آم  بيان التغييرات في الوفر المترا        29
 )بيان ج(

 )بيان د (2001 و2002 آانون أول 31بيان التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين  30

 إيضاحات حول البيانات المالية 31
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 مــرآــز إيــداع األوراق الماليــة
 )أسس بموجب قانون خاص(

  األردن–ان عم
 

 الميزانية العامة
 )أ(بيان 

 
   آانون األول31

2001 2002  

  دينــار دينــار

 الموجودات  
 :موجودات متداولة   

 )3ايضاح (  نقد في الصندوق ولدى البنوك  817ֽ741  043ֽ799

 )4ايضاح (  ذمم مدينة وارصدة مدينة اخرى  832ֽ55  737ֽ32

 )6ايضاح (يف مدفوعة مقدمًا   مصار 572ֽ25  972ֽ3

   ايرادات مستحقة القبض   200ֽ1   -       

       مجموع الموجودات المتداولة 421ֽ824  752ֽ835
 ) :5ايضاح (موجودات ثابتة    

  بالكلفة -  موجودات ثابتة  554ֽ440ֽ2  654ֽ117ֽ2

 االستهالك المتراآم:   ينزل 990ֽ442  034ֽ114

       صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة 564ֽ997ֽ1  620ֽ003ֽ2

      مجموع الموجودات  985ֽ821ֽ2  372ֽ839ֽ2
 طلوباتالم  

 :مطلوبات متداولة    

 )7ايضاح (  ذمم دائنة  202ֽ607  051ֽ129

 )8ايضاح (  مصاريف مستحقة  704ֽ36  859ֽ43

 )9ايضاح ( اقساط قصيرة االجل -االوراق المالية   المطلوب الى هيئة  -          267ֽ771

       مجموع مطلوبات متداولة 906ֽ643  177ֽ944
 )10ايضاح ) (منح وهبات(ايرادات مؤجلة  320ֽ328  282ֽ20

 )9ايضاح ( اقساط طويلة االجل -المطلوب الى هيئة االوراق المالية  -          072ֽ957

 )ج( بيان -) االحتياطي العام(لمتراآم الوفر ا 759ֽ849ֽ1  841ֽ917

      مجموع المطلوبات والوفر المتراآم 985ֽ821ֽ2  372ֽ839ֽ2
 
 
 
 

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

  األردن–عمان 
 

 بيان الدخل
 )ب(بيان 

 
  آانون األول31 في للسنة المنتهية

2001 2002  

  دينــار دينـار

 :االيرادات   
 )11ايضاح (  رسوم االنتساب  925ֽ15  787ֽ8

 )11ايضاح (  رسوم االشتراك السنوي  000ֽ223  500ֽ224

 )12ايضاح (  عموالت وايرادات العقود  572ֽ259ֽ1  287ֽ548

   ايراد فوائد بنكية 021ֽ39  370ֽ42

 )13ايضاح (  منح انظمة المعلومات  982ֽ733   -      

   بدل خدمات اآتتاب شرآة االتصاالت االردنية 889ֽ14  -      

 )15ايضاح (  ايرادات أخرى  110ֽ6  606ֽ7

      مجموع االيرادات 499ֽ292ֽ2  944ֽ823

 )14ايضاح (مصاريف ادارية وعمومية ومالية :   ينزل 542ֽ643  129ֽ529

 )13ايضاح (           مصاريف انظمة المعلومات  982ֽ733  -      

 )ج( بيان -     صافي الوفر للسنة  975ֽ914  421ֽ302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  األردن–عمان 
 

 )االحتياطي العام(لتغييرات في الوفر المتراآم بيان ا
 

 2001 و2002 آانون األول 31للسنة المنتهية في 
 

 )ج(بيان 
 
 

اثـــــر تطبيــــق     

 صافــــــــي 
 المعيار 
  الوفر المتراآم المحاسبي

)39( رقــــــــــم  الوفــــــــر المجمــــــوع   بداية السنة
  دينــار ــاردين دينــار دينــار

 2002العـــام     
 رصيد بداية السنة 370ֽ675  )950ֽ59( 421ֽ302 841ֽ917 

 التغير خالل السنة  -        943ֽ16   -          943ֽ16 

 )ب( بيان -صافي وفر السنة   -         -        975ֽ914 975ֽ914

 نهاية السنة      رصيد  370ֽ675 )007ֽ43( 339ֽ234ֽ1 759ֽ849ֽ1 
 2001العـــام     
 رصيد بداية السنة 370ֽ675   -        -       370ֽ675 

)950ֽ59(       - )950ֽ59(        -  
 اثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 

 في بداية العام)  39(رقم 

     

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

       رصيد نهاية السنة 370ֽ675  )950ֽ59( 421ֽ302 841ֽ917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

2001 2002  

  دينــار دينــار

 :التدفقات النقدية من عمليات التشغيل  
   صافي الوفر 975ֽ914  421ֽ302 

   استهالك موجودات ثابتة 138ֽ117  600ֽ70 

   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 750ֽ17  -         

   استبعاد موجودات ثابتة  750ֽ1   97 

ت النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود راس المال العاملالتدفقا 613ֽ051ֽ1  118ֽ373 
 في ذمم مدينة وارصدة مدينة اخرى) الزيادة  ( )902ֽ23( )632ֽ26(

 النقص في مصاريف مدفوعة مقدمًا ) الزيادة  ( )600ֽ21( 231ֽ4 

 النقص في ايرادات مستحقة) الزيادة  ( )200ֽ1( 094ֽ227 

 في ذمم دائنة) النقص(  الزيادة  151ֽ478  )283ֽ8(

 في مصاريف مستحقة) النقص  ( )155ֽ7( )230ֽ10(

  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 907ֽ475ֽ1      298ֽ559 

 : التدفقات النقدية من عمليات االستثمار  
   شراء موجودات ثابتة )275ֽ312( )856ֽ966ֽ1(

 ودات ثابتة  بيع موج 443ֽ199  957ֽ1 

 عمليات االستثمار) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية      )832ֽ112( )899ֽ964ֽ1(

 : التدفقات النقدية من عمليات التمويل  
   الزيادة في ايرادات مؤجلة 038ֽ308   -        

 الزيادة في المطلوب لهيئة االوراق المالية) النقص  ( )339ֽ728ֽ1( 339ֽ728ֽ1 

 التدفقات من عمليات التمويل) االستخدامات النقدية في(صافي  )301ֽ420ֽ1( 339ֽ728ֽ1 
 الزيادة في النقد) النقص(     صافي )226ֽ57( 738ֽ322 

  بداية السنة-  نقد في الصندوق ولدى البنوك  043ֽ799  305ֽ476 

  نهاية السنة-نقد في الصندوق ولدى البنوك  817ֽ741  043ֽ799 
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 مــرآــز إيــداع األوراق الماليــة
 )أسس بموجب قانون خاص(

  األردن–عمان 
 2002 آانون األول 31

 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

  عام-1

 تم  )77( و )76( مـدة رق  واستنادًا الى نص الما       2002لسنة  ) 76(بموجب قانون االوراق المالية المؤقت رقم            
 :ليتولى المهام التاليةانشاء مرآز ايداع االوراق المالية 

 - أ

 .االوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتهاتسجيل .  1
 .االوراق الماليةايداع  . 2
، تـلك االعمـال ة  ـهو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاول         "اجراء التقاص والتسوية لالوراق المالية       .  3

ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك                   
اي  وان ينيب عنه في االجراءات القضائية              ،ابرام العقود وتملك االموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها               

 ".محامي يوآله لهذه الغاية

ب - .فظ االمين لملكية االوراق الماليةيهدف المرآز الى الح

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

 ج -

وية من االعضاء ، آما يتقاضى المرآز العموالت        تتكون موارد المرآز من رسوم االنتساب ورسوم االشتراك السن          د -
واالجور والبدالت وفقًا لما تنص عليه انظمته الداخلية ، المبالغ التي تخصصها الهيئة من مواردها للمرآز ،                                  
عائدات امالك المرآز وعائدات امواله وبيع اصوله ، الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات التي يوافق عليها                          

 .الهيئةمجلس مفوضي 

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

 هـ -

 و - ).2001 آما في عام 28( 2002آما في نهاية العام ) 30(بلغ عدد موظفي المرآز 

 ز - .2003 آذار 11 وافق مجلس ادارة المرآز على البيانات المالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ
 

  أهم السياسات المحاسبية-2

   .يتم اعداد البيانات المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عنها

 -% 5ن  ـراوح م ـ بطريقة القسط الثابت بنسب سنوية تت        باستثناء االرض  فة وتستهلك تظهر الموجودات الثابتة بالكل   
20%. 

 أ -

 واالجور   والفوائد    يتحقق االيراد من رسوم االنتساب وعموالت نقل ملكية االوراق المالية والعموالت االخرى                     ب -
 .االستحقاقوالبدالت على اساس 

 آايرادات في بيان الدخل وفي المقابل يتم قيد المصاريف المتعلقة                    يتم قيد المنح المكتسبة الغراض المصاريف          ج -
أما المصاريف المتعلقة بالمنح والتي تخص فترات الحقة فيتم                  . بالمنح والخاصة بالسنة المالية في بيان الدخل             

 .وتقيد المنح المتعلقة بها ضمن ايرادات مؤجلة. اظهارها ضمن الموجودات آمصاريف مدفوعـة مقدمـًا

يتم قيد المنح المكتسبة الغراض الموجودات الثابتة آايرادات مؤجلة ويقيد االستهالك على الموجودات الثابتة                              
الممولة من هذه المنح في بيان الدخل ، وفي المقابل يتم اطفاء مبلغ مساٍو لالستهالك المذآور من االيرادات                                      

 .المؤجلة للمنح في بيان الدخل

 د -
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 ق ولدى البنوك نقد في الصندو-3

 :يتكون هذا البند مما يلي
   آانون األول31

2001 2002  
  دينــار دينــار

 نقد في الصندوق -       436ֽ17

 حسابات جارية 177  594

 *حسابات الودائع  665ֽ738  813ֽ779

 **شيكات برسم التحصيل  975ֽ2  200ֽ1

043ֽ799  817ֽ741  

======  ======  
 

 %.5ر5 -% 3 اسعار الفائدة على حسابات الودائع بين تراوحت*

 .يمثل هذا البند صافي المبلغ المحصل الحقًا عن رسوم انتساب واشتراك لعضوين**
 

  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى-4

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2002  2001 
  دينــار دينــار

 *ذمم االعضاء  757ֽ98   200ֽ85 

 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها : ينزل )757ֽ60(  )950ֽ59(

 صافي ذمم االعضاء 000ֽ38   250ֽ25 

 **ذمم الوسطاء الماليين  713ֽ1   261ֽ2 

 ذمم موظفين 19   28 

 لدى الغير امانات  718ֽ14   688ֽ4 

 تأمينات مستردة  382ֽ1   510 

 737ֽ32   832ֽ55  

=====   ======  
 

 .2001 ورسوم اشتراك 2000مثل ذمم االعضاء رسوم انتساب مطالب بها منذ تشرين الثاني ت*

 .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 :

اثــــــــاث اجهــــــــزة اجهــــــزة
المجمــــــــوع برمجيــــــات سيــــارات ومفروشات آمبيوتـــــر واالت مبانــــــــــــي  أراضـــــــي 2002
دينـــــــــــــــار دينــــــــــار دينـــــــــار دينـــــــــار دينــــــــــار دينــــــــار دينــــــــــــــار دينـــــــــــار

الكلفـــــــــــــــة:
654ر117ر2 665ر24 089ر56 445ر60 428ر24 302ر59 * 809ر739ر1 916ر152   رصيد بداية السنة

035ر525 888ر60 672ر17      -       298ر413 191ر26   اضافات       -         986ر6
135ر202    739ر2       -           -            -           328   استبعادات  **      -         068ر199   
554ر440ر2 553ر85  089ر56 378ر75 726ر437 165ر85 916ر152  727ر547ر1      رصيد نهاية السنة

االستهالك المتراآم:
034ر114     891ر13 838ر9   153ر13 830ر8  827ر24   رصيد بداية السنة      -   495ر43      

898ر329 806ر65 413ر8 505ر12 470ر138 967ر17   اضافات       -   737ر86
           942       -           -           942   استبعادات      -               -              -           -     
990ر442    697ر79  251ر18 716ر24 300ر147 794ر42      رصيد نهاية السنة      -        232ر130  

     صافي القيمة الدفترية آما في
564ر997ر1 856ر5 838ر37 662ر50 426ر290 371ر42 916ر152  495ر417ر1        31 آانون االول 2002
======== ====== ====== ====== ====== ======   ======== =======

     صافي القيمة الدفترية آما في
620ر003ر2 774ر10 251ر46 292ر47 598ر15 475ر34 916ر152  314ر696ر1        31 آانون االول 2001
======== ====== ====== ====== ====== ======   ======== =======

20 15 15 20 - 15 20 - 15 5 نسبة االستهالك السنوية % -

*  يمثل المبلغ المذآور حصة تعادل 25% في ملكية مبنى مشترك يضم هيئة االوراق المالية وبورصة عمان  ومرآز ايداع االوراق المالية ، واما االرض
     المقام عليها المبنى فهي مملوآة للغير .

**  يمثل بند استبعادات المباني قيمة الفوائد المرسملة سابقًا على المبنى والتي جرى تسويتها خالل العام 2002 .



 

  مصاريف مدفوعة مقدما-6

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2001 2002  
  دينــار ـاردين

 اشتراك بخدمة االنترنت 304ֽ1  253

 عقد صيانة نظام البرمجة 303ֽ1  495

 التأمين الصحي 189ֽ2  790ֽ1

 أتعاب المستشار القانوني 318ֽ1  167ֽ1

 آتب وصحف واشتراآات 152ֽ1  -    

 صيانة انظمة معلومات 624ֽ17  -    

 اخرى 682  267

972ֽ3  572ֽ25  

=====  =====  
 

  ذمم دائنة-7

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2001  2002  
  دينــار  دينــار

 * هيئة االوراق المالية 341ֽ599  996ֽ128

 ذمم دائنة اخرى 861ֽ7   55

051ֽ129  202ֽ607  

=======  =======  
 

 تم تأآيد التزام المرآز بتقسيط        2003ون الثاني     آان 28 تاريخ    36/2003بموجب قرار مجلس ادارة المرآز رقم          * 
ر996 والبالغة   2000 آانون االول    31الذمم الناجمة عن فصل الموجودات بين المرآز وهيئة االوراق المالية بتاريخ             

 .2003 دينار شهريًا لحين السداد التام اعتبارًا من اول آانون الثاني 7ر200 دينار، بواقع 128

مما تم دفعه من ميزانية هيئة االوراق المالية منذ          % 25 دينار يمثل حصة المرآز بنسبة        463ر937من ضمنه مبلغ    *
 وآان قرار مجلس      2002 ايلول    19بدء انشاء المبنى ، وقد طالبت الهيئة المرآز بهذا المبلغ بموجب آتابهم تاريخ                       

مرآز الترتيبات الخاصة لسداد المبلغ          باعالم الهيئة باتخاذ ال        2003 آانون الثاني       28 تاريخ     5/2003االدارة رقم     
 . دينار يمثل مساهمة المرآز في الخدمات المشترآة لمبنى سوق راس المال6ر408يضاف الى ذلك مبلغ 
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  مصاريف مستحقة-8

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2001 2002  
  دينــار دينــار

 ارةمكافأة اعضاء مجلس االد 083ֽ32  911ֽ33

 مهنيةاتعاب  750ֽ1  356ֽ1

 مصاريف هاتف وفاآس وآهرباء 591ֽ2  805ֽ7

 مصاريف اخرى 280  787

859ֽ43  704ֽ36  

 ======  ======  
 

  المطلوب الى هيئة األوراق المالية-9

آز ايداع    تم سداد آامل حصة مر          2002 تاريخ اول آانون االول           6/1/3869بموجب آتاب هيئة االوراق المالية رقم             
) 87/2002(االوراق المالية من قرض مؤسسة الضمان االجتماعي الخاص بالمبنى وذلك بموجب قرار مجلس االدارة رقم                  

 .2002 آانون االول 17في جلسته الثالثة عشرة بتاريخ 
 

  إيرادات مؤجلة-10

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31

2001 2002  
  دينــار دينــار

  )5ايضاح  ( موجودات ثابتة- وهبات       منح 611ֽ559  813ֽ38 

  االطفاء المتراآم : ينزل       291ֽ241  531ֽ18 

 282ֽ20  320ֽ328  

======  ======  
 

  رسوم االنتساب ورسوم االشتراك السنوي-11

المالية المرخص لها مزاولة اعمال        تمثل رسوم انتساب اعضاء المرآز من الشرآات المساهمة العامة وشرآات الخدمات                    
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.دينار 
 

  دينــار
  000ֽ1 )حسب النظام الداخلي لعوائد المرآز)ة الشرآات المساهمة العام

  :شرآات الخدمات المالية المرخص لها أعمال 
  250   الوساطة

  250   المودع لديه
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  عموالت وإيرادات العقود-12

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31للسنة المنتهية في 

2001  2002  
  دينــار  دينــار

 نقل ملكية االوراق المالية المتداولةت عموال 142ֽ571  895ֽ401

 نقل ملكية االوراق المالية المستثناه من التداولعموالت  709ֽ181  469ֽ29

  االرثي والعائلينقل ملكية االوراق المالية للتحويلعموالت  147ֽ434  798ֽ80

 ايراد العقود المرتجعة 904ֽ71    125ֽ36

 ائرة القانونيةعموالت محصلة من الد 670  -      

287ֽ548  572ֽ259ֽ1  

 ======   =======  
 

  منح أنظمة المعلومات-13

بموجب التعاون بين برنامج المساعدات االمريكية لالردن ومرآز ايداع االوراق المالية فقد تم الحصول على منحة انظمة                          
 دينار باالضافة الى عقد صيانة مدته         637ر408ا  معلومات خاصة بعمليات ايداع االوراق المالية والتسوية والتقاص قيمته           

 دينار ، وبموجب قرار مجلس االدارة في جلسته المنعقدة               352ر496 بمبلـغ    2001 آب    19خمس سنـوات اعتبــارُا مـن       
 آانون  31 ولغاية    2001 آب    19 فقد تم تحميل قيمة االنظمة وآذلك مصروف الصيانة للفترة من                  2003 آذار    5بتاريخ  
 دينار على بيان الدخل في حين تم اظهار مصروف الصيانة للفترة من اول آانون الثاني                         96ر574 والبالغ    2002االول  
 آمصروف مدفوع مقدمًا ضمن الموجودات في الميزانية العامة ، نظرًا لعدم امكانية                              2003 آذار     31 ولغاية     2003

 دينار  733ر982وفي المقابل تم اطفاء مجموعهما البالغ            .   االستفادة من فترة الصيانة المتبقية بموجب عقـد الصيانـة                
 .ضمن االيرادات في بيان الدخل

 

  مصاريف إدارية وعمومية ومالية-14

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31للسنة المنتهية في 

2001  2002  
  دينــار  دينــار

 الرواتب واالجور  103ֽ246  703ֽ165

 اهمة المرآز في الضمان االجتماعيمس 151ֽ25  261ֽ17

 مساهمة المرآز في صندوق االدخار 371ֽ14  322ֽ11

 التأمين الصحي والحياة وضد الحوادث 286ֽ25  660ֽ11

 اشتراآات في المنظمات واالتحادات العربية والعالمية 031ֽ1  840ֽ2

  بدل سفر ومصاريف تدريب 659ֽ8  119ֽ23

 مطبوعاتقرطاسية و 275ֽ26  351ֽ17

 هاتف وفاآس وآهرباء ومياه 372ֽ46  343ֽ34

 مكافأة اعضاء مجلس االدارة 083ֽ32  911ֽ33

 تنقالت اعضاء مجلس االدارة  000ֽ15  16 267ֽ
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 اتعاب امين سر مجلس االدارة 200ֽ1  200ֽ1

  ومستشارين وخبراءاتعاب مهنية 796ֽ7   882ֽ3

 ضيافة 337ֽ6  478ֽ5

 اريف تجهيز المبنىمص 883ֽ4  588ֽ7

 دعاية واعالن 099ֽ5  458ֽ4

 مصروف حراسة 821ֽ4  210ֽ5

 مصاريف تنظيف 521ֽ3  893ֽ3

 صيانة 178ֽ7  241ֽ10

 وسائط النقلمصاريف  402ֽ7  680ֽ5

 مصاريف نثرية 196ֽ6  134ֽ5

 *استهالآات  138ֽ117  600ֽ70

 )مجمع بنك االسكان(ايجارات  573ֽ2  -     

 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 750ֽ17  -     

 )مجمع حمزة(ايجار ومصروف اعادة المأجور آما آان عليه  -       891ֽ71

 استبعاد موجودات ثابتة 750ֽ1  97

 مكافأة الموظفين المنتدبين 900  -      

 مصاريف تدفئة وتكييف 758ֽ1  -      

 تهصيانة اجهزة الحاسوب وبرمجيا 917ֽ5  -      

 مالبس المستخدمين 904        -      

  بنكيةمصاريف 88  -      

129ֽ529  542ֽ643  

=======  =======  
 

  دينار212ر760نزل من هذا البند اطفاء ايرادات مؤجلة بمبلغ *
 

  إيرادات أخرى-15

 :يتكون هذا البند مما يلي
  آانون األول31للسنة المنتهية في 

2001  2002  
  دينــار  ــاردين

 رسوم انتساب عن سنوات سابقة 340ֽ5  704ֽ5

 ايرادات اخرى 770  902ֽ1

606ֽ7  110ֽ6  

=====  ======  
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  التزامات ممكن أن تطرأ-16

 582ر720بتاريخ الميزانية العامة ، آان المرآز وآخرون ُمدعى عليهم في قضايا امام المحاآم للمطالبة بمبالغ مجموعها                        
ر ، وال تزال القضايا قيد النظر لدى المحكمة ، وفي رأي المستشار القانوني للمرآز واالدارة انه لن يترتب على المرآز                        دينا

 اي التزامات او خسارة من جراء تلك القضايا
 

  أرقام المقارنة-17

 .2002 لتتناسب مع تصنيف ارقام العام 2001تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة للعام 
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 انات اإلحصائيةالبي
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الكشف بيانات الكشف الفترة الزمنية

 1 العمالء المعرفين على قاعدة بيانات المرآز 31/12/2002آما في 

المنفذة وفقا لنوع الورقة المالية      ) االلكترونية(ملخص عقود التحويل     31/12/2002 ولغاية 1/1/2002
 مصنفة قطاعيا

2 

األوراق المالية التي تم التداول عليها من واقع عقود التحويل                               31/12/2002 ولغاية 1/1/2002
 )االلكترونية(

3 

 4 األوراق المالية المستثناة من التداول 31/12/2002 ولغاية 1/1/2002

توزيع المتعاملين باألوراق المالية من واقع عقود التحويل                                    31/12/2002 ولغاية 1/1/2002
 لمتعامل وجنسيتهمصنفة حسب نوع ا) االلكترونية(

5 

 6 عدد وحالة األوراق المالية المسجلة لدى المرآز ورموزها المعتمدة 13/3/2003آما في 
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 )1(آشف رقم 

المجموعاجنبيعربياردنيالتصنيفنوع  المتعامل

104065421147شركات

68976153صناديق

202224مؤسسات

2417حكومات

1130801211331المجموع

32837309833636271افرادشخص طبيعي

317100327مشتركمشترك

34284318845737929المجموع

شخص اعتباري

العمالء المعرفين على قاعدة بيانات المركز كما في 2002/12/31

0
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مشتركشخص اعتباريشخص طبيعي

اردني عربي اجنبي
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 )2(آشف رقم 

عدد العقودالعددالقطاعنوع الورقة المالية
عدد األوراق 
المالية المنفذه

عدد المتعاملينالقيمة األجماليه

178356093,711,669349,617,645.197,303بنوك

2327428,636,60311,458,121.68780تأمين

487454287,504,649117,061,530.915,449خدمات

68287470271,620,123471,621,897.1510,739صناعة

156448,314461,473,044949,759,194.9324,271المجموع

1121743,3053,027,727.15115بنوك

0000.000تأمين

5309172,681,269.7016خدمات

5585,0823,979,363.5036صناعة

2130549,3049,688,360.35167المجموع

11016715,158.008صناديق استثمار

11016715,158.008المجموع

178448,629461,522,515959,462,713.2824,446المجموع الكلي

اسهم

سندات

وحدات استثمارية

ملخص عقود التحويل (االلكترونيه) المنفذه وفقا لنوع الورقه الماليه مصنفه قطاعيا للفتره  من 2002/1/1 الى 2002/12/31
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القيمة األجماليه عدد المتعاملين
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 )3(رقم آشف 
 

شراءبيع

752960095466376711.08808125123البنك االسالمي االردني للتمويل واالستثمار1
252412310984391309.751949637البنك االردني الكويتي2
168826398301606092.5622329823بنك االردن والخليج3
375939838179777545.2330459228بنك االسكان للتجارة والتمويل4
96402141612296.9628324بنك االستثمار العربي االردني5
117991740471616070587.5175972611بنك االنماء الصناعي6
174332398604297729.322032717بنك االتحاد لالدخار واالستثمار7
985276693338864.481002511بنك المؤسسة العربية المصرفية/االردن8
44041235656311475853.6246662555بنك فيالدلفيا لالستثمار9

347658758086923479.4224944017البنك االردني لالستثمار والتمويل10
516353939569014274.024364274بنك الصادرات والتمويل11
261151038863027132.032822794بنك الشرق االوسط لالستثمار12
1987618581425840.8245501بنك القاهرة عمان13
158921449879237403132.171655163029بنك األردن14
392022968121831443.353383694بيت المال لالدخار واالستثمار لالسكان / بيتنا15
86951110152312998190.8790397916البنك االهلي االردني16
90781134770222047162.00100576861البنك العربي17
86742002.46530الشرق االوسط للتأمين18
49230666522465.807380النسر العربي للتأمين19
1866831101749566.6756530التأمين االردنية20
1812392701276803.008150التأمين العامة العربية21
61376813245.42330دلتا للتأمين22
98758333886773.8528550القدس للتأمين23
44173430227367.3717190المتحدة للتأمين24
49010023502546675.49451493االردنية الفرنسية للتأمين25
9287661119200.2422310االراضي المقدسة للتأمين26
101141445150383.9625240اليرموك للتأمين واعادة التأمين27
249255564138902.2933500البحار العربية للتأمين28
39949275960233.8017230الشرق العربي للتأمين29
8311056544619634.47941042الواحة للتأمين30
201272087533346.9014511العرب للتأمين على الحياة والحوداث31
1558287123582.026110فيالدلفيا للتأمين32
137172704142197.3821270االتحاد العربي الدولي للتأمين33
209219288234.0710140التأمين الوطنية االهلية34
74392750387655.006180االردن الدولية للتأمين35
14124950124952.505100العربية االلمانية للتأمين36
41949314465.4916130التأمين االسالمية37
724001339.00420الضامنون العرب38
16875700789294.50780المجموعة العربية األردنية للتأمين39
64395039800.00450العربية االمريكية للتأمين40
42240008217786.7214280البالد للخدمات الطبية41
148831143717625166621.251498163358الكهرباء االردنية42
231327621726013920.4624337728العربية الدولية للفنادق43
9853744761001868.4910320121آهرباء محافظة اربد44
271137516829.365180اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة45
90710324562177451.651241536الخطوط البحرية الوطنية االردنية46
40508819927427650.643563804المؤسسة الصحفية االردنية / الرأي47
218631389511510042.8619523116فنادق الشرق االوسط والكومودور المتحدة48
938850577614277.83951782العقارية التجارية االستثمارية / عقارآو49
732734571691110.40751771المحفظة الوطنية لالوراق المالية50
353270163141612.2760741تأجير وصيانة االليات والمعدات51
266652084558100.7010170االسواق الحره االردنية52
71600010920.00270االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين53
15101198247552209.101612175المرآز االردني للتجارة الدولية54

عدد عقود 
التحويل المرتجعه

للفتره من 2002/1/1 الى 2002/12/31 (االلكترونيه) األوراق الماليه التي تم التداول عليها من واقع عقود التحويل

األسهم
عدد المتعاملين

القيمة األجمالية
عدد االسهم 
المنفذه

عدد العقود اسم الجهه المصدره الرقم
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 )3(رقم آشف 
 

شراءبيع
596654139181.76350االردنية للتسويق55
16766377792607888.241902068االردنية للصحافة والنشر / الدستور56
7835000835000.00730السالم الدولية للنقل والتجارة57
24233817225320.3310110البحر المتوسط لالستثمارات السياحية58
427347941814248748.194353987الثقة لالستثمارات االردنية59
7978790084512592932.1561379918الزرقاء للتعليم واالستثمار60
13618735251959425.381782389العربية الدولية للتعليم واالستثمار61
1617080340226.9519540التسهيالت التجارية االردنية62
4891605294736590.008213218االهلية للمراآز التجارية63
323122189881608290.083293288الموحدة لتنظيم النقل البري64
52413826411690.0816110زاره لإلستثمار65
176029974093187579.5918739410االتحاد لالستثمارات المالية66
13632446142671745.8215921العربية لالستثمارات المالية67
1150000157500.00110األردنية لضمان القروض68
732966328891458.84831864اإلتحاد لتطوير اآلراضي69
258839008452035092.932702613التجمعات االستثمارية المتخصصة70
221615841494702.9818451الشرق للمشاريع االستثمارية71
158211773720020608896.3094587552المستثمرون العرب المتحدون72
472184098158879.9884851النقليات السياحية االردنية73
165219142171627.5431530الشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية74
3565000282600.00320االردنية لالستثمار والنقل السياحي/ الفا75
121973720722183.8023273االردنية لالستثمارات  المتخصصة76
2100006800.00120تطوير العقارات77
4614994061248.809170الصقر لالستثمار والخدمات المالية78
43746889956042.1812170المتحدة لالستثمارات المالية79
185030020140.00584العرب للتنمية العقارية80
499965041306761.8026200مدارس االتحاد81
75563700330234.909150األردنية المرآزية82
64020049218.50550مجموعة العصر لالستثمار83
319487412415250808.1231146910الدولية للفنادق واالسواق التجارية84
69737300825388.0012152البتراء للنقل السياحي85
27824794574.75220عمان للتنمية واالستثمار86
8005412971271526.191002661االتصاالت االردنية87
2750825.00220االردن لتطوير المشاريع السياحية88
11125006075.00330األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها89
1319897369458533.151451678العربية لتصنيع وتجارة الورق90
178212850602866.65341152االلبان االردنية91
74311116482908582.01831219العامة للتعدين92
9815891881064407.321342805العربية لصناعة االلمنيوم / آرال93
199161116513449469342.861189210396العربية لصناعة االدوية94
272214756631433901.463075911الصناعية التجارية الزراعية / االنتاج95
22173074907149.8025500مصانع المنظفات الكيماوية العربية96
472228160224480999.5241548812الوطنية لصناعة الصلب97
212031109404252112885.751124115722دار الدواء للتنمية واالستثمار98
7231358734201414.711121501الصناعات البتروآيماوية الوسيطة99

7203294221744396.98811241مصانع االجواخ االردنية100
297216377812738336.353194037مصانع الخزف االردنية101
1502851630897082.311742287مصانع الورق والكرتون االردنية102
11781746468213375536.9882685515مناجم الفوسفات االردنية103
364419771912054229.083964057االردنية لصناعة االنابيب104
1001778671536.4424720الدباغة االردنية105
252620389693727400.5625247516المرآزالعربي للصناعات الدوائية والكيماوية106
10511668961231192.271351552الصناعات الوطنية107
1197361598887939.021171111الصناعات الكيماوية االردنية108
920385752560180.81861267العالمية للصناعات الكيماوية109
4086959150232.9014180االستثمارات العامة110
63152059095455.171041092رافيا الصناعية لالآياس البالستيكية111
2570463194.979160الصناعات الصوفية112
172082517354.523120الصناعات والكبريت االردنية / جيمكو113

األسهم

عدد العقوداسم الجهه المصدرهالرقم
عدد االسهم 
المنفذه

القيمة األجمالية
عدد عقود عدد المتعاملين

التحويل المرتجعه
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 )3(رقم آشف 
 

شراءبيع
121534625547071.1037810التنقيب للصناعات االنشائية114
37593497164462.2968831االردنية للصناعات الخشبية115
10360120128817339223.8971075333الوطنية لصناعة الكوابل واالسالك الكهربائية116
24274893503720482.192972869السلفوآيماويات االردنية117
69221192626640479175.95521198235مصانع االسمنت االردنية118
7123346490414155107.875196427البوتاس العربية119
12631396864504641.331651800اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية120
414255703192565610.0232938619االردنية لصناعات الصوف الصخري121
389762115324981948022.941380146664الدخان والسجائر الدولية122
149914565811410855.9715525810العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية123
914361432057147089.4571076529الوطنية لصناعة الكلورين124
334139678351066650.082762913الموارد الصناعية االردنية125
4571284053141106.97831263العربية لالستثمار والتجارة الدولية126
35959251155842.9478781المواشي والدواجن127
536947091165417878.844156476الكابالت االردنية الحديثة128
1100180.00110الصناعات الهندسية العربية129
187022210151878683.2819829612الزي لصناعة االلبسة الجاهزة130
27121082042123.0932610الوطنية للصناعات النسيجية والبالستيكية131
121289378275066.1926420الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية132
4618704939550.8318260نيزك لصناعة القوالب والمعدات133
297562734567755501850.541636177671حديد االردن134
362132612562314809.2939544026العربية للصناعات الكهربائية135
7632144408877406813.2467572120الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية136
7913033642211953.27972952مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر137
101020010040.00440المتحدة للصناعات الزجاجية138
5080132332113440149.0160653515الرازي للصناعات الدوائيه139
836311907351683.491123466رم عالءالدين  للصناعات الهندسية140
564043788413888191.9249768042الدولية للصناعات الخزفية141
128811101504510786009.96101716397الصناعات الدوائية المتطورة142
375212294393567.358319211اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي143
55841180963368184.573324514الوطنية للدواجن144
15022233508680549.4221824210العالمية لصناعة البصريات والسمعيات145
131801653492614561774.791029106518الوطنية لصناعات االلمنيوم146
1255365824.00680المصانع العربيه الدولية لالغذية واالستثمار147
276417092961964913.613334065دارالغذاء148
23000010501.00110العصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية149
71752662818318850042.0763658216مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة150
2100291.75110العربية لصناعة المواسير المعدنية151
148541374082317912866.341016104968االقبال للطباعة والتغليف152
641342441613950.2092963االتحاد للصناعات المتطورة153
301055313306.6610101مصانع الزيوت النباتية االردنية154
2920011960.00220الدولية لصناعات السيليكا155
6075146159221223612.86440142855مصفاة البترول االردنية156

448,314461,473,044949,759,194.9336,49647,9591,446المجموع

شراءبيع
24003850.00220سندات تنمية رقم44 استحقاق 2002/3/31 بفائدة 1%9
14334434259.027110سندات تنمية رقم 45 استحقاق 2003/7/31بفائدة 2%9
29509556.50220سندات تنمية رقم 46 استحقاق 2002/6/19 بفائدة 3%8.25
6315413170274.5519280سندات تنمية رقم 48 استحقاق 2004/7/25 بفائدة 4%9.25
28782286979.2515140سندات تنمية رقم 49 استحقاق 2004/10/30 بفائده 5%9.25

األسهم

عدد العقوداسم الجهه المصدرهالرقم
عدد االسهم 
المنفذه

القيمة األجمالية
عدد عقود عدد المتعاملين

التحويل المرتجعه

السندات (األسناد)

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

عدد عقود عدد المتعاملين
التحويل المرتجعه
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شراءبيع
12368740870.838110سندات تنمية رقم 50 استحقاق 2004/12/28 بفائده 6%9.25
60672175306.3519372سندات تنمية رقم 51 استحقاق 2005/5/30 بفائده 7%9.25
31467652978.1516170سندات تنمية رقم 52 استحقاق 2005/8/28 بفائده 8%9.25
1879352.50110سندات تنمية رقم 54 استحقاق 2005/7/30 بفائده 9%8.63

1222023137.20110سندات سلطة المياه رقم 9 استحقاق 2003/8/15 بفائده 10%9.21
818351902667.50230اسناد قرض االسمنت االردنية رقم 10 استحقاق 2003/7/6 بفائده 11%9.2
61375137500.00430اسناد قرض الدخان والسجائر الدولية استحقاق 2003/5/15 بفائده 12%8
32002029750.00320اسناد قرض بنك القاهره عمان رقم 1 استحقاق 2002/9/22 بفائده 13%9.375
13483507445.00870اسناد قرض زاره لالستثمار استحقاق 2004/12/21 بفائده 14%10

22002060000.00110اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 1  استحقاق 2005/11/5 بفائده 15%10.5
115200.00110اسناد قرض مصانع االجواخ االردنية استحقاق 2005/5/9 بفائده 16%9.25

17
15514550.00110اسناد قرض سيتي بنك ان ايه فرع عمان األردن استحقاق 2003/9/10 بفائدة %7.5

2440500.00110اسناد قرض االتصاالت االردنية رقم 1 استحقاق 2010/7/9 بفائدة 18%7.25
11050187.50110اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 2 استحقاق 2007/6/10 بفائدة 19%8

2440480.00110اسناد قرض مناجم الفوسفات االردنية رقم 1 استحقاق 2005/8/13  بفائدة 20%8

4118671893516.0021170اسناد قرض مجمع الشرق االوسط استحقاق 2005/6/20 بفائده 21%9.75
30549,3049,688,360.351341622المجموع

شراءبيع
1016715158.00350صندوق بنك االسكان1

1016715,158.00350المجموع

448,629461,522,515959,462,713.2836,63348,1261,448المجموع الكلي

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

عدد عقود عدد المتعاملين
التحويل المرتجعه

الوحدات األستثماريه

عدد العقوداسم الجهه المصدرهالرقم
عدد الوحدات 

المنفذه
القيمة األجمالية

عدد عقود عدد المتعاملين
التحويل المرتجعه

(األسناد) السندات
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 )4(رقم آشف 

اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
111001209100104,7976,5620116135.766573.390.00البنك االسالمي االردني للتمويل و االستثمار 1
11100241036016,51515,814057703.5658946.830.00البنك االردني الكويتي2
1110031200201,30000126741.000.000.00بنك االردن والخليج3
1110041214569,5981,4885,106160316.403453.7211996.54بنك االسكان للتجارة والتمويل4
111005309067,8505,0000102367.007890.000.00بنك االستثمار العربي االردني5
111006460028,2990021194.100.000.00بنك االنماء الصناعي6
11100710211017,59630,347021682.8534023.990.00بنك االتحاد لالدخار واالستثمار7
11100979101,5114001816.1746.800.00بنك المؤسسة العربية المصرفية/االردن8
111011593061,1898,747043498.036961.090.00بنك فيالدلفيا لالستثمار9
111014726094,8781,148087344.201532.740.00البنك االردني لالستثمار والتمويل10
111017133011,68722,765019897.8238842.200.00بنك الصادرات والتمويل11
111020300500027.500.000.00بنك الشرق االوسط لالستثمار12
11102115106,513200012320.70376.000.00بنك القاهرة عمان13
1110222008068,4061,1150183411.932745.200.00بنك االردن 14
111027280016,0780015510.360.000.00بيت المال لالدخار واالستثمار لالسكان/بيتنا15
11103010002,32600348.900.000.00االنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية16
11103317840229,8073,0940256484.043361.170.00البنك االهلي االردني17
1112010000000.000.000.00البنك العربي االسالمي الدولي18
1130231663331,085,1906,1401,040205190115.001172374.00197240.00البنك العربي19
1210039204026072.8050.700.00النسر العربي للتأمين20
12100490085,23400225870.100.000.00التأمين االردنية21
121005910630230673.4026.450.00التأمين العامة العربية22
121007290113,523030618444.670.00342.72القدس للتأمين23
121008140076,42400113753.920.000.00المتحدة للتأمين24
12100914004,300009529.000.000.00االردنية الفرنسية للتأمين25
1210106001,624002161.950.000.00االراضي المقدسة للتامين26
1210115001,800001839.000.000.00اليرموك للتأمين واعادة التأمين27
12101261035,0008,750033250.008312.500.00جراسا للتأمين28
12101370046800318.240.000.00البحار العربية للتأمين29
12101460035,0000040250.000.000.00الشرق العربي للتأمين30
1210150000000.000.000.00الواحة للتأمين31
1210160000000.000.000.00االردن والخليج للتأمين32
12101713001,207002390.380.000.00العرب للتأمين على الحياة والحوادث33
12101870022000462.000.000.00فيالدلفيا للتأمين34
12102070035,6320031356.160.000.00االتحاد العربي الدولي للتأمين35
1210217005,190004774.800.000.00التأمين الوطنية االهلية36
1210220000000.000.000.00االردن الدولية للتأمين37
121023005001,530,8250.000.001132810.50عمان للتأمين38
1210240000000.000.000.00العربية االلمانية للتأمين39
12102510101,50014302310.00220.220.00التأمين االسالمية40
121026010010,00000.005300.000.00الضامنون العرب41
12102730030000300.000.000.00المجموعة العربية االردنية للتأمين42
121031010050,00000.0046000.000.00العربية االمريكية للتأمين43
1310780000000.000.000.00الشرق للمشاريع االستثمارية 44
13101125022,64401203833.800.00186.00اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة45
131002100011,000009040.000.000.00البالد للخدمات الطبية46
131003357023,28813,388090124.5651811.560.00الفنادق والسياحة االردنية47
131004671422223,88373,519436455968.40163453.15959.20الكهرباء االردنية48
131005596020,349168035347.15310.440.00العربية الدولية للفنادق49

القيمة االجمالية عدد االسهمعدد العقوداسم الجهة المصدرةالتسلسل
االوراق المالية المستثناة من التداول للفترة من 1-1-2002 الى 2002-12-31

رقم الورقة المالية
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اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
1310101481223,532201,5269539.5349.004169.20آهرباء محافظة اربد50
13101228003,940006515.650.000.00الخطوط البحرية الوطنية االردنية51
13101320102,26222,500020354.15208125.000.00المؤسسة الصحفية االردنية/الرأي52
1310148002,3200010231.200.000.00الحمة المعدنية االردنية53
131015250010,539004619.590.000.00فنادق الشرق االوسط والكومودور المتحدة54
/عقارآو55 13101714301,5657,99201025.415397.350.00العقارية التجارية االستثمارية
1310181500950079.270.000.00المحفظة الوطنية لالوراق المالية56
13101912004,550001779.000.000.00تأجير وصيانة االليات والمعدات57
1310231400155,0590085281.950.000.00المرآز االردني للتجارة الدولية58
1310270000000.000.000.00االردنية للتسويق59
131028001002,0000.000.00500.00االردنية للسياحة والمياة المعدنية60
13103024003,6480014579.100.000.00االردنية للصحافة والنشر / الدستور61
13103530011,0000010450.000.000.00البحر المتوسط لالستثمارات السياحية62
1310450000000.000.000.00الدار الوطنية للصحافة واالعالم63
1310512414029,43840,567041386.0263156.750.00الزرقاء للتعليم واالستثمار64
1310524813053,34634,0190115408.4074645.460.00العربية الدولية للتعليم واالستثمار65
13106216001500096.500.000.00التسهيالت التجارية االردنية66
1310646001370063.020.000.00االهلية للمراآز التجارية67
131065007001,780,0000.000.001780000.00الضمان لالستثمار68
1310660000000.000.000.00الموحدة لتنظيم النقل البري69
13106930002,920002772.260.000.00االتحاد لالستثمارت المالية70
13107070020000150.000.000.00العربية لالستثمارات المالية71
13107339003,361002937.680.000.00االتحاد لتطوير االراضي72
1310750010085,0000.000.0085000.00الطباعون العرب73
1310770000000.000.000.00التجمعات االستثمارية المتخصصة74
131079002008000.000.00928.00المستثمرون العرب المتحدون 75
131080401042,6606,374035735.405290.420.00النقليات السياحية االردنية76
1310810000000.000.000.00المتخصصة للتجارة واالستثمارات77
1310824001000083.000.000.00الشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية78
1310830000000.000.000.00االردنية لالستثمار والنقل السياحي/الفا79
13108601009,00000.007200.000.00االردنية لالستثمارات المتخصصة80
1310900000000.000.000.00المتحدة لالستثمارات المالية81
1310920000000.000.000.00العرب للتنمية العقارية82
1310931930310,62512,0000372750.0015360.000.00مدارس االتحاد83
131096010020,00000.0010600.000.00االردنية المرآزية84
131098341059,1271,000032994.51550.000.00الدولية للفنادق واالسواق التجارية85
1312010020060,0000.000.0060000.00تسويق الكفاءات االردنية86
131206049,30904,01826,215,6340.0010027.7861606739.90االتصاالت األردنية87
1312070050023,7500.000.0023750.00المجموعة االستشارية االستثمارية88
13120800100190,0000.000.00190000.00السالم لالستثمار89
1312110600187,34000.00187377.500.00االردن لتطوير المشاريع السياحية90
141003120050000232.500.000.00العربية لتصنيع وتجارة الورق91
1410041168014,3211,025044689.463063.520.00االلبان االردنية92
14100575125,05423915014181.04681.15328.50العامة للتعدين93
1410061992021,117319037037.72547.180.00العربية لصناعة االلمنيوم /آرال94
1410086258251596,20739,1356,2162665904.67159562.5029339.52العربية لصناعة االدوية95
1410093605265,04787446159590.07676.53373.41الصناعية التجارية الزراعية/االنتاج96
14101045109,4065720108803.956463.600.00مصانع المنظفات الكيماوية العربية97
1410111161059,641400083957.95508.000.00الوطنية لصناعة الصلب 98

رقم الورقة الماليةاسم الجهة المصدرةالتسلسل
االوراق المالية المستثناة من التداول للفترة من 1-1-2002 الى 2002-12-31

القيمة االجماليةعدد االسهمعدد العقود
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اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
1410121999062,2308,7280310434.1143739.620.00دارالدواء للتنمية واالستثمار99

141013500014,556001927.810.000.00الصناعات البتروآيماوية الوسيطة100
14101432108,279286043445.901478.620.00مصانع االجواخ االردنية101
1410159340105,6542650177940.14445.200.00مصانع الخزف االردنية102
141017641228,16618030030688.46212.40363.00مصانع الورق والكرتون االردنية103
1410182080019,3370030715.530.000.00مناجم الفوسفات االردنية104
141019351114,6978101,08014364.85850.501112.40االردنية لصناعة االنابيب105
14102068103,352250012368.40892.500.00الدباغة االردنية106
1410211520200,8005,050066264.001666.500.00الدولية لالستثمارات الطبية107
14102365503,11118005571.64384.720.00المرآز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 108
1410252000116,6390016326.390.000.00الصناعات الوطنية109
141026190030000803.000.000.00الصناعات الكيماوية االردنية110
14102716001,675002412.750.000.00العالمية للصناعات الكيماوية111
1410291203,9976,64206635.0212951.900.00االستثمارات العامة112
14103019006,553001491.400.000.00رافيا الصناعية لالآياس البالستيكية113
14103142003,290001577.090.000.00الصناعات الصوفية114
14103212001,542001326.120.000.00الصناعات والكبريت االردنية /جيمكو115
141036190022,9210024042.050.000.00التنقيب للصناعات االنشائية116
1410380500251,00000.00316260.000.00االردنية للصناعات الخشبية117
14103915301,7516420867.25325.280.00الوطنية لصناعة الكوابل واالسالك الكهربائية118
141040411027,77620003911.8826.000.00السلفوآيماويات االردنية119
1420411,607616561,0728,5503,366869145.00119951.8246744.00مصفاة البترول االردنية120
1410421,121564105,7678,1131,756325673.6624820.855378.00مصانع االسمنت االردنية121
14104335908,2051,581035039.856386.520.00البوتاس العربية122
141044600660025.080.000.00اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية123
14104517007,992004332.630.000.00االردنية لصناعات الصوف الصخري124
1410460000000.000.000.00االردنية للطباعة والتغليف 125
14104830309,0861,114040741.694614.640.00الدخان والسجائر الدولية126
14114011003500126.350.000.00التبغ والسجائر االردنية127
141050002002,0000.000.00560.00العربية للمستلزمات الغذائية والطبية128
14105225004,140003967.800.000.00العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية129
1410530000000.000.000.00الكوثر لالستثمار130
14105425309152920921.08309.520.00الوطنية لصناعة الكلورين131
14105517004,28100822.530.000.00الموارد الصناعية االردنية132
14105622002,73100309.100.000.00العربية لالستثمار والتجارة الدولية133
14105880066,550005989.500.000.00المواشي والدواجن134
14105931205,2714,23605769.984108.920.00الكابالت االردنية الحديثة135
14106101006300.0051.030.00الزي لصناعة االلبسة الجاهزة 136
14106281011,722140,00002227.1826600.000.00الوطنية للصناعات النسيجية والبالستيكية137
141063903195,7570140,25023490.840.0016830.00الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة 138
141065101032628,2960293.4024900.480.00الباطون الجاهز و التوريدات االنشائية139
141066270018,185007274.000.000.00المؤسسة الطبية االردنية140
1410670000000.000.000.00االردنية الكويتية للمنتجات الزراعية والغذائية141
1410690000000.000.000.00نيزك لصناعة القوالب والمعدات142
1410706114069,4146,2870154079.1012501.340.00حديد االردن143
14107221002,006001140.400.000.00العربية للصناعات الكهربائية144
14107320101,12810,0000561.044500.000.00الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية145
14107415303405,81402536.4945922.460.00مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر146
14107618601,4672220373.5262.160.00الرازي للصناعات الدوائية147

رقم الورقة الماليةاسم الجهة المصدرة
االوراق المالية المستثناة من التداول للفترة من 1-1-2002 الى 2002-12-31

القيمة االجماليةعدد االسهمعدد العقود التسلسل
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اخرىعائليارثياخرىعائليارثياخرىعائليارثي
1410772630852600972.6167.860.00رم عالء الدين للصناعات الهندسية148
1410781130486120376.0910.560.00الدولية للصناعات الخزفية149
14107913002390026.290.000.00الدولية النتاج االقمشة150
1410805321010,14518,24708111.0016897.730.00الصناعات الدوائية المتطورة151
14108128102,33921004693.67441.000.00اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي152
141084232081125,0000760.2017750.000.00الوطنية للدواجن153
14108610107625,0000541.023650.000.00العالمية لصناعة البصريات والسمعيات154
14109129403,76821003356.27188.100.00الوطنية لصناعات االلمنيوم155
14109412101,546601576.466.840.00دار الغذاء156
1410972101,1005500605.00297.000.00مجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة157
1411001001,000001470.000.000.00االقبال للطباعة والتغليف158
1411108006,376008990.160.000.00االتحاد للصناعات المتطورة159
14114130003,891005272.330.000.00مصانع الزيوت النباتية االردنية160
1412010000000.000.000.00االردن الدولية للصناعات161

اخرىعائليارثي اخرىعائليارثي اخرىعائليارثي 
15000412102,250100022657.501015.000.00سندات تنمية رقم45 استحقاق 31-7-2003  بفائدة 162%9
1500050000000.000.000.00سندات تنمية رقم46 استحقاق 19-6-2002 بفائدة 163%8.25
15000713302,2001,000023830.0010963.000.00سندات تنمية رقم48 استحقاق 25-7-2004 بفائدة 164%9.25
15000810102,64813,897029372.40152867.000.00سندات تنمية رقم49 استحقاق 30-10-2004 بفائدة 165%9.25
15000912001,5500017025.000.000.00سندات تنمية رقم50 استحقاق 28-12-2004 بفائدة 166%9.25
150010161086573009757.358030.000.00سندات تنمية رقم51 استحقاق 30-5-2005 بفائدة 167%9.25
1500117001,0000011320.000.000.00سندات تنمية رقم52 استحقاق 28-8-2005 بفائدة 168%9.25
15021070080041000.000.000.00اسناد قرض مصانع االجواخ االردنية استحقاق 5-9-2002 بفائدة 169%9.25
150213700300030540.000.000.00اسناد قرض مجمع الشرق االوسط استحقاق 20-6-2005 بفائدة 170%9.25

846010,55115,7270185502.25172875.000.00
9,3475799,5005,401,6611,199,69430,052,122213742422.013238040.9665195650.89

رقم الورقة الماليةاسم الجهة المصدرةالتسلسل
االوراق المالية المستثناة من التداول للفترة من 1-1-2002 الى 2002-12-31

القيمة االجماليةعدد االسهمعدد العقود

المجموع للسندات(االسناد)
المجموع الكلي

سندات (اسناد)

اسم السند(اإلسناد)التسلسل
القيمة االجماليةعدد السندات (اإلسناد)عدد العقودرقم الورقة المالية

5,391,11065195650.89 1,183,96730,052,122213556919.763065165.96 9,2635739,500المجموع لألسهم
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شراءبيع شراءبيع شراءبيع شراءبيع 
130906433299648300116233425170245097791361,446,319.34382,101,381.91اردني

83038013009115182004009923730795191,878,144.9732,697,581.71عربي

81446597643294967021932,927,564.382,463,353.76اجنبي

140016857313316312398253794765269530779556,252,028.69417,262,317.38

296235105738107240175040569151089761335,143,215.85313,410,492.12اردني

27275788361912436455948217223,624,919.43167,041,931.42عربي

40383731359939805541447569513,931,674.8730,975,292.31اجنبي

363300115257114458191457578175047628372,699,810.15511,427,715.85

1681071969021406161522001680163720,667,990.3720,953,729.70اردني

6151526850193000139,365.72115,432.00عربي

0000000.000.00اجنبي

1741081974121458162207011689463720,807,356.0921,069,161.70

145387265448314448314461473044461473044949,759,194.93949,759,194.93

87501952023342936912554,477.98584,331.14اردني

62144270442529,790.414,792.75عربي

0000000.000.00اجنبي

93522092063613337337584,268.39589,123.89

1217969913171119679,104,091.969,099,236.46اردنياعتباري

0000000.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

1217969913171119679,104,091.969,099,236.46

0000000.000.00اردنيمشترك

0000000.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

0000000.000.00

1056930530549304493049,688,360.359,688,360.35

223338153,422.001,377.00اردني

0000000.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

223338153,422.001,377.00

317712915211,736.0013,781.00اردنياعتباري

0000000.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

317712915211,736.0013,781.00

0000000.000.00اردنيمشترك

0000000.000.00عربي

0000000.000.00اجنبي

0000000.000.00

53101016716715,158.0015,158.00

146487337448629448629461522515461522515959,462,713.28959,462,713.28

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 2002/1/1 الى 2002/12/31

عدد األوراق الماليه المنفذهعدد عقود التحويل
نوع الورقة

نوع 
المتعامل
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 )6(رقم آشف 
 13/3/2003دى المرآز ورموزها المعتمدة عالميا آما في لوحالة األوراق المالية المسجلة عدد 

 
الرمز العالمي  عدد االوراق المالية

ISINالمسجلة لدى المرآز

JO1100111011سهم عادي       40,000,000متداولةالبنك االسالمي االردني للتمويل واالستثمار1

JO1100211019سهم عادي       25,000,000متداولةالبنك االردني الكويتي2

JO1100311017سهم عادي       40,000,000متداولةبنك االردن والخليج3

JO1100411015سهم عادي     100,000,000متداولةبنك االسكان للتجارة والتمويل4

JO1100511012سهم عادي       20,000,000متداولةبنك االستثمار العربي االردني5

JO1100612018سهم ممتاز       24,000,000متداولةبنك االنماء الصناعي6

JO1100711018سهم عادي       20,000,000متداولةبنك االتحاد لالدخار واالستثمار7

JO1100911014سهم عادي       20,000,000متداولةبنك المؤسسة العربية المصرفية/االردن8

JO1101111010سهم عادي       23,515,976متداولةبنك فيالدلفيا لالستثمار9

JO1101411014سهم عادي       20,000,000متداولةالبنك االردني لالستثمار والتمويل10

JO1101711017سهم عادي       30,000,000متداولةبنك الصادرات والتمويل11

JO1102011011سهم عادي       15,945,091متداولةبنك الشرق االوسط لالستثمار12

JO1102111019سهم عادي       20,000,000متداولةبنك القاهرة عمان13

JO1102211017سهم عادي       34,650,000متداولةبنك األردن14

JO1102711016سهم عادي         2,000,000متداولةبيت المال لالدخار واالستثمار لالسكان / بيتنا15

JO1103311014سهم عادي       42,000,000متداولةالبنك االهلي االردني16

JO1120111017سهم عادي       40,000,000غير مدرجةالبنك العربي االسالمي الدولي17

JO1302311013سهم عادي         8,800,000متداولةالبنك العربي18

JO2100211017سهم عادي         3,520,000متداولةالشرق االوسط للتأمين19

JO2100311015سهم عادي         2,000,000متداولةالنسر العربي للتأمين20

JO2100411013سهم عادي       10,000,000متداولةالتأمين االردنية21

JO2100511010سهم عادي         2,000,000متداولةالتأمين العامة العربية22

JO2100611018سهم عادي         2,500,000متداولةدلتا للتأمين23

JO2100711016سهم عادي         3,000,000متداولةالقدس للتأمين24

JO2100811014سهم عادي         2,000,000متداولةالمتحدة للتأمين25

JO2100911012سهم عادي         2,200,000متداولةاالردنية الفرنسية للتأمين26

JO2101011010سهم عادي         2,000,000متداولةاالراضي المقدسة للتأمين27

JO2101111018سهم عادي         2,000,000متداولةاليرموك للتأمين واعادة التأمين28

JO2101211016سهم عادي         2,000,000متداولةجراسا للتأمين29

JO2101311014سهم عادي         2,000,000متداولةالبحار العربية للتأمين30

JO2101411012سهم عادي         2,000,000متداولةالشرق العربي للتأمين31

JO2101511019سهم عادي         2,500,000متداولةالواحة للتأمين32

JO2101611017سهم عادي         2,250,000موقوفةاالردن والخليج للتأمين33

JO2101711015سهم عادي         3,564,000متداولةالعرب للتأمين على الحياة والحوداث34

JO2101811013سهم عادي         2,000,000متداولةفيالدلفيا للتأمين35

JO2102011019سهم عادي         2,000,000متداولةاالتحاد العربي الدولي للتأمين36

JO2102111017سهم عادي         2,000,000متداولةالتأمين الوطنية االهلية37

JO2102211015سهم عادي         4,000,000متداولةاالردن الدولية للتأمين38

JO2102311013سهم عادي         2,000,000موقوفةالمجموعة العربية االوروبية39

JO2102411011سهم عادي         5,000,000متداولةالعربية االلمانية للتأمين40

JO2102511018سهم عادي         3,000,000متداولةالتأمين االسالمية41

JO2102611016سهم عادي         2,000,000متداولةالضامنون العرب42

JO2102711014سهم عادي         5,000,000متداولةالمجموعة العربية األردنية للتأمين43

JO2103111016سهم عادي         3,000,000متداولةالعربية االمريكية للتأمين44

JO3100211015سهم عادي         9,000,000متداولةالبالد للخدمات الطبية45

نوع الورقة الماليةحالة الورقةالورقة الماليةالرقم
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الرمز العالمي  عدد االوراق المالية

ISINالمسجلة لدى المرآز

JO3100311013سهم عادي       10,000,000متداولةالفنادق والسياحة االردنية46

JO3100411011سهم عادي       40,000,000متداولةالكهرباء االردنية47

JO3100511018سهم عادي       16,000,000متداولةالعربية الدولية للفنادق48

JO3101011018سهم عادي         4,000,000متداولةآهرباء محافظة اربد49

JO3101111016سهم عادي         1,200,000متداولةاتحاد اصحاب السيارات الشاحنة50

JO3101211014سهم عادي         1,200,000متداولةالخطوط البحرية الوطنية االردنية51

JO3101311012سهم عادي         4,500,000متداولةالمؤسسة الصحفية االردنية / الرأي52

JO3101411010سهم عادي            500,000متداولةالحمة المعدنية االردنية53

JO3101511017سهم عادي         5,500,000متداولةفنادق الشرق االوسط والكومودور المتحدة54

JO3101711013سهم عادي         7,500,000متداولةالعقارية التجارية االستثمارية / عقارآو55

JO3101811011سهم عادي         2,500,000متداولةالمحفظة الوطنية لالوراق المالية56

JO3101911019سهم عادي         1,200,000متداولةتأجير وصيانة االليات والمعدات57

JO3102211013سهم عادي         4,510,000متداولةاالسواق الحره االردنية58

JO3102311011سهم عادي         3,400,000متداولةالمرآز االردني للتجارة الدولية59

JO3102511016سهم عادي         8,379,895متداولةاالستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين60

JO3102711012سهم عادي            600,000موقوفةاالردنية للتسويق61

JO3103011016سهم عادي         2,500,000متداولةاالردنية للصحافة والنشر / الدستور62

JO3103211012سهم عادي            500,000موقوفةالعالمية ألدارة التأمينات الصحية63

JO3103311010سهم عادي            500,000موقوفةالشرق االوسط للتنمية والتجارة64

JO3103411018سهم عادي         3,437,564متداولةالسالم الدولية للنقل والتجارة65

JO3103511015سهم عادي       40,000,000متداولةالبحر المتوسط لالستثمارات السياحية66

JO3103611013سهم عادي         3,105,500غير مدرجةاالنماء لالستثمارات والتسهيالت المالية67

JO3103911017سهم عادي       15,354,498متداولةالثقة لالستثمارات االردنية68

JO3105111012سهم عادي         8,475,000متداولةالزرقاء للتعليم واالستثمار69

JO3105211010سهم عادي       20,250,000متداولةالعربية الدولية للتعليم واالستثمار70

JO3105511013سهم عادي         3,455,200متداولةالثقة للنقل الدولي71

JO3106011013سهم عادي         3,252,150متداولةالبحرينية االردنية للتقنية واالتصاالت72

JO3106211019سهم عادي         4,199,965متداولةالتسهيالت التجارية االردنية73

JO3106411015سهم عادي         3,708,113متداولةاالهلية للمراآز التجارية74

JO3106511012سهم عادي       10,000,000غير مدرجةالضمان لالستثمار75

JO3106611010سهم عادي         5,000,000متداولةالموحدة لتنظيم النقل البري76

JO3106711018سهم عادي     125,000,000متداولةزاره لإلستثمار77

JO3106911014سهم عادي       11,000,000متداولةاالتحاد لالستثمارات المالية78

JO3107011012سهم عادي         4,000,000متداولةالعربية لالستثمارات المالية79

JO3107111010سهم عادي       10,000,000متداولةاألردنية لضمان القروض80

JO3107311016سهم عادي         5,000,000متداولةاإلتحاد لتطوير اآلراضي81

JO3107411014سهم عادي         9,711,988غير مدرجةاألردنية لالنتاج التلفزيوني82

JO3107511011سهم عادي         1,625,000موقوفةالطباعون العرب83

JO3107611019سهم عادي         5,000,000موقوفةالمجموعة العربية الدولية لالستثمارات الطبية84

JO3107711017سهم عادي         8,328,605متداولةالتجمعات االستثمارية المتخصصة85

JO3107811015سهم عادي       11,750,000متداولةالشرق للمشاريع االستثمارية86

JO3107911013سهم عادي       16,500,000متداولةالمستثمرون العرب المتحدون87

JO3108011011سهم عادي       10,800,000متداولةالنقليات السياحية االردنية88

JO3108111019سهم عادي         2,050,000متداولةالمتخصصة للتجارة واالستثمارات89

JO3108211017سهم عادي         4,527,218متداولةالشرق العربي لالستثمارات المالية واالقتصادية90

نوع الورقة الماليةحالة الورقةالورقة الماليةالرقم
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الرمز العالمي  عدد االوراق المالية

ISINالمسجلة لدى المرآز

JO3108311015سهم عادي       10,000,000متداولةاالردنية لالستثمار والنقل السياحي/ الفا91

JO3108611018سهم عادي         4,000,000متداولةاالردنية لالستثمارات  المتخصصة92

JO3108711016سهم عادي         4,000,000متداولةتطوير العقارات93

JO3108811014سهم عادي         1,375,000متداولةالصقر لالستثمار والخدمات المالية94

JO3108911012سهم عادي       10,000,000متداولةاالمين لالستثمار95

JO3109011010سهم عادي         2,000,000متداولةالمتحدة لالستثمارات المالية96

JO3109211016سهم عادي         3,667,067متداولةالعرب للتنمية العقارية97

JO3109311014سهم عادي       12,134,646متداولةمدارس االتحاد98

JO3109611017سهم عادي         4,000,000متداولةاألردنية المرآزية99

JO3109711015سهم عادي         7,000,000متداولةمجموعة العصر لالستثمار100

JO3109811013سهم عادي       52,000,000متداولةالدولية للفنادق واالسواق التجارية101

JO3110111015سهم عادي         6,000,000متداولةالبتراء للنقل السياحي102

JO3110411019سهم عادي         7,000,000متداولةعمان للتنمية واالستثمار103

JO3110511016سهم عادي         5,000,000متداولةاالردنية العادة تمويل الرهن العقاري104

JO3120111013سهم عادي            500,000غير مدرجةتسويق الكفاءات االردنية105

JO3120211011سهم عادي     230,000,000غير مدرجةالكهرباء الوطنية106

JO3120311019سهم عادي       30,000,000غير مدرجةتوليد الكهرباء المرآزية107

JO3120411017سهم عادي       10,000,000غير مدرجةتوزيع الكهرباء108

JO3120511014سهم عادي            600,000غير مدرجةفنادق االراضي المقدسة109

JO3120611012سهم عادي     250,000,000متداولةاالتصاالت االردنية110

JO3120711010سهم عادي         8,000,000غير مدرجةالمجموعة االستشارية االستثمارية111

JO3120811018سهم عادي            900,000غير مدرجةالسالم لالستثمار112

JO3120911016سهم عادي         4,982,800غير مدرجةالعربية لالستثمار االعالمي113

JO3121011014سهم عادي            100,000غير مدرجةالبتراء للتطوير واالستثمارات المالية114

JO3121111012سهم عادي       11,500,000متداولةاالردن لتطوير المشاريع السياحية115

JO3121211010سهم عادي         2,738,757غير مدرجةاالستثمارات التعدينية116

JO3121311018سهم عادي       50,000,000غير مدرجةعالية - الخطوط الجوية الملكية االردنية117

JO3121411016سهم عادي         1,600,000غير مدرجةاآاديمية الطيران الملكية118

JO3121511013سهم عادي       40,000,000غير مدرجةالعامة االردنية للصوامع والتموين119

JO3121611011سهم عادي       14,000,000غير مدرجةالبريد األردني120

JO3121711019سهم عادي       13,000,000غير مدرجةالمستثمرون والشرق العربي لالستثمارات الصناعية والعقارية121

JO4100211013سهم عادي         6,000,000متداولةاألردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها122

JO4100311011سهم عادي         4,500,000متداولةالعربية لتصنيع وتجارة الورق123

JO4100411019سهم عادي         2,625,000متداولةااللبان االردنية124

JO4100511016سهم عادي         1,000,000متداولةالعامة للتعدين125

JO4100611014سهم عادي         6,750,000متداولةالعربية لصناعة االلمنيوم / آرال126

JO4100811010سهم عادي       27,000,000متداولةالعربية لصناعة االدوية127

JO4100911018سهم عادي         9,000,000متداولةالصناعية التجارية الزراعية / االنتاج128

JO4101011016سهم عادي            665,004متداولةمصانع المنظفات الكيماوية العربية129

JO4101111014سهم عادي         4,000,000متداولةالوطنية لصناعة الصلب130

JO4101211012سهم عادي       12,000,000متداولةدار الدواء للتنمية واالستثمار131

JO4101311010سهم عادي         4,000,000موقوفةالصناعات البتروآيماوية الوسيطة132

JO4101411018سهم عادي         4,000,000متداولةمصانع االجواخ االردنية133

JO4101511015سهم عادي         5,000,000متداولةمصانع الخزف االردنية134

JO4101711011سهم عادي         7,500,000متداولةمصانع الورق والكرتون االردنية135

نوع الورقة الماليةحالة الورقةالورقة الماليةالرقم
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الرمز العالمي  عدد االوراق المالية

ISINالمسجلة لدى المرآز

JO4101811019سهم عادي       75,000,000متداولةمناجم الفوسفات االردنية136

JO4101911017سهم عادي         3,250,000متداولةاالردنية لصناعة االنابيب137

JO4102011015سهم عادي         1,000,000متداولةالدباغة االردنية138

JO4102111013سهم عادي         6,000,000متداولةالدولية لالستثمارات الطبية139

JO4102311019سهم عادي         5,000,000متداولةالمرآزالعربي للصناعات الدوائية والكيماوية140

JO4102411017سهم عادي         2,000,000متداولةالجنوب لصناعة الفالتر141

JO4102511014سهم عادي         4,580,000موقوفةالصناعات الوطنية142

JO4102611012سهم عادي         1,363,351متداولةالصناعات الكيماوية االردنية143

JO4102711010سهم عادي         1,500,000متداولةالعالمية للصناعات الكيماوية144

JO4102911016سهم عادي       10,000,000متداولةاالستثمارات العامة145

JO4103011014سهم عادي         1,000,000متداولةرافيا الصناعية لالآياس البالستيكية146

JO4103111012سهم عادي         1,400,000متداولةالصناعات الصوفية147

JO4103211010سهم عادي         1,800,000متداولةالصناعات والكبريت االردنية / جيمكو148

JO4103511013سهم عادي         5,000,000موقوفةالغزل والنسيج االردنية149

JO4103611011سهم عادي         2,800,000متداولةالتنقيب للصناعات االنشائية150

JO4103811017سهم عادي         1,875,000متداولةاالردنية للصناعات الخشبية151

JO4103911015سهم عادي         7,500,000متداولةالوطنية لصناعة الكوابل واالسالك الكهربائية152

JO4104011013سهم عادي         4,502,576متداولةالسلفوآيماويات االردنية153

JO4104211019سهم عادي       60,444,460متداولةمصانع االسمنت االردنية154

JO4104311017سهم عادي       83,317,500متداولةالبوتاس العربية155

JO4104411015سهم عادي         2,500,000متداولةاتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية156

JO4104511012سهم عادي         3,000,000متداولةاالردنية لصناعات الصوف الصخري157

JO4104811016سهم عادي       15,000,000متداولةالدخان والسجائر الدولية158

JO4105011012سهم عادي         2,500,000موقوفةالعربية للمستلزمات الغذائية والطبية159

JO4105211018سهم عادي         6,000,000متداولةالعالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية160

JO4105311016سهم عادي         2,000,000موقوفةالكوثر لالستثمار161

JO4105411014سهم عادي         7,200,000متداولةالوطنية لصناعة الكلورين162

JO4105511011سهم عادي         8,000,000متداولةالموارد الصناعية االردنية163

JO4105611019سهم عادي         5,000,000متداولةالعربية لالستثمار والتجارة الدولية164

JO4105811015سهم عادي         3,300,000موقوفةالمواشي والدواجن165

JO4105911013سهم عادي         8,000,000متداولةالكابالت االردنية الحديثة166

JO4106011011سهم عادي       10,000,000متداولةالصناعات الهندسية العربية167

JO4106111019سهم عادي         7,500,000متداولةالزي لصناعة االلبسة الجاهزة168

JO4106211017سهم عادي         2,500,000متداولةالوطنية للصناعات النسيجية والبالستيكية169

JO4106311015سهم عادي       30,000,000موقوفةالوطنية للصناعات الهندسية المتعددة170

JO4106511010سهم عادي         3,000,000متداولةالباطون الجاهز والتوريدات االنشائية171

JO4106611018سهم عادي         2,200,000غير مدرجةالمؤسسة الطبية االردنية172

JO4106711016سهم عادي         2,797,846موقوفةاالردنية الكويتية للمنتجات الزراعية والغذائية173

JO4106911012سهم عادي         1,000,000متداولةنيزك لصناعة القوالب والمعدات174

JO4107011010سهم عادي       15,000,000متداولةحديد االردن175

JO4107211016سهم عادي         6,000,000متداولةالعربية للصناعات الكهربائية176

JO4107311014سهم عادي         9,500,000متداولةالشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية177

JO4107411012سهم عادي         5,000,000متداولةمصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر178

JO4107511019سهم عادي            500,000متداولةالمتحدة للصناعات الزجاجية179

JO4107611017سهم عادي       13,248,053موقوفةالرازي للصناعات الدوائيه180
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JO4107711015سهم عادي         5,000,000متداولةرم عالءالدين  للصناعات الهندسية181

JO4107811013سهم عادي         4,000,000متداولةالدولية للصناعات الخزفية182

JO4107911011سهم عادي         2,500,000موقوفةالدولية إلنتاج األقمشة183

JO4108011019سهم عادي         8,000,000متداولةالصناعات الدوائية المتطورة184

JO4108111017سهم عادي         5,000,000متداولةاللؤلؤة لصناعة الورق الصحي185

JO4108411011سهم عادي       42,500,000متداولةالوطنية للدواجن186

JO4108611016سهم عادي         1,350,000متداولةالعالمية لصناعة البصريات والسمعيات187

JO4108711014سهم عادي         1,000,000غير مدرجةدلتا للصناعات الغذائيه188

JO4109111016سهم عادي         9,000,000متداولةالوطنية لصناعات االلمنيوم189

JO4109211014سهم عادي         6,000,000متداولةالمصانع العربيه الدولية لالغذية واالستثمار190

JO4109411010سهم عادي         6,500,000متداولةدارالغذاء191

JO4109511017سهم عادي         1,710,000موقوفةالعصرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية192

JO4109711013سهم عادي       24,200,000متداولةمجمع الشرق االوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة193

JO4109811011سهم عادي         6,000,000متداولةالعربية لصناعة المواسير المعدنية194

JO4110011015سهم عادي         8,000,000متداولةاالقبال للطباعة والتغليف195

JO4110111013سهم عادي         3,472,771موقوفةالعامة للصناعات الهندسية196

JO4110311019سهم عادي       15,000,000متداولةالبترول الوطنية197

JO4110511014سهم عادي         4,000,000متداولةامانة لالستثمارات الزراعية والصناعية198

JO4110611012سهم عادي         1,125,612متداولةالعالمية لصناعة المنظفات199

JO4110711010سهم عادي       20,000,000موقوفةالمجموعة المتحدة للنسيج200

JO4111011014سهم عادي         2,436,646متداولةاالتحاد للصناعات المتطورة201

JO4111111012سهم عادي         6,000,000موقوفةملح الصافي االردنية202

JO4111711019سهم عادي         3,000,000متداولةاالستثمارات والصناعات المتكاملة203

JO4111811017سهم عادي         4,500,000موقوفةالمفرق للصناعات الغذائية204

JO4111911015سهم عادي         5,000,000موقوفةمجموعة الشرق االوسط لالستثمارات الدولية205

JO4113011012سهم عادي       30,000,000متداولةمغنيسيا االردن206

JO4114011011سهم عادي         8,166,233موقوفةالتبغ والسجاير االردنية207

JO4114111019سهم عادي         3,000,000متداولةمصانع الزيوت النباتية االردنية208

JO4117011018سهم عادي         2,000,000متداولةالدولية لصناعات السيليكا209

JO4120111011سهم عادي         2,000,000غير مدرجةاالردن الدولية للصناعات210

JO4120211019سهم عادي         2,000,000غير مدرجةالكندي للصناعات الدوائية211

JO4120311017سهم عادي         4,000,000غير مدرجةالترافرتين212

JO4204111010سهم عادي         6,400,000متداولةمصفاة البترول االردنية213

JO5014300032سندات تنمية            800,000متداولةسندات تنمية رقم 45 استحقاق 2003/7/31بفائدة 214%9

JO5014300065سندات تنمية         1,000,000متداولةسندات تنمية رقم 48 استحقاق 2004/7/25 بفائدة 215%9.25

JO5014300073سندات تنمية            800,000متداولةسندات تنمية رقم 49 استحقاق 2004/10/30 بفائده 216%9.25

JO5014300081سندات تنمية            800,000متداولةسندات تنمية رقم 50 استحقاق 2004/12/28 بفائده 217%9.25

JO5014300099سندات تنمية         1,000,000متداولةسندات تنمية رقم 51 استحقاق 2005/5/30 بفائده 218%9.25

JO5014300107سندات تنمية            900,000متداولةسندات تنمية رقم 52 استحقاق 2005/8/28 بفائده 219%9.25

JO5014300115سندات تنمية            230,000متداولةسندات تنمية رقم 53 استحقاق 2003/7/15 بفائده 220%8.38

JO5014300123سندات تنمية            200,000متداولةسندات تنمية رقم 54 استحقاق 2005/7/30 بفائده 221%8.63

JO5034200048سندات مؤسسات حكومية            300,000متداولةسندات سلطة المياه رقم 9 استحقاق 2003/8/15 بفائده 222%9.21

JO5034200055سندات مؤسسات حكومية            200,000متداولةسندات سلطة المياة رقم 10 استحقاق 2006/7/13 بفائده 223%9.02

JO5024200016سندات مؤسسات حكومية              10,000متداولةسندات مؤسسة االقراض الزراعي رقم 2000/1 استحقاق 224

%بفائدة 7.25 2005/8/13

نوع الورقة الماليةحالة الورقةالورقة الماليةالرقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 



 

 )6(رقم آشف 
 

الرمز العالمي  االوراق المالية

ISINلدى المرآز

JO5034200063سندات مؤسسات حكومية              30,000متداولةسندات سلطة المياه رقم 11 استحقاق 2003/9/27 بفائدة 225%7

JO5034200071سندات مؤسسات حكومية              20,000متداولةسندات سلطة المياه رقم 12 استحقاق 2004/6/17   بفائدة 226%5.35

JO5034200089سندات مؤسسات حكومية              10,000متداولةسندات سلطة المياه رقم 13 استحقاق 2004/9/30 بفائدة 227%5.14

JO5034200097سندات مؤسسات حكومية              15,000متداولةسندات سلطة المياه رقم 14 استحقاق 2005/4/30  بفائدة 228%4.59

JO5034200105سندات مؤسسات حكومية              15,000متداولةسندات سلطة المياه رقم 15 استحقاق 2005/9/29  بفائدة 229%4.18

JO4104241040اسناد قرض شرآات              10,000متداولةاسناد قرض االسمنت االردنية رقم 10 استحقاق2003/7/6 بفائده 230%9.2

JO4104841013اسناد قرض شرآات              28,000متداولةاسناد قرض الدخان والسجائر الدولية استحقاق 2003/5/15 بفائده 231%8

JO3110541039اسناد قرض شرآات                   445متداولةاسناد قرض االردنية العادة تمويل الرهن العقاري رقم 3 استحقاق 232

%بفائده 7.758 2005/3/30

JO3106741015اسناد قرض شرآات              10,000متداولةاسناد قرض زاره لالستثمار استحقاق 2004/12/21 بفائده 233%10

JO3100541015اسناد قرض شرآات                   450متداولةاسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 1  استحقاق 234

%بفائده 10.5 2005/11/5

JO4101441015اسناد قرض شرآات                1,400متداولةاسناد قرض مصانع االجواخ االردنية استحقاق 2005/5/9 بفائده 235%9.25

JO4109741010اسناد قرض شرآات                5,000متداولةاسناد قرض مجمع الشرق االوسط استحقاق 2005/6/20 بفائده 236%9.75

JO4104431013اسناد قرض قابلة للتحويل إلى                    350متداولةاسناد قرض اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية استحقاق 237

أسهم%2004/03/10بفائده 9.5

JO3100341010اسناد قرض شرآات                1,000متداولةاسناد قرض الفنادق والسياحة االردنية استحقاق2007/03/30 بفائدة 238%10

JO5021641014اسناد قرض شرآات                     50متداولةاسناد قرض سيتي بنك ان ايه فرع عمان األردن استحقاق 2003/9/10 بفائدة 239%7.5

JO3120641019اسناد قرض شرآات                2,500متداولةاسناد قرض االتصاالت االردنية رقم 1 استحقاق 2010/7/9 بفائدة 240%7.25

JO3100541023اسناد قرض شرآات                2,000متداولةاسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 2 استحقاق 2007/6/10 بفائدة 241%8

JO4101841016اسناد قرض شرآات                2,580متداولةاسناد قرض مناجم الفوسفات االردنية رقم 1 استحقاق 2005/8/13  بفائدة 242%8

JO5014400030سندات خزينة                8,000متداولةسندات خزينة رقم 1997/2استحقاق 2004/10/18 بفائده 243%8.625

JO5014400014سندات خزينة              40,000متداولةسندات خزينة رقم 2000/2 استحقاق 2003/8/20 بفائدة 244%7.000

JO5014400071سندات خزينة            100,000متداولةسندات خزينة رقم 2001/1 استحقاق 2003/9/4 بفائدة 4.75 245%

JO5014400089سندات خزينة            100,000متداولةسندات خزينة رقم 2001/2 استحقاق 2003/11/25  بفائدة 246%4.46

JO5014400097سندات خزينة            100,000متداولةسندات خزينة 2001/3 استحقاق  2003/12/27 بفائدة 247%4.47

JO5014400105سندات خزينة            100,000متداولةسندات خزينة رقم 2002/1 استحقاق 2007/12/29 بفائدة 248%5.25

نوع الورقة الماليةالورقة الماليةالرقم عدد 

المسجلة 
حالة الورقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 
 


	مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية
	المحتويات
	كلمة رئيس مجلس الإدارة
	إنجازات مركز إيداع الأوراق المالية لعام 2002
	التسليم مقابل الدفع
	السجل المركزي للاوراق المالية
	التقاص والتسوية الالكترونية

	التشريعـــــات
	تعليمات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها لس
	مشروع النظام الداخلي لعوائد مركز ايداع الاوراق المالية
	قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002

	البرمجيـــات
	نظام المركز الالكتروني
	نظـام التدقيق
	سجلات المساهمين
	التقاص والتسوية
	النظام العائلي
	النظام الارثي
	العقود المرتجعة
	العمليات المستثناه من التداول
	التقـاريــر
	نظام الوسطاء  Brokers System
	نظام مصدري الأوراق المالية  Issuers System
	نظــام التدقيــق  Jordan Securities Commission Surveillance 
	نظام الايداع (اكويتر)  Equator
	نظام الارشيف الإلكتروني
	نظام الخادم Risk Servers
	الشبكة الارضية الواسعة Wide Area Network
	أمن وسلامة الانظمة الالكترونية

	الامور الإداريــة
	المقـر الدائـم
	التوعيــة والثقافـــة
	التعاون مع المؤسسات العربية والدولية

	الخطة المستقبلية
	المحتويات
	1- عام
	2- أهم السياسات المحاسبية
	3- نقد في الصندوق ولدى البنوك
	4- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
	5- الموجودات الثابتة
	7- ذمم دائنة
	8- مصاريف مستحقة
	9- المطلوب الى هيئة الأوراق المالية
	10- إيرادات مؤجلة
	11- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي
	12- عمولات وإيرادات العقود
	13- منح أنظمة المعلومات
	14- مصاريف إدارية وعمومية ومالية
	15- إيرادات أخرى
	16- التزامات ممكن أن تطرأ
	17- أرقام المقارنة


	البيانات الإحصائية
	كشف رقم (1)
	كشف رقم (2)
	كشف رقم (3)
	كشف رقم (4)
	كشف رقم (5)
	كشف رقم (6)




